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SUMMARY

The influence of the insulator shape on the breakdown behavior in

vacuum is examined. A model is set up which gives a relation

between the externally measured (apparent) charge and the surface

charge. It appears that the measured current can be split in an

emission term and a charging term, and depends on the field

distribution. For different charge distributions the corresponding

voltage distribution is determined from FEM field plots. The

charge and voltage distributions are applied to the model to find

the ratio of the apparent charge and the real charge (a value

between zero and one).

Breakdown measurements show that charging of the insulator

surface plays an important role. Five groups of insulator shapes

can be distinguished. Also the breakdown current is measured.

The current pulse is longer, and the amplitude smaller, if the

insulator forms a barrier for charge carriers. The amplitude and

charge are linearly dependent on the applied voltage. The same

behavior is found with the optical measurements with respect to

the pulse width (not the amplitude). The temporal behavior with

and without spectral filtering provides information on the break

down mechanism.



SAM E H V A TTl H G

Er is onderzocht hoe diverse isolatorvormen zich gedragen in

vacuUm. Daartoe is een model opgesteld hoe de electronenver

meerdering plaatsvindt langs het isolatoroppervlak voor een

rechthoek sample, een conusvorm en een "hamburger"vorm. Er is een

verband gelegd tussen oppervlaktelading en gemeten lading. Voor

een rechthoek model en een conusmodel is de gemeten stroom te

splitsen in een emissiedeel en een oplaaddeel. De hamburgervorm

blijkt te benaderen te zijn met twee rechthoekige samples en een

vleugel (uitstekende gedeelte). De gemeten stroom bestaat dan uit

een emissieterm en drie oplaadtermen.

Er zijn een aantal ladingsverdelingen mogelijk zoals homogeen,

lineair of anders (volgens de literatuur). Bij een bepaalde

ladingsverdeling hoort een bepaalde spanningsverdeling. De

spanningsverdelingen zijn gesimuleerd in een voorgaande stage. De

conusvorm heeft door zijn vorm zonder lading al een niet homogene

spanningsverdeling. Benaderende formules van de spannings

verdelingen zijn voor de rechthoek en de conusvorm bepaald bij

diverse ladingsverdelingen met behulp van niet-lineaire

regressie. Daarna zijn de ladings- en spanningsverdelingen in het

model ingevuld en is een verhouding van de oplaadterm en de

werkelijk geaccumuleerde lading bepaald. Deze gaat steeds meer

naar 1 naarmate zich meer lading bij de kathode bevindt. De

emissieterm is hierbij niet meegenomen. De bijdrage hiervan wordt

sterk bepaald door de preciese wijze van opladen.

Ook zijn doorslagmetingen gedaan: steeds voIgt een doors lag

totdat de voedingsspanning is bereikt (60 kV). uit de metingen

voIgt dat naast conditionering ook oplading een grote rol speelt

bij sonunige samplevormen. Er zijn 5 klassen te onderscheiden.

Klasse 1 bestaat uit het rechthoekig sample dat positief oplaadt

en daardoor veldversterking bij de kathode veroorzaakt. Klasse 2

zijn samples met afnemende straal zoals de conus 135°. Electronen

kunnen moeilijk met het oppervlak botsen zodat oplading geen rol

speelt. De vorm veroorzaakt veldverzwakking aan de kathode. Deze

samples vertonen een goed isolatiegedrag. Klasse 3 bevat samples
°die een scherpe hoek aan de kathode hebben (zoals de conus 45 )



en daar dus veldversterking veroorzaken wat een lage

doorslagspanning tot gevolg heeft. Er treedt negatieve oplading

op wat de doorslagspanning verhoogt. De vierde klasse zijn

gestapte samples zoals de hamburgervorm. Er zal negatieve

oplading van de vleugel plaatsvinden. Tot klasse 5 behoort een

jojo-vorm die moeilijk conditioneert.

Er zijn stroommetingen bij doors lag verricht. Dit is gedaan met

behulp van een oppikspoeltje door gebruik te maken van de

wederzijdse inductiviteit M. De waarde van M is theoretisch

bepaald. Bet is gebleken dat de stroomvorm vastligt voor een

sample en per samplevorm verschilt. De pulsbreedte ligt in de in

de orde van nanoseconden, en is klein als de weg tussen de

electroden vrij is, en groot als er een barriere zit tussen de

electroden. Er is een lineair verband tussen de amplitude van het

gemeten signaal en de doorslagspanning. Een samplevorm zonder

hindernis heeft de grootste amplitude, en de kleinste amplituden

wordt gevonden bij samples met een hindernis tussen de

electroden, zoals het hamburger model (sample 2) of de driehoek

30
0

(sample 7). De integraal van de stroom is de lading. Deze is

lineair met de doorslagspanning. Omdat de pulsbreedte nagenoeg

constant is, is de integraal evenredig met de amplitude. De

wederzijdse inductiviteit M is gevonden uit de metingen door de

integraal te vergelijken met het produkt van de capaciteit van

het sample en de doorslagspanning. Deze waarde voor M blijkt een

factor 2 af te wijken met de theoretische berekening, wat

verklaard kan worden doordat slechts de helft van oppervlak van

het meetsoeltje wordt benut. Met de gevonden M kan de

doorslagstroom worden gevonden (enkele honderden Amperes).

Tenslotte zijn ook optische metingen verricht. De gebruikte

fotomultipliers z1Jn getest met een punt-plaat opstelling en een

10 kV pulsbron om een eenduidige optische puIs te krijgen. Ze

blijken lineair te zijn bij voedingsspanningen 1100 V, 1300 V en

1400 V tot resp. 300, 800 en 800 mV uitgangsspanning. Aan diverse

objecten uit het optische circuit zijn transmissiemetingen

verricht. Dit leidde tot vervanging van de beamsplitter (nu een

kwarts plaatje). Optische metingen aan samples zijn verricht

tijdens een doorslag. Dit geeft een lichtpuls die vastgelegd en



geanalyseerd wordt. Ook nu blijken de puIsvorm en pUIsbreedte te

varieren per sample en constant te zijn voor een sample. De

pUIsbreedte is klein bij een sample zonder hindernis en groot bij

samples als sample 2 en 7.

In de puIsvorm is een tweede maximum te zien bij samples met

grote hindernis.

De amplitude is weI lineair met de doorslagspanning, maar de

spreiding is erg groote Dit geldt ook voor de integraal. Vanwege

de constante pulsbreedte is de integraal goed lineair met de

amplitude.

Er zijn ook metingen met een spectraal hoogdoorlaatfilter gedaan.

Slechts enkele spectraallijnen van AI+ worden doorgelaten.

Spectraallijnen van andere te verwachten elementen worden

uitgefilterd. De dalende flank van de lichtpuls blijkt veel

stijler te worden: het tweede maximum is verdwenen. Het is

mogelijk dat het extra maximum door excitatie van koper wordt

veroorzaakt. Er is geen tijd meer gevonden voor de bepaling van

de spectrale inhoud van een lichtpuls.
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I N LEI DIN G

In de ruimtevaart worden satellieten onder andere gebruikt voor

communicatie-doeleinden. Hierin worden lopende-golf zendbuizen

(TWT 's) gebruikt om ontvangen signalen te versterken en door te

zenden. De buizen werken met hoge voedingsspanning. Als

isolatiemedium van de buis wordt vacuUm gebruikt. Diverse delen

van de buis worden op hun plaats gehouden met keramische

isolatoren (meestal AI 20 3), ook weI spacers genoemd. Hierover

staat soms hoge spanning, zodat in praktijk weI eens doorslag

optreedt. Dit kan gepaard gaan met zoveel energie dat de buis

beschadigd wordt.

De ruimtevaartorganisatie ESTEC heeft de vakgroep EHO van de TUE

verzocht het isolerend vermogen van de spacers te onderzoeken.

Aan de hand van de onderzoeksresultaten worden aanbevelingen

opgesteld voor de spacers in toekomstige ontwerpen van TWT's.

Het experimentele gedeelte van dit onderzoek wordt verricht door

Al20 3-samples tussen electroden te plaatsen en aan de samples

diverse metingen te verrichten zoals DC-metingen, conditio

neringsmetingen, partiele ontladingsmetingen en doorslagmetingen.

Bij doorslagmetingen worden ook de stromen tijdens doorslag

gemeten, en worden optische metingen verricht.

Het isolerend vermogen van Al20 3-samples hangt onder andere af van

- de kwaliteit van het Al20 3
- de vacuiimdruk

- de afwerking van gebruikte materialen

- de vorm van het sample

Er is Al20 3 gebruikt van hoge kwaliteit (doorslagveldsterkte ~ 40

kV/mm), zodat geen doorslag meer optreedt door het materiaal heen

(bulkdoorslag). Ook de afwerking is steeds optimaal gehouden: de

electroden zijn afgedraaid tot een ruwheid <1 ~m en de samples

zijn aan boven en onder-oppervlak gemetalliseerd (MoMn + Ni + AU,

ruwheid ~ 1 ~m) • Eventuele hoIten tussen electrode en

sample-oppervlak zijn hierdoor veldvrij. De vacuiimdruk in het

meetvat wordt gelijk gehouden aan die in de buis (~ 10-6 mbar).
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De vorm is sterk bepalend voor het verloop van het electrische

veld bij het sample. Normaal treedt bij een triplepunt

veldversterking op (dit is een grensvlak waar metalen geleider,

isolator en vacuUm bij elkaar komen). Bij de kathode stimuleert

dit de electronen-emissie, zodat een grotere stroom gaat vloeien

en de kans op doors lag wordt verhoogd. Afhankelijk van de

samplevorm kan nog extra veldversterking of juist verzwakking

optreden bij dit kathode triplepunt zodat de doorslagspanning

daalt resp. stijgt.

In dit afstudeerverslag wordt de vormafhankelijkheid onderzocht.

De vorm heeft invloed op de mate waarin electronen zich kunnen

vermeerderen bij het oversteken van kathode naar anode. Er is een

model opgesteld voor het oversteken van electronen bij enkele

vormen, en hoe dit oversteken z ich uit in de externe stroom

metingen (hoofdstuk 1).

Bij dit oversteken wordt het sample-oppervlak opgeladen. De vorm

is mede bepalend voor de mate van oplading.

In een stageverslag (van Jos van der Burgt [lJ) zijn berekende

velden bij diverse samplevormen en ladingsverdelingen beschreven.

Deze zijn in hoofdstuk 2 gebruikt om op het model toe te passen.

In hoofdstuk 3 komen doorslagmetingen aan de orde. In hoofdstuk 4

komen stroommetingen bij doors lag ter sprake, evenals het

electrische circuit. Tenslotte worden optische metingen behandeld

waarmee getracht is meer inzicht te krijgen in het doorslag

mechanisme.

2



1 ELECTRONEN-EMISSIE EN OPLADING VAN BET SAMPLE-OPPERVLAK

1.1 Doorslagmechanismen in vacuUm

In vacuUm zonder isolator kan bij voldoend hoge aangelegde

spanning toch doors lag optreden, al kan niet direct ionisatie van

materie optreden: er moet eerst materie worden vrijgemaakt. De

doors lag wordt ingeleid door emissie aan microscopische

oneffenheden en verontreinigingen aan het kathode-oppervlak, die

een hoge veldversterking veroorzaken. De vrijgekomen electronen

worden versneld. Er vloeit een stroompje door een dergelijke

oneffenheid en door dissipatie treedt smelten op van de

oneffenheid of de verontreiniging. Er komt dan electrode

materiaal vrij. Ook kan geadsorbeerd gas vrijkomen (hiervoor is

geen smelten nodig). Een derde mogelijkheid is dat electronen gas

of metaaldamp vrijmaken aan de anode doordat overstekende

electronen gebundeld worden in een oneffenheid aan de anode en

lokaal een grote stroomdichtheid veroorzaken. De electronen

hebben te weinig energie om anodemateriaal vrij te maken door de

anode te bombarderen. Bij voldoende materiaal en voldoende

electronen kan ionisatie optreden en ontstaat een partiele

ontlading of zelfs een doorslag.

1.2 VacuUm met een isolator

Ten gevolge van electroden die gescheiden z1Jn door een isolator

ontstaat een triplepunt. Dit is een grensgebied waar metalen

geleider, isolator en vacuUm bij elkaar komen. Bij een triplepunt

wordt het electrisch veld microscopisch extra versterkt (vaak een

factor 100 of meer). Bij een kathodetriplepunt zullen dus de

meeste electronen vrij komen in vergelijking met de rest van het

kathodeoppervlak. Ionisatie en doorslag zullen daar het eerst

voorkomen.

1.3 Oplading van het isolatoroppervlak

Algemeen wordt aangenomen dat· veldemissie vanuit triplepunten

de initierende fase is van de ontwikkeling van een oppervlakte

doorslag (flashover). Over de ontwikkelingsfase bestaat in de

literatuur grote onenigheid. Het meest gebruikte model is het

"secondary electron avalanche" model dat in het volgende gebruikt

zal worden. De eindfase van de doorslag vindt plaats in

3



gedesorbeerd gas van het oppervlak.

Als een electron vrijkomt bij een triplepunt kan het tegen het

isolatoroppervlak botsen en kan het zorgen voor secundaire

emissie. Het gemiddeld aantal electronen dat vrijkomt bij de

botsing van ~~n invallend electron wordt uitgedrukt in de

secundaire electronen emissie coefficient/yield (SEC soms ook met

6 of SEEY aangegeven) • De SEC is een functie van de

electronenenergie en is afhankelijk van het soort

isolatiemateriaal, de ruwheid en verontreiniging van het

oppervlak, eventuele doping van het materiaal, van druk en van de

temperatuur. Omdat de eigenschappen van het oppervlak kunnen

veranderen door doorslagen of partieIe ontladingen of door

absorbtie kan de SEC veranderen gedurende de levensduur van de

isolator.

~,
•

z

Figuur 1.1: Secundaire emissie coeffient van A120 3 •

In geval van een cylindrische isolator kunnen geemiteerde

electronen voordat ze de isolator treffen een zodanige energie

verkregen hebben dat SEC >1. Er treedt dan positieve oplading Ope

oit veroorzaakt een verhoging van het electrische veld nabij het

triplepunt. Als de positieve oppervlaktelading voldoende groot is

geworden, worden veel van de secundaire electronen terug naar het

isolatoroppervlak getrokken. De afgelegde weg van de electronen

neemt af. In veel situaties neemt de botsingsenergie af en de

positieve oplading gaat dan door totdat de botsende electronen zo

weinig energie meer hebben dat SEC = 1 wordt. De

4



oppervlaktelading heeft dan een stabiele verdeling bereikt en de

botsende electronen maken nu een hoppende beweging langs het

isolator-oppervlak van kathode naar anode (steeds versneld in de

richting van de anode en weer teruggetrokken naar het oppervlak),

zie ook fig. 1.2.

Metallic cathode

Triple junction

----------

Metallic anode

Fig 1.2: oplading van het isolatoroppervlak in beeld gebracht.

Dit is het genoemde "secundary electron avalanche" model. Door de

secundaire electronen wordt geadsorbeerd gas vrijgemaakt zodat

een gaswolk ontstaat. De wolk wordt door de electronen

gedeeltelijk ge10niseerd. Wordt de aangelegde spanning te hoog,

dan ontstaat doorslag.

De vorm van het sample heeft invloed op de energie waarmee

electronen het oppervlak raken (de lengte van de afgelegde weg).

De vorm bepaalt dus mede de SEC. Verder heeft de vorm invloed op

het verloop van het electrische veld.

Er zijn echter ook materialen met een SECmax < 1 zoals cr20 3 . Dan

kan uiteraard geen positieve oplading optreden, maar er ontstaat

negatieve oppervlaktelading. Deze is stabiel als aIle vrije

electronen door de aanwezige lading worden afgestoten en

rechtstreeks van kathode naar anode gaan. De negatieve

oppervlaktelading veroorzaakt een veldverlaging in het kathode

triplepunt. Dit is bij bedrijf met DC gunstig (normaal bedrijf

van de lopende golf-buis).

5



Bij doors lag hebben dus zowel primaire als secundaire electronen

invloed. Reductie van de primaire emissie kan geschieden door

verlaging van het electrische veld bij het triple-punt door :

- gemetalliseerde isolatorcontactvlak met de electrode (veldvrije

holten in plaats van veldversterking)

- electroden bewerken (oneffenheden verkleinen, sturing)

- geschikte isolatorvorm

In dit verslag wordt de invloed van de vorm onderzocht. De andere

maatregelen worden zo qunstig mogelijk gehouden (zie. Inleiding).

Secundaire emissie kan worden verminderd door coating, doping of

verruwing van het isolatoroppervlak, zodat de SECmax verlaagd

wordt. Er is weinig bekend omtrent de stabiliteit en de werking

op de lange duur, en deze technieken worden in dit onderzoek

daarom niet toegepast.

1.4 Nodel voor electronenvermeerdering en schijnbare lading

In het hieronderstaande voIgt een model waarbij uitgegaan wordt

van emissie van een aantal electronen die op het isolatoropper

vlak terecht komen en weer ~ electronen vrijmaken. De variabelen

zijn de hoogte (x) en de tijd (t). De externe stroom ofweI de

gemeten stroom is dan te splitsen in een emissiestroom en een

oplaadstroom. Zo kan dan een verband worden gelegd tussen

de gemeten schijnbare lading en de geaccumuleerde oppervlakte

lading. Dit wordt gedaan voor verschillende samplevormen: het

rechthoek model, het conus model en het "hamburger" model.

1.4.1 Ret rechthoek model

Het rechthoek model heeft een vorm zoals in figuur 1.3. Hierin

staan tevens enkele afspraken.

vev\- ------
V(Ci"d)C)

Figuur 1.3: Het rechthoek model.

6
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De eerste definitie is dat per seconde Ne(t) electronen de

kathode verlaten per lengte-eenheid van de triplegrenslaag.

In totaal verlaten er 2nR Ne(t) electronen het grensvlak ofwel

-e*2nR Ne(t) Coulomb/sec (1)

Er wordt aangenomen dat elk electron eenmaal

daar telkens ~ electronen vrijmaakt.

Tussen x en x + dx raakt een fractie

electronen Ne(t) de isolator:

ne(x,t) dx

(ook weer per seconde en per lengte-eenheid

Er geldt dan

de isolator raakt en

van de vrijgemaakte

(2)

van triplegrensvlak)

h
I ne(x,t) dx

o
= (3)

Tussen x en x + dx treffen de isolator per seconde:

2nR ne(x,t) dx electronen (4)

Tussen x en x + dx verlaten de isolator per seconde:

~ * 2nR ne(x,t) dx electronen (5)

Tussen x en x + dx blijven per seconde achter:

(1-~) * 2nR ne(x,t) dx electronen (6)

ofwel -(1-~) * e * 2nR ne(x,t) dx CIs (7)

Is ~ > 1 dan treedt positieve oplading op, is ~ < 1 dan wordt het

oppervlak negatief geladen (zie 1.3).

I n t e r m e z z 0

Er geldt voor een overstekend electron tussen twee electroden

i V dt = q E dx

E is het electrische veld, i is de externe stroom.

(8)

ofwel

De extern gemeten lading qext =
T

I i dt
o

(9)

(10)

Substitutie van (9) in (10) levert:

7



qext = JX q E / v dx = q * YI~l (11)
o V

De bijdragen aan de externe stroom moeten gewogen worden met de

relatieve spanningsstappen van de electronen. Dit is V(x)/V voor

de electronen in (4) en [1 - V(x)/V] voor de electronen in (5).

De electronen die de isolator treffen tussen x en x + dx leveren

aan de externe stroom een bijdrage

jext,l(X,t) dx = YI~l dx
V

(12)

De electronen die de isolator verlaten tussen x en x + dx leveren

een bijdrage

jext,2(X,t) dx = cS 2nR e ne(x,t) [ 1 - YI~l ] dx
V

(13)

Nu is jext(X,t) = jext,l(X,t) + jext,2(X,t) (14)

en =
h

J jext(X,t) dx
o

(15)

stel nu A(x) = V(x) / V. Aangenomen is dat deze spannings

verdeling tijdonafhankelijk is. Feitelijk mag verwacht worden dat

oplading een grote rol speelt. Tijdonafhankelijkheid van de

potentiaal is dus een grove aanname. Nu is (14) om te schrijven

tot:

jext(X,t) = cS * e 2nR ne(x,t) + A(X) (1 - cS) e 2nR ne(x,t) (16)

Definieer nu een opladings-stroomdichtheid (zie ook (7»

js(x,t) = - (1 - cS) e 2nR ne(x,t) (17)

Zowel jext(x,t)
geldt:

jext(x,t) =

C -1-1als js(X,t) worden uitgedrukt in m s . Dan

(18)

Vrijmaken van cS uit (18) levert:

8



= !~~~~~:::_:_~!~~:::_:_~~~:
e 2nR ne(x,t)

(19)

substitutie hiervan in (16) geeft:

e 2nR ne(x,t) A(X)

of
{jext(X,t) + A(X) * js(x,t)} [1 - A(X)] (20)

jext(X,t) := + js(X,t) {1 - A(X) } (21)

Nu is de externe stroom i(t) :=

h h
I jext(x,t)dX = I 2nR e ne(x,t) dx

o 0

h
+ I j s (x, t) [1 - A(x)] dx

o

h
+ I j s (x, t) [1 - A(x)] dx

o

(22)

(23)

Het eerste deel van vergelijking (23)

tweede deel is ioplading(t).

is i . . (t) en heteml.SSl.e

cit kan worden gebruikt bij de stroommetingen: de gemeten stroom
kan worden ontbonden in twee componenten zoals in figuur 1.4 is
te zien.

,
.
l~",

,
"- -'

" .Jopl (i-)
' .....

Figuur 1.4: Ontbinding van gemeten stroom in emissiedeel en

oplaadstroom •

9



De schijnbare lading qapp is met (23) te vinden:

T T
q = J i (t) dt = 2nR e J N (t) dt +app 0 o e

h T
J [1 A(X)] {J js(x,t) dt} dx (24)

0 0

De opladingsstroomdichtheid js(X,t) is gerelateerd aan de

oppervlaktelading volgens

T
2nR u(x) = J js(x,t) dt

o
(25)

Combineren van (25) en (24) geeft de gezochte relatie tussen de

oppervlaktelading en de schijnbare lading qapp:

T
2nR e J

o

h
Ne(t) dt + 2nR J u(x) [1 - A(X)] dx

o
(26)

Dus qapp = qemissie +
h

2nR J u(x) [1 - A(X)] dx
o

(27)

Hierin is qemissie de totaal geemitteerde lading aan de kathode

tussen t = 0 en t = T.

AANNAMEN:

- Er verlaten Ne(t) electronen per seconde de kathode per lengte

eenheid van de triple-grenslaag en weI homogeen verdeeld over

het triplepunt.

- Elk electron raakt precies eenmaal de isolator

- A(x) = V(x) IV is de spanningsverdeling is tijdonafhankelijk.

Dit is vooral van belang vanaf vergelijking (24).

De vermenigvuldigingsfactor c5 zit niet meer expliciet in het

resultaat, weI impliciet via u(x).

In hoofdstuk 2 worden deze resultaten toegepast op opgeladen

isolatoren.

10



1.4.2 De CONUSVORM

De conus heeft een vorm zoals in figuur 1.5. Hierin staan tevens

enkele afspraken.

Figuur 1.5: Het conus model.

Er wordt weer aangenomen dat per seconde Ne (t) electronen de

kathode verlaten per lengte-eenheid van de triplegrenslaag. Om

duidelijk te maken dat dit sample een andere straal aan het

kathode-oppervlak heeft dan de rechthoek, wordt nu van R1
gesproken.

In totaal zullen er dan 2nR1 Ne (t) electronen het grensvlak

verlaten ofwel een lading van

Coulomb/sec (1)

Er wordt van uitgegaan dat elk electron eenmaal de isolator raakt

en daar ~ electronen vrijmaakt.

Het grote verschil met het rechthoek sample is dat de weg van

kathode naar anode langer is. De electronendichtheid ne(l,t) zal

dus kleiner zijn in vergelijking met ne(x,t) van het rechthoek

sample bij gelijke Ne(t). Er geldt

(2)

zodat tevens geldt:

ne(l,t) dl = (3)

Voor de berekening geldt nu verder hetzelfde als bij de rechthoek

omdat op het sample 2nR ne(l,t) dl = 2nR ne(x,t) dx

11



veranderen omdat

dezullenWeIelectronen per hoogte-eenheid terecht komen.

oppervlaktestromen j(x,t) en j (x,t) qua groottes
ne(l,t) verandert: er ontstaan j(l,t) en js(l,t). Bij het

integreren valt dit verschil weer weg. Dit zal invloed hebben op

u(x): deze wordt kleiner. Ook dit valt weg:

in 1.4.1.

T
u(x) = 1 / 2nR(x) I js(X,t) dt

o
zoals voIgt uit relatie (25)

=
T

- (l-a) e I n (x,t) dxo e
(4)

Er geldt: q = II <rex) dA (5)

Bij het rechthoek sample kan worden geschreven:

q = 2nR I <rex) dx (6)

Bij de conus is de straal variabel, zodat R = R(x). Dan geldt:

= qemissie +
h

2n I R (x) <r (x) [ 1 - i\ (x) ] dx
o

(7)

met R(x) = + o < x < h (8)

In het algemeen kan worden geschreven als geintegreerd wordt

langs een weg 1:

= qemissie +

L1
2n I R(l) <r(l) [ 1 - i\(l) ] dl

L2

(9)

12



1.4.3 De Hamburgervorm

De hamburger heeft een vorm zoals in figuur 1.6. (Het uitstekende

deel is de vleugel). Hierin staan tevens enkele afspraken.

y.....----t
-------r-----~O=--·0,

-----_.- - - - - -

---f~-..a.----~""""--v

Figuur 1.6: Het hamburger model.

De straal van de vleugel is R2 , de straal aan het kathode

oppervlak is R1 • Er wordt aangenomen dat per seconde N1 , e (t)

electronen de kathode verlaten per lengte-eenheid van de triple

grenslaag. In totaal zullen 2nR1 N1 ,e(t) electronen het grensvlak

verlaten. Het bovenste gedeelte van de hamburgervorm is te

beschouwen als een rechthoekig sample met straal R1 . Het

resultaat is hiervoor reeds bekend. De grenzen zijn nu 0 en

0.3 h, zodat gevonden wordt:

= qemissie +
0.3h

2nR1 I O"l(x) [1 - ~(x)] dx
o

(2)

met ~(x) is de spanningsverdeling langs het oppervlak en O"l(X) is

de ladingsverdeling voor dit rechthoekig gedeelte.

De vleugel vormt een barriere voor de electronen zodat de vleugel

negatief opgeladen zal worden. Nu wordt gebruik gemaakt van het

algemene resultaat (9) in 1.4.2. De variabele is y (zie figuur

1.6). Er ontstaat nu een oplaadterm (geen emissie):

R
2

qopl = 2n I y 0"2(y) [ 1 - ~2(Y) ] dy (3)
R

2
met 0"2(y) is de ladingsverdeling langs het vleugel, en ~2(Y) de

spanningsverdeling. Deze kunnen bij benadering constant beschouwd

worden op de vleugel, zodat de oplaadterm wordt:

13



= (4)

Bij voldoende oplading kunnen N3 (t) electronen langs de vleugel,e
worden versneld (zie figuur 1.6). Dit gedeelte is als een

rechthoek te beschouwen met straal R2 , en grenzen O.3h en O.7h.

De ladingsverdeling is dan u 3 (x) en er ontstaat nu een

opladingsterm (geen emissie):

=
O.7h

I u 3 (x) [ 1 - ~ (x) ] dx
O.3h

(5)

De totale schijnbare, gemeten lading wordt als voIgt:

qapparent, totaal = qapp + qopl,l + qopl,2

zoals in relaties (2), (4) en (5) gegeven worden.

(6)

Duidelijk is te zien dat de lading die met de meting wordt

vastgelegd niet eenvoudig te splitsen is in een emissiedeel en

een oplaadterm. Er zijn meerdere componenten. Bij

DC-stroommetingen is een grotere stroom geconstateerd bij deze

samplevorm dan bij andere samplevormen.

14



2 TOE PAS S I H G E H o P H E T MOD E L

In hoofdstuk 1 is voor verschillende samplevormen het verband

bepaald tussen gemeten lading en oppervlaktelading van het

sample. In een voorgaande stage [1) zijn simulaties uitgevoerd

van mogelijke ladingsverdelingen op de isolatoren. Bij elke

ladingsverdeling is het equipotentiaal patroon bepaald. Hieruit

wordt de spanningsverdeling gehaald die, met de ladingsverdeling,

toegepast worden op de modellen in hoofdstuk 1. Zo kan de invloed

van de ladingsverdelingen worden onderzocht op de gemeten lading

volgens het model.

2.1 Het rechthoek model

. Het verkregen resultaat van 1.4.1. was:

= qemissie +
h

2nR J u(x) [1 - A(X») dx
o

qemissie wordt constant beschouwd. Variabelen zijn u(x) en A(X).

Het is nog niet bekend hoe de oppervlaktelading is verdeeld.

Eerst worden mogelijke ladingsverdelingen besproken in 2.1.1 en

vervolgens worden de bijbehorende spanningsverdelingen A(X)
bepaald in 2.1.2.

2.1.1 Mogelijke ladingsverdelingen

In de simulaties wordt het equipotentiaalpatroon bij diverse

ladingsverdelingen bepaald. Deze ladingsverdelingen zijn als

voIgt:

- homogeen: u(x) = Uo
- lineair met maximum bij de kathode:

xu(x) = u [1 - ---)max h

- volgens Sudarshan zie figuur 2.1

o < x < h

I<o.lho~e 0 VAt ~ 3 "I -~,)C (nun)
Figuur 2.1: Benadering van de ladingsverdeling volgens Sudarshan.
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In formule wordt deze ladingsverdeling benaderd door:

O'(x) = 20 0

O'max
_!-

h

0' (x) 4 [1 5x= --- O'max - ----]
3 h

o < x < h/20

h/20 < x < h/5

Sudarshan is 66n van de onderzoekers uit de literatuur [2]. Hij

vindt O'max = 1.4 0 10-5 c/m2 bij 20 kV/cm. Zijn (Monte Carlo)

simulaties en zijn metingen komen goed overeen. Een andere

onderzoeker is de Tourreil [3]. Hij neemt homogene

ladingsverdeling aan, met gemeten 0'0 = 3 0 10-5 c/m2
• Jaitly

vindt O'max = 10-5 c/m2 [4]. Hij concludeert uit metingen dat

O'(x) constant is tot een bepaalde afstand vanaf de kathode en dan

lineair afneemt tot nul bij de anode. Alle onderzoekers vinden

een positieve oppervlaktelading. Dit wordt bevestigd tijdens de

doorslaqrnetingen (hoofdstuk 3). In 2.1.2 zijn bovenstaande

ladingsverdelingen toegepast, met waarde voor 0' ~ 0'0 =
-5 2 max

1.5 0 10 C/m genomen. (er ontstaat dan wel ongelijke lading op

het oppervlak voor diverse verdelingen, maar hierover later

meer) •

2.1.2 Bepaling van de spanninqsverdelinqen

Zonder oppervlaktelading heerst een homogeen elektrisch veld

E = 10 kV/S mm = 20 kV/cm.

A Bij homogeen verdeelde lading wordt figuur 2.2 verkregen. Het

aangelegde veld is 2 0 106 VIm. Bij 0'0 = 1.5 0 10-5 c/m2 ontstaat een

maximaal veld aan de kathode Ek = 2.4 0 106 VIm en een minimaal

veld aan de anode Ea = 1.6 0 106 VIm._._-
~ ---

II' -

~

I cr.t\"o'0-~ Cf",t

Fig 2.2: Equipotentiaalpatroon bij rechthoek met homogene lading.

16



Het verloop van de equipotentiaallijnen aan het oppervlak van de

isolator kan als functie van de afstand van de kathode worden

bekeken. Daartoe zijn de afstanden x tussen de equipotentiaal

lijnen en de kathode gemeten (na vergroting) en genormeerd op de

anode-kathode-afstand h. De zo bepaalde spanningsverdeling ~(x/h)

is weergegeven in figuur 2.3 (tabel zie bijlage 2; veldregressie

1) •

0.9

0.8

0.7

0.6
>
......

0.5

o.~
0,31 /

::k::,
o 0.2 0,4

X/D

0,6 0.8

Fiquur 2.3: De spanningsverdeling bij homogene positieve

oppervlaktelading.

Het gevonden verband is bijna lineair, en kan benaderd worden

door ~(x) = V(x)/V = x/h. De maximale relatieve fout treedt op

het midden en bedraagt 7.2 %. Er is gekozen voor een nauwkeuriger

benadering. Hiertoe wordt de tabel van veldregressie 1 gebruikt

om (niet lineaire) regressie toe te passen met behulp van het

regressieprogramma uit statgraphics. Er wordt als benadering

gevonden: ~(x/h) = 0.21 (x/h)0.67 + 0.79 (x/h). Dit levert figuur

2.4. De maximale relatieve afwijking is 1.7 %.
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• Acf:u~.l

1.2 , . ....... ~ .: ' . "." .

8.8

................ ; .
· .·v:··A

.
· .· .· .

. , .

8.2

~ / .

....................../ : : ./ .. : .

// '.

/ ' . : .
... .. ....... . ; : : ~ " '.' .

o

e 0.2 0.4 0.6

......
I

e.s

VELIIREG 1 • v~.r 1

Fig 2.4: A(x/h) met statgraphics berekend voor homogene lading.

B Lineair
Dit levert
bij O'max "'"

verdeelde lading met maximum op de kathode.
met simulaties fiquur 2.5. Nu is ~ - 2.4'106

-5 2 6
1.5·10 elm en Ea - 1.9·10 VIm.

VIm

i 0:;•• +f.S""'-5' ~I..wt'o "'j
, I -'i I !
! !

I rJ I
J :
J f.- I

i
I

!
I

- I.

Fiquur 2.5: Equipotentiaalpatroon bij lineair verdeelde lading.
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Hieruit wordt weer

statqraphics. Dit

veldreqressie 2).

de spanningsverdeling A(x/h) gezocht met

levert figuur 2.6 (zie ook tabel 1,

• Actual

· ~ ... . ..........•

· ..;. ; .

::+:,~

:;Y• j ; , .

· . . I"~
· . .' •.• • • •••.• • ,1.;. • .• . •••••.•.••• ~ .•••..•••.••••••

.~ : :.. "/':
~ ~ ~ ~

: : ~,/ ~
. : /

/ .

7·····················································
. /
:/

/ . .
0.2 ;-p..: : ; , .

/ :.' ~

e.s

0.6

.....: :-

. I

VELDREG~. v>or~

Figuur 2.6: De spanningsverdeling A(x/h) bij een lineaire

ladingsverdeling.

De gevonden benadering is: A(x/h) - 0.12 (x/h)0.S6 + 0.88 (x/h).

De maximale relatieve fout met een lineair verband is 13 \. Met

de gebruikte benadering is de maximale relatieve fout 1.4 \.
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C Tenslotte is de ladingsverdeling van Sudarshan toegepast. De

simulatie geeft het volgende equipotentiaalpatroon (figuur 2.7)

-25 ltV

. .

Figuur 2.7: Bet patroon bij lading verdeeld volgens Sudarshan.

De bijbehorende spanningsverdeling staat

staan in bijlage 2, regressie 3. Er
0.22 (x/h)O.83 + 0.78 (x/h).

in fig. 2.8. De waarden

is gevonden A(x/h) -

• Actu.a.l

. . .. ....... . . . . .. . . ...... . . .. . ~ .0.2

. . .................•.................•.................•1. i1 '~"""""""":"""""""". /' I

. . / 1
...., ..~ .

//

:/ ~ 1
l ··············(,.7;·····························n
~ ,/? .

~ ~ .I : :
0.4 .; ; / ; ; .

/
e . .

.•••• j ••••.•••.•.•••••;. ••••.•••.••••.•. :••.•.•.•..••. .. . .

o 0.::? 0.4 0.e 0.8

VELDREG3.\lar2

Figuur 2.8: De spanningsverdeling bij lading volgens Sudarshan.
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De grootste relatieve fout bij een lineaire benadering van de

spanningsverdeling is 3%. Met de gehanteerde benadering is dit

maximaal 0.3 %.

2.1.3 Toepassing op het model

Er is gekozen voor bepaalde ladingsverdelingen u(x). Dan is niet

zomaar een willekeurige spanningsverdeling te kiezen: u(x) en

A(X) hangen samen. WeI is gebleken dat bij een rechthoek model de

spanningsverdeling A(X) vaak lineair te benaderen is bij diverse

ladingsverdelingen u(x). Dit is echter niet zo nauwkeurig zodat

de gevonden benaderingen worden gebruikt. In de komende

berekeningen wordt de constante emissieterm buiten beschouwing

gelaten en wordt de oplaadterm berekend. Er is reeds vermeld dat

de lading voor de gestelde ladingsverdelingen ongelijk is. Echter

opschalen van een ladingsverdeling met een factor zodat steeds

geldt dat I u(x) dx gelijk is, zou niet meer overeenkomen met de

equipotentiaalpatronen en dus met de spanningsverdeling. Er zou

dus v6er de simulatie rekening mee moeten worden gehouden. De

vraag is echter of dan weI reale situaties ontstaan. De

ladingsverdeling volgens Sudarshan zou dan met een factor 10

opgeschaald worden (zie bijlage 1). Er ontstaat dan weI erg veel

lading bij de kathode. Om de ladingsverdelingen toch met elkaar

te kunnen vergelijken wordt gedeeld door de werkelijke lading qw'

dus wordt qapp/qw bepaald (emissie buiten beschouwing).

A(x/h) = 0.21 (x/h)0.67 +uo '=A: Homogene verdeling: u(x)

0.79 (x/h). Dan geldt:

h
qapp = 2nR I Uo [ 1 - 0.21 (x/h)0.67 - 0.79 (x/h) ] dx.

°
= 2 R h { -~- Ihon Uo

h

0.21

1.67

x 1. 67 h
(---) I

h 0

= 2nR Uo h { 1 - 0.126 - 0.395 } = 2nR Uo 0.48 h

Dan is = 0.48
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B: Lineaire verdeling met maximum bij de kathode

O'(x) = x(1 - ---) met 0' = 0'0'
h m

en A(x/h) = 0.12 (x/h)0.56 + 0.88 (x/h). Dan geldt:

=
h x x 0.56 x

2nR J 0'0 (1 - ---) [1 - 0.12 (---) - 0.88 ---] dx
o h h h

=
1 0.56

2nR h 0'0 J { 1 - o. 12 Y - 0 • 88 Y - Y
o

0.12 y1.56 + 0.88 y2} dye

+

0.12 y1.56
I~

0.88 y2 I~
2

I~qapp = 2nR 0'0 h { 1 - - ---- - -~-- +
1. 56 2 2

0.12 2.56 I: 3 I: }
------~-----

+ Q.d!~_~_

2.56 3

= 2nR 0'0 h {
1

2
- 0.03 - 0.147 } = 2nR 0'0 h· 0.323

= 2nR 0'0' h '0.5 (bijlage 1) zodat qapp/qw = 0.65

Dit is het resultaat voor lineair verdeelde lading.

c: Ladingsverdeling volgens Sudarshan:

O'(x) = 20' O'max x
h

o < x < h/20

O'(x) =
20

15
(1 - ~~-)

h
h/20 < x < h/5

A(x/h) = 0.22 (x/h)0.83 + 0.78 (x/h)

O'max ~ 0'0· Echt belangrijk is O'max niet (wordt eruit gedeeld):

1/20
2nR h J 20 0'0 Y { 1 - 0.22 yO.83 - 0.78 Y } dy

o

1/5
+ 2nR h J

1/20

20

15
0'0 (1 - 5y) {1 - 0.22 yO.83 - 0.78 Y } dy
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1/20
= 40·u nR h I

o 0

1.83
Y - 0.22 Y

2
- 0.78 Y dy +

40 n u R h------0----
15

lIS
I {1 - 0.22 yO.83_ 0.78 Y - 5y +

1/20
1 1 1.83

. Y +

3.9 y2 } dy

Dit levert tenslotte na enig rekenwerk:

qapp = 2nR U o h . 0.0908.

Nu is qw = 2nR U o h ·0.1 (zie bijlage 1), zodat 0.91

Conclusie:

De verhouding van de oplaadterm en de werkelijke lading gaat

steeds meer naar 1 naarmate de lading zich dichter bij de kathode

bevindt. Daar nadert ~(x) naar o. Dit invullen geeft:

= _~~E_l_~!~l_l!_=_~!~ll_g~_

2nR I u{x) dx
gaat naar 1.

Indien de emissie zou worden meegenomen, kan de verhouding

qapp/qw een stuk groter worden.

Opmerking:

In werkelijkheid is ~(x/h) afhankelijk van de hoeveelheid

oppervlaktelading, en dus tijdafhankelijk. In het model is ~(x/h)

tijdonafhankelijk verondersteld. De hierdoor geYntroduceerde fout

is echter klein omdat de initiele spanningsverdeling lineair is,

terwijl de uiteindelijke verdeling dat bij benadering ook is. Dit

geldt ook voor de conus, maar in mindere mate (zie 2.2).
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2.2 BET CONUS ~S • MODEL

Bet verkregen resultaat voor bet conus model in hoofdstuk 1 was:
h

qapp - qemissie + 2n oJ R(x) u(x) [1 - A(x)] dx.

Variabel zijn weer u(x) en A(x). Bepaald worden de spannings
verdelingen A(X) bij diverse u(x) in 2.2.2. Ze worden toegepast
in 2.2.3.

2.2.1 ZOnder oppervlaktelading

8ij de conus 4So ontstaat zonder oppervlaktelading al een
veldversterking bij de kathode-junctie: ~ - 9.5 0 106 VIm en
Ea - 1.6 0 105 VIm. Dit blijkt uit simulaties (fiquur 2.9).

Fiquur 2.9: Bet equipotentiaalpatroon bij een conus 45° zonder
lading.

De spanningsverdeling A(x/h) aan bet isolator-oppervlak is
bepaald (zie bijlage 2, conusvol). Bet verband is nu verre van
lineair. Bet resultaat staat in fiquur 2.10 en is benaderd door:
A(x/h) - 8.24 (x/h) - 7 23 (x/b) 1.1 , x is de afstand tot de
kathode. De maximale relatieve fout is 1'.
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Fiquur 2.10: De spanningsverdeling A(x/h) bij het conus 45° model
zonder lading.

°2.2.2 Oplading bij de conus 45
Het conisch 45° model geeft al een E-veld verhoging bij de
kathode zonder lading. Dit aodel lijkt zeer geschikt voor de
opbouw van oppervlaktelading. Positieve oplading lijkt uit
simulaties niet tot een stabiele verdeling te kunnen leiden [1].
Negatieve oplading kan worden verklaard wanneer secundaire
electronen door het E-veld .eteen weer op het isolator oppervlak
terecht komen, en daarbij weinig energie kunnen opdoen. De SEC
blijft dan < 1. Bij de doorslagmetingen (hoofdstuk 3) wordt dit
bevestigd. Er zijn weer aeerdere ladingsverdelingen aogelijk.

A Bij een homogene lading eTo .. -5 0 10- 5 c/m2 ontstaat bij de
kathode een verbetering t.o.v. de situatie zonder lading: ~ 
6 0 106 VIm en Ea = 1.1 0 106 VIm. Het maximale kathodeveld is nu 3
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maal het homogene veld, terwijl dit zonder lading nog een factor
5 was. De simulatie staat in fiquur 2.11.
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Fiquur 2.11: Het equipotentiaalpatroon bij de conus met homogene

lading.

De bijbehorende spanningsverdeling A(x/h) wordt gegeven door:
A(x/h) II: 1.96 (X/b)0.S45 - 0.95 (x/h) (zie fiquur 2.12). De
waarden staan in bijlage 2, veldregressie 4. De grootste
relatieve fout is 1'.
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Fiquur 2.12: A(x/h) van de conus met homogeen verdeelde lading.
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B Lineaire ladingsverdeling met maximum op de kathode.
Dit levert met simulaties figuur 2.13.

---

Figuur 2.13: Het equipotentiaal patroon van de conus met lineaire
ladingsverdeling met maximum op de kathode.

e.2

De spanningsverdeling A(x/h) staat in figuur 2.14 (zie ook
bijlage 2, regressie 5). Duidelijk is te zien dat deze regressie
iets minder goed is. De grootste relatieve fout is echter slechts

2'. 1.:t f.\ ...:....'....'.... ~.' .. .'....'....'....'. ...'.... '....'....\....'... .'....'.... J. .. .'....J•••••' •• ··1'1
• . . . . j

: ~ I
·i·· ·····>//~·l
:./ :1:' :

;>~/ j ~
: /":

''/ ·········:·l1 •.•. :'/.................. I

~ .•................ .../.: .

~

e...

l!I -: , :- .......•........................:- :.

Eo 0.:t Eo.4 e.t'· 0.e:

Figuur 2.14: De ladingsverdeling verkregen uit regressie
(lineaire lading bij conus)
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De benadering is A(x/h) = 8.33 (x/h)0.946 - 7.31 (x/h). Er is

geen regressie toegepast op een lineaire ladingsverdeling met

maximum op de anode omdat dit minder waarschijnlijk is. Door de

veldversterking zal de negatieve lading meer geconcentreerd zijn

bij de kathode.

2.2.3 Toepassingen op het conus-model

De bepaalde u(x) en A(X) worden nu gesubstitueerd in de

oplaadterm van het resultaat van hoofdstuk 1:

h
qapp = 2n of R(X) u(x) [1 - A(X)] dx

Opgemerkt moet worden dat Uo = -5'10-5 c/m2 bij de simulaties,

terwijl dit bij het rechthoek model de waarde 1.5'10-5 c/m2 is.

De u ° bi j de conus is dus een andere. Echter wordt weer de

verhouding van de schijnbare lading en de totale lading bepaalt,

zodat de resultaten kunnen worden vergeleken. (zie het verhaal in

2.1.3) .

1.96 (x/h)0.845 - 0.95(x/h).
A Homogene ladingsverdeling

Er geldt u(x) = u o' en A(x/h) =
Invullen geeft:

h
qapp = 2n f {R1 + (R2 - R1)

°
x

h
} U o {1 - 1.96 (x/h)0.845

0.95 (x/h)} dx

h
qapp = 2nR1 Uo of {1 + A -~-}{1 - 1.96 (X/h)0.845 + 0.95 (x/h)} d:

met A = (R - R )/ R12 1

1
qapp = 2nR1 U o h f (1 + Ay) (1 - 1.96 yO.845 + 0.95 y) dy

°
Dit levert na enig rekenwerk:

qapp = 2nR1 Uo h· {1 - 1.96/1.845 + 0.95/2 + A/2 - 1.96A/2,845 +

0.95A/3 }

Invullen van R2 en R1 (20 mm en 15 mm) levert A = 1/3, zodat
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gevonden wordt: qapp = 2nR1 Uo h ·0.455.

Nu moet gedeeld worden door de werkelijke lading qw gegeven

door:

=

Als verhouding wordt gevonden qapp/qw

B Lineaire ladingsverdeling

Nu geldt u(x) = u (1 - -~-)
o h

= 0.39.

° < x < h

A(x/h) = 8.33 (x/h)0.946 - 7.31 (x/h) ° < x < h

}x

h

de algemene vergelijking geeft als oplaadterm:
h xJ Uo (1 - ---) {R1 + (R2° h

2n

Substitutie in

{1 8.33 (x/h)0.946 + 7.31 x/h} dx

1
qapp = 2nR1 Uo h J (1 - y) (1 + ~y) {1 - 8.33 yO.946+ 7.31 y} dy

°
Na enig rekenwerk ontstaat:

qapp = 2nR1 Uo h { 0.3744 - (1-~) (0.5 - 8.33/2.946 + 7.31/3) -

~ (1/3 - 8.33/3.946 + 7.31/4)

Substitutie van ~ = 1/3 levert:

qapp = 2nR1 Uo h . 0.285

Nu wordt de werkelijke lading bepaalt:

h
qw = 2nR1 Uo J (1 + ~ -~-) (1 - -~- ) dx = 2nR1 Uo h . 0.555

° h h

Zodat tenslotte gevonden wordt: qapp/qw = 0.51.

Bij de lineaire ladingsverdeling wordt de verhouding hoger dan

bij de homogene, omdat meer lading naar de kathode wordt verdeeld

(zie ook de conclusie in 2.1.3). Er ontstaat nu een meer homogene

situatie in de veldverdeling.
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2.3 RET HAMBURGER MODEL
Simulaties geven een equipotentiaal patroon zoals in fig 2.15.
Het meest waarschijnlijke is de situatie waarbij positieve
oplading van het verticale stuk optreedt (zoals bij de
rechthoek), en negatieve oplading van de vleugel door accumulatie
van electronen. De lading op het verticale stuk is lineair
verdeeld genomen met maximum op de kathode.
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Figuur 2.15: Het equipotentiaal patroon bij een hamburger-model.

Wanneer we hiervan de spanningsverdeling A(x/h) bepalen, ontstaat
figuur 2.16. Dit is echter moeilijk in een formule uit te drukken
zodat geen regressie is toegepast (zie ook bijlage 2,
veldregressie 6).
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Figuur 2.16 : De spanningsverdeling A(x/h) bij een hamburgermodel
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3 DOORSLAGSPAIIIIIIIGSMETIHGEH

Om inzicht te krijgen in het isolerend vermogen bij diverse

sample-vormen zijn diverse metingen uitgevoerd. Hier worden de

doorslagspanningsmetingen behandeld.

3.1 De opstelling

In figuur 3.1 staat

doorslagspanningsmetingen: de

meetapparatuur.

_ -601eV
DC

+

de meetopstelling voor

voeding, het vacuUmvat en

y-t
recorder

¥monitor

met
BD ramp
detector g~or

ramp

de

de

Figuur 3.1: Het doorslagcircuit.

De voeding is regelbaar tot -60 kV en is via een dempweerstand

(100 MO) aangesloten op de hoogspanningselectrode. De voeding

wordt aangestuurd met een rampgenerator. De anode is geaard via

een dempweerstand (150 0) om resonanties op de doorslagstroom

(door parasitaire L en C) te dempen. Om de doorvoer op het vat

zit een Rogowski-spoel die een resetsignaal aan de rampgenerator

levert bij doorslag. Bij doorslaqmetingen wordt een

ramp-stijlheid van 1 kV/s gebruikt. Na een doorslag is er een

wachttijd van enkele seconden. Er is dan voldoende tijd om gas

dat bij de doors lag ontstaat weg te pompen.

De rampgenerator levert een stuursignaal voor een y-t recorder en

een PC. Met de PC worden de doorslagspanningen vastgelegd. Bij

uitval is de spanning te achterhalen met de schrijver.
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De meetprocedure is dan als volgt: De rampgenerator verhooqt de
doorslagspanning tot aan doorslag . Daarna wordt dit herhaald
totdat de maximale voedingsspanning is bereikt (60 kV). Het
aantal doorslagen zegt dan iets over het conditioneren van een
sample. Na deze meetserie wordt N2 ingelaten. Hierdoor ontstaat
.en lagedruk doorslag tussen de isolator en de electroden
waardoor het sample ontladen wordt. Daarna wordt het vat weer
vacuUm gepompt. Dan volgen weer een aantal doorslagen totdat de
voedingsspanning wordt bereikt. uit de doorslagspanning aan het
begin van de tweede meetserie valt te concluderen of
ladingsopbouw een rol speelt bij het conditioneren.

3.2 Samplevormen
De doorslagspanningsmeting is voor een aantal samplevormen
uitgevoerd. om de invloed van de samplevorm te onderzoeken zijn
de volgende vormen gehanteerd (fig. 3.2):

I~ I cr dCDi
,

IN ~ Iml. (7
leN 5 I~ :>

~I 1
m )/

itD
I~~ 7 ).

I

C ~I«LD!
<I

~ .
.
!C;L JI(Jl L r

Fig. 3.2: Gehanteerde samplevormen (steeds is de kathode boven).
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3.3 Resultaten en conclusies
De samples blijken in 5 klassen onderverdeeld te kunnen worden.
Tot klasse 1 behoort sample 1. Dit sample verdraagt de maximale
voedingsspanning moeilijk. De mogelijke oorzaak hiervoor" is
positieve lading op het oppervlak die veldversterking veroorzaakt
(zie 1.3). De electronen worden dan steeds met hoge energie
aangetrokken (SEC >1). De doorslagmeting is gestopt bij 58 kV. Na
blootstelling aan H2 is de doorslagspanning hoger (60 kV). Dit
duidt op positieve oplading. Nadat het sample weer opgeladen is
daalt de doorslagspanning (zie bijlage 3).

Tot de tweede klasse behoren samples 4b, 5b, 6b en lOb. Deze
samples hebben een afnemende straal (getrapt of rechtstreeks
vanaf-de kathode). Er ontstaat dan veldversterking aan de anode.
Dit impliceert veldverzwakking aan de kathode. Dit is gunstig
voor het isolerend gedrag. Verder kunnen electronen moeilijk het
sampleoppervlak raken en dus moeilijk secundaire electronen
vrijmaken. Oplading zal nauwelijks van belang zijn. In fig. 3.3
staat een voorbeeld van sample 4b. De andere samples staan in
bijlage 3. Bet sample conditioneert zeer snel. Na blootstelling
aan N2 slaat het sample niet meer door (oplading speelt inderdaad
geen roll. Deze samples hebben een goed isolerend gedrag.

70
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~
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1 2 :J • $ I 7 • I 10 " 12 U I. 1$ " 17

Fig. 3.3: De doorslagspanningserie van sample 4b.

De derde klasse wordt gevormd door samples 4a, 7, 8, 9, lOa. Deze
samples hebben een scherpe hoek bij de kathode en daar dus
veldversterking. De doorslagspanning begint dus laag (zie ook
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Fig. 3.4: De doorslagspanningserie van sample 4a.

Door de vorm zullen de electronen met geringe energie het

sampleoppervlak raken (geringe afstand). De SEC zal kleiner dan 1

Z1)n zodat negatieve oplading optreedt. Dit blijkt uit de

metingen: na het blootstellen aan N2 daalt de doorslagspanning

weer aanzienlijk. Negatieve oplading veroorzaakt afstoting van

electronen zodat de doorslagspanning toeneemt.

De vierde klasse bestaat uit samples 2, Sa en 6a. Dit Z1)n

gestapte samples. Er zal negatieve oplading van de vleugel

optreden. Na het blootstellen aan N
2

zal de doorslagspanning

enigzins dalen, echter niet zo veel als bij de samples uit klasse

3. (zie bijlage 3). Bet zal snel weer conditioneren. De vleugel

vormt een goede barriere.

Sample 3 vormt de vijfde klasse. Bet conditioneren duurt heel

lang. Oplading is wel van belang: na het blootstellen aan N
2

daalt de doorslagspanning (bijlage 3). Bet lijkt alsof het eerste

gedeelte van het sample positief neigt op te laden (verdraagt bij

de tweede doorslagserie moeilijk 60 kV), en de inkeping negatief.

Er ontstaat dan een soort conflictsituatie wat het moeizame

conditioneren zou verklaren.
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S T ROO M - MET 1 H G E H B 13 DOORS LAG

De kortsluitstroom tijdens doorslag wordt gemeten (het doorslag

circuit staat in hoofdstuk 3). De stroom zal een kortstondige

grote stroom zijn (in de orde van honderden Amp~res gedurende

enkele nanoseconden). De stroomvorm wordt met een digitizer

vastgelegd (Tektronix 7912 AD) • Om te meten wordt een

meetspoeltje gebruikt (zie 4.1) waarbij gebruik wordt gemaakt van

de wederzijdse inductie M. Als een doors lag optreedt wordt de

doorslagspanning vastgelegd met behulp van een PC (krijgt een

signaal van de rampgenerator) en de digitizer triggert op het

signaal van het meetspoeltje.

4.1 De gebruikte opstelling

Een schema van het meetcircuit staat in figuur 4.1
-- - - 1

I.
¢

I
I

_ J

C~1I\F
l

Figuur 4.1: Schema van het meetcircuit.

Het te meten stroomsignaal wordt gemeten met een oppikspoeltje,

bestaande uit een winding met oppervlak A ~ 1 cm2 • Er geldt voor

het spoeltje : VL = L di1/dt + M di2/dt ; L is de zelfinductie,

i 1 is de stroom door het spoeltje , M is de wederzijdse inductie

en i 2 is de kortsluitstroom. L wordt verwaarloosbaar klein

verondersteld, zodat bij benadering geldt:

(1)

Door het signaal van het spoeltje weer te integreren wordt i 2 (t)

verkregen. Dit gebeurt met een passieve integrator. De overdracht

van de integrator is te schrijven als:
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v =2

I

R.C.1. 1.
1 VI dt (2)

substitueer nu VL = M di2/dt = VI' dan levert dit aan de uitgang
van de integrator:

. i i-6H1.eru t voIgt nu 2 = 101M * v2 •
digitizer. Wanneer M bekend is, is
berekenen uit v2 (t).

V2 wordt vastgelegd met de
de kortsluitstroom i 2 (t) te

4.1.1 De wederzijdse inductie M
In figuur 4.2 staat een schets van de situatie.

Figuur 4.2: Het meetvat met de oppikspoel.

De wederzijdse inductiviteit M is te schatten met de volgende
berekening:

I H dl = iomsloten = i 2

dan voIgt H
i 2 of B _~2_~~= ----- =

2rrR 2rrR

(4)

(5)

Het meetspoeItj e heeft hoogte h en zit tussen r I en r 2 • Het
spoeltje omvat een flux ,:

r 2
, = 11 B'n dA = h 1 B (r) dr

r l
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dus =
r2

h S
r1

Jlo i 2
-------- dr

2nR
=

Jlo i 2 h
---------

2n
In r2

r1
(7)

Nu = I :-~~--I =
Jl h· In(r2/r1)__2______________ .

2n dt
(8)

Nu geldt ook
dt

(9)

zodat tenslotte M gevonden wordt:

M = _~2_~~_:~~:~::::_ ~ 10-10 H

2n
(10)

Met h ~ 1 cm van het meetspoeltje en r1 ~ 0.15 m en r2 ~ 0.16 m.

Nu kan M worden gebruikt in (3) zodat geldt:

= (11)

Dit verband geldt met de theoretisch afgeleiding voor M. In 4.3

wordt gecontroleerd of relatie (11) overeenstemt met de metingen.

4.2 Resultaten van de stroommetingen

De stroompulsen worden met de digitizer vastgelegd tijdens de

doorslagmetingen. De voedingsspanning is een rampsignaal met

stijlheid 1 kV/s. Steeds worden ruim 10 shots genomen bij een

samplevorm.

De signalen worden met VUPOINT geanalyseerd. Dit levert de

amplitude, de breedte van het signaal (op 50 % van de amplitude)

en de integraal van het signaal over de tijd. Door deze gegevens

uit te zetten tegen de doorslagspanning en tegen elkaar kunnen

conclusies worden getrokken voor een sample. Vergelijken van

verschillende samples geeft dan meer inzicht in het

doorslagproces.

4.2.1 De signaalvormen en signaalbreedtes

Het is gebleken dat de stroomvorm vastligt voor een sample, en

per samplevorm verandert. Tevens blijkt de pulsbreedte constant

te zijn voor een samplevorm, dus onafhankelijk van de doors lag-
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spanning. Hieronder (fig 4.3a) voigt een

stroomvorm. De stroomvormen van de andere

bijlage 4. Van elk sample wordt de gemiddelde

, van de amplitude) gegeven in tabel 1:

voorbeeld van een

samples staan in

pulsbreedte (op 50

Tabel 1: De gemiddelde pulsbreedte per sample (ns)

SAMPLE Pulsbreedte SAMPLE Pulsbreedte

1. 2.4 6a 4.9

2 15.9 6b 4.9

3 5.2 7 8.8

4a 4.6 8 4.1

4b 2.6 9 4.7

Sa 4.7 lOa 4.3

5b 4.5 lOb 4.5

De gemiddelde pulsbreedtes Z1)n in een staafdiagram uitgezet

tegen de samplevormen (figuur 4.3). Duidelijk zijn verschillen te

zien. De pulsbreedte is kort als de weg tussen de electroden vrij

is zoals bij sample 1 en 4b, en is groot als er een hindernis

tussen de electroden zit zoals bij een sample 2 en 7.
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Figuur 4.3a: De stroompuls van sample 1.

Op de stroompuls zijn oscillaties gesuperponeerd. Deze ontstaan

doordat hoogfrequente doorslagstromen vloeien, die oscillaties in

het vacuumvat veroorzaken als gevolg van parasitaire capaciteiten

en inductiviteiten. De oscillatiefreqentie is 70 Mhz. Om de

oscillaties kritisch te dempen is een dempweerstand geplaatst

(150 0), zie hoofdstuk 3.
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4.2.2 De amplitude van de stroompuls

Voor elk sample zijn de amplituden van de stroompulsen tegen de

doorslagspanningen in een figuur uitgezet. Er is een lineair

verband tussen de amplitude en de doorslagspanning. Daarom is

steeds lineaire regressie door de oorsprong toegepast (met

LOTUS). Hiermee wordt een richtingscoefficient verkregen die

gelijk is aan de amplitude/spanning. Dit levert een rechte door

de oorsprong (y = a * x) die ook in de figuur is uitgezet. In

figuur 4.4 staat een voorbeeld en in bijlage 5 staan de andere

figuren. Van elk sample wordt de amplitude / spanning gegeven in

tabel 2.

SAMPLE 1
26 ..,...-------------------~__,

24
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o 20

VOLTACE (kV)

40 60

Figuur 4.4: Amplitude van de stroompuls tegen de doorslagspanning

Tabel 2: De amplitude (mV/kV) van elk sample met de fout.

Sample Amplitude Fout Sample Amplitude Fout

1 0.397 0.005 6a 0.317 0.002

2 0.073 0.003 6b 0.323 0.006

3 0.259 0.005 7 0.096 0.010

4a 0.350 0.008 8 0.304 0.005

4b 0.321 0.007 9 0.298 0.004

5a 0.306 0.007 lOa 0.288 0.003

5b 0.258 0.010 lOb 0.272 0.011

40



De resultaten worden zichtbaar gemaakt in een staafdiagram

(figuur 4.5). De spreiding is ook gegeven (scheef gearceerd).
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Figuur 4.5:

2 3 4<1 4b 50 5b 50 6b 7 B 9 1Oa 10b

De grootte van de amplitude bij een samplevorm.

Duidelijk is te zien dat een sample zonder hindernis tussen de

electroden -zoals sample 1- de grootste amplitude geeft. De

kleinste amplituden worden gevonden bij vorm 2 en 7. Opvallend is

een tegenovergestelde tendens bij de pulsbreedte. Het produkt van

amplitude en pulsbreedte geeft een benadering voor het oppervlak

van de puIs. Het oppervlak is de tijdintegraal en wordt

behandeld in 4.2.3.

4.2.3 Ladingsberekening

Uit de metingen wordt met behulp van de digitizer een spanning

verkregen. Dit signaal is maat voor de stroom zoals gezien onder

vergelijking (3). Om nu de lading tijdens doorslag te bepalen

wordt het signaal met behulp van een computerprogramma VUPOINT

geintegreerd.

Er geldt Q = I i 2 dt = (10-
6 1M) I V2 dt = C Vdoorslag (12)

of =

41
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De ladinq die vrijkomt tijdens de ontladinq is C * Vd I alsoors aq
de ontladinq vollediq is. De capaciteit van het sample is bekend,

dus kan C * Vdoorslaq worden verqeleken met I v 2 dt. Zo kan een

schattinq worden qevonden voor M en verqeleken worden met de

berekeninq.

Per sample is steeds elk shot qeInteqreerd en in verband qebracht

met de doorslaqspanninq. Er blijkt een lineair verband tussen te

zijn zoals ook volqt uit (13). Nu is weer lineaire reqressie

toeqepast door 0 met behulp van Lotus. De reqressielijnen staan

ook in de fiquur. In fiquur 4.6 staat een voorbeeld en in bijlaqe

6 staan de andere fiquren. Van elk sample staat in tabel 3 de

inteqraal.
INTEGRATED SO-CURRENT, SAMPLE 1

10...,....--------------------,
9

II

7

6

3
o

o

o..jL--,..-----,.----.--.....,---..,..---,..-----I
o 20

IIOLTAGE (kll)

40 60

Fiquur 4.6: De inteqraal uitqezet teqen de doorslaqspanninq.

Tabel 3: De inteqraal over v 2 (t) per kV (mV·ns/kV) met spreidinq.

Sample Inteqraal Fout Sample Inteqraal Fout

1 1.293 0.016 6a 1.384 0.014

2 1. 063 0.046 6b 1.429 0.007

3 1.463 0.024 7 0.996 0.056

4a 1.337 0.019 8 1.292 0.025

4b 1.028 0.019 9 1.356 0.021

5a 1.291 0.031 lOa 1.2 0.021

5b 1.418 0.034 lOb 1.212 0.029
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De resultaten worden in een staafdiagram gezet (figuur 4.7). De

spreiding is ook aangegeven.

1.6...---------------------------...,
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1.4

1.3
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1.1
~• 0,9c

~ 0,8
""" 0.7
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Q 0.6
l:f
~ 0.5en
oi.... 0.4
c

H 0.3

0.2

0.1

0
2 3 40 4b !5a 5b 50 6b 7 8 9 100 1Db

Figuur 4.7: De integraal per kV (mV'ns/kV) voor elk sample.

De integraal is dus evenredig met de doorslagspanning voor elk

sample. De pulsbreedte is voor elk sample nagenoeg constant. Dit

betekent dat de integraal ook evenredig is met de amplitude van

het signaal. De amplitude is zoals gezien dan ook evenredig met

de doorslagspanning. Hieronder staat een voorbeeld van een

integraal tegen de amplitude afgebeeld om te laten zien dat dit

verband lineair is (Fig. 4.8).

Figuur 4.8: De integraal tegen de amplitude voor sample 4b.
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4.3 Bepaling van M uit ladingen

In 4.2.3 is S v 2 (t) dt / kV bepaald (tabel 3). Volgens (13)

geldt: S v 2 (t) dt = 106 M·C·V ofweI S v 2 (t) dt / V = 106M·C.

Dus (14)

Met behulp van tabel 3 kan de circuitfactor 109 ·M worden bepaald

door het resultaat van tabel 3 te delen door de capaciteit. Dit

levert als eenheid (mV*ns)/(pF*kV). De waarde hiervan en de

capaciteit van het sample staan in tabel 4.

Tabel 4: De capaciteit (pF) en de circuitfactor (mV*ns)/(pF*kV)

per sample.

Sample capaciteit lnt/C Sample capaciteit lnt/C

1 30 0.0431 6a 25.5 0.0543

2 24 0.0443 6b 25.5 0.0560

3 26 0.0563 7 26 0.0383

4a 26 0.0514 8 28 0.0461

4b 26 0.0395 9 29 0.0468

5a 25 0.0516 lOa 29.5 0.0407

5b 25 0.0567 lOb 29.5 0.0411

De reciproke waarde van de circuitfactor is uitgezet in f iguur

4.9. De gemiddelde waarde van de circuitfactor is 0.0476. Dan

voIgt

M ~ 5.10-11 H. (15)

Dit scheelt een factor 2 met de theoretische berekening (4.1.1).

De oorzaak van de afwijking is vermoedelijk het feit dat het

spoeloppervlak slechts voor de helft effectief wordt gebruikt,

omdat het maar voor de helft buiten de wand van het vat steekt.

De andere helft wordt afgeschermd.
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Met (3) is de kortsluitstroom i 2 te berekenen:

10-9
---- .

M
21000 0 V2 (t) (16)

Dit kan met behulp van tabel 2: de amplitude (mV/kV) vermenig
vuldigen met 21000 levert de kortsluitstroom in A/kV. Dit levert
fig. 4.10.
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Figuur 4.10: De kortsluitstroom (A/kV) per sample.
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Sample 1 (de rechthoek) heeft de grootste doorslagstroom (geen

hindernis tussen de electroden). Sample 2 heeft de grootste

hindernis en de kleinste doorslagstroom en zo ook sample 7.

Sample 4a heeft ook een grote doorslagstroom. Ook voor het oog

gingen de doorslagen bij sample 1 en 4a gepaard met grote

lichtintensiteit.
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5 OPT I S C H E METINGEN

Om meer inzicht in het doorslagproces te krijgen z1Jn naast

stroommetingen bij doors lag ook optische metingen verricht: de

lichtpuls die ontstaat bij een doors lag wordt vastgelegd en

geanalyseerd.

"0

5.1 Het optische meetcircuit

Het circuit staat in figuur 5.1:

fotomultipliers en de digitizer.
~ !
~ '!

~ "1 i.., , .....
T ..P "

het vacuUmvat I de optiek I de

i "'"~
~ :>;. ~

'<., 'll

~
~

r~ i 9iii z er.,.
" ~liD

.....
I~

1'1 "I

Fig. 5.1: Het circuit waarmee optische metingen worden verricht.

Bij een doorslag ontstaat een lichtpuls. Het licht gaat via een

diafragma en via lenzen naar een beamsplitter. Oaar wordt de

lichtbundel gesplitst en vervolgens geprojecteerd op de twee

fotomultipliers. Hiermee wordt het licht gedetecteerd. Alle

vensters en lenzen zijn van kwarts zodat een zo breed mogelijk

gebied van golflengten wordt doorgelaten (van 200 tot 2000 nm).

De gevoeligheid van de fotomultiplier rijkt tot 850 nm. Het

fotomultipliersignaal wordt vastgelegd met een 66nkanaals

digitizer. om het signaal van beide fotomultipliers vast te

leggen is gebruik gemaakt van vertragingslijnen met een splitter

die de signalen optelt. De vertragingslijn van kanaal 1 is 50 ns

(10 m * 5 ns/m) en van kanaal 2 200 ns (40 m * 5 ns/m). De

signalen zijn hierdoor in tijd verschoven.
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5.2 De fotomultipliers

De fotomultipliers (PM) Z1Jn onderzocht met doorslagen

geproduceerd met een punt-plaat opstelling (zie fig 5.2).

T

-=cr= f::=::::::::=----?'> f'1 S-·1

VAT'

I I

PULSAr I

I ,

Figuur 5.2: Een opstelling om de PM's te onderzoeken.

De fotomultipliers zijn van het type Hamamatsu 9817 520 QB (zie

bij lage 7). De voeding is een Pulsar 10 kV pulsgenerator met

piekstroom 200 A, stijgtijd < 10 ns en fall-time 150 ns. De druk

is atmosferisch en de afstand tussen.punt en plaat is minder dan

1 DUD. Door de transmissie van het optisch systeem te varieren

door middel van transmissiefilters is de lichtintensiteit te

varieren. De uitgangsspanning van de PM's is als functie van de

transmissie van de filters gemeten voor verschillende

voedingsspanningen van de PM's. Bij elke voedingsspanning (900,

1100, 1300 en 1400 V) wordt het verzadigingspunt bepaald (de

uitgangsspanning waarbij het uitgezet verband niet meer lineair

is). Als voorbeeld staat in figuur 5.3 de meting bij een

voedingsspanning van 1100 V.

Fotomultiplier 1 (puIs op 3 uur).
.............. fr.rIcM~ ......,....
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Figuur 5.3: Het uitgangssignaal tegen de transmissie uitgezet.
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De resultaten voor beide PM's staan in bijlage 8. De buizen

gedragen zich bij 1100, 1300 en 1400 V lineair tot een

uitgangsspanning van resp. 300, 800 en 800 mV. Bij 900 V

voedingsspanning bevat het uitgangssignaal van de PM veel ruis.

Een typisch voorbeeld van een gemeten optisch signaal staat in

fig. 5.4.
-0.0

-O.OZS

v(V)

-0.05

0.0.
I.':>., -O.OIUI.llU" ':>00.0ll'.

Fig. 5.4: Een pUls vastgelegd met de PM.

Er Z1]n op het signaal wat oscillaties te zien met een frequentie

van 3 Mhz. Deze is voor beide PM's gelijk. De oorzaak ligt dus

niet in reflecties in de delay-kabels. Het is waarschijnlijk een

eigenschap van de PM's zelf (bijvoorbeeld afterpulsen: H+-ionen

uit geabsorbeerd water worden versneld en komen vertraagd aan).

Ook kan een oorzaak het hoogspanningcircuit zijn: deze is voor

beide identiek.

5.3 Transmissiemetingen

De transmissie van het optische circuit is gemeten als functie

van de golflengte ).. Dit is voor elke component apart gedaan.

Daartoe is gebruik gemaakt van de volgende opstelling (fig. 5.5).

LAmp
Fig 5.5: De opstelling bij de transmissiemetingen.
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De lichtbron is een wolfraam bandlamp, gevoed met een

gestabiliseerde voeding (geen lichtpulsaties). De ingestelde

stroom is 16 A. De monochromator wordt gebruikt om de golflengte

te selecteren van het door te laten licht. Het licht wordt

omgezet in een spanning met een fotodiode (type HP 5082/4220) en

gemeten met een multimeter. De detectiegevoeligheid is sterk

afhankelijk van de golflengte. Daarom is eerst de karakteristiek

bepaald van de lamp met fotodiode (fig. 5.6).

TRANSMISSiE-METINGEN
2' -2-9'; OIOt£ + .....P

'6

1I......
I

,.3 -! I12 J
I" ....I

~.
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I

co '10;
<
<

j~
•:-·co
<•co

":>

:~
0

.300 ~oo 700 90CI

Goifle"'llo (...,)

Figuur 5.6: De karakteristiek van de lamp met fotodiode.

De karakteristiek van elk onderzocht object wordt genormeerd met

bovenstaande karakteristiek. De karakteristiek is bepaald voor

resp. de kwartsvensters (fig. 5.7), de spiegel (fig. 5.8), ee~

kUbusvormige beamsplitter 30*30 (fig. 5.9), de oorspronkelijke

splitter (kubusvormig 40*40, fig. 5.10) en een kwartssplitteI

welke recentelijk aangeschaft is vanwege het falen van de

oorspronkelijke splitter, fig. 5.11. Dit is een rond 1/10 ~

plaatje. Bij elke splitter is er een karakteristiek van de

doorgaande richting (recht) en de afgebogen richting (haaks).

Vanwege het lage signaalniveau van de lamp met de fotodiode zijr

de resultaten voor A < 400 nm onnauwkeurig.
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Fig. 5.7: Transmissie van een kwartsvenster als functie van ~.
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Fig. 5.8: Reflectie van de spiegel als functie van ~.
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Fig. 5.9: Transmissie van de kUbus-splitter 30*30: r,echt en haaks.
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Fig. 5.11: Transmissie van de kwarts splitter (recht en haaks).

De kwartsvensters hebben constante transmissie (90%) bij het

doorlopen golflengtegebied. De spiegel heeft voor kleine

golflengte A slechts 15% reflectie, maar deze neemt toe voor

toenemende A. De kubus 30*30-splitter heeft op rechtdoorgaande

weg circa 30% transmissie en haaks een dalende transmissie van 60

naar 40%. Slecht is de kubus 40*40-splitter met een minimum rond

500 nm van slechts 10 %. Haaks is de transmissie circa 90 % bij

500 nm en valt daarna snel af. De kwarts O.l-A beamsplitter heeft

een transmissie van 35% die iets toeneemt met toenemende A. HaakE

heeft de splitter een transmissie van 30% die iets afneemt met

toenemende A. Deze splitter voldoet aanzienlijk beter dan dE

oorspronkelijke splitter.
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5.4 Optische metingen aan samples

Het optisch signaal tijdens een doors lag wordt vastgelegd met de

digitizer en geanalyseerd met het programma VUPOINT. Evenals bij

de stroommetingen tijdens doors lag worden ook hier de optische

signalen voor diverse samples met elkaar vergeleken. Zowel de

pulsbreedtes als de amplitude (als functie van de

doorslagspanning) worden onderzocht. Tenslotte wordt nog gebruik

gemaakt van spectraIe filters om te bepalen uit welk golfgebied

het licht afkomstig is. De voedingsspanning van de PM's is 1100 V

genomen.

5.4.1 Metingen zonder spectrale filters

Bij de stroommetingen is geconstateerd dat de stroompulsvorm

afhankelijk van de geometrie is. Onderzocht is nu of dit in het

optisch signaal ook valt waar te nemen. Hieronder volgen de

resultaten voor samples 1, 2, 3, 4a, 4b en 7 (niet aIle samples

zijn onderzocht in verband met tijdgebrek). De optische pulsen

staan in fig. 5.12.
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Fig. 5.12: De optische pulsen voor diverse samples.

Er moet op de tijdschaal gelet worden: die is niet voor elke
figuur gelijk. Ook moet worden vermeld dat de pUlsvorm van sample

3 enigzins vervormd is omdat daar voor een grote tijdschaal was
gekozen tijdens de meting. Te constateren valt dat de pulsbreedte
varieert per sample (zie fig. 5.13). De gemiddelde pulsbreedte is
voor sample 1 11.2 ns, voor sample 2 52.5 ns (4 shots), VOOI

sample 4a 12 ns, voor sample 4b 19.5 ns (slechts 1 shot) en VOOI

sample 7 52.4 ns (6 shots). Voor samples 1 en 4a is het aantal
shots meer dan 10.
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Fig. 5.13: De gemiddelde pulsbreedte voor enkele samples.

50ms zit er een extra lob (de eerste piek) in de puIsvorm. Dit is

aIleen bij samples met een grote hindernis tussen de electroden

(bij samples 2 en 7). De verhouding van de eerste en tweede piek

blijkt te varieren. Dit is te zien als fig. 5.14 vergeleken wordt
met figuur 5.12.
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Fig. 5.14: Veranderende pulsvorm: de lob varieert in amplitude.
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Bij sample 2 komt wel eens een pUls voor zonder de

mogelijke verklaring van het verschijnsel

doorslagmechanisme, zie 5.4.2.

lob.

is

Een

het

Er is voor een aantal samples (l, 4a en 7) het verband gezocht

tussen de amplitude van het optisch signaal (bij 2 lobben de

maxiJllale amplitude) en de doorslagspanning. cit verband blijkt

lineair te zijn (fig. 5.15), aaar met grote spreiding. Cit is ook

met het oog waarneembaar: soms is de lichtsterkte toch laag bij

hoge doorslagspanning. Ook de kleur kan verschillend zijn

(blauw/rose).
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Fig. 5.15: Amplitude tegen de doorslagspanning voor sample 1, 4a

en 7.

Ook is een verband gezocht tussen de integraal van de lichtpuls

en de doorslagspanning. De integraal is een maat voor de energie.

Het verband is lineair met grote spreiding (fig. 5.16).
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Fig. 5.16: De integraal over de lichtpuls tegen de

doorslagspanning voor sample 1, 4a en 7.

Nu is het nog mogelijk om de integraal over de lichtpuls uit tE

zetten tegen de amplitude van het optisch signaal. EnkelE
voorbeelden staan in figuur 5.17.
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Fig. 5.17: De integraal over de lichtpuls tegen de amplitude.

De integraal uitgezet tegen de amplitude geeft weI steeds een
duidelijk lineair verband. De conclusie is dat de pulsbreedte
inderdaad constant is, en de integraal is dus evenredig met de
amplitude.

5.4.2 Metingen met een spectraal filter
Als spectrale filters zijn de Kodak wrattenfilters genomen. Dit

zijn hoogdoorlaatfilters vanaf een golflengte ~o die per filter
vastligt (zie bijlage 9). Bij deze metingen is gekozen voor
filter 22 met grensgolflengte 570 nm. Deze laat aIleen de
spectraallijnen van AI+ bij 623.2 en 624.3 nm door. AIle andere
te verwachten spectraallijnen worden weggefilterd (zie tabel 5.1,
een meer gedetaileerde tabel staat in bijlage 10).

59



Tabel 5.1: Spectraallijnen van verschillende elementen.

element

Cu

spectraal

lijnen CA)

2816

6232

6243

3248

3274

5106

5153

5218

Spectraallijnen van andere elementen" CAl2+, AU, cu+) zitten rond

200 nm en worden uitgefilterd evenals de spectraallijnen van Cu.

Een doors lag gaat vaak gepaard met een blauwe kleur wat op koper

duidt. Dit kan afkomstig zijn van de electroden. De resultaten

van metingen met filter 22 staan in figuur 5.18.
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Fig 5.18: wrattenfilter 22 voor samples 1,2,7.

Vergelijk deze figuur met figuur 5.12. Duidelijk is te zien dat

de pulsen nu veel smaller zijn. De dalende flank van de puIs is
veel stijler geworden en er is een lob weg. Welke lob verdwenen
is valt met deze metingen niet te zeggen. Ook niet welk element
hiervoor verantwoordelijk is. Dit is vermoedelijk voor een groot
deel het koper, omdat de kleur die ontstaat bij doorslag vaak
blauw is, en het doorslagproces ingeleid wordt met koper van de
electroden, wat door literatuur ondersteund wordt [5]. Chalmers
en Phukan nemen waar dat doorslag wordt ingeleid op de kathode,
daarna wordt anodemateriaal vrijgemaakt dat zich uitbreidt in de

vacuUmgap wat uiteindelijk tot doorslag leidt. Meer duidelijkheid
zou ontstaan als de spectraIe inhoud van de lichtpuls bepaald zou

worden (5.4.3).
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5.4.3 Bepaling van de spectrale inhoud

Bepaling van de spectrale inhoud kan worden gedaan door gebruik
te maken van de twee fotomultipliers. Door nu een spectraalfilter
voor "n PM te plaatsen kan de invloed van het spectraalfilter
worden bepaald. Zonder filter ontstaat fig 5.19: de amplituden
van beide PM's zijn ongeveer gelijk. De derde en vierde piek zijn
reflecties doordat de fotomultipliers niet met 50 n afgesloten
zijn. Met een wrattenfilter voor PM2 zal een deel van het optisch
signaal van PM2 weggefilterd zijn. Door de amplitudeverhouding
van de PM's te nemen bij elk filter is de spectrale verdeling te
vinden. Een voorbeeld van PM2 met filter staat in figuur 5.20.

~.O

-G.l

ul.~ I -0 11.11.1" ,. 1.',0 Oil

-0.2

" .
.~ .

t

-0.3

-G.4

0.011...
Fig. 5.19: Een shot met 2 fotomultipliers opgeteld.

0.0

-G.2

Fig.5.20: Beide PM's, met wrattenfilter 22 geplaatst voor PM2.
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Een bepa1ing van de spectra1e inhoud is niet meer ge1ukt. Een

prob1eem is het conditioneren van een sample gedurende de

doors1agen. Hierdoor stijgt de doors1agspanning wat de spectra1e

inhoud van een doors1ag kan veranderen. Bovendien b1eken de

optische signa1en bij ge1ijke doors1agspanning ook a1 niet goed

reproduceerbaar te zijn.

Bovendien moet er op worden ge1et dat slechts samples worden

gekozen met korte pU1sbreedte anders gaan de beide PM's e1kaar

overschrijven (zie figuur 5.21).
0.0-

-4.025

-4.05

-4.07'5

, .
~ \' J

-4.1

0.0ll

~ IMM,e"sn"'"'i'''
Figuur 5.21: Opte11ing van de PM-signa1en bij sample 7.

63



CON C L U S I E S

Volgens het beschreven model kan de gemeten stroom opgesplitst

worden in een emissieterm en een oplaadterm. De "hamburger" vorm

is te benaderen met 2 rechthoek samples en een vleugel

(uitstekende gedeelte). De gemeten stroom bestaat dan uit een

emissieterm en drie oplaadtermen. Als bij diverse samples de

benaderde spanningsverdeling behorende bij een ladingsverdeling

wordt ingevuld in het model, vinden we een verhouding van de

oplaadterm en de werkelijk geaccumuleerde lading die steeds meer

naar 1 gaat naarmate zich meer lading bij de kathode bevindt.

Echter de bijdrage van de emissieterm is hierbij niet meegenomen.

Deze bijdrage wordt sterk bepaald door de preciese wij ze van

opladen. Het is dus noodzakelijk aananmen over het oplaadproces

in het model op te nemen.

Bij doorslagmetingen zijn er vijf klassen: klasse 1 bestaat uit

sample 1 dat positief oplaadt en daardoor veldversterking bij de

kathode veroorzaakt. Klasse 2 zijn samples 4b, 5b, 6b en lOb.

Deze hebben een afnemende straal waardoor electronen moeilijk met

het oppervlak kunnen botsen zodat oplading geen rol speelt. De

vorm veroorzaakt veldverzwakking aan de kathode. Ze vertonen een

goed isolatiegedrag. Klasse 3 bevat samples 4a, 7, 8, 9 en lOa

die een scherpe hoek hebben bij de kathode en daar dus

veldversterking veroorzaken. De doorslagspanning is laag en er

treedt negatieve oplading op. De vierde klasse zijn de gestapte

samples 2, Sa en 6a. Er zal negatieve oplading van de vleugel

optreden. Tot klasse 5 behoort een JOJo-vorm dat moeilijk

conditioneert (mogelijk 2 soorten oplading).

Bij doorslagstromen is de pulsvorm gekoppeld aan de samplevorm.

Bij een sample met een hindernis tussen de electroden is de

puIsbreedte groot en de amplitude van de stroom klein. Hoe

kleiner de barriere tussen de electroden hoe kleiner de

pulsbreedte en groter de amplitude. De amplitude van de stroom is

evenredig met de doorslagspanning evenals de lading. De

kortsluitstroom is in de orde van enkele honderden Amperes (bij

circa 50 kV).
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De fotomultipliers zl.Jn lineair tot 300 mV, 800 mV en 800 mV

uitgangsspanning bij resp. 1100 V, 1300 V en 1400 V

voedingsspanning. De aanvankelijk gebruikte splitter blijkt een

sterke absorbtie te vertonen bij een golflengte van ca.500 nm.

Bij optische metingen aan samples blijkt de pulsvorm gekoppeld te

zijn met de samplevorm waarbij weer geldt dat hoe groter de

barriere is tussen de electroden, hoe breder de puIs. Bij een

grote barriere ontstaat een extra lob. Deze verdwijnt bij

metingen met een spectraal filter dat golflengten uitfiltert

boven 570 nm. De dalende flank van de optische puIs wordt dan

stijler. Dit zou verklaard kunnen worden doordat spectraallijnen

ten gevolge van geexiteerd koper van de electroden worden

uitgefilterd. De amplitude van de lichtpuls lijkt lineair met de

doorslagspanning evenals de integraal van de puIs, de spreiding

is echter groote
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B I J' LAG E 1 Werkelijke ladingen van ladingsverdelingen

voor cylindrische samplevorm

elkaar te kunnen vergelijken

op de werkelijke lading

integraal berekend en daaruit

(door vermenigvuldiging met 2nR).

Hieronder wordt

voIgt de

ladingsvan gegeven

Om diverse ladingsverdelingen met

moet steeds genormeerd worden
h

q = 2nR J <T(x) dx.
w 0

-verdelingen de

werkelijke lading

1.
h

homogeen: J <To dx
o

=

h h
J <To ( 1 x ) dx J <To dx- =

0 h 0

<To h
<T h <To h I 2 = -----

0 2

2.
h h - x

lineair met maximum bij de kathode: J <To ------
o h

h
J <To X I h dx

o

dx

=

=

Dit betekent dat de opschaalfactor 2 moet zijn.

3. ladingsverdeling volgens Sudarshan:

h/20
J 20 <To

o
x
h

dx
hIS

+ J
h/20

20
15

=

x 2 2hl:/20
hIS <To 5 <To hIS

20· { <T I + J dx ------ J x dx } =
0 h/20 15 15h h/20

<T h <To h <To h <To h 2 h 2
20· { 0 + [ ] }----- ----- ----- - ----- =

800 75 300 6 h 25 400

20 <To h <To h De opschaalfactor wordt dus 10.=------ ------
200 10
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B I J LAG E 2 TABEL VAN SPANNIHGSVERDELINGEN

Veldregressie 1 Veldregressie 2

x x/d !J.V x x/d !J.V

0 0 0 0 0 0

13 0.085 0.1 12.5 0.082 0.1

27 0.176 0.2 26.5 0.173 0.2

41.5 0.271 0.3 42 0.275 0.3

56 0.366 0.4 57.5 0.376 0.4

71 0.464 0.5 73 0.477 0.5

86.5 0.565 0.6 89 0.582 0.6

102 0.666 0.7 105 0.686 0.7

118 0.771 0.8 121 0.791 0.8

135 0.992 0.9 137 0.895 0.9

153 1 1 153 1 1

Veldregressie 3 Conusvol

X x/d !J.V X x/d !J.V

0 0 0 0 0 0

9.5 0.059 0.625 2 0.0156 0.05

18 0.111 0.125 4 0.031 0.1

28 0.174 0.1875 6 0.047 0.15

38 0.236 0.25 9 0.07 0.2

48 0.298 0.3125 12.5 0.098 0.25

58 0.360 0.375 16 0.125 0.3

68 0.422 0.4375 20 0.156 0.35

78 0.484 0.5 24 0.188 0.4

88.5 0.550 0.5625 29 0.227 0.45

99 0.615 0.625 34 0.266 0.5

109.5 0.680 0.6875 39 0.305 0.55

119 0.739 0.75 45 0.352 0.6

130 0.807 0.8125 51 0.398 0.65

140 0.870 0.875 57.5 0.449 0.7

151 0.938 0.9375 65 0.508 0.75

161 1 1 73 0.57 0.8

82 0.641 0.85

92 0.719 0.9

105 0.82 0.95

128 1 1
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Veldregressie 4 Veldregressie 5

x x/d l!V x x/d l!V

0 0 0 0 0 0

8 0.046 0.1 6.5 0.041 0.1

20 0.116 0.2 16 0.1 0.2

33 0.191 0.3 27 0.169 0.3

48.5 0.280 0.4 38.5 0.241 0.4

65 0.376 0.5 52.5 0.328 0.5

83 0.480 0.6 67 0.419 0.6

102 0.590 0.7 82 0.513 0.7

122.5 0.708 0.8 100.5 0.628 0.8

145.5 0.841 0.9 123 0.769 0.9

173 1 1 160 1 1

Veldregressie 6

x x/d l!V

0 0 0

4.5 0.026 0.05

11.5 0.068 0.1

18 0.106 0.15

27 0.159 0.2

36 0.212 0.25

47 0.276 0.3

58 0.341 0.35

71 0.418 0.4

84 0.494 0.45

96 0.565 0.5

104.5 0.615 0.55

111 0.653 0.6

117.5 0.691 0.65

125 0.735 0.7

133 0.782 0.75

140 0.824 0.8

147 0.865 0.85

155 0.912 0.9

163 0.959 0.95

170 1 1
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B I 3 LAG E
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Sample 5b (27 , 38)
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B I .J LAG E 5 AMPLITUDEN VAN STROOMMETINGEN BI.J DOORSLAG
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B13LAGE , : DE INTEGRAAL VAN STROOMMETINGEH B13 DOORSLAG
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BI.JLAGE 7 : SPECIFICATIES VAH DE FOTOMULTIPLIER

~------------ _..
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•
background count. Even lower background is achieved in quartz
versions 98290 and 98490. The 98200 is a 19 pin base version
of the 98290,

No:e: Then 1,'PeS e'E r.o~~JI.,. t~~"I'E;:j g'c:l·' iE cc£:ec (cc.~IOf::I(;::!O
CBt:'l~E pi~,) line t;£c~. plastic S!t-e'/t':: :.:. E1'ffi;"a:.. ct,.", ...;; 0/ thfo ,'ass
envelope. Tl'Ie sleevino ,s prC'V'Ot'::lI::>r !I'I$L:llil,or, p:J,po!t:! liPlC ShO;J'O not
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I'

I
I
I
I

( : ,.

,.~ ....... ._... -'.
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These are fast linear focused tUbes. Main types are 9814 tor high
energy physics and 9816 for wide bandwidth photon counting or
similar applications.

'{ "ts of the 9814 are 9954 with higher blue/green response
ana 9839 and 9939 with plano-plano windows for reduced cost.

9829 and 9849 are high performance liquid scintillation tubes with
thin convex lOw background glass windows for reduced

ElectricGI Cherocteristics and Ratings
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Tu" _ponae ' lmatMlall cMhode ,.MIll . ComIng ComIng • ...... 01% QE% rIIAIW MIll • VH IWn
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"i"t3t"-- ~'ei.1kI8
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.'4

.15.17..,...~
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I
I

\
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RATINGS
Sub,ect 10 not elceedlng max.raled AIIm

'Tube
type

Vdynocse- VIl~ III (av.) la(av.)
_____________---'=-'-dy~ocse (nA) ~)

Amblenl.mp.
("CI

Notes

1815B 0.3 10 1.8 34 2.7 500 500 450 2500 50 200 -30 60 Lower pain type

1181'B 50 500 2.2 46 3.4 ooסס1 500 450 3000 1"'" 200 ~ 60 S20 version of 9813

"'7 !8~!8 10 100 ('2,' 41 3 2000' 500 450 2800 1,.1. 200 ~ 60 Lower pain type

a81.B 1 10 1.8 34 2.7 500 500 450 2~---!00 ~ 60 Lowel gaintype__

t820QB 1 10 200 2 41 3 2000 500 450 2800 50 200 -30 60 High pain LS.C.~
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-- ._-----_._-
11829QB , 10 200 2 41 3 2000 500 450 2800 50 200 -30 60 Ovanz wi~: _
1Ill49~ ~_:zl?O__~ ~__1~__~ 500 4~0 2800 50 200 -30 60 .Replaci~~~_B__
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t939B .2 20 . __3. 4~ 6 2OOO__5lX? 4~~__~----!O__~----,-~_60--_~!~~s198~4__.
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BIJ'LAGE • : LINEAIRITEIT VAN DE FOTOMULTIPLIERS

Fotomultiplier 1 (puis op 3 uur). Fotomultiplier 1 (puis op :3 uur)......... • MwtIlI .......... ..... .................
10 ...

a a ..
•• a ... +,.

•
a D

!• -a,
r ,

• I /./+

I
.1lID +.. ,/ •./: I• .1lID

• "/G a
IlID

10-;0 B

0 C!
0 • .. • • IlID 0 • .. • .. II

'." ••• ' •• '1(10 I1l1D~R" ... II I •• ,1 (II)a IlID , ..

Fotomultiplier 1 (puis op :3 uur). Fotomultiplier 1 (puIs op :3 uur)........ ,,..... ............ ...........................
2,1 ...

2 6
I.- • t4 "l,a • "1.7 • U
l,a
l,a • !1,4 3 "

"i
loJ ri •, 1,2 {t U
1,1 c. "• • II

I
-I I "• l~ 2

'c IU rIU
0.7 , l,a

0.'
G,I

0.4
~ G,I
Q,2

0.1
0 0.. e lOll 0 • .. e e

TR"II.IIIISIE~ TR"IIII1ISSIECIQ
• I v 6 I_V

PM 2. Amplitude (puis 3 uur) PM 2. Amplitude (puIs :3 uur)
leO ...
140

I.1D 1lIlI

lID ... +
110 ..

D + ..
1lID

10 • I ...
a B• & •

'O- j
...

• .,/
D f .1lID.-

40 IOD
a-
ID a IlID

10 #"
0

0 2D .. • e lOll .. e
T."IIII1III1E (Ie) TR"IIII1ISIIE (II)

D MIl v .. 110ll v

-g1-



PM 2. Amplitude (puIs 3 uur)
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BI3LAGE 10 : SPECTRAALLI.lREN VAH VERSCHILLEHDE ELEMEHTEH

most persistent
element lines oT element

,.- - - .. 1 CA)

Al+ . 2816
6232
6243

-
Al2+ 1855 .

1862

Au 2428
,

2676,
2802

Cu 3248
3274

- - - - 5106
5153
5218

Cu+ 2136
2192

; 2247
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