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A == brandpuntsafstand
a = hoek of hoekafbuiging gemeten in een positief geladen
electrode
b — breedte
p — hoek
c = straal van een roosterdraad
C
een constante term
y = lading per cm roosterdraad
d — ■ afstand tusschen twee roosterdraden (spoed)
D =. „Durchgriff”
v = hoekafbuiging gemeten in een negatief geladen electrode
e = lading van een electron
Ea = veldsterkte aan de kathodezijde van den rooster
= veldsterkte aan de anodezijde van den rooster
V = potentiaal
Vö. = anodepotentiaal
Vc = effectieve potentiaal
Vg = roosterpotentiaal
Vt = temperatuurspanning
F — veldsterkte
Fn = component van veldsterkte loodrecht op de bewegings
richting
Q70 =: lijnlading op een winding van een rooster
g — versnelling door de zwaartekracht
/ — stroomsterkte
Ia = anodestroom
Ig — roosterstroom
Ik — kathodestroom
A = Ik^Ig
l = afstand
k = y—l
k — Boltzmansche constante
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in = massa van een electron
O = oppervlak
d
P =
en
Z 71
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=
—
=
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—
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=
=

2 71 c

3,14 ...
kromtestraal
tijd
absolute temperatuur
snelheid
loopende coördinaat
loopende coördinaat
halve breedte van den electronenbundel

De indices 1, 2 en 3 duiden op de electroden of op de ruimten
tusschen de electroden gelegen, gerekend vanaf de kathode.
De indices in duiden op maximale waarden.
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Kromtestraal van een electronenbaan

_ Vj + v„
r- Vu • Iz

(1)

31

(3)

76

(4)

78

(9)

120

(10)

121

4- 1 /2 /l (E| + E2) -F Vcg = 0 (11)

121

Opvangend vermogen van een vlakken positieven
rooster in een homogenen electronenbundel, die den
rooster loodrecht treft:
Ig _2C

4 ~ d

Ve0

1—

2 vcg

,
d
Zn —

\
)

2 Ti c

Hoekafbuiging van een electron, dat een vlakken
positieven rooster {Vfl
0) op een afstand x van een
roosterstaaf passeert:
TT
d
Veg - g
tg v of tg a
Veg
V 2 -X.
d In
2 TT C

Maximale hoekafbuiging van een electron. dat een
vlakken negatieven rooster (V,•j < 0) passeert, is gegeven door:
tg

—

b

h+

/

d
4

waarin b, de breedte van het negatieve velddeel in het
roostervlak, volgt uit:
_ __ ____
~ Veg
1
/2 TT c\
d
bg sin

b=4

71

en h, de lengte van het negatieve velddeel tusschen
roosterstaaf en kathode, volgt uit:
_d

(Vcg- Vg) ln2ch

2 71

~d

\
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Voor kleine hoekafbuigingen is
— sin a,

(5)

80

(6)

80

(8)

98

(12)

133

(13)

136

•'eg

De stroom naar de anode van een triode met positie
ven rooster is voor 0 <T Va <T a2 Ven :
A _ tg a,
■ts
tg am

a,

~va

2^vcg:v

V'9

71

Vg- Vcg

In

d
2nc

Het aanloopstroomgebied van een triode met positieven rooster is:
V“

ƒ

71 V t

^- = 0,5eVr

Voor eenl electronenstroom, die twee roosters passeert, geldt voor:
’
0 < az < (aim — a2m) :

= — en voor
m

C12m)

(gjm

g

(gim “T” &2m) •

----- 1

(glfn-f-a2w — az)2
4 Q] ,n . C12m

is de

inet a =

Va karakteristiek bepaald.

Voor een electronenstroom, die drie roosters pas
seert, geldt voor:
< q : 4 — 2 p a" (qr + ur + uq — ’/3 a7'2)

<u. Ia — p )a"(q2 + 2qu d-2qr + 2 ur — q a") —

-73 (q3 + «3)(
u

a

r'.Ia — p ja" (q + u) (q + u + 2 r — a") —

-73(q3 + u3)(
r < ei" < v : Ia —p ja2 ci" — va" 2 — ’/3 (q3-\~u3-\-r3—a"3) J
waarin : q — ci2m I aim
U — Cl\m -f-

P=

---- O.2m',

g3/n» r — a2m I a^m

ci\m ,

V = Olm + «Zm + a3m J

___ 4_
8 ai m • ^■2m . Ö3m

met a

■y?
''92

is de Ia, Va karakteristiek bepaald.
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De potentiaalverdeling in een
rooster (vlakke opstelling) is:

V =

Bldz.

staaf

met

_^p/n2(ch^-cos2^). (V.B- Vo) +
In 2 (ch '------ cos

+ ’/2 k (E, + E2) + Vcg

(2)

67

(7)

84

(14)

148

(15)

153

(16)

153

(17)

161

Het potentiaalverloop in het roostervlak is:
In 2 sin -~

vx = vcg + (Veg - Vg)------In
van een

De brandpuntsafstand
rooster ( Vo
0) is:
A =

■>

d

2 tg vim

+

2tt c

negatief

geladen

d2 (Vcg2 - Vegl)
1612 sin2 J’1 m . Vcgx

van den electronenstraal na het
De halve breedte
passeeren van een negatieven rooster is op een af
stand Z9:

.-t.

2 l2 sin 2 »’in, . Vc.3
c

" (

^£02

1 —
1

is

2 z2

klein dan wordt z — —

cos 2

V| m

Vj m

v
2LSE1 _J_

1
V
V C01
De maximale hoekafbuiging vtot van een electronenbundel na het doorloopen van twee roosters, waarvan
de roosterdraden van den tweeden rooster vanuit de
kathode gezien, achter die van den eersten staan:
2z
&tot. —

®2m •

Sturing der stroomverdeeling
rooster en anode:

----- T alm

tusschen positieven
veg

L
1
2 A
•
-=- = 1------- bg sin
ls

V'g - Vg
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Afknijppunt der stroomverdeelingskarakteristiek
i

nc

,nd

In 2

(18)

164

(19)

164

Sturing der stroomverdeeling tusschen positieven
rooster en anode met de afbuigingen der electronenbanen in rekening gebracht:
ƒ
2
y- = 1-------- bg sin e
ls
71

>G + A

H
n i/fG

HOOFDSTUK I.
Inleiding.

§ 1.

De electronenbeiveging in het algemeen en het electrostatische veld.

Indien men zich wenscht te verdiepen in het verloop der electronenstroomen in vacuumbuizen, dient men zich eerst rekenschap
te geven van de omstandigheden, welke de electronenbeweging in
het algemeen in vacuum beheerschen. Van een electron namelijk,
dat zich in vacuum voortbeweegt, zal de weg en snelheid bepaald
worden, behalve door zijn eigen lading en massa, door het doorloopen en ter plaatse heerschende electrische en magnetische veld.
Electronen, die vanuit dezelfde emissiebron hetzelfde veld doorloopen, kunnen zich nog onderscheiden doordat ze bij het verlaten
van de kathode verschillende initiale snelheden bezitten. Daar in
het algemeen deze snelheden gering zijn tegenover snelheden ten
gevolge van de electrische krachten, zullen deze initiale snelheden
hier meestal worden verwaarloosd.
Het electrische veld, dat een electron doorloopt, zal afhangen
van de potentiaal en de geometrie van de aangrenzende electroden.
De werkzame potentiaal kan zich van de aangelegde spanning
onderscheiden doordat aan het oppervlak van de electroden vaak
contactpotentiaal-versc\\i]nse\en optreden, die in tegengestelden of
in denzelfden zin als de aangelegde potentialen werken. De contactpotentialen bezitten meestal een geringe waarde in de grootteorde van 1 Volt, waardoor dit verschijnsel óf verwaarloosd kan
worden óf op eenvoudige wijze in rekening kan worden gebracht.
Ook kan de aangelegde electrode-potentiaal zich in bijzondere
gevallen zoo snel wijzigen, bijv, bij zeer hoogfrequente wissel
spanningen, dat de looptijd van het electron in de ruimte tusschen
twee electroden van dezelfde orde is als de tijd, waarin het veld zich
wijzigt. Er treden dan traagheidsverschijnselen op en de snelheid en
baan van het electron kunnen een momenteele waarde bezitten,
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afwijkende van die, welke met een stationnair potentiaalveld zou
overeenstemmen.
De geometrie van de in of buiten de electronenbaan gelegen electroden is van overwegenden invloed op den vorm van het electrostatische veld en daarmede op de baan van het electron. Zeer op
vallende resultaten zijn bereikt door voor bijzondere toepassingen
speciale vormen van de electroden te gebruiken. Als voorbeeld moge
dienen de ontwikkeling van electronen-optische stelsels voor het
concentreeren van een electronenstraal of in de versterkertechniek
het gebruik van roostervormige electroden e.d. Doch niet alleen van
de geometrie der electroden en hun potentiaal hangt het potentiaal
veld af, dat een electron doorloopt. De electronen zelf in voldoende
concentratie kunnen door hun eigen lading het doorloopen poten
tiaalveld aanzienlijk beïnvloeden. Wordt de electronendichtheid
groot, dan kan dientengevolge in de ruimte tusschen de electroden
plaatselijk de potentiaal gelijk of lager worden dan de kathodepotentiaal, waardoor een deel der electronen kan omkeeren. Dit kan
bijv, plaats vinden in een diode tusschen een gloeiende kathode en
een tegenoverliggende anode op positieve potentiaal. De electronen
die met initiale snelheden uit de kathode treden, kunnen in de
ruimte tusschen kathode en anode een potentiaalminimum vormen,
waardoor slechts een deel der geëmitteerde electronen de anode kan
bereiken. I. Langmuir j) berekende voor twee vlakke evenwijdige
electroden, waarvan een als kathode emitteerde, den.stroom, die de
anode bereikt:
1. = ^

e

(V- Vm)3i>

(x-xmy •

m

2,66 \

1 +

’

waarin V de potentiaal is van een vlak op een afstand X van de
kathode gelegen, Vm en Xm zijn de potentiaal en de afstand tot de
kathode van het potentiaalminimum en

e

^1 = ~

Is Vm << V en Xm
voudigde vorm

! = ^2
9n

<v-

kT
X dan geldt bij benadering de vereenVZ3/2
= C V 3' 2 .
~X*
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Zijn deze voorwaarden bij een diode vervuld, dan zal voor de
anodespanning V„ =z V, deze formule tevens de karakteristiek
Va aangeven. Nu is deze vorm ook bruikbaar voor een triode
op grond van de volgende overweging. Bij een fijnmazig rooster,
waarbij de spoed van de windingen klein is t.o.v. den afstand tot
de andere electroden, zal op eenigen afstand van den rooster het
veld practisch op gelijke wijze verloopen als van een gesloten
geleider van den vorm van het roostervlak en met een zekere vervangings of effectieve potentiaal. Op grond hiervan stelde H. Barkhausen 2) zijn bekende formule op voor den anodestroom van een
triode met negatieven rooster: Ia = C(DVa -f- VJ’Awaarin hij de V
in de formule van Langmuir vervangt door een vorm (DVa
Vf/),
de effectieve of vervangingspotentiaal, waarin de electrostatische
invloed van de anode in het roostervlak in rekening is gebracht en
waarbij D << 1 wordt verondersteld. D in deze formule is de
„Durchgriff” van de anode door het roostervlak, die berekend wordt
uit geometrische afmetingen. De effectieve potentiaal kan alleen
op deze wijze worden voorgesteld indien de electrostatische invloed
van de kathode kan worden verwaarloosd. In den tijd dat Barkhausen zijn formule opstelde was dit geoorloofd daar de kathode
meestal bestond uit een dunnen draad. Staan tusschen anode en
rooster nog meerdere roosters, dan kan op analoge wijze de effec
tieve potentiaal van elk van deze roosters worden berekend. Volgens
W. Schottky 3) zal bijv, een schermrooster een effectieve poten
tiaal bezitten van

T/

_

+ D\ Vei + £>3 ^3

\+D,+D3

■

waarin Vg.2 de potentiaal is van den schermrooster, VC1 en Vc_ zijn
effectieve potentialen van de aangrenzende electroden, terwijl hier
D} en D2 aangeven de verhouding van den electrostatischen
invloed van de electroden 1 resp. 3 in het vlak van den scherm
rooster 2 t.o.v. den electrostatischen invloed van dezen rooster zelf.
Bij nieuwere buizen, waarbij de electrodensystemen tot de grens
van het electrisch en constructief toelaatbare worden verfijnd, geldt
vaak niet meer de veronderstelling, dat de roostervormige electrode
op een zoodanigen afstand van de overige electroden is opgesteld,
dat ze als een gesloten vlak werkt. Is dit het geval, bijv, voor een
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stuurrooster, die op een kathode werkt, dan zal ..Inselbildung” het
gevolg zijn. De veldsterkte langs de kathode wordt dan ongelijk
en kan op enkele plaatsen negatief worden. De kathode gaat onge
lijkmatig emitteeren, waardoor in de anodestroom-roosterspanningskarakteristiek een andere vorm van de kromme ontstaat, waarbij de
exponent 3/2 hooger wordt, bijv. 4/2 of 5/2.
Het potentiaalveld in de diode tusschen kathode en anode onder
gaat door de ruimtelading een belangrijke wijziging, zooals uit de
formule van Langmuir volgt. Uit deze formule blijkt nl., dat de
potentiaal V tusschen kathode en anode verloopt met een 4/3 macht
als functie van den afstand X vanaf de kathode (kromme A in
fig. 1), in tegenstelling met het lineaire verloop, dat er zou zijn als

5

*1

4

Fig. 1. Het potentiaalverloop tusschen', kathode en anode van een vlakke
diode verandert met een 4/3 macht als functie van den afstand' X tot de
kathode (A), in tegenstelling meti het lineaire verband (B), dat zou bestaan,
als er geen ruimtelading was. Voor de lading van de anode is het, alsof de
kathode zich op 3/4 van den afstand bevond (C).
de kathode koud en er geen ruimtelading was (lijn B) 4). De veld
sterkte en daardoor de lading van de tegenover de kathode liggende
electrode wordt daardoor vergroot en wel alsof de kathode slechts
op 3/44 van den afstand van de kathode stond (lijn C). Dit laat zich
als volgt bewijzen. Uit bovenstaande formule volgt:

/
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dV
V = Cï . X*l> en 5Ï- = C1. 4/3X’/3 als C,=
dx

9 Tt Ia

2e
m

Als nu de afstand tusschén de electroden gelijk is aan Zr dan
zal de veldsterkte aan de anode dus gelijk zijn aan

F
°

dx

= C, . 4/3 Z,*/3 = tg a
ii

als a de hoek is, waarmede de lijn C, die aan de kromme A
raakt, de x-as snijdt. De afstand Z„ tusschén de anode en het snijpunt van C met de x-as wordt dan
^2

y _ c, z, 7,
rg.a - C/kP’ “

3/< Z, •

Men kan zich nu een diode denken met koude kathode, waarvan
de afstand tusschén de beide electroden gelijk is aan Z2. Het potentiaalverloop kan dan, bij gelijke anodepotentiaal als bij de warme
diode, voorgesteld worden door de lijn C, als we de kathode in het
snijpunt van deze lijn met de x-as leggen. De lading van de anode
van de beide dioden zal dan gelijk zijn. Bij de berekening van de
lading van de anode van een warme diode kan men de warme
kathode vervangen denken door een koude, die evenwel op % van
den oorspronkelijken afstand van de anode is opgesteld.
Het veld van de beide dioden verschilt aanzienlijk, vooral in de
nabijheid van de kathode, doch in de nabijheid van de anode is het
verschil gering. We zullen er somtijds later bij het bestudeeren
der electronenbanen gebruik van maken, omdat de methoden, die
daarbij gevolgd worden, het niet mogelijk maken ruimtelading in
rekening te brengen. Doch niet alleen in een diode kan de veldverdeeling door de ruimtelading belangrijk worden gewijzigd. In
een buis met meerdere electroden kan in de ruimte tusschén bijv,
twee vlakke positieve electroden de potentiaalkromme gaan af
wijken en er kan een potentiaalminimum ontstaan en bij groote
stroomen zelfs een virtueele kathode (V;(l = 0). Treedt een afwijking van de potentiaalkromme op, dan is een correctie van de
lading van de voorafgaande roostervormige electrode evenals
boven weer mogelijk. Uitgaande van de vergelijking van PoiSSON
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d2 V

4
-, 9
= 4no
berekenen G. Plato, W. Kleen en H. Rothe.5)
dx*
voor een homogenen electronenbundel, die met beginsnelheid lood
recht uit den voorafgaanden rooster komt, in de ruimte tusschen
twee positieve vlakke evenwijdige electroden, de helling van het
potentiaalverloop:

16/
9/C.O

dx

m

2e
m

waarin I de electronenstroom is,

en O het oppervlak van de dwarsdoorsnede van den electronenbundel voorstelt, terwijl V», de potentiaal is van het minimum, dat
echter alleen physische beteekenis heeft, indien het geleg>en is binnen
de beschouwde ruimte.
Voor het geval dat Vm > O en geen electronen omkeeren be
rekenen bovengenoemde auteurs V,n uit:

M2
ovg^

='fillZi+3(Bï
K\ ’/5

+

yd)

- 4
*/□

+3

’/=

__ 4

2

V
V9

waarin V9 de potentiaal is van de roosterelectrode waardoor de
electronen de beschouwde ruimte binnentreden en V(/ de poten
tiaal van de electrode waarheen de electronen zich bewegen
(anode) en Zj de afstand tusschen anode en rooster.
De raaklijn aan de potentiaalkromme bij de roosterelectrode, waar
de electronen de ruimte betreden, maakt nu een hoek a met de x-as
(zie fig. 2), dus

J6 /

dV

fff a~ dx~

m

9

9/C.Ó

en het snijpunt met de x-as is:

Ve
16 I
9

i

m
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Nu kunnen we weer den rooster dezelfde lading geven in het geval
zonder ruimtelading als in het geval met ruimtelading door in het
eerste geval de anode te verplaatsen en een passende potentiaal te
geven bijv, een potentiaal 0 en op een afstand
van den rooster.
Op de toepassing hiervan komen we later terug.

V9-

1/

-----

L------- 4

<K

Fig. 2. Potentiaalverloop tusschen een positieven rooster en een anode van
een vlakke eleotrodenopstelling waar door ruimtelading een potentiaalminimum
ontstaat. De raaklijn in het roostervlak aan deze kromme snijdt de horizontale
as op. een afstand Z3 van den rooster. De veldsterkte bij den rooster blijft gelijk,
indien geen ruimtelading voorhanden is en de anodepotentiaal en afstand zoo
gekozen worden dat het potentiaalverloop dan samenvalt met deze raaklijn.

Bij bovenstaande berekeningen wordt nu steeds de electronenstroom in zijn geheel beschouwd, waarbij de afzonderlijke electronenbanen niet in het geding komen. Wil men onderzoeken, hoe
de electronenstroom, die eenmaal de kathode verlaten heeft, zich
over meerdere positieve electroden verdeelt, dan kan dit slechts op
grond van de kennis der electronenbanen. Deze banen nu kunnen
langs verschillende wegen worden gevonden. Wil men den mathematischen weg volgen, dan moet, indien de berekening van het
potentiaalveld gelukt is, met behulp der mechanica de beweging
van het electron in dit veld worden onderzocht. Mathematisch is
een algemeene oplossing vaak zeer moeilijk of onmogelijk, zoodat
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hier naar benaderende, grafische of experimenteele methoden is
gezocht. We zullen hier de wetten onderzoeken, die gelden voor de
verdeeling van den kathodestroom over de andere electroden ten
gevolge van het doorloopen electrostatische veld, dat ontstaat door
den roostervorm der electroden in versterkerbuizen, waarbij neven
effecten, zooals secundaire emissie, ruimtelading e.d. geëlimineerd
worden gedacht. Deze wijze van onderzoek is daarom van waarde,
omdat in vele gevallen deze effecten inderdaad een geringe rol
spelen, terwijl men soms juist uit de electronenbanen kan besluiten,
hoe de geometrie der electroden gekozen kan worden, opdat hun
rol zeer gering zal kunnen zijn. Deze roostervormige electroden
kunnen bestaan uit constructies van verschillenden aard, zooals
staafroosters, spiraalroosters e.d. Steeds zullen deze roosters uit
meerdere onderling gelijke openingen zijn opgebouwd, die ten op
zichte van de passeerende electronen gelijke werking uitoefenen.
Zijn de banen bijv, voor een dergelijke eenheid bekend, dan kan
men daaruit ook afleiden de verdeeling voor den geheelen rooster,
waarbij dan de eindeffecten van den rooster meestal verwaarloosd
worden. Een dergelijke eenheid zullen we onderzoeken en er de
electronenbanen in bestudeeren, teneinde daaruit de karakteristieken
te kunnen afleiden. We kiezen daarbij steeds een vlakke, even
wijdige electrodenopstelling, waarbij de rooster uit een aantal
aequidistante staven bestaat. We gaan eerst de verschillende metho
den na, waarop een potentiaalveld onderzocht kan worden, om
daarna te onderzoeken, welke baan het electron tengevolge van
het te doorloopen veld zal beschrijven.
§ 2.

Gebezigde methoden van onderzoek van het electrostatische veld.

Slechts voor enkele eenvoudige potentiaalvelden, welke in versterkerbuizen voorkomen, is onder vereenvoudigde condities de
potentiaalverdeeling te berekenen. In het algemeen zal de oplossing
van de partieele differentiaalvergelijking van het veld onmogelijk
blijken, terwijl benaderende numerieke methoden zeer tijdroovend
zijn. Daar hier intusschen meestal van de experimenteele wijze van
onderzoek gebruik wordt gemaakt, zal niet worden ingegaan op
methoden, waarop de mathesis soms tot een oplossing kan voeren.
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Het is niet te verwonderen, dat in den loop der tijden gezocht is
naar middelen om een potentiaalveld van willekeurige afmeting en
vorm snel te kunnen onderzoeken, daar de berekening van poten-'
tiaalvelden spoedig onmogelijk wordt als de electrodenopstellingen
gecompliceerder worden. Eenvoudiger vormen, zooals bijv, vlakke
roostervormige electroden tusschen twee evenwijdige plaatvormige
electroden zijn berekend, doch zelfs al kennen we de potentiaalverdeeling van een zeker veld, dan zal men dikwijls uitzien naar
een experimenteele methode, die dezelfde resultaten kan geven als
een berekening en die vlugger en overzichtelijker is. Dit is bijv,
het geval bij het electrostatische veld in buizen met meerdere
electroden. Hier is men niet alleen geïnteresseerd in het potentiaal
veld bij bepaalde spanningen, doch deze laatsten zullen soms tijdens
het bedrijf sterk kunnen varieeren, zoodat men bij een aantal ver
schillende potentialen der electroden de veldverdeeling wil kennen.
In den loop der tijd zijn eenige experimenteele methoden voor
gesteld om een snel onderzoek van de potentiaalvelden te vereen
voudigen. Een aantal van deze voorstellen als het inbrengen van
stofdeeltjes °) of de methoden met een vlam, een druppelcollector
of een radio-actieve ionisator 7) om de potentiaal van een punt
van het potentiaalveld te bepalen. zijn niet meer van eenige beteekenis. Eenige toepassing heeft gevonden de methode van de
gloeiende sonde en van de capaciteitssonde.
De methode met een gloeiende sonde 8) berust op het feit, dat
een emitteerende draad in een potentiaalveld opgesteld, zoolang
electronen zal kunnen afstaan tot door het ladingsverlies de poten
tiaal van den draad zoo sterk positief is geworden ten opzichte
van zijn directe omgeving, dat alle emissie wordt onderdrukt. Het
geheele potentiaalveld kan hiermede afgetast en in aequipotentiaalvlakken uitgezet worden.
Zijn hooge spanningen ter beschikking, dan kan met wisselspan
ning op de begrenzende electroden van het te onderzoeken poten
tiaalveld, dit worden afgetast met een capaciteitssonde °). Deze
sonde kan bestaan uit een draad of plaatje, dat zoo gevormd is,
dat het in een aequipotentiaalvlak ligt. Door de capaciteit van de
sonde zal hierin een wisselspanning worden geïnduceerd en deze
wisselspanning wordt met behulp van een nulmethode vergeleken
met de potentiaal van een spanningsdeeler, die aangesloten is

/
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tusschen de electroden. Door middel van een telefoon, eventueel
met versterker, kan men op het nulpunt instellen. De aequipotentiaallijnen zijn op deze wijze eenvoudig af te tasten.
De volgende belangrijke methode is die met den electrolytischen
trog 10), die meer algemeen en speciaal ook voor het gebied van
potentiaalvelden van deflectie- en versterkerbuizen bijzonder bruik
baar is. Deze methode berust op het feit, dat de krachtlijnen en
de electrische stroomlijnen in een gelijkvormige electrodenconfiguratie op gelijke wijze verloopen
De trog bestaat uit een vat, dat gevuld wordt met een zwak
geleidende vloeistof en waarin de electroden van het potentiaalveld aangebracht worden, bijv, op de wijze, zooals aangegeven is in
figuur (3). Indien de potentialen van de electroden in den trog nog
evenredig zijn met de potentialen van het te onderzoeken geval, dan
ELECTRODEN
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Fig. 3. Schematische voorstelling van de methode met den electrolytischen
trog voor het meten van tweedimensionale poten'tiaalvelaen. Door aan de
electroden wisselspanningen aan te leggen, kan met behulp van een telefoon
als nulinstrument de potentiaal van den geijkten potentiometer gelijk worden
gemaakt aan die van de sonde en zoo het geheele veld worden afgetast.
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zal men in den trog ook het juiste veldverloop verkrijgen, dat
men dan met een sonde kan aftasten. Door wisselspanningen
aan te leggen kan met behulp van een telefoon met eventueele versterker een gevoelige vergelijking plaats vinden van de
potentiaal van de sonde met een instelbare potentiaal van een
spanningsdeeler (zie figuur). Het gebruik van wisselstroom voor
komt hier buitendien polarisatieverschijnselen aan de electroden,
waardoor een niet uniform geleidingsvermogen door verschillen in
ionenconcentratie veroorzaakt zou kunnen worden.
Bij een dergelijke meting kunnen storingen optreden aan de
wanden van den trog, die meestal uit isolatiemateriaal bestaan.
Hierop kunnen geen electrische stroomlijnen eindigen, zoodat deze
stroomlijnen in de nabijheid van den wand gedwongen worden
evenwijdig er mee te verloopen Heeft men met een open electrodenconfiguratie te doen, dan zullen bij de wanden aanzienlijke veldvervormingen kunnen ontstaan. Toepassing van metalen wanden
zal in het algemeen het potentiaalveld eveneens te veel vervormen.
Dit leidt nu tot schijnbaar herhaalde spiegeling van het potentiaal
veld in een geleidenden wand 11). H. BARKHAUSEN en J. von
BrüCK 12) hebben hiervan nuttig gebruik gemaakt door met slechts
enkele staven het potentiaalveld op te meten van een oneindig lan
gen staafrooster.
De laatste methode van onderzoeken is die van een gespannen
rubbervlies 13). Daar wij van deze methode, die alleen voor twee
dimensionale gevallen bruikbaar is, gebruik zullen maken voor ons
onderzoek van de stroomverdeeling, die ontstaat door de afbui
ging van de electronenbanen in roostervormige electroden, zal in
hoofdstuk II hierop uitvoerig worden ingegaan en zullen we hier
volstaan met een korte aanduiding. Het rubbermembraan is zoo
danig gespannen, dat de oppervlaktespanning over het geheele
oppervlak practisch constant kan worden beschouwd. Met behulp
van een vergroot model der electroden wordt het te onderzoeken
potentiaalveld op het rubbermembraan overgebracht, waarbij de
uitwijking in verticale richting overeenkomt met de potentiaal van
het electrische veld. Als deze uitwijkingen klein zijn, dan zal de
verticale uitwijking van elk punt van het membraan overeenkomen
met de potentiaal van een overeenkomstig punt van het afge-
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beelde tweedimensionale potentiaalveld en eveneens voldoen aan
de differentiaalvergelijking van Laplace
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Men ziet het potentiaalveld dus direct overzichtelijk in hoogte
verschillen voor zich en kan de tusschen de electroden liggende
punten door directe hoogtemeting bepalen. Het belang bij het
onderzoek van potentiaalvelden is voor een groot deel gelegen in
het feit, dat dit een middel is om de banen der electronen, die dit
veld doorkruisen, te vinden. Ook in dit opzicht zal blijken, dat
het rubbermembraan een der meest aantrekkelijke mogelijkheden
biedt.

§ 3-

Onderzoek van electronenbanen in een gegeven electrostatisch veld.

is nu het doorloopen potentiaalveld door eeni der in § 2 beschreven methoden bekend, dan kan de baan ’van het electron
worden geconstrueerd of berekend. Bij de beweging van een electron in een electrostatisch veld geldt, dat in een bepaald punt
tp2

de kromtestraal r = — zal zijn, waarin tv de snelheid en a de ver
a
snelling loodrecht op iv is. Hieruit volgt, dat
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waarin e de absolute waarde is van de lading en m de
is van het electron en V het potentiaalverschil is, dat het
electron doorloopen heeft en waardoor het de snelheid1 iv heeft
verkregen, en Fn de componente van de veldsterkte loodrecht op
tv is. Hierop berusten nu eenige methoden voor het vinden van de
electronenbaan.
Indien bijv, een tweedimensionaal veld gegeven is door middel
van aequipotentiaallijnen, die het potentiaalverschil aangeven t.o.v.
de kathode, dan kan, als hieruit voor elk punt van de baan de
kromtestraal afgeleid zou kunnen worden, de geheele baan staps
gewijze worden gevonden. We nemen hiertoe de aequipotentiaal-
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lijnen zoo dicht bijeen, dat tusschen twee opeenvolgende lijnen
de kromtestraal van de electronenbaan met voldoende benadering
als constant kan worden beschouwd. Het electron beweegt zich
bijv, van de aequipotentiaallijn V/ naar Vu (fig- 4). Voor het
snijpunt van de baan met de lijn Vr geldt nu bij benadering dat,
als de kromtestraal van de aequipotentiaallijn
Z, dat

F„ =

V, - Vu
VI - Vn
n .
— - sin a —
---- ,
Z|

‘2

waarin lx de kotste afstand tusschen de beide aequipotentiaallijnen
en Zo de afstand in de richting loodrecht op de bewegingsrichting is.

V,

z

Fig. 4. Doorkruising van een electronenbaan door twee aequipotentiaallijnen.
De versnelling, die hierbij het electron ondervindt, kan ontleed worden in
een richting loodrecht op en één in dezelfde zin als de bewegingsrichting.
Hierdoor ontstaat een baankronuning, waarvan de straal berekend wordt uit
_ Vi 4- Vu .
r
Vi - Vu ’ 2'

terwijl a de hoek is tusschen de aequipotentiaallijn Vu en deze
richting. De kromtestraal tusschen de lijnen Vt en Vu zal dus zijn
_ V/ + Vn
'~Vl-

Door stapsgewijze telkens opnieuw den kromtestraal te bepalen,
kan de geheele electronenbaan geconstrueerd worden. Deze methode
is somstijds door ons gebruikt als controle op resultaten, die langs
anderen weg werden verkregen.
Voor voldoende nauwkeurigheid moet deze constructie van
de baan in een groot aantal trappen geschieden en voor
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elke electrodepotentiaal weer afzonderlijk. Om tijd te sparen
heeft Gabor 14) een half automatische methode aangegeven om de
banen direct op te kunnen teekenen. Dit geschiedt met behulp van
een driewielig wagentje (fig. 5), dat voorzien is van een potlood
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Fig. 5. Inrichting om de banen der electronen te teekenen. Deze bestaat
uit een driewielig wagentje, waaraan le een potlood is bevestigd dat de baan
opteekent, en 2e een drievoudige sonde is verbonden die in een electrolytischen
trog kan bewegen waarin het tel onderzoeken potentiaalveld is afgebeeld. Door
verandering van den hoek a kan de kromtestraal met het derde wiel worden
ingesteld, a wordt bepaald met behulp van een meetbrug waaraan de poten
tialen V, Vi — Vï worden aangesloten, die met de drievoudige sonde bepaald
worden.
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en in de richting van de baan van het electron over een papier
bewogen wordt, waarop de electroden staan afgebeeld. Een drie
voudige sonde is zoodanig aan het wagentje bevestigd, dat de ver
bindingslijn der drie sonden loodrecht staat op de bewegingsrichting
van het wagentje. Deze sonde kan bewegen in een electrolytischen
trog, waarin een analogie van het te meten potentiaalveld is op
gesteld. De plaats van de middelste sonde in den trog komt over
een met de plaats van het potlood op het papier. De sonde bestaat
uit drie draden op korten afstand a van elkaar opgesteld en waar
mede voor elke plaats in het veld de potentialen V r V en V„
t.o.v. de kathode kunnen worden gemeten. Hieruit volgt dan als
, zoodat uit V en F„ de kromtestraal van
2a
de baan is te berekenen. De hoek a, die het stuurwiel van het
wagentje maakt met de andere wielen, bepaalt de grootte van den
kromtestraal r van de beschreven baan en kan van punt tot punt
nu op grond van de gemeten grootheden worden ingesteld. V
wordt nu afgelezen op een potentiometer als in § 2 beschreven is.
Volgens Gabor kan op handige wijze de hoek van het stuurwieltje
worden gevonden met behulp van een tweede meetbrug, die ge
durende het beschrijven van de baan met de hand wordt bijge
regeld, en waarmede direct de hoek a kan worden afgelezen uit
den stand van den regelarm van dezen potentiometer, die met een
nulmethode wordt ingesteld. Dit is mogelijk, daar (zie fig. 5):

a klein is F„ =

tg «
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bFn _ b

V. - V2 _

. V, - V2

7 = 2V = ïa —V~ =
- tg
t9 ft ~7T~ ■'

Daar fi bepaald wordt door afmetingen, die volgen uit de con
structie van de installatie, behoeft deze hoek dus slechts eenmaal
te worden ingesteld.
D. Langmuir 15) construeerde volgens dezelfde principes een
geheel automatisch werkend apparaat, waarbij twee potentiometers
voor het bepalen van V en
— V„ automatisch worden geregeld
door electromotoren, die door versterkers met thyratrons worden
bestuurd. Het nulinstrument is vervangen door een gevoelig relais,
dat verbonden is met genoemde versterkers. Afhankelijk van de
richting van den stroom door het relais zal de motor den potentiometerarm verplaatsen tot de stroom door het relais nul wordt en

!
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de motor wordt uitgeschakeld. De potentiometers geven door hun

stand de grootte van V en van

— Vo aan. Het quotiënt

dat aan de beide potentiometers wordt ontleend, wordt door een
derden dergelijken potentiometer eveneens automatisch ingesteld.
De stand van dezen potentiometer is weer maatgevend voor den
kromtestraal van de baan van het electron in het gemeten punt. De
instelling van dezen laatsten potentiometer wordt nu electrisch
overgebracht naar het derde wiel, dat den kromtestraal van.de be
weging bepaalt, van een wagentje, dat electrisch langzaam wordt
voortbewogen en aldus geheel automatisch de electronenbaan
volgt en teekent. Deze ingewikkelde apparatuur heeft het bezwaar,
dat de nauwkeurigheid niet bijzonder groot is, speciaal, indien de
kromtestraal van de electronenbaan klein is, zooals bijv, langs
roosterdraden het geval kan zijn.
Voor het snel en overzichtelijk onderzoek van electronenbanen
heeft Kleynen 13) de voorwaarden aangegeven, hoe een gespannen
rubbervel volgens § 2 met goede benadering is te gebruiken. Indien
de positieve potentialen als een uitwijking van het rubbervel naar
omlaag worden uitgezet, zullen kogeltjes, die onder invloed van de
zwaartekracht hierover loopen, overeenkomstige banen afleggen
en snelheidsveranderingen volgen als electronen in het nageboot
ste tweedimensionale electrostatische veld, indien de helling van
het membraan klein blijft. Door een aantal kogeltjes gelijktijdig te
laten loopen en deze te fotografeeren kunnen we in korten tijd een
groot aantal van deze banen en snelheden vastleggen, terwijl
potentiaalvariaties in het veld op eenvoudige wijze zijn aan te
brengen. Zijn de banen bekend, dan kan hieruit in vele gevallen,
zooals we later zullen zien, de stroomverdeeling worden afgeleid.
Deze methode is dus aantrekkelijk, indien de stroomverdeeling
slechts uit de kennis van een groot aantal banen kan worden afge
leid. Dit toch is vaak het geval in versterkerbuizen, waarbij de
variatie in de stroomverdeeling moet worden onderzocht voor ver
schillende potentialen der electroden.

§ 4. Doel van dit proefschrift en de wijze van onderzoek.
Vele versterkerbuizen worden vervaardigd, waarbij weinig of
geen rekening wordt gehouden met de electronenbanen in de
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roosters en den invloed daarvan op de karakteristieken. Hier en daar
in de literatuur komt men onderzoekingen hierover tegen, meestal
gebaseerd op benaderende berekeningen, die somtijds door ande
ren weer worden bestreden of aangevuld en waaruit blijkt,
dat men de electronenbanen niet steeds voldoende kent, om de
ingevoerde benaderingen te motiveeren, zoodat veel wat op dit
gebied gedaan is onvolledig is en. van beperkte practische waarde.
Het is dus gewenscht om een betere kennis van deze materie te be
zitten, waardoor eenerzijds de gemeten karakteristieken van de versterkerbuizen kunnen worden verklaard, anderzijds dit zal kunnen
leiden tot een doelmatiger ontwerp en gebruik van deze buizen. Het
blijkt moeilijk te zijn alleen door rekenen deze problemen op te
lossen, in het bijzonder, indien men genoodzaakt is benaderingen
in te voeren en zich daarbij geen juiste voorstelling kan maken van
het onderzochte potentiaalveld en de electronenbanen.
De methode van onderzoek met het rubbervel biedt hier in het
bijzonder groote voordeelen. Behalve de vertaling van een poten
tiaalveld in een soort berglandschap, waardoor de potentiaal in
hoogteverschillen direct zichtbaar wordt, blijkt het zeer nuttig de
electronen vertegenwoordigd door kogeltjes op hun baan te volgen,
waarbij de baan en de snelheid vastgelegd kunnen worden. We
willen deze methode benutten en uitbreiden tot een meetmethode
voor de electronenbanen, die daardoor op een betere basis kunnen
worden berekend of benaderd. We zullen dit doen voor eenige
veel voorkomende gevallen van roosters met verschillende functie
en plaats in de electronenbaan van kathode naar anode. We zullen
nu in het kort weergeven de verschillende effecten, die primair de
electronenbaan beïnvloeden en die we zullen onderzoeken om de
stroomverdeeling te kunnen bepalen tusschen de electroden.

A. Het ivegvangen van electronen uit een bundel door een posi
tie ven rooster.

Afhankelijk van de lading van de roosterdraden zal een electron,
dat zich naar den rooster toe beweegt door deze draden worden
aangetrokken of afgestooten, waardoor het opvangend vermogen
van den rooster vergroot of verkleind wordt. De stroomopname
van een rooster hangt dus af van zijn lading en daarmede van de
\

\
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potentialen der aangrenzende electroden. Als alle electronen, die
den rooster gepasseerd zijn, door de volgende electrode worden
opgenomen, dan zal de stroomverdeeling tusschen deze electrode en
den beschouwden rooster geheel door dit verschijnsel worden be
paald.

B. Het verloop der electronenbanen na het passeeren van een
rooster.

We zagen, dat de electronen door de roosterdraden aange
trokken of afgestooten worden. Beschouwen we een roosterspleet
dan beteekent dit, dat de banen der electronen, die deze spleet
passeeren, daarna zullen divergeeren of convergeeren. We zullen
de hoekafbuigingen, die de electronenbanen verkrijgen, berekenen
en voor het geval, dat ze convergeeren naar één punt, de plaats
van dit ,.brandpunt” nagaan.
C. De samenstelling van de afbuigingen der electronenbanen in
meerdere roosters.

I

Doorloopt een electronenbundel meerdere roosters dan wordt
deze bundel achtereenvolgens door de verschillende roosters ver
strooid. Hierbij kan men twee gevallen onderscheiden, nl. ten eerste,
indien de opstelling van de roosterdraden der verschillende roosters
zoodanig is, dat ze, vanuit de kathode gezien, in één lijn staan,
waarbij dus de afstand der roosterdraden (spoed) gelijk moet zijn
en ten tweede het geval, dat deze afstanden van de roosterdraden
verschillend zijn. Onderzocht wordt in beide gevallen hoe de af
buigingen der electronenbanen verdeeld zijn in den electronen
bundel na het passeeren van de roosters

D. De stroom verdeeling tengevolge van de afbuiginge'n der
electronenbanen.
Wordt een electron op zijn weg van kathode naar anode afge
bogen, dan verliest het snelheid in de richting der anode en kan deze
pas bereiken bij een zekere positieve waarde van de anodespanning.
Is de anodespanning te laag, dan keert een dergelijk electron voor
de anode om en begeeft zich naar den voorgaanden positieven

/'
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rooster, waardoor een stroomverdeeling ontstaat tusschen dezen
rooster en de anode. Deze stroomverdeeling wordt berekend voor
het geval de bundel door een, twee of drie roosters wordt verstrooid.
F.

De sturing der stroomverdeeling door een negatieven rooster.

Indien zich tusschen een positieven rooster en een anode een
rooster op negatieve potentiaal bevindt, zal deze rooster de stroomverdeeling tusschen beide positieve electroden kunnen regelen. De
karakteristiek dezer stroomverdeeling wordt berekend.

I

HOOFDSTUK II.
Apparaten en meetmethoden.

§ 1-

Voorivaarden voor het gebruik van een rubbermembraan
voor het onderzoek van electronenbanen.

Het gebruik van een rubbervel voor het bestudeeren van electrostatische velden is verscheidene malen in de literatuur beschreven
en werd eerst alleen gebruikt om zich te kunnen orienteeren over
het globale verloop van de potentiaal ,0).
We zullen in het kort laten zien onder welke voorwaarden het
rubbervel geéruikt kan worden voor het onderzoek van potentiaalvelden en electronenbanen 13).
Wanneer we ons een in een horizontaal vlak uitgespannen
membraan voorstellen, waarin alleen een constante oppervlakte
spanning zou heerschen, dan zal bij kleine uitwijkingen deze in elk
punt van het oppervlak voldoen aan de differentiaalvergelijking van
Laplace voor twee dimensies. Als toch de vorm van een membraan
alleen door de oppervlaktespanning wordt bepaald dan stelt het zich
zoo in, dat de potentieele energie der oppervlaktespanning minimaal
is. Daar deze evenredig met de grootte van het oppervlak is, zal het
membraan bij de gegeven grensvoorwaarden het kleinst mogelijk
oppervlak trachten in te nemen.
De grootte van het oppervlak is nu in het algemeen gegeven door
.v
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waarin x en y de rechthoekige coördinaten in het vlak van het
onvervormde membraan zijn en h de verticale uitwijking van het
punt van het oppervlak is. Nu zal het oppervlak een minimum
kunnen zijn indien ö O = 0 dus:
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Verwaarloozen we de kwadraten en de producten van de eerste
afgeleiden, die voor voldoende kleine waarden van h klein zijn ten

opzichte van 1, dan vinden we

+
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welke vergelijking de differentiaalvergelijking van Laplace is. Het
oppervlak van het membraan voldoet dus aan deze vergelijking in
dien de helling overal voldoende klein zal zijn. Is nu de configuratie
gelijkvormig en de uitwijkingen van het membraan evenredig met de
potentialen der electroden van hét te onderzoeken veld, dan zal de
grootte van de uitwijking van elk punt van het membraan overeen
komen met de potentiaal in het overeenkomstige punt van het electrische tweedimensionale veld. Voor enkele eenvoudige vormen van
electrostatische velden zijn de potentiaalfuncties berekend, bijv, van
een vlakke roostervormige electrode bestaande uit een aantal aequidistante staven, welke electrode symmetrisch gelegen is tusschen twee
vlakke platen met gelijke potentiaal. Op eenvoudige wijze kan men
dus hiervan het potentiaalverloop bijv, in het roostervlak berekenen
en door meting controleeren of bij de gebruikte uitwijkingen van het
vel inderdaad elk punt van het potentiaalveld overeenkomt met het
verloop van de uitwijking op het rubbermodel. Daar we veel van
dergelijke opstellingen onderzocht hebben, werd deze controle regel
matig toegepast. Later komen we hierop terug. Geeft nu het rubberoppervlak de analogie van het electrostatische veld correct weer,
dan kan men aantoonen, dat de horizontale projectie van een glij
dend massapunt, dat zich zonder wrijving over dit oppervlak be
weegt dezelfde soort bewegingsvergelijkingen bezit als een electron
dat zich met overeenkomstige beginvoorwaarden in het tweedimen
sionaal potentiaalveld beweegt 13).
In fig. (6) zijn aangegeven de krachten, die op het massapunt rn,
dat zich over het membraan beweegt, werken tengevolge van de
zwaartekracht. Van de resulteerende kracht K is de component in
horizontale (s)richting K} = mg sin a cos a waarin a de hoek is van
de maximale helling. Daar nu tg a — — °, wordt
tg « =
ds
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Fig. 6.

Ontbinding van de krachten, die een massapunt ondervindt als het
zonder wrijving over een hellend vlak glijdt.
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Als we de helling van het membraan weer klein kiezen dan kunnen
we

d h 2 verwaarloozen t.o.v. 1 zoodat Kr = — mg dh
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ds

In de xm resp. y>„-richting zijn de componenten van de kracht op
het massapunt:
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welke aequivalent zijn met de bewegingsvergelijkingen van het
electron:
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Zoodat bij overeenkomstige beginvoorwaarden de beweging van
massapunt en electron ook aequivalent zullen zijn.
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Tusschen de tijdselementen van de beweging van het massapunt
in elk punt van zijn baan en die van het electron zal een constante
relatie bestaan. Om deze te vinden deelen we de vergelijkingen voor
het massapunt en het electron op elkaar, en daar de verhouding van

(Xe ;
l,c ]
d xm
d ym /
het hoogteverschil bekend is, volgt hieruit:

de afmetingselementen

xm
d te

Xe

en van de spanning t.o.v

e V
gmh '

Practisch wordt in plaats van het glijdend massapunt steeds een
stalen kogeltje gebezigd, dat over het membraan oppervlak rolt. De
rotatie-energie en de wrijving van dezen kogel veroorzaken evenwel
afwijkingen van de baan van het massapunt. Experimenteel blijkt
evenwel, dat deze afwijkingen door geschikte keuze van de uit
voering van den kogel en het membraan voldoende klein zijn te
houden. 13).
Als de kogel homogeen is en rolt zonder te glijden dan is tenge
volge van zijn rotatie-energie, zijn snelheid hoogstens \/5/7 maal
die van het massapunt. De tijdselementen zullen dus bij de kogelbeweging \/5/7 grooter zijn, zoodat dan bovenstaande vergelijking
overgaat in

d tm
d te

Xm
Xe

7 eV
5gmh

De snelheid van een electron in elk punt van zijn baan kan dus
gevonden worden uit de horizontale projectie: van de kogelbaan, die
fotografisch door middel van snel onderbroken belichting kan worden vastgelegd.

§ 2.

De opstelling van het rubber vel.

Om de vereischte oppervlaktespanning in het membraan te ver
krijgen, werd op het dunne rubbervlies (dikte ca. 0.3 mm) aan
den rand een aantal rubberschijfjes geplakt. Daarna werd door elk
schijfje en het vlies een gaatje geponsd. Hierdoor werd dan een
koord geregen waarmede het membraan A in een stalen frame kon
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worden uitgespannen (fig. 7). Dit frame bestaat uit een ijzeren
buis B van 25 mm diameter, die in zich zelf gesloten is gelascht en
den vorm van een hoepel bezit voor een rond rubbervlies, dat met
voordeel voor cylindrische electroden-vormen kan worden gebruikt,
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Fig. 7.

Schematische voorstelling van het uitgespannen rubbervlies.
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rubbervlies.
raam van metalen buis, waarin het vlies is uitgespannen.
vlak geschaafde metalen) tafel.
steunen, die een electrode op negatieve potentiaal voorstellen.
s>teun, die een electrode voorstelt op positieve potentiaal, met
aansluiting op een vacuumleiding F.
G — permanente magneten, waarmede de steunen op de tafel worden
vastgehouden.
A
B
C
D
E

terwijl voor onderzoek van vlakke electrodenopstellingen steeds een
vierkant frame en vel werden toegepast. Op geringen afstand van
de spangaatjes aan den rand is de oppervlakte-spanning reeds ge
lijkmatig verdeeld. Met behulp van een merkteeken op het oppervlak
kan de rek worden gemeten. Zij wordt hier meestal ingesteld op
10 a 15 %.
Het geraamte wordt ondersteund door een zware ijzeren tafel C,
waarop tevens de andere later te bespreken hulpapparaten instelbaar
bevestigd kunnen worden. Deze robuste wijze van bevestigen is
noodig gebleken, daar de gebruikte uitwijking van het vel steeds klein
is (ca 2 — 3 cm) en anders gemakkelijk onnauwkeurigheden ont
staan, die tot groote fouten aanleiding kunnen geven. De electroden
worden nu aangebracht door op de metalen tafel staven of platen D
aan te brengen en deze op het membraan te laten drukken, waar-
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door de gewenschte uitwijking van het vlies tot stand komt. Om een
goed overzicht van de kogelbanen te hebben en deze fotografisch
vast te kunnen leggen, is het gewenscht het oppervlak zooveel
mogelijk vrij te houden. Daarom worden positieve roosterdraden,
die dus anders het vel naar beneden moeten drukken, vervangen
door buizen E aan de onderzijde van het vel. die aangesloten
zijn op een vacuumleiding F en het vlies naar beneden kunnen /
vasthouden. De instelling op elk punt van het volkomen vlak ge
schaafde metalen tafelblad (dikte 30 mm) geschiedt op elke wille
keurige plaats door een sterken permanenten magneet G. Om bij
een vlakke electrodenopstelling randeffecten te vermijden wordt
buiten het te onderzoeken deel, het veld aan weerszijden voldoende
ver voortgezet. Wil men bijv, het electrostatische veld tusschen
twee roosterdraden nagaan, dan zullen minstens vier rooster
draden worden aangebracht.
Het oppervlak van het vel moet zeer glad zijn, daar geringe
oneffenheden verantwoordelijk kunnen zijn voor groote storingen
in de kogelbaan. Hetzelfde geldt voor het oppervlak van de
kogeltjes waarom hooggepolijste stalen kogels worden benut. Ge
bruikt men te kleine kogeltjes, dan ondervinden deze spoedig
afwijkingen door stofjes of onregelmatigheden in het membraanoppervlak. Groote kogels zakken door hun gewicht dieper in het
rubberoppervlak en ondervinden dus te veel wrijving. Nagenoeg
steeds werden alle metingen met kogels met een diameter van 0,25
inch gedaan, die een goed compromis vormde.
§ 3.

Hulpapparaten.

Een aantal hulpapparaten zijn bij het rubbermembraan regel
matig gebruikt, zoodat een korte beschrijving hiervan op zijn plaats
is. Voor het horizontaal instellen van staven en platen onder het
rubbervel is steeds een nauwkeurige z.g. asivaterpas gebruikt (1
schaaldeel = 0.2 mm per m). Om het potentiaalveld op alle tusschen de electroden gelegen punten numeriek te kunnen opmeten,
werd gebruik gemaakt van een meetinrichting met micrometerinstelling A. (fig. 8). Deze meetinrichting is bevestigd aan een
starre verbindingsstaaf B, die op twee electroden kan rusten. De
kogels starten of zonder beginsnelheid, zooals bij benadering het
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geval is voor de analogie van het vertrek van electronen van een
thermische kathode ófwel de kogels starten met beginsnelheid.
Dit laatste geval doet zich voor als de banen worden onderzocht
van electronen. die bijv, het beschouwde potentiaalveld uit een
positieve electrode binnentreden.

A
B

ff
Fig. 8. Meetinrichting met micrometer-instelling voor het opmeten van het
verloop van het potentiaalveld, zooals dat door een model met een rubbervlies
wordt afgebeeld.

In het eerste geval is de beginsnelheid klein, zoodat een geringe
zijdelingsche kracht de kogelbaan reeds veel kan doen afwijken. Het
loslaten der kogels kan nu geschieden door een hefboom, die weg
gedraaid kan worden, zoodat daarna de kogels vrij kunnen- weg
rollen (fig. 9). De rand, die de kogels tegenhoudt heeft verschil
i

/

/

/

~ o 9. Hefboom, waarmede de kogels over het rubbermembraan worden ge
Fig.
start. De rand, die de kogels tegenhoudt, heeft verschillende hoogten, zoodat de
kogels achtereenvolgens worden losgelaten.

(

lende hoogten, waardoor de kogels achtereenvolgens zullen ver
trekken en onderlinge botsingen vermeden worden. Daar deze
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hefboom door wrijving nog een zekere kracht kan uitoefenen bij het
starten, maken wij soms ook gebruik van een inrichting met elec~
tromagneten. die uitgeschakeld, de kogels loslaten voor hun loop.
Daar stalen kogels gebruikt worden en het niet gewenscht is, dat
ze onderling of door andere onderdeelen magnetische krachten
ondervinden, mogen ze dus geen remanent magnetisme bezitten.
Daarom wordt in de electromagneten wisselstroom gebruikt, die ge
leidelijk wordt uitgeschakeld. Tegen onderling botsen der kogels
worden de electromagneten door een speciaal mechanisme de een na

Bww
Fig. 10. Metalen plaat met gleuven, die gebruikt wordt om de electronen met
een zekere snelheid hun weg over het rubbervel te kunnen laten beginnen. De
zijde van de plaat, die op het rubber rust, is schuin weggeslepen, zoodat de
kogels zonder schok worden overgebracht.
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Fig. 11.

De metalen plaat van fig. 10 met magnetische startinrichting op
rubbervel gemonteerd.
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de andere uitgeschakeld. Voor een vlakke kathode worden de mag
neetjes aan een rechte staaf bevestigd. Daar soms verschillende
kathoden onderzocht moeten worden, waarvan het oppervlak telkens
een verschillenden kromtestraal heeft, worden hierbij de magneten
met voordeel op een flexibele metalen buis bevestigd, die in den
vorm van de kathode kan worden gebogen.
In het tweede geval, als de electronen met snelheid het veld be
treden, moeten dus de kogels met een zekere beginsnelheid gestart
worden. Indien ze alleen snelheid bezitten loodrecht gericht op het
vlak van een platte electrode, waaruit ze treden, dan wordt een
metalen plaat A met gepolijst oppervlak gebruikt, die voorzien is
van scherpe gleuven voor de geleiding der kogels (fig. 10 en 11).
De op het vel rustende zijde B is naar den achterkant schuin weg
geslepen, waardoor bereikt wordt, dat de kogels zonder schok en
met een zoo klein mogelijke zijdelingsche storende kracht worden
losgelaten op het rubberoppervlak. Voor kogels, die met zijdeling
sche snelheid het veld betreden, kan de metalen plaat worden afge
slepen onder een zekeren hoek met de bewegingsrichting. Op deze
gleuvenplaat worden de kogels weer losgelaten bijv, met behulp van
den bovenbeschreven hefboom.
Om te meten, welk deel van de kogels, die van de kathode ver
trekken kans heeft op een bepaalde plaats in het veld bijv, op een
roosterdraad of op een bepaald deel van een anode te komen is de
volgende apparatuur gebruikt en van nut gebleken (zie fig. 12).
Over rails A beweegt zich electrisch bestuurd en voortbewogen heen
en weer een start-inrichting B voor de kogels, die op deze wijze de
kathode, bijv, ter breedte van den spoed kan afzoeken. De startinrichting zelf bestaat uit een enkele, instelbare metalen gleuf C, die
over het rubberoppervlak D glijdt. De kogels doorloopen hun baan
over het membraan en worden na het veld te hebben doorloopen
achter de anode verzameld en door een goot teruggevoerd naar een
verzamelbakje aan de onderzijde van het startapparaat. Door middel
van een langzaam draaiende schijf E met uitsparingen, worden de
kogels stuk voor stuk uit dit bakje weer naar boven gebracht in de
startgleuf. De hefboom, die de kogels in de startgleuf loslaat, wordt
hier automatisch bestuurd door een electrisch relais F verbonden
met een telinrichting, zoodat het gestarte aantal kogels direct is af
te lezen. In sommige gevallen kon het aantal kogels, dat op den

*
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Fig. 12. Automatische startinrichting voor kogels op het rubbermembraan.
Over de rails A beweega de inrichting B een startgleuf C over het rubberoppervlak D. De kogels worden na het gebruik verzameld in een bakje, waaruit
de draaiende schijf E ze weer omhoogvoert. Het loslaten der kogels wordt door
een hefboom bestuurd met behulp van een electrisch relais F met telinrichting.
Een tweede telinrichting, die de, op een bepaalde plaats gearriveerde, kogels
telt, werkt door middel van een sonde G. waar de kogels tegen aantikken en
die bevestigd is aan een inrichting H, waarin door magnetische werking stroomen
kunnen ontstaan, die over een versterker naar de telinrichting worden geleid,

roosterdraad of het anodedeel aankwam automatisch geteld worden,
doordat boven deze electrode een passende sonde G werd geplaatst,
waartegen de kogels botsen en die aan een inrichting H was be
vestigd. Tikt nu een kogel tegen de sonde dan ontstaat in H door
magnetische werking een stroomstoot, die eventueel versterkt een
tweede telmechanisme kan aandrijven.

§ 4.

Het vastleggen en opmeten van het snelheidsverloop en de
banen der kogels.

Om de baan en de snelheid van den kogel over het rubbervel te
kunnen bestudeeren is het het eenvoudigste, indien deze gegevens
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kunnen worden vastgelegd. Dit geschiedt het beste door een foto
grafische opname. Het foto-apparaat A in figuur (13) wordt hiertoe
verticaal boven het membraan B opgesteld. Wil men de kogels als
lichtstrepen op een donker veld zien, dan wordt een lichtbron C
aangebracht, die zijn licht scherend over het membraanoppervlak

A

C

.Z>

2?

F'ig. 13. Opstelling vooi* het fotografisch vastleggen van de kogelbanen op het
rubbermembraan. Het foto-apparaat wordt op eenigen afstand boven het mem
braan opgesteld. Een sterke puntvormige' lichtbron wordt zoo ingestéld, dat het
licht het membraan zeer zwak verlicht en in de hoog glanzende kogeltjes weer
kaatst wordt. Het lichtpunt is iets verschoven t.o.v. het middelpunt van den kogel.

werpt. Dit laatste wordt dus weinig verlicht, terwijl in de hooggepolijste staalkogels D de lichtbron als een puntlicht vanuit de rich
ting van het foto-apparaat zichtbaar is Uit de figuur blijkt, dat het
gefotografeerde lichtpunt de plaats van het middelpunt van den
kogel verschoven weergeeft afhankelijk van de plaats. De afstanden
van het foto-apparaat en de lichtbron worden nu zoo groot gekozen,
dat deze fout klein blijft, terwijl ze eventueel in rekening kan worden
gebracht. Daar het membraan gedurende den geheelen loop van den
kogel belicht blijft, is het noodzakelijk elke lichtuitstraling ervan zoo
gering mogelijk te houden. Meestal is hiertoe donker gekleurd rub
ber aangewend, terwijl als lichtbron een hooge-druk kwiklamp werd
benut. Om reflectie te vermijden is het geheele apparaat in een
ruimte opgesteld met niet reflecteerende zwarte wanden, zoodat
tijdens de opname geen lichtstralen behalve van de belichtingslamp
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het rubberoppervlak kunnen treffen. Als fotomateriaal werden
steeds contrastrijke z.g. fototechnische platen gebruikt.
Voor enkele later te bespreken gevallen (Hoofdstuk VI) was het
noodig bepaalde deelen van het veld zichtbaar te maken, bijv, die
deelen, die een lagere potentiaal bezitten dan de kathode. Dit was
bijv, het geval voor deelen van het veld rondom een roosterdraad,
die op negatieve potentiaal stond. Van de kathode uitgaande electronén kunnen dit deel van het veld nooit betreden. Voor dit geval
(fig. 14) wordt nu het rubberoppervlak van vier zijden belicht met
B>

c

c

3

Fig. 14. Opstelling van het membraan, waarbij alleen deelen A, die hooger
liggen dan de kathode, dus overeenkomende met een negatieve potentiaal,
belicht worden. De grenslijn voor het licht wordt gevormd door schermen C,
waarvan de bovenzijde zich ter hoogte van de kathode bevindt.

puntvormige lichtbronnen B, die op kathodehoogte zijn aangebracht.
Door schermen C kunnen nu alle lichtstralen lager dan het kathodeniveau worden afgeschermd, zoodat de negatieve deelen A van
het veld belicht worden en sterk uitkomen tegen de donkere om
geving.
Indien de kogelsnelheden langs de baan nagegaan dienen te
worden, dan wordt de kwiklamp op wisselstroom bedreven, waar
door ze intermitteerend licht geeft in de dubbele frequentie van den
gebruikten wisselstroom. De kogelbaan verschijnt op de foto samen
gesteld uit een reeks stippen, die langer zijn als de snelheden grooter
worden. Daar de grenzen dezer lichtstippen uit den aard iets on
duidelijk zijn, daar de lamp niet ineens uitgaat, is zuiver meten hier
door moeilijk.
Voor grootere nauwkeurigheid is hiertoe voor de lichtbron een
roteerende vlinder aangebracht, bestaande uit een schijf met uit
gespaard venster. Deze vlinder wordt op de as van een synchronenmotor aangedreven. Op het moment, dat de stroom door de kwik
lamp maximaal is, wordt het venster geopend en licht doorgelaten.
Op deze wijze ontstaan scherp begrensde streepjes op de foto
grafische opname, die nauwkeurige meting veroorloven. Zijn de
banen en snelheden op een lichtgevoelige plaat vastgelegd, dan
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kunnen hieraan ook de metingen worden verricht. Meestal zal
het meten van hoeken en snelheden evenwel het meest nauwkeurig geschieden aan een door projectie vergroot beeld.
Tenslotte geven we nog een overzicht van de practische opstelling
van de geheele installatie (fig. 15), waarop een rubbervel bedrijfs
klaar is aangebracht. De verschillende hierboven genoemde hulp
instrumenten zijn hierop duidelijk terug te vinden.

§ 5.

Storingen.

Hoewel na jarenlang gebruik van het rubbervlies voor het onder
zoek van electrostatische velden en electronenbanen en wel in het
bijzonder voor vele problemen, die den bouw van versterkerbuizen
betreffen, het gebleken is een waardevol hulpmiddel te zijn, kleven
aan deze methode ook nadeelen en fouten. Deze storingen kunnen
zoodanig optreden, dat het resultaat en daarmede de conclusies
onzeker worden. Een bespreking van deze fouten is hier dan ook
op zijn plaats. Daarbij kunnen we deze splitsen in twee categorieën
n.1. ten eerste die, welke betrekking hebben op de afbeelding door
het rubbervel van het potentiaalveld en ten tweede storingen, die de
gewenschte baan der kogels kunnen beïnvloeden. Zooals in § 1 van
dit hoofdstuk is uiteengezet geldt de analogie tusschenzpotentiaalveld en model slechts indien men een membraan toepast waarin
overal gelijke oppervlaktespanning werkt. Een uitgespannen rub
bervlies voldoet hieraan natuurlijk slechts ten deele waardoor af
wijkingen kunnen ontstaan waarvan de richting afhankelijk is van
de geometrie en de potentialen van het nagebootste potentiaalveld.
Tevens is gebleken, dat na eenigen tijd de plasticiteit van het uit
gespannen membraan achteruitgaat, zoodat een zekere weerstand
tegen de buigende krachten optreedt, waardoor bijv, een te kleine
doorhanging van het membraan kan ontstaan. Een regelmatige
controle op de plasticiteit is daarom ook noodzakelijk gebleken. Een
tweede voorwaarde voor de geldigheid van de analogie is, dat de
hellingen van het membraanoppervlak overal klein moeten zijn. Aan
deze voorwaarde is practisch niet altijd te voldoen, daar de helling
in het gebied waar de kogeltjes moeten loopen eenerzijds voldoen
de groot moet zijn om ze de noodige snelheid te geven, terwijl
anderzijds dan in de buurt van electroden (bijv, een roosterdraad)
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Fig. 15. Overzichtsfoto van de geheele installatie voor hef fotografeeren van
kogelbanen op een rubbervel. Het vel krijgt uitwijkingen, overeenkomstig de
potentialen aan de electroden van de buis, waarvan het vergroote model is
afgebecld. De kogels beschrijven daïi op het vel gelijkvormige banen als de
electronen in de buis.
A — het in een raam uitgespannen rubbermembraan.
B — de startplaat voor de electronen.
C — de electrische startmagneetjes voor een rechten
en gebogen kathodevorm.
D — Hoogedrukkwiklampen voor de belichting van negatieve
velddeelen.
F — Hoogedrukkwiklamp, waarvoor een vlinder op een synchronen motor kan bewegen, waardoor een nauwkeurige
onderbroken belichting kan worden verkregen.
F — het foto-apparaat.
G — micrometer volgens fig. 8.
H — waterpas.
I — roosterstaaf met vacuumsluiting.
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de helling wel eens te steil kan oploopen. Vanzelfsprekend kunnen
ook hier afhankelijk van de omstandigheden deze storingen in posi
tieven of negatieven zin een afwijking veroorzaken. Een derde fout
ontstaat, doordat door het eigengewicht van het membraan een
zekere doorhanging van het oppervlak optreedt. Deze geeft dus
steeds een te groote afwijking in benedenwaartsche richting.
In sommige gevallen konden wij hiervan nuttig gebruik maken
door de grootte van het afgebeelde electrodensysteem zoo groot te
kiezen, dat hiermede althans in een zeker gebied een correctie kon
worden verkregen van andere storingen zooals bijv, in de ruimte
tusschen twee roosterstaven waar, door onvoldoende plasticiteit van
het membraan, de doorhanging anders te gering zou zijn geweest.
Vanzelfsprekend was dit alleen mogelijk, indien het juiste verloop
van het veld bekend was.
De tweede categorie storingen betreft de beweging van de ko
gels over het rubbervlies. In vele gevallen kunnen de kogels tijdens
hun loop geringe snelheden bezitten, zooals bijv, bij het vertrek
van een ,,kathode" of indien ze voor een electrode van richting
omkeeren. Ze kunnen dan door geringe oorzaken belangrijk uit
hun baan geraken. Zoo kunnen kleine stofdeeltjes, die zich op
het rubbervlies bevinden oorzaak zijn van sterke deformaties van
de kogelbanen. Alle voorzorgen werden dan ook genomen om de
ruimte, waarin het membraan is opgesteld zoo stofvrij mogelijk te
houden, terwijl voor het starten der kogels het membraan telkens
vrij van stofdeeltjes moest worden gemaakt. In denzelfden zin
storen ook onregelmatigheden , die in het oppervlak van het mem
braan aanwezig kunnen zijn. Het gebruikte deel van het membraan,
waarover de kogels loopen, dient hierop te worden uitgezocht.
Door verschillende omstandigheden, zooals het stofvrij vegen
van het oppervlak, kan het rubbervlies aanzienlijke electrische
ladingen verkrijgen. Deze ladingen kunnen oorzaak zijn, dat op on
verwachte wijze aanzienlijke afwijkingen van de electronenbanen
optreden. Om de aanwezige ladingen af te voeren werd door ver
dampen van water een groot vochtigheidsgehalte van de lucht
onderhouden en het oppervlak voor het gebruik met behulp van
vochtige doeken ontladen of van een min of meer geleidende zeer
dunne koolstoflaag voorzien.
De maximale snelheden waarmede kogeltjes over het vlies be-
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wegen zijn van de orde van 0.5 Meter/sec. Bij deze snelheid speelt
de luchtwrijving een geringe rol. Dit is niet steeds het geval met de
wrijving van een kogel over het rubberoppervlak. Daar door zijn
eigengewicht de kogel steeds iets in het rubber zinkt, ontstaat wrij
ving (rollende wrijving). Sornstijds is het noodig gebleken, door het
geven van een iets grootere beginsnelheid aan de kogels, dit effect
te compenseeren. Vele van deze storingen waren de oorzaak, dat
in totaal ruim duizend fotografische opnamen zijn gemaakt voor het
onderzoek, dat in dit proefschrift is neergelegd.

■

HOOFDSTUK III
Stroomverdeeling door het wegvangen van electronen
uit een bundel door een roostervormige electrode.

§ 1.

Inleiding.

Het wegvangen van electronen uit een bundel door een positieven
rooster is het eerst door F. Tank 17). Balth. v. d. Pol 4) en later
door H. Lange 18) onderzocht, die zich niet realiseerden, dat in het
gebied der lage anodepotentialen, buitendien nog een ander ver
schijnsel optreedt, nl. het omkeeren van de electronen voor de anode.
Hierdoor zijn hun berekeningen van de karakteristiek, die zij aan
hun experimenteele resultaten trachtten aan te passen, van weinig
directe practische waarde.
Het wegvangen van de electronen uit een bundel door een posi
tieven rooster is onderzocht door B. Tellegen 19) en later door K.
Spangenberg 20) op grond van overwegingen over de banen der
electronen. We zullen hieronder in het kort nagaan op welke wijze
dit is geschied.
• Tellegen gaat in zijn bovengenoemde berekening uit van een
vlakken rooster, die gelegen is tusschen kathode en anode, die be
staan uit twee vlakke platen, terwijl de rooster uit een oneindig
aantal aequidistante, rechte draden of staven bestaat.

<z
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d

Fig. 16.

Dwarsdoorsnede van een vlakke triode met staafrooster.

De hartafstand van twee naast elkaar gelegen staven noemen
we spoed.
Het veld van een triode (zie fig. 16) wordt nu eenvoudiger
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naarmate de spoed d kleiner is t.o.v. de electroden-afstanden
kathode-rooster lx en rooster-anode Z„ en de draaddikte 2c kleiner
is t.o.v. den spoed d. De ongelijkmatigheid van het veld beperkt
zich dan hoe langer hoe meer tot de onmiddellijke omgeving van
den rooster. Tellegen denkt zich nu d en c op zoodanige wijze
te verkleinen, dat daarbij de ..Durchgriff” constant blijft en duidt
het limiet geval, waartoe dit proces nadert aan met den naam
..ideale triode". Het veld van deze ideale triode wordt nu gedacht
te zijn opgebouwd uit 3 gebieden, nl.
1.

Het gebied tusschen kathode en rooster en het gebied
tusschen rooster en anode van de grootte orde van
en Zo.
Hierin zullen alle krachtlijnen evenwijdig loopen en onder
vinden de electronen dus geen krachten in de richting even
wijdig met het roostervlak (x-richting).

2.

Het gebied om' den rooster van de grootte-orde van
hier zullen de electronen in eerste benadering niet
rechte banen afwijken, daar bij het idealer worden
triode de veldsterkte in x-richting eindig blijft en de
zij in dit gebied verblijven, steeds korter wordt. 21 )•

3.

Het gebied om de roosterdraden van een grootte-orde < < d.
In eerste benadering worden de aequipotentiaallijnen in dit
gebied cirkels met den roosterdraad als middelpunt. De electronen in de buurt van eeni roosterdraad ondervinden dus een
kracht, die steeds door de .as van den roosterdraad is gericht.

d. Ook
van de
van de
tijd dat

Voor een electron, dat nog juist den roosterdraad bereikt, past
Tellegen de wet der perken toe, welke zegt, dat het moment van
de snelheid ten opzichte van de as van den roosterdraad constant
blijft. Een electron doorloopt dus het le en 2e gebied volgens een
rechte lijn, die loodrecht op het roostervlak is gericht. Den kortsten
afstand van deze lijn tot het middelpunt van den roosterdraad
noemen we x. De potentiaal in het tweede gebied is gelijk aan de
effectieve potentiaal Vcg van het roostervlak, zoodat het moment
van de snelheid van het electron ten opzichte van het middelpunt
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van den roosterdraad bij het betreden van het derde gebied gelijk
is aan x .

--------

m

y
v C{h

waarin e de lading en

m

de massa

van

het electron is.

Raakt een electron den roosterdraad dan is op dat oogenblik het

moment gelijk aan c .

VgP,’ waarin c de straal van den
m
roosterdraad is en Vg de roosterpotentiaal.
Voor het electron dat nog juist den roosterdraad raakt geldt dan
volgens de wet der perken x \/Vcg — c y/Vg.
2x ,
Van den kathodestroom Ik zal dus een deel —- ddoor den roostera
draad worden weggevangen, terwijl de rest doorgaat naar de
anode. Dus

Ig

2x

2 c

of 4 = A

1.
2c
Wil men nu met behulp van deze formule trachten te rekenen
aan praktische buizen, die dus slechts bij benadering zullen vol
doen aan de eischen van de ,.ideale triode”, dan moeten we over
wegen, dat bij de rekening de volgende effecten verwaarloosd zijn:

rkz'T~~d

I.

II.

III.

of

de zijdelingsche kracht bestaat niet alleen in de onmiddel
lijke omgeving van den roosterdraad, doch oefent geduren
de het overige deel van de baan van kathode tot rooster ook
een, zij het ook geringe kracht uit.
daar de snelheid vanaf de kathode van nul tot Vg toeneemt,
zal de invloed van het onder I genoemde effect hierdoor
worden vergroot.
in de buurt van den roosterdraad wordt de kracht, uit;geoefend door alle andere roosterdraden, verwaarloosd.

Door deze vereenvoudigingen is bovenstaande formule slechts
onvolledig, terwijl een controlemeting in deze publicatie ontbreekt.
Een betere benadering lijkt gegeven in een recente publicatie van
Spangenberg 20), die de baan berekent van een electron, dat van
af de kathode komende nog juist den roosterdraad raakt en hieruit
weer de stroomverdeeling afleidt.
De baan wordt berekend met behulp van de volgende vereen
voudigingen:
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1.

2.

3.

4.

De electronen, die den

roosterdraad

nog juist bereiken,
passeeren het roostervlak op een afstand c (=■ halven diameter van den roosterdraad) van het middelpunt van den
roosterdraad.
Het potentiaalverloop tusschen kathode en roosterdraad is
lineair.
Bij de berekening van de zijdelingsche kracht, die het electron op zijn weg ondervindt, wordt de invloed van de zijde
lingsche verplaatsing verwaarloosd.
Bij de berekening van de veldsterkte worden van de goniometrische functies bij reeksontwikkeling alleen de eerste
termen in rekening gebracht.

Met deze vereenvoudigingen blijkt berekening mogelijk van de
zijdelingsche verplaatsing van het electron op zijn weg van
kathode naar roosterdraad. Spangenberg verkrijgt dan de volgende
betrekking:
Ig __ 2c
Ik" d

pc
2ji lx

2

va + p. Vg

■ ‘n

c

waarin Cj = 2,718 .......... ,tz = versterkingsfactor, c = straal van
de roosterdraaddoorsnede, d = spoed, Zj = afstand kathode-rooster,
Z„ = afstand rooster-anode, Ij: = kathodestroom.
Hij tracht nu de geldigheid van de gevonden betrekking te be
wijzen met eenige metingen aan versterkerbuizen.
Wij hebben aan speciale buizen vaak dergelijke metingen trach
ten te doen, waarbij ons steeds opviel, dat ze zeer onbetrouwbaar
waren door verschillende stooreffecten, zooals secundaire emissie,

eigen snelheden der electronen enz.
Spangenberg past bijv, een extrapolatiemethode toe, die ook
aangegeven is door de Lussanet de la Sablonière 22) en. die even
eens beschreven is door Treloar 23). Deze methode werd uitge
werkt en met vrucht toegepast op zendbuizen voor hooge electrodenpotentialen ten einde het effect van secundaire emissie te
elimineeren. Daar de secundaire eAissie bij lage potentialen (ca.
10 volt) snel vermindert, lijkt een extrapolatie volgens de constructie
van de Lussanet de la Sablonière, waarbij een regelmatig ver
loop van de secundaire emissie wordt verondersteld, in het poten-
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tiaalgebied, waar Spangenberg deze toepast, niet gerechtvaardigd.
Een betere contrólemeting is onder verschillende voorzorgen
mogelijk met behulp van het rubbervlies.
Nu zijn de zijdelingsche afwijkingen van de kogelbanen in dit
gebied slechts klein, waardoor het meten uit fotografische opnamen
van deze banen praktisch niet voldoende nauwkeurig kan geschie
den. De kathode kan echter afgetast worden bijv, met behulp van
het automatische startapparaat, beschreven in Hoofdstuk II, § 3.
De roosterdraad is daarbij onder het rubbervlies opgesteld en
daar ze een positieve potentiaal heeft, moet het vlies een uitwijking
naar beneden krijgen, (zie Hfst. II). Boven deze roosterstaaf is
nu een cylindrische sonde vrij opgesteld met een diameter, die
de kogeldikte kleiner is dan die van de roosterstaaf. Indien
de kogel tijdens zijn baan zoo dicht de roosterstaaf nadert, dat zijn
zwaartepunt op of binnen den denkbeeldig voortgezetten cylinder
van de roosterstaaf valt, zal de kogel tegen de er boven opgestelde
sonde tikken. Deze laatste kan bevestigd worden aan een in
richting, waarin door magnetische werking stroomstooten opgewekt
worden, die een telnlachine aandrijven. Door nu de kathode her
haaldelijk af te tasten, kan gemakkelijk voor een groot aantal kogels
gevonden worden, welk deel den roosterdraad zal bereiken of van
welk punt van de kathode het electron vertrekt, dat den draad nog
juist raakt. Een controle voor de juiste werking van de installatie
is gelegen in het punt van verdwijnende roosterlading, waar de
electronen door den rooster geen afbuigingen ondervinden, zoodat
de roosterstroom bepaald wordt door de schaduwverhouding en ge2c
lijk wordt aan I{l =
Ik.
d
In fig. (17) is een voorbeeld gegeven van een vergelijk tusschen
de krommen, gevonden door metingen op het rubbervlies en be
rekend volgens de formule van Tellegen en Spangenberg, waar
bij in hoofdzaak een verloop werd gevonden in denzelfden zin.
Hoewel dus de formule volgens Tellegen en Spangenberg
het algemeene verloop juist weergeven, is ons gebleken aan de
hand van een aantal gevallenf dat deze formuleeringen onderling
en vergeleken met het rubbermodel niet onbelangrijke afwijkingen
bezitten. Dit behoeft ons niet te verwonderen en zal aan de idealiseeringen moeten worden toegeschreven.
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Fig. 17. De verandering van den roostersiroom door variatie van bet opvangend vermogen van een positieven rooster is uitgezet als functie van de
anodepotentiaal. Drie krommen zijn berekend volgens de formules van Spangenberg, Tellegen en de verbeterde formule van Tellegen. Een vierde kromme
is verkregen met behulp van het rubbervlies. Het punt A is grafisch verkregen
uit de potentiaalverdeeling van het veld van de triode.

De in fig. (17) weergegeven krommen zijn berekend en gemeten
aan een buis met een electroden-configuratie zooals in die figuur is
aangegeven en die zoodanig gekozen is, dat een groote afwijking bij
verschillende anodepotentialen kon worden verwacht. Het blijkt nu
dat de op het rubbervel opgenomen kromme ligt tusschen beide be
rekende krommen in. Een extra controle zal nu moeten beslissen,
welke methode het nauwkeurigste is. Hiertoe is het punt A bij
V<f = 0 bepaald, dat grafisch verkregen werd door punt voor punt
de baan te construeeren in een veld van aequipotentiaallijnen, die
berekend waren uit de potentiaalfunctie van het veld. Dit geeft
een goede overeenstemming met de metingen op het rubbervlies.
De afwijkingen van de beide berekende krommen moeten geheel op
rekening van de bovengenoemde vereenvoudigingen worden ge
schoven. Bij Spangenberg is dit voor het grootste deel te wijten aan
de vierde vereenvoudiging. Bij Tellegen aan de beide eerstgenoem
de punten.
Nu is het mogelijk, in het kader van den gedachtengang van
Tellegen nog een orde verder te benaderen.
We zullen in de volgende paragraaf deze mogelijkheid onder
zoeken.
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§ 2.

Berekening van de stroomverdeeling, die ontstaat tenge
volge van het tvegvangen der electronen uit een bundel
door een rooster.

Tellegen verdeelt het potentiaalveld van de beschouwde triode
in drie gebieden en brengt alleen de krachten in het derde gebied
in rekening, d.i. daar, waar het electron komt op een afstand van
den roosterdraad, die klein is t.o.v. den spoed. Het tweede gebied
is dat om den rooster ter grootte van den spoed. Het is nu mogelijk
ook dit gebied in de beschouwing te betrekken. Tot nu toe werd
verondersteld van het electron, dat den roosterdraad nog juist
raakt, dat het het tweede gebied betrad en ook verliet met een
constante snelheid iv en het gebied doorliep volgens een rechte lijn,
die op een afstand x van het middelpunt van den roosterdraad is
gelegen. In werkelijkheid zal het in het tweede gebied krachten
ondervinden, die het uit zijn baan buigen (Ax), waardoor een
snelheid ivx ontstaat in een richting evenwijdig met den rooster, en
in een richting loodrecht op den rooster een verandering (A tv) van

de oorspronkelijke snelheid tv, dus iv — A tv = wk =
— wa2,
We willen nu berekenen het extra moment van de snelheid dat
het electron in dit gebied verkrijgt. Dit bestaat nu uit drie deelen
nl.:
Ie. een extra moment iPt. . k dat ontstaat tengevolge van de
zijdelingsche snelheid wx, waarbij k de afstand is van het
electron tot het roostervlak (positief aan de anodezijde).
2e. een extra moment tv . A x, dat ontstaat doordat het electron
zich in de x-richting verplaatst.
3e. een extra moment A iv . x dat ontstaat door de verandering
van w in dit g'ebied.
Het totale moment, dat het electron op zijn weg verkrijgt, stelt
zich in tweede benadering samen uit een moment in het tweede en
een in het derde gebied. We zullen het derde gebied ook nauw
keuriger onderzoeken en ons daartoe afvragen hoe de baan van het
electron wordt, als we het veld in dit gebied nauwkeuriger beschou
wen dan alleen met centrale kfachten.
We zullen nu de extra momenten berekenen met behulp van de
zijdelingsche krachten, die in het tweede gebied op het electron
werken. Wegens de in eerste benadering gevonden baan loodrecht
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op het roostervlak (x = constant) en de constante snelheid tv van
het electron, mogen wij voor de berekening deze voorwaarden
aanhouden, daar de afwijking van deze baan in dit gebied klein
is, zoodat het werkelijk extra-moment slechts een grootheid van
hoogere orde van het zoo berekende extra moment zal verschillen.
Wij moeten nu eerst de veldverdeeling kennen van een vlakke
triode met staafrooster. Om deze te berekenen gaan we uit van een
publicatie van G. J. Elias 24). Hierin wordt berekend het electrostatische veld van een cylindrische triode. waarvan de rooster be
staat uit dunne cirkelvormige draden, die in aequidistante vlakken
loodrecht op den glóeidraad zijn gelegen en waarbij de middelpunten der cirkels zich in het middelpunt van den glóeidraad bevinden. Wij verkrijgen hieruit de veldverdeeling van de vlakke
triode door den straal van de electroden oneindig groot te laten
worden. Elias berekent ( 24) formule 21 blz. 32) voor een punt van
het veld, dat gelegen is buiten de roosterdraad, de potentiaal V:
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waarin q, R„ en R zijn de stralen van resp. den glóeidraad, den
rooster en de anode, d is de hartafstand der roosterdraden, of
spoed, Qo is de lading van een winding van den rooster, /70(1) en
ƒ„ zijn Besselsche functies van de 0-de orde, terwijl b en B de
ladingsdichtheden voorstellen resp. op den glóeidraad en de anode,
x is de coördinaat in de as-richting van den glóeidraad en r de
afstand van het beschouwde punt tot het middelpunt van den
glóeidraad. Wij veronderstellen nu dat de afstanden glóeidraadrooster en anode-rooster groot zijn ten opzichte van den spoed,
zoodat de ladingsdichtheid op den glóeidraad en anode in de xrichting nagenóeg constant is. De tweede en vierde term van het
rechterlid van bovenstaande vergelijking worden dan zeer klein en
zijn te verwaarloozen.
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We voeren nu in: o = Ro —
r — Ro -f- k, R = R„ -|- l2, Qo =
= 2ti Ro yo, waarin yo de lading is van den roosterdraad per lengteeenheid.
Verder ziet men gemakkelijk in, dat de verhouding der ladingsdichtheden op anode en gloeidraad, als de spoed d groot is t.o.v.
den straal c van den roosterdraad, aangegeven kan worden door:
V„
VC(J

Bo_Ca 2tcq
Vo - Veff = /, (/?0 - /,) Z
b0 ~ Ck • 2tcR ’ Vk - Vcg
l2 (Ro 4- Z2) \

waarin Ca en Ck de capaciteiten van resp. anode en kathode t.o.v.
den rooster zijn.
De som der ladingen op de drie electroden is nul, zoodat.
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Nu wordt de veldverdeeling:
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waarin x en k dan de coördinaten zijn, gelegen in een vlak lood
recht op de roosterstaven en in een richting resp. evenwijdig aan en
loodrecht op het vlak van den rooster, k is positief in de richting
van de anode.
C vinden we door k = 0 en x = c te stellen, dan wordt:

(V., - V.)
V, = 4 ' rdc (i, l,+
/2)k;-/, v„ • G

/
2nc\ . r
yQ In \ 2 — 2 cos
j — C,

dus:
V=4tt

To

/l(Va~ Vcg)

d (Z.d-Ü vt.g-/, Va

+ e

4 ^k
d

. k — y0 In I 1 — 2e

, )'o in
z
j\ +

fo2 sin• 7lCV
j

2 --T
d

2tix .

C°S-^- +

+ Ve.

Nu moeten we nog bepalen de grootte van yo =

EU“

berekent de lading Qo van één winding in bovengenoemde publi
catie uit:

Qo 2 In /?0 In R + A dln- \ =—Vkln
o - V.ln
d

waarin :

0

Ro

Ql

Ro

e

V,ln-.
e

66

A =

1

1

Ra

TT

Oo

1
n

n= 1

e

2 -t nc
d

4* ftp
d

e
In

1

d~~

4 '~r (ff — Kg)
d

- e

Tl

71 7 Q

waarin y de Eulersche constante is en c de straal van den roosterdraad. De twee laatste termen zijn klein ten opzichte van den
eersten term. Verwaarloozen we deze laatste termen dan gaat A
over in 25):

A = -4>Rq

2
n=1

1
- e
n

2 -t nc
~~d

1

1

R<r In

1 — e

2.ic
d

*

In genoemde publicatie vinden we tevens de ..Durchgriff” van
de anode in het roostervlak:

Da—

Ad

. Maken we gebruik van de voorwaarde

2 Tl C

~d~

1,

n Ro
d In

dan vinden we D« =

d

2

ti

c

en voor de „Durchgriff” van

2 ti Ro In
de kathode in het roostervlak overeenkomstig:
d In

Dk =

----2 ti c

2nR0ln

Maken we nu weer gebruik van de formule van Schottky voor
de gemiddelde potentiaal V,'cg van den rooster 3)

Vt
dan vinden we na eenig omwerken tenslotte:

Q_d
zo = 2 n Ro
4 Ro

Veg
eg ~ Vk
In *

\

I

I

Q

,

- Va

n Ro

-
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Deze formule wordt ook direct gevonden, indien men voor het
berekenen van de lading alle electroden massief denkt met een
potentiaal gelijk aan de gemiddelde potentiaal, zoodat men twee
velden krijgt van cylindrischen vorm. De lading van de middelste
electrode zal in dat geval gelijk zijn aan de lading in den rooster,
welke lading men zich over de roosterdraden verdeeld moet den
ken. Voor vlakke electroden wordt dan:

- vk + v<g - va
l2
l,

d
70 = 4n

= 0, wordt yo =

en

d

Dk=h-.D^-

en daar

v

\5.g,

2 In

-

2

Zn

d
2 7t c

ysl . Voeren we dit in de formule

2 71 c

d
voor de veldverdeeling op bladzijde 65 in, dan wordt deze:
In Sl —2e
P
(

V=

waarin

2

2.t k
d

2 tt x .i
cos---- r- -F
-f- e
a

^L(Vrg-Vg) + kE2+Vrg

is de veldsterkte V.a-V—.\J in het eerste gebied bij den
/2
.

d ’
rooster aan de zijde van de anode en P — -271 lInl

d

2 TT c

Uit de formule van Schottky voor de effectieve potentiaal in een
rooster volgt nu

(Ex — E2) .P = (VC0—Vk) Dk — (Va—Vcg) Da =
eg ( Dfc -f- Da )
(
Dk -|- Va Da ) = Vg

VCg

2°) f

/

waarin Ex is de veldsterkte in het eerste gebied bij den rooster
aan de kathodezijde. We kunnen nu ook schrijven:
2 7T X
V = 4^P
d ‘n^e "
— 2 cos
+e
4ti
4
71 P
(
d
_ 2nk
d
d
In e
■ (Vte - Vg) + kE2 + V'0.
4 ti P

.(V.,-v,) +

+

TZ

d

,

o

, 2tï k

of

2tix\ nz

v =4- pln 2 \ch -d - cos~r r

■rg-Vg) + 'l2k(E,+E2) + Vrg.

l-
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Nu we de potentiaalverdeling kennen, kunnen we de extra mo
menten gaan berekenen.
Om het extra moment ivT . k te berekenen, gaan we uit van

e dV

d2x

m dx

dt2

e
m

2 71 x
sin —3—
a
2P

ch

(Veg~ Vg)
2 Ti k
2 71 x

~d—

—

In het tweede gebied loopt het electron in eerste benadering

27

lineair met constante snelheid tv —

m

V
v cg •

dus

k — vut

en x is constant.

te berekenen, nu integreeren naar den tijd
dt
waarbij we x constant veronderstellen, dan vinden we:

Gaan we, om

dx__ e
dt = m

2 71 x
sin —j—
d
d
2P
2 vu

Nu is bg tg (— cotg

2.t u>t
d

.(V„-V,). I
2tix

~d~)
f 2 71 ivt
2 71 x
ch ----- z--------cos —3—
d
d

___ Oo

2 71 X

d(- 71 Wt\

71

positief is dus:
~d~ )=-d"—2 als d
2 .i ivt

dx
dt

e
m

e d

d
2 Jt iv

p — 1 b9 tg

2 Tl x
a
2 71 x
sin —3—
d

— COS

2tix
~d
d + 21’

Door differentiatie is nu bovenstaande integratie te verifieeren,
waarbij we zullen laten zien, dat het inderdaad geoorloofd is om x
als constant te beschouwen.
2 ■~T ivt

e d
Stel p —

— cos

2 71 x

2 71 X
sin —3—
d

* =5? * + 57 *■

. dan is d (bg tg p) =

_£?P_ , verder is

1-bp2
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2 re wt

3p_’ +e~
dx
si^

d(bgtgp) =

2 -t wt

2 7T x
cos ——
d

e~d

d p _ 2 71 tv

2tt

d ’ dt

d

sin

d

2 71 X
~d~

2
U’t
2?t u>t
2 71 ƒ
2 71 x\ .
. 2 71 IV
2 7t x \ ,
~d ' 1 4-e~d~ cos —j— dx
dx 44------- r~ e d sin -d~)dt=
d /
d

. ? Z Ttx
sin- ----d

e

2 71

/

4- (e

2^ 2
d

2 .-r wt

— 2 e~d~ cos

2tcx
~d~

_2^ ,
2 71X
d 4- cos d

~d

e

+ cos^

d

2 71 x
~~d~ dt

_2_^
2^vt
2JIX
d 4- e d — 2 cos —j—
d

Zooals we zullen aantoonen, is nu de eerste term van den teller
van deze breuk klein t.o.v. den tweeden term, zoodat dan

sin

d (bg tgp)= -

\2 71 ivt\

2 7t x

Jd^_ d

\d~~)

2 71 wt
ch —3-------- cos
d

2 7t x
d

en bovenstaande integratie geoorloofd is. Aan te toonen valt dus
nog, dat

d

Ie

4- cos

2 71 X dx
~d~. dt

2 71 X
w sin ~~d~

Daar nu in het tweede gebied wt = k van de grootte-orde is
van d en x < < d, is
2 .t U’t

e

-|- COS

d

2 71 x

~cT

van de grootte-orde van 1, zoodat te bewijzen blijft:
2

dx

e

dt

m

d

2ttiv

e d

p

[ bg tg

iv t

2ttx
— cos——
d

sin

2 71 x
d

2'71X

71

d

2z J

d
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2-t u>t

2ttx
d
_d_
en daar bg tg (
van de orde —
2n x
2 7t x
sin
d

e d — cos
Nu is

+i -

)+

d
d \
- ----- = A, is cotg A — —
- en tg A = 2 7i x
2 71 xt

bg cotg (

2ti x
en daar x
"“nd~

d, is A = —

vierkante haken van de orde

e.d
4 TT

miv,2'2 —

of, daar

d
2tz x

d

zoodat de factor tusschen

2ti x
' is. Te bewijzen blijft dus
d

V'g-Ve
p

J/2 m-u>~

e<j en de ..Durchgriff ’ Da =
____ d
4 TT l2 • ^Da

v^-vg
V eg

P

4

1.

Daar hier Va van de grootte-orde is van Ve0 en Vcg
Da (Va — V'CJ,) — DkVC0, is ook

Veg-Vg __ Da ( V, ~ Kg) ~ Dk Vcg _ Va - Vcg
Vcg
Da Vcg
Da Vcg

— v,
Dk
Da

van de grootte-orde één, daar Dk- is van de orde Da, zoodat te
d
1. Dit is nu het geval, daar in de
bewijzen blijft, dat
17ll2
< 2 71
werd verondersteld.
,.ideale" triode d

Aangezien nu tg (bg tg p — q) =

p — tg q
, kunnen we voor
1 -r P tg q

^4 ook schrijven:
dt
2 -T U>r

e rf

2 TT X
--- COS---- -rf 2 71 x
d
2 71 x
sin --d
2 .T tut
2 Ji x
e d — cos —
2tix
a
tg ~d~
2 TT x
sin
d

l d~

dx
dt

e
m

V —V
d
bg tg
2 7i iv
P

14

I

7t

2.

TT
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Daar

7l\
2/

(2tix
— *9 \~d

— cotg

2 tc x
d

krijgen

breuk achter den bg tg onder en boven met sin2

2 71 x

we,

na de

.
vermenigvul-

digd te hebben:
2 .i wt

dx=e
m

dt

2 71 x
sin —7d
2 -T wt
2 71 x
1 —e d cos —j—
d
e

Ve„- V,

d

° ■ b9 tg

>
P

2 Ti wf

d

.... (R)

Voor het berekenen van het moment moeten wij de waarde van
dx
aan het einde van het tweede gebied kennen. Daar x
d en
dt
aan het einde van het tweede gebied — k =. — wt
d en
C < | k | is, wordt daar

1*1

2 -T Wt

e

2 TC X
~d~

2 71 X
d
2ti x
. COS---- Ta

d~ . sin
2

1 — e d

wt

1 +

1

X
- wt

2 tv wt
d~

X
— k ’

Dus aan het einde van het tweede gebied is
dx__ e
dt = rn

d
2tc w

V'0-Vg
P
' — k'

Dit geeft een extra moment t.o.v. den roosterdraad van

dx
dt

.k — —
m

d_ V'° ~ V9
2 71 w
P

A)

Met behulp van de krachten, die in het tweede gebied op het
dx
electron werken, kan nu evenals voor — is geschied, ook de zijdelingsche verplaatsing A x en de verandering van de snelhe’d in de
richting loodrecht op het roostervlak A w, gevonden worden.
Door integreeren vinden we
2rt wt

e

d

m

2tiw

I

V —V
I bgtg
P
0

e d

sin

2 .T Wt

1 — e d

2ti x
~d~

2ti x
cos —j—
d

'
dt.
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In het gebied waarover geïntegreerd moet worden, is het argument van den bgtg klein ten opzichte van 1 en dus kunnen wij den
2 71 x
bgtg vervangen door zijn argument. Daar verder
klein is,
~d~
2 Ti x
.
2ti x
2ti x
nemen we cos —7— = 1 en sin
—, zoodat
cl
a
d
2-t ivt
~d

x

e
m \2 71IV/

V
v eg —
_ V
v_g
" P

d J
o

e

m

L\2 71d-\
2.
IV /

,r
k
ivt
Voor -d = ~d

2 -T Wt

e d

2ti x I

2.i u>t

1 —e d

d

2 71 ivt
d >
2.t u>r

+ C.

9

p

co is C = x, zoodat we vinden voor de

zijdelingsche verplaatsing in de x-richting:

Ax—~

e
m \2tciv'

V
Y eg —V
Y g
P

2-t u>t
2ti x
In (1 — e d )
~cT

en daar aan het einde van het tweede gebied — ivt << d is, wordt
Ax = —

f—y

e
rn \2 71 tv/

Veg-Vg
P

2tz x
In
d~

2 Ti k\
d ) , daar ivt — k.

Hieruit volgt een extra moment van de snelheid t.o.v. den rooster-

draad van
.
e
ZJ x . iv = —
rn

d
2 tt, tv

V
— V
Y cg_____
t
-0 x In
~p

d
2 71

-J •••■ <s>

Wij willen nu nog het extra moment A iv . x uitrekenen, afkomstig van de verandering van de snelheid in een richting loodrecht
op het roostervlak.
Hiertoe berekenen we de potentiaal aan het einde van het tweede
gebied een orde nauwkeuriger.
d, wordt
Daar nu aan het eind van het tweede gebied x en k
formule (2) op blz. 67:

V=

d
In
2tiP

2 71 k\
,(Vtg-Ve) + 'l2k(El+E2)+ Vcg.
~d~,

7?>
De snelheid aan het eind van het tweede gebied (Ar<<J) is, daar
de eerste twee termen klein zijn t.o.v. V co'.
2e
m

2e
m
j

i

d

V
v cg > *1 -4i

In

4-7 P

■—p
f; fn
dus du,= v7i^

zl tv . x — —

e
m

+ ’/4/c

IZ
v eg

tv

+

y:0

(E, + E2)f
)

• >l4k(E} + E2)

, .
wordt het extra moment

tv
2e
_y- = —
Vcg
m tv

en daar

V
v c9 — V
vf

2 Ti k
~d~ )-<V'9-Vp)

d

tv

2 7i k
d .

d

Veg~ Vet

2 Ti k

P

ln(
2tiiv

i

e

/c£E.+E2)

m

2 tv

. x -F - •

X....(C)

Het totale extra moment, dat het electron in het tweede gebied
ondervindt, stelt zich dus te samen uit de drie berekende momenV — V
v9
ten (A), (B) en (C) en wordt dan, daar v c9
E2-E,:

P

e
m

d
2 n tv

v^-vg • x + — k(V'e- Vg) . x
p

iv —

m

2 tv P

of

daar

•
2e
d
~m ’ 4tiP ’

2e
k
m ’ 4 1/ y
v eg

+

x .

V
— V
v cg______
v_g
... (D)
P

Daar aan het einde van het tweede gebied k << d kan de laatste
term verwaarloosd worden.
d (zie blz. 62)
In het derde gebied zijn | & | en | x |
Uit de formule (2) volgt:
V=

d
4.7 P

In 4

k
ï(d

k\3)2

(nx

(Vcg — Vg) + ’/2 k (E1 + E2) + Vcg.
I
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v= 4tiP

1

A

^\2 I

'4-

(ti k \4
________

m
Br +.
'3 IzL

\4

d .

® ’ + (¥)

(K.p —

V = -±W

( 71 X

+ 1I2 k

~r ^2)

2 71 x\2)
d t z

7t k>
d 1

2
7!(K.-v.>+r24p‘^p-T/c/
(\d)

(V" ---

+ ^2

2
2V

Vd) v

cg-

“H

(^1 +

/nx\s)

De eerste term stelt een veld voor, waarvan de aequipotentiaallijnen cirkels zijn. De tweede en derde term geven een correctie
op dit veld, waardoor de veldsterkte niet meer geheel door de as
van den roosterdraad is gericht, De wet der perken zal dus ook
niet meer geheel gelden. Om te weten hoe we nu de baan van het
electroïi kunnen berekenen, gaan we na hoe of in het geval van
centrale krachten de wet der perken wordt afgeleid en hoe de
overeenkomstige weg voor ons geval zal worden.
In het geval van centrale krachten is x dk~k
d2x_ dV
daar m dt2 ~ e?
d7

en

= O, dus
dx
dV
d 2k
d2k
d2 x
—k
mdt
~dP = 0.
dt22 ~edk iSXdê

dk
Door eenmaal naar t te integreeren wordt dit x ~r~ ~ k7T =
dt
dt
constant, wat de uitdrukking is voor de wet der perken. In ons
d
V
d V
1 •
dV
geval is nu x
----- k
0, maar een kleine grootheid.
dk
dx
We vinden nu, dat

2 Ti k

dV_
dk

7t k

veg-V.
P

•/27ik\2 , Z2tix\2
\ d / +\ d )

6P

’

d

+ '/2(E,+E2)

2 71 x
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's.__ :r__.

V
d V
v eg — V
vt
dx ”
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Z2 Ti k\2
Z2 Ti x\2
\ d / + \ d)

Ve,- Vpt 71 x
■ ~d'
6P
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zoodat

•X-

d2 k
dt2

d V - kd^~ V
v 'g — V
v tg
X dk
dx~
3P

d2 x
J2
dt2

-----

e Vcg-Vg
m
3P

kx
d

-+ 7:

tl k x
~~d'

2

X (E, + E2)

of

e
• */2 x .(El 4- E2).
rn

Na integratie naar t geeft dit :
dk
x ------ k — —
dt
dt

V9

m

3P
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ƒ kxdt 4- ^n(Ex 4- E2) / xdt 4- C,
d ~
o
o

waarin x en k hier in het derde gebied beide klein zijn ten opzichte
van d.
De eerste en de tweede term van het rechterlid stellen dus de
verandering voor, welke het moment van de snelheid ondergaat
als het electron het derde gebied doorloopt. Wij moeten dus na
gaan. of deze verandering niet van dezelfde grootte-orde is als
t

het boven berekend extra moment (D). In ƒ xdt is de tijd, dat
o

het electron in het derde gebied loopt, van de orde — , als k de
iv

waarde is bij overgang van het tweede naar het derde gebied.
r
k
ƒ xdt is dus van de grootte x —
— . De tweede term heeft de grootteIV
o
orde:

e

2m

(E, + E2)

k
tv

of

7z

E} 4~ E2

. kx
cg

en is, daar Ex 4“ E^ van de orde is van

Ve, - V,
r---- dus
p

een factor

k
— kleiner dan de eerste term van de boven (blz. 73) berekende
waarde van het extra moment (D), in het derde geLied dus
ten opzichte van dezen term te verwaarloozen. Dit geldt dus zeker ‘
t

ook voor den eersten term, die ƒ — xdt bevat en die dus evenals
o d
de tweede term verwaarloosd kan worden. Het blijkt dus, dat ook
in tweede benadering de wet der perken geldig blijft. Nemen we
dus het moment van de snelheid in het derde gebied en het extra
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moment (D) in het tweede gebied tezamen, dan wordt de wet
der perken:

]/V,.e=VV.,.x +

- Vg

d

. X

Vv;g
= v k.

x

d

1 +

‘

Ve, - Vg
VCg
J
V
co

waarin x de absis van het punt van de kathode voorstelt, waardoor
de baan gaat, die juist aan een roosterdraad raakt.
Dus:

Ig
2 X __ 2 c
Tk - d " ~d ■

4

- A_'

(1

2 Vcg In

2c

1 +

d ,

•

of

.

(3)

2 7i c

V'0

2 Vg In

1.
2 TIC

De in figuur (17) aangegeven kromme volgens deze verbeterde
formule komt inderdaad beter overeen met de kromme, zooals die
op het rubbermodel gevonden wordt.

/
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HOOFDSTUK IV.
Afbuigingen van electronenbanen door een positief
geladen rooster.

De hoekafbuiging, die electronen in een positieven rooster
ondervinden.
Deze hoekafbuiging is door F. Below 20) onderzocht voor een
vlakken staafrooster, die symmetrisch tusschen een kathode en een
anode op potentiaal nul opgesteld was. De zijdelingsche afbuiging
van het electron bij het passeeren van den rooster wordt gevonden
met behulp van de krachten, die loodrecht op de bewegingsrichting
op het electron werken. De electronen. die afgebogen worden, zullen
zich bewegen in een richting, die niet meer loodrecht, doch onder
een kleinere hoek op het anodevlak is gericht en daardoor in de
richting van de anode snelheid verliezen. Is de potentiaal van
de anode laag dan kunnen ze deze niet meer bereiken, zoodat slechts
een deel de anode bereikt. E. ScAulze 27) geeft eenige correcties
op de berekening van Below, die evenwel practisch geringe beteekenis bezitten.
Wij zullen nu eerst den hoek a nagaan, waarover een electron
wordt afgebogen uit zijn baan bij het passeeren van een staafrooster
(vlak geval) op positieve potentiaal en daarna nagaan, welk deel van
de afgebogen electronen de anode zal kunnen bereiken. Door
metingen op het rubbermodel zullen de berekeningen experimenteel
getoetst worden. De hoek a, waarover het electron uit zijn oorspron
kelijke baan wordt gebogen, vinden we met behulp van de in het
vorige hoofdstuk (blz. 71, R) voor een ,.ideale” triode berekende
snelheid tvx in een richting evenwijdig met het roostervlak en lood
recht op de roosterstaven en de snelheid loodrecht op het roostervlak
ivt- = iv cos u
iv voor kleine waarden van a 2Ö). Bij deze ,,ideale”
vlakke triode ondervindt het electron alleen zijdelingsche krachten
in het tweede en derde gebied in de directe omgeving van den
rooster en ivT wordt berekend met behulp van de krachten, die het
electron zou ondervinden, indien het den rooster zou passeeren vol-
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gens een rechte lijn, loodrecht op het roostervlak (x = constant).
De hoek is dan gegeven door
2 -t ivf

tg «

tux
ivk

e
m

e d

d

bgtg

P

2 71 IV2

sin

2ti x

2-i u>t
2ti x
1 — e d cos —j—
d

Is het electron den rooster gepasseerd, dan zal het, gekomen aan
het eind van het tweede gebied en aan het begin van het eerste ge
bied, geen zijdelingsche krachten meer ondervinden. De afstand k
van het electron tot den rooster wordt daar zeer groot ten opzichte
k _ wt _
co in, dan wordt
van den spoed. Voeren we
d ~ d ~
e
t9a=~~
m

v^-vg

d
2 71 VU2

2 71 x\
71

p

~d~)'

Veronderstellen we nu dat in het tweede en derde gebied geldt:
y2 m tu
w 2 = e Vcg (we komen hier in § 2 op terug), dan wordt:

tga =

v.» -

d
1
'2P\2

X

71
- V„
~d~
V.,
d In

2 71 c

Midden tusschen de roosterstaven (x = ^ ) is dus de hoekaf-

buiging nul en bij de roosterstaaf (x = 0 of d) maximaal:
tg «m = +

Kg -

71

2 In -

d^

(4a)

2 71 c

We vinden dus, dat de tangens van den afbuigingshoek recht
evenredig is met de coördinaat x' = x-----

die aangeeft, hoe ver

buiten het midden van de spleet tusschen twee roosterdraden het
electron door het roostervlak gaat.

§ 2.

Het omkeeren van electronen voor de anode.

Kent men den maximalen afbuigingshoek

d.i. die, welke voor

/
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electronen geldt, die rakelings langs de roosterdraden schieten
(x' =. d/2), dan kan men ook onmiddellijk den anodestroom Ia be
rekenen, die bij een bepaalde waarde van de anodespanning Va zal
optreden, wanneer een homogene bundel van electronen, overeen
komende met een stroomsterkte A, loodrecht het roostervlak treft.
Daar de positieve rooster zelf een stroom Io opneemt, zal de stroom,
die den rooster passeert in de richting van de anode gelijk zijn aan
A =. Ik — Ig. Bij een lage anodespanning kunnen nu niet alle elec
tronen de anode bereiken, maar alleen die, waarvan de afbuigingshoek een bepaalde waarde niet overschrijdt, die we
willen
noemen. De rest keert om en we willen voorloopig aannemen, dat ze
door den positieven rooster wordt opgenomen. Met dezen hoek
correspondeert een bepaalde coördinaat x1 en bijgevolg, indien de
electronen in rechte banen van de kathode naar den rooster gaan,
een bepaalde stroomsterkte, welke gegeven is door:

IaIs — |d/2|
lX|l — tg
q'
tg am

Qi

Clm

hangt af van de roosterspanning Vg en de anodespanning Va. Is
de anodespanning gelijk nul (kathodepotentiaal), dan kunnen alleen
die electronen de anode bereiken, welke in het geheel niet afge
bogen worden.
wordt dus gelijk nul en hetzelfde geldt voor den
anodestroom. Met toenemende anodespanning wordt
steeds
grooter en bereikt tenslotte de waarde am, hetgeen beteekent, dat
alle electronen, die de spleten van den rooster passeeren, ook op de
anode terecht komen.
Hoe is nu het verband tusschen ar Va en Vgl De electronen, die
de spleten van den rooster (gemiddelde potentiaal = VtiZ) pas
seeren, hebben allen een snelheid tv, die bepaald is door
m iv2 =z
e VCg- Hieruit volgt:

iv =

o
2 e ^9'
m

Voor electronen, die over een hoek
worden afgebogen, is de
snelheid ivk in de richting van de anode kleiner dan tv en wel
ivk = iv cos ar Hun kinetische energie in deze richting is dus
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’/2 mivk2 — ’/2

2e\7
Cg cos2 a1 = e V
v cg cos2 ar
m

Deze, over een hoek
afgebogen electronen, zullen nog juist de
anode kunnen bereiken, wanneer hun kinetische energie in
de richting van de anode overeenkomt met het potentiaalverschil
tusschen rooster en anode, dus wanneer:

e Vcg cos2

= e (VCg — Va),

VQ = Vca (1 — cos2

öj)

of

= Vcg sin2 av

Voor kleine a(buigingshoeken vinden we hieruit:

sin

en door deze waarde van
anodestroom, vindt men:

k- 1
s

=

(5)

in te vullen in de vergelijking voor den

V» __

’ Lƒ'«? V
v ° /
1 VV

Vtg~ 71

d
Vg
a -V
- Veg
c,.
2
2nc

.

•

(6)

Het resultaat is dus, dat de anodestroom Ia bij een gegeven ge
middelde roosterspanning V,,, nagenoeg evenredig is met den wortel
uit de anodespanning Va. Dit geldt natuurlijk slechts voor kleine
anodespanningen, waarvoor a < anl. Bij
= ain, met andere
woorden:
Va = VCIJ am2,

bereiken alle electronen de anode; de 1„, V„-karakteristiek maakt een
knik en gaat verder met toenemende anodespanning horizontaal
loopen.
De afbuiging voor de anode kan nu geïllustreerd worden in fig.( 18)
door een foto van een opstelling op het rubbervlies van een posi
tieven rooster tusschen twee electroden op nulpotentiaal. De kogels,
die in het midden passeeren worden het minste afgebogen en
kunnen de anode nog juist bereiken. Na het passeeren van den
positieven rooster komen de kogels in een vertragend veld, waar
door de gebogen banen ontstaan. De electronen, die bij lage
anodespanningen terugkeeren en die daarna door den positieven
rooster worden opgenomen, veroorzaken dus bij deze spanningen
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een stroomverdeeling tusschen beide electroden. Daar in fig. (18) de
electronen, na in den rooster te zijn afgebogen, in een vertragend
veld komen en in gebogen banen hun weg vervolgen, is de grootte
van de hoekafbuiging in den rooster zelf niet steeds nauwkeurig
te meten. Om zichtbaar te maken, hoe de hoekafbuiging in den
rooster zelf plaats heeft en deze te kunnen meten, zou men het

JSJ53

r:u. :2.
Fig.
18. EJe^troacnbanen in een triode, waarbij de rooster op een positieve
potentiaal staat, terwijl de anode zich op lage positieve potentiaal bevindt.
Niet alle electronen (kogels) kunnen de anode bereiken. De electronen, waarvan
de banen weinig zijn afgebogen, die dus miaden tusschen de roosterdraden
loopen, bereiken de anode: de andere electronen keeren op eenigen afstand
van de anode terug.

liefst de electronen na in den rooster afgetogen te zijn, weer in
rechte banen willen zien gaan loopen. Dit kan nu bereikt worden,
door de anode- en roosterpotent.'aal gelijk te kiezen, daar dan de
ruimte er tusschen op eenigen afstand van den rooster practisch
geen gradiënt meer zal vertoonen (fig. 19) In dit geval kan de
hoekafbuiging beter uit de figuur worden gemeten.
We hebben dit nu aan een aantal foto's van de electronenbanen
bij verschillende electrodenconfiguraties op het rubbervel opge-
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nomen en hieruit de afbuigingshoeken op de anode gemeten. We
zagen vroeger dat de afbuigingshoek recht evenredig is met den
afstand tot het midden tusschen twee roosterdraden. W^e meten nu

35352

Fig. 19. Electronenbanen in een criode, waarbij oe rooster op positieve' poten
tiaal staat, terwijl de anode zich op gelijke potentiaal bevindt. Tusschen de
roosterdraden worden de electronenbanen afgebogen als in figuur 18: tusschen
rooster en anode zijn de banen practisch rechte lijnen.

op een foto (fig. 19) van een aantal banen de hoekafbuiging. (zie
fig. 20). Als aan het boven berekende lineaire verband voldaan is,
geeft in deze figuur het snijpunt van de lijn door het midden van
den roosterdraad met de, door de verschillende waarnemingspunten
getrokken, rechte lijn ook tevens de maximale hoekafbuiging. Gaan
we nu ook volgens bovenstaande berekening de maximale hoekafwijking na, dan blijkt voor de verschillende gevallen, opgenomen
in tabel I, de gemeten en berekende waarde binnen 8 % overeen te
stemmen; een resultaat, dat, gezien de verschillende veronderstel
lingen en zekere fouten bij veldmetingen voldoende is te noemen.
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Fig. 20. De tangens van oen hoek, waarmee de kogels de anode van eer.
velopstelling volgens fig. 19 treffen, uitgezet als functie van den afstand van
de kogelbaan tot den roosterdraad in het roostervlak.
Aangezien voorbij het roostervlak geen afbuiging van de baan meer plaats vindt,
daar de roost.’erspanning gelijk is aan de anodespanning, zijn dit ook de afbuigingshoeken in den rooster.

TABEL I.
electroden
afstanden

a
a

9

diameter
roosterstaaf

o <—c—> o
A

t

l

k

I
II

b

a

b

c

10
20

10
20

10
20

(4)
1.0
1.9
1,0

III

tg am
meting

berekende
waarde
volgens
formule

IV

10

30

10

1,0

V

10

30

5

1.0

0,180
0,188
0,182
0,150
0.170
0.188
0,183
0,107
0,123

0,179
0,177
0,158

0,199
0,114
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We willen nu nog in het kort nagaan welke afwijkingen in den
berekenden anodestroom verwacht kunnen worden bij practische
buizen, waar niet steeds is voldaan aan de onderstellingen, waar
van bij de formule (4) voor de hoekafbuiging is uitgegaan.
§ 3.

Afwijking van de berekende stroomkromme door de onge
lijke snelheden der electronen, die een positieven rooster
passeeren.

In bovenstaande berekening van de hoekafbuiging in den posi
tieven rooster is ondersteld, dat alle electronen met gelijke snelheid
den positieven rooster passeeren.. Deze snelheid wordt in eerste
benadering verondersteld te zijn de snelheid, die overeenkomt met
de gemiddelde potentiaal van den rooster nl.

tv

2 e

m

Stellen we in de formule (2) voor het veld (blz. 67) k — 0. dan
volgt hieruit de potentiaal Vj. in het vlak van den rooster:

V

vv eg + (vCB- V,)

In 2 sin
In

71 X

d

d

■

■

(7)

2nc

In fig. (21) is geteekend hoe het verloop hiervan is tusschen twee
roosterdraden van den schermrooster van een buis AL5 . 1.
Als men de snelheid overeenkomende met deze werkelijke poten
tiaal tusschen de roosterdraden voor elke electronenbaan in rekening
brengt (tv

2cT^~
-),

zal de af buigingshoek voor de pasm
seerende electronen hierdoor een verandering ondergaan. Indien men
tusschen de roosterdraden een gelijkmatig verdeelden electronenstroom veronderstelt, dus evenwijdige electronenbanen en voor ieder
punt tusschen de roosterdraden de bijbehoorende potentiaal in de
afbuigingsformule in rekening brengt, dan vinden we zoo een nieuwe
anodestroom-anodespanningskromme (B), die in karakter van den
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oorspronkelijke!! vorm (A) afwijkt. Dit is voor bovenstaand geval
gedaan in fig. (22). De snelheid van het electron bij het betreden
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Fig. 21. Verloop van de potentiaal in het roostervlak tusschen twee roosterdraden van’ den schermrooster van een AL 5.1. De lijn A geeft de gemiddelde
potentiaal aan in het roostervlak.

van het gebied, waar het electron zijdelingsche krachten ondervindt,
bedraagt iv —

2e
_
rn

Bij het passeeren van dit gebied ver-

2e
Vj- in het rooster
en
vlak, om daarna bij het verlaten van dit gebied weer de oorspronke-

andert deze snelheid geleidelijk tot iv

2e
vca aan te nemen.
m
De afwijking hierdoor van de werkelijke karakteristiek zal dien
tengevolge liggen tusschen de beide krommen (A) en (B). De
totale breedte van de kromme verandert door deze correctie weinig,
wel zal bij kleinen anodestroom het steilheidsverloop aanzienlijk
kunnen veranderen. Dit is dus het meest van belang bij stroomverdeelingssturing in ruimteladingsbuizen, octoden en hexoden en

lijke waarde iv =■
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en dergelijke, waar men uit dien hoofde dus een kleineren spoed
van den positieven rooster zal toepassen.
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ANODE SPANNING

Fig. 22. Ia, Vn kromme van een triode met positieven rooster. Kromme A
is berekend met de veronderstelling, dat alle electronen met een snelheid overeen
komstig de roosterpotentiaal door het roostervlak loopen. Bij kromme C is aan
genomen, dat alle electronen tusschen de roosterdraden een snelheid hebben
overeenkomende met de laagste potentiaal. De afbuigingen zijn dan grooter.
Practisch zal een kromme ongeveer volgens B voorkomen.

§ 4.

Afwijking van den berekenden anodestroom in een niet..ideale” triode.

De berekening in § 1 veronderstelt een constante snelheid in dat
deel van de electronenbaan waar de zijdelingsche krachten worden
ondervonden. We zagen reeds, dat dit zelfs bij de ,.ideale” triode
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niet geheel juist was. We zullen nu aan een practische buis, waar
voor de veronderstellingen van de ,,ideale’ triode niet meer gelden,
nagaan hoe de snelheid verandert en wel met behulp van het rubbermembraan. Met lage snelheid verlaat het electron meestal de
kathode of negatieven rooster en beweegt zich dan steeds sneller
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Fig. 23. Het verloop van de snelheid van het electron (de kogel) van de
kathode naar de anode is'voor de opstelling van fig. 19 uit de foto opgemeten.
De snelheid langs de baan is voor het eleötron niet constant, terwijl ook de
snelheid in het roostervlak verloopt overeenkomstig de plaats, waar het electron
dit vlak passeert, (a langs de roosterdraaa en b meer in het midden).

naar den positieven (scherm)rooster. Ter illustratie is uit fig. (19)
nu van twee banen van electronen, die den rooster op verschillende
plaatsen (a langs den roosterdraad en b meer in het midden) passeeren, het verloop van de snelheid gemeten met behulp van de lichtstrippen en in fig. (23) uitgezet. Hieruit blijkt duidelijk, hoe deze
snelheid verandert tusschen kathode, rooster en anode en hoe groot
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het verschil in snelheid van de electronen in het roostervlak is, zooals
dit in de vorige § is behandeld. De electronen komen eerst in een
versnellend veld, dat tusschen kathode en rooster heerscht. Het
electron loopt in het begin langzamer en blijft dus langer onder in
vloed van de zijdelingsche krachten van het veld, al zijn dan deze
krachten op eenigen afstand van den rooster ook klein. Dientenge-

Fig. 24. In deze foto zijn twee electronenbanen weergegeven van electronen,
die van dezelfde plaats op de kathode uitgaan. De minst afgebogen baan is
ontstaan door het passeeren van een rooster op positieve potentiaal. Bij de
meest afgebogen baan waren alle roosterdraden op één na verwijderd.
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volge zal de hoekafbuiging gevonden volgens formule (4) ook te
klein zijn. E. Schulze 27) heeft getracht deze fouten te schatten
en heeft daartoe voor het geval van een electron, dat in een vlakke
opstelling met één enkelen roosterdraad, dezen op eenigen afstand
passeert, berekend, dat de afbuigingshoek ca. 50 % grooter zal
kunnen worden. Als men de potentiaalveld vergelijkt van een ijlen
rooster met dat van een enkele staaf, dan ziet men dat in het eerste
geval de ongelijkmatigheid in het veld door de roosterdraden ver
oorzaakt op eenigen afstand van den rooster, veel minder is door
de compenseerende werking van de andere roosterdraden. Daarom
neemt de zijdelingsche kracht op eenigen afstand van den rooster
ook veel sneller af dan in de opstelling met één enkelen rooster
draad, zoodat het in het algemeen niet toelaatbaar is, de door
Schulze gevonden correctie ook voor normale roosters, waar deze
correctie belangrijk kleiner is, te benutten, zooals hij doet.

Ter illustratie geeft fig. (24) een foto weer van de afbuiging van
de baan van een electron, dat een rooster passeert (d = lx = l2)
en er overheen afgedrukt de foto van de baan van een electron dat
vanuit dezelfde plaats een enkelen draad passeert. Voor het laatste
geval is de afbuiging veel grooter, hetgeen goed zichtbaar is.

§ 5.

Discrepanties door de gekromde banen der electronen.

Als de electronen zich naar den rooster toe bewegen, zullen
ze, voor ze het roostervlak bereikt hebben, reeds zijdelingsche
krachten ondervonden hebben en dus al een zijdelingsche verplaat
sing hebben ondergaan. Ze passeeren daardoor het roostervlak op
een andere plaats dan in voorgaande beschouwingen werd veronder
steld. We zullen de gevolgen van dit effect iets nader onderzoeken.
In fig. (18) en (19) is te zien, dat sommige banen tusschen de
roosterdraden een scherpen knik vertoonen, anderen daarentegen
een meer flauwe bocht.

Hoe dichter bij den roosterdraad, hoe scherper de knik blijkt te
zijn. Passeert een electron dicht langs een roosterdraad dan neemt
de zijdelingsche kracht ter weerszijden van den rooster zeer snel af.

■
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Op eenigen afstand van den roosterdraad kan deze over veel langer
deel van den weg haar invloed uitoefenen.
Het electron passeert nu hierdoor het roostervlak zelf dichter
bij de roosterstaaf, dan indien het zich volgens de in de berekening
veronderstelde rechte lijn zou bewegen (Hoofdstuk III).

*
8

i8
§

Fig. 25.

L,.

a

olgens
formule ,.,
(6).
berekend v<__
a---- ---------Kromme b geeft de afwijking hiervan, te verwachten wegens het feit, dat de
electronen naar de roosteraraden toebuigen op weg naar den rooster en hierdoor den rooster passeeren op een' plaats dichter bij den roosterdraad.

Hiervoor zou dus een zekere correctie moeten worden ingevoerd.
Intusschen blijkt wel uit fig. (19), dat zelfs onder de omstandig
heden dat de spoed groot is en gelijk aan de afstanden tot de
andere electroden, de afwijking van de electronenbaan toch gering
is, zoodat dit effect in de meest voorkomende practische gevallen,
waar de afbuiging kleiner zal zijn dan het geval van fig. (19), ver-

■
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waarloosd kan worden. Heeft men met groote afbuigingshoeken te
doen, dan kan de anodestroom-anodespanningskarakteristiek, vooral
bij lagere stroomwaarden, hierdoor afwijken in den geest volgens
de stippellijn in fig. (25).

HOOFDSTUK V
De Stroomverdeeling in een triode tusschen een positieven
rooster en een anode.
§ 1-

De stroomverdeeling door het omkeeren van de electronen
voor de anode.

We hebben tot nu toe twee effecten onderzocht, die het deel
van den kathodestroom in een triode. dat de anode bereikt, beïn
vloeden. Ten eerste wordt bij het passeeren van den positieven
rooster een deel der electronen uit den bundel direct door de roosterdraden opgevangen en ten tweede kunnen van de electronen, die
den rooster passeeren en daar uit hun richting gebogen worden,
diegenen, die het meest afgebogen worden, daardoor bij lage
anodepotentialen de anode niet meer bereiken.
Deze electronen, die voor de anode van richting omkeeren. be
geven zich in de triode naar de eenige electrode van hoogere poten
tiaal, den positieven rooster. Deze rooster zal de electronen echter
voor een deel weer doorlaten, waarna zij voor de kathode omkeeren
en zoo eenige malen door het roostervlak heen en weer kunnen
slingeren. Een deel der electronen komt dus meerdere keeren voor
de anode en de mogelijkheid bestaat, dat een gedeelte de anode
een der volgende keeren zou kunnen bereiken. De karakteristiek
zou dan bij lage anode potentialen steiler verloopen.
Deze kans is evenwel niet groot, daar het electron bij eiken door
gang telkens weer een zijdelingsche afbuiging ondervindt. We zul
len daarom onderstellen, dat alle electronen, die voor de anode
omkeeren, tenslotte den positieven rooster bereiken. Soms neemt men
hierbij aan, dat bij eiken doorgang een bepaald percentage van de
electronen door de roosterdraden wordt weggevangen 20). Dat deze
voorstelling slechts een ruwe benadering van de werkelijkheid is,
lichten de volgende foto's (fig. 26 en 27) toe. Bij eiken doorgang
ondervindt het electron opnieuw een afbuiging uit zijn baan. Sommeeren deze afbuigingen zich, dan kan het electron soms een zoo
danige zijdelingsche snelheid verkregen hebben, dat het als een
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Fig. 26.
tiaal en
bereiken
eene of

Een clectronenbaan in een '.riode met een rooster op positieve poteneen anode op kaihode-potentiaal. Het electron kan de anode nie;
en word; bij iedere doorgang door het vlak van den rooster in ae
de andere richting afgebogen, waarbij het lusvormige banen om een
roosterdraad gaa’t beschrijven.

planeet om een roosterdraad heen kan gaan tollen (fig. 26). De bij
drage van dergelijke electronen tot verhooging van de ruimtelading
bij grootere stroomdichtheden zal dan belangrijk kunnen zijn 4).
Anderzijds illustreert fig. (27) hoe een electron tengevolge van de
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Fig. 27. Een electronenbaan in een triode als in fig. 18. Het electron wordt
bij de opeenvolgende doorgangen door het vlak van den rooster zoo afgebogen,
dat het een groote snelheid krijgt in een richting loodrecht op de oorspronkelijke
richting, waarmee het uit de kathode vertrok.

sommeering van eenige zijdelingsche impulsen in dezelfde richting,
tenslotte in deze richting een aanzienlijken weg kan afleggen en
een groote dwarssnelheid kan verkrijgen. Dit effect is voor practische buizen van belang, daar op deze wijze electronen uit het
electrodensysteem kunnen geraken. Het gevolg hiervan is. dat in
buizen somtijds op de meest onverwachte plaatsen nog wandladingsverschijnselen kunnen optreden door zoogenaamde zwerfelectronen.
Zijn hiertegen schermen aangebracht, dan zullen tenslotte alle
electronen zich toch naar den positieven rooster moeten begeven.
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Als men nu aan practische trioden de stroomverdeeling tusschen
een anode en een positieven rooster meet, vindt men groote afwij
kingen met de krommen, die men op grond van het bovenstaande
in hoofdstuk IV zou berekenen. We willen nu nagaan, welke de
oorzaken zijn, die het verloop van de stroomverdeeling zoo in
grijpend kunnen wijzigen.

§ 2.

!

De oorzaken, die de stroomverdeeling kunnen wijzigen.

Een der oorzaken, die de stroomverdeeling kan wijzigen, is het
optreden van ruimtelading, Hierdoor veranderen het potentiaalverloop tusschen de electroden, de lading van den rooster en daarmede
de afbuiging der electronenbanen door den rooster.
In hoofdstuk I § 1 zagen we hoe bij de berekening van de lading
van den rooster, soms de ruimtelading in rekening kon worden
gebracht.
Ook de initiale snelheden, die de electronen verkrijgen bij het
verlaten van de thermische kathode, kunnen de stroomverdeeling
beïnvloeden. We komen hier nader op terug.
Een oorzaak, die den stroom tusschen electroden schijnbaar kan
wijzigen, kan gelegen zijn in emissieverschijnselen van de aan
wezige electroden. Deze emissie kan van verschillenden aard zijn.
Het kan zijn primaire emissie, zooals thermische- en foto-emissie.
Ook koude emissie kan optreden, echter alleen bij groote veld
sterkte.
Thermische emissie kan ontstaan, indien een electrode of deel
daarvan bijv, door bestraling of electronenbeschieting een hooge
temperatuur bereikt. Is deze thermische emissie ongewenscht, dan
wordt in practische buizen door vergrooten van de uitstraling of
door warmtegeleiding de temperatuur der electrode verlaagd. Fotoemissie is meestal gering onder de gebruikelijke condities, zoodat
die slechts bij uitzondering een storenden invloed op de stroomver
deeling kan hebben. Secundaire emissie daarentegen ontstaat in
alle buizen en kan, indien meerdere positieve electroden in een buis
aanwezig zijn, indirect een grooten invloed uitoefenen op de stroom
verdeeling. Treffen nl. primaire electronen een der positieve elec
troden, dan zullen daar ter plaatse, afhankelijk o.a. van den aard
van het getroffen oppervlak, een aantal secundaire electronen vrij
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gemaakt worden. Ze verlaten daarbij het oppervlak met snelheden,
verdeeld tusschen nul en de beschietingssnelheid van het primaire
electron.
Veelal is dan een deel van deze secundaire electronen. in staat
een andere positieve electrode te bereiken en dit is, behalve van
de geometrie en potentiaal der electroden, afhankelijk van de snel
heid en richting van de secundaire electronen bij het uittreden.
Bij enkele stoffen zijn snelheidsmetingen verricht aan de uittreden
de secundaire electronen. Gegevens over de richtingsverdeeling bij
uittreden zijn zeer onvolkomen. Bij wijze van benadering wordt wel,
zooals bij lichtuitstraling, een cosinusverdeeling aangenomen. Is
het aantal en de richtings- en snelheidsverdeeling bekend, dan is ook
de stroomovergang der secundaire electronen tusschen de electroden
hieruit af te leiden. 32).
Van bovengemelde oorzaken, die de stroomverdeeling beïnvloeden,
kunnen in vele gevallen een aantal verwaarloosd of geëlimineerd
worden.
De ruimtelading kan verwaarloosd worden, indien de stroom
dichtheid zoo gekozen wordt, dat de potentiaalverandering tenge
volge van de, in de ruimte aanwezige electronen. klein blijft ver
geleken met het potentiaalverschil t.o.v. de kathode. De initiale
snelheden der electronen zijn vaak klein en te verwaarloozen tegen
over de snelheden tengevolge van het gebruikte potentiaalveld.
Storende emissieverschijnselen zijn door geschikte keuze van de
materialen en spanningen voldoende te vermijden, behalve secun
daire emissie. Het materiaal der electroden bezit steeds een belang
rijk secundair emitteerend vermogen.
F. Tank 17) stelde voor, teneinde deze secundaire emissie te
verminderen, de stroomverdeeling te meten bij lage electrodenpotentialen, waar de secundaire emissie factor gering is. Wordt nl.
de verhouding tusschen de rooster- en anodespanning met een factor
n vermenigvuldigd, dan worden ook alle krachten van het electrostatische veld met dit bedrag n vermenigvuldigd. De banen der
electronen blijven gelijk, zoodat ook de verdeeling van den electronenstroom over de electroden gelijk blijft.
Daar echter in een triode de anodestroom meestal groot is
t.o.v. den roosterstroom, zal een weinig secundaire emissie, die van
de anode uitgaat naar den rooster, den roosterstroom toch aanzien-

I
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lijk blijven beïnvloeden, tenzij men de spanningen zeer laag kiest.
In het gebied van zeer lage spanningen (5‘—'10 Volt), waar practisch geen secundaire emissie meer optreedt, zullen evenwel de
storingen tengevolge van de contactpotentialen en vooral tengevolge
van de initiale snelheden der electronen weer een te groote rol spelen.
Om secundaire emissie te vermijden, meten Rothe en Kleen 28)
in een penthodebuis de stroomverdeeling tusschen schermrooster en
anode. De stuurrooster en de vangrooster bevinden zich daarbij op
nulpotentiaal, waarbij uitgegaan werd van de onderstelling, dat
deze roosters bij deze lage potentiaal weinig invloed op de af
buigingen der electronenbanen en daarmede op de stroomverdeeling
zouden hebben.
De vangrooster onderdrukt dan de uitwisseling van secundaire
electronen tusschen anode en schermrooster in voldoende mate.
Doch ook hier blijken de berekende (a) en gemeten (6) krommen
sterk uiteen te loopen (zie fig. 28).
150
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Fig. 28. Kromme a geeft de Ia, Vn kromme van een penthode (AL5.1), berekend
alleen uit de afbuigingen, die in den schermrooster optreden, terwijl kromme b
de gemeten kromme met stuurroosterspanning van nul volt geeft. De afwijking,
veroorzaakt door andere effecten, zooals afbuiging in den eersten en ’derden
rooster, enz., is belangrijk.

In het volgende hoofdstuk zal blijken, dat de roosters op nulpotentiaal belangrijke hoekafbuigingen aan de electronenbanen
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kunnen geven, zoodat bovengenoemde onderstelling ontoelaat
baar is.
Behalve in het verloop bij grootere stroomen verschillen de gemeten
en berekende karakteristiek vooral in het gebied der kleine stroomsterkten en wel heeft in dit gebied de gemeten stroomkromme een
meer afgeronden vorm. Nu werd bij de berekening van den anodestroom verondersteld, dat de electronen vanaf de kathode zich be
wegen in een richting loodrecht op den positieven rooster en
dat alle electronen gelijke snelheden bezaten. Door de initiale
snelheden der electronen is dit niet het geval. Daar deze snel
heid een geringe waarde bezit, zal. behalve voor enkele bijzon
dere gevallen, dit effect geen belangrijken invloed uitoefenen op
de karakteristiek. De berekende scherpe overgangen worden wat
afgerond. E. Schulze 27) gaat uit van de formule voor het aan-

loopstroomgebied van een diode I., — //. e a
en berekent hieruit
het aanloopstroomgebied voor het negatieve deel van de anodespanning-anodestroom karakteristiek van een triode met een posi
tieven rooster, dus voor het gebied van kleine anodepotentialen in
de orde van grootte van de temperatuurspanningen en vindt

22
= 0.5 e VT
■* 3

71 Vt

v;

(8)

waarin V:r de ..temperatuurspanning” 29 ) is. Voor een karakteristiek
van buizen met ruimteladingsrooster en voor buizen voor het op
wekken van Barkhausentrillingen kan dit van belang zijn.

HOOFDSTUK VI.
Afbuigingen van electronenbanen in een negatief
geladen rooster.

§ 1.

Afbuigingen van electronenbanen in een rooster, waarvan
de aangelegde potentiaal positief of nul is ten opzichte van
de kathode.

In de vorige hoofdstukken hebben we onderzocht hoe electronen
door een positief geladen rooster werden afgebogen en hoe doordeze afbuigingen de stroomverdeeling in de buis werd bepaald.
In dit hoofdstuk zullen we nagaan op welke wijze de elec
tronen door een rooster met negatieve ladingen worden afgebogen.
Hoe de stroomverdeeling in een meerroosterbuis dientengevolge
wordt beïnvloed, zullen we in verdere hoofdstukken nagaan.
Op grond van de onderzoekingen, beschreven in de vorige
hoofdstukken, kunnen we verschillende van de daar beschreven
effecten hier in verhoogde mate verwachten, nl.:

1°. De potentiaal zal sterk verloopen in de ruimte tusschen twee
roosterstaven (zie hfst. IV, § 3),

2°. De snelheid van een electron zal bij het passeeren van den
rooster groote veranderingen ondergaan (zie hfst. IV, §4),
3°. Door de groote afbuiging, die de electronen ondervinden,
passeeren zij den rooster op een plaats, die belangrijk ver
schilt met het punt, waar ze de kathode verlaten (zie
hfst. IV. § 5).

We zullen nagaan, in hoeverre we met deze effecten rekening
hebben te houden.
Een rooster, dat een negatieve lading heeft, kan een positieve
of negatieve potentiaal bezitten. Het zal noodzakelijk blijken deze
beide gevallen afzonderlijk te behandelen en we zullen eerst het
gebied onderzoeken waar de aangelegde potentiaal van den roos
ter een positieve waarde bezit, daar dit meer bij het voorgaande

Fig. 29. Eleótronenbanen in een negatief geladen rooster met positieve poten
tiaal. De electronen worden ondanks de positieve potentiaal door de roosterdraden afgestooten en de banen gaan convergeeren.
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aansluit. Bevindt zich in de buurt van een dergelijken rooster een of
meer electroden op hoogere potentiaal (bijv, een schermrooster
en/of anode) dan zal de potentiaal der roosterstaven lager zijn dan
de potentiaal van het veld, dat ter plaatse zou heerschen, indien we
de roosterstaven wegnamen. Electronen, die dezen rooster passeeren,
zullen door de roosterstaven worden afgestooten en voor een planparallelle electrodenopstelling met één staafrooster zal een homogene
electronenbundel, na passeeren van een spleet tusschen twee staven,
ccnvergeeren. In fig. (29) hebben we dit geval weergegeven voor
een rooster op positieve potentiaal. Het valt op, dat de afbuigingshoek zeer regelmatig toeneemt naarmate de afstand tot de roosterstaaf afneemt en het ligt voor de hand na te gaan of de in het
vorige hoofdstuk gevonden betrekking voor een rooster met posi
tieve lading niet hier zonder meer bruikbaar is. Dit blijkt inder
daad het geval en we hebben ter illustratie in figuur (30) de hoek-

Fig. 30. De hoekafbuiging van de electronen van de opstelling volgens fig. 29
uitgezet als functie van de plaats van vertrek van deze electronen op de kathode.
De hoekafbuiging is op de achterliggende positieve electrode opgemeten en
blijkt nagenoeg lineair van den afstand tusschen de roosterdraaen af te hangen.
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afbuigingen uitgezet, gevonden op het rubbermodel en berekend
met behulp van formule (4) blz. 78. waarbij een goede overeenstemming blijkt.
Voor het geval we de potentiaal van den roosterdraad lager

1

Fig. 31. EJectronenbanen in een negatief geladen rooster met een potentiaal
van nul volt ten opzichVe van de kathode. De eleotronen worden door de
roosterdraden afgestooten. Diegenen, oie dicht langs de roosterdraden passeeren
en sterk worden afgebogen, worden door den naburigen roosterdraad weer
teruggebogen.

r-

.

..

;
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kiezen, bijv, als de potentiaal nul is in plaats van positief, is het
verloop minder regelmatig en treden afwijkingen op (zie fig. 31)
en wel het meest opvallend voor die electronen, die de roosterdraden op korten afstand passeeren.
Aan de berekening van de hoekafbuiging in het vorige hoofdstuk
ligt de veronderstelling ten grondslag, dat de potentiaal Vc0 in het
roostervlak constant en positief is. Alle electronen passeeren het
rooster daarbij met een gelijke en constante snelheid
iv

—y

m cg'
In § 2 van dat hoofdstuk zagen we echter ook, hoe de potentiaalkrommen in het roostervlak kunnen doorhangen en dat het verloop
van de hoekafbuiging hierdoor verandert.
Is de doorhanging klein t.o.v. de gemiddelde potentiaal dan
kan men met goede benadering de afbuigingswetten van hoofd
stuk IV toepassen. Aan deze veronderstelling is zeker niet meer
voldaan in het geval, dat de roosterdraadpotentiaal nul is, daar in
dat geval de doorhanging van dezelfde orde van grootte zal zijn
als de gemiddelde potentiaal. De electronensnelheid in de opening
tusschen twee roosterdraden is niet meer onafhankelijk van de
plaats, doch is in het midden belangrijk grooter dan vlak bij den
roosterdraad en dit is duidelijk te zien aan het verloop der banen
(fig. 31), zooals ze met behulp van het rubbervel gevonden wor
den. De afbuiging in elk punt van den rooster is dientengevolge
niet meer rechtevenredig met den afstand van dit punt tot het
midden tusschen twee roosterdraden. Wij willen nu, met behulp van
de modelopnamen, eens nagaan hoe groot dezeafwijkingen zijn. We
zullen den afwijkingshoek der electronenbanen, berekend of geme
ten in een electrode met positieve lading, a en in een electrode met
negatieve lading, v noemen Daar nu de afbuigingshoek v van de
sterk gekromde electronenbanen in de buurt van den stuurrooster
moeilijk uit de fotografische opname opgemeten kan worden, heb
ben we in figuur (31) in plaats hiervan den afbuiginshoek a van het
electron in het vlak van de achterliggende positieve electrode ge
meten. Wegens dezelfde oorzaken werd de coördinaat x niet in
het stuurroostervlak, doch op de kathode gemeten.
We willen dezen gemeten hoek a vergelijken met den hoek, die
we zouden vinden indien we veronderstelden, dat de voorwaarden

104

voor de ..ideale" triode, die aan formule (4) blz. 78 ten grondslag
liggen, hier ook nog gelden. Hiertoe moeten we weten hoe groot
de hoek a bij de anode is voor een bepaalden berekenden hoek >r
in den rooster. Daar de snelheid in den rooster tv,j —

Va, zal. daar na het passeeren van
rn
den rooster de snelheid in de x-richting constant blijft,
is en bij de anode tv., —

sznv
r
iva
sina
a
tvg
zoodat we nu hiermede de afbuigingshoeken op de anode kunnen
omrekenen en vergelijken met de op het rubbervel gemeten
waarden.
Zet men nu weer den gemeten tg a uit als functie van x. dan
verkrijgt men de in figuur (32) weergegeven kromme A.
Over de helft van de spleetbreedte, aan weerszijden van het
midden, is het verloop vrijwel rechtlijnig, maar dichter bij den
roosterdraad neemt de afbuiging sterker toe dan evenredig met
den afstand tot de middellijn. Vlak bij den roosterdraad begint
de afbuiging weer af te nemen, doordat de eerste afbuiging zoo
sterk is, dat de electronen in de omgeving van den naburigen
roosterdraad komen en daar in den omgekeerden zin worden af
gebogen (zie figuur 32). De rechte lijn B in de figuur stelt de af
buiging voor, die men met behulp van formule (4) voor de hoekafbuiging theoretisch zou berekenen, wanneer men dus de feitelijk
foutieve veronderstelling maakt, dat de variaties van de potentiaal
in het roostervlak klein zijn ten opzichte van de gemiddelde po
tentiaal. De overeenkomst tusschen de rechte lijn volgens deze
vergelijking en de door proeven gevonden kromme blijkt veel beter
fe zijn dan men. het grove karakter van de theorie in aanmerking
nemend, zou verwachten. De afname van de experimenteel ge
vonden terugbuiging in de omgeving der roosterdraden draagt
echter belangrijk bij tot deze overeenstemming.

§ 2.

Afbuigingen uan de electronenbanen in een rooster met
negatieve potentiaal.

Bezit de rooster een negatieve potentiaal, zoodat dus deelen
van het veld in de omgeving van de roosterdraden negatief zijn.
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en dus ontoegankelijk voor electronen, dan falen bovenstaande
beschouwinge n. Welke wetten hier voor de hoekafbuigingen gel-
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Fig. 32.
Dc hockafbuiging van de electronen van een opstelling vol
gens fig. 31, uitgezet als functie van de plaats van vertrek van de kathode
(lijn A). Dc hoekafbuiging is op de achterliggende positieve electrode geme'en.
De rechte lijn B is berekend ooor de potentiaal in de roosterspleet constant te
veronderstellen en gelijk aan de gemiddelde potentiaal.

den, zullen we nagaan aan de hand van opnamen op het rubbervel. Hiertoe zijn een aantal foto's genomen van een electroden-
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opstelling, bestaande uit een evenwijdige vlakke kathode, een
staafrooster en anode. Bezien we het veld van een opening tus
schen twee roosterdraden en wel te beginnen bij sterk negatieve
potentiaal (figuur 33). Volgens de methode, beschreven in hoofd-

Fig. 33. Fotografische opname van het rubbermodel van een triode met den
stuurrooster op zoodanige negatieve potentiaal, dat de gradiënt op de kathode
negatief is. Er vloeit dus geen kathodestroom. Het donkere deel van het veld
is positief.

stuk II § 4, worden die deelen van het vel belicht, die een negatieve potentiaal bezitten. De lijn van nulpotentiaal teekent zich dan
af als grens tusschen licht en donker.
Is de roosterpotentiaal sterk negatief, dan kan het geheele ge
bied tusschen rooster en kathode negatief zijn. Er kunnen geen
electronen de kathode verlaten. Stijgt de roosterspanning (fig. 34),
dan zal een deel van de ruimte tusschen rooster en kathode posi
tief zijn, doch op de kathode zelf is de gradiënt nog nul of nega
tief, zoodat er nog geen electronen loopen. De grenslijn van nul
potentiaal is in deze figuur in de omgeving van de kathode minder
goed zichtbaar daar de helling van het membraan hier zeer gering
is. Stijgt de roosterpotentiaal verder, dan zal het grootste deel
van de ruimte tusschen rooster en kathode positief zijn en slechts

i
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in de directe omgeving van de roosterdraden bevinden zich nega
tieve deelen van het veld. Daar de effectieve potentiaal in den

Fig. 34.

Zelfde opname als figuur 33, doch met de veldgradiënt
op de kathode gelijk nul.

rooster nu positief is geworden, kan er kathodestroom vloeien
(figuur 35). Omdat de electronen nooit in de negatieve ,.eilanden”
kunnen komen, bewegen ze zich dus er tusschen door naar de
positieve electrode. Electronen, die in rechte banen vanaf de
kathode vertrekken, worden door de roosterdraden en meestal op
eenigen afstand er van, afgebogen en passeeren den rooster meer
in het midden, in het deel van het veld, dat positief is. De afbuiging,
die de electronen door een roosterdraad ondervinden, kan zoo
groot zijn, dat een sterk afgebogen electron ook hier weer op zijn
weg naar de positieve electrode onder invloed komt van den naburigen roosterdraad en dan zelfs een grootere afbuiging in tegen
gestelden zin ondervindt. In de verschillende figuren is het dui
delijk te zien, dat de maximale hoekafbuiging waarmede de elec
tronen op de anode kunnen aankomen, stijgt, wanneer de roosterspanning minder negatief wordt (fig. 36 en 37).
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Fig. 35. Zelfde opname als vorige figuur, doch met positieve veldgradiënt op
de kathode. Er vloeit kathodestroom. Rondom de roosterdraden blijft het veld
negatief; tusschen deze negatieve deelen door beweegt de kathodestroom zich
naar de anode.
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Fig. 36.

Zelfde opname als vorige, figuur met lagere negatieve
roosterspanning.

We willen nu de hoekafbuiging, die op deze wijze is vastgelegd,
meten en uitzetten, zooals we dat in fig. (32) voor een rooster op
nulpotentiaal hebben gedaan. Het ligt voor de hand de hoeken.

1 10

Fig. 37.

Zelfde opname als vorige figuur mot lagere negatieve
roosterspanning.

evenals boven, weer op te meten op de plaats van de volgende
positieve electrode. Ook is hier weer de plaats van doorgang door
den rooster weinig bepaald en hebben we de hoeken weer uitgezet

Fig. 38. De hoekafbuiging, bij verschillende negatieve roosterspanningen, van
de electronen, die den stuurrooster van een triode volgens figuur 35—37
passeeren, uitgezet als functie van de plaats van vertrek op de kathode.

afhankelijk van de plaats van vertrek van de kathode. In figuur
(38) zijn op deze wijze de hoekafbuigingen uitgezet van verschillen
de negatieve roosterpotentialen. Deze krommen zijn samengesteld
uit de gemiddelde waarden, opgemeten uit een groot aantal foto
grafische opnamen. Bij hoogere negatieve roosterspanning zal ook
de lading en dus de veldsterkte van de roosterdraden toenemen en
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Figuren 39, 40 en 41. Fotografische opnamen van een stuurrooster bij verschil
lende negatieve roosterspanningen in een symmetrisch veld, bijv, tusschen een
positieven rooster en anode gelegen.

zou men een grooteren afbuigingshoek verwachten. Doch omdat
de electronen dan een steeds kleinere opening moeten passeeren, ten
gevolge van een soort coulissenwerking der negatieve velddeelen.
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Fig. 40.

zullen die electronen, die de grootste afbuigingen krijgen, bij
grooter negatieve roosterspanningen ook meer tegenbuiging van
den naburigen roosterdraad ondervinden. Dit verklaart het kniepunt, dat de krommen vertoonen en dat bij hoogere negatieve
spanningen steeds bij kleinere hoeken en op grootere afstanden van

114

F’ig. 41.

de negatieve velddeelen komt te liggen. Door zeer sterke terugbuiging na het passeeren van den rooster kan de hoekafbuiging
nul zijn of kunnen zelfs negatieve waarden worden verkregen.
Ook als de negatief geladen rooster zich in een symmetrisch
veld tusschen twee positieve electroden bevindt, vindt men een
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soortgelijken electronenloop (fig. 39, 40 en 41) en verloop van
de afbuigingshoeken (figuur 42).
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Fig. 42. De hoekafbuiging, die de clectronen in een roosterspleet ondervinden,
is uitgezet als functie van de plaats van vertrek op de kathode meö de negatieve
spanning op dezen rooster als parameter. De rooster is gelegen in een
symmetrisch veld tusschen twee positieve electroden.

§ 3.

Beschouwing van de hoekafbuiging der electronenbanen
in een rooster met negatieve potentiaal.

Wanneer we nagaan hoe voor een rooster met negatieve poten
tiaal en lading in de roosterspleet een electron afgebogen wordt
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en we vergelijken den gang van zaken met dien in een rooster met
positieve spanning (zie § 1), dan vallen buitendien de volgende
effecten op:
1. Bij groote afbuigingshoeken worden de electronen door de
naburige roosterstaaf weer teruggebogen, zoodat ze, na den
rooster gepasseerd te zijn, een kleinere of zelfs een nega
tieve waarde van den afbuigingshoek kunnen bezitten.
2. Door de negatieve velddeelen om de roosterdraden kunnen
electronen, die zich naar den rooster toe bewegen, worden
teruggekaatst. Slechts een deel kan direct den rooster passeeren en we zullen dit deel aan de hand van de boven
gegeven opmetingen onderzoeken. De teruggeworpen elec
tronen kunnen zich naar een voorgaande electrode begeven,
of weer opnieuw voor den rooster komen en dan passeeren.
Op grond van bovenstaande omstandigheden kunnen we het
wel uitgesloten achten om op de wijze als in hoofdstuk IV uit het
electrostatische veld de hoekafbuigingen der electronen te kunnen
berekenen. We zullen echter op grond van de verschillende me
tingen op het rubbermodel toch iets naders over de grootte en het
verloop van de hoekafbuiging trachten te weten te komen. Er zijn
weer twee punten van belang om te weten nl. hoe is de verdeeling
van de hoekafbuiging over de passeerende electronen en hoe kun
nen we de maximale hoekafbuiging vinden. Het verloop van de
hoekafbuiging in verschillende electronenbundels vonden we in
fig. (38) en (42) uitgezet als functie van de plaats van vertrek van
het electron van de kathode. We willen nu het verloop van de
hoekafbuiging als functie van de plaats x van vertrek op de ka
thode volgens fig. (42) eens vergelijken met de overeenkomstige
figuur (20) voor een rooster met positieve lading. In dat laatste ge-

val gaf

tevens aan het deel P van den stroom, dat den rooster

passeert, dat een kleinere hoekafbuiging ondervond dan den, bij
deze x behoorende hoek u. Willen we ook voor een rooster met
negatieve lading uitzetten, welk deel van den stroom, die den roos
ter passeert, een afbuigingshoek bezit kleiner dan een zekere a, ge
meten op de volgende positieve electrode, dan kunnen we dit vin
den met behulp van fig. (42). Hierin is als voorbeeld voor het geval
Vg3 — — 167 volt het deel P van den passeerenden stroom, dat een
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kleinere afbuigingshoek bezit dan ay (tg ay =. 0,05) bepaald door
P = ^——^. Zouden we in fig. (42) nu t/1 + y2 uitzetten als absis

en tg a als ordinaat, dan verkregen we de aangegeven stippellijn.
In fig. (43) geven de weergegeven krommen tg a = f (P) aan van
de vier gevallen van fig. (42). Voor de verdere rekening zou het
gewenscht zijn, indien, evenals vroeger bij een positief geladen
rooster is gevonden, ook hier een lineaire betrekking mocht wor-

Fig. 43. Dc hoekafbuigingen van de eledtronen volgens figuur 42 uitgezet als
functie van P. P is het deel van de passeerende electronen dat een kleinere
afbuigingshoek bezit dan a. De rechte lijnen geven aan het verloop, zooals dat
volgens berekening gevonden wordt.

■
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den verondersteld te bestaan tusschen tg a en het deel der electronen, dat een kleineren hoek wordt afgebogen dan a.
Bij vergelijking van de in fig. (43) experimenteel gevonden krom
men met de ingeteekende rechte stippellijnen, blijkt het verschil met
deze rechte lijnen veel kleiner dan men op grond van de metingen
van figuur (42) zou verwachten. Wc zullen nu om de verdere reke
ning (Hoofdstuk VII) mogelijk te maken aannemen, dat hier in
eerste benadering de genoemde lineaire betrekking bestaat.
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Fig. 44. Verloop van de banen in een triode met negatieven rooster. De baan
met de grootste hoekafbuiging bij de anode is getrokken geteekena en passeert
het roostervlak evenwijdig aan de in de figuur getrokken rechte lijn.
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Dan rest ons nog na te gaan hoe we de maximale hoekafbuiging
kunnen vinden. Hiertoe gaan we het verloop van de baan eens
na van het electron. dat met de grootste hoekafbuiging de anode
treft, (zie figuur 44). Dit electron (getrokken baan) vertrekt van
de kathode in een richting, die. doorgetrokken, ongeveer in het
vlak van den rooster aan het negatieve velddeel zou raken. Het
electron wordt evenwel te voren en wel als het in de directe om
geving van het negatieve velddeel is gekomen, afgebogen naar
het midden toe en snijdt de middellijn tusschen twee roosterstaven op
eenigen afstand van het roostervlak na dit te zijn gepasseerd. We
kunnen den loop van deze baan wel begrijpen als we twee feiten
overwegen:
Ten eerste, als het electron in de directe omgeving van het nega
tieve gebied om den roosterdraad komt, wordt zijn snelheid gering,
zoodat de zijdelingsche krachten, uitgeoefend door de roosterdraden, groote hoekafbuigingen kunnen veroorzaken. We zien dan
ook. dat in een gebied vlak bij het negatieve velddeel de electronen.
die van de kathode komen over uiteenloopende groote hoeken
kunnen worden afgebogen. Is deze hoek grooter dan 90°, dan
wordt het electron teruggeworpen. Het tweede feit is, dat als het
electron wel passeert, doch de afbuiging door den roosterdraad
groot is, het weer onder invloed komt van den naastliggenden
roosterdraad en terug wordt gebogen, waardoor de gemeten hoek
ter plaatse van de anode kleiner wordt of zelfs negatief (zie bijv,
fig. 40). De baan van het electron met de maximale hoekafbuiging
bij de anode zal daarom zoo loopen, dat het. na door den eersten
roosterdraad afgebogen te zijn, niet meer in de buurt komt van den
tweeden roosterdraad. Het zal dus de middellijn (fig. 44) tus
schen de beide roosterdraden op eenigen afstand van het roostervlak
snijden. We kunnen nu deze grensbaan idealiseeren en van de ge
ïdealiseerde baan de hoekafbuiging bepalen. In fig. (45) is een
dergelijke baan geteekend. Het electron loopt daarbij vanaf de
kathode in een rechte baan naar den rooster en verlaat de kathode
— £>') van het negatieve
op een punt x dat gelijk is aan de breedte
velddeel gemeten in het roostervlak. Aangekomen ter hoogte h
van het negatieve velddeel wordt het electron afgebogen en pas
seert dan de middellijn AB op eenigen afstand van het roostervlak.

120
Voor dezen afstand kiezen we op grond van waarnemingen zoo-

als die in fig. (44) neergelegd zijn, een waarde

. De hoek v waar-

mede het electron langs de geïdealiseerde baan het roosterveld
verlaat, lezen we af uit de figuur (45) en is:
b
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Willen we nu nagaan of tusschen de experimenteel op het tub
bermodel gevonden waarden en deze tg vm van de geïdealiseerde
baan overeenstemming bestaat, dan zullen we b en h moeten berekenen. Voor het potentiaalverloop in het roostervlak vonden we
(blz. 84)
In 2 sin

V, = vcg + (Vg - VJ

.

71 x

~d

2tcc

ln -3Stellen we hierin VJ: = 0 en is b =
d

b = -

d

K

■
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2 - T b°s,n

— x, dan volgt hieruit:

~ Veo

Om, /? te vinden gaan we uit van de veldformule van blz. 67
V—

d
. 2 Jik
2nx'\
ln2\ch■ - T~cos^} • ( VCg
UP

Vg) 4“ ’/2

(^1 4“ ^2) 4" VW

en stellen we hierin V = o en x = o dan krijgen we:
^/n2c/!2^.(Vr5VJ + ’/2 A (£1 + E2) + Vc,= 0 .... (C) (11)
In 2 ch

h vinden we uit deze vergelijking door invullen van numerieke
waarden.
We kunnen dus nu, als we de geometrische opstelling en electroden potentialen kennen, ook den tg vm van de geidealiseerde baan
uitrekenen. Willen we deze nu vergelijken met de, op het rubbervel experimenteel gevonden waarden, dan willen we, evenals bo
ven, de hoeken a in de foto’s weer opmeten bij de anode en de x
bij de kathode en moeten dus ook hier de berekende hoekafbuiging v omrekenen op de anode. We zagen boven, dat
v
a

™9

zoodat we nu nog
voor de geïdealiseerde baan moeten nagaan.
Van de potentiaalkromme in het roostervlak bezit alleen het mid
delste deel, gelegen tusschen de als eilanden aangegeven velddeelen, een positieve waarde. Uit figuur (44) ziet men dat de geïdeali
seerde electronenbaan het roostervlak passeert ergens tusschen het
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middelpunt tusschen twee roosterdraden (potentiaal Vr/) en de
grenslijn van het negatieve veldeel (potentiaal V = 0). Om tvg te
berekenen veronderstellen we nu, dat de geïdealiseerde electronen
baan den rooster passeert met een snelheid overeenkomende met
een potentiaal die het midden houdt tusschen
en o, zoodat we

2K • • • (P)
, waaruit volgt: _L_ —
m 2
a
De maximale potentiaal V(/ in het roostervlak is gelegen midden
invullen iv.‘J

2e~V.

—

v.

tusschen twee roosterstaven, waarvoor k — o en x —

. Vullen

we dit weer in de veldformule van blz. 67 in, dan vinden we voor

ln2_

V.,= V,..,+ (V,— Ve„)

&

2. TIC

In' - d~

Uit A, B, C, D en E kan nu de hoek aln van de geïdealiseerde
electronenbaan berekend worden en we zijn dus nu in staat deze
baan voor enkele gevallen te vergelijken met den hoek am die experimeneel gevonden werd, door opmeten van kogelbanen op het
rubbermodel. De navolgende metingen zijn verricht voor het geval
dat de negatieve rooster zich bevond tusschen een kathode en
een anode en tusschen een positieven rooster en een anode, waarbij
d= lyz=z l2 en c = 0,065 d en waarin lx en
de afstanden zijn van
den rooster tot resp. de vorige en volgende electrode.
We vinden dan voor:

TABEL II.

vk = 0

V92

— 35
— 50

tg am
: berekend

tg am
gemeten

0,38
0,30
0,24
0,16

0,395
0,32
0,27
0,135

5

— 60
— 75

Vgi = 250 Volt

Va = 350 Volt

1

tg am
bt'rekend

62,5 I
— 118

— 167
— 196

0,53
0,30
0,15
0,08

tg am
gemeten
0,53
0,27
0,12

0,06
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Het blijkt hieruit, dat de maximale hoekafbuiging, die we op deze
wijze van een geïdealiseerde electronenbaan berekenen een be
hoorlijke overeenkomst vertoont met de model-metingen. Van deze
berekende waarde van am is ook in figuur (43) gebruik gemaakt
bij het trekken van de rechte gestippelde lijnen.

§

Experimenten.

Als in een triode de potentiaal van een rooster zoo positief is, dat
de lading van dezen rooster ongeveer nul is, is ook de hoekafbuiging
in dezen rooster gering. Indien de potentiaal daalt, zal de hoek
afbuiging grooter worden daar ook de lading toeneemt. Daalt nu de
roosterpotentiaal zoo ver, dat ze negatief wordt, dan zal ondanks het
feit, dat de lading van de roosterdraden steeds grooter wordt, de
maximale hoekafbuiging nu kleiner worden, ten eersten daar de electronen alleen doorgelaten worden door het middelste deel van het
veld tusschen twee roosterdraden, waar de afstootende invloed der
draden kleiner is en ten tweede, doordat de meest afgebogen electronen buitendien door den volgenden roosterdraad weer terugge
bogen worden (zie fig. 38 en 42). Als men de roosterpotentiaal dus
van positieve naar negatieve spanningen verandert, zal men een
maximale hoekafbuiging moeten vinden ongeveer bij een rooster
potentiaal gelijk nul, wat stellig niet voor de hand ligt.
We kunnen dit nu ook aan een proefbuis. laten zien en hebben
daartoe een tetrode gekozen met een schermrooster en een stuurrooster. Het schermrooster bestaat uit zoodanig fijn gaas (steek
180 u draaddiameter 40 it), dat de hoekafbuiging in dien rooster
uiterst gering is. Bevindt zich de stuurrooster op een zoodanige
potentiaal, dat er geen hoekafbuigingen optreden, dan moet in een
dergelijke tetrode de stroomverdeeling tusschen schermrooster en
anode bij lage anodepotentialen zeer steil verloopen, (zie vorige
hoofdstuk), daar de electronen nergens uit hun baan op weg naar
de anode worden afgebogen. Wanneer we nu de stuurroosterpotentiaal tot Vg = 0 verlagen, treden afbuigingen op in dezen rooster.
De electronen verliezen hierdoor snelheid in de anoderichting en
zullen dus bij lage anodepotentialen ten deele de anode niet meer
kunnen bereiken. Met andere woorden, de anodepotentiaal moet be
langrijk hooger worden gekozen, opdat alle electronen ook de anode
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zullen bereiken. De /„,
karakteristiek bij lage anodespanningen
zal minder steil verloopen als in het vorige geval. Verlagen we de
roosterspanning nog verder, tot in het negatieve gebied, dan zullen
de maximale hoekafbuigingen weer kleiner worden en zal dus bij
lage anodepotentialen de lu.
karakteristiek weer iets steiler
verloopen. In figuur (46) zijn nu voor de drie beschreven gevallen

«at

=ï

ANODE SPANNING

VOLT

Fig. 46. In, Vn krommen van een tetrode, met de stuurroosterspanning als
parameter. De afbuigingen in den schermrooster zijn door toepassing van fijn
mazig gaas zeer laag gehouden. De afbuigingenl in den stuurrooster vervlakken
de karakteristiek der stroomverdeeling tusschen schermrooster en anode.

A. C en B de
V(/-karakteristieken afgebeeld. Ten gevolge van
de contactpotentiaal begint de anodestroom eerst bij een positieve
anodespanning van c.a. 0.5 volt. Bij nul volt roosterspanning (C)
blijkt inderdaad, dat de steilheid van de Ia, V» karakteristiek het
geringste is. Deze omstandigheid kan bij sommige practische buizen
aanleiding geven tot storende verschijnselen, bijv, bij eindbuizen,
daar juist in het geval, dat de stuurroosterpotentiaal nul wordt het
gewenscht is, voor een hoog rendement, dat de
Va karakteristiek
zoo steil mogelijk verloopt.

HOOFDSTUK VII
Invloed van de hoekafbuigingen van de electronenbanen in
meer dan één rooster op de karakteristieken van versterkerbuizen.

§ F

Samenstelling
roosters.

van de hoekafbuigingen in verschillende

We hebben in de vorige hoofdstukken onderzocht, hoe de hoek
afbuigingen van de electronenbanen in één rooster afhangen van
de constructie en de potentialen van de electroden van de buis. In
hoofdstuk V hebben we onderzocht, hoe de stroomverdeeling in
een triode wordt bepaald door de afbuiging van de electronen 
banen in een positieven rooster. In de volgende hoofdstukken zul
len we onderzoeken hoe de afbuigingen, die de electronenstroom
van kathode naar anode achtereenvolgens in enkele roosters onder
vindt, de stroomverdeeling tusschen anode en een positieven roos
ter beïnvloedt.
Om te onderzoeken hoe een bundel, die door een rooster ver
spreid is en dus bestaat uit electronen met verschillende bewegings
richting, in een volgenden rooster zal worden afgebogen, over
wegen we het volgende.
Als de electronen in een homogenen bundel loodrecht het vlak
van een rooster treffen, hebben we gezien, dat in dezen roos
ter de electronen ten opzichte van het midden tusschen twee
roosterdraden, naar weerskanten evenveel worden afgebogen en
dus den rooster verlaten in een symmetrisch verspreiden bundel.
Is een electron, alvorens dezen rooster te treffen, reeds in een
voorgaanden rooster afgebogen, dan zal in het algemeen het elec
tron den tweeden rooster niet meer loodrecht op het roostervlak
treffen. Tengevolge van de eerste afbuiging zal het een zijdelingsche snelheid bezitten. Bij het passeeren van den tweeden rooster
zal het electron een extra zijdelingsche snelheid verkrijgen.
Wij zullen aannemen bij de verdere berekeningen, dat voor kleine
waarden van deze snelheden het geoorloofd is deze snelheden
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eenvoudig bij elkaar op te tellen. Voor kleine waarden van den
hoek van inval en den afbuigingshoek kan men deze eveneens
bij elkaar optellen. Met behulp van een opname op het rubbervel

Fïg. 47. Electronenbanen in een trieae met rooster en plaat op positieve
potentiaal. Alle electronen verlaten de ,,kathode” met een zekere snelheid in
een richting, die een stompen hoek maakt met het vlak van den rooster. Het
blijkt nu, dat de hoek waarmede deze electronen in den positieven rooster aan
komen zich lineair samenStelt m?t de a (buigingshoek, die de electronenbanen in
den positieven rooster ondervinden.
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kan de geldigheid van een dergelijke samenstelling van de afbuigingshoeken nagegaan worden. Daartoe hebben we een foto
gemaakt en opmetingen gedaan aan het denkbeeldige geval van
een triode met een vlakken positieven rooster en anode op ge
lijke potentiaal, waarbij de rooster getroffen wordt door een electronenbundel, waarvan alle electronen eenzelfde zijdelingsche snel
heid bezitten. Deze zijdelingsche snelheid werd bij het rubbermodel
verkregen door kogels te starten vanaf de, in Hoofdstuk II be
schreven, metalen plaat met gleuven, welke gleuven een hoek ma
ken met het vlak van den rooster (fig 47). Meten we nu de hoeken
bij de anode (fig. 48 lijn A) en vergelijken deze met de waar
den, die men meet voor het geval, dat de bundel den rooster lood
recht treft (lijn B), dan kan men uit de beide figuren nagaan, dat het

Fig. 48. De hoek waarmede de kogels de anode in fig. 47 treffen, uitgezet
als functie van oe plaats, waar ze den rooster passecren (lijn A). De hoekafbuiging, welke alleeni door de afbuiging in den rooster zou optreden bij lood
rechten inval (lïjn B) verschuift een constant stuk door den hoek, waarmede
de electronen uit de kathode starten.
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constante verschil veroorzaakt wordt door de hoek, waarmede de
kogels van de kathode starten.

§ 2.

Afbuiging van een electronenbaan achtereenvolgens in
tivee roosters met verschillenden spoed.

Zooals we in de vorige hoofdstukken gezien hebben, kan een
electronenbaan in een negatieven rooster van een buis een hoekafbuiging ondervinden, gelegen tusschen de waarden — rin en
vm. Noemen we nu de hoekafbuiging, die een bepaald electron ver
krijgt in den eersten negatieven rooster,
(d.i.
omgerekend op
de volgende positieve electrode), dan zal de hoekafbuiging a2, die
dit electron in den volgenden rooster ondervindt, afhangen van
de plaats, waar dit electron den tweeden rooster passeert. De
waarde van de hoekafbuiging, die het electron hier kan verkrijgen,
is gelegen tusschen — a„ m en -f~
Er zijn nu twee gevallen
te onderscheiden, nl. het meest voorkomende geval, dat de spoed
van de beide roosters van verschillende grootte is en het tweede
geval, dat de spoeden gelijk zijn. In het laatste geval zullen zich
bijzondere omstandigheden kunnen voordoen, die in het volgende
hoofdstuk behandeld zullen worden.
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Fig. 49. Een electron, waarvan de baan in een rooster een' zekere hoekafbui
ging ondervindt en zich daarna naar een volgenden roodter begeeft, treft dezen
tweeden rooster op een bepaalde plaats tusschen de roosterdraden. Alle electronen uit oen eersten rooster komende met dezelfde hoekafbuiging, treffen
den tweeden rooster op verschillende plaatsen tusschen de roosterdraden, indien'
de spoeden onderling onmeetbaar zijn. Voor oneindig langen roosters krijgt
men dan een gelijkmatige verdeeling over de ruimte tusschen de draden van
den tweeden rooster van de electronen, die met dezelfde hoekafbuiging dezen
rooster treffen.
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Het eerste geval zullen we hier nader bezien.
In fig. (49) is aangegeven de baan van een electron, dat zich van
rooster 1 naar rooster 2 begeeft. Op afstanden a + Xj-f-HjC/,,
waarin nl een geheel getal voorstelt, zullen nu uit den eersten
rooster electronen vertrekken met eenzelfde hoekafbuiging. Dit
geldt voor alle waarden van xt, gelegen tusschen 0 en dr Deze
electronen komen nu in den tweeden rooster terecht op plaatsen
a + Xj — b -* nyd} = x2 -f- n.,d2, waarin het geheele getal n., volgt
uit de grootte van nt, d} en d., en waarbij voor een gegeven x,,
x2 verschillende waarden zal hebben. We willen nu nagaan, welke
omstandigheden de plaatsen x., van doorgang door den tweeden
rooster bepalen en hoe de verdeeling van deze plaatsen over den
spoed is, voor de geheele lengte van den rooster. Eenvoudigheidshalve verschuiven we het nulpunt in de figuur een constante waarx'
d
de x
a — b, waardoor x„ verandert in x./
—7- — n, —/ — n7.
x2 en *2
1
d2
d2
Nu zal

waarden kunnen krijgen tusschen 0 en 1. Als we
«2

nu voor n{ en n2 geheele getallen invullen, dan zullen we voor n„

steeds een .zoodanige waarde moeten kiezen, dat
Is

d2

< 1 wordt.

een geheel getal, grooter dan 1, bijv, k, dan zullen voor

? , k verschillende waarden van ~
-ƒ mogelijk
mzijn.
een waarde van --cf2
We zullen dit bijzondere geval, dat practisch weinig belang heeft,

buiten beschouwing laten. Is

, waarin p een geheel

= p
Cl 2

C

getal en — onvereenvoudigbare echte breuk voorstelt, dan krijgen we
r
meestal reeds een gelijkmatiger verdeeling over den geheelen spoed
van de plaatsen x./, waar de electronen den tweeden rooster treffen.
Hoe grooter het getal r is, des te meer verschillende trefplaatsen
x./ en gelijkmatiger verdeeling ervan tusschen de roosterdraden.
Een geheel continue gelijkmatige verdeeling krijgen we, indien de
roosters oneindig lang zijn en de spoeden onderling onmeetbaar.
In den tweeden rooster verdeelt zich dan het deel van den in
vallenden electronenstroom, dat e^n zekere hoekafbuiging cq bezit.
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gelijkmatig over alle plaatsen van d.,. Dit geldt bij een oneindig
langen rooster voor elke waarde van
en dus voor alle electronen,
die in den eersten rooster een hoekafbuiging ondervinden tusschen
—
en -f- ai »«• We zullen nu nagaan hoe de hoekafbuiging
over den electronenstroom verdeeld is na twee of drie van dergelijke
roosters te zijn gepasseerd en hoe hieruit conclusies over de buiskarakteristieken zijn af te leiden.
§ 3.

Berekening van de anodestroom-spanningskarakteristiek
van een tetrode en een penthode, die ontstaat door de
afbuigingen van de electronenbanen.

In hoofdstuk IV hebben we gezien, hoe voor een triode met
positieven rooster de Itl, V(/-karakteristiek bij lage anodespanning
gevonden kon worden, als het verband van den afbuigingshoek u
en het deel van den stroom, dat een kleineren afbuigingshoek bezit
dan «, bekend was. Is ax de maximale afbuigingshoek, waarbij een
electron de anode nog juist kan bereiken, dan is daarmede ook het
deel van den electronenstroom bekend, dat de anode bereikt
fl' = 2x/ _ Ia_
d ~IS‘
Met behulp van de vergelijking

sin a1 —

werd

dan het steile deel van de karakteristiek gevonden. Ook bij een
tetrode zullen bij een zekere anodepotentiaal V,, alleen die elec
tronen de anode kunnen ^bereiken, waarvan de absolute waarde van
de afbuigingshoek a na het doorloopen van de twee roosters kleiner
is dan a. Daarbij is u de gezamenlijke afbuigingshoek ter plaatse
van den laatsten positieven rooster met potentiaal Vg.2, zoodat
hier geldt:

a'

sin a' —

V..
V
v cg2’

Om de geheele karakteristiek te kennen zouden we voor dit geval
dus eveneens het verband moeten weten tusschen a en het deel van
den stroom, dat een kleineren hoek bezit dan a. Is I8 de stroom, die,
na de twee roosters te zijn gepasseerd, zich beweegt in de richting
van de anode, dan zal daarmede ook

bekend zijn.
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Om dit na te gaan stellen we eerst grafisch de verdeeling van de
afbuigingshoeken voor, nadat de electronenstroom den eersten
rooster heeft doorloopen. Daarbij is ax
de grootste hoekafbuiging,
die we vinden ter plaatse van den tweeden rooster, tengevolge van
de afbuigingen in den eersten rooster
«lm

v»

Ve„-

We namen in het vorige hoofdstuk een lineair verband aan tusschen
den afbuigingshoek a en het deel van den stroom, dat een kleineren
hoek bezit dan a. In dat geval zullen alle hoeken, tusschen de maxi
male waarden ax m en —
m, in dezelfde mate voorkomen. Dit kan
grafisch voorgesteld worden door een rechthoekig diagram (fig. 50A).
Wordt deze bundel electronen nu ook door den tweeden rooster
afgebogen, dan zullen daarna de hoekafbuigingen gelegen zijn
tusschen (a, m
a2 H1) en — (a1 m
a2M), doch het aantal elec
tronen zal dan niet meer gelijkmatig verdeeld zijn over de verschil
lende hoeken. Het aantal electronen, dat tot een zekere hoekaf
buiging a bijdraagt, is gegeven door dat deel van het oppervlak van
het rechthoekig diagram A, dat gelegen is tusschen a — a„ m en
a 4- a2 Hl (zie fig. 50). Er kunnen zich hierbij drie gevallen voordoen:
Is nl. ten eerste a > a, w, dan zal het oppervlak bepaald worden
door
rn — (a — «2 rn) = ax m -f- a2 — a (fig. 50B). Is ten twee«j
doch a > ax ,H — a2 ,n. dan is het oppervlak bepaald
de a
— a (fig-50C) en ten derde, is voor a < ax m — a2 m
door a2 m +
het oppervlak bepaald door 2 a2 M, (fig. 50D). Zetten we nu de
grootte van het gearceerde deel van het oppervlak van fig. (50) uit,
dat dus een maat is voor het aantal electronen met de hoekafbuiging
a na het doorloopen van twee roosters, dan ontstaat de trapezium
vormige figuur (50E), die dus de verdeeling van den stroom in den
bundel over de verschillende hoekafbuigingen weergeeft. Wij
hebben daarbij verondersteld dat a2 m < ax
Deze veronderstelling
doet niets af aan de algemeene geldigheid van het bovenstaande
betoog, daar de uiteindelijke afbuiging onafhankelijk is van de
volgorde, waarin de electronenstroom de roosters doorloopt. Uit
symmetrie-overwegingen kunnen we volstaan met alleen de rech
terhelft van de figuur te onderzoeken. Om nu tot de karakteristiek
te komen moeten we, zooals we boven zagen, nog kennen het
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verband

van

a

en het deel van den electronenstroom, dat een

kleineren hoek bezit dan a. a is de maximale afbuigingshoek, die een
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Fig. 50. Verdeeling van afbuigingshoeken over de electronen in een bundel,
die in één en twee roosters afbuigingen ondervindt. Wordt de bundel in éèn
rooster verstrooid, dan komen in den verstrooiden bundel electronen voor met
afbuigingshoeken tusschen de maximale waarden —a,m en aim, in dezelfde mate.
De hoekverdeeling over den bundel kan dan door een rechthoekig aiagram A
worden voorgesteld. Wordt de verstrooide bundel daarna onder bepaalde voor
waarden door een tweeden rooster verstrooid, dan wordt het aantal electronen,
aat tot een zekeren hoek a bijdraagt, gegeven door het oppervlak van het
diagram A tusschen a — a2m en a + a2m , (B, C, D), waarbij a2m de maximale
afbuigingshoeken is, die de electronen in den tweeden rooster ondervinden
en die hier kleiner dan a}m is verondersteld. De trapeziumvormige kromme E
geeft de verdeeling aan van de electronen over de afbuigingshoeken in den bundel
na het doorloopen van twee roosters.
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electron kan bezitten om de anode nog juist te bereiken. Alle elec
tronen met kleinere hoekafbuiging vormen dan weer tezamen den
anodestroom Ia. Uit de fig. (50E) volgt, als
de totale electronen 
stroom is, die de beide roosters passeert en 0 < a' < a\ m —
m,
dat

L-

■ ■ i

m

Voor öj

1,1

4 = X.
Zs

m

__ ? a

a'

«1 >n 4“ Ct2 Hl

2

(q 1 m

1—

wordt

(a | m I ^2 m

U-2 m

d Cl | m

& )

^2 ,n

i

(12)

Deze betrekking en bepalen nu tezamen met de formule

v.

(L

V9! ’

afde /«, V„ karakteristiek van een tetrode. Daar cq m van
hangt, is de Ia, Va karakteristiek van beide roosterspanningen afhankelijk.
Wij willen nu nog een stap verder gaan en ook voor het geval,
dat de electronen achtereenvolgens door drie roosters worden af
gebogen, nagaan, hoe dan het verband zal zijn van a en het deel
van den electronenstroom, dat een kleineren hoek bezit als a. Om de
hoekafbuigingen te kunnen samenstellen moeten we de afbuigingshoek
in in den derden rooster, evenals we dat voor den eersten rooster
deden, omrekenen alsof ze in het vlak van den tweeden (positieven)
rooster had plaats gevonden. Dan wordt:
^3 ni -----

J’3 m

Verder veronderstellen we a1 m < a2 ,H < a3 ,n. Deze veronder
stelling doet niets af aan de verdere redeneering, daar het onver
schillig is, in welke volgorde de roosters doorloopen worden.
De samengestelde hoekafbuigingen zullen gelegen zijn tusschen
tn -f- a2
4- a3 m en — (ax m 4" a2 "* 4" a3 "•)•
kunnen nu
te werk gaan op overeenkomstige wijze als dat in fig. (50) is ge
schied, indien we, in plaats van het rechthoekige diagram voor de
hoekafbuiging in één rooster in fig. (50), nu het trapeziumyormige
diagram nemen voor de hoekafbuiging in twee roosters, waarmee
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we dan op overeenkomstige wijze de hoekafbuiging a., in den derden
rooster samenstellen. Weer is de grootte van het gearceerde deel van
het oppervlak een maat voor het aantal electronen, dat, na het
doorloopen van de drie roosters, een hoek a zal bezitten. Hier kunnen zich nu vier gevallen voordoen. Is a„ lil + «3 ----- Uj »i < « <
a3 M, dan krijgen we een beeld overeenkomstig
^1 »» ~r~
»i
fig. (5IA)”.
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Fig. 51. Het diagram A komt overeen met E van fig. 50 en stelt voor de
verdeeling van de afbuigingshoeken over de electronen in den bundel na het
doorloopen van twee roosters. Wordt deze bundel nu door een derden rooster
verstrooid, dan wordt het aantal electronen, dat tot zekeren hoek a bijdraagt,
gegeven door het oppervlak van het diagram A tusschen a — a3m en a 4- a3m
(B, C, D). De diagrammen E en F geven aan de verdeeling van de hoekafbuigingen over de electronen in den bundel na het doorloopen van drie roosters.

Wordt nu a kleiner, dan zal het gearceerde oppervlak snel toe
nemen. Dit is in fig. (51E) voorgesteld, waar is uitgezet de grootte

I
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van het gearceerde oppervlak als functie van a, door de paraboli
sche kromme tusschen v en r. In figuur (51B) zien we, dat in het
volgende interval, tusschen a2 m + a3 Ml -----'Ml
öj 7/J + O3 in
— a„ m, de hoek- en oppervlakverandering een lineair verband be
zitten. Dit is in fig. (51E) voorgesteld door de rechte lijn tusschen r
en u. In fig. (51C) is het daaropvolgende interval uitgebeeld,

nl. als Otj tn
CC3 ju
(JL.i ui > U > CCj „i
®2 m ”
Ml •
In fig. (51 E) krijgen we hier tusschen u en q een afnemend para
bolisch verloop. Tenslotte als
+ a2 In — a3 M > a > 0, wat
in fig. (51 D) is voorgesteld, dan vinden we in fig. (51E) tusschen q
en O een parabolisch verloop, waarvan de kromming tweemaal zoo
groot is als die van de beide andere parabolische stukken.
In het boven weergegeven geval werd verondersteld, dat
in

T tt.j Hl

«3 Hl-

Is dit niet het geval, dus voor
m T a2

Hl

Hl,

dan zal in plaats van het middelste parabolische deel een hori
zontale rechte lijn ontstaan (zie fig. 51 F). Het eerste geval is nu
practisch het meest interessante en we zullen dit nu verder ver
volgen. Het geheele verloop van de kromme vertoont reeds eenige
gelijkenis met de verdeelingskromme volgens Gauss voor toe
vallige fluctuaties en zou bij een toenemend aantal roosters spoedig
overgaan in een kromme, die veel overeenkomst vertoont met de
kromme van Gauss.
Het diagram in fig. (51E) stelt dus voor de verdeeling van den
stroom in den bundel over de verschillende afbuigingshoeken. Om
tot de karakteristiek te komen, moeten we weer het verband van a
en het deel van den stroom kennen, dat een kleineren hoek bezit
dan a. Stel a" is de maxiiriale afbuigingshoek, die een electron kan
bezitten om de anode bij een zekere anodespanning Va nog juist te
bereiken. Alle electronen met een kleinere hoekafbuiging vormen
tezamen den anodestroom /„. Als het geheele oppervlak van het, in
fig. (51 E) weergegeven diagram een maat is voor de electronen, die
zich in den beschouwden electronenbundel bevinden, dan zal het
oppervlak van het diagram, dat gelegen is tusschen -f- a" en — a",
de grootte van den anodestroom Iu bepalen. Op grond van sym-
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metrie-overwegingen kunnen we ook tweemaal de helft van het
oppervlak nemen, nl. dat deel, dat tusschen 0 en a" is gelegen.
Gaan we nu na hoe het oppervlak (/o) verandert als a" van 0 af
tot a1 M -j- a2 „i -f- a3 M aangroeit, dan zien we uit fig. (51 E) dat we
daarbij vier verschillende deelen passeeren, waar de grenslijn telkens
een ander verloop heeft. We krijgen daardoor vier betrekkingen, die
tezamen het verband tusschen a en het deel van den stroom, dat een
kleineren hoek bezit dan a voor den geheelen electronenbundel be
palen. Voeren we dit nu uit voor het in fig. (51 E) weergegeven
geval, dan krijgen we de volgende betrekkingen:
II
'3

q : Ia = 2 p a" [q r -J- u r -f- iu q

voor 0 = a”

voor q = a" = u : Ia =
p[a'(q2 + 2 q u-\-2qr-\-2ur — q a

a"2]

~ ’/a (q3 + «’)]

voor u

a"

r : Ia =
p[a"(q + «) • (q + U
t + 2 r — a") — ’/3 (q3 + u3)]

voor r

a"

v : /a =
p [ v2 a" — v ai"2 — 73 (q3 + “ 3 4- r3 — a"3) ]

waarin p —

(13)

1,
8 ctj „i <^2 m a3 m

en
q — «2m 4“ «1 rn
F — ^2 »n

+ a3

Tezamen met <jl"

m

a3 m»
Uj

hi »

sin a ' =

u = «i m ~
y = ai

+ «2

mi

---- CL2 )n'>

>/l

4“ a3 m-

is dan ook weer de

relatie Ia = f(Va) bekend.
§ 4.

Conclusie voor den bouiv van versterkerbuizen.

We willen nu /a, Va karakteristieken berekenen met behulp
van de, in de vorige paragraaf, aangegeven formules. Wij ontleenen
hiertoe de constructiegegevens aan de Philips eindversterkerbuis
AL 5.1. Zouden we alleen de afbuigingen der electronenbanen in
den positieven schermrooster, waarvan de potentiaal 250 Volt is,
in rekening brengen (Hfst. IV), dan verkrijgen we de kromme a in
fig. (52). De kromme b in dezelfde figuur is verkregen door de af-
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buigingen der electronenbanen in den eersten en tweeden rooster
in rekening te brengen, waarbij de potentiaal van den eersten
rooster nul is. Tenslotte werd de karakteristiek c verkregen door
de afbuigingen der electronenbanen in alle drie de roosters van deze
penthode in rekening te brengen; b en c worden berekend met de in
dit hoofdstuk opgestelde formules. Het blijkt, dat het stijgen van
den anodestroom van nul af, bij toenemende anodespanning, bij
meerdere roosters steeds flauwer wordt en zich uitstrekt tot bij
hoogere anodepotentialen, terwijl de knie of het punt van de sterkste
kromming in de karakteristiekdoorsnede bij hoogere anodespanningen komt te liggen.
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Fig. 52. Berekende anodestroom-spanningskromme van een penthode AL 5.1.
Kromme a geeft het verloop, indien alleen de afbuigingen in den schermrooster
en kromme b, indien bovendien del afbuigingen in den stuurrooster in rekening
worden gebracht. Kromme c geeft het verloop, indien de afbuigingen in alle drie
de roosters in rekening worden gebracht.
We willen nu nagaan wat voor conclusies hieruit zijn te trekken
over de karakteristieken en constructie van versterkerbuizen met
meerdere roosters. Deze kan men weer splitsen naar gelang het
gebruik in eindversterkerbuizen. zooals tetroden en penthoden,
in voorversterkerbuizen, zooals hoog- en laagfrequentpenthoden en
in mengbuizen. zooals octoden en hexoden.
We zullen eerst de eindversterkerbuizen nagaan en allereerst
opmerken, dat de typische vorm der Ia, Va-karakteristiek het gevolg
is van samenwerking der afbuiging in drie roosters 30) en dus niet
i
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in hoofdzaak van den schermrooster -8) of vangrooster 31), zooals
somstijds ten onrechte in de literatuur werd verondersteld. Welk
rooster daarbij verantwoordelijk is voor de grootste hoekafbuiging,
kan voor elk geval met behulp van bovenstaande berekeningen
(Hfst. IV en VI) worden nagegaan. In vele practische gevallen
blijken de hoeken van dezelfde orde van grootte te zijn.
Hoe zou men nu hieruit richtlijnen kunnen putten voor de con
structie van deze buizen? Daartoe is het eerst noodig zich te ver
diepen in de eischen, die aan deze buizen gesteld moeten worden
voor optimale werking. Bij de practische toepassing van tetrode- en
penthode-eindbuizen wil men in het algemeen den anodestroom zoo
sterk mogelijk kunnen varieeren door een variatie van de spanning
op den stuurrooster. Daar in de anodeketen altijd een belastingsimpedantie is opgenomen, treden daardoor vanzelfsprekend ook ver
anderingen van de anodespanning op en deze zouden de verande
ringen van den anodestroom op een ongewenschte wijze kunnen
beïnvloeden. Zoolang de minimale waarde van de varieerende
anodespanning niet te laag wordt, zoodat men steeds blijft werken
in het gebied, waar de Ia, Vfl-karakteristieken nagenoeg horizontaal

Fig. 53. Foto, genomen met behulp van een kathodestraalbuis, van dynamische
belastingskarakteristieken bij verschillende wisselspanningen op den stuurrooster
van een penthode eindbuis, weergegeven in het veld van de statische In. Vn
karakteristieken van deze buis met de stuurroosterspanningen als parameter. De
elliptische vorm van de dynamische karakteristieken wordt veroorzaakt door den
fasehoek van de luidsprekerimpedantie. Bij een afwijking van den zuiveren ellip—
tischen vorm treedt vervorming op.
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loopen, zal de invloed van de anodespanningsvariaties op den
anodestroom slechts gering zijn .Wordt het minimum echter zoo
laag, dat men in de buurt van de knie komt, dan zal de kromme,
die voor een sinusvormige roosterwisselspanning den anodewisselstroom als functie van den tijd weergeeft, in de toppen een zeer
onregelmatig verloop verkrijgen, hetgeen een sterke vervorming
tot gevolg kan hebben. Ook uit de dynamische krommen (fig. 53),
die bij sinusvormige roosterspanning de belastingslijnen weergeven
in het veld der l„,
karakteristieken, is het te zien, dat bij lage
anodepotentialen in de buurt van de knie een ongewenschte af
platting van deze kromme ontstaat 32). Deze dynamische krommen
werden opgenomen met een luidsprekerimpedantie in de anodeketen en bij roosterwisselspanningen van één bepaalde frequentie
en van verschillende grootte. Door de afplatting in de buurt van de
knie zal aldaar de anodestroom weinig veranderen bij overgang
van de eene kromme naar de andere, daar de belastingslijnen daar
dichter bijeen liggen. De dynamische figuur van fig. (54) daaren
tegen werd verkregen door op den ^stuurrooster van dezelfde buis
eenigen tijd muziekfrequenties te drukken. Links boven in de figuur
vindt daar duidelijk een begrenzing en afplatting plaats van het
door de dynamische krommen doorloopen veld. Wat ons deze beide
figuren buitendien leeren, is. dat deze vervormingen in hoofdzaak
optreden bij lage anodepotentialen. doch bij hooge anodestroomen.
Bij hooge anodestroomen zal de stuurroosterpotentiaal hoog zijn,
dus liggen bij kleine negatieve waarden of nul. In hoofdstuk VI
zagen we, dat dan juist de afbuigingen in dezen rooster maximaal
waren. De totale afbuigingshoek wordt dan ook grooter, waardoor
het verloop van het steile deel van de Iu, Va krommen flauwer
zal zijn. Dat bij kleine negatieve roosterspanningen ook de
knie in de Ia, Vu karakteristieken naar links verschuift, zien we
ook goed in fig. (53).
Een andere moeilijkheid van het langzaam toenemen van den
anodestroom bij lage anodespanningen is, dat daardoor de schermroosterstroom in dit gebied bijzonder groot wordt. Bij het practische
uitsturen van de buis, zooals in fig. (54) werd gedemonstreerd, kan
dit beteekenen, dat dezen rooster op ontoelaatbare wijze in
temperatuur zou stijgen.

140

Om van deze storingen zoo weinig mogelijk last te hebben, tracht
men de buizen zoo te construeeren, dat de anodestroomkarakteristieken tot zeer lage anodespanningen toe horizontaal blijven
loopen, om tenslotte met een scherpe bocht naar nul toe te dalen.

Fig. 54. Foto van dynamische belastingslijnen, genomen met behulp van een
kathodestraalbuis, waarbij op den stuurrooster van een penthode een muzieksignaal eenigen tijd heeft gestaan. Op de foto is te zien, welk een wijd gebied
van het veld der statische I„, Vn karakteristieken wordt doorloopen door de
dynamische krommen, indien als belasting in de anodeketen zich een luidspreker
bevindt. De foto geeft het bestreken gebied niet ten volle weer, daar in de
muziek de kleine amplituden domineeren.

We willen nu nagaan, hoe dit constructief verwezenlijkt kan
worden bij een penthode, waarvan de eerste en derde rooster zich
op nulpotentiaal bevinden. De afbuigingen in de drie roosters moe
ten daartoe zoo laag mogelijk gehouden worden. We zagen boven,
dat de maximale hoekafbuiging voor een vlakke electrodenconstructie gegeven werden, voor roosters op nul of positieve
potentiaal, door formule (4):
tg am —

v., - V,

71

2 In

£7tC
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Om nu u klein te houden, zouden we V e{l — V» klein moeten
maken. Nu is

_ V„ + D,V, + P2V2
1 + D, + D,
waarin de indices 1 en 2 resp. de voorgaande en volgende electrode van den beschouwden rooster aanduiden, dus voor den
stuurrooster is 1 de kathode, 2 de schermrooster, voor den schermrooster is 1 de stuurrooster en 2 de vangrooster en voor de vangrooster is 1 de schermrooster en 2 de anode. Om nu het verschil
tusschen Vg en Vcg klein te maken, zou de constructie van den
betreffenden rooster zoo gekozen dienen te worden, dat Dl en D.,
klein worden. Daar buitendien
en V2 ongelijke potentialen
kunnen bezitten, zal het gewenscht zijn, dat die aangrenzende electrode, die de hoogste potentiaal heeft, ook de kleinste ..Durchgriff”
bezit. We zullen deze voorwaarden nu voor de verschillende roosters
achtereenvolgens nagaan.
De stuurrooster. De ,,Durchgriff” van een vlakke electrode in
. Om deze klein te maken.
een vlakken rooster is D. = ■
In ~
1
2 n Z,
2 Ti c
zou dus bijv, de spoed d klein gemaakt moeten worden. Daar dit bij
buizen met groote steilheid reeds om andere redenen wordt gedaan,
is het begrijpelijk, dat deze buizen met een groote steilheid meestal
ook een gunstige Ia,
karakteristiek bezitten. Ook is het gunstig
den afstand lx van den stuurrooster t.o.v. de andere electroden groot
te houden; daar de schermroosterpotentiaal meestal groot is, zal
de ,.Durchgriff” van dezen rooster het kleinste dienen te zijn, zoodat men komt tot de voorwaarde: maak den afstand stuurroosterschermrooster grooter dan stuurrooster-kathode. Aan deze omstan
digheid is meestal, in verband met de sturende functie van dezen
rooster, min of meer voldaan bij de huidige constructies.

De schermrooster. Ook bij den schermrooster zou men om ge
ringe afbuigingen te verkrijgen den spoed klein willen maken, doch
men vervalt dan in een ander bezwaar, nl. dat de stroomopname van
dien rooster te groot wordt (Hfst. III). De afstanden l tot de beide
andere roosters zou men groot willen kiezen. Hier stuit men op
constructieve bezwaren, daar bij gelijkblijvende karakteristieken
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ook de andere afmetingen, lengte en diameter der systemen, te
groot zouden worden. Er doet zich hierbij echter de vraag
voor, of men een vermindering van de afbuigingen ook niet kan
bereiken door de draden van den schermrooster achter de draden
van den stuurrooster te plaatsen. Wij komen hierop in het volgende
hoofdstuk terug.

De Vang- of remrooster. Men zou ook hier kunnen trachten
door verkleinen van den spoed de hoekafbuigingen klein te houden.
Deze maatregel leidt hier echter niet tot het beoogde doel. Voor de
remmende werking is een zekere lage, positieve, effectieve poten
tiaal van den vangrooster noodzakelijk. De potentiaal der roosterdraden is echter steeds nul volt en deze draden vormen even zoo
vele hindernissen voor den primairen electronenstroom, zoodat het
gewenscht is hun aantal tot een minimum te beperken. Het blijkt
dan ook voordeelig om den spoed juist groot te maken en het klein
houden der afbuigingen te zoeken in een gunstige keuze van de
plaats van den remrooster. Op het moment, dat de afbuigingen klein
moeten zijn, is de anodespanning klein ten opzichte van de schermroosterspanning en moet de ..Durchgriff” van den schermroosrer in
den remrooster het kleinste worden gehouden Met andere woorden,
het is het gunstigste om in de ruimte tusschen anode en scherm
rooster, een vangrooster het dichtste bij de anode op te stellen.
In fig. (55) zijn de Iu, Vtl karakteristieken van een vroegere en
een moderne eindpenthode weergegeven, waarvan de constructie op
grond van de bovenstaande inzichten over de hoekafbuigingen der
electronenbanen is gewijzigd. Hieruit kan men zien, dat het vlakke
gedeelte van de karakteristiek tot aanzienlijk lagere anodespanningen kon worden uitgebreid. De plaats van de knie in het diagram
is over meer dan de helft naar lagere spanningen verschoven.

Bij hoogfrequent penthoden, hexoden en octoden verschilt de op
bouw der systemen aanzienlijk van die der eindpenthoden. In het
algemeen kan men zeggen, dat, daar de stroomen veel kleiner zijn,
ook de spoed van de verschillende roosters in deze buizen belang
rijk kleiner gekozen kan worden, zoodat uit den aard ook kleinere
hoekafbuigingen en daarmede een „scherpere" knie in de /«, Va
karakeristiek verkregen wordt. Buitendien zijn de amplituden in de
anodeketen meestal kleiner, zoodat hier de problemen anders liggen.
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Voor de samenwerking van de buis met de uitgangsimpedanties is
dVa
het nl. gewenscht, dat de inwendige weerstand R, =
° groot is.
Deze inwendige weerstand ontstaat veelal door een combinatiejvan

3539a

35399

Fig. 55. In, Vn karakteristiek van twee eindpenthoden.
a) Oude uitvoering met lage steilheid.
b) Moderne uitvoering met groote steilheid, waarin de afbuigingen van de
electronen door verschillende maatregelen zoo klein mogelijk zijn gehouden. Het
nagenoeg horizontale, rechtlijnige deel van de karakteristiek begint reeds bij
een veel lagere anodespanning.
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een aantal effecten, zooals de electrostatische ..Durchgriff” van de
anode-potentiaal .uitwisseling van secundaire en gereflecteerde electronen, het wegvangen door den positieven rooster van electronen
uit den passeerenden electronenstroom en ook tenslotte door de
stroomverdeeling tengevolge ’ van de hoekafbuigingen van de electronenbanen.
In fig. (52) zagen we, dat in buizen met drie roosters, de invloed
der afbuigingen zich nog bij hooge anodepotentialen doet gevoelen.
Dit zal bij een toenemend aantal roosters (hexoden, octoden) steeds
meer het geval zijn, zoodat het ook bij deze buizen gunstig zal zijn
er naar te streven de afbuigingen zoo laag mogelijk te maken.

Buizen met stroomverdeelingssturing, zooals buizen met ruimteladingsroosters, hexoden en octoden hebben een stuurrooster, ge
legen tusschen een positieven rooster en een anode, die de stroom
verdeeling tusschen deze laatsten stuurt. Op de werking van dezen
stuurrooster zelf zullen we in hoofdstuk IX ingaan, doch nu willen
we erop wijzen, dat hoe minder roosters dezen stuurrooster voor
afgaan, des te steiler in principe ook de sturing der stroomverdeeling
kan verloopen. Hoewel later zal blijken, dat deze voorstelling niet
geheel correct is, kan men zich dezen stuurrooster vervangen denken
door een massieve electrode met de potentiaal gelijk aan de gemid
delde potentiaal van dezen rooster. De stroomverdeeling tusschen
deze electrode en de voorgaande positieve electrode vindt
plaats in het eerste deel der in fig. (52) afgebeelde krommen, waar
we de anodespanning vervangen moeten denken door de gemid
delde stuurroosterpotentiaal. Het zal gewenscht zijn, dat voor een
maximale steilheid weer analoge eischen vervuld worden, als boven
reeds behandeld zijn bij de penthode. Het zal bovenal duidelijk zijn,
dat men bij dergelijke buizen het aantal voorafgaande roosters tot
een minimum dient te beperken. Dus moet men niet, zooals wel eens
werd voorgesteld, een ruimteladingsrooster toepassen met een extra
regelrooster voor de kathode om de emissie te kunnen regelen. 33).

i
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HOOFDSTUK VIII.
Samenstelling van de hoekafbuigingen der electronenbanen
in meerdere roosters, waarvan de roosterdraden, van uit de
kathode gezien, in één lijn opgesteld zijn, en de invloed
hiervan op de karakteristieken van versterkerbuizen.

§ 1.

Inleiding.

Bij vlakke staafroosters met verschillenden spoed hebben we ge
zien, op welke wijze in een versterkerbuis de afbuigingen van de
banen der electronen, die deze roosters achtereenvolgens doorloopen,
samengesteld worden en hoe de karakteristieken der stroomverdeeling hierdoor worden beïnvloed. Bezitten de roosters gelijken
spoed, dan zal het mogelijk blijken, door een geschikte keuze van
de geometrie der electroden en de aangelegde potentialen, een be
paalde gewenschte samenwerking der verschillende roosters te
verkrijgen en hiermede den vorm van de karakteristiek te be
ïnvloeden. Een bekend voorbeeld hiervan is het plaatsen van
de draden van een positieven schermrooster, van uit de kathode
gezien, achter de draden van een negatieven stuurrooster, met ge
lijken spoed, teneinde de stroomopname van dezen schermrooster te
verminderen 34). Dit is mogelijk, doordat twee roosterstaven van
een negatief geladen rooster als het ware een convergeerende „lens”
vormen voor de passeerende electronen. Wordt nu de schermrooster
opgesteld daar, waar door de concentreerende werking van deze
lens de electronendichtheid zeer gering is geworden, dan zal ook de
schermroosterstroom belangrijk afnemen. Door onregelmatigheden
in de „lens” zal ■— zooals we later zullen zien — er evenwel nog
steeds eenige schermroosterstroom blijven loopen. Zou in de
roosterspleet de afbuigingshoek overal evenredig met den afstand
tot het midden tusschen de roosterdraden toenemen, dan zouden bij
kleine afbuigingshoeken alle electronen in één punt worden gefocusseerd. Bij een negatief geladen rooster, bijv, voor negatieve
potentialen, hebben we evenwel in Hoofdstuk VI gezien, dat de
afbuiging dichter bij de roosterstaven onregelmatig wordt, waardoor
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de ,,brandpuntsafstand t voor de electronen, die hier passeeren,
anders zal zijn. In optische taal gesproken vormt een dergelijke spleet
tusschen twee roosterdraden een cylinderlens met sferische aberratie.
Daar deze afwijkingen te zeer storend kunnen worden, zullen
onderstaande beschouwingen beperkt blijven tot roosters, waarvan
de potentiaal nul is of een positieve waarde bezit.

§ 2.

Berekening van het brandpunt van de. door de roosterdraden gevormde cylinderlens.

Wil men de roosterdraden van een rooster, van uit de kathode
gezien, achter die van een anderen rooster opstellen, om daardoor
vermindering van de stroomopname of, zooals we later zullen voor
stellen, een compensatie van de afbuigingshoeken te verkrijgen, dan
is het gewenscht, de loop der electronen te kennen in de ruimte
tusschen de beide roosters. W^e zullen nu eerst nagaan, waar de
plaats van het brandpunt is gelegen en hoe die afhangt van de
geometrie en de aangelegde potentialen der electroden. In Hoofd
stuk VI vonden we de maximale hoekafbuiging aïm in een stuurrooster, gemeten in het vlak van de volgende electrode, anode of
rooster. In het vlak van den rooster zelf was deze hoekafbuiging
T1JZi. We willen beginnen na te gaan, waar het brandpunt van den
eersten rooster is gelegen voor het geval, dat dit brandpunt valt
in de ruimte tusschen den beschouwden rooster en de daaropvolgende electrode. Gaan we er van uit, dat de hoekafbuiging
bekend is, en zouden de electronen, na in het vlak van den
eersten rooster afgebogen te zijn, langs rechte lijnen doorloopen,
dan vindt men voor het geval de negatief geladen rooster een posi
tieve of nul-potentiaal bezit, een brandpuntsafstand A = ~—-—
2 tg
.
Daar nu evenwel de volgende electrode een andere gemiddelde potentiaal zal hebben, zullen de banen van rooster tot brandpunt niet recht zijn.
We veronderstellen nu, dat het electron, na in het roostervlak een
hoekafbuiging te hebben verkregen, verder in de ruimte tusschen de
electroden geen zijdelingsche krachten meer ondervindt. De snel
heid tvx. in de richting evenwijdig aan het roostervlak, blijft dan
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constant. Hieruit volgt, dat het electron, na het roostervlak te zijn
gepasseerd, het brandpunt zal bereiken na een tijd

d
tA — ö2---ivx

_d_
2 sin vt m . ivt

d

2e y
m v cgï

2 sin i’| m .

(zie fig. 56), daar de afbuiging in den rooster symmetrisch is
t.o.v. de middellijn tusschen twee opeenvolgende roosterstaven en
het brandpunt op deze lijn zal gelegen zijn.
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Fig. 56.

Baan en ontbinding van de bewegingssnelheid van een electron na
het passecren van een spleet van een negatief geladen rooster.

Verder veronderstellen we tusschen den vlakken rooster en de
volgende vlakke electrode een lineair potentiaalverloop, waar dus
ivx constant blijft. De snelheid in elk punt van de baan is daardoor
bekend:
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Veg,)J,

2e^
k
^01 +
^2
m ?

u>n =

waarin Z2 de afstand is van den rooster tot de volgende electrode.
Daarmede is ook de snelheid in de Zr-richting bekend:
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We zagen, dat het brandpunt, gelegen op een afstand A van
het roostervlak, bereikt wordt na een tijd
d

tA = ------2 sin

r| m

1? V
m

Vullen we dit in, dan krijgen we na vereenvoudigen de brandpuntsafstand
d
d2 (Vfn - Vegl)
16 Z2 sin2 v} m . Vcgi
2 tg v, m
of voor kleine hoeken
d
d2(VeB-V^)
A
2 r, m
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+

I

•

•

(14)
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Nu is A berekend voor de uiterste electronen, doch daar tg
evenredig is met den afstand x' van uit het midden der roosterspleet,
zullen bij kleine
alle electronen in hetzelfde brandpunt terecht
komen.
We hebben nu van een aantal verschillende configuraties de
brandpunten berekend en van deze configuraties op het rubbermodel de banen der kogels bestudeerd. Ofschoon de practische
banen nog belangrijk afwijken van het geïdealiseerde regelmatige
verloop der kogelbanen, zooals dat bij de berekening werd ver
ondersteld, (zie fig. 58), is de overeenstemming van enkele bereken
de en experimenteel gevonden brandpunten bevredigend, zooals
in onderstaande tabel III is te zien.

TABEL III.
V,
volt

O
O

o
o
300
O
300

V,
volt

V3
volt

O
O
O
O
100
O
O

60
350
60
300
300
60
300

A
d

2c
d

A_
d

d

0,100
0,065
0,130
0,125
0,065
0,100
0,065

0,77

2,—
I,—
2,60
11,—
1.84

1—
0,65
1,—
1—
0,77 ’
1—

berekend

1,00
1,10
0,95
0,92
1,61
0,99
0,74

‘

I

gemeten

0,93
1,14
0,90
0,88
1.75
0,92
0,88

Hierin is V., de potentiaal van den rooster, waarvan het brandpunt
is onderzocht. VZ1 en
zijn de potentialen van de voorafgaande,
resp. de volgende electrode, gerekend vanaf de kathode.
en Z2 zijn
de afstanden van den onderzochten rooster tot de voorafgaande resp.
de volgende electrode. Door de aberratie van de lens krijgt men
evenwel niet één, doch als het ware een reeks brandpunten, waarbij
zelfs negatieve waarden van A kunnen voorkomen (zie figuur 57).
De electronendichtheid zal bij deze negatieve waarden gering zijn,
daar alleen door de roosterdraden gereflecteerde electronen hiertoe
bijdragen. In figuur (58) zijn voor een bepaalde configuratie de
electronenbanen weergegeven, opgenomen op het rubbermodel.
Het snijpunt der beide stippellijnen geeft in deze figuur het
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berekende brandpunt. In dit proefschrift wordt de dichtheid van
den electronenstroom steeds zoo gering verondersteld, dat ruimtelading geen invloed op den loop de electronen heeft. Zou men
ruimtelading in rekening moeten brengen, dan zal de brandpunts
afstand A een geheel gewijzigde waarde kunnen bezitten, of er

I
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Fig. 57. Een roosterspleet van een negatief geladen rooster vormt voor een
electronenbunael als het ware een convergeerende lens, waarvan de randen sterk
verteekenen, zoodat een reeks brandpunten gevormd wordt.

kan zelfs geen brandpunt mogelijk zijn. We verwijzen in dit ver
band naar berekeningen van A. Bouwers en van B. J. Thomson
en L. B. Headrick 35).

i
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ANODE

w

\\'

A

POOSTEP

KATHODE
Fig. 58. EJectronenbanen in een triode met eeni roosterpotentiaal1 van nul volt,
de gestreepte
lijnen geeft het berekende brandpunt aan.
Het snijpunt van c_
u

§ 3.

Berekening van de hoekafbuigingen na het doorloopen van
twee of meer roosters.

Om constructieve redenen is het niet steeds mogelijk, twee
roosters van gelijken spoed zoo op te stellen en daarbij een zoo-
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danige potentiaal aan te leggen, dat het brandpunt van den eersten
rooster bijv, juist in het vlak van den volgenden rooster valt. Deze
opstelling zou bijv, gewenscht zijn om een lage stroomopname van
dezen tweeden rooster te verzekeren. Nu is het hiervoor niet bepaald
noodzakelijk, dat het brandpunt zelf in het vlak van den volgenden
rooster ligt. Indien de breedte van den bundel bij het treffen van
dezen rooster slechts smaller is dan de opening tusschen de roosterdraden, dan zullen theoretisch geen electronen deze roosterdraden
kunnen bereiken. Daar de lens, zooals we zagen, aan de randen
strooit, moet men echter met een minder scherp begrensden bundel
rekenen. Valt het brandpunt nu niet in den volgenden rooster, dan
is het gewenscht, de breedte van den bundel in het vlak van den
volgenden rooster en den maximalen invalshoek te kennen. Met
deze grootheden is het, zooals we zullen zien, mogelijk, bij bena
dering de verdeeling van de hoekafbuiging over den electronenstroom te berekenen na het doorloopen van beide roosters. Den
maximalen invalshoek hebben we berekend in Hoofdstuk VI. De
breedte kan gevonden worden op dezelfde wijze als boven voor een
bundelbreedte nul (het brandpunt) is gedaan.
We denken ons voorloopig den volgenden rooster vervangen
door een plaatvormige electrode met een potentiaal gelijk aan de ge
middelde potentiaal van den rooster.
Stel de bundelbreedte ter plaatse van deze volgende electrode gelijk aan 2 z, dan is dus de tijd, die het electron noodig heeft om een
weg — zfz z af te leggen in de richting evenwijdig aan het rooster-

vlak:

(d .

d x 2z

\

t: = \ 2 i z.'
2 sin vln,

2e
m

Vep,

Op analoge wijze als boven (formule 14) volgt dan hieruit weer,
dat de afstand /.,, die het aflegt in een richting loodrecht op het
roostervlak, tot aan de volgende electrode, is:

di2z
l2 — 2tg vXm

(d ± 2 z)2 (Veg2 — Vegi)
16 l2 sin2 vlm . Vcgi
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en indien we de halve bundelbreedte z hieruit oplossen, is
d i 2 Zo
l2 sin 2 i'ini
i’im .

= 2'

K

\

1+

1 -

/

(K^-KJ

COS-2 ’’lm

(15)

v eg\

Zijn de afbuigingshoeken klein, dan wordt dit:
z —

d
2

2 Z2 1’im

Kg2
V
v eg\

Indien nu behalve de bundelbreedte 2 z ook de hoekafbuiging in
den volgenden rooster bekend is, dan kan deze met de hoekafbuiging
in den eersten rooster
worden samengesteld om de uiteindelijke
hoekafbuiging na het passeeren der beide roosters te vinden.
We nemen nu aan, dat het geoorloofd is om bij kleine hoekafbuigingen den invalshoek a, in den volgenden (tweeden) rooster
eenvoudig bij de hoekafbuiging a„ in dezen rooster zelf op te tellen.

Voor —

z <
2 < 2

2

en a^S We

eerste benadering

een

gelijkmatige stroomverdeeling in den bundel veronderstellen en
den afbuigingshoek evenredig stellen aan den afstand tot het midden
van de roosterspleet, dan is de maximale afbuiging na den tweeden
rooster

2z
Cltotaal

(J-2m

T

«lm

(16)

Daar we veronderstelden, dat
en a., naar het midden tusschen
de roosterdraden. lineair afnemen, zal dit dan voor utotaai eveneens
het geval zijn. We vinden dus voor het steile deel van de Ia, K
karakteristiek van een tetrode, waarbij de roosterdraden van den
schermrooster achter die van den stuurrooster zijn geplaatst, in
eerste benadering weer een parabolische kromme (Hoofdstuk V). In
figuur (59) is deze kromme A weergegeven, berekend voor het geval
van een dergelijke tetrode (6L6), terwijl ter vergelijking nog eens is
weergegeven de kromme-vorm B, die ontstaat als de spoeden ver
schillen (zie Hoofdstuk VII).
In werkelijkheid zal door de verschillen in de brandpunten de
stroomverdeeling niet geheel gelijkmatig zijn, zooals M. Knoll aan
toonde 34). Dicht bij den rooster zal de stroomdichtheid aan de ran
den van den bundel grooter zijn, terwijl op grootere afstand van den

l
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rooster de stroomdichtheid van den bundel in het midden grooter
zal
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Fig. 59. Anodestroom-spanningskarakteristieken van buizen met twee roosters.
Kromme A is een berekende kromme voor het geval dat de twee roosters een
gelijken spoed bezitten en de draden van den tweeden booster van uit de kathode
gezien achter die van den eersten rooster staan opgesteld. Kromme B is een
berekende kromme voor het geval dat de rooGters verschillenden spoed bezitten.
De mogelijkheid bestaat nu, a„
het tegengestelde teeken te
geven van
m. Door juiste keuze van de afmetingen en potentialen
2z
kan ook
m = 0,
d
zoodat na het doorloopen van beide roosters de hoekafbuiging
wordt opgeheven. We moeten hierbij bedenken, dat door de
onvolkomenheden van de lens een algeheele compensatie voor
alle hoeken van —
wt tot -|"
m niet kan worden verkregen. In
fig. (60) zijn op eenvoudige wijze schematisch eenige mogelijkheden
van combinaties aangegeven, waarin het geval a de compensatie
van de afbuigingen voorstelt bij het doorloopen van twee negatief
geladen roosters, b voor een negatieven en een positieven rooster.

I
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In c is een positieven rooster opgesteld op de plaats, waar het brand

punt van den eersten rooster ligt. De positieve rooster geeft aldaar

geen afbuiging, zoodat de figuur vergeleken kan worden met het geI
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Fig. 60. Schematische voorstelling van den electronenloop in een opstelling
van roosters met gelijken spoed, a stelt voor twee roosters met negatief geladen
staven, waarbij de aibuiging in den (tweeden rooster, die in den eersten rooster
compenseert. In b vindt aeze compensatie plaats in een positief geladen rooster.
De opstelling in c lijkt op a, waarbij het brandpunt van den eersten rooster
juist in het vlak van een positieven rooster valt. In d geschiedt de compensatie
in den tweeden rooster slechts ten deele en de verdere terugbuiging vindt
plaats door een derden rooster.
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val a, terwijl in d de positieve tweede en de negatieve derde rooster
samen de afbuiging in den eersten rooster compenseeren. In fig. (61),

35355

Figuren 61. 62 en 63. Foto’s van kogelbanen voor electronenopstellingen,
waarbij ac draden van een. positieven rooster, vanuit de kathode gezien, achter
de draden van een negatieven rooster met gelijken spoed is opgesteld.
Fig. 61. Het brandpunt ligt tusschen beide roosters; de afbuigingen worden
gesommeerd.

(62) en (63) zijn nu ter illustratie eenige foto’s van electronenbanen
weergegeven, zooals die practisch kunnen optreden in het geval van
een negatief geladen rooster voor een kathode en een daaropvolgend
positieven rooster. Doordat de brandpuntsafstand van den eersten
rooster verschillende waarden kan bezitten, afhankelijk van de ge
bruikte geometrie en de aangelegde potentialen, kan het brandpunt
vóór, in of achter den positieven rooster vallen, en zullen de banen na
het doorloopen der beide roosters groote verschillen vertoonen. In
fig. (61) ziet men een afbeelding, waar het brandpunt tusschen
beide roosters in ligt en de hoekafbuigingen dus opgeteld worden
(6L6)-. In fig. (62) ligt het brandpunt achter het vlak van den
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positieven rooster, terwijl in fig. (63) het brandpunt op zoodanige
wijze er achter ligt, dat de afbuigingen in beide roosters elkaar
tegenwerken en opheffen. De bundel electronen, die beide roosters

l

Fig. 62. Het brandpunt ligt achter het vlak van oen volgenden rooster.
Er vindt een gedeeltelijke compensatie der afbuigingen plaats.

gepasseerd is, is smaller geworden, doch beweegt zich afgezien
van de rand-electronen nagenoeg zonder hoekafbuiging naar de
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anode. Is er geen of slechts een geringe resteerende hoekafbuiging,
dan zal ook het snelheidsverlies in de richting der anode gering zijn.
Bij geringe stijging der anodespanning zullen dus spoedig alle electronen de anode kunnen bereiken. De Ia,
karakteristiek bij lage

Fig. 63.

Het brandpunt ligt zoodanig achter het vlak van den volgenden
rooster, dat de afbuigingen geheel worden gecompenseerd.

anodespanningen zal dan een steil verloop hebben. Een dergelijke
constructie is van belang voor bijv, penthoden en zuigroosterbuizen,
waarbij een groote steilheid moet worden verkregen.

HOOFDSTUK IX
Sturing der stroomverdeeling door een negatieven rooster.

§ 1.

Inleiding.

Onder de sturing der stroomverdeeling door een negatieven
rooster willen we verstaan den invloed, dien een potentiaalwijziging
van een rooster heeft, dat gelegen is tusschen twee positieve electroden in een versterkerbuis, op de stroomverdeeling tusschen deze
beide electroden. In octoden en hexoden en buizen met ruimteladingsrooster vindt men bijv, een dergelijken stuurrooster. We
zullen de werking van dezen rooster nagaan en daarbij voorloopig
ruimteladingen buiten beschouwing laten. De werking van een der
gelijken rooster is reeds eerder onderzocht. Below 20) brengt bij
het berekenen van de stroomverdeelingskarakteristiek van een buis
met ruimteladingsrooster de gemiddelde potentiaal van de stuur
rooster in plaats van de anodepotentiaal in rekening en geeft verder
alleen enkele schematische aanduidingen over den invloed van dezen
rooster op den vorm van de karakteristiek. Ook Rothe en Kleen 28)
hebben metingen en onderzoekingen gedaan over de werking van
een dergelijken rooster. Zij vinden geen experimenteele bevestiging
van de onderstelling van Below, dat de gemiddelde potentiaal in
den stuurrooster maatgevend zou zijn voor zijn functie bij de stroom
verdeeling. Zij beredeneeren dan, ten einde overeenstemming te be
reiken met de metingen, dat de werkzame stuurspanning van den
negatieven rooster, dien zij, evenals Below, in plaats van de anode
potentiaal in de karakteristiek der stroomverdeeling in rekening
willen brengen, het punt van de hoogste potentiaal in het roostervlak zou moeten zijn, dat gelegen is midden tusschen twee roosterstaven. Toch voert ook dit niet tot een goede overeenstemming met
de gemeten krommen, zoodat ze voor hun verdere beschouwingen
maar experimenteele gegevens benutten.
E. Schulze 27) tracht iets te weten te komen over de banen der
electronen in den rooster om daaruit de stuurwerking beter te
kunnen begrijpen. Hij doet dit door een afbeelding van gips van
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het potentiaalveld te vervaardigen, in denzelfden zin, zooals dat
met een rubbervlies mogelijk is. Hij laat over dit model eveneens
kogeltjes rollen. Ondanks de onnauwkeurigheid van dit experiment
meent hij toch een bevestiging te zien van de veronderstelling van
Below, nl. dat alleen de electronen, die zich in de richting van de
positieve deelen van het potentiaalveld in het roostervlak begeven,
doorgelaten worden.
Men krijgt dus een schermwerking van de negatieve velddeelen,
die bij lagefe roosterspanning den electronenstroom geleidelijk door
coulissen afknijpen. Hij onderzocht grafisch den invloed van deze
werking op de karakteristiek der stroomverdeeling. Tenslotte be
rekent A. Recknagel 3ü) de samenwerking van een stuurrooster en
den voorgaanden positieven rooster voor het bijzondere geval, dat
beiden gelijken spoed bezitten, door deze combinatie op te vatten als
electronenlens. We zullen nu, uitgaande van de veronderstelling,
zooals Below en Schlilze aannemen, dat de negatieve velddeelen
een eenvoudige schermwerking uitoefenen, nagaan, hoe dan de
karakteristiek van een dergelijken stuurrooster berekend kan worden.
Daarna zullen op het rubbervel en aan enkele buizen metingen wor
den verricht om na te gaan, in hoeverre aan deze veronderstellingen
is voldaan en welken invloed de afwijkingen op de gevonden karak
teristiek zal hebben.

§ 2.

Berekening van de karakteristiek.

Bij de regeling van de stroomverdeeling tusschen een positieve
anode en een staafrooster (vlak geval) door een stuurrooster is
de anodestroom
het meest belangrijk en daar de voor den stuur
rooster komende stroom I8 veelal gegeven is, zijn we het meest ge

ïnteresseerd in y . De teruggestuurde stroom

— Ia is daarbij, zoo-

als we zullen zien, meestal als verliesstroom te beschouwen.
We zullen voorloopig aannemen, dat door de schermwerking van
de negatieve velddeelen dat deel van den electronenstroom,’ dat
zich in de richting van de negatieve velddeelen van den stuurrooster
beweegt, wordt teruggestuurd en wordt opgenomen door den voorargaanden positieven rooster. Als maat voor de schermwerking
kiezen we dus de maximale breedte van deze deelen. Gaan we uit

i
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van een veld, dat aan weerszijden van den rooster gelijk is, dan
vinden we deze maximale breedte in het vlak van den rooster zelf.
We zagen vroeger (blz. 84), dat het potentiaalverloop in een
roostervlak gegeven was door:
In 2 sin ~
d

Vx = Vcg + (Veg - Vg)
in ~

2 Tic

De breedte van het negatieve velddeel in het roostervlak volgt
dan voor V, — 0 uit:
~Ve0

ln 'l2

\ Vg ~ V'g = In sin tix
—d- of
.
\ d /
“ vo

2 71

x — — bg sin
Tl

waaruit volgt, dat van een homogenen

stroom

I„,

die

lood*

in

rechte richting uit het voorgaande roostervlak komt, een deel

den stuurrooster kan passeeren, dat gegeven is door:
Ve9

i
2
Ia __ d — 2 x~
-=l--bg

Ts~

~d~

\

.

(2 Tic\

\

•

~*

•

(17)

Het afknijppunt van de karakteristiek (V,, voor Itl = 0) volgt hieruit direct:
,
V
—vVeg
v g ----

1

2'tic

Tl C

ln ~T\
In 2

/

LH
In 2

•

•

(18)

Deze wijze van rekenen onderstelt, dat de electronen, die voor den
stuurrooster komen, in een homogenen bundel uit den voorgaanden
positieven rooster treden en zich in een richting loodrecht op het
roostervlak naar den stuurrooster begeven. We zagen vroeger, dat
de electronen evenwel in een positieven rooster verstrooid worden,
zoodat ze in hun oorspronkelijke richting snelheid verliezen. We
verwaarloozen nu het effect van de geringe zijdelingsche snelheid
en veronderstellen weer oneindig lange roosters, waarbij de spoeden

’
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onderling onmeetbaar zijn. (Zie Hst. VII. §'2). Voor den doorgang
door den stuurrooster is het dan alsof bijv, electronen, met een afbuigingshoek a in den voorafgaanden rooster, kwamen van een
kathode, die zich bevond op een hoogere potentiaal V = V1 a2.

van deze electronen. kan den stuurrooster
d
2x
passeeren. De rest — - wordt onder verschillende hoeken terugged
kaatst en wij veronderstellen, dat ze dan door den voorafgaanden
positieven rooster wordt opgenomen.
Het verband tusschen x en V vinden we uit:
Slechts een deel

nx

In 2 sin

V= Veg + (Ke - Vg)
In

~cT

_ miv2
~

d

’

2e

2 71 c

Waarin iv het snelheidsverlies is in den voorafgaanden rooster.
Hieruit volgt:
_ V
e9

2e

d
x = —

bg sin I ’/2
l

71

)

veg~vg

\ Z 71 C'

zoodat van de electronen, die in den voorafgaanden rooster een
snelheid tv verloren hebben, het deel, dat de anode bereikt, is:

—2— v
2e

d—_2x _

_ 2

1

d

ji

,, ƒ

bg sin

d

\

c 9

|

^g~vg j

/2\2 7icl

!

In den geheelen electronenstroom, die uit den voorafgaanden
rooster komt, is het snelheidsverlies gelijkmatig verdeeld tusschen
2 e TZ
,
— vgi , zoodat van den totalen stroom
m
IB, die uit den voorafgaanden rooster komt, het deel Iu dat tenslotte
de anode bereikt, gegeven is door:

iv = 0 en tv

—

m

rnu>^
2e

Is

Ia =
^1 m

I ^1-1- bgsin >/2

2e
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m
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Vvc.
—Zn

en stellen

- vg

d

waarin dus F —

— In 2 = FV + A,

' 2 71 c

d
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—JV
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m
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Deze integraal moet grafisch opgelost worden, dan is:

__
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4=1-13
71
waarin

G = FV„

bg sin eG + A
:

_

H
+ Ti I/2G

V,, “2| rn

’

•

•

(19)

d

,
. In

v.„-V, ' m 2nc

en H is de waarde van de integraal die bepaald moet worden en
die we vinden uit figuur (64). Voor a
ni = 0 gaat deze formule
u- }j >u
over in formule (17).
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Fig. 64.
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Wanneer we aannemen, dat de teruggestuurde electronen zich
allen naar den voorafgaanden rooster begeven, dan kan de stroomverdeeling zelf, als

bekend is, gevonden worden uit
A

- —-=- .
h

-*a

In figuur (65) zijn nu krommen A en B uitgezet, die berekend zijn
met behulp van de formule (17) en (19) op den grondslag van de
configuratie van een proefbuis, waarin zich een stuurrooster bevindt
tusschen twee positieve electroden met gelijke potentiaal. Rechts van
de verticale as zijn nog eens de, uit de afbuigingen in den eersten

Fig. 65. Berekende krommen van de stuurwerking van een negatieven rooster
gelegen tusschen twee electroden met een' positieve potentiaal van 50 resp. 100
Volt. De krommen A werden verkregen met de onderstelling dat de electronen
geen, de krommen B dat ze wel een afbuiging ondervonden in de eerste
positieve electrode.
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positieven rooster afgeleide krommen uitgezet (Hfst. IV), waarbij
de rooster vervangen wordt gedacht door een massieve electrode.
Het verschil van de berekende stroomkromme A ten opzichte van B
is voor het belangrijkste deel kleiner dan dat het snelheidsverlies in
den eersten positieven rooster zou doen veronderstellen, zoodat in
vele practische gevallen het voldoende zal zijn, indien we de eenvoudigste formule (17) gebruiken. Dit zal het geval zijn, als het
maximale spanningsverlies in den eersten positieven rooster klein
blijft t.o.v. het voetpunt van de verdeelingskromme in fig. (65).
dus als
In

— V
v CQ2

nc
a In:
2 V81.

In 2

Het is gemakkelijk in te zien, dat dit voetpunt niet verandert bij
verschillende waarden van de afbuigingen in den eersten positieven
rooster.

§ 3.

Experimenteels controle.

Voor de berekeningen in § 2 hebben we aangenomen, dat dat
deel der electronen, dat vanaf de voorafgaande electrode zich be
weegt in de richting van de negatieve velddeelen van den stuurrooster terug wordt gekaatst en door de voorafgaande electrode
wordt öpgenomen. Men kan inzien, dat deze veronderstelling de
werkelijkheid dicht benadert, daar de electronen voor de negatieve
velddeelen van den stuurrooster veelal onder groote hoekafbuigingen
worden teruggeworpen. Ze verliezen daardoor in een richting lood
recht op het roostervlak snelheid, waardoor er, na den voorgaanden
rooster tweemaal gepasseerd te zijn, en ook daar weer te zijn afge
bogen, slechts weinig electronen nog voldoende snelheid in de rich
ting van den rooster zullen bezitten om den stuurrooster daarna te
passeeren. Het overige deel passeert den rooster en begeeft zich
naar de anode. In dit geval is deze stroom dus bepaald door

Ia _ d — 2 x
d

’

waarin 2 x de breedte is van de negatieve deelen van het veld in
het vlak van den rooster.

1
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Of het inderdaad geoorloofd is om in eerste benadering het
afknijpen van de negatieve velddeelen in de omgeving van de
roosterdraden als een coulissenwerking te mogen opvatten, zal nu
aan de hand van een contrölemeting op het rubbervlies worden na
gegaan. Hiertoe is voor een bepaalde vlakke symmetrische electrodenconfiguratie opgenomen, van welk punt het electron van de
voorgaande electrode moet vertrekken om nog juist den rooster te
kunnen passeeren.
Van de voorgaande positieve electrode vertrekt het steeds met
een bepaalde snelheid overeenkomende met de electrodepotentiaal.
Dit wordt op het rubbervlies nagebootst door de kogels met behulp
van een metalen goot met snelheid op het vlies te brengen (zie
Hfst. II). Doordat deze goot verplaatstbaar is. kan zoo de ruimte
tusschen twee roosterdraden afgetast worden en het deel (I«) der
electronen, dat bij een zekere waarde van x den rooster passeert
experimenteel worden bepaald. Figuur (66) laat nu zien, in hoe
verre de experimenteel gevonden punten afwijken van de veronder
stelde relatie.

4 — d — 2x

Fig. 66.

Ia
d —2x
Op het rubbermodel is nagegaan of de veronderstelling -j— =---- ------

waarvan uitgegaan is bij de berekening van de in de vorige figuur weergegeven
krommen, juist is. De afzonderlijk aangegeven punten zijn metingen op het
rubbermembraan.
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Gezien een zekere onnauwkeurigheid van de velmeting is de overeenstemming bevredigend te noemen.
Willen we nu contrólemetingen aan practische buizen verrichten,
dan zijn hierbij de volgende voorzorgen noodzakelijk:
1 e. De contactpotentialen van de roosters moeten in rekening
worden gebracht.
2e. De potentialen van de aangrenzende electroden dienen zoo
gekozen te worden, dat de veldsterkte aan weerszijden van
den stuurrooster gelijk is (symmetrisch veld).
3e. De metingen moeten bij zeer kleine kathodestroom gedaan
worden om ruimteladingen te vermijden.
4e. De kathodetemperatuur moet laag gekozen worden, om de
temperatuursnelheden gering te houden.
De contactpotentialen van de roosters, die meestal in de buurt
van 1 Volt zijn gelegen, zijn alleen storend voor die roosters, waar
aan een lage potentiaal wordt aangelegd, dus bijv, de beide, stuurroosters in een hexode of octode. Het meten van de contactpotentiaal van een stuurrooster, dat direct gelegen is voor een kathode,
is bekend 37).
Het meten van de contactpotentiaal aan electroden, die verder in
de ontladingsbaan zijn gelegen, kan niet op gelijke wijze geschieden
door de aanwezigheid van andere electroden op hooge potentiaal.
Wij hebben nu deze meting als volgt verricht:

A.
B.

C.

De meting werd verricht bij geringe kathodestroom (c.a.
6 u A) om ruimteladingen te vermijden.
De kathodetemperatuur werd laag gehouden om de verschui
ving van de karakteristiek door de eigen snelheden der electronen gering te houden.
Alle electroden, behalve de te meten electrode (Vg), kregen
gelijke potentiaal.

Bij de meting werd nu gebruik gemaakt van de stelling 17), dat. als
in een potentiaalveld alle spanningen evenredig vergroot worden,
de krachtlijnen zich niet verplaatsen, zoodat dus ook de electronenbanen gelijk blijven en daarmede de stroomverdeeling. Nemen we
= f (Vy) °P voor een

bij de te onderzoeken buis de kromme
's

aantal verschillende spanningen van de electroden, dan kan door

I

I
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extrapolatie de karakteristiek worden bepaald voor het geval, dat
alle electroden een potentiaal nul zouden bezitten. In dat geval zou

VOLT
Fig. 67. Heit meten van de contactpotentiaal van een electrode, die niet
direct voor de kathode is gelegen, geschiedt door extrapolatie. Meten we bij

lage kathodetemperatuur en zeer kleine stroomen en zetten dan

~— uit als

functie van Vg met de verschillende positieve potentialen van öe overige
electroden als parameters, dan kan door extrapolatie de kromme worden ge
vonden, die zou ontstaan indien de potentiaal der overige electroden nul zou
zijn. Het verticale deel van deze kromme geeft aan de potentiaal van den
rooster, noodig om de contactpotentiaal te compenseeren, zoodat hiermede ook
de contactpotentiaal is gevonden.
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de kleinste potentiaalverandering van den stuurrooster de electronen al dan niet doorlaten naar de anode, zoodat de karakteristiek
een verticale lijn zou moeten worden, die we ook inderdaad door
extrapolatie vinden en die dus de plaats aangeeft, die overeenkomt
met de nulpotentiaal van den rooster.
In figuur (67) is deze meting weergegeven voor een hexodebuis, waarbij de contactpotentiaal werd bepaald van den derden

Fig. 68. Vergelijking van berekende en gemeten krommen van de sturing der
stroomverdeeling door een rooster waarvan het veld symmetrisch verloopt.

rooster, gerekend vanaf de kathode, den tweeden stuurrooster in
deze buis. Alle andere roosters en de anode kregen daarbij gelijke
potentiaal. We moeten in dit geval een positieve potentiaal van

/
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1,4 Volt aanleggen om de contactpotentiaal van den stuürrooster
te compenseeren. De contactpotentiaal zelf bedraagt dus hier —
1,4 V.
Terloops zij opgemerkt, dat men in deze praktische buis niet een
contactpotentiaal mag verwachten op grond van het verschil in
uittree-arbeid van de kathode en het gebruikte roostermetaal, daar
het oppervlak van den rooster sterk verontreinigd kan zijn o.a.
door de van de kathode afdampende stoffen.

!

'ST

Fig. 69.

Gemeten krommen der sturing van de stroomverdeeling door een
negatieven rooster.
I: waarvan het veld symmetrisch verloopt (fig. 68).
II en III: waarvan de veldsterkte aan de anodezijde
van den rooster grooter is.
IV: waarvan de veldsterkte aan de anodezijde van den
rooster kleiner is.
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Meten we nu met inachtname van de bovengenoemde vier punten
de karakteristiek ~ = f

en vergelijken

we

deze

met de

•*s

karakteristiek, berekend met de in de vorige paragraaf gevonden
formule (19). dan blijkt een bevredigende overeenstemming te be
staan (fig. 68). Tengevolge van de temperatuursnelheden vindt een
afronding plaats onderaan de kromme, terwijl bovenin nog eenige
afwijking ontstaat, doordat de roosters voorzien zijn van steunstaven en slechts een beperkte lengte bezitten.

i

Vg in Voit

Fig. 70. Vergelijking van de gemeten karakteristieken der stroomverdeeling,
die aoor een negatieven rooster word»; gestuurd. De cene kromme werd bij een
maximalen anodestroom van 5 A. de andere bij 60 mA opgenomen. De grootere
stroomsterkte veroorzaakt ruimteladingen, die een belangrijke verschuiving van
de karakteristieken veroorzaken.
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Is het veld aan weerszijden van den stuurrooster niet gelijk
(punt 2), dan kunnen belangrijke afwijkingen van de gevonden
karakteristieken optreden. Figuur (69) geeft hiervan een voorbeeld.
Kromme I in deze figuur is het geval, weergegeven in figuur (68),
waarbij de veldsterkte aan weerszijden van den rooster gelijk was.
Bij de krommen II en III is de veldsterkte aan de anodezijde grooter
dan aan de kathodezijde van den stuurrooster.
Bij kromme IV daarentegen is de veldsterkte aan de kathodezijde
het grootst.
De gevonden afwijking kan als volgt worden verklaard. Beziet
men het veld van den stuurrooster op het rubbervlies, dan vormt
zich daar tusschen twee roosterstaven een soort zadelvlak. Het
zadelpunt ligt voor een symmetrisch veld midden tusschen twee
roosterstaven. Is nu het veld asymmetrisch, dan verschuift dit zadel
punt uit het roostervlak en wel in de richting van de electrode,
die de kleinste veldsterkte aan den stuurrooster opwekt. De af
buiging van de electronen vindt dus iets meer voor of achter den
stuurrooster plaats, waardoor zij beter of minder gemakkelijk door
het positieve deel van het veld kunnen passeeren.
Uit de figuur blijkt, dat dit zoodanig kan zijn, dat de steilheid
van het voornaamste deel van de karakteristiek niet onbelangrijk
grooter wordt.
De bovenstaande karakteristieken zijn opgenomen steeds bij lage
kathodetemperatuur en kleine emissiestroomen. In practische buizen
zijn de emissiestroomen meestal in de orde van milliampères.
Hierdoor zal de ruimtelading meer invloed verkrijgen, waardoor
het potentiaalveld wordt veranderd. Zoo zal in de buurt van de
negatieve velddeelen in het roostervlak, waar de electronensnelheden gering zijn, het veld sterker negatief worden, zoodat de
cculissenwerking wordt versterkt en de karakteristiek naar rechts
verschuift. We vinden dit ook inderdaad terug in figuur (70), waar
ter vergelijking de karakteristieken bij Ia
5 fi A en 60 mA te
zamen zijn weergegeven. Door de hoogere temperatuursnelheden
van de kathode verschuift het voetpunt van de kromme naar links.

!

ZUSAMMENFASSUNG.

In Electronen-röhren ist die Verteilung des Kathodenstroms
über die verschiedenen Elektroden für die Arbeitskennlinien maszgebend. Diese Stromverteilung ist von der Geometrie und den
Spannungen der in dem System verwendeten Elektroden abhangig.
An Hand der Darstellung eines vergröszerten Modells des
Potentialfeldes mittels einer Gummimembran und durch das
Studium der den Elektronenbahnen entsprechenden Kugelbahnen
wird die Stromverteilung bei verschiedenen Elektrodenpotentialen
für solche Anordnungen untersucht, wie sie in Verstarkerröhren
vorkommen. (Kap. II. Abb. 15).
Bei Verwendung gitterförmiger Elektroden wird ein Elektronenstrom durch den nicht homogenen Charakter des Potentialfeldes
ungleichmaszig zerstreut (Abb. 18. 31). Die einzelnen Elektronen
bahnen erfahren verschiedene Ablenkungen; diese sind die Ursache
der erwahnten Stromverteilung.
Zunachts wird untersucht, wie grosz die Auffangleistung eines
positiven Gitters (z.B. eines Schirmgitters) infolge der abgelenkten
Elektronenbahnen ist. (Kap. III; Form. 3, Abb. 17).
Durch die Ablenkung, die das Elektron bei dem Durchgang durch
eine gitterförmige Elektrode erfahrt, büszt es Geschwindigkeit in
Richtung der Anode ein, und kann diese unter bestimmten
LImstanden nicht mehr erreichen (Abb. 18). Es entsteht dann eine
Stromverteilung zwischen der Anode und einer oder mehreren
anderen positiven Elektroden; diese fangen die Elektronen auf, die
vor der Anode umkehren. (Abb. 26. 27).
Ablenkungen, die in einem Gitter mit positiven (Kap. IV; Form.
4. Abb. 19) und negativen (Kap. VI; Form. 9, 10, 11, Abb. 29, 31,
35, 39) Ladungen vor sich gehen, werden berechnet und durch
Beobachtungen auf der Gummimembran illustriert und bestatigt.
(Tab. I. S. 83; Tab. II, S. 122).
,
Es wird die Zusammenwirkung der Ablenkungen in mehreren
Gittern mit verschiedener Steigung untersucht (Kap. VII; Abb. 47,
48, 49) und die Kennlinien berechnet, die infolge der Ablenkungen
in ein, zwei und drei Gittern entstehen. (Form. 5, 6, 12, 13; Abb. 52).
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Weiterhin wird der besondere Fall untersucht, dasz die Gitter
gleiche Steigung besitzen und die einzelnen Windungen eines
Gitters, von der Kathode aus gesehen, in dem Schatten eines vorhergehenden Gitters stehen (Kap. VIII; Abb. 60—63). Hierbei
wird die Biindelbreite (Form. 15) und der Brennpunkt (Form. 14;
Tab. III, S. 149) des Elektronenbündels nach dem Durchgang durch
ein negativ geladenes Gitter berechnet (Abb. 58). Die Kennlinien
ergeben sich dann aus der errechneten Zusammenwirkung zwischen
den Ablenkungen in den beidem Gittern. (Form. 16).
Schlieszlich wird die Steuerung der Stromverteilung mittels eines
negativen Gitters zwischen zwei positiven Elektroden untersucht.
Messungen (Kap. IX. Abb. 66) mit der Gummimembran zeigen,
in welcher Weise diese Steuerung zustande kommt. Die Kennlinien
der Steuerung werden berechnet (Form. 17, 19; Abb. 65) und in
guter Uebereinstimmung mit den gemessenen Kurven gefunden.
(Abb. 68).

-

SUMMARY.
In thermionic amplifier valves the distribution of the cathode
current over the different electrodes is decisive for the operation
characteristics. This current distribution depends on the geometry
and the potentials of the electrodes employed.
With the help of an enlarged model of the electrostatic field, in
the form of a stretched rubber membrane, over which steel balls are
running, the trajectories of which correspond to the electron paths,
the current distribution at different electrode potentials is investigated for conditions such as prevail in amplifier valves. (Chap. II.
fig. 15).
When grid-shaped electrodes are used. the electrons will be
diffused on their way to the anode, due to the non-homogeneous
nature of the electrostatic field (fig. 18, 31). The individual elec
trons undergo different deflections and due to this a certain current
distribution is established.
First of all the absorptive capacity of the positive grid as a result
of the deflected electron beam is investigated. (Chap. III, form. 3,
fig. 17).
Due to the deflection, which the electron undergoes when passing
a grid-shaped electrode. it loses velocity in the direction of the anode
and under certain conditions it is no longer able to reach the latter.
(fig. 18). A current distribution is then produced between the anode
and one or more of the other positive electrodes. which intercept
the electrons that reverse before the anode, (fig. 26. 27).
Deflections which are caused by grids with positive (Chap. IV.
form. 4. fig. 19) and negative (Chap. VI, form. 9. 10, 11, fig. 29, 31,
35, 39) charges are calculated and also illustrated and confirmed
by observations on the stretched rubber membrane. (tabel I. p. 83;
II, p- 122)).
The cumulative effect of the deflections in several grids with a
different pitch is examined (Chap. VII, fig. 47, 48, 49) and the
characteristics are calculated due to the deflections in one, two and
three grids (form, 5, 6, 12, 13, fig. 52).
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A special case is investigated, where the grids have the same pitch
and the separate grid wires of a grid, as seen from the cathode,
stand in the shadow of a preceding grid. (Chap. VIII, fig. 60—63).
The beam width (form. 15) and the focal point (form. 14; tabel III,
p. 149) of the electron beam after passing a negatively charged
grid are calculated (fig. 58). The distribution characteristics then
follow from the calculated effect of the deflections in several grids
(form. 16).
Finally, with the aid of the model of a rubber sheet, itisexamined
how a negative grid between positive electrodes Controls the current
distribution. (Chap. IX, fig. 66). With the help of these observations
control characteristics are calculated (form. 17, 19, fig. 65), which
are found to be in good agreement with the measured curves of
the valve (fig. 68).
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geheel centraal is, den stroom weer bij te lage waarden van de
tegenspanning op de bolvormige electrode.
1925.
H. Farnsworth, Phys. Rev. 25-41
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II.
De toepassing van de methode van de Lussanet de la
Sablonière voor het bepalen van de stroomverdeelingskrommen
zonder secundaire emissie door Spangenberg in een tetrode voor
lage potentialen, is niet geoorloofd.
C. de Lussanet de la Sablonière, Hochfreq. Techn. u. El. Ak.
41 - 195 - 1933.
K. Spangenberg, Proc. I.R.E., Mei - 226 - 1940.

III.
Het niet-homogene karakter der roosters van een meerroosterbuis
kan aanleiding geven tot fijnstructuur in de karakteristiek.

IV.
In een penthode kan soms met voordeel de anode bedekt wor
den met een stof, waarvan de secundaire-emissiefactor hooger is,
doch die een geringer aantal snelle gereflecteerde electronen geeft

dan het anodemetaal.

V.
In multiplicatorversterkerbuizen met een groot aantal trappen is
het gewenscht, voor het verkrijgen van een groote steilheid de
temperatuur van de thermische kathode laag te kiezen.
J. Jonker en A. van Overbeek, W. Eng., 15 - 150 - 1938.
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VI.
In ontvangbuizen zal bij het gebruik als oscillator voor korte
golven de capaciteitsvariatie van de doorvoeren door de glazen wand
de voornaamste oorzaak zijn van de frequentievariatie bij het in
schakelen.

VII.
Bij gebruik als oscillator voor korte golven zal in ontvangbuizen
bij wijziging van de omgevingstemperatuur de huls van kunsthars
in hoofdzaak de frequentieverandering veroorzaken.

VIII.
De werking van de ..beamplaten” in een zg. tetrode-eindbuis
vertoont veel overeenkomst met die van den vangrooster in een
penthode-eindbuis.
O. H. Schade. Proceedings of I.R.E., 26 - 2 - 1938.
J. L. H. Jonker, W.E. 16 - 274 en 344 - 1939.

IX.
Bij het nuttig gebruikmaken van secundaire emissie is het gewenscht, rekening te houden met de verdeeling naar uittreerichting
en energie der secundaire electronen.
X.
In een triode zal de anodestroom in het aanloopstroomgebied
kleiner zijn dan zou volgen uit de formule voor het aanloopstroomv
gebied van een diode (In — Ike vt ), indien men in plaats van de
anodepotentiaal de effectieve potentiaal van den rooster invoert.
W. Schottky, Annalen der Physik, 44 - 1011

1914.

XI.
Door de steunbalken van de roosters in moderne versterkerbuizen
is het niet mogelijk, den storenden invloed van de secundaire
emissie op de karakteristieken van eindbuizen alleen met behulp
van ruimtelading te vermijden.
J. L. H. Jonker, W.E. 16 - 274 en 344 - 1939.
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XII.
Het verdient aanbeveling bij het afstudeeren aan de T. H. meer
gebruik te maken van octrooien als bron van studie.

XIII.
De schotten op de anode van een eindtetrode RCA 48, die aan
gebracht zijn om door het verkrijgen van een veldvrije ruimte de
secondaire emissie te onderdrukken, zijn niet voldoende doel
treffend.

XIV.
Een temperatuurtoename veroorzaakt bij doorvoerdraden van
electroden door een glazen wand een toename van de capaciteit
van dezen doorvoerdraad. Wordt de doorvoering verkregen met
behulp van een glazen parel door een metalen wand, dan kan door
het verschil in uitzettingscoëfficiënt van metaal en glas een capaciteitsverandering zoowel in positieven als in negatieven zin optreden.
J. M. Miller, Electronics 10 - No. 11 - 1937.

XV.
In vele electrische kookapparaten voor huishoudelijke doeleinden
is het uit een oogpunt van warmte-economie gewenscht, dat
de warmteoverdracht niet door straling, doch door geleiding plaats
vindt.
XVI.
De hoogste frequentie, waarbij de afscherming door eenige achter
elkaar geplaatste schermen in een electronenbuis nog als zoodanig
werkzaam is, kan op eenvoudige wijze bepaald worden door de buis
te beschouwen als een zeefketen, welke de hooge frequenties door
laat.

XVII.

I

Bij de toepassing van oxydkathoden in lijnversterkerbuizen is het
noodzakelijk, deze voor het gebruik aan een langdurig verouderings
proces te onderwerpen.
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XVIII.
Het gebruik van multiplicatorversterkerbuizen in lijn versterkers
is economisch niet verantwoord.

XIX.
Multiplicatorbuizen zijn in principe meer geschikt voor het gc*
bruik voor spanningsregeling van generatoren dan gewone buizen.
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