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1. Doel van het onderzoek.

Het is bekend, dat het gebrnik van het elektronegatieve gas SF6
in een homogeen veld een verbetering van de doorsl~g6panningoplcvert

met een faktor 2,5 ten opzichte van luoht.

Bij inhomogene velden worden in de lite~atuur weinig eenduidige ~eet

resultaten aangetroffen. Deze situatie is nag niet uitvoerig onder

zocht.

Dit onderzoek heert dan ook ten doel hieraan een bijdrage te leveren

door de invloed van de druk op de stootdoorslagspanning van SF6 bij

het sterk inhomogene veld van een spits-geaarde plaat elektroden

konfiguratie te bepalen en een verge~ijking te maken met het overeen

komstige gedrag van lucht.
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2. ~nige beechouwingen over het mechanisme van de elektrische doorslag.

Uitgangspunten hierbij zijn:

Een elektrodenkonfiguratie, die in een gasomgeving een homogeen veld

met veldsterkte E veroorzaakt tengevolge van een aangelegde spanning

U bij een elektrodenafstand d.

~r is een zodanige ionisatiebron aanwezig, bijvoorbeeld tengevolge

v~n de kosmische straling, dat er zicb ladingsdragers tussen de

elektroden bevinden.

Deze ladingsdragers bewegen zich dan onder invloed van het elektrisch

veld.

Afgezien wordt van verschijnselen als rekombinatie en diffusie naar

de ~anden. De toename van de kinetische energie ~ Van een elektron

met lading e over de vrije ~eglengte 1 wordt gegeven door: W = eEl.

Daarbij is aangenomen, dat het elektron de voorkeurssnelheid in de

veldrichting heeft ver10ren na de voorgaande bot sing.

De gemidde1de vrije ~eg1engte tussen twee botsingen van een e1ektron
. 1

met neutrale deeltjes wordt voorgcste1d door: 1~ n~ , waarbij

n: de dichthaid van de neutra1e deeltjes is en

Q: de botsingsdoorsnede van een elektron met een neutraal dee1tje~
ItT kT

De druk van de neutra1e dee1tjes is p = nkT, dus 1---- en W= eE -- •
U p~. ek T pQ

Met E = d wordt de uitdrukking voor de opgenomen energ1e W-Q.p.doU.

Ala W de waarde bereikt van de ionisatie-energie van de gasdeeltjes,

dan za1 een elektron door middel' van de botsing ionisatie veroorzaken

en een tweede elektron produceren. Daze twee e1ektronen zullen, na

voldoende energi~ uit bet elektrisch veld te hebben verzameld, blj

bot sing weer ionisatie veroorzaken .en daarbij weer twee nieuwe

elektronenproduceren. Daardoor zijn er nu vier e1ektronen aanwezig,

die de genoemde cyc1us weer herhalen. Dit is ~en kumulatiaf procas,

dat uiteindelijk een groot aanta1 a1ektronen op1evert ,die in de

richting van de anode bewegen. De tevens bij de ionisaties ontstane

positieve ionen zUl1en in de richt1ng van de kathode beoegen.

De vermeerdering van het aantal geroniseerde deeltjes n over een
x

afstand x in de veldrichting uitgaande van een aanta1 no wordt in

formulevorm aldus uitgedrukt:
x

f c/..dxon = n ex 0

Hierbij stelt ~ (de eerste ionisatiekoefficient van Townsend) het

2.



•aantal ionieaties per lengte-eenheid Voor (1, blz. 111) •

Voor oL geldt:

De snelheden van de elektronen en de positieve ionen verschillen

veel, nl. ongeveer een faktor 100, zodat de positieve ionen zich

relatief langzaam verplaateen. Daardoor ontstaat de typische vorm

van de lawine die zich in de richting van de anode ontwikkelt

(1, blz. 249; 2, blz. 253). ?e lawine ziet er ongeVeer uit als een

kegel, voornamelijk gevuld met positieve ionen, waarvan de top naar

de kathode is gericht en de as loodrecht op de elektroden staat.

In een halve-bolvormige ruimte voor het grondvlak in de richting

Van de anode, de kop van de lawine. bevinden zich voornamelijk

elektronen.

De positieve ionen zullen na enige tijd met de kathode botsen en

daarbij bestaat de kana, dat er nieuwe elektronen uit het kathode

oppervlak vrijgemaakt worden. Als alle gevormde poaitieve ionen aan

do kathode ~6n elektron vrijmaken~ dan kan nu een nieuwe lawine

ontstaan zonder de aanwezigheid van de bovengenoemde ionisatiebron

vereist is.

Met andere woorden: de ontlading is zelfstandig ge~orden en kan zich

zelf verder in stand houden. Doorslagzal nu het gevolg zijn.

De doorslagspanning wordt gedefinieerd als de spanning, waarbij een

stationalre ontladingoptreedt. Deze voorwaarde voor het ontstaan

van een zelfstandige ontlading wordt het doorslagkriterium van
old

TO~·Jnsend genoemd en kan aldus ge schreven worden: (e =1.

Hierbij is de betekenis Van a (tweede ionisatiekoefficiont van

Townsend) als volgt: de effektiviteit van de vrijmaking van elektronen
. ~ E

aan de kathode door de gevormde positieve ionen. Samen met - =f( - )
UD . . P P

en E = d kan hiermee de doorslagspanning berekend ','Jorden, welke bij

homogeue velden voert tot de wet van Paschen (1 9 bJ.z. 174) •.

Er bestaat overeenkomst met de experimenten. Er zijn bij de experiffienten

echter verschijnselen naar voren gekomen, die niet verklaard kunnen

worden met behulp van de tot nu toe beschreven theorie, de zogenaa~de

Townsend theorie •

• Verwijzing naar het nummer van de literatuuropgave.



4.

Deze afwij~dngen zijn:

1) De ex)erimenteel e;evonden vertragingstijden zijn veel kleiner,

dan op grond van de To~nsend-theorie verklaard kan ~orden als gevolg

Van de langzame beweging der positieve ionen.

2) De afhankelijkheid van! van het kathodemateriaal is experimenteel

niet vastgesteld. Wel is een diskrepantie vastgesteld tussen de

volgens de To~nBend-theorie'bij de doorslagmetingen behorende waarde

van 0 en de op andere wijzen gemeten waarden van o.
Deze experimentele gegevens zijn voornamelijk bij atmosferische of

grotere druk en bij grotere afstanden verzameld.

Gebleken is, dat de oorzaak van deze afwijkingen gelegen is in,de

verwaarlozing van de veldvervorming ter plaatse van de lawine ten

gevolge van de gevormde ruimteladingen.

Deze afwijkingen kunnen worden verklaard met behulp van een andere

opvatting van de doorslagtheo~ie, die rekening houdt met

de invloed van de ruimteladingen ter plaatse van de lawine. Deze

nieuwere theorie is door Meek en Raether' onafhankelijk van elkaar

gepubliceerd (~, hoofdstuk VI). Deze opvatting ~ordt de kanaal-theorie

genoemd. Deze theorio is opgebouTId uit de volgende onderdelen:

1) lawine-processen,

2) foto-ionisatie-effekten,

3) ruimteladingseffekten.

Uitgaande Van de vorming van lawines, volgt heek daarna e0n geheol

andere weg dan volgens de Townsend-theorie ~ordt aangegeven. De

ruimtelading aan de kop vande lawine geeft aanleiding tot het ont

staan Van een veldsterkte E , die radiaal is gericht ten opzichte
r .

van de bol aan de kop van de lawine, waar de ruimtelading gekoncen-

treerd wordt gedacht.

Als E "I E za.l foto-ionisatie optreden. Daardoor zullen Zeer snel
r

meerdere lawines ontstaan in de omgeving van de oorspronkelijke lawine.

De ruimteladingen daarvan versterken de reeds aanwezige ruimtelading

ook in de richting van de elektroden. Deze zal zich naar de elektroden

toe uitbreiden en een kanaal vormen, dat bestaat uit sterk geroniseerde

gasdeeltjes en elektronen. cEr onstaat een "streamer". Dan is de

doorslag een feit.

De kanaaltheorie berust dus op gaseigenschappen, nl. ionisatie ten-



gevolge van ele~tronen met voldoende kinetische energie en foto

ionisatie. Daardoor is de onafhankelijkheid van het kathodemateriaal

verklaard. Vervolgens wordt de Zeer snelle werking van het foto

effekt in aanmerking genomen, waardoor de kleine vertragingstijden.
kunnen ontstaan. De veldsterkte E kan berekend worden en de grootte

r
aryan kan bepaald worden op het moment dat doorslag ontstaat. De zo

berekende doorslagspanning (E~E ) levert resultaten, die overeen
r

komen met de experimenten.

De genoemde beschouwingen gelden ook voor inhomogene velden, waarbij

de berekening van E echter gekompliceerder wordt.
r

In een homogeen veld zal doorslag optreden, zodra een streamer

gevormd is. In een inhomogeen veld verloopt de grootte van de veld

sterkte afhankelijk van de mate Van inhomogeniteit van de elektroden

konfiguratie. Bij de elektrode, ~aar de grootste veldsterkte hearst 

bijvoorbeeld bij de spits van een spits-plaat-konfiguratie - zullen

streamers ontstaan als de veldsterkte claar groot genoeg is. Pas alG

de spanning nog meer stijgt zullen deze streamers zich Over de gehele

elektrodenafstand kunnen uitbreiden. Bij een dergelijk Zeer sterk

inhomogeen veld levert de berekoning van E moeilijkheden op, onder
r

andere omdat de integraalformule voor de elektronen-vermeerdering

dan niet meer geldt. De uaarde van de veldsterkte verandert dan over

de afstand van de vrije weglengte. De volledige verklaring van alle

bij de doorslag optredende verschijnselen is nog niet gevonden onder

meer door het gebrek aan goede gegevens omtrent foto-ionisatie.

Meek geeft in (3) een voorbeeld van de berekening van de doorslag

spanning tussen twee bollen, waarbij een goede.overeenkomst met de

. bekende experimentele ~aarden optreedt. De beschouwde afstanden gaan

tot 0,8 maal de boldiameter, zodat het vel'd niet meer homogeen is.

Hat optredene polariteitseffekt, dat op andere gronden berust dan

het in hoofdstuk 4.1. van dit verslag behandelde verschijnsel bij

sterk inhomogene velden, wordt door Meek verlclaard.

Bij de ijkmetingen in hoofdstuk 3.2. blijkt nl. dat het polariteits

effekt bij de bollenvonkbrug een. tegengestelde uitwerking heeft

verEeleken mat de resultaten van de doorslagmetingen met de spits

geaarde plaat-elektrodenkonfiguratie bij positieve en negatieve

spits. Bij de bollenvonkbrug treedt de hoogste doorslagspanning nl.

op bij positieve polariteit en bij de spits-plaat-konfiburaties bij

negatieve polariteit.
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3. IJking van de meetopstelling.

5.1. Het meetcircuit.

De meetopstelling is samengesteld uit een stootcircuit, een meet

vonkbrug en een spanningsdeler. De stootspanning ~ordt verkregen

met behulp van twee trappen van de in het hoogspanningslaboratorium

opgestelde stootgenerator van 'het fabrikaat Haefely •. Deze heeft per

trap de volgende kenmerken:

stootkapaciteit

laadspanning

energie

inwendige serieweerstand:

parallel-weerstand

C = 125.000 pF.
B

U = 200 kV.

W = 2,5 k1.'Js.

RSi= 120..

R = 74511.
P

Via de seriet7eerstand R =108D.. is het gebruikte deel van de stoot-s
generator verbonden met de belastingskapaciteit Cb=3636pF met een

nominale spanning van 400kV. De dempweerstand RD=66fl in serie met

de belastingskapaciteit is daar geplaatst om resonantie tengevolge

van de aanwezige parasiatire zelfinduktie en Cb te dempen. ~ VQ~Bt

samen met R en Rs . de ~eerstand die het· front van de stootgo,lf mede
6 :l

bepaalt.

Met dit stootcircuit kunnen genormaliseerde stootspanningen (1,2/50jus)

met positieve en negatieve polariteit ten opzichte van aarde worden

geproduceerd met een topsp~nning van bijna 350kV.

In afb. 1. is het gebruikelijke vereentroudigde vervangingsschema voor

de stootgenerator ~eergegeven samen met de andere komponenten van het

meetcireuit. Daarbij representeren de onderdelen van de stootgenerator

de totale waarden van de kapaeiteit en de weerstanden van de gebruikte

tVJee trappeno R
1 s

2Rs ' C
b

C1
R

d2R
P - - -

'}C C
2

oe
s

rifb. 1. Seneca van bet meetcircuit.

1: ontsteekbollenvonkbrug van de stootgenerator,

2: meetvonkbrug.



Parallel aan de belastingskapaciteit en de dempweerstand is de

meetvonkbrug geplaatst. ~eze bestaat uit een kegelvormige spits

elektrode met een tophoek van 300 en een hoogte van 43,5 mm,

terwijl de basisdiaffieter 25 mm bedraagt en aansluit op de as. De

andere elektrode wordt gevormd door een vlakke plaat met een dia

meter van 0,3 m, die steeds geaard is.

In serie met de meetvowcbrug is een weerstand ~=2100Il opgenomen,

die de stroom na doorslag van de vonkbrug moet begrenzen. Daardoor

~ordt snelle beschadiging door inbranden 'vooral van de spits voor

komen. De spanning wordt gemeten met de kapacitieve spanningsdeler,

die is opgebouwd uit de kapaciteiten C1=57,5pF en C2=21080pF. De

hoogspanningskondensator C1 is een afgesch~rmde cilinderkondensator

met SF6 onder een druk van 0,5 ato als isolatie en met een nominale

spanning van 425kV. De sekundaire' kapaciteit wordt gevormd door twee

parallel geschakelde Leclanche kondensatoren van ongeveer 1000DpF.

De ~eerstand Rd=20f.L dient ter voorkoming van oscillaties op het

front van de stootgolf. De sekundaire spanning van de spanningsdeler

vordt via een maetkabel toegevoerd aan de stootspanningsoscillograaf.

De kabel is aan het begin met' zijn karakteristieke impedantie Ro=75SL

afgesloten.

De spanningsdeler is geijkt met behulp van een wisselspanning, ~aar

van do frekweritie van 100Hz tot 30~ffiz instelbaar is en de amplLtudc

van 0 tot 10V. Daarmee is de overzetverhouding van de spanningsdeler

- het kotient van de primaire spanning U1 en de sekundaire spanning

U2 bepaald ala fuWtti~ van de frekwentie. De spanningen U1 en U2 zijn

daarbij gemeten met een dubbel-kanaals-oacillograaf, waarvan de

versterkers voor de vertikale afbuiging een voldoend hoge bandbreedte

habben.

De frekwentiekarakteriatiek Van de spanningadeler is uitgezet op

bijlage 1. Deze voldoet aan de vooruaarden van de internationale

normalisatie voor het meten met genormaliseerde stootgolven (5).

In de publikatie van van den Heuvel (6) wordt nader ingegaan op

metingen aan en konstrukties Van spanningsdelers en deze bevat boven~ien

een uitgebreide opgave van literatuur over dit onderwerp. Daarnaast

dienen nog vermeld te worden (4), (7), (8), (9).
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VervolGens zijn een vijftal metingen uitgevoerd met behulp van de

repeteer-stootspanningsgenerator van het fabrikaat Haefely.

Deze levert stootgolven, ~aarvan de vorm inBtelbaar is, met een

maximale amplitude van 600V, zodat die direkt gemeten kan worden.

De vorm is zodanig ingesteld, dat genormaliseerde stootgolven

gebruikt konden worden als primaire spanning U1, Zo kon de absolute

waarde van de overzetverhouding bepaald worden met de daarbij.
behorende nau~keurigheid. Samen met de uitkomst Van de frekwentie-

meting werd als resultaat voor de overzetverhouding verkregen U
U1

= 36(3.
. 2

De middelbare fout van de zes uitkomsten is 1,4%, waarbij de grootste

afwijking Van de resultaten onderling 3% bleek te zijn. Deze nau\'!

keurigheid is weer in overeenstemming met de in (5) gestelde eisen.

Bij de bovengenoemde metingen is gebruikgemaakt van een Tektronix

oscillograaf van het type 555. Bij de verdere experimenten met hoog

spanning is steeds de stootoscillograaf van het type A.E.G.018

gebruikt. Hierbij \'Iordt de meetspanning zonder voorafgaande ver

sterking aan de afbuigplaten toegevoerd en deze kan tot een maximum

waarde van 1000V direkt worden aangesloten. De ingebouwde kalibratie

spanning is gekontroleerd, evenals de lineariteit van de afbui.ging

als funktie van de aangelegdc spanning.

3.2. Metingen met behulp van de bollenvonkbrug, met boll~n__ y~an~~ cn diamet~r.1

Alvorens de experimenten te kunnen uitvoeren moet de meetopatelling

met hoogspanning geijkt '/Jorden. Daartoe. is een bollenvonkbrug ala

meetvonkbrug opgesteld en de doorslagapanning ala funktie van de

bolafstand gemeten.

De stootdoorslagen hebben een statistisch karakter tengevolge van

de voorwaarde, dat het ontladingsproces' in de korte tijd dat de

stootgolf aan~ezig is, moet ~orden inge~eid en tevens eindigen in

een doorslag. Het al of niet aan~ezig zijn van een elektron dat deze

verschijnselen kan veroorzaken, is dUB van groot belang. Het is

gebleken dat lucht door de normale ioniserende invloeden, zoals b.v.

kosmisehe straling, goed geschikt is om reproduceerbare resultaten

te leveren.
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De doorslagmetinb' Van lucht met behulp van een bollenvonkbrug is

een alGemeen aanvaarde methode voor het bepalen van de topwaarde

van hoge spanningen. Er zijn internationale standaardtabellen op

gesteld, die de doorslagspanning van lucht bij normale temperatuur

en druk als funktie van de afstand bij diverse·boldiameters zowel

bij positieve als bij negatieve polariteit bevatten. De tabellen

zijn opgesteld met de in de loop der jaren verkregen meetresultaten

van vele hoogspanningslaboratoria overal ter wereld. Zie onder meer

de literatuuropgave bij (10) en v~rder (11), (12). Gezien het sta

tistiech karakter van de stootdoorslagspanning is een daarop gerichte

meet methode noodzakelijk en men gebruikt algemeen de 50% doorslag

spanning. Dit is 4e spanning, waarbij 50% van de doorslagproeven

ontladingen teweegbrengen. Deze spanning \'Jordt bepaald uit een aant'al

series waarnemingen bij een steeds iets verhoogde beproevingsspanning.

Bij een serie van tien doorslagproeven bij konstante spanning, wordt

het aantal doorslagen geteld, zodat dan het percentage van de door

slagen bekend is. Uit de aldus gevonden percentages bij de verschil

lende spanningen kan door interpolatie de 50% waarde bepaald worden.

De standaardtabellen voor de met~ngen mot do bollenvoru~brug bevatten

de 507~ doorslagspanningen. Deze zijn vermeld in (10). Tevens zijn

daarin voorwaarden opgenomen betreffende het gebruik van de tabel

waarden. Ze bevatten onder meer bepalingen omtrent:

1) De ruimtelijke opstelling van de bollenvonkbrug. Daardoor crordt

voorkomen dat het veld tussen de bollen barnvloed crordt door

nabijgelegen geleidere of isolatoren. Tevens kan daardoor de

meetopstelling reproduceerbaar opgebouod worden als de zogenaamde

vrije opstellingo

2) De oppervlakte-gesteldheid van de bollen~

3) De nauokeurigheid van de boldiam~ter.

4) De nauwkeurigheid van de afstandsmeting~

5) De vochtigheid van de lucht.

6) De korrektie van de meetwaarden met behulp van de relatieve

luchtdichtheid.

Met deze restrikties ligt de nauwkeurigheid van de tabelwaarden

binnen 3% voor bolafstanden tot de halve boldiameter. Aanbevolen

wordt verder de bolafstand niet kleiner dan 1/20 Van de boldiameter

te nemen.



·Het resultaat Van de ijkmetingen blijktgoed te zijn en is te zien

op bijlage 2.

Je vorm van de stootgolf is gekontroleerd en in orde bevonden.

De doorslagspanningen vertoonden afwijkingen van minder dan 2% ten

opzichte van de standaardwaarden met twee uitzonderingen nl. 2,6%

en 2,4%. Dus de meting van de topwaarde van de stootspanning is

korrekt.

Vervolgens maken ITe een schatting Van de fout bij de metingen. De

meetgevoeligheid is O,9kV. De afleesfout kan de dubbele waarde

bedragen, hetgeen echter gedeeltelijk gekompenseerd wordt, doordat

~eerdere oscillogrammen van dezelfde spanning worden uitgemeten.

De afleesfout Nordt geschat op 1,5kV.

3.3. Netingen met behulp van de bollenvonkbrug in het drukvat.

Het doel van deze metingen is te 0epalen of de invloed van het vat

op de vorm van het elektrisch veld van de bollenvonkbrug zodanig is,

dat daardoor de doorslagspanning genijzigd wordt.

Het drukvat bestaat uit een perspex cilinder met een diameter van

0,44 m en een hoogte van 0,98 m, die aan beide zijden met een stalen

deksel is afgesloten. De bodem is voorzien van een as, die met behulp

~an een spindel op en neer kan worden bewog~n. Op deze spindel is

een schaalverdeling bevestigd. zodat de afstand tussen de elektroden

nauwkeurig bepaald kan worden. Tevens is er een opening aangebracht

voorzien van afsluitkranen en een manometer, voor het vullen met de

gewenste gassen. In het bovendeksel is ook een as aangebracht, die

met een verstelbare klempassing op de gewenste hoogte kan worden

vastgemaakt. Aan de assen worden de elektroden bevestigd.

Er is nu een verschil ten opzichte Van de vrije opstelling Van de

bollenvonkbrug, dat enerzijds door de de~sels ITordt veroorza~ct en

anderzijds kan de perspex wand de metingen beInvloeden. De afmetingen

voldoen nl. niet geheel aan de eisen, die betreffende de rUimtelijke

opstcllin~ vart de bollenvonkbrug gesteld worden.

Inderdaad bleek het drlli{vat de doorslaG~etinben sterk te belnvloeden
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en weI zodanig, dat vonkvertraging werd gekonstateerd. Dit duidt op

een beore~ aan voor-ionisatie, dat vermoedelijk het gevolg is van

een verhoogde affiniteit van het perspex voor Iadingsdragers.

Ter opheffing van dit tekort aan voor-ionisatie werd de ruimte

tussen de bollen bestraald met een lagedruk-kwikIamp van 15W. Deze

~erd in het vat gemonteerd in een geaarde messing houder ter voor

koming van beschadiging door overslag naar de lamp zelf. De houder

had een zodanig afgeronde vorm, dat geen overslagen tussen het

hoogspanningsgedeelte en de geaarde houder.optraden.

Met deze opstelling is nogmaala de ijking bij normale atmoaferiache

omstandigheden uitgevoerd en het resultaat is goed volgens bijlage 3.
Slechts bij een afstand van 1 cm is de afwijking ten opzichte van

de standaardwaarden groter dan 3%, n1. bij negatieve polariteit 3.,2%

en bij positieve polariteit 4,4%. Bij grotere afstanden zijn de

afwijkingen kleiner dan ongeveer 2%, terwijl de afwijking bij posi

tieve polariteit veelal groter is dan die bij negatieve polariteit.

Dit laatste verachijnsel sluit.aan bij de literatuur.

Meek (13) geeft o.a. dat de doorslagspanning bij positieve polariteit

veel sterker van de voor~ionisatie afhangt dan bij negatieve polariteit.

De invloed Van het vat op de doorslagspanning bij de bollenvonkbrug

is dus niet merkbaar9 indien goede bestraling ~ordt toegepast.

Gezien de overeenkoIDst van de meetresultaten met de standaardwaarden

bij deze en de vorige metingen, kan ook opge~erkt worden, dat de

reproduceerbaarheid van de metingen goed is en crel binnen 3 %~

Vervolgens dient nog vermeld te worden, dat de meetmethode ten aanzien

van het bepalen van de topspanning vereenvoudigd is. Waar voorheen

per spanningswaarda enkele oscillogrammen moesten worden uitgemeten,

behoeven voortaan per meetpunt slechts eru~ele kontrole-oscillogrammen

te ~orden uitgemeten. Vastgesteld is nl. dat de laadspanning van de

stootgenerator een goede maat is voor de topspanning over het be

proevingsobjekt, als het rendement van de stootgenerator in rekening

wordt gebracht. Met behulp van bovengenoemde waarnerningen is bepaald,

dat ~ =0,867 .± 0,85%, waarbij de grootste afwijking tU6sen de waarden

onderling 3,8% bedrceg. De kontrole-foto's leveren daarna verschillen

Yen ten hoogste enkele kVls 'met de uitkomsten, welke direkt uit de

afgelezen laadspanning zijn bepaald.
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4. ~xperimenten met de 8pits-geaarde plaat-elektrodenkonfiguratie als

meetvonkbrug.

4.1. Bepaling van de doorslagspanning van lucht.

De metingen zijn verricht als funktie van de elektrodenafstand, bij

positieve en negatieve polarit,eit en de drukwaarden 1,0 - 1,5 - 2,0
en 2,5 kg/cm2 absoluut.

Spoedig bleek, dat de gevoeligheid van deze metingen geringer was

dan bij de bollenvonkbrug. In dit vrijwel homogene veld kon goed

gemeten worden als de spanningsvariaties dicht rond de 50% doorslag

spanning werden ingesteld. Bij het inhomogene veld moesten spannings

variaties worden ingesteld, die'de 20% - tot de 80% doorslagspanningen

tot gevolg hadden, om reproduceerbaar te kunnen meten. De krommen, die

verkregen werden door het percentage doorslagen tegen de spanning uit

to zatten, hadden een beduidend kleinere helling dan bij de metingen

met de bollenvonkbrug.

Gebleken is, dat de bestraling met de k~iklamp achteruGse kan blijven.

Hot elektrisch veld is dermate inhomogeen, dat de veldsterkte san ce
spits tijdens de voorflank van de stootgolf a1 groot genoeg is om do

ontlading in te leiden in tegenstelling tot do omstandigheden bij de

bollcnvonkbrug.

Onderzocht is de invloed van de bestralin~ met de kviklamp door bij

enkele afstanden de doorslagspanning met en zonder bestraling te

meten. Daarbij bleak bij positieve polariteit een afnemcndo invlood

op te traden bij toenemende elektrodenafstand, in die zin, dat bij

kleine afstanden met bestraling een vermindering van de doorslag

spanning uerd gekonstateerd. Bij toenemende afstand werd deze'ver

mindering geleidelijk kleiner. Bij negatieve polariteit kon in dit

gaval geen verschil ~orden vastgesteld.

De vorm van de ontlading was over het algemeen bij positieve polariteit

erg grillig, terwijl bij negatieve polariteit aen veel intensievere,

rechte vonk optrad. Telkens na een reeks metingen bij een bepaalde

druk blee~ de spits een geringe zwarte aanslag te vertonen, terwijl

de plaat goed zichtbare brandvlekken had ge~regen, die echter het



gladde oppervlak niet hadden aangetast. Beide elektroden werden voor

elke r~eks metingen met alkohol af~ewassen en de punt werd zonodig

eerst afgeschuurd en gepolijat.

Bij metingen met hoge spanningen bleek de stroombegrenzingsweerstand

~ in serie met de meetvonkbrug niet te voldoen, want bij ruim 20u kV

trad reeds overslag Ope Door vergroting van het aantal element en,

waaruit deze weerstand is opgebouwd en door sturing van het veld kon

dit worden verbeterd. De weerstand .was nu 2400fl geworden en bij

herhaalde ontladingen trad een enkele keer overslag op bij ongeveer

330kV, waarbij tevens werd opgemetkt, dat de ~eer6tand behoorlijk op

gewarmd was. Deze verandering bleek geen merkbare invloed op de meet

resu1taten te hebben.

Door de herhaalde overslagen van de ueerstand ~ was de spits enigszins

afgebrand en hiermede zijn enige metingen verricht bij een druk van
2

2.5 kg/cm en positieve polariteit •. Daarna is de spits afgeschuurd en

dezelfde metingen zijn herhaald. Dit leverde duidelijk grotere waarden

Ope

2
TijdGns de meting bij 1 e 5 kg/em en positieve polariteit bleak de

stootgolf opmerkelijk te zijn verandcrd. DG oorzaak hiervan Das

gelegen in de verandering van de ~eerstand van 66fl in serie met de

belastingskapaciteit. Deze cras niet geschikt voor de hoge spanningeu

en bijbehorende hoge stromen en de weerstands~aarde was opgelopen tot

150011. Bij lage stootspanningen was dit merkbaar aan de onregelmatige

vorm van de stootgolf, maar bij hogere spanningen verkreeg deze weer
~

een goede vorm. Dit is vermoedelijk veroorzaakt door weerstandsver-

anderingen bij de kontakten van de weerstand t die bij grotere stroman

geen invloed meer hadden. De waarde van 1500~ is gemeten met een

ohm-meter. dus met een zeer kleine stroom.

Deze weerstand is vervangen door een type,dat normaal bij stoot

spanningsbeproevingen ITordt toegepast en waarvan de weerstandswaarde

4011 bleek te zijn. De mogelijkheid om 66(1 te mwten was niet aanwezig.

Deze Deerstand diende ervoor om de uitnlingering van de kring Van de

belastingSkapaciteit en de meetvonkbrug. bij doorslag daarvan. te

dempen. Foto's Van deze demping door de goede 66ft weerstand en de

40!.L weerstand vertoonden hetzelfde resultaat. De stootgolf bleef nader-



hand steeds dezelfde goede vorm gehouden.

Om na te gaan of deze wijziging invloed had op de doorslagmetingen,

zijn deze metingen nogmaals herhaald. Bij negatieve polariteit trad

daarbij geen afwijking Ope Bij positieve polariteit bleek de meting
2

bij 1,5 kg/em geheel fout te zijn. Bij normale druk trad ook goede
2

overeenkomst op en bij 2,0 en 2,5 kg/em. - deze waren juist gemeten

voordat de 6611 weerstand het begaf - bleek gedeeltelijk een sys

tematisehe afwijking op te treden in de orde van de meetnauwkeurigheid.
2 .

Bij 2,0 kg/em lagen de nieuwe meetwaarden boven de eerder gemeten
2

resultaten en bij 2,5 kg/em eronder.

Vervolgens is met de vrije opstelling van gelijke spits-plaat

elektroden de serle metingen bij ~ormale, druk herhaald om een even

tuele invloed van het vat bij deze vorm van het elektrisch veld te

bepalen. Daarbij bleek een afcrijking op te treden bij positieve po

lariteit, waarbij de meetwaarden kleiner waren dan die, welke in het

vat waren gemeten. Bij negatieve polariteit kwamen beide metingen

goed overeon. De af~ijking bij positieve polariteit is verwoedelijk

het crevo1g van het varschil in voor-ionisatie e dat met de bollen

vonkbrug ook is gekonstateerd. 'De moetresultaten zijn uitgezet op

bijlage 4 en 5.

Voorts is nog nagegaan welke de invloed Van de slijtage Van de spits

is tijdens een reeks metingen, zowel bij positieve als bij negatieve

polariteit, op de reproduceerbaarheid van de metingen. Ma de reeks

metingen met de vrije opstelling, waardoor de spits dus enigszins is

versleten, is nogmaals bij enkele afstanden en beide polariteiten de

doorslagspanning bepaald. Daarbij konden geen afpijkingen varden vast

gesteld.

Daar bij de slijtage van de gebruikte vernilcltelde' messing spits het

messing aan de oppervlakte kan komen, is de doorslagspannin~ ook ~et

een geheel uit messing vervaardigde spits gemeten bij dezelfde af

standen. Ook hier konden geen afvijkingen worden ~aargenomen ten

opz1chte Van de reeds eerder gemeten waarden.

De konklusie is, dat de meetresultaten reprodueeerbaar zijn en dat

de doorslagspanningen bij positieve polariteit tlet gevoeligst zijn

voor veranderi~gen van de stootgo1f en de vorm van de spits.



Opmerkelijk is nag het verschil tussen de ~aorslagspanningen bi~

pasitieve en negatieve spits en dat de krammen van de uitkamsten
2

bij 2,0 en 2,5 kg/em en pasitieve spits elkaar snijden. Vaar dit

laatste is geen verklaring gevanden, haewel opgemerkt dient te

worden, dat juist bij deze gevallen gratere afwijkingen zijn ge

meten dan overal elders.

Het genoemde polariteitsversehil wardt verklaard met behulp van

de invIoed Van "ruimteladingen. Bij de hoogspanningselektrode zal

ionisatie optreden en de elektronen zullen zieh afhankelijk van

de polariteit zeer snel verwijderen in de richting van een der

elektroden. Omdat de positieve ionen relatief veel langzamer bewegen,

in de orde Van een faktor 100, z~1 bij de spits een ruimtelading

bet veld tussen de ruimtelading en de plaat versterken, zodat de

afstand als het ware kleiner is geworden. De doorslagapanning zal

derhalve laag zijn.

Bij negatieve polariteit van de spits zal het veld tussen de ruimte

lading en de spits versterkt ~orden en aan de kant van de ploat

verz~~{t. De ontlading zal daardoor afgeremd uorden en de dooralag

spanning zal groter zijn dan in hot aerste geval&

Ter illustratie van de grote verandering van de veldsterkte in de

omgeving van de spits Van een spits-plaat-elektrodenkonfiguratie

wordt een benadering van deze, situatie gegeven.

Ganger (1, bIz. 8) geeft de formule voor de veldatcrkte, behorende

bij een benadering van de spits-plaat-konfiguratie met bebulp Van

tuee konfokale parabolo~den, uaarvan het veld berekend is.

Op bijlage 9 zijn de elektroden getekend evenals het verloop van de

veldsterkte als funktie van de afstand. Tevena zijn vermeld de

funkties volgens uelke de elektroden zijn gekonstrueerd. Deze funkties

zijn zodanig gekozen, dat de funktiewaarden van de spits op 1 cm Van
ode top ongeveer een hoek van 30 vormen met de oorsprong en dat de

elektrodenafstand 10 em werd.

Tenslotte moet nog vermeld worden, dat de meetresultaten bij nor~ale

druk met overeenkomstige waarden uit de Iiteratuur zijn vergeleken.

Daarbij traden eeen opmerkelijke verschillen op. Zen nauwkeurige

ver[elijkinG kon echter niet worden [emaakt, omdat de vorm Van de
spits steeds verschillend bleek te zijn. of niet nader werd beschreven

(2, bIz. 215), (3. bIz. 346). (14) en (15).
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4.2. Bepaling van de doorslagspanning van SF6•

Deze doorslagmetingen ~ijn uitg~voerd ~et SF6 van normale handels

kwaliteit bij de drw~waarden 1,0 - 1,5 - 2,0 en 2,5 kg/cm
2

absoluut.

De doorslagspanningen zijn weer bepaald als funktie van de afstand

en bij positieve en negatieve polariteit van de spits. De spits

clektrode is in dit geval seheel Van nikkel gemaakt. Alvorens SF6
in het drukvat toe te laten, is dit steeds gecvakueerd tot ongeveer

1 mID Hg, zOdat de aanwezigheid van l~cht te verwaarlozen is (0,14 vol %).
2

Na de metingen bij 1,0 en 1,5 kg/em is de spits vernieuwd, omdat deze

tekenen vertoonde van het afbranden van de uiterste punt erVan.
2

Daarna is de meting bij 1,5 kg/em herhaald om de reproduceerbaarheid

te kontroleren. De resultaten kwamen goed overeen met de eerder

gemeten waarden, zodat de slijtage van de uiterste punt van de spits

geen invloed heeft op de meetresultaten.

Steeds is na elke serie metingen bij een bepaalde druk de reproduceer

baarheid nagegaan door bij enkele a!standen de metingen nogmaala te

herhalen. Daarbij z~Jn steeds afwijkingen gekonstateerd, die in de

orda van 3 kV of minder lagen, zodat de reproduceerbaarheid goed is

te lloamen.

De temperatuur varieerde bij ·de metingen van 14°C tot 16°C, terwijl

de druk konstant werd gehouden. Aangezien gebruik is gemaakt Van een

drukmeter (met veerbuis), die de overdruk aan~ijst, zullen variaties

Van de barometerstand de aanwijzing beinvloeden. Bij de normale schom

melingen in de barometer stand zullen daze variaties aanleiding geven

tot fouten in de orde van de nau~keurigheid van de drukmeter~

De meetresultaten z~Jn uitgezet op bijlage 6 en 7. De doorslagspanning

Van SF6 bij homogene elektrische veldkonfiguraties is duidelijk hoger

dan de overeenkomstige uaarden van lucht. Dit is het gevolg van het

elektronegatief karakter van SF6• De oorzaak hiervan is, dat de

elektronen, die de ontlading in stand mooten ho~den, door de molekulen

\'Jorden "gehecht II, waardoor hun bewegingen sterk vartraagd \"orden. Er

\!Jorden ZVJare negatieve "ionen" gevormd. die te traag zijn om de

ionisatie-energie uit het elektrisch veld te ver~amelen. De ontlading

wordt daardoor afgeremd en de doorslagspanning zal hOGer zijn.
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Bij het hier gebruikte sterk inhomogene veld z~Jn de doorslag

spanningen bij de kleinste afstanden inderdaad hoger dan bij lucht

onder gelijke omstandigheden. De stijging van de doorslagapanning

als funktie van de afstand verloopt echter minder snel dan bij lucht.

De invloed van de druk bij positieve polariteit is veel minder dan

bij lucht het geval was. Als de meetonzekerheid in beschouwing wordt

genomen, is nauwelijks van een drukafhankelijkheid te spreken.

De invloed van de druk bij negatieve polariteit is wel aanwezig,

maar eveneens veel minder groot dan bij lucht. De toename van de

doorslagspanning met de afstand is ook minder dan bij lucht, waar

de toe name bijna lineair met de afstand verliep.

Het polariteitseffekt, dat bij lucht reeds genoemd is, treedt ook

bij SF6 op.

Ter verduidelijking van de vergelijking van lucht en SF6 is op bijlage

8 de verhouding van d0 doorslagspanningen van SF6 en lucht uitgezct

als furuttie van de afstand. Bedonken ua, dat deze verhouding bij cen

homogeen veld ongeveer 2 e 5 bedraagt en in hat beschouvde drukbereilt

vrijuel konstant blijft, dan valt het vorschil met do inhomogeno veld

situatie goed op. Behalve het zeer sterk dalen 'van deze verhouding
•

bij negatieve polariteit en de geringere daling bij positieve polaritcit

bij toenemende afstand, neemt de verhouding ook bij drukverhoging af.

Uitgezonderd bij positieve polariteit en de hoogste t~ee drukuaarden,

waar de krommcn elltaar snijden.

4030 Konklusiea.

De konklusies van het onderzoek zijn:

Bij de sterk inhomogene veldkonfiguratie is slechta bij kleine af

standen een hogere doorslagva~theid van SF6 ten opzichte van lucht

bereikbaar.

De verhoging van de druk en/of de vergroting van de afstand geven

aanleiding tot vermindering Van de doorslagvastheid van SF6 ten opzichte

van lucht.

Dus SF6 blijkt minder bruikbaar te zijn als de veldsituatie inhomogeen

is.



Tenslotte wordt nog een vergelijking gegeven met twee voorbeelden

uit de literatuur.

18.

Clark (16) geeft een kromme op vQor de doorslagvastheid van SF6 bij

een spits-plaat-elektrodenkonfigurati~als funktie van de afstand

bij normale druk. Daarvan komende waarden ongeveer overeen met de

in dit onderzoek verkregen meetwaarden. Hij geeft echter de afmetingen

Van de spits en de plaat niet op.

Works and Dakin (17) en Steiniger geven voornamelijk resultaten bij

gelijkspanning en 50 Hz wissel spanning.

Lapple (19) geeft een kromme op 'voor de doorslagspanning ala fuwctie

van de afstand bij verschillende dr~en. De waarden zijn gemeten met

behulp Van schakelaarkontakten, zodat een direkte vergelijking niet

mogelijk is, hoewel de veldvorm inhomogeen is. Deze uitlcomsten zijn

een fclctor 2,5 a 3 groter dan de hier verkregen ~eetresultateno Eon

verklaring van dit verschil en in het algemeen Van het veranderde

gedrag van SF6 bij een inhomogeen veld is o voor zover bekend, tot nu

toe nog niet gevondeno
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5- Samenvattins_

Met behulp van een meetopatelling, waarmede atandaard-atootspanningen

aan een spits-geaarde plaat-clektrodenkonfiguratie konden ~orden toe

gevoerd, is de doorslagspanning van lucht en -SF6 gemeten ala fuructie

van de elektrodenafstand bij drukwaarden van 1,0 tot 2,5 kg/cm
2

a~soluut_ De spanningen werden gemeten met een spanningsdeler, die

aan de I.E.C. normen voldoet.

Het resultaat van het onderzoek is. dat SF6 in een sterk inhomogeen

elektrisch veld als isolatie minder bruikbaar blijkt te zijn dan lucht.



20.

6. Overzicht Van de £eraadpleegde literatuur.

1. B. Ganger Der elektrische Durchschlag von Gasen.

Springer-Verlag, Berlin/Gottingen/Heidelberg,

1953.

2. J.M. Meek & J.D. Craggs: Electrical breakdown of gases.

Oxford, at the Clarendon press. 1953.

3. J.N. Meek

4. R. Strigel

The electric spark in air.

J.I.E.E. 89 (1942) 335.

Elektrische Stossfestigkeit.

Springer-Verlag, Berlin/Gottingen/Heidelberg,

1955.

5. I.E.C. publ. 60 (1962): High Voltage test techniques.

6. W.M.C. van den Heuvel : Spanningsdelers voor hoge spanningen en

gering oigcn energieverbruik voor oscillo

grafische metingon.

Publ. groep Roogspanning, aid. Eo dor T.R.E.

7. o. Etzel, G~ HelmchGo Berechnung der El0ffiente des Stosa-spannunGs

kreiaes fur die Sto8s-sp~nnungen 1,2/50,

1,2/5 und 1,2/200.

E.T.Z.-A,85 (1964) H18, 578.

8. J.D. Craggs & J.M. Meek: High Voltage laboratory'technique.

London, Butterworths ~cientific publications,

1954.

9. N. Hylten-Cavallius Impulse Tests and Measuring Errors.

ASEA Reg.0977~ U.D.C.-621.317.326.

10. I.S.C. publ. 52 (1960): Recommendations for voltage measurements

by means of sphere gaps (one sphere-earthed).

11. W. 'Neicker. W. Harcher: Grundlagen z.u neuen Bichtafeln fur Kugel

funkenstrecke17o.

S.T.L... 59 (1938) 1029, 1064.



12. ~. ~hitehead

13. J.N. Heek

14. R. Strigel

21.

A note on standard calibrations for

sphere-Gaps.

J.I.E.E. 84 (1939) 408.

The influence of irradiation on the

measurement of impulse voltages with

spher~-gaps•.

J.I.E.E. 93 (1946) 97.

Uber das Stoss-spannungsverhalten unterteilter

Funkenstrecken im ungleichformigen Feld.

Z. fur Elektrotechnik 3 (1950) H1, 1.

15. P. Jacottet, W. Weicker: Uberschlag-Wechselspannungen und 50%

Uberschlag Stoss-spannungen von Stabfunken

strecken.

E.T.Z. 59 (1938) 1029, 1064~

16. F .M. Clark Insulating Materials for Design and

Engineering Practice. bIz. 1150

J. Wiley & Sons? N-Yw London (1962)0

17. C.N. ~orks,T.W_ Dakin: Dielectric Breakdown of Sulfur Hexafluoride

in Nonuniform Fields.

Trans. A.I.E.E. 72 (1953) 682.

18. E. Steiniger

19- J. Lapple

Die elektrische Festigkeit von Schwefel-•
hexafluorid im inhomogenen Feld bei Gl0ich-,

Wechsel- und Stoss~6pannungsbeanspruchung.

Dissertatie ToU. Berlin 1964.

Untersuchungen uber Durchschlagspannungen

in verschiedenen Gasen insbesondere in dec

elektronegativen Gas SF6 •

Voordracht ter gclegenheid van de

V~~antieleer8angElektrotechniek 1965.

De Ingenieur, 6 mai, 1966.



Ee

..
II
II
t
II
E

~

..
3

..!!

J

•l'l
o

Z

"tI

1
1!

III,.

1, ;

,Iti-

0:
CXl
.....

-l'l

"~-om-LO

o

,
t, :0

c;
CXl
.....

I-N

" ,

1
I I .~

:m

-ao....
0'
CXl

~I-"'"
~ ~ 1-.0

••' ~ It1

, i
..l

, +

~
0:

l1m~~~

. 1

" I .!
Ii t I

,II

T' +ftfJ, \

---+I-l-I- ..1.

. 'H' Ht" ,i',

g£ •.
!!t:-

+ ·H·

I'

Q..

1
I' 1

,..-

:+

.~: .
+ rett L1.1:!

+t.....~ "-f

t:;.. .1

+ .

.L'II" ...

+i:

.,,

fltl:ltE -'" :'

r:~41,
1.. ·f+

I III

r'

" '

:;!!~~ +~ftt+ t.

···t·· !, ·t

"

!if

'1

,
"

," H~

.1J ~_.L

! ,

:m.>"
: 1m ;'

, +II ':+ttl:
1'+j

i -+J-'
, ~J

1 "

.~ t- '.f"" .1

tlt :nt· J c~l+

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

;-- .

.i

;,:IT:ffnn ~

'~f'~g~ .

,. i:-

+ ,.J. t.

...~.

22

I I I I. 1m

, "

, ,.
",.. 1=+.-

-J~\ jj': .
! .f _.t"t"

L
1

.' "t
.+ 'I

,m

....~+

.' t

-

-

'.r:r.:"

~...:-

~,
0'
CXl- ft
r-.- f+'
.0- -tt 1: I :.le; ;r:.:. 1-, ....



D"- ,

2:;.

0'1 8

Bi.ilsp;e 2.

i : :

!----r,-: .'-'-

1

__L. ----- t .-

i :
_._--:.-:-:. -- f-_ ... - -- -. -,:.

t.S"o

o



Bijlage 3. 24.





· • I . • . .

j--
... ,., :: !: ::; :.. d· :: .

.:-: I::: : .. : •.. -'
"':1:·' . :

c
n





:+<::
-•. , - I' ::J ...:·I:C'ft-.. ·: ......,- --aJ>n::-~,~. L;;:;:: -= -:::-;,i-tl::-'-..... ,. .~ ~-i1"~-'-+-", -, •. -j'M • - 1" ~...Tt ,,~ .~, hi'· ';:r-:C-,~ '-;::--If-+=-- " : .. '}4--'-l'"~ =-...... p;.;::: rC'-=IiT.' .. , •• f. __ ... - - .. --.....••- .,' '_-'--H- .4--1.:" "",,-,q,;;'-',;,~J:!:;,;,;: ...• - -""_'1ll-c;.;:"" ·L;'..rcJ",,-::l---·· -- '-!-'" ...... ,+'····1' ""-n::'[ ....... ~. , ... -•... -, .. ,-, .. l~:'-r:I.. 'I'

57Jt '::1:11t:J-'\l:':":t::':':;;;:':: .• - :: ~n' :a - ~.'-.--v<~n· -:·£'v",;.;~·, ~-lr..;;:;];{,,,,,.-I::t:.I:-: ...-, ::';4... :: •. .-::1:-;'1':"::;:::: .. ':: "~:;;:::':':'':';': " ..;:~31f. ,\. , .... - .. -." ... _. " .~ .. - ,,.,. - ... ""'''~ ·-1--.· .... - ... ,- .. "'1 . 'i±!;"'::it -.. ·-··lJ' '1--'-'r' T~ ~lili:;-'-'" .•~.... _:; :±::!- r: .. • ••. •.. •••• _ • • ..... • ,... •• ~,...... , ""... 1-... .,.....l~. ~ • I. _•• _._ I... .... • .L •• ~ '~I ~'" •• '_ + .
: ~ .. :1 .... ::: ::Y: ".dq.P;·~·(· .. ~.. .,:"ji;),!i;..,.~qjprrl;;ji... ~h~~it~£:T1!..Jft;.=ttltL.i-Lll;.:.··:;:,e1-:"~r:--r::;;I:'-;::11:"::;.; ::: ::-..:..- ,. : ' .. -----

l. -:-:: -~ ';cj. =1<t;;;. :;;Itj.,ttfllr;· .:-u: iV: IU;\!::: :Il.:lq :.th'tf.r·.n'!'I:t;:r<dn:: :. J.S h'~lt-:-It ::I~_::;- :.;-Ir :1:: t;:( ,';' i:-:- _i-::. -::; ::.: :::. '11: .:,: ::.11:-- :::: .,:-, :::: :i" :: .O:II!\ ., -: ... - : I:::. ..- \.. 'L' :~4" ,·,-,l;I<·/'1'·' ··[~m'1'l· ,-··j!;l"··:~:·_:tI''''''···.. :}#;:f,,,,,cl:'j:i--~l'~··~J'f: rlt~f:'v. -1<lTfi1:-,e ·:ii-.I .,t., ;:nl.,I •.•• :;,.:~ " :1.1 , ··'"l;_:-··r: ~: ..,.,~ ,. - .. --- ..
...:... .~ ~~:-~~:: ~1:": i ': ~I~ '-11 : . ~; T ~~. ', ~!j ~~; t:l~ :.. ~: ;;~. -: :~; .;~:.~ .~;~ ~~ :l~ j j:~ :~~;.~; ;t":; ::~~ ~:~ ;~; : ;: j':- !Et .;~~~ .'~~ .. ~: .: i~ ~ i~';-o ~~. ~~ .~~~; ~f -E :ii~~'~ f~: ~:.~~ :!~.. .-:~~:~: . ~f:::7'~: ::~

. I. l ,- '''f( il:';~' ;t,.! :i" 1:... :~ ' .. ··~I .. ·· :::):-'4-.:J' 1. ';'; , , - 1 r;. r"'1 < .. L:. hI' 'I', .r r.- - t-! - .. :I::, .. ,.:..,;.,.~ ·~~:,1-5·- -'"
. '.:. ,: I· ..!:;: j;;;' :::: ;.:~ .;;. r; ~, ~,;~ ;::~ :~V~·; _;~~; ;7 ~~: ; ~.' ; :;~; .:~ ~:~. :;: :~ ~~ ~~i ;-id :.:: ii~~ :i;~ ;~L~ iJi iii; ::1~~~i ~;~ :!~i i<:,~.· \< ;-:.: ~!,:., ~ ;;~! :.-: - :: - -: - ...

. . ---, .. 1 -I ... , ... '''H., .. ·-;:;-i E'''-'' .. ,. '''l'- - "1·1:::.r' ... 'j'" .i-t :t'!, ... I~:i: --.tl·.. , _J . .... 1.J..... ,'r .;--14 ..1 .. ,1-.. , 4"" ......-,~.... ;o.;-;':I.--.-.~r .. ;j;~ 1... n-w:r..:- •.1 ~... ·h-·-'··--
- -:":r·:ti---::'I: t: .. - .,. 1m :--::: :;:--7:--:: ,- I •• ,~ ,... 1T! ..,' ; .. 1- --.--:-:- ,::--r~.:---r: rr.:r.= -;"-'7 -:-:-j .:c. n:J--:--~r.::rr.r;: .'.,... ;., "'1-:- -:. r4:-;--;-: • 't;-t,_I:~.r.:- re:::;;<~ ;-:-: .. ;:-;: -;~ Of e::;:--" .. - T:. -::;, ---;-: .. ;: .:-:::

J
I - .. ' 1- .• :1. rl- ·t.· . ,j ...• r'" .... ',h _:1" .... -';' - ...... [. "'r' u , -.1 .... - .. I -- .. I, .. '"'-1''' , ..... I.••. ·I .. fr·!jlr:;: ;;,1 ."":::::~ .[ .. ::~r_ .::-;.,.....,-. ·t",:: ':'1.~:; \..... • - . -, -- ... ,

...-..' •• 4 • ·:t-.· .:, '''; tot. ~;J: :.~ +';J ~:-H'!' '1.f-J.-~ij! ';:: ':.~; :":.; :::~~:....; ::.... :.•. ~:~•. :~. ~~:I::I: .. ':· :1':' t4~' .l~·.!::: .. ~;~·:.;:··~·tl+-:·l~+4..L ~:l ... I~.~~ ·4:: ......... ' ... ~! :::; ;.;f·H;~I~:...;:t ,: .. ··,r·· ;:: ...
...,-,' .. ' .. : '., I J1:; "f: :H. t ;;:! i ;. ;...;;.: Ii! ::!; .',.l.~ ;..:::::;;!. ;:;: ':;..J; ;l-:I.::::: ~!:: :.:: ~::: ..:.'" to:; ..:~!.r rt~ .: .. ~ '1".: .~::: =--.::- '1:': "t~' .:"L~ ...... ,. -t:: "":" .. ':':" ~~.,...i T. : .~~ •• :' ; ........ - •...,..,.~. ::: ;:. _.~:. ';:L''11 ' .....--Pi' .~j.• "'j .1:'-,.,. n·\,-,· ', .. -... -;~":.1" "';.1:' .-l-t1 •. ,.:t:. ')"1'+ 1"':;';1' ·~·:t;41;1l:l1•. }'1' j:;.;;~~ Y~~~f-i1""rE:;h~~:-·,~:--,~:.;:;:··l . - I I'"

:·:t4 -:.... :~:~:.::-I:~...:-.r~:.:· '~.: t' I' ;,': :.~ '~:: :~... :;.. ~::~ '~'. :':,. :~: -:: -~: .I~:~ .. ~ ~:. :~:..: ~,:. ~,.~-,.<-:; t~t··. - j ~;; ••.•. t ~.: ~If •• :~ ~.~' ," • of.f., .. d :T'" '-: •.. ": :~~~.'.••..: • .:.. •• :.~~ ,"- -.:-; :.::' :'. ~ • :...:---:-::- • ...:-:-7~~~~., . -. t -. . . -. - 71" -II:! ,-{.:-= .... J.::+t 1.... 11.;.:+. 1.•; ;~~1 .._._. r,' I,-:p.. ;Lt ..c.:. ••• Ii-<'~i' .11••t!. I:: f-j:-'T' "'l;t!t !UJ I:-!.~ ~ .di::n~~, L:lA_~, :It_ C" ~il ~ .~:-t-i-. ·2 ., ...~ - .t- - . -, - -- - - --. • --
' ..:.:: .:.: :.' : ..... : -: !.: Ttl: ~t; ~:r, ·:·I~::·~. "::~'H' I ":i~; ··ti 7:1- ~..:.-:: c·:r:·::· :::.:::. 1.::: ::;..:- :::: ::::. '!:-::':!.':: !'i~;'~W-::, "';ltll~: .:~~, :1-:::"; ~ --~~~-i' .:;-:-:-::i:1 ::Ii! t.H"'t+.:. ~:.:; ::-:1 I",,:,. -=:- .1~· '.:.:;':.' .::'.' ... :.: : : :.:'::':'

'.1.--- .. !---- .- ;\-.-- -•.• ~-,-, ",- -H t'-I' '""ji l"'I~-' ·LJ~'" ,.. ~-·,-I· l$, ·.+lIt· ,+--.~.-- ~ _-- '- ;ft..' ..-,.,.~. ~-. --I" ''" '''r , .. -- '-'r ·· .. t--- -- . . ---- - --- - -- --- --- -. - - • -. - .. , "-'''1[-1 '" ~ . ~~ 'Ie .~--. ,-_ -,<~ ,_ .. -..- .-_. '"--'r'" I'~ . ":.:11111:t'" -. ·...,-11· .-. '~~I"--'"" ---'~- - -H-.. - 1- ':1" .-. _ .. ',e --- - 1 - -.. - -1-"- ... C .. -··-· .. .,-,.,,, +[ -..,·,·-~-- .. ,···,--rr:'-·:i:···-L:-- ·-+-· '''--~j'''' "-":j-" '-:':j:~"---~~ ·xlT1·:i.= "+~>.:ll.t- ...., t~." .,...--'-;---;, • 1Tt"--~":r'-"'--' - -.. --.--.----

~-i:> '~I'~j ~;t; ~i~i;ji i~j~ ~~;i j~~~+~~hiH,~ii;~:gJ:~;t;'jiili~~~; ;i:~ ;~i:i ii: ;jl~i~ ;j~~~r~~~:= ,ill JH rj; ~~;~~:i~~~ -:i~ i~q; ~ii ~~i_ :~l~~;~ ,ili1~:jt::t::: :-?tttt<
!sokJ:~ -c~:~~: ;)T·:~J~i:r ~G ;~~;J8 ;;:f-mt;:~'~!l:r~~ :~:~ :~:: f,;~::~;t.l~~ ~; ~~ ifW.;~~Lt:t~~t~ ~/ jill-~ ~t~@1~ 4~;~~~:} ;;~8F ~T !:i~ ;~; if;; :}~~! ;~ r;>:H.::: :c-'f~: :~;S;

J . I .. 1.- . -- -.. ·• .. h.~1- .. ~I ,;-. -" .. - I;!· .:rll.·.- " ,,:;.,- .;~- ", ..•~~ "4f-I~~ , .. _.n 'j1. -1'Y::";8?!' ,;,. "1" ."" -,I- .. -! "'j I'" ;:t; ,.,. ~~ 1", .," .--, .. " 1'" ,.. .. _I .. -- --.,. , .' . , .• , ••...- ••••.~., .<, 'f '."', -f' ,... TT!'" T'" _ T + - ~'-1 ~-+.r" '!" ~t~~: 'Tr'" ··~···t·~ """""":1 •••• ""'1-+' ~~ ;.~ "t"" ~"""1! .. I. I ••• ".~ .1 r , _ ••. .. . . .. 4'"

---I' -- --- -':'1')' t· •.••. ,,-,-,-. -I' ,.. ~ ..- '"'.,.''' .. ,.. u.- ".-~",' '--''"''t' "I - J.. , "·I-j" .·i' -, .. L'1 , ""I ;'r' '·H .. , +t:l:·..., " ....• - .•.- 1\'""-" . -- - -, .. ---'1-"-.. -:.. -"I':' -.. I" ""'" '-1" IFI· 11'-" --l "j' '·'1 ''',-,''r. :±ii-"-"ll n- ." ~2"'-:'·:.:I' •.•- ""-:i+r;:1-'~i "'1" .-•.•. , I" -'-! •. , .. ~ .. ,-. '1" - .- -~ .. ~. 1"·· -- I -.- --;1;'"
'1' _.. ;~~; ~ ~~~~. : :i~ .:~: ::: ~ :::: :J:~:; . ~.~~: :1 ~ ":::. :: .~. :::~: .~~~; ~~:~~~.• : :.~ .....:~!.: ...t.: f.: 1~+: ~:~. ::1: ~}~: ~~~ .::: ~ ~. ~;:~ ~:~: ::~.~ ;~ ~: .~: .;~:: ~~:~ :~~~. :f"~ ::\ :~~~i- ~2.: ~~~: I::: ::.::. ::~: ~:~. ~ :: r: >~ ..~ : .:1~: ~: :::: :::

.. . I 'i 1- - I·', ., •..... , :[;.H .-;;-. "'1 '-", - 1 .,r.•~.;~~ '''--::h~- I, .. ,,'-'- .. :,-:::"';; •• 1. , - 1.•]_, .. ,:.r.; •.•-; ¥.ll "i: 1 ... • '-' .." -,1 :L.,l ;'•. "r 1,.) ,~l -. 1.. -- ----. --. --.-J .
: .1 .. : .1": .. . ::"t :~:~ -::;1 ~.t: :p'~:-: ~ll~ .. 1:: 'T~'; :~:;~.;.:1. :-;:-: =~~~t ~':":~~: '::r i:r; :J:t i~~:: ~I;t -~i :.~. :~: 11;: :!:: :r;: ....~tl ...;;;! ;;L:'" 1"7: ::i~ :.:.!. J:-:~ lIt": ~;:~. ~'':-: :.:: :-::.: ·Tj:; .. ': : .... j ..• ::::: ~::: ::;;

::. j' -~.: : : ;;. :::t ;::, ::;. ::;: ;~t~ ::~., ;r.:: _:-:' 1 ".: .;:;'.~Z : ·-t~ 1:~ -~.: r. ~L: ;:1; '::::'~ :i: I :::: ;.;\ : 'I:~- :.: I':::: 'lm :-::: ,~~_;~ :Ii- :1:.. _:_:-! j'---: .". -.-:.;_ .:1t- __ -.. ;i ;::. :: '-+_ I::: ::::~i ':1 - .... - ::.' I.:::
-I . . .. 1"-"- "" ·t· · ..1 -- .... ,~r.- -... f:' ".,-. -~"'.;- .... ·X F"=" ";' .... ':j' i7"--U' ~I'U:;: 'I'~-' .. ·f .. " ... -, ..., ':;--ili=l:' ~ ....1-.. ~ ....1. .iL t e:- I'" .... -j. '''- · .. ·1·' .. 1 •. -. - -, - .

r'1:-'T';'::":":-"-~~: :;; ::-: ::;".. ':' ;~:; :::: ::;~ :~-::;; :;i;+'-::';';>~: :;:::~:;: ::;: :~::;; ,,: ::~jr~r'I;;~:i;:;i!ii ;::; :;;; ::. ;:: :~;i ~::~ ::;~-~;;; ;;:: I;:: I;;: :::: :;:' :i;; ;;;: ii:: i -r- ::-:~-- -"--:,"; ;~r~::... -.. . 8- -... ,. "~I' ., .) 1. .. "'1 L.. '1"""'-;: r"J.k;'Zti:· -- .. ·1 r;,. ..... " .. ,H... - I··:i· d .(.1 .. ,- .... -...... "J' t--:I' ,t .. ,.> ...-j .. d l ·· .. '·'i ........1.. .... .I 1.. - .... - -h ,-. .. .. . .... ;i:·-4
2JXJ . , .:" ... , ....... 4" :.:. :,.01 ,.' :':: ':.: .. ;~ '.. :..:;~~.. :: ...... ::: ~'.~. :," .~: I.: ~.~: .:::.: .. : ::;: ~:; ~ ;. :. f ~::: :.~. ',~: :',' .:1: ~.:~ ;:.4. '~~. ~~.; :::: :::. ~::.: :--:~ :;~ .. ~:: ~~.~ :~~!:. ~ +~'~ .. : . ..:: ":'I:'~: til" I ,.. , ,1-' ,:I.~ .. ·.i!i:I"" --. ' ,.~ ":~Dr·1 .. 1T''' -~ - '1" •.. -t· l .- '1''I',i t- i , 1. IT 1'-- .,,, ,.,_,11,1. ..• -"r 1 -•.. j.. ,.1 .j, _ '-- -t" t ' . , ...•,'c!ri 8~HH: ,:, ,oii :;,;;;:;;:; ~,:",~ :; '::' "h~"Til::fH!+~+ ;r::i~ ¥r+f~-;_:~::: ~~~.::::: ::~: ~;~: ;;~~ ~ ~~ ~~; :;:~ ~:;:.~~:~ ;;: < ;~-+~ ~-~~:;.,:- :2::.:~. ,.. , ., ...... ., .. , -..... /,''t!TIl;.;.? ,;",~, .... LJ#( .11 ~~,. ". i·,1 .frih 1· .. ·.j Lrl_i i!i l-.. 'II. , ... j...•" .. L~ "~I "1 l .::--:- .- .. 1....1.. g, ... I. .. ,' ·r·.......1. .. I, Ii:'" ,-- "1 "-'+'1' t-'·,'; '.-: ,::::. ~;: :;; .. ;:: ::;: -:~ n1:.:r':;;- >~ ~;~~ ;;~ ~~. ;l-~; :;;; :;; ;:;: :::-: ;;;;J;':;:: ::;; ;'!; ,;"~ !l.:;:;t,,::: ;;:: ;;,; .:;; :;:; ~;; -~;: ;!~ :~~; i: ~:; ;;;: :::: ;~; ;;: ~;:~; ::.'.: -' ... -:::: :::.:: ,.I --'" 1;: . 1. - .. )f.1 ..~ [.1.0 t_ .," ~.<.1" , Jr.[ If "I' ,I .. I., , .. :,-. ~u: '''IL'' ""10" lill'l~ , ,.- .1., "-'" - - 11/· I .. ~

::':c: ::;.!;' ;:=~J~::0 ~~~~ 0f~~~ ~~;~~~ ~j:f !?d·~~i~ j;~!i~~~ :~: I~~i!:!!! ~~Tt?t~i; ~~ 0i2t ~~~i ~ \if ;~~ ~:i~ <~IFJ ~l: ;if;ilr~~~;~ :~f / {;~ <: ~:~~;t~:tP: ~~Y-T~t!j :
-, -.. , .. "ffit".. -- ~--.. ':7nI ' -.•j kf;'- I ' 1.._ -- ··hl 1"'\"1. t· " 'p' "'j"1. lid ;'" _.rr '''1, .. · .-- _" #.. j'll- '1' 'x' -- .. ,.. j.; ,~ '-E,:I ,'- ---, .. -. - "4"- •'r . ---1 0- - '-,)' "" .;.: .. '''t '-,'U;:ll -- CT"., - - ., •• -, -', --,. "1' , ",. if'f··- "I ..-.. ~;;;: , i'w, I .. ·· , •. -. -." '" - - .. - .. ,-- -.. ' ,.-

~--- . - "-"~:.i'" "-"'-.' '+"''-'·''1'-' --~'''~i''''-I'' .... - .. "'I~'" ..~,,- -. "·"·"'''I·.I:'';'~-~_ ,t-::i." ... - _, ,--- .. _, .. '~-1"-_:"---:;';;;'"1'''''I e - .:: ..::. :1' "\':---: --: . .y. ./:': .:;- :~' .;" "fr, I:P' :- :::.';t.;1 :::: ;:'1 .,_,'-:=1r.. : !.:: :.C: :::- I',,: J, '. - : .. : IcE J!;; ,:c, '_" ,t:;.. :r:--t:: -;t1 cc:; ;:;, ~:::~:::Ijr::;;::;:;:::;:-::::;:::~: :.~;;. ;---'''-.:':- • .,::;::: :<.:;::
1- . - i- - - -- 'J' .. -. ..-. I ::-"'1:-" .. ,.11 ..- .. ,I"" -.. - -..... -- .' ... - --I 't" ., .. ·I't I· ... ., ..... t'I' .- .. "I· d'," ;j .. l. __ :rt.. , .. 4 .," "II .. 1·· ... ,1 ." , .......1, ... \ -I ,,--- .. - .. 'j".. I.,.; ..... , ; jj.i'f " ,.. •.• ,~ .... , ••.. !'" •••• ,. t·· .• I' '. f' ., •. ,,: I, ..•• . +. ., ••• t' I ~.~ .•.•..• ' , •• t·.. I' , , •.. '" •.•• ,.'. ". .. •• I ., • ,............ ...

11:~d·:~~-;;~:": F.:~: >i:~. ~ ;j~~;; -f~; ~!:; ~:~] m~ 5!~-f :\~i:: ::~; ;~;~:;:I~~:; !;n :;;: :_~~ ;;;;;T :~j! ;~ ~:~~ ;:~ ;;;f ~;; :~~ ~-; IT ~;: ~~~~I~i ~4h !;~ ::!; ;:~- ~; :r' :~:~~-: :~~;:< :H):';
-.. i · - •• /~ ..•. ,. ;.r: --;" J!, .. - .. -..,- r"- .. ,- .,., \.,_[.L. 'jl. r.. ~fl-"· .p--: I.,' ;-"1 \., .. .1 r·11 ..-.. I.,: ":1, .,1, '1'" .," t... '-' -.. - 1. , .. It I I' j .10

• '" •• , ••• " •••• ~ :....L •• 1.1::.~ ~ _ , _ ...,-4 •• , I~'T ~ ~I., "I , ,;;:::J i-l. "1" ." -'t .• f' "'f J/.!',. ·~+'t· ,.-t " 'f""~ t.tl 'T • 1'.1. .. -., •• , . • ~ ..:-, :.,~ .,--; --01)- .,: "', :'~:lJ"': co:' :;'-: 11-I-~- I-'~ ,'\-1.. 1:--:'7:-- :-:~; -". :'t· :~:: -':: ,,:r-.- 1H: '::~-g1-:; ,1" ;.:: 1'1"11' \". :;~I .;;: :.,: _'1' in: '::1 i:~:- :r:' ,~:! ;'-::-;.:: .:;! :;:. ::;t :11: ;::~ :::-1-11 1' it:·· . . ·'1;;:'I' . - .. ... '/" '1' ....., ' .,.1 •·.. lli- \:1' r I t;1. 'pl -, ...... 1, .. L. ·f·· . ,•. r:. I":',), .J :1:; '" ..... I'U -.. II" .. " ·1 . I:;; .... ,:.1 , .•. "\' .,. ·1 .. · .. - .... -. ", ...... I·L [ I'" -, - -'-
..• ~ ...:.-:: ..;~~~t~.:....~ •. :.. :~: '.:: : 't :::: ':.: : ..• +'. '.: :- . :. ' .. It"~ ... : ::.: :~:: .:~ +::: ::.tt- :-:-;.: t •. :: :-:+: ;~.: '>+7++. '1. ~ 7~~·j ~~~;::~ +.. :' .. ::~ \ ::. ~::: :~.; ~. : :. ~~ r-;' :::: ::.~ ::.: .. ~, '~.>~.:.: -~:-;:._" :.--: .... ~:.~:-:-
:; I - _::~ ~-I ;' hI. kfj' ::"; .. :: ;::'-[11 ~ .Llj la· 1-,;' ':1 ~l'::: ::1T:; 'Itt :: I: ,.,: tr~ :11. 1:,.: f1 ,. ~!;:::1 !!it I!!; .1;: r~!:m !!~i ::- 1T',: 1:': :::: ;1' TC :1:fl::' ::~: .':: :... :: Ii~;:" , ..r:

100~_: . : ,.,- .': :~::~ ":" ::;:.::; ~;:; ;::: ;-.; ;.' ,:.; ::-;-: .~;:;~~: l::~ ::~ .~~ .~; :;;:;::: ;:;:l:;~: _1,;: .:~. ::~: t;i: ;::.:.;; ;~:; ;1i~ ;~~ , ;: ::+: ::; ::;; ~:~; ;i~ :~; :;:; :::: :::: ::: :: : :1:: ;'" _ .1 .::' .:: ::
"L .. -l·. -.. ." ),!": J . '''1 - J·f J:t11~·. -- .. ··:U:-:!" ~l .. ,- .. ~E "."'" l'L:.' n/.. -ldt~!·, .,., rl'r I,... ':+-1 I'j' ., ••1.. 1. -, .. 'j" _ - ••. - . I .. ·~g. -.1

_.~:; .. ~ ~:... ··~7.· ~ ~::: ~l;:t~~: ;;;. :;:~ .'~,,;~~~~~' ~1',~';~:~ ;-:-~;!::;~ ~~.;~~.;;: :~;~ ;~~; ~;;~ :;~; ;::: .;~: -0"1 -rfr. ::~ ~;~~ ;~~. 'l~:~ :':.; ~;i;' :~~ :~;: ;;~; -:;;: ~;~. ~:~; ;;:; ';~:.; ;~:;~ ':~; ;~~; ;; ;1.';:: :"~:;~. ~~~!-~~: ~~:~.~:; '7-;t~
-. - . 1- Vii ir ...... :.. - .. , -)~!t:; ..~. ~·,··l~ ..· .... -....... I-~-· .,-- "I' ", " .I~I L•. ,.. , j'1:1~.,u-.;_ '1- ',-, 'I , '. r... ,,.,... I· ... ,...... ,1: -." 1 .. - ...... '11. .[-j I.. ... - ., ....· . .~•.. I, •. l... " "4 I •• ~ ", ••• , .1 ••.••••••• -I , ..• '1' ,. ~ ••••• ;t .. rr:. f-t-tl ,.--: , ~., •.,.-lo ••.. _ ••. J •• t'?' -+ , ••••• '. • .. ~..., •.•...•.• 1· ~ 7f-" "... ~..... .. .. '7 r : '··t· 'ro' •• " ... " -.... - '1"- - --- ,-.. .. .. j-I' ., 1;lt·, 1"-' '1-'!" .. , I" '-oil , .• , ' ....... I" H"I'l" .. ; --" .. , - .• ;:: 't 1-- -- ,- .. - ..

. I-.. '. , , ... \.., "Ij 1'. Ii rp,'!1 .. , I l:" --., I' II - . ..... . 'if' .. . .. ,- ". '.' - ,I'· r' :" T" .. I'. . 1I -1: i .i I- .. ,. •• ': - • I'" - '.1.' . ti· .• ~ . .. .".. "; i ·l...· . .. ..• ~ .. .. -- -- -.. ...., - .
~:i- -. u::-'. ;~: ;: : :;:; :: ... :;'t~!:ll':: ;~:: .~;~~:::.::~. ::; ~~~ :~: :;, :~:; !: ;;:jl~; ?~::;I.::: ~~'; :;i L:: ~::~ ;,;1 ~;~j; ; :: ~;: ;~; ;~: ~~ ;~:; ~~_:; ;:;~ ~;;: ;11:: ::~~; :;~L: ~i~+-.-e+:: +t::
.. . I j I I· .. l·, -, .. ltr .lllI· .. " -I.r tll·:f . I·, .. ,.., .'II' ..• 11,il11· ill: .Id ·I-jjtlll' 1\ ' ll-'--'!!-, 1, .1,·1· [. 1. 1, .1.. Ill, .. I. -"I , I, . ,.,-. -It,!.- , ----;. --..., ..

• I' ., .., •• .• r ' . , I • : t ,. • .,: I, • . .'" \-1 , ., I .: .. • ... .! . • • ,. r • I .: I r I 1 I ~ ., I : r' I .: :.,. '. I' '~r T • : 1 r~' i . ~ " I I. • .•. . .• ,.. • ." • •. , .. , r t •. , _!.. .., I •.. t· "

sop~H¥)<h+:+:j~~~b
-1.:-1:--.,.. ·· .. ·t , .. . . , . -.' . .. ~ ..

--:r:-"- :-;-:·r.·'l-:"-:-:r--;-~
. , .. . . .. : : ~ . :: ::.' \ . . : :

I •. "·'''1'

11{ rv
00

1310.sNl6:f4J2.,1

.: .j' r ' .J 1. jt:, :U:1' ·~::j.I:· ifnU-r:--j nil :: - :::: .~~. ::IT .::-; 1~·. 7.ij .:;. "l~ t:1-r.:,: If' ij :: '!;iLt::;-; till ~ ;::. j:::W ,r;-: :-;:-: i2:: _it: S:=::::ry::= ,::1,,:: ;:1;::-' ::: ::1~ ;1H ::. ::1: .. ::-f'::: ·:::i·:-

'f': .. ;--- - +'. <:;~; ;i~ :; ~~:; ;~~~ I" +:-:;;~~i ~:; 8;j;:, ::;~ :~~;;~ ;:i; :;;~ :~ ~:~:~~:: \1; ;~:: l~. :~~ ;;~; .~:~: :;~ ~j:~? ::::~~ ~i~ ~\ :;~; ~j:: \ *1+++ ~:: :~: ;jc-: ::~:~ :+ :H P(+
"I . . . r,,:I ... I ..., ,_ !~t1(! ' .. l't" .. 1",1.. ·,,,1;1, ·,.. .. '--' .,.rl' l :1' ;i: .. \... :r;:. II. '''1' -L. -".I~ .. 1 .... ---- " 1_ ,,_. ;!-~, -. -.. , -. I .... 1.1' ... , - .. - -- .. I. .. ---- , -I ..'-+-'---:--i-.--:--;-,---:t:..:..'i-:-:+,-'-·~···~li "1' •• 4 • J.:tti . II·· T..... • ••• j ._It:~ -lol ~ .:1 .... :t~ - .. t1~. ·;l ••••.•• Ii •••• " '1' '" •• '" ." ., ,." •• , .• • •• ,., ...... I .' .. '1" .

:.,,;~: -:;~ -..--;::. ,._. 7~;·~~:;;·~ ;~lCi! ~!~! ~:~~ ;~:T~~ ::;~V; :::: y~ ::<::. ::: ~~: ;;~ :W~tl ;~~; ::~; :: ::'fu~;;tl~~;; ~ !:; ;;;: ~:; ~~; ;:' j~::.: ~~;: ;::~l+X)i1l~ ~~;~~: '::~~ ?+H\2f~
.i; . t:tF,1 I I r.. :; · .." , :1 '1 1.'1" ".I Ii ..!.. " .1., I. . /.,... .. _..... ._, _ r. __~-_ .,. 1 .. _ .. _•• -- j'r-- ' -_ .. ~: .. , .. I • , ••. , .. · ••• 1· ' •.. ," ,··1·· •. :1· •••. If " '~., •• 'lj. . .. If.: , .• '1 j. • •• -'" •••• , ••• 1. 'I'~T" •• t ••. t ... .... ....... , .... . ,~. ".

f 1 11o



<"

,,1,--
: i'::

Bijlage 8. 29-



! i... [ : :'J:: .:.
ILr:,;.::·,;.::_':..:.';:].'-:"':-'-:L!~':": ..:..L.-'-'--'-----'--'Lq:T '. >:r~:~:.i'

30.

I·j
i· :

·1· ,

. j"'
:1

.~. r-:-- .

. , ... :r' .. . . . . .. . . . .
... . .
~ ......- .... _. '-'
• f • • •. _ •• •:::~1. ::::::.q.... -.....

.. I".. ~- ~~...

,".' ,- ..

:::-:~~:~~~ :;

:.,'!

>C::J'
:::;. : :!

. • I ..

:~~ ~:::-:.:t:"::'~:
,.: : ··i ., ..

+~ .:1':

Bijlage 9-

T,.

j:
I.

... J.:..:.....
:::1::

,,1:

'1

- --1---;-: : •. :.

::iL:;: .': j:. .......... , .. , .....:.... .

::;J:: -:,-:'~ ..

C'· .:::. '.;;"'. ., ~...;.I. ...

'4"'~:



31.

8. Appendix.

Berekening van de veldsterkte tussen twee elektroden welke als

~(Onfoltale pe.rabolen zijn uitfjeVOerri.

Alhoewel deze formule wordt afgeleid voor twee elektroden, welke als

konfokale elektroden zijn uitgevoerd, mogen we deze formule als be

naderde oplossing gebruiken voor het berekenen van de veldsterkte

tusssn plaat-spitselektroden.

Indien geldt: x = x(u, v, u)

y = y(u, V, \'1 )

Z = z(u, v, \'1 ) ter\1ijl
~ = ix + jy + kz

ar Ia.r ar
en voorts: h

1
...

h
2

h 3
-+= = =au av aw

dan geldt voor de potentiaalvergelijking van Laplace in een orthogonaal

koordinatensysteem:

1 [CJ (~dY'J + ~ (~~) + .2.-Lh1h2 d'f)]
/j, If = h

1
h

2
h

3
au h

1
au elV h

2
dV iH7 h) at']

Een parabolisch koordinatensysteem is orthogonaal. Dit is alo voIgt

aan te tonen: zij n1. stelsel 1 gegeven door de parabolen f,2 = 2 ?2Z

stelael 2 gegeven door de parabolen f
2

2 = 2~2z

-- ~DQ richtingskoefficienten zjjn &n:f, ~ (J

2
f2 ° = ~ ~ aa~gezien dit stelael naer

de negatieve z-as gericht is.

Het prodw~t Van de richtings~roefficienten is nu:

en uet f2 = ?2~2 volgt hieruit:

d.w.z.: de beide parabolen snijden elkaar loodrecht. De derde richting,



rd'f' in het vlak 1. Z-aa door het snijpunt, staat eveneens loodrecht

op beide paraoolen, waarmee dUB is aan~etoond dat het parabolische

kcordinatenstelsel een orthogonaal systeem is.

Voor paraoolische koordinaten geldt nu: fig. 1.

32.

x = {? cos't'

y =~? sin'r

en uit: volgt:

terwijl voorts:

De brandpuntsafstanden zijn gegeven door £
2

1:en: 2

Net: x = ~? cos 't'

y =~? sin't'

z=t(~2-72) en r = ix + jy + kz
~

vinden we:

Clr

d? = 1 ~ cos 't' + j 5 61n 't' - k {

Clr

CJ;=-i)2 sin 't' +j)7 coa,/,

zodat de transformatie-koefficienten worden:

Substitutie van deze waarden in de potentiaalvergelijking van Laplace

voor een orthogonaal koordinatensysteem levert ons: .

Dit is nu de potentiaalvergelij~ing Van Laplace voor een paraoolisch
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coordinatenstelsel.

~egens de rotatiesymmatrie om de z-as vervalt de afhanKe~ijkheid van

~. De equipotentiaalvlakken worden bepaald dOQr 7' zodat er geen's

afhanke!ijkheid voor de potentiaa~ bestaat. Daardoor kan de vergelijking

vereenvoudigd worden tot:

Dus:

"u = ()2 +1(2)\? {:? U? ;1 J1 = -()~2--'-+\-2)-? U? (7 ~~) }= 0

? ~~ = C1 of dU = C1 T
Waaruit:

De randvoor~aarden zijn:

~ = ?1 U = U ~ U = C11n ?1 + C20 0

? = ?2 U = 0 ~ 0 = C11n 72 + C2

C2 -C11n72 U C11n?1 - C11n?2.=
~1

= = C11n 7
20

U U
1l:?2C

1
0 C2

0
= ='-'- en = ~

~1 '1 1
In - In -

?2 72

De veldsterkte wordt gegeven door:

E = - grad'f =

Deze uitdrukking in parabolische koordinaten moat nu nog herleid wordec

naar het cartesiacho koor~inatenstelsel, en uitgedrukt ~orden in z, F1
en F2' zie fig. 2.

iTu i _.
?1

2 2F1 of ?1 V2F l'..,. =: =

72
2

=: 2F2 of 72 = V2F2'



Vervolgens: ~2 == 2(S+F1 ) of ? = (i.( S + F1 ) ,

We kunnen nu 11 = V2F,', 12 = V2F2
1

en 7= V2S~-' i.nvullen in de. 1
formule voor de veldsterkte en vinden dan:

E = 1 Vi Uo=
V

' F 2
S + F 1 10 F

1

Deze formule komt niet overeen met de door Ganger genoemde formule.

Ganger vermeldt voor de veldsterkte:

E =
uo

F
2

(5 + F 1 )In F
1

Verschillen tUBsen beide afleidingen kuonen moeilijk bepaald worden,

omdat de methode van Smythe, waaraao Ganger zijn formule heeft ontleend,

niet bekend is.

Het verachil tuasen de krommen van Ganger en bovenvermelde formule is

in fig. 3. ueergegeveno
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Hosselet

8=0 --. 18,72%
5=0.5 ...3, 54~oJ

8'=1 -+ 2,52%
s=2 --\ 1,79%
6=3 -- 1,4'7%
6=4 --+ 1,27%
8=5 ---t 1,14%
s=6 -+ 1,04%
6=7 ---t 0,96%
s=8 -+ 0,90%
a=9 ---0 0,85%
a=10~0,80%

Ganger

5=0 ~ 100%
a=O,5 -. 3,47%
s:=1 -+ 1,77%
s=2 -+ 0, 89%
5=3 ---00,60%
6=4 -- 0,45%
6=5 -+ 0,36%
6=6 ----. 0,30%
6=7 -+ 0,26%
s=8 --0,22%
a=9 - 0,2OC,.{.
6=10 -... 0, 18%

13?8

pJa~c

(bfln&letertJI 6/oor
partlbool n,et Fz= foe,,")

io

I
I
I
I
I,

5%

......:
I 3% ~

~

i -.t

I
\l
iii

I
"I "/ 2% ~....

/ ~~.

\.

" ~./
/'

HOGoelet ---- 1/..--- ------- Ga ger, Gunther LesCh.
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