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INLEIDING

EN

OVERZICHT

Het standaardinstrument voor het meten van electrische la
dingen is de electrometer. Onder een electrometer willen we een
instrument verstaan, dat bestaat uit een condensator aangesloten
op een stroomloze spanningsmeter. De te meten lading wordt op de
condensator aangebracht, waardoor er een electrisch spannings
verschil tussen de platen van de condensator zal ontstaan. Dit
spanningsverschil kan door de spanningsmeter worden „vertaald” in
een zintuigelijk waarneembare macroscopische aanwijzing. De con
densator die in feite tot taak heeft de lading in een electrische
spanning te „transformeren”, duiden we aan met detector. We wil
len daarbij onderscheid maken tussen een statische en een dynami
sche detector. Bij een statische detector is de capaciteitswaarde
van de condensator constant in de tijd. Een electrische lading op
de condensator gebracht, zal een gelijkspanning geven. In het
dynamische geval vari'ëert de capaciteitswaarde van de condensator
periodiek met de tijd. Hierdoor ontstaat over de condensator een
wisselspanningscomponent met een frequentie gelijk aan die waarin
de capaciteit vari'ëert. De grootte van deze wisselspannings
component, welke een maat is voor de aangebrachte lading, kan
daarna als zodanig gemeten worden.
Het deel van het instrument dat - eventueel na versterking de reactie van de detector „vertaalt” in een zintuigelijk waar
neembare aanwijzing, willen we de indicator noemen. De detector
en de indicator tezamen vormen de apparatuur waarmede de electri
sche lading kan worden gemeten: d.i. de electrometer.
Al naar gelang de wijze waarop het indicatorsysteem is uit
gevoerd, kunnen de verschillende bestaande electrometers worden
verdeeld in twee groepen:
a. mechanische electrometers
.
■
b. electronenbuis-electrometers.
Bij de mechanische electrometers wordt gebruik gemaakt van de
kracht tussen twee electroden die optreedt als er tussen deze
electroden een electrisch spanningsverschil bestaat. Het mecha
nisch effect van deze kracht wordt gemeten. Bij de electronenbuiselectrometer fungeert de rooster-kathodecapaciteit als - deel van
de - ladingsdetector. De door de condensator in een spanning
„getransformeerde” lading wordt door de electronenbuis versterkt
en met behulp van een stroommeter - bijv. opgenomen in de anodekring - gemeten.
Het verband tussen de zintuigelijk waarneembare uitslag en
de corresponderende waarde van de te meten lading wordt gegeven
door de signaalgevoeligheid van de apparatuur. Men noemt dit ook
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wel de „technische gevoeligheid”. Door de signaalgevoeligheid te
vergroten kan in eerste instantie de grensgevoeligheid worden op
gevoerd. Bij een hoge signaalgevoeligheid echter blijkt de wijzer
van het aanwijsinstrument in de nul stand niet stil te staan. De
wijzeruitslag zal fluctuaties vertonen. De nauwkeurigheid van de
aflezing en daardoor van de meting zal door deze fluctuaties wor
den begrensd. Vergroting van de signaalgevoeligheid geeft wel is
waar een grotere uitwijking ten gevolge van het te meten signaal,
de optredende fluctuaties zullen echter in gelijke mate toenemen.
Onder deze omstandigheden heeft het daarom zin de prestaties van
de meetapparatuur niet zozeer te beoordelen naar zijn signaal
gevoeligheid, maar veeleer naar de meetwaarde, die een uitwijking
geeft gelijk aan bijv. de middelbare waarde van de optredende
nulpuntsfluctuaties. De reciproke van deze meetwaarde wordt de
nuttige gevoeligheid van de apparatuur genoemd [Al 52].
Naast het begrip nuttige gevoeligheid dat wordt bepaald door
de - kwadratische - som van alle optredende deel fluctuaties, wil
len we het begrip „natuurlijke gevoeligheid” definiëren. Onder de
natuurlijke gevoeligheid van de apparatuur verstaan we de nuttige
gevoeligheid voor zover deze wordt bepaald door de fluctuaties
die rechtstreeks en noodzakelijk samenhangen met het principe van
de toegepaste detector. De natuurlijke gevoeligheid is dus een
klasse-eigenschap van alle meetinstrumenten, die op éénzelfde
principe berusten, onder dezelfde omstandigheden worden bedreven
en bovendien op éénduidige wijze kunnen worden genormeerd.
De verhouding tussen nuttige gevoeligheid en natuurlijke ge
voeligheid van een instrument wordt het {ruis)rendement genoemd.
Dit rendement kan dus hoogstens gelijk zijn aan 1.
De inhoud van dit proefschrift geeft een antwoord op de
vraag welk rendement men bij de verschillende typen electrometers
zowel practised als theoretisch kan bereiken onder gespecificeer
de meetomstandigheden.
In hoofdstuk I wordt een berekening gegeven voor de natuur
lijke gevoeligheid bij twee verschillende meetprocedures. Een
condensator wordt gebruikt als detector. Bij de ene meetprocedure
- meetmethode I - wordt de uitslag van de aanwijsmeter tengevolge
van de aangebrachte meetlading door één enkele aflezing bepaald
ten opzichte van een vaste nullijn. Deze nullijn is verkregen
door de uitwijking van de spanningsmeter bij afwezigheid van een
meetlading te middelen gedurende een tijdsinterval groot ten op
zichte van de f?C-tijd van het detectorsysteem. Bij de tweede meet
procedure - meetmethode II - wordt de grootte van de meteruitslag bepaald uit twee aflezingen: één aflezing voor het aanbren
gen van de te meten lading en één aflezing nadat de te meten la
ding is aangebracht. De totale tijdsduur is hierbij klein veron
dersteld ten opzichte van de i?C-tijd van het detectorsysteem. De
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tweede meetprocedure blijkt een hogere gevoeligheid te geven dan
de eerstgenoemde meetprocedure.
Bij de keuze van het detectorsysteem voor het meten van een
electrische lading zijn niet die methoden beschouwd wier toepas
sing berust op de - al of niet kunstmatig verkregen - energie der
electronen waaruit de te meten lading bestaat. Een dergelijke toe
passing vindt men bijv. bij de multiplicatorbuis of bij een fluorescentiekristal in combinatie met een fotomultiplicatorbuis.
In de volgende hoofdstukken wordt ingegaan op de eigenschap
pen van de verschillende electrometertypen. Er wordt aangegeven
op welke algemene wijze de bereikbare nuttige gevoeligheid bere
kend dient te worden. Voor zover mogelijk wordt steeds de bere
kende waarde voor de nuttige gevoeligheid vergeleken met de expe
rimentele resultaten zowel door anderen als door ons verkregen.
In hoofdstuk II wordt de electronenbuis-electrometer bespro
ken, terwijl in hoofdstuk III hetzelfde type electrometer, echter
in een dynamische uitvoering wordt behandeld. In het bijzonder
wordt ingegaan op een door ons beproefde nieuwe uitvoering van
de modulatiemethode. Bij deze uitvoering blijkt dat bij gebruik
van meetmethode II de nuttige gevoeligheid uitsluitend wordt be
paald door het schrooteffect van de anodestroom van de gebruikte
electrometerbuis. Een gevoeligheid, overeenkomende met 90 elementairladingen kon worden bereikt bij een meettijd van 13 seconden.
Hoofdstuk IV geeft de mogelijkheden en begrenzingen van wat
bereikbaar is met de mechanische electrometer in de bekende sta
tische uitvoering. In het bijzonder wordt ingegaan op de methode
van de „koude demping” ter verhoging van de nuttige gevoeligheid.
Deze methode werd voor het eerst toegepast door Milatz en van
Zolingen. Uit de experimenten blijkt dat de practisch bereikbare
nuttige gevoeligheid niet zozeer in principieel als wel in tech
nisch opzicht wordt bepaald door de storing tengevolge van de
trillingen van de bodem (microseismen). Deze storing kan worden
verkleind door een betere uitbalancering van het electrometersysteem of door de uitwijking van het systeem slechts te meten in
een geschikt frequentiegebied (modulatiemethode).
In hoofdstuk V wordt een experimentele opstelling beschreven
waarbij de mechanische electrometer wordt gebruikt met toepassing
van de modulatiemethode. Uit de experimenten blijkt dat de in
vloed van de microseismen minimaal is voor het frequentiegebied
van 2,5-6 radialen sec-1. Zij kan echter niet worden verwaar
loosd.
Tenslotte wordt in hoofdstuk VI een vergelijkend overzicht
gegeven van de theoretisch en practisch bereikbare nuttige gevoe
ligheid bij toepassing van de verschillende behandelde electro
metertypen. Uit dit overzicht blijkt dat bij toepassing van de
meetmethode, waarbij de uitslag van de aanwijsmeter ten gevolge
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van de aangebrachte meetlading door één enkele aflezing wordt
bepaald ten opzichte van een vaste nullijn, het ruisrendement het
hoogst is voor de electronenbuis-electrometer met toepassing van
de modulatiemethode. Bij de verschillende bestaande typen bereikt
men practisch een ruisrendement 1. Dat desondanks de totale ge
voeligheid vaak minder is dan van de andere electrometertypen
wordt veroorzaakt door de grotere ingangscapaciteit (zie tabel
VI, 1).
Bij toepassing van de tweede meetmethode, waarbij de grootte
van de meteruitslag wordt bepaald uit twee aflezingen: één afle
zing véér het aanbrengen van de te meten lading en één aflezing
nadat de te meten lading is aangebracht, hangt het van de be
schikbare meettijd af welk instrument gebruikt moet worden voor
het bereiken van de grootste gevoeligheid. Voor meettijden, klein
ten opzichte van 1 seconde bezit de electronenbuis-electrometer
in statische uitvoering de grootste gevoeligheid. Voor meettijden
groter dan 1 seconde is dit de electronenbuis-electrometer in de
dynamische uitvoering (zie fig. VI,5).
Met de mechanische electrometer is het mogelijk éénzelfde
gevoeligheid te behalen als met de electronenbuis-electrometer
in de dynamische uitvoering. Practisch laat zich dit echter veel
moeilijker realiseren.

*

*

*

13

1-1-1

Hoofdstuk

I

DE
CONDENSATOR
ALS
LADINGSDETECTOR

§ 1,1. De natuurlijke gevoeligheid van de detector voor het
meten van electrische ladingen
Voor het meten van electrische ladingen wordt als detector
een condensator gebruikt. Deze condensator „herleidt” de te meten
lading q tot een spanning V. Deze spanning kan op verschillende
wijzen gemeten worden. Men kan' zich afvragen, gesteld dat men de
spanning V foutloos meet, hoe nauwkeurig de lading q bepaald kan
worden. De condensator kan worden voorgesteld' door een capaciteit
C met daaraan parallel een onvermijdelijke lekweerstand Ris. Deze
detector zal brownruis vertonen. Dientengevolge zal de lading op
de capaciteit C in de tijd niet constant zijn, doch fluctuaties
vertonen. De invloed van deze fluctuaties op de te bereiken meetnauwkeurigheid hangt af van de meetprocedure, die wordt toege
past. Men kan bijv. als volgt te werk gaan.
Men middelt de uitwijking van de spanningsmeter bij afwezig
heid van een meetlading gedurende een tijdsinterval groot ten
opzichte van de ßC-tijd van het detectorsysteem. Daarna bepaalt
men de uitwijking tengevolge van de aangebrachte meetlading q ten
opzichte van deze gemiddelde nullijn. De tijd, die men aan deze
laatste waarneming besteedt, zal klein zijn ten opzichte van de
/?C-tijd - d.i. de correlatietijd - van het detectorsysteem, omdat
anders de lading reeds voor een goed deel verdwenen zal zijn.
Houdt men hiermede rekening, dan vindt men op de bekende wijze
voor de onzekerheid in de ladingsmeting:
{?}* = {kTC}*

(1-1-1)

waarbij k = de constante van Boltzmann,
T = de absolute temperatuur van de lekweerstand Ris.
Het is duidelijk dat de grootheid {kTC}^ de kwaliteit van
het detectorsysteem bij de aangegeven meetprocedure bepaalt. De
reciproke waarde hiervan noemt men de natuurlijke gevoeligheid
van de instrumenten, die op dit principe werken.
Bij de hierboven geschetste meetprocedure heeft men, wat be
treft de invloed van de ruis, de eigenschappen van het detector
systeem niet ten volle benut. De te meten lading q is bepaald uit
een tweetal metingen. Eén meting vergt een meettijd, groot ten
opzichte van de correlatietijd; de tweede meting vergt een meet
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tijd klein ten opzichte van de correlatietijd. Wat betreft de
ruis bestaat er geen correlatie tussen beide metingen. Vergen
beide metingen een gezamelijke meettijd die kleiner is dan de
correlatietijd van het detectorsysteem, dan zal men wegens de
correlatie die nu wat de ruis betreft tussen beide metingen be
staat een gunstiger natuurlijke gevoeligheid moeten vinden. Hier
op is de volgende meetprocedure gebaseerd.
Men bepaalt de nulstand op het tijdstip tQ door het verrich
ten van één enkele aflezing. Brengt men daarna de te meten lading
aan en meet men opnieuw de uitwijking op het tijdstip (f0+x), dan
wordt de kwadratisch gemiddelde fout
gegeven door:
Md - [<ï(to+T) - «ï^o)]2
Na uitwerken van het rechter lid vindt men:
AT9d = 2t9(*o)2 - 9(to)9(t0+T)] = 2kTC[l - exp
is

Daar x klein is ten opzichte van de correlatietijd, is:
Ml = J^x

(1-1-2)

i s

Dit resultaat is reeds door Zernike aangegeven [Ze 32] en geeft
een kleinere middelbare afwijking dan (1-1-1). Indien de metin
gen die men verrichten moet, het toelaten, verdient deze tweede
meetprocedure de voorkeur.
Tot nu toe is aangenomen, dat de momentane spanning V over
de capaciteit C foutloos gemeten werd. In werkelijkheid is dit
niet het geval en zal ook de indicator onrust vertonen. Deze
onrust is uit te drukken in een aequivalente ladingsfluctuatie op
de ingang van de detector qind(t)- Past men weer laatstgenoemde
meetprocedure toe, dan wordt, daar er geen correlatie bestaat
tussen de fluctuaties, opgewekt door het detectorsysteem en de
indicator, de totale kwadratisch gemiddelde fout:
Ag2« A o2 + A o2 .
T

d

T 1nd

Voor \fl2ind vindt men, indien aangenomen wordt .dat de tijdsduur x
groter is dan de aanwijstijd van de indicator:

zodat

Ag?
j(t„)2
X^md. = 2q■
"^indv
o'
2kT
M2 =
+ 2(?ind^o)"
11 is

(1-1-3)

Opdat de nuttige gevoeligheid van het instrument gelijk wordt aan
zijn natuurlijke gevoeligheid, is het noodzakelijk dat geldt
9 ind^ * o)

2kT
11;.

X
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§ 1,2. Keuze van de detector voor het neten van electrische
stromen
Wij willen nagaan welk detectorsysteem gebruikt moet worden,
om een electrische stroom zo nauwkeurig mogelijk te meten.
De in § 1,1 besproken detector voor het meten van electri
sche ladingen kan ook thans gebruikt worden. Immers meten we ge
durende de tijd x dan zal de gemiddelde hoeveelheid lading op de
ingang bedragen:
q = i.x

(1-2-1)

waarbij i de gemiddelde waarde van de stroom is. Bepaalt men de
uitwijking ten gevolge van de verzamelde lading q ten opzichte
van een vaste nullijn, dan geldt met toepassing van (1-1-1):
{ï1}“ =

(1-2-2)

Bepaalt men echter de nulstand op het tijdstip tol sluit men
daarna de apparatuur aan op de stroombron en meet men de uitwij
king op het tijdstip (fo+x), dan wordt met toepassing van (1-1-2)
gevonden:
= {2kLf
«i»x

(1-2-3)

Daar x « fiisC, is voor éénzelfde tijdsduur x de uitdrukking
(1-2-3) kleiner dan (1-2-2). Voor toenemende waarde van de meet
tijd x wordt een grotere nauwkeurigheid gevonden in de gemiddelde
stroom T.
Daar in de bron continu in de tijd electrische lading gepro
duceerd wordt, kan men bij de meting daarvan gebruik maken door
op de bron een weerstand R aan te sluiten. Er zal in deze weer
stand een electrische stroom gaan lopen. Men kan de weerstand R
opvatten als een detector, die de te meten stroom in een spanning
„transformeert” welke met behulp van een spanningsmeter bepaald
kan worden. Deze stroom kan ook rechtstreeks gemeten worden met
bijvoorbeeld een galvanometer. De kleinste waarde van de stroom
die nog gemeten kan worden, wordt bepaald door de brownruis van
de weerstand R. Volgens Nyquist geldt voor de middelbare fout in
de stroommeting:
= (—(1-2-4)
v.R
Hierin is B de effectieve bandbreedte voor ruis van het meet
instrument gedefini'éerd volgens
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a) = 2tcv

(1-2-5)

waarbij g(w) de responsiekarakteristiek van de indicator voor
stelt.
Uit uitdrukking (1-2-4) volgt, dat de natuurlijke gevoelig
heid stijgt met toenemende waarde voor de weerstand R. Men zal
dus een hoge waarde voor de weerstand R kiezen. In de techniek is
men thans in staat redelijk stabiele weerstanden te vervaardigen
tot een waarde van 1013 Q [Kr 52]. Parallel aan de weerstand R
zal door bedrading en aangekoppelde spanningsmeter steeds een
parasitaire capaciteit C aanwezig zijn. Deze capaciteit bezit
doorgaans een waarde van ongeveer 10 pF. Hierdoor zal de i?C-tijd
van de detector bij gebruik van een weerstand van 1013 £1 circa
100 sec bedragen. Veronderstelt men, dat de aanwijstijd van het
indicatorsysteem klein is ten opzichte van deze tijd, dan wordt
de uiteindelijke aanwijstijd van het instrument bepaald door de
flC-tijd van de detector. In dit geval vindt men voor de middel
bare fout in de stroommeting:
{i2}* = {kT/R2C}*

(1-2-6)

Verhoging van de waarde van de capaciteit C geeft naast een hoge
re gevoeligheid een grotere aanwijstijd - d. i. meettijd - zodat
hierdoor geen essentiële winst verkregen wordt.
Door het toepassen van tegenkoppeling kan de ÜC-tijd van het
ingangscircuit aanmerkelijk verkleind worden. In de schakeling
van fig. 1,1 wordt de tegenkoppelspanning toegevoerd aan de weer-

Fig. I,1. Principeschema van een electro
meter voorzien van een met de
uitgangsspanning evenredige te
genkoppeling.
stand R. Is A de versterkingsfactor van de versterker en is de
spanning die wordt teruggevoerd ßK2, dan geldt:
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(1-2-7)
terwijl de flC-tijd van de detector is geworden: RC/1+Aß. Berekent
men voor dit systeem de middelbare fout in een stroommeting, dan
vindt men (zie appendix Ka 52):
{i2F = (1 + 4(3)*. (kT/R2®*

(1-2-8)

Dit is groter dan gevonden wordt zonder gebruik te maken van tegenkoppeling (1-2-6). De aanwijstijd is wel is waar gereduceerd
met een factor (1+Aß), echter ten koste van de nuttige gevoelig
heid die (1+Aß)* maal slechter geworden is. Dit laatste is in
overeenstemming met een door Milatz en Keller bewezen stelling
[Mi 42]: het is niet mogelijk de verhouding tussen signaal en
geruis door middel van tegenkoppeling essentiëel te beïnvloeden.
Zou men echter een weerstand gekozen hebben met een waarde
fi/(l+Aß) ter verkrijging van éénzelfde .RC-tijd, dan werd de mid
delbare fout in een stroommeting:
{i2}* = (1 + Aß).Ä*

(1-2-9)

ii G

Dit is een factor (1+Aß)* ongunstiger dan (1-2-8). Het heeft dus
wel zin tegenkoppeling toe te passen ter verbetering van de frequentiekarakteristiek, c.q. aanwijstijd.
Vergelijkt men uitdrukking (1-2-6) met (1-2-3) en kiest men
beide meettijden dezelfde door te stellen t = RC, dan is de mid
delbare fout, gegeven door (1-2-3) kleiner dan de middelbare fout
ten gevolge van (1-2-6). Immers Ris is groot ten opzichte van R.
Het meten van stromen door een verzamelmeting met behulp van
een capaciteit C verdient, indien toepasbaar, zeer zeker de voor
keur.

§1,3. Storingen in de detector
In de detector die gebruikt wordt voor het meten van electrische ladingen, treden storingen op. Een aantal van deze sto
ringen willen wij in het kort bespreken.
1. In de ruimte tussen de beide platen van de capaciteit C zal
bij kortsluiting door een geleider een electrisch veld blijven
bestaan, waarvan de grootte overeenkomt met een potentiaalver
schil tussen de platen:
= 9! - 92

(1-3-1)

Hierbij zijn cpx en cp2 de respectievelijke uittreepotentialen van
de metaalsoorten, waaruit de oppervlakken van de platen zijn op
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gebouwd. De verklaring voor dit potentiaalverschil wordt gegeven
door de electronentheorie (R.Becker, Theorie der Elektrizität,
Band II). In de stationaire toestand zal men in het circuit van
dit electrische veld niets bemerken. Immers het potentiaalver
schil tussen beide platen bedraagt bij uitwendige meting nul
Volt. Er ontstaat eerst een meetbare spanning nadat lading op de
capaciteit C is aangebracht. Verandert echter op één of andere
wijze de uittreepotentiaal van één der beide metaaloppervlakken,
dan zal er op de capaciteit C een ladingsverandering ontstaan.
Immers men kan zich het door de contactpotentialen opgewekte veld
veroorzaakt denken door een lading qc, dusdanig, dat
<?c = c.vc

Een verandering dVc in de spanning Vc geeft in de lading een va
riatie C.dVc. Deze ladingvariatie wordt door het instrument gede
tecteerd.
Veranderingen in de contactpotentiaal kunnen ontstaan door:
a. Temperatuurvariaties in de detector.
Het blijkt dat de grootte van de uittreepotentiaal cp afhan
kelijk is van de temperatuur. Tevens kunnen door temperatuur
variaties thermo E.M.K. ’s worden opgewek-t in het meetcircuit.
b. Adsorptie van vreemde atomen door het metaaloppervlak van de
condensatorplaten.
De uittreepotentiaal van een metaaloppervlak is sterk afhan
kelijk van het aantal vreemde atomen dat geadsorbeerd is.
Als voorbeeld mag genomen worden dat zuiver wolfraam een
uittreepotentiaal bezit van 4,5 Volt. Indien thoriumatomen door
het wolfraamoppervlak geadsorbeerd worden, daalt de uittreepoten
tiaal vrij snel tot een minimum waarde van 2,6 Volt. Deze minimum
waarde is bereikt, als het gehele wolfraamoppervlak bedekt is met
een enkelvoudige laag van thoriumatomen. Dit betekent dat men de
condensatorplaatoppervlakken zeer goed dient te reinigen en in
hoog-vacuum moet opstellen. Vooral vocht heeft een belangrijke
invloed op de grootte van de uittreepotentialen. Preciese gege
vens zijn hierover echter niet bekend.
Wil men de storingen ten gevolge van veranderingen in de
contactpotentialen zo klein mogelijk maken, dan is een eerste
vereiste de grootte van de contactpotentialen zo klein mogelijk
te maken. Veelal worden de condensatorplaten met een „identieke”
goudlaag bedekt. Echter ook dan kan nog een potentiaalverschil
optreden tot circa 20 mV. Met zeer veel voorzorgen schijnt het
echter op deze wijze mogelijk de veranderingen in het verschil
der uittreepotentialen te beperken tot circa 100 |jV per 24 uur
[Pa 47].
2. lonisatie van het omringende gas door cosmische straling en
radioactieve verontreiniging.

1-3-1
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De gevormde ionen zullen tengevolge van het door de contactpotentialen opgewekte veld verzameld worden en aanleiding geven
tot storingen. Men kan dit effect verminderen door de detector te
plaatsen in een geevacueerde ruimte, waarvan het volume zo klein
mogelijk is. Door alle benodigde onderdelen zeer goed schoon te
maken en de electrische velden in genoemde ruimte zo laag moge
lijk te houden beperkt men dit effect eveneens.
3. Electrische stromen veroorzaakt door het isolatiemateriaal.
Oefent men op een isolator een mechanische druk uit of
plaatst men het in een electrisch veld, dan zal in de isolator
een electrische stroom worden opgewekt. Deze stroom hangt af van
de vorm en aard van het isolatiemateriaal. In polystyrene en
barnsteen verdwijnen deze stromen in zeer korte tijd. Bij kwarts
en glas is dit echter niet het geval en blijven deze stromen
langer bestaan. Men dient daarom voorzorgen te nemen, dat het
gebruikte isolatiemateriaal zoveel mogelijk electrisch wordt af
geschermd en mechanisch zo gering mogelijk wordt belast.

2-1-1
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Hoofdstuk
DE

II

ELECTRONENBUIS“ ELECTROMETER

§ II,1 . De berekening van de nuttige gevoeligheid bij gebruik
van de electrometerbuis als ladingsmeter
Het stuurrooster van een electrometerbuis bezit een impedan
tie ten opzichte van de kathode. Deze impedantie kan worden voor
gesteld door een parallelschakeling van een capaciteit Cg en een
weerstand i?g. In het geval van ladingsmeting kan dus het stuur
rooster als detector fungeren. De door deze detector in een span
ning „getransformeerde” lading kan door de electrometerbuis ver
sterkt en met behulp van een stroommeter - opgenomen in de anodekring - gemeten worden.
In verband met hetgeen in § I, 1 is behandeld, zal men er
naar streven de weerstand R% zo groot mogelijk te maken. Door de
buis te laten werken met „zwevend rooster” daarbij de isolatie
van het stuurrooster zowel in - als uitwendig zo goed mogelijk
makend, bereikt men vrijwel een optimum waarde. Bij deze instel
ling van de buis geldt voor de weerstand Rg:
(2-1-1)

Hierbij is flig de differentiële rooster-kathodeweerstand veroor
zaakt door de roosterstroom:
-1
(2-1-2)

Voor het bereiken van een hoge waarde voor Rg is naast een goede
isolatieweerstand Ria een lage waarde voor de roosterstroom Ig
noodzakelijk. Dit laatste bereikt men door de electrometerbuis te
bedrijven met:
1. een lage kathodetemperatuur Tc ter vermindering van de fotoen thermische emissie van het stuurrooster.
2. een lage spanning op de electroden van de buis ter verminde
ring van de positieve ionenstroom ten gevolge van ionisatie van
gasresten in de buis.
3. een eventueel rooster tussen kathode en stuurrooster gebracht
op een positieve spanning ter vermindering van de positieve ionen
stroom tengevolge van door de kathode geemitteerde positieve
ionen.
Voor de spectrale intensiteit J[Vg] van de aequivalente
roosterspanningsfluctuaties bij een electrometer triode geldt:

2-1-8
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JIVJ =

n

2kTa ,
'ST7>|Z‘

+ J[Vg],

(2-1-3)

hierbij is ig de absolute som van de roosterstroomcomponenten,
Zg de rooster-kathode impedantie,
ia de spectrale intensiteit van de anodestroomfluctuaties, uitgedrukt in een aequivalente roosterspanning.
Daar Ris » Rig geldt voor de roosterkathode impedantie:

Zg

fljg
1 + j(üCgRig

(2-1-4)

Bovendien geldt volgens Keller [Ke 45] voor een buisinstelling
met zwevend rooster:

2kT0
1
------- « - e.
Tl
nR;.

(2-1-5)

zodat (2-1-3) wordt:
JiV*'

'

e. ig.flig

{7Z 1 + O)2. C2.fiL

+

(2-1-6)

^g.X»ig

Door van Wijngaarden [Wij 5l] is voor een aantal electrometerbuizen de grootheid J[Kg]ja bepaald in het frequentiegebied
van 1 tot 1000 Hz. In dit frequentiegebied blijkt te gelden:

J[Ve

D + —

co

(2-1-7)

De term D is afkomstig van het schrooteffect van de anodestroom;
de term — wordt veroorzaakt door het in de buis optredende flikco
kereffect. Bij sommige buizen treedt bovendien een term op van de
E1
gedaante —=— . Wij willen deze term verder buiten beschouwing
ü)2+ß2
laten.
Voor het bepalen van de nuttige gevoeligheid van de electrometerbuis voor het meten van (semi-)constante signalen dienen we
echter tevens het gedrag van Jl^g]ia te weten in het frequentie
gebied van 0 tot 1 Hz. Dat de uitdrukking (2-1-7) voor dit hele
gebied niet geldig blijft, is duidelijk.
Algemeen wordt verondersteld, dat moet gelden [zi 50]:

JLVg]ia = D +

A
co + 2'n/rc2

(2-1-8)

Wat betreft de grootte van de tijd t;2 zijn echter geen waar
den bekend. Uit metingen, gedaan door Rollin en Templeton [Rq 53]
en Baker [Ba 54] mag verwacht worden dat tot v = 10'3 Hz de spec
trale intensiteit J[Kg] i beschreven kan worden volgens (2-1-7).
Wij willen daarom bij onze berekeningen veronderstellen, dat
t2 £ 1000 sec.

2-1-9
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Bepaalt men de uitwijking ten gevolge van een aangebrachte
meetlading q ten opzichte van een vaste nullijn, dan wordt de
onzekerheid in de ladingsmeting gegeven door:
q2 = J
O

C^. J[K ] .g2(w)dw

(2-1-9)

waarbij de functie g(oo) de responsiekarakteristiek beschrijft van
het aanwijsinstrument. Nemen we aan, dat het door het aanwijsinstrument doorgelaten frequentiegebied groot is ten opzichte van
de reciproke-ÜC-tijd van de roosterkring, dan geldt:
{q2}* = {fe.ig.fig.Cg +

J

D. Cg. g2(w)dco +

J

(i)+^x cg-g2(w)dw^
(2-1-10)

Voor de meeste electrometerbuizen wordt de belangrijkste
bijdrage geleverd door het schrooteffect van de roosterstroom
d.i. de eerste term van (2-1-10). Veelal geldt dus bij bovenge
noemde methode van meten:
= {y2.e.lg./?g.Cg}w

(2-1-11)

Wil men de lading q bepalen uit een tweetal aflezingen; één afle
zing op het tijdstip tD voor het bepalen van de nulstand en één
aflezing op het tijdstip (t0+^) nadat de lading q is aangebracht,
dan wordt de kwadratisch gemiddelde fout A^2 gegeven door
At<72 = 2[q(t0)2 - q(t0)q(t0+'C)]

(2-1-12)

Voor de berekening van de correlatiefunctie qr(t0)q(t0+x) maken we
gebruik van het Wiener-Khintchine-theorema. Men mag schrijven:
(7(to)<?(fo+T) = /
O

.C2.g2(w).cosurrdtt>

Kiezen we het tijdsinterval x groter dan
meter, m.a.w. voor „witte” ruis bestaat er
de meting op het tijdstip ta en de meting
en maken we gebruik van (2-1-6) en (2-1-8)
A^2 * e. ig.T + 2C2{J Dg2(w)da) + f°

(2-1-13)

de aanwijstijd van de
geen correlatie tussen
op het tijdstip (t0+x)
dan is:
g2(w)(l - cosoiix)dw}
(2-1-14)

In deze uitdrukking zal de invloed van het flikkereffect belang
rijken zijn dan in uitdrukking (2-1-10). Bij sommige electro
meterbuizen kan de invloed van het flikkereffect zelfs geheel
gaan overheersen. De (totale) ruisbijdrage van de roosterstroom
ig bevindt zich hoofdzakelijk in het frequentiegebied (o,l/i?gCg).
De tijd X is klein gekozen ten opzichte van de i?gCg-tijd van het
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roostercircuit. Dientengevolge zal de roosterstroomruis sterk
gecorreleerd zijn. De ruisbijdrage ten gevolge van het flikkereffect beperkt zich niet tot een smal frequentiegebied. Wel neemt
de spectrale intensiteit af met toenemende frequentie. De corre
latie zal hier dus minder sterk zijn. De invloed van het flikkereffect zal relatief toenemen ten opzichte van de schrootruis van
de roosterstroom.
De resulterende nuttige gevoeligheid zal bij de tweede me
thode absoluut genomen groter zijn dan bij de eerstgenoemde meet
methode.

§ 11,2. Beschrijving van enkele bestaande uitvoeringen
Bij toepassing van de electrometerbuis voor het meten van
(semi-)constante signalen ondervindt men veel last van nulpuntsverloop. Dit nulpuntsverloop wordt veroorzaakt door wijziging van
de buisconstanten, de batter ij spanning(en) en de emissie van de
kathode. Men zal er naar streven dit nulpuntsverloop zo gering
mogelijk te maken:
De veranderingen van de buisconstanten beperkt men door:
1. De electrometerbuis trillingsvrij op te stellen. Tengevolge
van mechanische trillingen en stoten is het mogelijk dat een
electrode in de buis van plaats verandert, waardoor de eigen
schappen van de buis zich kunnen wijzigen.
2. De electrometerbuis tegen electrische en magnetische stoorvelden af te schermen. Door de niet lineaire karakteristiek is de
buis gevoelig voor deze stoorvelden.
3. Grote signalen op het rooster van de electrometerbuis te ver
mijden. Het blijkt dat als tijdelijk een groot signaal (bijv. I
Volt) aan het stuurrooster van een buis wordt toegevoerd, de buis
niet meer tot zijn oude instelling terugkeert. Er treedt een nulpuntssprong op die in sommige gevallen tot 1 mV, uitgedrukt in
een aequivalente roosterspanning, kan bedragen.
Om de electrometerbuisopstelling ongevoelig te maken voor
veranderingen in de batterijspanning(en) zijn verschillende scha
kelingen ontworpen [Pe 35]. Men kan ze verdelen in twee groepen:
a. Er wordt gebruik gemaakt van één electrometerbuis.
b. Er wordt gebruik gemaakt van twee electrometerbuizen in balans
schakeling.
a. De meeste schakelingen van groep a zijn bedoeld voor electro
meterbuizen voorzien van een ruimteladingsrooster (R.L.rooster).
De schakeling, die het meest wordt toegepast, is ontworpen door
Barth [Ba 34] en vrijwel gelijktijdig door Penick [Pe 35]. In de
literatuur duidt men deze schakeling vaak aan met de schakeling
van nu Bridge en Brown. De door du Bridge en Brown ontworpen
schakeling is echter hiervan een zeer bijzonder geval [Du Br 33].
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Pig. 11,1. Compensatieschakeling volgens
Barth voor electrometerbuizen
met ruimteladingsrooster.
In fig. 11,1 is de schakeling volgens Barth getekend. Bij gegeven
buisconstanten dient men de vijf weerstanden R1, R2, R3, Rp en Rs
zo te kiezen, dat bij gegeven spanning van de batterij voldaan
wordt aan de volgende voorwaarden:
1. De electroden van de electrometerbuis bezitten de juiste ge
lijkspanning.
2. De galvanometerstroom is nul bij afwezigheid van een meetsignaal.
3. De galvanometerstroom blijft constant voor variaties in de
batterij spanning.
Er moet dus gelden naar aanleiding van punt 1 en 2:
(2-2-1)

= - ii.R,
kp

+

ip.Rp - Vf

+

■

k, +

= kf + if.R
(■n3

en wegens het gestelde in punt 3:
dkp ^ dks _ dy
di
dx
di

(2-2-2)

Verwerkt men (2-2-1) in (2-2-2), dan is:
1 + ^p-Py _ V + RP('P-Pif'
1 +fi9-Sv " k + /?s(xs -Sif.x

ïS^R^i)

Hierbij stelt Px de statische verandering in de anodestroom en Sx
de statische verandering in de R.L.roosterstroom voor tengevolge
van een verandering in de grootheid x', de grootheid x stelt resp.
voor kg, if en k. Indien men de weerstanden Rp en Rs als variabe
len beschouwt, stelt de vergelijking (2-2-3) een orthogonale hy
perbool voor, die door de oorsprong (Rp=o\ Rs=o) gaat. Voor gege
ven buisconstanten Px en Sx, spanning k en voedingsstroom i is de
hyperbool te bepalen. De tak in het eerste kwadrant geeft de bij
behorende waarden van de weerstanden ft en ft. waarvoor het circuit gecompenseerd is voor batterij spanningsfluctuaties.
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b. Door gebruik te maken van twee electrometerbuizen, opgenomen
in een brug van Wheatstone, heeft men eveneens een mogelijkheid
te compenseren voor batterijspanningsvariaties.
Stellen Px de statische verandering in de anodestroom van de
ene electrometerbuis en Sx de statische verandering in de anode
stroom van de tweede electrometerbuis voor ten gevolge van een
verandering in de grootheid x, dan geldt ook hier uitdrukking
(2-2-3) als voorwaarde voor de circuitweerstanden opdat de galvanometerstroom constant blijft voor variaties in de batterijspanning.
Een emissievariatie in de kathode kan men veroorzaakt denken
door een schijnbare gloeistroomvariatie.
Gebruikt men weer de schakeling van fig. 11,1 dan moet in
geval van compensatie voor emissievariatie gelden:
=
dif

Qf
dif

dif

di_
Voor (-r-2-) kan men schrijven:
ai f
dip . 3ip 3ip
di f
3i f ' 3Kp

dKp
dif

= -Rs

di,
dif

(2-2-4)

3ip
3VJ

-r-r—

dK,
di f

(2-2-5)

dks
9is
3i s
9VS 'dif ' dVp

d^p
dif

(2-2-6)

evenzo geldt:
di j
dif

3i s
9if

Na invullen van (2-2-5) en (2-2-6) geldt:
Rp-Pu
R,-si{

1 +Vv
1 + RsSw

(2-2-7)

O’Meara [o’M 52] gaat eveneens uit van de veronderstelling,
dat men zich een emissievariatie in de kathode veroorzaakt kan
denken door een schijnbare gloeistroomvariatie. Doordat O’Meara
geen rekening houdt met het feit, dat door een emissietoename
zowel de anodespanning als de ruimteladingsroosterspanning zullen
dalen, waardoor de verandering in de anodestroom en de ruimteladingsroosterstroom zal worden tegengewerkt, komt hij tot het
foutieve eindresultaat:
i?p-Pif =

Sif

(2-2-8)

Terwijl vergelijking (2-2-8) met als variabelen Rp en Rs een
rechte lijn voorstelt, is vergelijking (2-2-7) weer een orthogo
nale hyperbool, waarvan een tak door de oorsprong (Rp=o; Rs=o)
gaat.
Volgens O’Meara zou men in de schakeling van fig. 11,1 een
waarde voor Rp kunnen vinden met een daarbij behorende waarde
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voor i?s, waardoor de schakeling zowel gecompenseerd is voor bat
terij spanningsvariaties als voor emissievariaties van de kathode
(snijpunt van de rechte volgens (2-2-8) en de hyperbool volgens
(2-2-3)).
Wij menen echter, dat dit alleen mogelijk is voor die waar
den van Rp en fis, welke voldoen aan de vergelijkingen (2-2-3) en
(2-2-7). Daar beide vergelijkingen orthogonale hyperbolen voor
stellen die door de oorsprong gaan en waarvan de asymptoten on
derling evenwijdig lopen, bestaat er geen gemeenschappelijke op
lossing in het positieve gebied voor Rp en Rs. Alleen als beide
vergelijkingen identiek zijn, zal het circuit zowel gecompenseerd
zijn voor batterijspanningsvariaties als voor emissievariaties.
Normaal zal dit echter niet mogelijk zijn. Men zal moeten kiezen:
of compenseren voor batterijspanningsvariaties of compenseren
voor emissievariaties.
Door Senett en Pierce [Se 52] wordt een spanningsbron be
schreven speciaal bestemd voor electrometerbuizen. De stabiliteit
van de uitgangsspanning is volgens de schrijvers beter dan
5.10~3%o. Zij bereiken deze stabiliteit door twee stabilisatieunits in cascade te schakelen. Het gebruik van deze spannings
bron in combinatie met de schakeling van fig. 11,1, welke gecom
penseerd is voor emissievariaties van de kathode volgens (2-2-7)
geeft o.i. een opstelling met gering nulpuntsverloop.
Door gebruik te maken van twee electrometerbuizen, opgenomen
in een brug van Wheatstone, kan men voor veranderingen in de
emissie van de twee kathoden echter niet compenseren. Immers de
variatie in de emissie van beide kathoden zijn niet gecorreleerd.
Door Brentano en Ingleby [Br 39] wordt aangetoond, dat bij
gebruik van twee electrometerbuizen, welke samen één kathode be
zitten, de mogelijkheid bestaat wel te compenseren voor emissie
variaties van de kathode. Zij berekenen voor een FP54 electro-

Pig. 11,2. Compensatieschakeling volgens
LAFFERTY en Kingdom voor twee
electrometertrioden met ge
meenschappelijke kathode.
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meterbuis, dat een emissievariatie aan één zijde van de kathode
over het gehele kathodeoppervlak zal worden verdeeld tengevolge
van de ruimtelading. Hoe groter de ruimtelading is, des te beter
zal dit geschieden. Door Lafferty en Kingdom [La 46] is dit expe
rimenteel onderzocht. Een FP54 werd dusdanig gewijzigd, dat aan
weerszijden van de kathode een rooster en anode is aangebracht.
De beide roosters en anoden zijn electrisch van elkaar gescheiden.
Daar beide buishelften op éénzelfde wijze zijn geconstrueerd,
veronderstellen Lafferty en Kingdom dat als aannemelijke voor
waarde voor het compenseren van emissievariaties in de kathode
nu gesteld mag worden:
luj = Ia2

(2-2-9)

Zij gebruiken een schakeling zoals afgeheeld in fig. 11,2. Voor
batterij spanningsfluctuaties geldt als voorwaarde:
dla1
dia2
dFT = ïïkT

(2-2-10)

terwijl voor brugevenwicht moet gelden:
CRj - r) = R2

(2-2-11)

Uit de metingen die zij met deze schakeling verrichten blijkt,
dat het nulpuntsverloop is verminderd. Het resterend nulpuntsverloop bedraagt nog enkele mV’s per dag.

§ 11,3. De practisch bereikbare nuttige gevoeligheid
Een primaire eis, die men aan electrometerbuizen moet stel
len voor het meten van ladingen of stromen, is een lage waarde
voor de roosterstroom (zie (2-1-11) en (2-1-14)). Geselecteerde
handelsbuizen die bedreven worden onder verlaagde spanningen,
bezitten roosterstromen in de orde van 10" 11 tot 10"12 A [zie
Jo 34: Ke 43]. Door Prescot [Pr 49] wordt aangetoond, dat men met
zgn. „multigrid tubes” nog lagere waarden voor de roosterstroom
kan bereiken. Door hem werden metingen verricht aan de huistypen
7A8 en 6BE6. Deze huistypen geven respectievelijk roosterstromen
van 5.10* 13 en 5.10*14 A. Wil men nog lagere waarden bereiken,
dan moet men speciale electrometerbuizen gebruiken, welke roos
terstromen bezitten in de orde van 10* 14 tot 10" 15 A.
Hafstad [Ha 33] heeft de nuttige gevoeligheid bepaald van
een electrometerbuis als ladingsmeter. Hij gebruikte bij zijn
experimenten een electrometertriode type FP54 met „zwevend roos
ter” instelling. Door hem werd de middelbare onrust gemeten ten
opzichte van een vaste nullijn. Uitgedrukt in een aequivalente
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spanning op het rooster bedroeg deze onrust 30 p.V, wat overeen
komt met een lading op het rooster van 3400 elem. ladingen als
men aanneemt dat de rooster-kathodecapaciteit ongeveer 18 pF be
draagt. Door Hafstad werd de waarde van deze capaciteit geschat
op 3 pF. Hij vergat echter de capaciteit tengevolge van de bedra
ding en de door hem gebruikte ionisatiekamer in rekening te bren
gen [Zi 42].
Alle andere in de literatuur bekende schakelingen met electrometerbuizen zijn vrijwel alleen bestemd voor het meten van
electrische stromen. De rooster-kathode weerstand ligt daarbij in
de orde van 1010 tot 1012 £2 [Ca 49, Ha 54, Se 49, Sp 43]. Onder
deze omstandigheden is voor een buis met een roosterstroom, klei
ner dan 10"14 A de brown-ruis van de rooster-kathode weerstand
bepalend voor de fout, welke optreedt (zie (2-1-3)). Bij gebruik
van een rooster-kathode weerstand van 1011 Q en een ingangscapaciteit van 5 pF berekent men volgens (1-2-6) voor de fout in
de stroommeting bij een aanwijstijd van enkele seconden een waar
de van 2.10"16 A. Experimenteel is dit o.a. getoetst door Nier
[Ni 47] die een Victoreen electrometer buis type VX 41 gebruikte.
Door Keller [Ke 43] en van Wijngaarden [Wij 5l] is van een
aantal electrometerbuizen bij „zwevend rooster” instelling de
intensiteit van de aequivalente roosterspanningsfluctuaties be
paald als functie van de frequentie. Met de gegevens van van
Wijngaarden willen we van de Victoreen electrometerbuis type VX41
bij gebruik als ladingsmeter de nuttige gevoeligheid berekenen.
Bij een instelling met „zwevend rooster” is de differentiële
rooster-kathode weerstand
5.1013 Q; de absolute som van de
roosterstroomcomponenten ig = 4.10" 15 A, de constanten D en A
(zie 2-1-7) respectievelijk 0,9.10'14 Volt2 sec en 1,2.10" 11
Volt2. We stellen de dynamische ingangscapaciteit Cg = 5 pF; en
schatten de tijd x2 op minstens 1000 sec. De responsiekarakteristiek van het aanwijsinstrument stellen we dusdanig voor, dat
geldt:
g(u)) = 1
g(<ü) * 0

voor
voor

o g co g c»>0
oo0 < co

De fout in de lading bij meting met behulp van een vaste nullijn
wordt gegeven door (2-1-10) of na invullen van de waarden voor
g(“>):
{?}* = {Y2.e.ig.Ri.Ct + Z).üoo.C2 +

(2-3-1)

Met bovenstaande gegevens berekent men voor v0 = 1 Hz:
{q2}“ = {8.10-32 + 2,25.IO'37 + 0,21.lO’32}* = 1800 elem.ladingen
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Zoals in § 11,1 reeds is opgemerkt, heeft het flikkereffect bij
deze wijze van meten een relatief verwaarloosbare invloed. De
fout wordt in hoofdzaak bepaald door de roosterstroom.
Anders is dit bij de tweede meetprocedure waarbij de te
meten lading wordt bepaald uit een tweetal aflezingen: één voor
en één na het aanbrengen van de meetlading. Nu geldt voor de fout
in de meting de uitdrukking (2-1-14).
Men vindt, aannemende dat x2 » 27in;:
{\q2}% = [e.ig.x + 2CgZXo0 + 2CgA{lnyw0T - Ci(co0x) -Si(üvr)} ]*

(2-3-2)

^2

met
en

Ci(x) -

- J

C°--- dt ;

Iny = C = 0,577

Si(;t) = ƒ*

(constante van

(jt
Euler)

2

Kiest men de verschiltijd x gelijk aan —= 1 sec dan bereÜ) O
kent men na invullen der overige gegevens:
{(\=1q) 2}* = {6,4.10-34 + 4, 5.10'37 + 17,4.10"34}’4 =
« 310 elem. ladingen.

(2-3-3)

De invloed van het flikkereffect is thans beduidend meer dan de
invloed van de roosterstroom.
Het flikkereffect is een gevolg van plaatselijke variaties
in de emissie van de kathode. Doordat door de heersende ruimtelading een plaatselijke emissievariatie wordt uitgesmeerd over
een groter kathodeoppervlak kan men bij benadering het flikker
effect veroorzaakt denken door een emissievariatie van de totale
kathode. De schakeling van Barth compenseert behalve voor batte
rij spanningsvariaties ook gedeeltelijk voor emissievariaties van
de totale kathode (zie § 11,2). Bij gebruik van deze schakeling
zou men dus een vermindering moeten verwachten van het flikker
effect. Hoe groot de vermindering zal zijn, hangt af van de mate
van compenseren en van de ruimtelading die in de buis heerst.
Om een indruk te krijgen van de vermindering die men ver
wachten mag, zijn enkele oriënterende metingen verricht aan een
Victoreen electrometerbuis type VX41. De buis is ingesteld met
een gloeistroom van 10 mA; een stuurroosterspanning van -4 Volt;
een anode- en ruimteladingsroosterspanning van 8 Volt. De anodestroom bedraagt 23 ^A en de ruimteladingsroosterstroom 65 p,A.
Indien men niet compenseert wordt voor de ruis bij kortgesloten
stuurrooster gevonden
= 300 [aV. In geval van compensatie
met gebruikmaking van de schakeling van Barth werd gemeten:
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{V*}* = 70 [iV. De invloed van het flikkereffect is met circa een
factor 4 gedaald, terwijl de drift aanmerkelijk verkleind bleek
(+ 10 x). Opgemerkt kan worden dat de steilheid van de buis bij
deze instelling gering was. Vergelijking met uitdrukking (2-3-3)
geeft aan dat bij de meetmethode, waarbij de te meten lading be
paald wordt uit het verschil van een tweetal aflezingen, de moge
lijkheid bestaat de invloed van het flikkereffect dermate te ver
kleinen dat de fout in de meting uitsluitend bepaald wordt door
de roosterstroom. Men mag in dit geval verwachten dat
{(\=i9)2}M = •1-60 elem- ladingen.

3-1

31

Hoo fdstuk

III

DE
ELECTROMETEKBUI S
MET
TOEPASSING
VAN
DE
MODULATIEMETHODE
§ III,1. Inleiding
Bij een eleetrometerbuis met een zwevend rooster-instelling
neemt de totale spectrale ruisintensiteit uitgedrukt in aequivalente spanningen op het rooster in het laagfrequente gebied af
met toenemende frequentie (2-1-6). Stel men heeft een versterker,
uitgerust met electronenbuizen, die een frequentie-karakteristiek
bezit, zodanig dat slechts een smalle frequentieband wordt door
gelaten. Indien de totale ruisintensiteit van de versterker in
spanning, teruggerekend op de ingang uitsluitend wordt bepaald
door het geruis van de eerste versterkerbuis, dan zal deze ruis
intensiteit kleiner - of constant - worden indien het doorlatings
gebied naar hogere frequenties wordt verlegd bij behoud van de
(effectieve) bandbreedte. Bij een electrometer, uitgerust met een
eleetrometerbuis, wordt de onrust practised bepaald door deze
buis. Door het te meten constante signaal niet direct aan de
eleetrometerbuis toe te voeren, maar op een of andere wijze eerst
om te zetten in een signaal met relatief hoge frequentie, is het
mogelijk de invloed van het geruis van de eleetrometerbuis op de
nuttige gevoeligheid te verkleinen. Pig. Ill,1 geeft een opstel
ling weer, waarbij dit principe is toegepast.
Door de modulator wordt het te meten signaal gemarkeerd met
een bepaalde frequentie en fase, waardoor het later onderscheiden
kan worden van andere signalen die tot de „achtergrond” behoren.
Dit gemoduleerde signaal wordt met behulp van een wisselstroomversterker versterkt. De voordelen van een wisselstroomversterker
boven een gelijkstroomversterker bestaan in vele gevallen.-uit een
grotere nulpuntstabiliteit. Door bijv. gebruik te maken van een
frequentie- en fasegevoelige gelijkrichter in combinatie met een
aanwijsinstrument bereikt men gemakkelijk dat, afhankelijk van de
aanwijstijd x van het aanwijsinstrument, slechts een smalle fre
quentieband wordt „doorgelaten”. De fasegevoeligheid maakt het
mogelijk positieve van negatieve signalen te onderscheiden. Hier
door wordt meten in compensatie mogelijk. Het is van essenti'éel
belang dat de frequentie van het gemoduleerde signaal exact ge
lijk blijft aan de responsie-frequentie van de frequentie- en
fasegevoelige gelijkrichter, terwijl de optredende fase-draaiing
in de versterker constant moet zijn. Men kan dit bereiken door
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Pig. Ill,1. Blokschema van een electronenbuiselectrometer met toepassing van de
modulatiemethode.
M = modulator; A = versterker; R =
fase- en frequentiegevoelige gelijkrichter; 0 = generator; G = aanwijsmeter.
beide delen: de modulator en de gelijkrichter te voeden uit een
zelfde oscillator. Door toepassing van tegenkoppeling wordt wel
is waar niet de signaal-ruis verhouding, doch wel de stabiliteit
van de opstelling als geheel verhoogd. Verwezen wordt naar Hoofd
stuk I.
De modulator kan op verschillende wijzen worden uitgevoerd.
In de literatuur zijn drie verschillende methoden bekend; de
contact modulator, de magnetische modulator en de capacitieve
modulator [Ka 52]. De principiële werking van de contactmodulator
en de magnetische modulator berust hierop, dat continu electrische lading onttrokken wordt aan de signaal bron. De capacitieve
modulator daarentegen laat de grootte van de electrische lading
van de signaal bron onaangetast. Zijn werking is gebaseerd op het
feit dat een electrische lading gebracht op een condensator,
waarvan de capaciteit periodiek variëert met een frequentie,
groot ten opzichte van de reciproke ÜC-tijd van de ingang, een
wisselspanningscomponent over de condensator veroorzaakt met een
frequentie, gelijk aan die waarin de condensator variëert. Wil
men de waarde van een constante electrische lading over een be
trekkelijk lange tijd meten, dan kan alleen de laatste modulatie
methode toegepast worden. In paragraaf III, 2 en III,4 zal deze
methode uitgewerkt worden.

§ III,2 . De berekening van de nuttige gevoeligheid bij
gebruik van een enkelvoudige trilcondensator
Pig. III,2 geeft het principe schema van de capacitieve mo
dulator met de koppeling aan de wisselspanningsversterker, d.i.
de electrometerbuis.
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Pig. Ill,2. Principeschema van de
capacitieve modulator
(enkelvoudige
trilcondensator).
De weerstand jRg met daaraan parallel geschakeld de (roosterkathode) capaciteit C3 stelt voor de ingangsimpedantie van de
versterker. De capaciteit C2 is aangebracht om de meetelectrode
van de capacitieve modulator (punt A) te scheiden van het versterkercircuit. De weerstand van de meetelectrode naar de aarde
wordt bepaald door de isolatieweerstand van de condensator Cj.
Analyse der werking: C1 is de capaciteit, waarvan de waarde
periodiek in de tijd vari'éert. Men kan dit beschrijven door de
uitdrukking:
C.1 = C1 (1 + X)

(3-2-1)

waarbij X een periodieke functie is van de gedaante
a/2 cos u)ct

met

[av^l ^ 1

en ooc de cirkelfrequentie is, waarin de capaciteit Q varieert.
Verondersteld wordt, dat
R
8

C3 » ^
3
ÜV

(3-2-2)

Brengt men op het punt A een electrische lading q en noemt men de
effectieve wisselspanningscomponent over de condensator C3 met
een frequentie gelijk aan de frequentie, waarin de capaciteit Cj
variëert, V^eff, dan geldt:
CiC2a
KB'ff = (Cj + C2)(^C2 + CiQ + C2C3)

(3-2-3)

Men kan zich afvragen of bij gegeven waarden van de capaciteiten
Cj en C3 de koppelcapaciteit C2 een optimale waarde bezit voor

9VKe f f
= o
het bereiken van een maximale VBeff. Door te stellen
9 C,
32VBe f f
vindt men, dat terwijl ——^------ < o:
dC2
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C2 (optimaal) = Cl (=-^—-)*

(3-2-4)

Ui + U3

Vult men deze optimale waarde voor de capaciteit C2 in (3-2-3)
in, dan is gemakkelijk in te zien dat de verhouding VBeff/q toe
neemt voor afnemende waarden van U1 bij constante waarde voor C3
en asymptotisch nadert tot de waarde (4C3)-1.a. Een kleine waarde
voor Cj en voor C3 alsmede een grote waarde van a zijn gunstig
voor een goede verhouding VBeff/q.
Teneinde de eigenschappen van de capacitieve modulator op
eenvoudige wijze weer te geven, voeren we een tweetal nieuwe be
grippen in.
Brengt men op de ingang van de modulator - fig. III,2 - een
lading q aan, dan zal er tussen het punt A en aarde een gemiddeld
potentiaalverschil Vk aanwezig zijn, terwijl over de uitgang de
wisselspanning VBeff aanwezig is. De waarde van de effectieve
wisselspanning, welke het gevolg is van een spanning op punt A
die gemiddeld 1 Volt is, willen wij de conversie-factor van het
systeem noemen, aangeduid met het symbool FA. Per definitie geldt
dan dat
F =Y?ïll
FA - 1/

(3-2-5)

Noemt men de gemiddelde capaciteit van de ingangsklem ten opzichte van aarde Cing, dan is
FBe f f

FA

y-,

(3-2-6)

Wng

Vergelijking met (3-2-3) geeft dat
C1C2a.
^

j C'2 +

('3 + C2C3

(3-2-7)

Evenzo kan er tengevolge van een gelijkspanning VB over de uit
gang van het systeem een wisselspanningscomponent over de uitgang
ontstaan met frequentie ooc. Duidt men deze conversiefactor aan
met het symbool FB, dan geldt per definitie:
KBeff

(3-2-8)

waarbij VBeff ontstaan is tengevolge van de gelijkspanning VB
over de uitgang. Uit fig. III,2 volgt voor FB:
F„ =

CjCfcx
(i^j + C2) (CjC2 + &iC3 + C2C3)

(3-2-9)

Het verband tussen beide conversiefactoren wordt gegeven door:
C,
Fb “ Ci + C2 ' Fa

(3-2-10)

3-2-11
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De invloed van de signaalbron op de modulator. Normaal zal
de uitgangsimpedantie van de bron, welke de lading produceert
waarvan we de grootte willen weten, capacitief zijn. Verbindt men
de modulator direct met de signaalbron, dan zal de capaciteit
geshunt worden met de uitgangscapaciteit Cb van de bron. Dit
heeft tengevolge een daling van de conversiefactor Fa welke voor
waarden van Cb » C1 nadert tot nul. Om dit te voorkomen is het
aanbrengen van een weerstand Rb tussen signaalbron en ingang van
de modulator noodzakelijk. De grootte van de weerstand Rb moet
dusdanig zijn, dat geldt:
9-tt
flb Cing »—ü) C

(3-2-11)

Wenst men geen weerstand Rb op te nemen in de meetketen - bij de
ruisberekening zal blijken dat dit een verkleining van de nuttige
gevoeligheid ten gevolge kan hebben - dan is een andere mogelijk
heid in plaats van de condensator C1 de condensator C2 in grootte
te laten variëren. Berekening geeft dat dan de conversiefactor FA
gegeven wordt door dezelfde uitdrukking (3-2-7).
Vergroting van de capaciteit Cj door shunting met de broncapaciteit Cb geeft nu een verhoging van de conversiefactor FA,
C'2^'
welke voor grote waarden van Cb nadert tot:
^ .
De invloed van de rooster stroom. De uitgang van de modulator
zal men normaal willen verbinden met het stuurrooster van de
electrometerbuis. Tengevolge van de optredende roosterstroom zal
er over de weerstand jRg een gelijkspanning van enkele Volts ont
staan die gemoduleerd wordt door de modulator. Langzame verande
ringen van de buiseigenschappen zullen zich hierdoor uiten als
een schijnbare ladingsvariatie op de ingang van de modulator.
Deze drift kan verminderd worden door een FC-filter aan te bren
gen tussen modulator en versterker. De uiteindelijke schakeling
wordt gegeven door fig. III,3.
Voor de berekening van de nuttige gevoeligheid bij toepas
sing van een enkelvoudige trilcondensator gaan we uit' van deze
schakeling, dus zonder aangesloten signaalbron.
Wij nemen aan dat de bandbreedte van de versterker plus me
ter uitsluitend bepaald wordt door de aanwijsmeter. De responsiekarakteristiek van deze meter noemen we g(w). We veronderstellen
verder dat de nuttige gevoeligheid van de opstelling uitsluitend
wordt bepaald door de optredende brownfluctuaties in de modulator
en door de fluctuaties van de eerste versterkerbuis.
Deze ruisbronnen kunnen op twee manieren een bijdrage leve
ren:
1. Zij kunnen „direct” een ruisbijdrage geven in het frequentie-
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r~

Pig. Ill,3. Principeschema van de capacitieve
modulator met
tussenschakeling
van een fiC-filter ter verminde
ring van optredend nulpuntsverloop.
gebied rond de modulatiefrequentie wc. De effectieve bandbreedte
voor deze „directe” ruis wordt gegeven door de uitdrukking:
fco

J

O

g2((0-Wc)
r™ g2(x) J
—5---------- dü) = J —----- dx = ü)0
2g^(a)c-0)c)
o
g*(o)

indien g(wc) « o (zie (5-4-11)).
2. Zij kunnen een ruisbijdrage geven in het frequentiegebied in
de buurt van 0 Hz, zodanig dat deze ruisbijdrage door de modula
tor „getransformeerd” wordt in het frequentiegebied rond u>c - de
zgn. „indirecte” ruisbijdrage. De effectieve bandbreedte voor
deze ruissignalen is eveneens gelijk aan co0.
De ruisbijdrage van alle ruisbronnen herleiden we tot een
aequivalente ruisspanning op de ingang van de modulator.
De spectrale component van de anodestroomruis van de electrometerbuis is voor frequenties, hoger dan 1000 Hz practised
gelijk aan de schrootruis. Is J[ia] de spectrale ruisintensiteit
van de plaatstroom, ia de gemiddelde plaatstroom en r de ruimteladingsdepressiefactor, dan geldt:
J[ia] = —.e . i .r2
a
7t

(3-2-12)

waarin e de lading van het electron is.
Dit is aequivalent met een spectrale ruisintensiteit J[Vg]ia
in spanning op het rooster van de eerste versterkerbuis.
JlVs)ia =±.Le.ia.V2

(3-2-13)

waarbij 5 de dynamische steilheid van de buis voorstelt. Het ver
band tussen een gelijkspanning op de ingang van de modulator en
een effectieve wisselspanning op het rooster van de electrometerbuis tengevolge van de modulatie wordt gegeven door:

3-2-20

37

Vff

= cTT^ • Fa • Ka

(3-2-14)

Integreert men (3-2-13) over de hele frequentieband en maakt men
gebruik van (3-2-14), dan is

nu(£^i;

2 1

1

o
.e . i .r2 .ü)„

(3-2-15)

waarbij {V^[ia]},i de aequivalente ruisspanning is op de ingang.
De bijdrage van het roosterstroomgeruis van de electrometerbuis wordt gegeven door:
= —.e. iK
n
1 + e2 i^2 C2

(3-2-16)

waarbij J[Vg]ig de spectrale ruisintensiteit in spanning op het
rooster is tengevolge van de roosterstroom; Rg de rooster-kathode
weerstand en Cg de totale rooster-kathode capaciteit voorstelt.
Het roosterstroomgeruis geeft nu op twee wijzen een bijdrage,
zoals besproken. De „directe” bijdrage geeft een aequivalente
ruisspanning {V^[ig]d}!4 °P de ingang van de modulator volgens:
ï?ug]d =

1 rC3 + c4
FA2 [

c4

2

J

e .ig.o^
7l.W2.C|

(3-2-17)

indien (3-2-2) geldt.
Bij de berekening van de bijdrage tengevolge van de conver
sie door de modulator dienen we rekening te houden met de ver
zwakking door het afsnijfilter (Q.Zj). Z1 is de impedantie van
de weerstand R met parallel daarmede de serieschakeling van de
capaciteiten Cj en C2. Is Z2 de impedantie van het stuurrooster
naar aarde zonder de capaciteit C3, dan is de verzwakking gelijk
aan

Neemt men voor de weerstand R een waarde, zodat:
0)o R CR « 1

(3-2-18)

waarbij CR de totale capaciteit voorstelt die parallel aan de
weerstand R geschakeld is en als voor de condensator C4 een waar
de gekozen wordt, zodat:
/? C4 « 1

(3-2-19)

dan wordt de verzwakking:
. Voor de geconverteerde bijdrage
van het roosterstroomgeruis vindt men een aequivalente ruisspan
ning {V* [i_] i }>4 op de ingang volgens:

- Fi
n

eigR2Ci

[%RgCg - are tg i*0RgCg]

(3-2-20)
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De weerstand R geeft evenals de roosterstroom zowel een
„directe” als een „indirecte” bijdrage tot de totale ruis. Is de
spectrale ruisintensiteit van de spanning over de weerstand R
gelijk aan
en is CR de substitutiecapaciteit, die tenge
volge van de schakeling parallel aan de weerstand R staat, dan
is:
2/71 RkT

J[KJ R

(3-2-21)

1 + (O2/?2^

De „directe” bijdrage is aequivalent met een ruisspanning in het
kwadraat Vj[ß]d op de ingang met gebruikmaking van (3-2-2):
fer
wo
ry^-Rc*-—*
1

2

(3-2-22)

De geconverteerde bijdrage van de weerstand R komt overeen met:
_2_
Tt

R.k.T.(ü0

(3-2-23)

Immers verondersteld is, dat de weerstand R ook voldoet aan de
voorwaarde (3-2-18). Vergelijkt men (3-2-22)_met (3-2-23) dan
blijkt, dat V^[R]d evenredig is met ^ en dat Vg[/?] i evenredig is
met R. Er bestaat dus een optimale waarde voor de weerstand R,
waarbij zijn ruisbijdrage minimaal is. Stelt men:
^ WMc + Va Mi) = o
dan vindt men voor de optimale waarde van de weerstand R:
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dR2

> o

R op tima al

(3-2-24)

Men dient nog na te gaan of de gevonden optimale waarde voor R
voldoet aan de eisen (3-2-2) en (3-2-18), waaraan de weerstand R
ook moet voldoen. De werking van het afsnijfilter, gevormd door R
en C4 is te wijzigen door verandering van de capaciteit C4. De
totale ruisbijdrage van de weerstand R in spanning, teruggerekend
op de ingang van de modulator bedraagt nu:
2
=

TC

Ü) o

(3-2-25)

De isol atieweer stand Rls van de ingang van de modulator ten
opzichte van aarde zal een bijdrage leveren tot de ruis, welke
niet te scheiden is van het signaal dat gemeten moet worden. De
„directe” bijdrage van de isolatieweerstand is te verwaarlozen
klein. De invloed van de „indirecte” bijdrage tot de ruis daaren
tegen is afhankelijk van de wijze, waarop gemeten wordt. Immers
de correlatietijd van de ingangsketen is groot ten opzichte van
de aanwijstijd van de opstelling. Voor het bepalen van zijn in

3-2-26a
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vloed op de nuttige gevoeligheid wordt verwezen naar Hoofdstuk I.
De totale ruisintensiteit in een gelijkspanning op de ingang
omgerekend, is gelijk aan de som van de uitdrukkingen: (3-2-15);
(3-2-17); (3-2-20) en (3-2-25).
Wij passen bovenstaande berekening toe op een modulator,
waarbij de capaciteit C1 variabel is uitgevoerd. Het verband tus
sen de conversiefactoren FA en FB wordt gegeven door uitdrukking
(3-2-10).
Voor de totale ruisintensiteit in spanning op de ingang van
het systeem vindt men nu:
M
+ t12 „
(L
F?
' wc'2
A

V2 =
A
waarbij

C2
7t
T

= (C3

(Tl

+

[ c,

2

1

1 e. ig nC3 + C4,2
M = {(^ C2

Cl

(3-2-26)

kT
Cr

+ C?

J_
s2

W°

± . e.ia.r2
71

(1 -

arctg co0ügCg •)>
^TFc
O g g

De fluctuatieterm K wordt veroorzaakt door de weerstand B\ de
term L door het anodestroomgeruis van de electrometerbuis, ter
wijl de term M afkomstig is van de roosterstroom in de electro
meterbuis. Voor de meeste electrometerbuizen is de term M/u>2,
veroorzaakt door het roosterstroomgeruis, bij een modulatiefrequentie ooc groter dan 6000 rad/sec en bij goede keuze van C4
klein ten opzichte van de term L van (3-2-26). In dat geval mogen
we voor (3-2-26) schrijven:

^ - {!k * P “«

<3'2-2ea>

Door (3-2-26) te vermenigvuldigen met (Cing)2 verkrijgt men de
totale ruisintensiteit in lading op de ingang van de modulator.
Voor het bereiken van een hoge nuttige gevoeligheid in la
ding is noodzakelijk:
1. Een lage waarde voor de totale ingangscapaciteit Cing van de
modulator.
2. Een hoge conversiefactor FA.
3. Een hoge conversiefrequentie wc.
4. Een kleine waarde voor de effectieve bandbreedte w0 wat echter
aequivalent is met een lange aanwijstijd t.
Verbindt men de modulator met de signaalbron en schakelt men
voor het constant houden van de signaal gevoeligheid een weerstand
Rb in serie met de modulator, dan zal deze weerstand een extra
bijdrage geven tot de ruisintensiteit in spanning op de ingang
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van de modulator. De weerstand Rb geeft een „directe” bijdrage in
het frequentiegebied rond de modulatiefrequentie en tevens een
„indirecte” bijdrage. Voor de waarde van de weerstand Rh blijkt
eveneens wat betreft de ruisbijdrage een optimale waarde te be
staan. Deze bedraagt:

Rb (optimaal)

waarbij
Cb is de
tor moet
doet aan
spanning
verhoogd

D =

C2 (Cs + C4)
C 2P3 + C2C4 + C3C4

(3-2-27)

en

Cb 'Cin g
~b + Cin(

uitgangscapaciteit van de signaal bron. Voor elke modula
nagegaan worden of deze optimale waarde voor Rb ook vol
de bij voorwaarde (3-2-11). De totale ruisintensiteit in
op de ingang van de modulator wordt door de weerstand Rb
met:
Wbl =

kT

(3-2-28)

Gebruikt men een modulator, waarbij niet de capaciteit Cj
maar de capaciteit C2 als trilcondensator is uitgevoerd, dan
geldt voor het verband tussen de beide conversiefactoren Fa en
Fbfb

= C7TT2 Fa

(3-2-29)

Voor de totale ruisintensiteit in spanning op de ingang van de
modulator vindt men dezelfde uitdrukking (3-2-26) echter met dit
C2
verschil, dat de term -*r------ vervangen dient te worden door
£
W + G2
——1-pr- . Aansluiting aan de signaalbron kan nu direct geschieden
Ci + C2
zonder dat de signaal-ruisverhouding wordt beïnvloed. Deze laat
ste schakeling is, wat betreft de nuttige gevoeligheid te prefe
reren.
Technisch laat deze schakeling zich moeilijk realiseren.
Immers zowel de vaste als de beweegbare electrode van de tril
condensator zijn nu opgenomen in een hoogohmig circuit.

§ III,3. Beschrijving van enkele bestaande uitvoeringen
Door Muller [Mu 5l] wordt een electrometeropstelling ber
schreven die uitgerust is met een capacitieve modulator. Deze
modulator bestaat uit een trilcondensator, welke opgenomen is in
een schakeling, zoals in fig. Ill,3 getekend. De trilcondensator
heeft een gemiddelde capaciteit van 20 pP; de waarde van a be-
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draagt 0,05, terwijl de trilfrequentie «c gelijk is aan 25000
rad sec-1. Doordat de tril condensator aangedreven wordt door een
wisselspanning met een frequentie, die de helft is van de tril
frequentie, beinvloedt deze spanning niet het te meten signaal.
Als electrometerbuis wordt een geselecteerde normale handelsbuis
gebruikt, die werkt onder verlaagde spanningen.
Muller berekent van deze schakeling ook de totale aequivalente ruisintensiteit op de ingang van de modulator. Voor C2 =
10 pP zie (3-2-4) en R (optimaal) = 3.108
bedraagt de aequivalente middelbare onrust in lading op de ingang van de modulator
bij een aanwijstijd van 1 sec:
Cing{^}^ = 260 elem. ladingen.
Muller vermeldt echter geen experimentele resultaten, waaruit de
juistheid van bovenstaande berekening zou kunnen blijken. Hij
geeft alleen globaal aan, hoe groot de onrust is bij „aarding”
van de ingang van de modulator door een weerstand van 107 Q. Door
dat de trilcondensator in lucht is opgesteld en de temperatuur
ervan na het inschakelen gedurende de eerste uren enige tiental
len graden hoger wordt, ondervindt hij hinder van de veranderin
gen - tot 10 mV - in de optredende contactpotentialen. Na drie
uur bedraagt het verloop nog ongeveer 1 n-V/sec, terwijl bij niet
volkomen constante uitwendige omstandigheden er een willekeurig
verloop van ongeveer 0,03 [xV/sec overblijft (verg. bijv. blz. 39,
Mu 51).
In fig. III,4 is de door ons berekende nuttige gevoeligheid
in spanning van deze opstelling als functie van de 'conversie
factor Fa getekend. Tevens is dit verband weergegeven als de „di
recte” ruisbijdrage van de electrometerbuis als enige ruisbron
zou zijn opgetreden. Uit het verloop van beide krommen blijkt,
dat de weerstand R een ruisbijdrage levert, die groter is dan de
directe ruisbijdrage van de electrometerbuis (anodestrooraruis).
den Hartog en Muller [Ha 45] stellen voor, de bijdrage van de
weerstand R tot de ruis te verkleinen door deze te vervangen door
een spoel met hoge zelfinductie. Deze spoel beinvloedtr de werking
van de modulator bij juiste dimensionering n-iet. In combinatie
met de capaciteit C4 (zie fig. III,3) vormt hij echter voor de
roosterspanningsfluctuaties van lage frequenties een effectief
werkend afsnijfilter. Wat betreft de ruisbijdrage van de spoel,
gedraagt deze zich voor de „directe” ruisbijdrage als een hoge
impedantie; voor de „indirecte” ruisMjdrage daarentegen als een
kleine impedantie. Door gebruik te maken van een spoel met een
hoge zelfinductie is zijn ruisbijdrage klein te maken ten opzich
te van de ruisbijdrage van de electrometerbuis. den Hartog en
Muller geven echter alleen een berekening van de totale onrust
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Pig. Ill,4. De nuttige gevoeligheid (N.G.) in
spanningsmaat van de electronenbuiselectrometer met toepassing van de
modulatiemethode als functie van de
conversiefactor Fa en bij een aanwijstijd van 1 sec voor:
I.
De directe ruisbijdrage van de
electrometerbuis treedt als eni
ge ruisbron op (dubbele trilcondensato ropstelling).
II. De „trilplaat’electrometer (mul
ler) .
III. De „vibrating diaphragm
elec
trometer (PALEVSKY).
van deze schakeling. Zij geven geen experimentele bevestiging. De
reden is dat bij de practische uitvoering zelfinducties op dit
zeer gevoelige punt van de schakeling grote moeilijkheden geven
met de magnetische afscherming.
Door Palevski, Swank en Grenchik [Pa 47] worden een tweetal
instrumenten beschreven, die eveneens uitgerust zijn met een
capacitieve modulator. Zij schenken veel aandacht aan het vermin
deren van het optredende nulpuntsverloop. Door alle condensatoroppervlakken van de modulator op éénzelfde wijze met goud te be
kleden en het geheel te plaatsen in een edelgas-atmosfeer berei
ken zij, dat de optredende contactpotentialen klein zijn - tot ca
20 mV - terwijl deze, nadat zich een temperatuursevenwicht na het
inschakelen van de apparatuur heeft ingesteld, slechts weinig
veranderen in de tijd. Bij kortgesloten ingang - via een weer
stand van 109 £! - bedraagt het resterend nulpuntsverloop slechts
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0,1 mV per 24 uur. Om opladingen tengevolge van ionisatie van het
gas door kosmische straling te verhinderen is de modulator ge
plaatst in een kleine ruimte. Toch blijft bij open ingangsketen
een verloop bestaan - ca 10" 16 A - dat volgens de schrijvers ver
oorzaakt wordt door het gebruikte isolatiemateriaal. Zij noemen
dit verloop „backgroundcurrent”.
De door hen gegeven ruisberekeningen zijn echter niet volle
dig. Voor de onbepaaldheid in édn enkele aflezing, uitgedrukt in
ladingseenheden op de ingang van de modulator, stellen zij:
(q2}* = ik-T.Cing}% ~ 3,9.108.C^ng elem. ladingen.

(3-3-1)

Voor de door hen ontwikkelde „vibrating reed electrometer” geven
zij op {g"2}5* = 2500 el. ladingen bij een ingangscapaciteit van
40 pP (Ris ~ 10ls Q). Voor de „vibrating diaphragm electrometer”
met een ingangscapaciteit van 50 pP is dit 2750 el. ladingen. Dit
resultaat geldt echter voor een zeer bepaalde meetprocedure. Men
middelt de nullijn over een tijd, die groot is in vergelijking
met alle correlatietijden die bij de electriciteitsbeweging in
de modulator en electrometerbuis een rol spelen. Bepaalt men
daarna de middelbare afwijking van één enkele aflezing ten op
zichte van deze gemiddelde nullijn, dan geldt inderdaad boven
staande uitdrukking. Deze meetprocedure is echter niet handig.
Wil men namelijk een gegeven constante electrische lading meten,
dan moet de meettijd steeds klein zijn ten opzichte van de RCtijd van de ingangsketen. Deze tijd wordt gevormd door de ingangs
capaciteit Cing en de isolatieweerstand Ris. Bepaalt men nu de
„nulstand” op het tijdstip tQ door één enkele aflezing; brengt
men daarna de te meten lading aan en bepaalt men daarna de uit
wijking op het tijdstip (t0+x), dan wordt de kwadratisch gemid
delde fout gegeven door (1-1-3):
VP =

+ 2 V^.CLg

(3-3-2)

ni s

is de aanwijstijd van het apparaat. Ar-q2 kan afhankelijk van de
waarde voor
beduidend minder zijn dan (3-3-1). Passen we nu de
theorie van § III,2 toe. De gegevens van de „vibrating diaphragm
electrometer” zijn: C1 = 30 pP; a= 0,1; wc = 6000 rad sec'1.
De optimale waarde voor de capaciteit C2 bedraagt volgens
(3-2-4): 15 pP. De conversiefactor FA van het systeem bedraagt
0,05. Kiest men de weerstand R (fig. III,3) optimaal, d. i. vol
gens (3-2-24): 5.108 & en neemt men éénzelfde electrometerbuis
als door ons in § III,4 is gebruikt, dan is volgens (3-2-26) bij
een aanwijstijd t van 1 sec. - ü>0 = 5 rad sec'1 - {V^.Cing}54 =
370 el. ladingen. Voor {ATq2}M vindt men 520 el. ladingen, het
geen beduidend minder is als door (3-3-1) gegeven. In fig.III,4
T
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is de nuttige gevoeligheid in spanning voor dit instrument even
eens als functie van de conversiefactor FA uitgezet. Duidelijk
blijkt uit deze figuur de grootte van de modulatiefrequentie u)c.
De „vibrating reed electrometer” werkt bij een frequentie
van 60 Hz. De ruisbijdrage van de electrometerbuis zal aanmerke
lijk hoger zijn door het optredende flikkereffect. Duidelijk is,
dat de nuttige gevoeligheid aanmerkelijk lager zal zijn dan van
de hierboven genoemde apparaten.

§ III, 4. De berekening van de nuttige gevoeligheid bij gebruik
van twee condensatoren trillend in tegenfase
In § III,2 is de nuttige gevoeligheid bij toepassing van een
enkelvoudige tril condensator berekend. Uit deze berekening blijkt
dat de weerstand R van het aangebrachte filter en de roosterstroom van de electrometerbuis een extra ruisbijdrage geven - de
„indirecte” bijdrage - tengevolge van de eigenschappen van de
modulator. Uit de voorbeelden, genoemd in § III,3 blijkt dat de
ruisbijdrage van de weerstand R, zelfs optimaal gekozen, groter
blijkt te zijn dan de ruisbijdrage tengevolge van het schrooteffect van de anodestroom. van Beerden [He 43] merkt op dat bij
behoud van éénzelfde waarde voor de conversiefactor FA de conver
siefactor Fb, welke de „indirecte” ruisbijdragen veroorzaakt,
willekeurig klein gemaakt kan worden door de capacitieve modula
tor niet met één maar met twee identieke trilcondensatoren uit te
voeren. Deze twee trilcondensatoren moeten daarbij dusdanig ge
schakeld worden, dat de capaciteit van punt B in fig. III,5 ten
opzichte van aarde constant blijft in de tijd. Dit geschiedt door
beide condensatoren in tegenfase te laten trillen. Men vindt voor
de totale aequivalente ruisintensiteit in spanning, berekend op
de ingang van de modulator uit (3-2-15) en (3-2-17):

Pig. III,5. Principeschema van de capa
citieve modulator, werkend
met twee in tegenfase tril
lende condensatoren voor
signaal bronnen met „kleine”
uitgangscapaciteit.
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^ = F [L'
met
en

rn
co

+ —J

Wo

(3-4-1)

L' = - .
.e.ia .r2
TC S2
e. i g

M' = - .

c„2

Voor een modulatiefrequentie coc, groter dan 6000 rad sec-1 is bo
vendien bij de meeste electrometerbuizen de term M'/w2 klein ten
opzichte van L', zodat (3-4-1) overgaat in:
FVA5 =

L'(o„

n

(3-4-2)

Dit betekent dat alleen de ruisbijdrage van de anodestroom van de
electrometerbuis bepalend is voor de nuttige gevoeligheid.
De uitvoering. De modulator met bovengenoemde eigenschappen
kan men construeren volgens het schema, getekend in fig. III,5.
De.condensatoren Cj en C2 zijn zodanig, dat geldt:

waarbij

Cj = C0 (1 + X) ;

C2 = C0 (1 - X)

X = a /2 cos tóc t

en

|a /2| g 1

Voor de conversiefactoren F^ en FB berekent men resp.:

2C0cc
=

Fb=0

(3‘4'3)

Verbindt men echter de ingangsklem van deze modulator met een
signaalbron met uitgangscapaciteit Cb, dan zal de conversiefactor
Fb niet meer gelijk aan nul zijn. Door parallel met de trilcondensator C2 een extra condensator aan te brengen, die in waarde
gelijk is aan de capaciteit Cb zal de balans weer hersteld zijn.
Doordat de trilcondensatoren nu geshunt zijn door een vaste capa
citeit, zal een vermindering optreden van de conversiefactor FA
en dus van de nuttige gevoeligheid. Schakelt men parallel aan de
capaciteit C3 twee condensatoren C4 en C5 in serie (fig. 111,6)»
zodanig dat Cs = C1 en C4 tezamen met C2 uitgevoerd zi-jn als
trilcondensatoren, waarvoor geldt:
C2 = C0 (1 + X)

C4 = C0 (1 - X)

dan zijn de conversiefactoren FA en FB resp.
CjCoOt
i'A = CA +

c; -

+ C0C$

C0c3 +

üoC,
Co + Q

en

+ CA

Fb = o

(3-4-4)
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Pig. Ill,6. Principeschema van de capacitieve
modulator, werkend met twee in
tegenfase trillende condensatoren
voor signaal bronnen met „grote”
uitgangscapaciteit.
Indien deze modulator wordt verbonden met een signaalbron
met uitgangscapaciteit Cb, dan zal, indien men de capaciteit C5
vergroot met de waarde Cb de conversiefactor FB gelijk aan nul
blijven, terwijl de conversiefactor FA toeneemt. Voor Cb » (T0 en
eoa
Cb » c3 is Fa =-—=-----—. Vergelijking van beide uitvoeringen
Z C0 + L, 3
geeft aan, dat in geval de uitgangscapaciteit Cb van de signaal
bron kleiner of gelijk is aan de gemiddelde capaciteit van de
trilcondensator de eerste een grotere conversiefactor FA geeft
dan de tweede uitvoering bij éénzelfde constructie van de tril
condensator en. Voor uitgangscapaciteiten van de signaalbron gro
ter dan de gemiddelde capaciteit van de trilcondensator is de
tweede schakeling superieur.
Practisch is het niet mogelijk door een symmetrische opstel
ling Van de trilcondensatoren de conversiefactor PB exact nul te
maken. Veranderingen van de eigenschappen van de electrometerbuis
zullen nog aanleiding geven tot optredend nulpuntsverloop. Door
het aanbrengen van een verzwakkingsfilter zoals aangegeven in
fig. III, 3 kan men dit nulpuntsverloop aanmerkelijk verkleinen,
waardoor minder zware eisen gesteld worden aan de gelijkheid van
beide trilcondensatoren. Door juiste keuze van de weerstand B en
de conversiefactor FB kan gezorgd worden dat de „directe” en de
„indirecte" ruisbijdragen van deze weerstand klein blijven ten
opzichte van de ruisbijdrage van de anodestroom van de electro
meterbuis, zodat ook nu (3-4-1) blijft gelden.

§ III,5.

Experimentele uitvoering van twee condensatoren
trillend in tegenfase

Door ons is een opstelling gebouwd, waarvan in fig. III,7
het blokschema gegeven is.
Als modulatieschakeling is gekozen de schakeling van fig.
III,5, waarbij Cl en C2 als trilcondensatoren zijn uitgevoerd.
Deze schakeling geeft bij gekozen waarde van a een grotere waarde
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oscll lator

O4000c^
ibratlnq strlm

synchronous
\detector
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Amplifier

Fig. 111,7. Blokschema van de door ons onderzochte
electronenbuis-electrometer, uitgerust
met twee in tegenfase trillende conden
satoren.
voor de conversiefactor Fa dan de schakeling van fig. 111,6 bij
kleine waarden van Cj, (zie 3-4-3 en 3-4-4). De periodieke varia
tie wordt teweeggebracht, doordat één der condensatorplaten als
een dunne stalen band is uitgevoerd die in vacuo op electromagnetische wijze in resonantietrilling wordt gehouden. De fre
quentie van de bandtrilling bedraagt ca 4000 Hz. De uitgangswisselspanning van de modulator wordt toegevoerd aan een electrometerbuis (type EF9, werkend met verlaagde spanningen) gevolgd door
een versterker, waarvan het ruisniveau practisch bepaald wordt
door de electrometerbuis. De uitgang van de versterker is verbon
den met een synchrone meter. De synchrone meter wordt gevormd
door een kwadrantelectrometer, waarbij aan de bewegende vleugeielectrode een hulpwisselspanning wordt toegevoerd, die geleverd
wordt door de oscillator die de trilband in beweging houdt. De
effectieve bandbreedte voor ruis van de opstelling bedraagt 5 rad
sec*1 bij een aperiodische aanwijstijd van ca 1 sec. De opstel
ling is gemaakt met het doel de nuttige gevoeligheid ervan te
meten en te vergelijken met de theoretische waarde, bepaald'door
de uitdrukking (3-4-1). Bij de constructie is getracht een be
hoorlijke nuttige gevoeligheid te verkrijgen, maar er is niet
naar gestreefd het uiterste te bereiken; noch het uiterste aan
stabiliteit.
De technische constructie van de twee trilcondensatoren,
hoofdbestanddeel van de modulator, is schematisch ip fig. III,8
weergegeven.
In een stalen raamwerk, voorzien van twee perspex eindplaten
is een stalen band ingespannen. De band is 12 mm breed, 33 micron
dik, terwijl de lengte tussen de kammen - in de figuur niet gete
kend - 125 mm bedraagt. Opdat de band correct trilt, moet deze zo
homogeen mogelijk ingespannen worden. Dit geschiedt door op elk
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Pig. Ill,8. Practische uitvoering
van twee in tegenfase
trillende condensato
ren.
hoekpunt een trekschroef aan te brengen. De instelling van deze
trekschroeven is juist, als bij de trilling van de band in een
boventoon de knooplijnen rechte lijnen zijn, loodrecht op de
lengterichting van de band. Met wat stuifmeel zijn bij trilling
de knooplijnen zichtbaar te maken. Voor het in resonantietrilling
brengen en houden van de band zijn de twee getekende electromagneten Mj en M2 aangebracht. Hun afstanden tot de uiteinden van
de band bedragen édn kwart van de totale lengte. De éne electromagneet fungeert als aandrijfspoel, de andere als opneemspoel.
Door tussenschakeling van een selectieve versterker - de „oscil
lator” - is te bereiken, dat de band alleen in zijn 3e boventoon
zal gaan trillen.
De amplitudo van de bandtrilling wordt constant gehouden
door in de versterker een regelbuis op te nemen, waarvan de ver
sterking afhankelijk is van de uitgangsspanning van de oscilla
tor. Tevens is het hierdoor mogelijk de grootte van de amplitudo
te regelen. Doordat de band trilt in de 3e boventoon vormen de
twee vast opgestelde plaatjes px en p2 met het bandoppervlak twee
condensatoren die in tegenfase trillen. De afstand van de plaat
jes tot de band is te variëren met behulp van een drietal micrometerschroeven, voorzien van een wormschroefaandrijving. Op deze
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wijze is de capaciteitswaarde en de relatieve capaciteitsvariatie
- de factor a - van elk der beide condensatoren nauwkeurig in te
stellen. Door regeling van de amplitudo van de bandtrilling kan
de factor a afzonderlijk gevari'ëerd worden. De gescheiden opstel
ling van de vaste condensatorplaatjes en de electromagneten maakt
het mogelijk een redelijk werkende afscherming aan te brengen.
De trekschroeven, waarmede de stalen band gespannen wordt,
zijn ook nog door middel van barnstenen ringen van het perspex
gescheiden. Op deze wijze is de isolatie van de stalen band naar
aarde zo goed mogelijk gemaakt. Gemeten werd een waarde van 1015
fi. Het geheel is geplaatst in een electrostatisch afgeschermde
ruimte, welke geevacueerd is - luchtdruk 10"1 ä 10‘2 mm Hg. Hier
door wordt de luchtdemping bij het trillen van de band verminderd,
waardoor een groter amplitudo van de trilling ontstaat. Tevens
zullen de contactpotentialen minder veranderen in de tijd (zie
§ 1,3). De electrometerbuis is ook in deze ruimte ondergebracht.
Met behulp van eeh speciale vacuumdoorvoer konden de instellingen
in de vacuum ruimte van buitenaf geregeld worden. Pig. III,9
geeft een schematische tekening. Een messing buis c, welke als
Pinkelstein doorvoer in de pompschotel is gemonteerd, eindigt aan
de onderzijde in een slangcanule. Hierop is een rubberslang d
geschoven die de lichtgebogen draaias a, gelagerd in de messing
buis c omsluit. De rubber slang d wordt afgesloten door de dop e
met slangcanule, waarin draaias a passend kan draaien. Door de

Pig. III,9. Dwarsdoorsnede
van een draai
bare
vacuum
doorvoer.
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rubberslang te buigen en een rondzwengelende beweging te geven,
gaat de lichtgebogen as a draaien. Het geheel blijkt in de practijk zeer licht en soepel te werken, zonder dat er een lek kan
ontstaan. Voor hoog vacuumwerk kan het rubber gedeelte vervangen
worden door tombak.
Aangezien bij de gebruikte modulatorschakeling de stalen
band als gevoelige electrode fungeert en deze steeds een parasi
taire capaciteit naar aarde zal bezitten, is het noodzakelijk
voor het behoud van symmetrie de trilcondensator C2 te shunten
met een vaste condensator. Deze condensator is als trimmer uitge
voerd. De instelling is van buitenaf regelbaar. De ingang van de
modulator was tijdens de experimenten verbonden met een ijkcondensator Cy van 1,0 pF. Met behulp van de condensator Cy is het
mogelijk de ingangscapaciteit Cing van de modulator te meten,
terwijl tevens een lading van bekende grootte op de ingang van de
modulator hoogohmig geïnduceerd kon worden. Immers duidt men het
verband tussen een gelijkspanning KD over de weerstand Ry en de
door deze opgewekte wisselspanning VBeff op B aan door FD (zie
fig. 111,11) zodat:

„

ff

Fd = TT-----

(3-5-1)

^D

dan is gemakkelijk in te zien, dat met behulp van (3-2-5) geldt:

,Fa - Fd

Cing = (-—s---- ■) Cy

(3-5-2)

rD
terwijl

Gy-Ging
9a =

Cy + Cing

(3-5-3)

In de modulator treden storingen op. Deze zijn:
1. Inductie op het ingangseincuit door de electromagnetische aan
drijving van de band. Door het goed leggen van de bedrading is
deze invloed van de magnetische wisselvelden te verminderen. Een
inductiespanning van ca 10 nVeff met de frequentie ooc op de uit
gang van de modulator blijft echter aanwezig. Door een wissel
spanning van gelijke amplitudo en frequentie maar verschoven
fase, afkomstig van de oscillator aan de uitgang van de modulator
toe te voeren, is deze inductiespanning te compenseren. Doordat
de inductiespanning en de compensatiespanning afkomstig zijn van
dezelfde bron - de oscillator - zal ook bij wijziging van de
oscillatorspanning de compensatie behouden blijven.
2. De optredende contactpotentialen in de modulator. Bij de con
structie van de modulator is er naar gestreefd zoveel mogelijk
dezelfde metaalsoorten te gebruiken. Gebruikt is rood koper. De
bewegende platen van de trilcondensatoren worden echter gevormd
door de stalen band. Op elke condensator zal zich een lading
bevinden, die een functie is van de oppervlaktegesteldheid en van
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de capaciteitswaarde van de platen, waar de condensator door
wordt gevormd. Is de waarde van de capaciteit constant in de tijd
dan zal men van deze gefixeerde lading niets merken. Variëert men
de capaciteitswaarde, zoals dit bij de trilcondensatoren geschiedt
dan zal er een eveneens variërende lading ontstaan. Immers de
door de contactpotentialen opgewekte potentiaalsprong is alleen
afhankelijk van de geaardheid van de condensatorplaatoppervlakken.
De resulterende wisselspanning over de uitgang van de modu
lator tengevolge van de optredende contactpotentialen berekent
men als volgt: Stelt men de trilcondensatoren Cj en C2 voor door
de uitdrukkingen:

met

Cj = Cjd + X)

en

c2 = c2(l - X')

X = a i/2 cos u)c t

en

X' = ß

1/2

cos wct

en is Kj het spanningsverschil tengevolge van de contactpotentia
len tussen de beide platen van Cj, en V2 het spanningsverschil
tussen de beide platen van C2, dan geldt, indien Cj en C2 in rust
zijn: VA = V'b = o (V^ geaard) (fig. 111,10). Indien Cj en C2
trillen blijft de totale lading op de punten A en B constant.
Voor punt A geldt op ieder tijdstip:
CiCK, + VA) + C2(V2 + VA - Vb) = C.V, + C2V2
Voor punt B geldt:
C2(^B -V2- Ka) + C3VB = - C2V2
Elimineert men Vk uit beide vergelijkingen, dan is:
K„eff =

r,1c2

+

CyC3

+

c2c3

(ßK2 + aVj)

Pig. Ill,10. De optredende contact
potentialen in de mo
dulator.

(3-5-4)
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Deze uitdrukking voor KBeff tengevolge van de contactpotentialen
Fj en V2 geeft aan, hoe men bij trillen van beide trilcondensatoren de opgewekte wisselspanning over de uitgang FBeff kan compen
seren. Immers dan moet gelden dat:

ßV'2 + aFj = o

(3-5-5)

Dit is het geval als:
FJ1 = o

en

F'Z = o

of

F'2 = - ß F.'1

De eerste oplossing past men toe als in serie met elke trilcondensator een spanningsbron wordt geschakeld, dusdanig dat de re
sulterende spanningen over de trilcondensatoren gelijk worden aan
nul. De tweede oplossing wordt gebruikt indien men in serie met
dén trilcondensator een gelijkspanningsbron schakelt met een
spanning van (- F2 ~ jf ^i)- Ook dan zal FBeff gelijk aan nul wor
den. Bij deze compensatie speelt echter de constantheid van de
bandtrilling een rol. Experimenteel blijkt dat onze band dermate
constant trilt, dat de waarde van a/ß bij de optredende contact
potentialen de vereiste stabiliteit bezit. Pig. III,11 geeft het
complete schema van de modulator weer. Zowel de voor compensatie
noodzakelijke gelijkspanning als wisselspanning worden toegevoerd
aan de weerstand H2, die in serie geschakeld is met de weerstand
R1. De compensatiespanningen worden als volgt ingesteld. Het punt
A wordt via een weerstand R3 van 108 Q met aarde doorverbonden.
De ÜC-tijd van de impedantie tussen het punt A en aarde is daar-

Fig. Ill,II. Schema van de toegepaste modulator, werkend met twee
in tegenfase trillende condensatoren.
= 109 Q; i?2
1010 £2; Ris =
PP: Cs = Cg =
1 - 10 pp; Cy
Ri

= 500 £2;

1018 SI;

R
C4

10 pp;
= 1, o pP.

= 108 £2; A, = 500 £2; A, =
= 500 £2; Ci = C2 = 10 a 15
= 40 PP; Cp = ± 5 PP; Ct =

R3
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door van ca 5.104 sec, gedaald tot ca 5.IO-3 sec. Deze laatste
/IC-tijd is nog groot ten opzichte van 1/4000 sec, zodat de weer
stand van 108 Q de modulatie niet beinvloedt. Over de weerstand
R2 brengt men een gelijkspanning aan, dusdanig, dat KBeff gelijk
aan nul is. Verbreekt men daarna de verbinding met de weerstand
R3, dan blijft het geheel gecompenseerd. Over de weerstand R2
wordt tevens een wisselspanning gebracht, afkomstig van de oscil
lator. Hiermede worden de electromagnetische storingen gecompen
seerd. De conversiefactoren FA, FB en FD van de modulator worden
experimenteel bepaald. Achtereenvolgens wordt op de punten A, B
en D een gelijkspanning aangebracht door een gelijkspanning te
plaatsen over respectievelijk de weerstand
- bij sluiting van
de schakelaar S -, R2 en Ry - dit bij geopende schakelaar S. De
eff. uitgangswisselspanning van de modulator wordt na bekend
selectieve versterking gemeten met behulp van een buisvoltmeter.
De versterker, welke gebruikt werd, heeft een maximale versterkingsfactor van 106. Een ingebouwde verzwakker, in potentiometerschakeling uitgevoerd, maakt het mogelijk de versterkingsfactor met factoren 3 te verminderen. De totale verzwakking be
draagt maximaal 1,6.105 maal. Er is voor gezorgd, dat de ver
schillende standen van de verzwakker slechts een zeer geringe
fasedraaiing veroorzaken. De frequentiekarakteristiek van de ver
sterker is weergegeven in fig. 111,12. De afsnijding voor fre
quenties, groter dan 5000 Hz wordt veroorzaakt door een lowpassfilter, welke in de versterker opgenomen is.
Op deze wijze worden de door de modulator opgewekte hogere
harmonischen onderdrukt. De afval beneden de 2000 Hz wordt ver-

1000

»000

Pig. III, 12. Frequentiekarakteristiek van
de toegepaste versterker.
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kregen door juiste keuze van de ßC-tijden van de koppelelementen
tussen de verschillende buizen. De benodigde voedingsspanningen
werden geleverd door een gestabiliseerd plaatspanningsapparaat
300 V - 200 mA, zoals deze in dit laboratorium in serieproductie
gebouwd wordt.
Als electrometerbuis is gebruikt een uitgezóchte EP9. Deze
buis is geselecteerd op een lage roosterstroom. De buis wordt
bedreven onder verlaagde spanningen. De gloeispanning bedraagt
4 Volt, terwijl voor de anodespanning twee waarden zijn genomen:
30 Volt en 60 Volt. De anodeweerstand is 50 k£2. De aequivalente
ruis, uitgedrukt in spanning op de uitgang van de modulator (punt
B), veroorzaakt door de versterker, is experimenteel bepaald. Bij
niet trillen van de trilcondensatoren werd de uitwijking van de
synchrone meter fotografisch geregistreerd. De hulpspanning met
een frequentie van 4000 Hz werd betrokken uit een toongenerator.
De effectieve bandbreedte voor ruis van de synchrone meter is
bekend (3-5-13) evenals de totale versterking van de apparatuur.
Hieruit is de „directe” ruisbijdrage van de electrometerbuis en
de weerstand R te bepalen. Wij vonden:
{J[Fb] :

+ J[kB]i

+ J[Kb]r} = 0,8.10-16 Volt2 sec rad-1 (3-5-6)

Theoretisch vindt men voor:
J[Kb]r = 1,2.10"17 Volt2 sec rad-1
voor fl = 109 Q (zie (3-2-21)) en daar: ig = 2.10-12 A
J[VB]i

g

= 1,2.10-18 Volt2 sec rad"1

zie (3-2-16)

De theoretische waarde voor J[VB]ia is niet te berekenen, doordat
de ruimteladingsdepressiefactor T niet bekend is. Vergelijking
met wat experimenteel bepaald is, geeft als waarde voor de ruim
teladingsdepressiefactor F: 0,84. De „directe” ruisbijdrage van
de roosterstroom blijkt klein te zijn ten opzichte van de „direc
te” ruisbijdrage van de anodestroom van de electrometerbuis. Niet
uitgebreid is onderzocht, wat de minimale ruiswaarde is die met
dit type electrometerbuis bereikt had kunnen worden. Voor de uitM'
drukking (L' +—-) uit (3-4-1) vindt men: 0,8.10"16 Volt2 sec
rad-1. Bij een anodespanning van 30 Volt vindt men:
(L' +^r) = 1.6.10-16 Volt2 sec rad"1

(3-5-7)

Het is noodzakelijk dat de „indirecte” ruisbijdrage klein is ten
opzichte van de „directe” ruisbijdrage. De „indirecte” ruisbij
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drage wordt gegeven door de uitdrukkingen (3-2-20) en (3-2-23).
De „directe” ruisbijdrage door (3-4-1). Na invullen der gegevens
vindt men dat de conversiefactor FB moet voldoen aan de voor
waarde
Fb « 0,006

(3-5-8)

opdat de „indirecte” ruisbijdrage klein blijft ten opzichte van
de „directe” ruisbijdrage.
Een frequentie- en fase gevoelige gelijkrichter in combina
tie met een aanwijsinstrument kan op verschillende wijzen gecon
strueerd worden. Meestal maakt men gebruik van een electronisch
werkende frequentie- en fasegevoelige gelijkrichter met daaraan
gekoppeld een gelijkstroommeter [Sehe 47]. Dit heeft als voordeel
dat men de beschikking krijgt over een gelijkspanning, die recht
evenredig is met de te meten lading op de ingang van de modula
tor. Het aanbrengen van een tegenkoppelcircuit ter verhoging van
de stabiliteit van de gehele apparatuur - ook van de modulator is daardoor mogelijk. Daar echter voor de gebruikte opstelling
hoofddoel was, de theorie betreffende de nuttige gevoeligheid te
testen, is een meer eenvoudige oplossing gekozen. Gebruikt men
namelijk een normale kwadrant-electrometer met een wisselspunning
als hulpspanning, dan gedraagt de meter zich als een synchrone
meter. De effectieve bandbreedte wordt daarbij bepaald door de
demping en de slingertijd van het systeem. Men had in principe
ook een wisselstroomgalvanometer kunnen gebruiken. Echter de modulatiefrequentie is vrij hoog, waardoor moeilijkheden kunnen
ontstaan bij het opwekken van het vereiste wisselmagneetveld. De
vergelijking, die de beweging van het electrometersysteem be
schrijft bij spanningsmeting luidt:
Jcp + ß<p + (Z) - bVB)q> = aVïl.v

(3-5-9)

Voor de betekenis der constanten wordt verwezen naar § IV, 1. Is
de hulpspanning
= V'1 cos coct; het signaal V = V' cos (wt+y),
dan geldt na invullen in uitdrukking (3-5-9):
Iep + ß<£ + (£>' - &6V'2 cos 2o)ct)cp = aV'. Ftl cos u)ct cos (wt+ip)
(3-5-10)
met

D' = D - VfbV'2

Daar de hulpspanning dusdanig gekozen is dat de waarde voor
046V'2) slechts een fractie is van D en daar de frequentie u>c
groot is ten opzichte van de eigen frequentie w0 van het electro
metersysteem, mogen we in eerste benadering de term
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('AbV'2 cos 2 ooct)
in uitdrukking (3-5-10) weglaten.
De oplossing van de benaderde vergelijking is:
cp = i'&V' V" [g(a>c-w)cos{ (u)c-w) t-\|j}+g(wc+(Jo) cos{(a)c+u)) t+vp}]
met

(3-5-11)

g(a3) = [7{(co2-(o2)2 + Êloipj-i

Alleen als w in de buurt ligt van wc is de amplitudo van cp practisch van nul verschillend. De tweede term uit (3-5-11) kan ver
waarloosd worden daar g(wc+w) « g(coc-w).
Voor co = wc vindt men voor cp:
cp = tóa.y' .V".g(o)cosv|/

(3-5-12)

Uit de uitdrukkingen (3-5-11) en (3-5-12) volgt de frequentie- en
fasegevoeligheid van de meter.
Voor de effectieve bandbreedte voor ruis geldt indien de
spectrale ruisintensiteit constant is in het gebied waar de meter
nog reageert:
fco g2(COc-ü))

B = J
o

----- —------ dw
2g2(o)

'Jl

I•

2 ' “I“

(3-5-13)

Bij de door ons gebruikte electrometer was (3/J = 5,1.10-1 sec-1
en w0 = 1,27 rad sec-1. Voor de effectieve bandbreedte voor ruis
geldt B = 5,0 rad sec-1. Éénzelfde effectieve bandbreedte zou men
hebben gevonden voor een aperiodisch gedempte meter met een aanwijstijd van 1 sec.

§ III,6. Experimenteel bereikte resultaten
Allereerst werd nagegaan of de indue tie spanning tengevolge
van de electromagnetische aandrijving van de stalen band na com
pensatie aanleiding gaf tot ruisvergroting. Daartoe werd met be
hulp van een toongenerator een signaal op de ingang van de oscil
lator gezet met éénzelfde amplitudo als onder normale werkomstan
digheden, echter met een afwijkende frequentie - 4500 Hz. Dit
heeft tot gevolg, dat de band bij deze frequentie niet in mecha
nische resonantie is en zijn amplitudo slechts een kleine fractie
bedraagt van zijn amplitudo bij normaal bedrijf. Onder deze om
standigheden bleek een compensatiewisselspanning op de uitgang
van de modulator nodig van ca 10 p.Veff. De uitwijking van het
aanwijsinstrument werd gedurende 15 minuten geregistreerd. Uit de
verkregen registrogrammen bleek, dat geen ruisvergroting optrad.
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Vervolgens werd gecontroleerd of de optredende contactpotentialen aanleiding gaven tot ruisvergroting en verloop van de nul
lijn. Daartoe werd de ingang van de modulator via de weerstand R3
van 108 ß geaard. Dit heeft ten gevolge, dat de schakeling niet
meer symmetrisch is. Immers de RC-tijd van de ingang ten opzichte
van aarde bedraagt nu 5.10'3 sec. Voor wisselspanningen met fre
quenties kleiner dan w0 over de uitgang van de modulator, ge
draagt de modulator zich alsof de trilcondensator Cj is kortge
sloten. De te verwachten onrust, uitgedrukt in een aequivalente
gelijkspanning over de ingang van de modulator zal dus behalve
door de „directe” bijdrage van de weerstand R3 van 108 ^ ook ver
groot worden door de „indirecte” bijdrage van R3 = 108 Q, van
= 109 £2 en van het roosterstroomgeruis van de electrome.terb'uis. De totale aequivalente ruisspanning op de ingang van de
modulator is berekend en tevens experimenteel bepaald bij een
conversiefactor FA = 0,016 en een conversiefactor FB = 0,013. De
uitwijking van de synchrone meter werd 15 minuten geregistreerd,
Daarbij werd gedurende enige tijd tevens een gelijkspanning aan
gebracht over de weerstand RA (zie fig.111,11), waardoor de meter
een constante uitwijking vertoonde. Uit het verkregen registrogram werd de grootte van de uitwijking tengevolge van deze ge
lijkspanning (55 (J>V) opgemeten en vergeleken met de gemiddelde
grootte van de ruis. De aequivalente spanningsruis op de ingang
van de modulator kon hieruit bepaald worden. Een gedeelte van een

Pig. III,13. Registrogram van de fluctuaties
in de meteruitwijking bij aarding van de ingang via een weer
stand van 10«
d6 uitwijking is
veroorzaakt door een gelijkspan
ning van 55 [W, aangebracht op
de ingang.
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registrogram is afgebeeld in fig. 111,13. De hieruit bepaalde
middelbare onrust bedraagt 4,2 M.V.
Het nulpuntsverloop dat optrad tijdens de registratieduur
van 15 minuten, was van de grootte orde van deze „snelle” ruis.
Past men de theorie van § III,2 van dit hoofdstuk toe, dan bere
kent men een waarde van 3,8 [xV. Daar de fout in de meting zeker
ca 20% bedraagt, mag geconcludeerd worden, dat de ruis tengevolge
van de optredende contactpotentialen niet merkbaar bij draagt tot
de geobserveerde „snelle” ruis. Het resterend nulpuntsverloop
moet aan de inconstantheid van de contactpotentialen worden toe
geschreven. Bedekken van de condensatorplaatoppervlakken met
aquadac [Sehe 47] gaf geen merkbare verbetering.
De metingen die hierna uitgevoerd werden, hadden tot doel
de uitdrukking (3-4-1) te toetsen. Achtereenvolgens werden de
conversiefactoren fA, FB en FD gemeten (zie § III,5). Daarbij
werd de trimmer Ct zo ingesteld, dat voor de conversiefactor FB
moet gelden: FB « 0,006 (zie 3-5-8). Daarna werd de uitwijking
van de synchrone meter geregistreerd. Tijdens deze registratie
werd via de ijkcapaciteit Cy enige minuten lang een constante
electrische lading geïnduceerd op de ingang van de modulator.
Deze geïnduceerde lading bedroeg resp. 4500 en 9000 elementair
ladingen. Uit het verkregen registrogram werd de grootte van de
uitwijking tengevolge van de op de ingang aangebrachte lading
opgemeten.
De ruis werd als volgt bepaald. Gemeten werd het verschil
\U van de uitwijkingen U van de synchrone meter, die op vaste
tijden x van elkaar verwijderd waren. Van dit verschil
werd
het kwadratisch gemiddelde bepaald \V2. Met behulp van de geme
ten uitwijkingen tengevolge van de geïnduceerde ladingen op de
ingang van de modulator is A^t/2 te herleiden tot een aequivalente
lading op de ingang. Volgens formule (1-1-3) geldt, dat
= (TT-'* + 2 C?ng Vf}

(3-6-1)

De gebruikte synchrone meter was niet geheel aperiodisch. Opdat
geen correlatie optrad tussen twee uitwijkingen diende het tijds
interval x groter te zijn dan 10 sec. Gekozen is voorx: 12 sec.
Pig. 111,14 geeft een gedeelte van een registrogram weer. In
tabel 3,5 zijn een aantal experimentele resultaten gegeven voor
verschillende conversiefactoren FA en bij twee anodespanningen
van de electrometerbuis. De ingangscapaciteit is berekend volgens
(3-5-2). De aequivalente ruisintensiteit in spanning op de ingang
van de modulator is berekend volgens (3-4-1) met gebruikmaking
van de experimenteel bepaalde ruisintensiteit van de electrometer
buis (3-5-6) en (3-5-7). De onbepaaldheid in de te meten lading
volgt uit (3-6-1). Bezien we de verkregen resultaten, dan blijkt,
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Pig. Ill, 14. Gedeelte van een registratie van de uitwijking
van de synchrone meter. Tijdens deze registra
tie werd via de ijkcapaciteit Cy enige minuten
lang een constante electrische lading van 9000
elementair ladingen geïnduceerd op de ingang
van de modulator.

dat er overeenstemming is tussen de theorie en het experiment.
Verhoging van de conversiefactor FA bij é'éhzelfde instelling van
de electrometerbuis geeft een toename van de nuttige gevoelig
heid. Bij een constant gehouden conversiefactor FA treedt een
verhoging van de nuttige gevoeligheid op door verlaging van de
ruisintensiteit van de electrometer buis. In fig. III,4 is voor
deze opstelling de berekende nuttige gevoeligheid in Volt-1 uit
gezet als functie van de conversiefactor FA. Vooral voor hogere
waarden van de conversiefactor FA bereikt men met deze schakeling
een aanmerkelijk betere nuttige gevoeligheid dan met de optimaal
gekozen schakelingen, genoemd in § III, 3. Met de bestaande op
stelling kon geen hogere conversiefactor Fk (2,5.10-2) behaald
worden, doordat bij grotere amplitudo van de bandtrilling, de
band niet meer correct trilt. Door een lagere waarde te nemen
voor de modulatiefrequentie, is het mogelijk een hogere conver
siefactor Fa te bereiken. Een onderste grens aan de modulatie
frequentie wordt gesteld door de electrometerbuis. Het flikkereffect van de anodestroom mag geen vergroting van de totale ruis
geven, terwijl (L1 + A/'/^c) een minimum waarde moet bezitten.
Bij de metingen bleek, dat de nullijn een aanmerkelijk gro
ter verloop vertoonde dan zou moeten volgen uit de veranderingen
van de contactpotentialen. Het optredende nulpuntsverloop gedu
rende de registratietijd van 15 minuten was aequivalent met een
vrijwel constante electrische oplading van de ingang van de modu
lator. Deze oplading variëerde per registrogram en lag in de
grootte orde van 30 a 50 elementairladingen per sec. Voor het
compenseren van de contactpotentialen is het noodzakelijk de in
gang van de modulator via de weerstand fis van 108
met aarde te
verbinden. Na compensatie wordt deze verbinding weer verbroken.
Experimenteel bleek, dat het nulpuntsverloop aanmerkelijk ver
laagd kon worden door in serie met de weerstand fi3 = 108 £2 een
gelijkspanning aan te brengen van 5 a 8 mV. Men kan dit verklaren
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door aan te nemen, dat er na aarding een spanning staat over de
Isolatie. Na openen van de schakelaar S zal deze spanning expo
nentieel verdwijnen via de isolatieweerstand RyS:
Vt

=

K0 .exp(-i/flis.Cing)

Voor een tijd t klein ten opzichte van (fiis-Cing) betekent dit
bij benadering een spanningsverandering van Vo/ßis-Cing Volt per
sec. Voor een nulpuntsverloop van 30 a 50 elementairladingen moet
V0 inderdaad van de orde van 5 a 8 mV bedragen.

4-1-1
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Hoofdstuk
DE

MECHANISCHE

IV

ELECTROMETER

§ IV,1. De berekening van de nuttige gevoeligheid van
de mechanische electrometer
Onder een mechanische electrometer verstaan we een instru
ment, waarbij een electrische lading of spanning wordt gemeten
door een mechanisch effect t.g.v. de optredende electrische
krachten. In principe kan elke mechanische electrometer beschouwd
worden als een condensator, resp. een combinatie van condensato
ren, waarvan de capaciteit afhangt van een mechanische variabele
z. De capaciteit C van deze condensator zal steeds in een macht
reeks naar z te ontwikkelen zijn.
C = C0 + az + % 6z2 + ••■•

(4-1-1)

Voor de berekening van de kracht K, die ten gevolge van de
aangebrachte meetlading q uitgeoefend wordt op de condensatorplaten, gaan we uit van de energie, daarbij gebruik makend van de
reeksontwikkeling voor de capaciteit C als functie van z met
verwaarlozing van z3, enz.:

K = V2

C

(a + bz) = li v2 (a + bz)

(4-1-2)

Definiëren we de gevoeligheid als de toename van deze kracht
wanneer de lading van de condensator met éën eenheid wordt ver
meerderd, dan zien we uit de kwadratische vorm van formule
(4-1-2), dat de gevoeligheid verhoogd kan wprden door van te
voren reeds een hulpspanning
aan te brengen. Als q de te meten
lading is, heeft men:

/Co Ki

+ q^2

K = h (----- £----- -)

• (a + bz)

waarbij aangenomen is dat 2=0 voor q = 0.
Voor de gevoeligheid dK/dq volgt daaruit:
dq o=0

3* +!^ .
3q dz ' dq

+ ^ (y2 6 _£!)
C,

(4-1.-3)
dq

Kiest men één condensatorplaat vast, de andere - het zgn.
electrometer systeem - beweegbaar en meet men de toename van de
kracht bijvoorbeeld met een veer, dan richt men het met behulp
van een derde vaste condensatorplaat, eveneens voorzien van een
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hulpspanning, zo in dat in de nul stand de krachten en daarmee de
veer-uitwijkingen tengevolge van de aangelegde hulpspanning el
kaar compenseren.
In de nu symmetrisch geworden opstelling zijn twee meetschakelingen mogelijk.
^----------------------------- A

+Kh ------------------------------ A

q ---------------------------- B

-VH ------------------------------- B

Pig. XV, 1
1. De hulpspanning kH wordt op het electrometersysteem aange
bracht; van de twee vaste electroden wordt er één A geaard, ter
wijl op de andere B de te meten lading komt (zie fig. IV,1). Ten
gevolge van de electrode A werkt op het electrometersysteem de
kracht (koppel)
K1 = >/2 K„2 (a - bz)
tengevolge van de electrode B de kracht (koppel)
Co^H
K2 = V2 (-

(a + bz)

echter met het tegengestelde teken. Samen geeft dit benaderd:
„
^totaal

_ a^H
Q

(4-1-4)

(? +

2. De te meten lading wordt op het electrometersysteem aange
bracht; de twee vaste electroden krijgen een spanning van resp.
+V„rl en
ri t.o.v. aarde. In dit geval volgt de ladingsverdeling
uit:
+ K2 = 2Kh ;

C1V1 - C2V2 = q

als V1 het spanningsverschil en Cx de capaciteit is tussen de
electrode A en het electrometersysteem, en V2 het spannings
verschil en C2 de capaciteit is tussen de electrode B en het
electrometersysteem. Vullen we de resultaten in, dan krijgen we
dezelfde uitdrukking voor Ktotaai als bij sub 1:
et Vh

,

a2

0

/ftotaal = C" ‘ï + (^ - ^) ^ Z

(4-1-4)

De eerste methode noemt men wel de vleugel schakeling-, de
tweede methode de kwadrantschakeling.
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4-1-5

Bij de practische uitvoering van dit instrument zijn twee
typen te onderscheiden:
1. Electrometers, werkend met een star electrometersysteem; het
electrometersysteem kan daarbij draaien of verschuiven.
2. Electrometers, werkend met een niet star systeem; het electro
metersysteem buigt door onder inwerking van de electrische
krachten.
Het mechanisch effect: draaiing, verschuiving, of doorbuiging zal vaak niet direct macroscopisch zijn waar te nemen. Daar
toe is een versterker nodig.
De algemene bewegingsvergelijking van een ideale electro
meter kunnen we als volgt schrijven:
. q + (b - ^-) K? z

Mz + ßz + Dz =
of

Mz + ßz + a.z = ß- . q

(4-1-5)

'-'o

met

a. = D - (b - ^-) VH2

Hierin is: M
ß
D
Voor de

de effectieve massa resp. traagheidsmoment.
de dempingscoëfficiënt.
de mechanische richtkracht resp. richtend koppel.
ladingsgevoeligheid L geldt de uitdrukking:

en

L = jÄ-

ß = aKH

(4-1-6)

C'o •a

Voor de eigen trillingstijd t bij afwezigheid van demping,
welke een maat is voor de aanwijstijd, geldt:
T = 27i

(4-1-7)

In werkelijkheid zal er tussen de meetelectrode en de beide
andere electroden niet alleen een capaciteit aanwezig zijn, doch
ook een lekweerstand R..
Uit berekeningen, uitgevoerd door van Zolingen [Zo 48]
blijkt dat men bij de meeste bestaande electrometers geen merk
bare fout maakt, indien voor waarden van de isolatieweerstand R,
groter dan 1015 Side vergelijking (4-1-5) gehandhaafd wordt.
Evenzo mag men voor waarden van de weerstand R, kleiner dan
107 SI de algemene derde orde differentiaalvergelijking vervangen
door een differentiaalvergelijking van de tweede orde, welke
luidt:
Mz + ßz + Az = Bv

met

A = D ~ bV£

(4-1-9)
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en waarbij V de te meten spanning is, welke staat tussen de meetelectrode en aarde.
Bovenstaande beschouwing geeft slechts de „technische gevoe
ligheid” van het instrument.
Om een formule voor de „nuttige” gevoeligheid van het in
strument af te leiden dienen de optredende fluctuaties in reke
ning gebracht te worden.
a. De brownruis van het electrometer systeem.
Indien men zich afvraagt waar fluctuaties in het systeem
geintroduceerd worden, dan ziet men dat dit geschiedt:
1. door de demping van het electrometersysteem door de omringende
lucht en door de inwendige demping van de torsiedraad.
2. door de demping van het electrometersysteem tengevolge van de
isolatieweerstand R. Immers bij een beweging van het electrome
tersysteem zullen ladingen op de meetelectrode geïnduceerd wor
den, waardoor een electrische stroom door de weerstand R zal gaan
lopen.
Doordat de fluctuaties veroorzaakt door de dempende lucht en
de fluctuaties veroorzaakt door de isolatieweerstand R niet met
elkaar gecorreleerd zijn, geldt:
2lr = 27 + zl

(4-1-10)

Hierbij is
Zl de middelbare onrust in het kwadraat tengevolge van de dempen
de lucht (plus de inwendige demping).
Zl de middelbare onrust in het kwadraat tengevolge van de elec
trische spanningsfluctuaties in de isolatieweerstand R.
Uit berekeningen, gedaan door van Zolingen (Zo 48, blz. 47
e.v.) mag geconcludeerd worden, dat in overeenstemming met het
aequipartitietheorema zal moeten gelden:

Voor een isolatieweerstand R groter dan 101S Q mag de derde
orde differentiaalvergelijking die de beweging van het electro
metersysteem beschrijft met goede benadering vervangen worden
door de tweede orde differentiaalvergelijking (4-1-5) welke is
afgeleid met verwaarlozing van de isolatieweerstand R. Herleidt
men (4-1-11) tot een aequivalente schijnbare fluctuatie in de te
meten lading, dan vindt men met gebruikmaking van (4-1-6):

^= (1 +1^)(1 +

äh

kTC°

(4'1'12)

Deze onzekerheid in de te meten lading treedt op indien men de
uitwijking van het systeem bij afwezigheid van een meetlading
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4-1-13

middelt gedurende een tijdsinterval groot ten opzichte van de
i?C-tijd van de ingangskring en daarna de uitwijking tengevolge
van de aangebrachte meetlading q door één enkele aflezing ten
opzichte van deze gemiddelde nullijn bepaalt.
De benadering die men toepast bij gebruik van de tweede orde
differentiaalvergelijking (4-1-5) houdt in dat het zeer smalle
frequentiegebied bij 0 Hz (0,^/RC) waar de isolatieweerstand
werkzaam is, is buitengesloten. Is de totale tijdsduur voor de
meting van een lading q klein ten opzichte van de DC-tijd van de
ingangskring dan geldt voor de middelbare onrust tengevolge van
de dempende lucht
kT

Z L2

(4-1-13)

a

immers de electrische demping is klein ten opzichte van de lucht
demping in de benaderde differentiaalvergelijking (4-1-5). Dit is
aequivalent met een schijnbare fluctuatie in het kwadraat in de
te meten lading:
^=(l+S£)WUo

(4- !-1.4)

Bepaalt men de nulstand op het tijdstip fo; brengt men daarna de
te meten lading q aan en meet men opnieuw de uitwijking op het
tijdstip- (t0+T) dan geldt voor de kwadratisch gemiddelde fout
M2:

V?2 =

2kT

x + 2q

(4-l-14a)

Voor het benaderen van de natuurlijke gevoeligheid is het noodza
kelijk de term 2ql klein te maken.
Noemen we de labilisatiegraad
welke we definiëren als
a = (1-\)D (zie 4-1-5) dan is:
VH = >•“ (|t)H

met

b' = b -

(4-1-15)

Voor X = o is de hulpspanning VH = o.
Voor X = 1 is de hulpspanning VH gelijk aan de labilisatiespanning.
Na invullen in vergelijking (4-1-14) is:
S - <2

^

;

T . 2n (j^)"

(4-1-16)

Opdat q* zo klein mogelijk is bij gegeven aanwijstijd, moet gel
den:
1. De capaciteit C0 moet klein zijn.
2. De labilisatiegraad X moet dicht bij 1 gekozen worden.
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3. De systeemconstanten moeten zo gekozen worden, dat b/a2 een zo
klein mogelijke waarde bezit.
4. Een kleine waarde voor de effectieve massa, resp. traagheidsmoment van het systeem en een hoge waarde voor de richtkracht,
resp. richtend koppel D.
b. Invloed van de microseismen
Het aardoppervlak is niet volledig in rust. De bewegingen
die het aardoppervlak voortdurend maakt, noemt men de microseismische beweging van de aarde. Een mechanische electrometer, welke
men aards opstelt, zal ten dele deze microseismische beweging
meemaken. Wij willen nagaan op welke algemene wijze deze microseismen invloed kunnen hebben op de „nuttige ladingsgevoeligheid”
van de electrometer. Daarvoor is het echter noodzakelijk de toe
gepaste wijze van constructie bij de beschouwing te betrekken,
a. De vrijheidsgraad, die het electrometersysteem bezit, bestaat
uit een lineaire verplaatsing van het systeem (verschuiving,
doorbuiging). Het is duidelijk, dat slechts die microseismische
bewegingen invloed zullen hebben, die een component bezitten in
de richting van de lineaire verplaatsing - de z-richting - van
het systeem. Noemt men de verplaatsing van het electrometerhuis
in de z-richting X(t). Door deze verplaatsing zal op het electro
metersysteem in de z-richting een traagheidskracht optreden ge
lijk aan: m.X(t), waarbij m de effectieve massa is van het sys
teem.
Noemen we de spectrale intensiteit van de verplaatsing J[s]
dan wordt de spectrale intensiteit van de optredende traagheidskracht zodoende:

J[KS] = m2.(u4.J[s]

(4-1-19)

b. De vrijheidsgraad, die het electrometersysteem bezit, bestaat
uit een draaiing om de rotatieas.
De microseismische beweging kan slechts invloed uitoefenen
op de stand van het electrometersysteem, indien het zwaartepunt
van het systeem zich niet op de rotatieas bevindt. Is de afstand
van het zwaartepunt tot de rotatieas gelijk aan 6 en X(t) weer de
verplaatsing, loodrecht op het vlak door het zwaartepunt en de
rotatieas, dan geldt voor de spectrale ruisintensiteit van het
seismisch stoorkoppel J[KS]:

J[KS] = m2.82 .w4.j[s]

(4-1-20)

Is g(w) de responsiefunctie van het electrometersysteem voor
mechanische krachten, resp. koppels met cirkelfrequentie w, dan
is:
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4-1-21
-------

,,00

Zs = J
O

g2(«). J[^s]dw

(4-1-21)

Dit is aequivalent met een schijnbare fluctuatie in het kwadraat
in de te meten lading:
_
C2 a? co
q2 =J g2 (w) .J[KS] dw
B
o

(4-1-22)

of met gebruikmaking van de labilisatiegraad X:
ql = DC*

f g2(«). J[/(s]du)

(4-1-23)

Opdat as2 een zo klein mogelijke waarde bezit bij gegeven aanwijstijd is het noodzakelijk dat behalve aan de vier genoemde eisen
voldaan wordt aan:
5. Een kleine massa m van het systeem.
6. De constructiemethode, waarbij de variabele z optreedt als een
rotatie. Dit heeft het voordeel door „keuze” van een kleine
waarde voor 5 J[KS] klein te maken.
§ IV, 2. De kunstmatige demping als methode ter verhoging van
de nuttige gevoeligheid
Het blijkt dat bij de gewone electrometerschakelingen en
bij een doelmatige constructie de fluctuaties tengevolge van de
luchtdemping groter zijn dan die van de lekweerstand R. Wanneer
men het electrometerhuis gaat evacueren, zal de demping tengevol
ge van de lucht afnemen. Tevens zal echter de responsiekarakteristiek van het systeem, welke een functie is van de dempingscoëfficiè'nt ß zich wijzigen en wel zodanig dat de fluctuaties
dezelfde waarde behouden. Dit laatste volgt eveneens uit de wet
der aequipartitie, aangezien het thermodynamisch evenwicht niet
is verstoord.
Indien men echter door evacueren van het electrometerhuis de
demping van de lucht vermindert en daarnaast door het invoeren
van een kunstmatige demping die zelf geen of practisch geen fluc
tuaties introduceert, de responsiekarakteristiek van het systeem
constant laat, dan zal een afname van de systeemfluctuaties op
treden.
Noemt men ßK de dempingscoëfficiënt ten gevolge van de aan
gebrachte „kunstmatige” demping en ßL de dempingscoëfficiënt ten
gevolge van de dempende lucht - en van de torsiedraad -. Veron
derstelt men verder dat de „kunstmatige” demping geen fluctuaties
introduceert, dan wordt de algemene bewegingsvergelijking:
Mï + (ßL + ßK)i + az =

q + F^l

(4-2-1)

4-2-6
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waarbij Fßh een maat is voor de fluctuaties ten gevolge van de
dempende lucht.
Voor de spectrale ruisintensiteit van het stoorkoppel FpL
geldt volgens Ornstein en Uhlenbeck [Or 30] de uitdrukking:

J[KÜ = ~ ßLkTL

(4-2-2)

waarin Tl de temperatuur van de lucht is.
Is g(w) de responsiefunctie van het electrometersysteem voor
mechanische krachten, resp. koppels dan geldt voor het gemiddeld
kwadraat van de variabele z:
= - ßLkTL j

Zo
r

TC

g2(w)dw

o

Pl

kTL

Pl + Pk

a

(4-2-3)

Dit laatste vindt men door uitwerken van de integraal.
Men kan de electrometer nu symbolisch een effectieve ruistemperatuur Teff toekennen die gedefinieerd is als:

Te f f

Pl
Pl + Pk

(4-2-4)

Onder Teff kan men dus een temperatuur verstaan waartoe een nor
maal gedempte electrometer plus lucht afgekoeld moet worden om
éénzelfde onrust te krijgen als bereikt wordt met behulp van de
„kunstmatige” demping bij dezelfde dempingstoestand. Dientenge
volge noemt men deze demping wel „koude” demping.
Voor de schijnbare fluctuatie in het kwadraat in de te meten
lading kan met gebruikmaking van (4-2-3) en (4-1-22) geschreven
worden:
C2o.2

,2 _

ƒ

(aKH)2o

g2(w)

VTrrr

ßkT
ff + J[T S ]}dw
JL/
0 I I

(4-2-5)

Indien (Pl+Pk) = Pap geldt na uitwerken van (4-2-5):

kT +

= C2 (—)
°

X

a2

Pap

^
r g2(«). JtA'Jdu)]
X2 o

(4-2-6)

§ IV, 3. Beschrijving van enkele experimentele opstellingen
De fluctuaties welke optreden bij electrometers, zijn het
eerst gemeten door Eggers [Eg 30] die experimenteerde met een
Hoffman-electrometer. Het aantrekkelijke van deze electrometer
is dat zijn technische gevoeligheid, d.i. de uitslag in radialen
per eenheid van lading, zé groot is dat de optredende fluctuaties
van het systeem direct waarneembaar zijn. Doordat het systeem
niet dubbel ingespannen is,is de invloed der microseismen gering.
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Bij een aanwijstijd van 20 sec werd door Eggers voor de middelba
re fout in een ladingsmeting gevonden 1200 elem. ladingen. Dit is
in overeenstemming met de waarde die men met gebruikmaking van de
systeemconstanten berekent uit de uitdrukkingen (1-1-3) en
(4-1-14).
Door van Zolingen, van Iperen en Wapstra [Mi 53] is de in
vloed van de kunstmatige demping op de nuttige gevoeligheid van
de mechanische electrometer experimenteel onderzocht.
De electrometer, waarmede zij werkten, is in fig. IV,2 sche
matisch weergegeven. Het electrometersysteem is dubbel ingespan
nen.

Pig. IV,2. Dwarsdoorsnede van de electrometer volgens milatz.
Vl = electrometersysteem; Sp = spiegeltje; Ej en
E2=vaste electroden; Bj en B2 = barnstenen isolatieringen, voorzien van de schutringen S, en S2;
L = lens.

De gegevens van deze electrometer zijn: capaciteit C0=3 cm;
het traagheidsmoment I van de vleugel = 6.2.10'2 grcm2; de sys
teemconstanten a = 0,825 cm rad"1 en 6 = 6,55 cm rad"2; het me
chanisch richtend koppel D = 8,4.10"2 dyne cm rad"1. De labilisatiespanning bedraagt 33 Volt. Door gebruik te maken van een hulpspanning welke een waarde heeft, die zeer dicht ligt bij de labilisatiespanning, kan de signaalgevoeligheid groot gemaakt worden.
Echter de stabiliteit van het instrument is daarbij slecht. Door
de onderzoekers is daarom een vrij lage hulpspanning (KH = 15
Volt) toegepast, terwijl de geringe signaalgevoeligheid werd op
gevoerd door het toepassen van een relais, dat de hoekuitwijkingen van het electrometersysteem circa 10.000 maal kon vergroten.
De trillingstijd van het systeem in ongedempte toestand bedroeg
bij deze hulpspanning 6,3 sec.
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Fig. IV,3 toont schematisch de gebruikte schakeling. We be
spreken hier deze opstelling uitvoeriger daar we deze opstelling
zelf ook gebruikt hebben voor de experimenten beschreven in
Hoofdstuk V.

Fig. IV,3. Principeschema van het fotorelais plus versterker.
De dempspanning wordt van de potentiometer R2 af
genomen en teruggevoerd naar de meetelectrode van
de electrometer.

De lichtbron L is een lampje van 12 Volt/100 Watt, welke
gevoed wordt door een accu. De verticaal staande spleet Dl wordt
via het spiegeltje Sp afgebeeld op een prisma, dat de lichtbundel
in twee bundels splitst, die naar twee in compensatie geschakelde
vacuum fotocellen gaan. De fotocellen hebben practisch dezelfde
spectrale gevoeligheid. Hierdoor is de opstelling ongevoelig voor
variaties in de lichtstroom van de lichtbron L. De afbeelding
komt tot stand door een tweetal lenzen. Een cuvet water heeft tot
doel infrarode straling te adsorberen.
De opstelling is dusdanig, dat de resulterende fotostroom
door de weerstand Rgli recht evenredig is met de draaiboek cp van
het systeem. De spanning over de weerstand i?gl wordt toegevoerd
aan een versterker, die in het uitgangcircuit een differentiëren
de keten
bevat.
De spanning achter deze differentiërende keten is recht
evenredig met cp(t).
Een gedeelte van deze spanning wordt toegevoerd^aan de meetelectrode E2 met het doel de electrometer te dempen. De uitgangsspanning van de versterker vóór de differentiërende keten wordt
toegevoerd aan een galvanometer G. De hoekuitwijkingen van deze
galvanometer G zijn recht evenredig met de hoekuitwijkingen van
het electrometersysteem. De hoekuitwijkingen zijn een maat voor
de bewegingen van het electrometersysteem.
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Daar de onderzoekers zich alleen ten doel gesteld hadden, de
vermindering van de middelbare onrust als functie van de grootte
der kunstmatige demping bij gelijk blijvende lucht demping na te
gaan, is de meetelectrode practisch met aarde doorverbonden. Daar
de door de fotocellen en de versterker geïntroduceerde fluctua
ties in het frequentiegebied, waarin de onderzoekers hun metingen
verrichtten, circa 100 maal kleiner waren dan de totale fluctua
ties die het electrometersysteem vertoonde, mag de theorie uit de
voorgaande paragraaf toegepast worden. Voor het gemiddelde kwa
draat van de hoekfluctuaties van het electrometersysteem moet dan
gelden, indien men afziet van de invloed der microseismen:
=

(-

Pl

tÏL

zie (4-2-3)
A
Pl + Pk
waarin A het effectieve richtkoppel is bij een electrometer met
kortgesloten ingang (zie 4-1-9).
Door de onderzoekers werd bij een vast gekozen dempingscoëfficiënt ten gevolge van de lucht de middelbare hoekuitwijking
van het electrometersysteem bepaald als functie van de totaal
aanwezige demping.
Pig. IV,4 geeft het resultaat van hun metingen. De middel
bare hoekuitwijking {cp5}* is uitgezet tegen {■

Pl
Pl+Pi

Volgens

• 30-1

/

ßL

Fig. IV,4. Verband tussen de waarde van / -—— en de middelbare

Pl+Pe
onrust cp voor twee vaste waarden van ßu en voor ver
schillende waarden van ßE, zoals gemeten door milatz
en WAPSTRA. De getrokken rechte geeft het theoretisch
verband.

4-3

73

(4-2-3) zouden de meetpunten moeten liggen op een rechte lijn. Er
treden echter afwijkingen op tot maximaal een factor 10. Bij toe
passing van een zeer krachtige kunstmatige demping - (.ßL+ßK) =
15 ßap - is de afwijking minimaal. De middelbare hoekuitwijking
die het systeem onder deze omstandigheden vertoont, is slechts
1/19 deel van de middelbare hoekuitwijking, die het zou hebben
bij gebruik van alleen luchtdemping, welke éénzelfde sterke dem
ping veroorzaakt.
De kunstmatige demping uit zich dus als een verlaging van de
ruistemperatuur tot
T'ti = 0,8 °K
Uit de afwijkingen, welke optreden volgt dat verwaarlozing van de
invloed van de microseismen niet verantwoord is.
Doordat het systeem dubbel ingespannen is, is de rotatieds
bepaald. Ligt het zwaartepunt van het systeem niet op deze rotatieas, dan zullen de microseismen zich uiten als een stoorkoppel
met een intensiteit, welke gegeven wordt door (4-1-20).
Door Wapstra is experimenteel onderzocht of de grondstoringen, welke deze afwijkingen veroorzaken, dezelfde zijn als de
microseismen, welke door het K.N.M.I. te de Bilt op dezelfde tij
den werden geregistreerd.
Van enkele registrogrammen verkregen met de opstelling, zo
als hierboven beschreven, werd een Pourieranalyse gemaakt. De ap
paratuur hiervoor werd door Wapstra speciaal ontwikkeld [Wa 53] .
Uit deze Pourieranalyse van cp(t) kan met behulp van de betrekking
(4-2-5) de grootheid

{2 ßLferL + J[KS]}
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bepaald worden in absolute maat.
Door aftrekken van de berekende waarde voor
ßLkTL vindt
men J[K,]. In fig. IV,5 zijn de gevonden waarden van J[KS] als
getrokken kromme uitgezet als functie van de cirkel frequentie w.
Er bestaat een scherp maximum voor een periode van 4,6 sec. ,
Daarnaast is op gelijke wijze een seismogram, opgenomen op
het K.N.M.I. te de Bilt, geanalyseerd. De hieruit bepaalde waar
den van de spectrale intensiteit J[s], vermenigvuldigd met de 4e
macht van de bijbehorende cirkelfrequentie oo gaven in grafiek
gebracht een piek bij dezelfde frequentie.
We mogen hieruit concluderen, dat de microseismen verant
woordelijk zijn voor het optreden van de afwijkingen, zoals deze
bij de metingen door van Zolingen c.s. voorkwamen.
Dat de afwijkingen voor grotere waarden van ßL+ßK kleiner
worden, is een gevolg van het feit dat de waarde van de respon-

4-3

74

Pig. IV. 5. De spectrale intensiteit
van het seismisch stoorkoppel j[Ks] als functie
van de cirRelfrequentie
co volgens
milatz
en

WAPSTRA.

siefunctie g(o)) afhangt van de totale dempingscoè'fficiënt (ßL+ßK).
Voor hogere waarden van (ßp+ßz) neemt voor wisselsignalen de ge
voeligheid van het electrometersysteem af. De verhouding
ƒ
~0°

/
O

g2(co) J[Ks]dcö
9

g2 (w) — fakTL dw
^

wordt dus kleiner voor hogere waarden van (ßL+ßK)Uit de middelbare grootte van de microseismen kon bij beken
de massa m de excentriciteit van het electrometersysteem berekend
worden. Voor de afstand 8 van het zwaartepunt tot de rotatieas
werd gevonden: 1.8.10-3 cm.

§ IV,4. Algemene beschouwing over het elimineren van de in
vloed der microseismen op de nuttige gevoeligheid
Uit de in § IV,1 gegeven berekening van de nuttige gevoelig
heid blijkt, dat deze bij een doelmatige constructie in principe
bepaald wordt door de fluctuaties ten gevolge van de dempende
lucht. In § IV,2 werd een methode beschreven om deze fluctuaties
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te verkleinen. In § IV,3 volgde de beschrijving van een opstel
ling, waarbij deze methode werd toegepast. Uit deze experimenten
bleek tevens, dat de nuttige gevoeligheid practisch niet veel
verbeterd werd. Immers de electrometer zal men willen gebruiken
met een aperiodisch gedempt systeem. Bij de gebruikte opstelling
bedroeg de middelbare onrust van het aperiodisch gedempte systeem
bij toepassing van kunstmatige demping nog 0,7 deel van de mid
delbare onrust, die het systeem zou hebben gehad bij gebruik van
uitsluitend luchtdemping en éénzelfde dempingsgraad. Dit werd
veroorzaakt door de invloed, die de microseismen uitoefenen op
het systeem.
Wil men dus de methode van de kunstmatige demping volledig
kunnen benutten, dan is het noodzakelijk de invloed der micro
seismen tevens te verkleinen. Deze invloed werd formeel aangege
ven door de uitdrukking (4-1-23):
4 Ti2#
T2

o

g2(w) J[KS] dw

met J[KS] = m2.u)34.82.j[s] voor een roterend systeem
of JlKs] = m2.u)4.j[s]
voor een lineair bewegend systeem.
De vermindering van de grootheid qj"kan geschieden door:
1. Werken met voldoend „trage” electrometer
De waarde voor q2 neemt af voor toenemende waarde van x.

Daar bovendien de functie J[KS] een maximum vertoont voor een
cirkelfrequentie w = 1,4 rad sec-1 (fig. IV,5) z;al door gebruik
te maken van een trage meter de bijdrage van deze piek tot de
integraal afnemen. Dit laatste blijkt duidelijk uit fig. IV,4.
Door verhoging van de totale dempingscoëffici'ént (ßL+ßK) wordt de
electrometer trager. Er treedt een afname op van de invloed der
microseismen tot bij een dempingscoëfficiè'nt (ßL+ßn)* welke 15
maal zo sterk is als in het aperiodische geval, de invloed der
microseismen bij een waarde voor de luchtdemping van ßL = 0,0048
dyne cm sec rad-1 vrijwel verdwenen is.
2. Vermindering van de massa m van het systeem
Het is duidelijk, dat door keuze van een lichter systeem de
invloed zal afnemen (zie de uitdrukkingen 4-1-19 en 4-1-200•
3. De keuze van een lineair bewegend of een raterend electro-

meter systeem
Daar een lineair bewegend systeem bij de practische uitvoe
ring - bijv. een draadelectrometer - een veel kleinere massa bezit
dan een roterend systeem, kan men zich afvragen bij welk systeem
de invloed der microseismen het geringst zal zijn ten opzichte
' van optredende luchtruis. Om dit na te gaan wordt van beide sys-

76

4-4-1

temen aangenomen dat zij dezelfde trillingstijd t hebben in onge
dempte toestand en dat bij hun practisch gebruik de totale dempingscoëffici'ént ((Il+Pk) gelijk is aan ßap.
Gaat men uit van de betrekking (4-2-5):

2

q

= - °

(aKH)

J

o

g2M

Tt

ßLkTe{{ + J[KS] }da)

Het effect van de kunstmatige demping wordt uitgedrukt door de
factor:

fc

v

ßl+ßK “ßap

(4'4'1)

Voor het bepalen van een vergelijkende minimum waarde voor de
grootheid x kan men als criterium stellen, dat het eerste en het
tweede lid van uitdrukking (4-2-5) aan elkaar gelijk zijn.
Voor de grootheid x berekent men dan:
a. Voor een lineair bewegend systeem
Xi = Bl-ml

(4-4-2)

waarbij mi de effectieve massa is van het systeem en B; een con
stante, welke afhangt van de trillingstijd x van het systeem in
ongedempte toestand.
b. Voor een roterend systeem vindt men:
Xr = Br •

m2 52

(4-4-3)

waarbij mr de massa en I het traagheidsmoment is van het systeem,
terwijl 8 de afstand is van het zwaartepunt van het systeem tot
de rotatieas.
De constante Br is bij gelijke trillingstijd t van beide
systemen in ongedempte toestand gelijk aan Bj.
m2.82

Daar van de bekende electrometersystemen de factor —j—« mj,
is dus de grootheid x bij roterende systemen kleiner dan bij
lineair bewegende systemen. Een electrometer, waarbij de gewenste
mechanische verandering zich uit als een draaiing om een rotatie
as, is dus in dit opzicht superieur.
4. De mate van uitbalanceren bij een roterend electrometer systeem
Opdat de waarde van de grootheid 5 zo klein mogelijk wordt,
is het noodzakelijk een dubbel ingespannen systeem zo goed moge
lijk uit te balanceren.
De gebruikelijke methode daarvoor is, door middel van bijv.
zaponlak het zwaartepunt van het systeem zo te verschuiven, dat
bij kantelen van het electrómeterhuis geen draaiingen van het
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systeem optreden. Na evacueren van het electrometerhuis is deze
bereikte instelling echter vaak weer verstoord - het vrijkomen
van gasresten; elastische nawerking van het systeem. Wat men op
deze wijze bereiken kan, is moeilijk te bepalen. Opgemerkt zij,
dat het systeem dat gebruikt werd bij de experimenten, beschreven
in § IV,3 van dit hoofdstuk, op de hierboven beschreven wijze
werd uitgebalanceerd. Daar dit een aantal malen werd herhaald mag
de aldaar gevonden waarde voor 8 wel als een onderste grens van
de hierboven beschreven methode worden beschouwd. Voor het berei
ken van een kleinere waarde voor 8 zal men een betere balanceertechniek dienen te zoeken.
Daarnaast is het mogelijk, inplaats van dubbele inspanning,
enkelvoudige ophanging van het electrometersysteem toe te passen.
Hierdoor zal het zwaartepunt van het systeem zich steeds lood
recht onder het ophangpunt bevinden.
Inderdaad verkrijgt men op deze wijze bij aperiodische lucht
demping een toename van stabiliteit.
Bij evacuatie van het electrometerhuis zal het systeem zich
gedragen als een ongedempte slinger. Aangezien het electrometer
systeem ontworpen is om uitsluitend rotatietrillingen uit te
voeren, zal de meting gestoord worden door het optreden van li
neaire slingerbewegingen. Deze bewegingen zal men daarom graag
willen dempen en wel zodanig, dat de rotatiebewegingen hierdoor
niet worden beinvloed. Echter het dempingsmechanisme dat aange
bracht wordt, dient ook gecentreerd te zijn. Pig. IV,6 licht dit
nader toe. De rotatieas wordt in dit geval niet meer alleen be
paald door de ligging van het zwaartepunt, doch ook door de mate
van demping van de lineaire slingerbeweging en het resulterend
aangrijpingspunt van de dempende krachten. Is de dempingscoëfficië'nt gelijk aan nul, dan gaat de rotatieas door het zwaartepunt:
8= o; is de dempingscoëffici'ënt oneindig, d.i. identiek met een

Fig. IV, 6

78

4-4

dubbel ingespannen systeem, dan is 8 = NM. Voor tussengelegen
waarden voor de dempingscoëffici'ént is o < 8 < NM. Het probleem
zal ook hier zijn: het centreren van de optredende dempingskrachten echter onder minder strenge voorwaarden.
5. De spectrale ruisintensiteit J[s]
a. Door de electrometer tril 1ingsvrij op te stellen is het ih
principe mogelijk de waarde van J[s] te verkleinen. Belangrijk
is, dat er verzwakking optreedt van J[KS] voor voldoend lage
waarden van de cirkel frequentie (u><= 1,4 rad sec"1). Juist in het
gebied voor lage waarden van de cirkel frequentie is het moeilijk
een effectief werkende trillingsvrije opstelling te construeren.
Immers de resonantiefrequentie van de opstelling bij afwezigheid
van demping dient klein te zijn ten opzichte van de frequenties
van de trillingen, die men wil verzwakken [Ha 47].
b. Uit de experimenten, beschreven in § IV, 3 van dit hoofdstuk
zou men kunnen concluderen, dat de microseismen voor grotere
waarden van de cirkel frequentie relatief minder invloed kunnen
hebben. Door nu alleen die componenten van de bewegingen van het
electrometersysteem te beschouwen, welke cirkel frequenties hebben
die liggen boven een bepaalde cirkel frequentie, moet het mogelijk
zijn de relatieve invloed van de microseismen te verminderen. Dit
betekent, dat men bij de mechanische electrometer de modulatiemethode toepast. Noodzakelijk hierbij is, dat het te meten con
stante signaal wordt „getransformeerd” in een signaal met een
cirkel frequentie, die ligt boven een bepaalde cirkel frequentie.
In Hoofdstuk V wordt deze methode theoretisch en experimen
teel uitgewerkt.

5-1
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Hoofdstuk
DE

V

MECHANISCHE
ELECTROMETER
»ET
TOEPASSING
VAN
DE
MODCLATIEMETHODE

§ V,1. Inleiding
In het voorgaande hoofdstuk is aangetoond,.dat het verhogen
van het rendement van de mechanische electrometer bij gegeven
excentriciteit van het bewegend systeem begrensd wordt door de
storende invloed van de microseismische trillingen. In § IV,4
werd bediscussieerd, dat deze storende invloed relatief vermin
derd kan worden door de bewegingen van het draaiend systeem
slechts in een geschikt frequentiegebied te meten. Het te meten
- semi constant - signaal dient dan „getransformeerd” te worden
in een signaal met een frequentie wc, dat ligt in dit frequentie
gebied. De lichtwijzeruitslag van de electrometer kan men dan met
behulp van een fotocel - en versterker - „transformeren” in een
electrisch signaal, zoals in § IV,3 beschreven is. Over de uit
gang van deze versterker zullen wisselspanningen ontstaan, die
recht evenredig zijn met de draaiingen van het systeem. Richt men
deze wisselspanningen bijv. fase- en frequentiegevoelig gelijk en
voert men deze gelijkgerichte spanning toe aan een gelijkstroommeter met effectieve bandbreedte Aw - zie § III,5 - welke omge
keerd evenredig is met de aanwijstijd t, dan heeft men bereikt
dat:
1. De uitwijking U van de gelijkstroommeter een maat is voor het
signaal, dat gemoduleerd met een frequentie wc, aan de electro
meter wordt toegevoerd.
2. Bij geschikt gekozen frequentie wc en Aw de opstelling rela
tief minder gevoelig is voor microseismische trillingen.
Het doel van het hierna te beschrijven experiment is een
meetfrequentie te zoeken, waarbij de invloed van de microseismi
sche trillingen relatief minimaal is. Daartoe werd een opstelling
gebruikt, waarvan fig. V,1 het blokschema weergeeft.
De gebruikte electrometer is op dezelfde wijze geconstrueerd
als de electrometer volgens Milatz, die door van Zolingen c.s.
werd gebruikt. De systeemconstanten zijn echter afwijkend. In
§ V, 3 komen we hierop terug. De opstelling van de belichtingsapparatuur, de fotocellen en de versterker zijn eveneens dezelfde
als in § IV,3 beschreven. Het blijft mogelijk, aan de electro
meter een kunstmatige demping toe te voeren, zodat de responsiekarakteristiek van de electrometer binnen zekere grenzen geva-
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Pig. V, 1. Blokschema van de mechanische electrometer met
toepassing van de modulatiemethode.
L = lichtbron;
E = mechanische electrometer;
F = fotorelais;
A = lineaire versterker;
D =
differentiërende keten voor het verkrijgen van
een kunstmatige demping;
R = fase- en frequentiegevoelige gelijkrichter;
T = wisselspanningsgenerator;
s = modulator; G = aanwijsmeter.

riëerd kan worden. De electrometer is als spanningsmeter gescha
keld, d.w.z. de weerstand van de meetelectrode naar aarde is
klein. Men behoeft zodoende geen rekening te houden met het op
treden van de inducties en oplading van het isolatiemateriaal,
waardoor de resultaten beinvloed kunnen worden. Om de opstelling
zo stabiel mogelijk te maken, zijn de electrometer, de belichtingsapparatuur en de fotocellen met versterker geplaatst op een
betonnen blok in de kelder van het laboratorium. Wapstra heeft
zijn metingen aan de electrometer op dezelfde plaats verricht
[ïïa 53]. De overige apparatuur, bestaande uit een electromechanische fase- en frequentiegevoelige gelijkrichter, een laagfrequent
toongenerator voor de voeding van de gelijkrichter en de meet
apparatuur bevinden zich in een ander vertrek. Voor testdoelein
den was het mogelijk aan de electrometer een ijksignaal met de
responsiefrequentie wc toe te voeren.

§ V,2. De berekening van de nuttige gevoeligheid
1. De brownbeweging van het electrometersysteem

Daar de gebruikte electrometer als spanningsmeter is gescha
keld en de weerstand R van de meetelectrode naar aarde kleiner is
dan 107 £2 zijn de brownfluctuaties tengevolge van de weerstand R
klein ten opzichte van die, veroorzaakt door de dempende lucht
(zie 4-1-13). De differentiaalvergelijking, die het gedrag van
het electrometersysteem beschrijft, luidt in dit geval (zie
4-1-9):

5-2-5
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ly + ßtotaalT + Acp = aVHv + F(t)

(5-2-1)

met
I = traagheidsmoment
ßtotaai = de dempingscoëfficiënt
A = het richtkoppel
aVHv = het electrostatisch koppel t.g.v. de meetspanning v
F(t) - het fluctuerend koppel tengevolge van de „dempende”
lucht.
De spectrale intensiteit van F(t) bedraagt als functie van
de cirkel frequentie w volgens (4-2-2):

J[Kl] = - . ßL.kTL
n
ßL is de luchtdempingscoëffici'ént
Tl is de absolute temperatuur van de „dempende” lucht.
Is g(oo) de responsiekarakteristiek van het electrometersysteem dan is de spectrale intensiteit van de hoekfluctuaties
van het systeem tengevolge van de brownfluctuaties:
J[y]L = J[KJ .g2(o>)

(5-2-2)

Door de fotocellen en de versterker wordt dit omgezet in span
ningsfluctuaties over de uitgang van de versterker met een spec
trale intensiteit van:
J[V]L = V.Ï.J[Kh].g2M

(5-2-3)

(Xj is een transformatieconstante, waarin o.a. is opgenomen de
versterkingsfactor van de versterker. Deze constante is practisch
onafhankelijk van de frequentie. De fase- en frequentiegevoelige
gelijkrichter en de daaraan gekoppelde gelijkstroommeter trans
formeren het versterkte electrische signaal in een hoekuitwijking
van de meter. Het verband hiertussen wordt gegeven door de res
ponsiekarakteristiek van de gelijkrichter plus gelijkstroommeter
G(co,u)c), waarbij wc de modulatiefrequentie is. De spectrale in
tensiteit van de fluctuerende hoekuitslag van de aanwijsmeter
tengevolge van de beschouwde brownfluctuaties bedraagt:
J[u]h= ^2.J[Kl\ .g2(ü>) .G2(w,cüc)

(5-2-4)

Tenslotte moeten we om de totale kwadratisch gemiddelde hoek
uitslag U2 te krijgen, integreren over w van nul tot oneindig.
Dit geeft:
Ül= J

M-j2•

• ë2

• G2 (w* wc)dw

(5-2-5)
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Hierin zijn ^ en J[KL] onafhankelijk van de frequentie. Wij mo
gen deze dus voor de integraal plaatsen:
Ul = \i,l.J[KL] J
O

g2(w) .G2(ü),wc)d(jü

(5-2-6)

Indien naast g(u)) ook de functie G(w,coc) bekend is, kan de inte
graal in principe opgelost worden. Bij aperiodische demping van
het electrometersysteem is g(oo) als functie van w een langzaam
veranderende grootheid. Als we veronderstellen, dat de functie
g(oo) practisch constant is in het gebied, waar G(w,ooc) als func
tie van w nog betekenis heeft, dan mogen we bij benadering g2(w)
vddr de integraal plaatsen:
—~

«

Ul = n.2.J[fi:L] .g2(wc) J
O

.c°

G2(tó, wc)dw

Met gebruikmaking van (4-2-2) is
__
o
co
=-.a2.ßL.fc.TL.g2(ü)c) J G2(w, wc)dw

(5-2-7)

(5-2-8)

2. De fluctuaties tengevolge van de microseismen
In § IV,1 is de invloed van de microseismen op de beweging
van een dubbelzijdig ingespannen electrometersysteem met excen
trisch gelegen zwaartepunt nagegaan. De spectrale intensiteit van
het seismisch stoorkoppel als functie van de cirkel frequentie w
wordt volgens (4-1-20) gegeven door:
JlXJ = m2.82.co4.j[s]
waarbij

(5-2-9)

m de massa is van het electrometersysteem;
8 de afstand is

van het zwaartepunt van het systeem
tot de rotatieas;
J[s] de spectrale intensiteit is van de microseismische
verplaatsingen.
Gebruikmakend van wat bij de bepaling van de kwadratisch
gemiddelde hoekuitslag van het aanwijsinstrument ten gevolge van
de brownbeweging van het systeem is behandeld (5-2-5), vindt men
als gevolg van de microseismen:
G2 = iv2.J
O

JlX] ,g2(w) .G2(w, wc)dco

(5-2-10)

J[KS] is echter niet onafhankelijk van w. Voor het frequentiegebied, waar J[KS] een langzaam veranderende grootheid is, geldt
bij benadering:
G2 = ^.J^J^.g2«^)./

G2(u),cüc)dü>

(5-2-11)

5-2-16
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of na invullen van de uitdrukking (5-2-9):
l/s2 = ^i2.m2.52.a)^.J[s.](0c.g2(ü)c)./
O

G2(oo,u)c)du)

(5-2-12)

3. De invloed van de fotocel en versterkerruis
Daar de signaal gevoeligheid van de electrometer met uitzon
dering van de resonantiepiek afneemt voor signalen met toenemende
frequenties, is het mogelijk dat bij de aanwijzing de ruisbijdra
ge van de vacuum fotocellen en de versterker voor hogere waarden
van de modulatiefrequentie toc relatief belangrijk wordt. We zul
len daarom de grootte van deze ruisbijdragen berekenen. De op
stelling is als in fig. IV,3. Via het spiegeltje van het electrometersysteem wordt een sterk verlichte spleet afgebeeld op de
rand van een prisma; één fotocel vangt het langs vallende licht
op, de andere fotocel het door het prisma afgebogen licht. De
totale spanning die over de gezamelijke belastingsweerstand staat,
wordt door de versterker versterkt. Deze versterker levert zowel
de dempspanning voor de electrometer als de spanning voor de fre
quentie- en fasegevoelige gelijkrichter. Bij de door ons gebruik
te versterker werden de fluctuaties in hoofdzaak bepaald door het
schrooteffect van de fotocelstroom [Zo 48, blz.74]. Is N het aan
tal lichtquanta, dat per sec en per cm2 op een fotocel valt, ƒ
het quantumrendement van de fotocellen, 6 de breedte en h de
hoogte van het spleetbeeld, dan is de fotostroom per fotocel bij
volledige electrische compensatie:

if = K.b.h.N.f.e

(5-2-13)

waarin e de lading van het electron is.
De spectrale ruisintensiteit van de fotostroom ten gevolge
van het schrooteffect als functie van de cirkelfrequentie u) be
draagt bij gebruik van vacuum fotocellen:

J[if] = i .e .if = — .b.h.N.f.e2
1

TC

1

(5-2-14)

2tc

Is verder l de lengte van de lichtwijzer, dan is de verandering
in de fotostroom per fotocel ten gevolge van een draaiing van het
spiegeltje over een hoek Acp:

Mf = l .h.N.f.e . Acp

(5-2-15)

Met bovenstaande spectrale ruisintensiteit van de fotostroom van
ieder der beide fotocellen is aequivalent een spectrale ruisin
tensiteit van de fluctuaties in de draaiboek cp van het systeem:
J[cp]if = 6(4tc. Z2

.h.N.f)'1 = e62(87cZ2 .if )_1

(5-2-16)
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De gemiddelde kwadratische hoekuitslag van het aanwijsinstrument
ten gevolge van de ruisbijdrage van de fotocellen en versterker
bedraagt dus:
t/v2 = {I* .eb2(8n.l2 .if)-1 j
O

G2(to, u>c)du>

(5-2-17)

4. De totale nuttige gevoeligheid
Om de nuttige gevoeligheid te kunnen bepalen is het noodza
kelijk het verband te kennen tussen de uitwijking van het aan
wijsinstrument en de grootte van een meetsignaal op de ingang. Is
het meetsignaal in spanning gelijk aan v/2.Veff cos wct, dan is
voor optimale fase
U =

.g(uc) .a.VH.y2.Vef t

(5-2-18)

de totale kwadratisch gemiddelde fluctuaties bedragen volgens 1,
2 en 3:
U2 = Ul + Uj + UZ = p,2.g2(ü)c).2.G2(wc>coc).ß .
{- ßLkTL + J[KS] + eb2 (8nl2 .i{ .g2 (uc))-1}

(5-2-19)

IX
,oo

met
o

G2(w, u)c)

(5-2-20)

2 G2(ooc, u)c)

Dit is volgens definitie de effectieve bandbreedte voor ruis van
de synchrone meter. Voor de reciproke nuttige gevoeligheid in
spanning vindt men:
V2 =-^H-ßLkrL + ,/[Ks] + e62(8Tc.Z2.lf.g2(u>c))-i}
a2 V2 71

(5-2-21)

Uit deze betrekking volgt dat de nuttige gevoeligheid van de
schakeling als spanningsmeter bij gekozen effectieve bandbreedte
B afhangt van aVH, ßL, J[KS] en in zekere mate van g(»c).
Verhoging van de hulpspanning VH van het electrometersysteem
geeft een hogere nuttige gevoeligheid.
Evacueren van het electrometerhuis geeft een vermindering
van de luchtdemping ßL, dus een stijging van de nuttige gevoelig
heid.
De modulatiefrequentie <uc dient men dusdanig te kiezen, dat
de term J[KS] minstens even gering is als de minimum bereikbare
waarde van de term |r ßLfeTL. Bij de keuze van de modulatiefrequen
tie is men gebonden aan een bovenste grens. Immers de bijdrage
van het derde lid van (5-2-21) neemt toe met toenemende wc (bui
ten de resonantiepiek).
Het gebruik van kunstmatige demping is thans niet noodzake

5-3-2
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lijk voor het verbeteren van de nuttige gevoeligheid. Experimen
teel heeft het echter zin kunstmatige demping toe te passen. Door
het afvlakken van de resonantiepiek in de responsiekarakteristiek
van het electrometersysteem behoeft men voor het bereiken van een
bepaalde effectieve bandbreedte minder zware eisen te stellen aan
de synchrone meter in de buurt van de resonantiefrequentia van
het systeem.
De mechanische electrometer met toepassing van kunstmatige
demping in het gelijkstroomgeval is een bijzonder geval van de
modulatiemethode. Immers stelt men coc = o en stelt men door ge
schikte keuze van G2(to, (oc):
J

g2(w) .G2(u),ü>c)dco = J

o

o

{g2(w)}ß=ß dw
P PaP

dan vindt men voor (5-2-6) éénzelfde uitdrukking als (4-2-3)!

§ V,3. Dimensionering van het electrometersysteem in verband
met de modulatiemethode
Uit de in § V, 2 afgeleide formule voor de nuttige gevoelig
heid (5-2-21) blijkt dat de invloed van de fotocel- en versterkerruis relatief toeneemt voor hogere waarden van de modulatiefrequentie. Wil men de modulatiefrequentie kunnen kiezen in een
zeker frequentiegebied zodat de nuttige gevoeligheid niet wordt
verkleind door de fotocel- en versterkerruis dan wordt aan de
resonantiefrequentie van het electrometersysteem een onderste
grens gesteld, afhankelijk van de grootte van dit frequentie
gebied.
Onderzocht is hoe groot dit frequentiegebied genomen kan
worden bij toepassing van de electrometeropstelling, zoals deze
door van Zolingen gebruikt werd. De minimale luchtdemping die
door evacuatie van het electrometerhuis bereikt kon worden, be
droeg: ßL = 0,0006 dyne cm sec rad-i. Het eerste lid van uitdruk
king (5-2-21) heeft dus de waarde:
o
- ß,kT, = 16.10'18 dyne2 cm2 sec radrl.
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L

L

(5-3-1)

Onderzoeken we nu de bijdrage van het derde lid van (5-2-21)
veroorzaakt door de fotocellen en versterker. Daar de stroom per
fotocel i{ = 1,25.10“7 A; de breedte van het spleetbeeld 6 =
0,11 cm en de lengte van de lichtwijzer l = 25 cm, bedraagt deze
bijdrage voor wc = 0 rad sec'1:
efc2 (SuZ2 . if .g2 (<joc))-1 = 3.10'21 dyne2 cm2 sec rad-1 .(5-3-2)
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Voor een frequentie wc = 8 rad sec-1 is deze bijdrage echter van
dezelfde grootte orde als (5-3-1), terwijl voor waarden van de
modulatiefrequentie, groter dan 8 rad sec-1, hij groter is dan
(5-3-1). De modulatiefrequentie kan dus niet veel groter gekozen
worden dan 8 rad sec'1.
Wil men de mogelijkheid hebben bij gebruik van dezelfde relaisversterker de modulatiefrequentie hoger te kunnen kiezen, dan
is het gewenst de resonantiefrequentie van het electrometersysteem te verhogen bij behoud van dezelfde signaalgevoeligheid. Men
kan dit in het algemeen bereiken door de hierna genoemde verande
ringen aan te brengen.
1. Het traagheids moment van het electrometersysteem kan ver
laagd worden door:
a. De dikte van het systeem te verkleinen. Een onderste
grens aan de dikte wordt gesteld door de verlangde robuustheid
van het systeem.
b. Door een vormverandering van het electrometersysteem bij
gelijk effectief condensatoroppervlak. Dit blijkt uit de volgende
beschouwing. Is O het effectief condensatoroppervlak van het sys
teem, dat ligt tegenover een vaste electrode; d de afstand tussen
de systeem- en vaste electrode en 1/ibs de afstand tussen rotatieas
en het midden van het condensatoroppervlak, dan geldt met ver
waarlozing van randeffecten:
O _
0
ivd
in(d0 + 1Abscp)

Good

+

...)

(5-3-3)

Hierin is dQ de afstand tussen de systeem- en vaste electrode in
de ruststand cp=0. De totale capaciteit Ct > C00 = 0/4-raio. Immers
de capaciteit Ct bevat ook de capaciteit van de toevoerdraden.
6S
6S2
Stelt men a =----- C00 en & = —r-C00 (zie 4-1-1) en vult men deze
4o(0
8d‘
waarden in de uitdrukkingen voor de signaalgevoeligheid L (4-1-6)
en voor de ongedempte slingertijd x (4-1-7) in, dan is:
L =

C00/■(^s•

en

I

x = 2tc{D -

8d02

8cL2

■«vV
(5-3-4)

omdat

16cL2

• C2

8cL2

• c00 . Ct

Beide uitdrukkingen geven aan, hoe bij gelijkblijvende waarde
voor L de ongedempte slingertijd x verkleind kan worden. Immers
het traagheidsmoment van het electrometersysteem is recht even
redig met 62 bij gekozen oppervlak en dikte van het systeem. Hal
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veert men bijv. de breedte bij behoud van het oppervlak - door
verdubbeling van de hoogte van het systeem - dan wordt het traagheidsmoment verlaagd met een factor 4. Door gelijktijdige verdub
beling van de hulpspanning VH blijft het product (6S.KH) con
stant. De signaalgevoeligheid L behoudt zijn waarde, terwijl de
ongedempte slingertijd is gehalveerd.
2. Door vergroting van de tor sie cons tante D van de ophang
draad. De signaalgevoeligheid zal afnemen. Is echter de hulpspan

c

c

H dusdanig, dat de term —^(^s-^h)2 nog klein is ten
8 <4
opzichte van CtD dan is eenvoudig in te zien, dat bij vergroting
van de torsieconstante D en evenredige verkleining van de afstand
d0 de signaalgevoeligheid L nagenoeg constant blijft, terwijl de
ongedempte slingertijd wordt verkleind.
Met behulp van bovenstaande overwegingen is een electrometer
systeem geconstrueerd met ongeveer dezelfde signaalgevoeligheid
als de electrometer volgens Milatz, echter met een aanmerkelijk
hogere resonantiefrequentie. Als systeem is gekozen een vleugel
van 20 mm hoog, 12 mm breed en 0,01 mm dik. Als materiaal is
nikkel gebruikt, hoewel dit bezwaren geeft voor gebruik bij mag
netische velden. Dit vleugeltje is voldoende robuust. Het is be
vestigd op een nikkelen staafje 0,5 mm 0 (zie fig. V,3). Op dit
ning

i

Fig. V, 2. Oorspronkelijk electrometersysteem van
de electrometer volgens milatz
(ware
grootte).

Fig. V, 3. Door ons ontworpen
electrometersysteem
(ware grootte),

staafje is ook het spiegeltje gemonteerd. Het geheel is tweezij
dig ingespannen met een draad van een platina-nikkellegering. Het
systeem is zo goed mogelijk uitgebalanceerd op de manier, zoals
in § IV, 4 punt 4 beschreven. Het traagheidsmoment I = 3.10-3
grcm2. De torsieconstante D van de ophangdraad bedraagt 0,4 dyne
cm rad-1. De electrometerconstanten a en b zijn respectievelijk
0,8 cm rad-1 en 4,8 cm rad-2. De capaciteit van de meetelectrode
is 5,1 cm. Bij een hulpspanning VH van 57 Volt - de labilisatiespanning is 87 Volt - bedraagt bij vrijwel gelijke technische
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gevoeligheid als de electrometer volgens Milatz de slingertijd
van het ongedempte systeem 0,75 sec.
Stelt men
rad-1, dan mag
sec-1, voordat
lijk is aan de
demping.

de minimale luchtdemping ßL = 0,0006 dyne cm sec
thans de modulatiefrequentie a>c oplopen tot 40 rad
de invloed van de fotocel- en versterkerruis ge
ruisbijdrage ten gevolge van de resterende lucht

§ V,4. De toegepa^te frequentie- en fasegevoelige
gelijkrichter
Voor het frequentie- en fasegevoelig gelijkrichten van wisselspanningssignalen zijn verschillende schakelingen mogelijk.
Gezien het lage frequentiegebied - van 0 tot 10 Hz - waarin de
gelijkrichter moet kunnen werken, is de eenvoudigste methode,
gebruik te maken van een mechanisch relais, dat door een wissel
spanning afkomstig uit eeu toongenerator wordt aangedreven. Pig.
V,4 geeft het schema van de synchrone gelijkrichter, zoals deze
bij de metingen is gebruikt.
300 V

EF 40,

EF40/

ECC40
330 n

11.5 kn
1 Mn:
:68on

Aarde

Fi'g. V, 4. Schema van de gebruikte electromechanische fase- en
frequentiegevoelige gelijkrichter.
De punten. A, B en C zijn de drie contacten van het
„Carpenter” relais.

Via een potentiometer wordt het ingangssignaal toegevoerd
aan het rooster van de eerste EF40, welke dit signaal ca. 250
maal versterkt. De tweede EP40 splitst het wisselspanningssignaal
in twee gelijke, doch 180° in fase verschoven signalen, welke
toegevoerd worden aan de vaste contacten A en B van het relais.
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Als relais is gebruikt een „Carpenter”-relais, dat een schakeltijd van ca 1/1000 sec heeft. De gelijkheid in amplitudo van
beide signalen wordt ingesteld met behulp van een potentiometer
van 1000 Q in de kathodeleiding van de tweede EF40. De 180°-fasedraaiing wordt bereikt door de ÜC-tij den van de 6 (aF-condensatoren
en de 1 MQ weerstanden aan elkaar gelijk te maken. De versterking
als functie van de frequentie is constant vanaf 0,1 Hz. Het bewe
gende contact C van het relais is verbonden met een gelijkspanningsmeter met hoge ingangsimpedantie (de dubbeltriode ECC 40 in
combinatie met een gelijkstroomaanwijsmeter). De aanwijstijd % en
de frequentieband w0, waarin de schakeling gevoelig is, worden
bepaald door deze gelijkspanningsmeter. Aangezien voor de breedte
van de frequentieband oo0 een kleine waarde gekozen is - 1/10 Hz zou een zeer traag aanwijsinstrument nodig geweest zijn. Door een
dubbel i?C-filter op te nemen in de ingangsketen van de eindtrap
en gebruik te maken van een normaal snel aanwijsinstrument be
reikt men vrijwel een identiek resultaat. Immers de aanwijstijd x
en de frequentieband ü)o, waarin de schakeling gevoelig is, wordt
nu practisch bepaald door het dubbele flC-filter.
De responsiekarakteristiek.. Is> Vc(t) = Vc cos wt de gedemoduleerde spanning over de ingang van het dubbele fiC-filter en
Fu(t) = Vu cos (tói+y) de spanning, die over de uitgang ontstaat,
dan geldt:

R2C2Vjt) + 3RCVu(t) + Fu(t) = Vc(t)

(5-4-1)

Als de responsiekarakteristiek definiëert men de functie /(co),
zodat:

Vu - Vc /(co)
Voor de functie /(co) vindt men:
/(co) = {(coüC)4 + 7 (coflC)2 + I}'*

(5-4-2)

Onder de aanwijstijd willen we verstaan de tijd, die er ver
loopt tot een bepaald percentage van de uiteindelijke constante
uitslag is bereikt. Om deze tijd te bepalen, dient men de diffe
rentiaalvergelijking (5-4-1) op te lossen. Is V'c een constant
signaal, dat op het tijdstip t = o wordt aangelegd, dan is:
'

c

10

2RC

\
3/5-5
, 3+ /ö s-,
0 + —77— exp (t)}
10
2RC
(5-4-3)

Hieruit blijkt, dat het dubbel fiC-filter zich gedraagt als een
overaperiodische meter. Stelt men het percentage van de uiteinde
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lijke uitslag op 99 % en kiest men bijv. het product RC = 1,7
sec, dan vindt men voor de aanwijstijd x: 20 sec.
De gehjkrichting. Het verband tussen een ingangssignaal
Ki sin wt van de gelijkrichter en de uitwijking van het aanwijsinstrument vindt men als volgt: Is K de versterkingsfactor van de
versterker, dan zal op het punt A van het relais aanwezig zijn
een signaal Kj .A_.sin(wt+y) en op het punt B van het relais een
signaal Vi .K.sin((üt+n+\\i). Via het bewegende relaiscontact, dat
trilt met een cirkel frequentie u>c wordt aan de gelijkspanningsmeter een signaal Kc(t) afgegeven, waarbij:
Kc(t) « fi(t) .Vi.K.sin((x>t+\\i) + /2 (t). K. .A'.sin(<jot+wj<)

(5-4-4)

Hierbij zijn f1(t) en f2(t) kanteel functies. De functie /jCt) be
schrijft de doorlating van het relais tussen het punt A en de in
gang van de gelijkspanningsmeter; de functie f2(t) de doorlating
van het relais tussen het punt B en de ingang van de meter. De
functies f1(t) en /2(t) laten zich in Fourier-reeksen ontwikke
len. Voor Vc(t) vindt men zodoende de uitdrukking:
Vc (t) =

03
2V- .K
Z
1 '
[cos{ ((2n+l)(oc+co) t+y} n = o 7t(2n+l)
- cos{((2/ï+l)toc-cjo)t-i)/}]

(5-4-5)

De uitwijking van het aanwijsinstrument ten gevolge van het sig
naal Vi sin cot wordt met gebruikmaking van de responsiekarakteristiek van het dubbel flC-filter:
U(t) = i.a .A.K.
71

^

2 ——— [/{(2n+l)wc+w} cos{((2n+l)coc+w) t +
n=o

(2n+l)

+ \)/} - /{(2n+l)wc-u)}cos{((2n+l)o)c-(x>)t-v)/}]

(5-4-6)

[j.2 is een apparaatconstante.
Wordt aangenomen, dat /(w) « /(o) = 1 voor w g wc, dan
geldt voor u>= (2m+l)wc met m = 0,1,2,3........... bij benadering:
(/= -. ir,.A. Kj (2m+l)-1 cosv}/

(5-4-7)

Voor oo / (2m+l)ooc wordt |(/(t)| in waarde kleiner dan U, daar /(oo)
voor toenemende waarden van oo een monotoon dalende functie is.
Hieruit blijkt de fase- en frequentiegevoeligheid van de gelijkrichterschakeling.
In § V,2 werd het verband tussen de spectrale intensiteit
van de fluctuaties in de hoekuitwijking U van de aanwijsmeter en
van de fluctuaties in de ingangsspanning Ki gegeven door de func
tie G2(w, ooc). Deze functie kan voor de hier beschouwde gelijk-
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richter eenvoudig afgeleid worden uit de uitdrukking (5-4-5), die
de frequentietransformatie van het relais beschrijft en uitdruk
king (5-4-6). Men vindt:
G2(w,coc) = ix2 .K *

2

{/2( (2n-t-l)ü)c+u)) + /2((2n+l)wc- w)}
TT (2n + l)'i

n=o

(5-4-8)
Daar

/(w) = {(co/?C)4 + 7(wfiC)2 + 1}-M
/

is

G2(w,wc)dw = ix2.^2.^.^

(5-4-9)

De uitwijking U' veroorzaakt door een signaal V^'(t) met cirkelfrequentie u)C( optimale fase en een effectieve waarde van 1 Volt
is gelijk aan:
U' = {2.G2(wc,coc)}* =

(5-4-10)
TT

Voor de effectieve bandbreedte B vindt men:
B =

„CO
J

TT2
G2(w, u)c)/2G2(wc, wc)dw = ^

1

(5-4-11)

Voor een waarde van BC = 1,7 sec van het dubbel i?C-filter, zoals
dit toegepast is, geldt dus:

Pig. V, 5. De gemeten en genormeerde functie G((x>,wc)2 van de
gebruikte fase- en frequentiegevoelige gelijkrichter.
De frequentie waarmede het relais tril
de, was 2 Hz; de ÜC-tijd van het dubbele filter
1,7 sec.
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ß = 0,38 rad sec'1.

(5-4-12)

Pig. V, 5 geeft de discreet gemeten functie G2(ü), coc) van de
schakeling. De frequentie, waarmede het relais trilde (u)c) was
2 Hz, de fiC-tijd van het dubbele filter 1,7 sec. Nadeel van deze
schakeling is, dat niet alleen signalen met de cirkel frequentie
toc, d.i. de cirkelfrequentie, waarmede het relais trilt, worden
„gelijkgericht”, doch ook de signalen met cirkel frequenties 3 wc,
5 (oc, enz. Er treedt echter tevens verzwakking op. In fig. V, 5
verhouden de hoogten der toppen zich als 1 : | : i. Dit is in
overeenstemming met (5-4-8).
De synchrone bekrachtiging van het relais. Daar wij aanvan
kelijk niet konden beschikken over een toongenerator, die een
spanning met voldoende lage frequentie kon leveren, werd voor het
bekrachtigen van het relais gebruik gemaakt van een flip-flop
schakeling. Deze flip-flop schakeling ontving zijn stuurpulsen
van een mechanische schakelaar, welke werd aangedreven door een
synchroonmotor. Doordat het laboratorium de beschikking kreeg
over een Peekei ßC-oscillator met een bereik vanaf 0,15 Hz, kon
deze worden gebruikt voor de bekrachtiging van het relais, waar
door de relaisfrequentie willekeurig gekozen kon worden.

§ V,5. Experimenteel bereikte resultaten
In de voorgaande paragrafen is de electrometer met zijn aanwijsapparatuur besproken. De waarden van een aantal apparaatconstanten werden gegeven in § V,3 en § V,4. In § V,2 leidden we
formules af die we nodig hebben bij de interpretatie van de expe
rimentele resultaten, die we thans zullen bespreken.
1. Beschrijving van de experimenten
Gemeten werd de ruisintensiteit als functie van de frequen
tie bij verschillende waarden van de luchtdemping ßL. Om mechani
sche storingen zo gering mogelijk te maken werden de metingen
allen ’s nachts (!) verricht. De luchtdemping werd verminderd
door de electrometer op te stellen onder een vacuumklok, welke
verbonden was met een pomp-unit. Deze unit bestond uit een rote
rende déntraps oliepomp, gevolgd door een glazen kwik diffusiepomp en een glazen olie diffusiepomp. Deze combinatie was gekozen
om kwikdamp in dé vacuumklok te vermijden. Na enkele dagen pompen
- men bedenke, dat de electrometer moeilijk ontgasbaar is - kon
een druk van ca 10-4 mm Hg behaald worden. Wanneer er metingen
aan het electrometersysteem verricht werden, moesten de pompen
uitgeschakeld worden om mechanische trillingen, veroorzaakt door
de pompen, te vermijden. Gedurende een aantal uren na het uit-
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schakelen van de pompen bleef de luchtdruk in de vacuum opstel
ling na aanbrengen van een vat met vloeibare lucht redelijk con
stant. De electrische meetapparatuur werd 6 uur voor het begin
van de metingen ingeschakeld. Bij iedere meting werd de onrust
van het aanwijsinstrument gedurende 4 ä 5 minuten fotografisch
geregistreerd, uit deze registrogrammen werd de middelbare groot
te van de ruis door kwadratisch te middelen bepaald. De toeval
lige fout, die hierbij in het eindresultaat optrad, bedroeg ca
15%. Voor iedere serie metingen werden de versterkingsfactor ^
- formule (5-2-19) - en de hulpspanning VH van de electrometer
- 57 Volt - gemeten, Tevens werden de dempingscoëfficiént ßL van
de lucht en de totale dempingsco'ëfficiënt (ßL+ßK) - zie (4-2-1) bepaald. Door het toevoeren van een spanningsstoot aan de elec
trometer zal deze uittrillen in zijn eigen frequentie. Deze uit
dempende trilling werd geregistreerd. Uit het verloop van de am
plitudo als functie van de tijd kon de dempingsco'ëfficiënt be
paald worden. Metingen zijn verricht met als waarden voor de dempingscoë'ffici'ënt voor lucht 0,0025 en 0,0004 dyne cm sec rad-1;
de luchtdruk was resp. 10"1 mm Hg en 2.10*24 *mm Hg. Bij gebruik
van kunstmatige demping is steeds het geval genomen, dat
ßtotaai = ßap = 0,05 dyne cm sec rad'1.
Daar bij normale luchtdruk de metingen ernstig gestoord werden
door optredende luchtstromingen, zijn hiervan verder geen resul
taten opgenomen.
2. De verwerking van de experimentele gegevens
In de figuren V,6 en V,7 is de gemeten middelbare onrust,
uitgedrukt in een hoekdraaiing van het electrometersysteem, uit
gezet als functie van de cirkelfrequentie oo voor verschillende
waarden van ßL en ßtotaai- De getrokken en gestippelde lijnen
geven de berekende middelbare onrust, uitgedrukt in een hoek
draaiing van het systeem, veroorzaakt door de brownbeweging van
de dempende lucht als functie van de cirkelfrequentie co (5-2-7).
De berekening is voor het periodisch geval in de buurt van de
resonantiefrequentie slechts bij benadering juist. Ipners in de
buurt van de resonantiefrequentie geldt niet meer, dat de responsiekarakteristiek van het electrometersysteem vrijwel constant
is over een breedte van 0,38 rad sec-1, d.i. de effectieve band
breedte voor ruis van het aanwijsinstrument. De gemeten kromme
zal in de buurt van de resonantiefrequentie meer uitgesmeerd
zijn. Uit een vergelijking van de theorie met de metingen blijkt,
dat er storingen gesuperponeerd zijn op de „Brown” onrust van het
electrometersysteem. Ter controle van de meetapparatuur is de
middelbare onrust bij gebruik van een vast spiegeltje in plaats
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----/»L.a0025;/ÄE.0.00
.-- /JL.a0025;AF.0.05

20 radsecr'
Pig. V, 6. De gemeten middelbare onrust, uitgedrukt in een
hoekdraaiing van het electrometersysteem als
functie van de cirkelfrequentie ix> voor ßj, =
0,0025 dyne cm sec rad-1. De getrokken en ge
stippelde lijnen geven de berekende middelbare
onrust, veroorzaakt door de brownbeweging van
de dempende lucht als functie van u>.

------ ^--0.0004:^.0.00

--- ^.0.0004,^,0.05

20 rod. sec:1
Fig. V,7. De gemeten middelbare onrust, uitgedrukt in een
hoekdraaiing van het electrometersysteem als
functie van de cirkelfrequentie oo voor ßi, =
0,0004 dyne cm sec rad-1. De getrokken en ge
stippelde lijnen geven de berekende middelbare
onrust, veroorzaakt door de brownbeweging van
de deppende lucht als functie van co.

van een draaibaar spiegeltje als functie van de cirkelfrequentie
bepaald. Theoretisch moet hiervoor formule (5-2-17) gelden. Voor
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de gebruikte opstelling was h = 2 cm; b = 0,11 cm; Z = 25 cm en
de fotostroom if per cel = 1.25.10-7 A. Herleidt men de middel
bare onrust tot aequivalente hoekuitwijkingen van het electrometersysteem, dan vindt men met gebruikmaking van (5-2-17):
J[cp]if = 9, 5.10'10 rad^ sec1^
Dit is onafhankelijk van de frequentie w.

rod.sef

Pig. V,8. De gemeten middelbare onrust van de
fotocellen bij gebruik van een vast
spiegeltje, uitgedrukt in een hoekdraaiing van het electrometersysteem als functie van de cirkelfrequentie oo.
De getrokken lijn geeft het theore
tisch verband.

In fig. V, 8 zijn naast de berekende waarden voor J[cp]ook
de gemeten waarden uitgezet. Er treedt een toename op voor de
lagere cirkelfrequenties. Daar de versterker zelf een verwaar
loosbare ruisbijdrage levert en de belastingsweerstand van de
fotocellen - een koolweerstand van 107 Q - door de compensatieschakeling stroomloos is, kan dit gezien worden door aan te ne
men, dat bij een belichte fotocel naast de verwachte schrootruis
ook een soort flikkereffect optreedt, welke wel van de frequentie
afhangt. Door Zijlstra e.a. werden onderzoekingen verricht, welke
een bevestiging gaven van de mogelijkheid van deze optredende
afwijking [Zijl 55] [Bo 54]. De ruisbijdrage van de fotocel +
versterker is echter klein ten opzichte van het ruiseffect afkom
stig van de electrometer.
De optredende afwijkingen van de ruis van de electrometer
ten opzichte van de berekende brownruis werden toegeschreven aan
microseismische trillingen. Door (5-2-19) wordt algemeen de kwa-
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dratisch gemiddelde ruis in de uitwijking van het aanwijsinstrument gegeven ten gevolge van de brownbeweging van het electrometersysteem, de invloed van de microseismen en de invloed van de
fotocellen- en versterkerruis. Uit de gemeten waarden voor ÏP kan
nu de waarde van
{- ßL.k.TL + J[KS] + e62(87i. Z2 . if ,g2(u)))-1}
7t
worden berekend. Daar het derde lid, zoals we gezien hebben, een
bijdrage levert, welke klein is ten opzichte van beide anderen,
kan de waarde van de spectrale intensiteit van het seismisch
stoorkoppel door aftrekken van de berekende term j| ßhkTh worden
bepaald. In fig. V,9 en V,10 is de spectrale intensiteit van het
seismisch stoorkoppel als functie van de cirkel frequentie w gege
ven voor het gebied van 0,8 tot 44 rad sec1.

.800

10

20

30

40rodsecr'

De spectrale intensiteit van het seismisch
stoorkoppel als functie van de cirkel fre
quentie co voor het gebied van 4 tot 40 rad
sec-1.

Daar de afstand van het zwaartepunt van het systeem tot zijn
rotatieas 8 niet bekend is, is de spectrale intensiteit van de
microseismische verplaatsingen als functie van w op een constante
factor na bekend. In fig. V,11 is het relatief verband tussen de
verplaatsingen van de microseismen en de cirkelfrequentie weerge
geven .
Opgemerkt kan worden, dat metingen gedurende één nacht, zo
wel voor als na middernacht verricht voor cirkel frequenties gro
ter dan 2 rad sec-1, weinig verschilden. Metingen voor cirkelfrequenties kleiner dan 1 rad sec-1 gaven geen reproduceerbare .
resultaten. Hun grootte wisselt zeer in de tijd. Er valt een af-
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12

3

4 rodsec:

Fig. V, 10. De spectrale intensiteit van het seismisch
stoorkoppel als functie van de cirkel fre
quentie oo voor het gebied van 1 tot 4 rad
sec- 1.
o Metingen op 25 Mei 1954.
• Metingen op 8 Juni 1954.

Fig

V,11. Relatief verband tussen de middelbare verplaatsingen
van de microseismen en de cirkelfrequentie oo. Deze
kromme is afgeleid uit de meetpunten van fig. V, 9 en
fig. V, 10 na deling door oo4 en wortel trekking.
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name te constateren tot na middernacht, waarna om ca 3 uur weer
een toename optreedt. Waarschijnlijk heeft in dit frequentiegebied het verkeer in de omgeving van het laboratorium een sterke
invloed. Deze metingen zijn, aangezien ook de versterking niet
meer frequentieonafhankelijk is in dit gebied, niet verder uitge
werkt .
3. Discussie
Uit de grafieken V, 6 en V, 7 kan het volgende geconcludeerd
worden. De gevonden waarden voor de middelbare onrust liggen
steeds hoger dan die, welke berekend zijn uit de „brownbeweging”
tengevolge van de dempende lucht voor verschillende waarden van
de dempingscoëffici'ént ßL. Bij een totale dempingsco'éfficiënt
ß = ßaP = °.05 dyn6 cm sec rad-1 vindt men zowel voor ßL = 0,0025
dyne cm sec rad"1 als voor ßL = 0,0004 dyne cm sec rad-1 dezelfde
waarden voor de totale middelbare onrust. Hieruit volgt, dat het
microseismisch stoorkoppel, dat onafhankelijk blijkt te zijn van
de luchtdemping, groot moet zijn in vergelijking met het fluctue
rend koppel tengevolge van de dempende lucht. Het heeft dus geen
zin de dempingscoëfficiënt ßL klein te maken door betere evacua
tie van het electrometerhuis.
Vergelijkt men fig. V,10, waarin het seismisch stoorkoppel
is uitgezet als functie van de cirkelfrequentie w met hetgeen
door MiLAxz en Wapstra langs andere weg gevonden is (fig. IV, 5)
dan blijkt er wat betreft de plaats van de piek overeenstemming
te zijn. De opstelling, door hen gebruikt, stond op dezelfde
plaats, echter het electrometersysteem en de wijze van meten wa
ren afwijkend. De seismogrammen, opgenomen bij het K.N.M.I. te
de Bilt vertonen voor de dagen, waarop door Milatz en Wapstra,
respectievelijk door ons werd gemeten, éénzelfde beeld. Wij mogen
hieruit besluiten, dat het stoorkoppel van de seismische trillin
gen bij beiden vrijwel hetzelfde is geweest.
Voor cirkelfrequenties kleiner dan 1 rad sec-1 vonden we
geen reproduceerbare resultaten. Milatz en Wapstra registreerden
de geïntegreerde bewegingen van het electrometersysteem. Zij ma
ten dus ook de bewegingen van het systeem met cirkelfrequenties,
kleiner dan 1 rad sec-1 mee. Door de onreproduceerbaarheid van de
seismische storingen in dit frequentiegebied werden hun metingen
beinvloed. Dit verklaart het feit, dat zij hun metingen alvorens
te middelen moesten selecteren.
Voor cirkelfrequenties groter dan 4 rad sec-1 treedt een
toename op van de intensiteit van het stoorkoppel. Dit betekent,
dat de intensiteit van de microseismen voor toenemende cirkel
frequenties minder snel daalt dan met 1/w4 overeenkomt. Door
Darbyshere [Da 50] is de spectrale verdeling van de microseismen
aan de kust van Engeland voor het vinden van enig verband tussen
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het spectrum der zeegolven en van de microseismen slechts gemeten
in het frequentiegebied van 0,6 tot 1,6 rad sec-1. Het spectrale
verloop in dit gebied is vrijwel analoog aan wat door Milatz en
Wapstra en door ons gevonden is. Voor hogere frequenties is de
spectrale verdeling echter niet bekend, zodat wij onze resultaten
voor dit frequentiegebied niet hebben kunnen controleren.
Welke modulatiefrequentie dient men te kiezen, opdat een zo
groot mogelijke nuttige gevoeligheid in spanningsmaat behaald
wordt? In de uitdrukking (5-2-21) voor de nuttige gevoeligheid is
voor een modulatiefrequentie ooc kleiner dan 40 rad sec-1 (zei
§ V, 3) alleen J[/fs] afhankelijk van de cirkel frequentie u>c. De
nuttige gevoeligheid bereikt haar maximum waarde voor een zo
klein mogelijke waarde voor J[KS]. Uit fig. V,10 lezen we af, dat
dit het geval is voor een modulatiefrequentie ooc liggend in het
gebied van 2,5 tot 6 rad sec-1. De spectrale intensiteit van het
seismisch stoorkoppel is dan nog 9 maal groter dan de spectrale
intensiteit van het koppel, veroorzaakt door de dempende lucht
waarbij ßL = 0,0025 dyne cm sec rad-1. De spectrale intensiteit
van het resulterend koppel is aequivalent met de spectrale inten
siteit van een koppel, veroorzaakt door dempende lucht, die het
electrometersysteem aperiodisch dempt en een temperatuur bezit
van 130 °K. Bij Milatz en Wapstra bedraagt deze temperatuur in
het aperiodisch grensgeval 160 °K.
Voor het beschouwde frequentiegebied bedraagt bij een aanwijstijd van 20 sec de nuttige gevoeligheid van de opstelling bij
de gebruikte hulpspanning van 57 Volt: 30 ^Veff. in fig. V,12 is
een registrogram weergegeven, waarbij tijdelijk aan de electro-

TOcWeff
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Pig. V, 12. Gedeelte van een registratie van de
uitwijking van de aanwijsmeter bij
wc = 6 rad sec-1. De uitwijking is
veroorzaakt door een wisselspanning
van 700 [iVeff, aangebracht op de in
gang.
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meter een wisselspanning van 700 ixVeff is toegevoerd. De uit dit
registrogram berekende middelbare onrust bedraagt 35 ^.Veff.
Wil men de opstelling gebruiken voor het meten van electrische ladingen, dan moet de te meten lading met behulp van een
modulator „getransformeerd” worden in een wisselspanning. Men kan
dit bijv. doen op de in § 111,2 aangegeven wijze. Met behulp van
een ideale modulator bereikt men maximaal een ladingsgevoeligheid
on

van 2 x C0 x —= 2100 el. ladingen. Bij verhoging van de hulpspanning VH vindt men een hogere nuttige gevoeligheid. Het optre
den van labiliteit stelt echter een grens aan de grootte van deze
hulspanning (87 Volt).
Hoewel het in principe mogelijk is, de invloed van de brownruis tengevolge van de dempende lucht sterk te verminderen, blij
ken ook bij toepassing van de modulatiemethode de storingen ten
gevolge van de microseismen helaas de beperkende grootheid te
zijn. Hun intensiteitsafname bij toenemende frequentie blijkt
geringer dan bij het begin van het onderzoek werd verwacht. Ook
nu is de bereikbare nuttige gevoeligheid afhankelijk van de mate
van uitbalanceren van het electrometersysteem, d.i. een technisch
probleem.
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Hoofdstuk

VI

VERGELIJKEND
OVERZICHT
VAN
DE
RESULTATEN
BEREIKBAAR
MET
VERSCHILLENDE
ELECTROMETERTYPEN

In de hoofdstukken II t/m V werd ingegaan op de eigenschap
pen van de verschillende electrometertypen afzonderlijk. Er werd
voor de verschillende typen aangegeven op welke algemene wijze de
bereikbare nuttige gevoeligheid berekend dient te worden. Voor
zover mogelijk werd steeds de berekende waarde voor de nuttige
gevoeligheid vergeleken met de experimentele resultaten zowel
door anderen als door ons verkregen.
Om de nuttige gevoeligheid der verschillende electrometer
typen onderling te kunnen vergelijken is de kennis vereist van de
spectrale ruisintensiteit als functie van de frequentie, uitge
drukt in een aequivalente lading op de ingang, en de „bewerkin
gen” die hierop moeten worden uitgevoerd (karakteristiek van de
aanwijsmeter; de toegepaste meetprocedure). Normeert men deze
„bewerkingen” voor de verschillende electrometertypen, dan is in
principe uit het verloop van de spectrale ruisintensiteit als
functie van de frequentie te zien welk type de hoogste nuttige
gevoeligheid bezit of kan bezitten.
Voor de normering kiezen we twee gevallen afhankelijk van
de meetprocedure. We willen veronderstellen dat de aanwijzing
steeds geschiedt door een aperiodisch gedempte meter en dat de
effectieve bandbreedte voor ruis bij alle typen alleen door deze
aperiodisch gedempte meter wordt bepaald. Wat betreft de te kie
zen meetprocedure willen we de twee extreme gevallen onderschei
den zoals besproken is in hoofdstuk I. Bij de éne meetprocedure
wordt de nullijn bepaald door de uitslag van het aanwijsinstrument bij afwezigheid van een meetlading te middelen gedurende een
tijdsinterval, groot ten opzichte van alle correlatietijden die
op kunnen treden. Daarna wordt de uitslag tengevolge van een aan
gebrachte meetlading q bepaald door één enkele aflezing ten op
zichte van deze gemiddelde nullijn (meetmethode I).
Bij de andere meetprocedure bepaalt men de nulstand op het
tijdstip t0 door het verrichten van één enkele aflezing. Daarna
brengt men de te meten lading aan en meet men opnieuw de uitslag
op het tijdstip (t0+%). Voor de eenvoud willen we hierbij aanne
men, dat de te meten lading op het tijdstip ta momentaan aanwezig
is en de wachttijd x gelijk is aan de aanwijstijd van de meter
(meetmethode II).
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Bespreken we thans de resultaten der verschillende electrometertypen in het bijzonder bij toepassing van meetmethode I
resp. II.
a. De electronenbuis-electrometer (statisch)
De te meten lading q wordt rechtstreeks gebracht op het
rooster van een electrometerbuis, waarna de hierdoor ontstane
verandering in de plaatstroom van de byis wordt gemeten. De spec
trale ruisintensiteit als functie van de frequentie, uitgedrukt
in aequivalente spanning op de ingang wordt gegeven door de uit
drukkingen (2-1-6) en (2-1-7):
2e ig ƒ? f g
= {1 + OO^fgCg2

+ Z) +

-}
—v-2

(6-1-1)

De eerste term is afkomstig van het schrooteffect van de roosterstroom, de tweede term ^an het schrooteffect van de anodestroom,
terwijl de derde term samenhangt met het flikkereffect.
In fig. VI, 1 is de spectrale ruisintensiteit, uitgedrukt in
spanning op het rooster weergegeven als functie van de frequentie
voor een drietal buizen. De gegevens van de huistypen Philips
4060 en Victoreen VX 41 zijn ontleend aan metingen van van Wijn
gaarden [Wij 5l]; van het huistype Philips AP 7 aan metingen van
Keller [Ke 43]. Tevens is de spectrale ruisintensiteit, uitge
drukt in aequivalente spanning getekend van een weerstand R van
1016 Q - d.i. de isolatieweerstand van het rooster - geshunt door
een capaciteit C = Cg = 5 pF. Dqze spectrale ruisintensiteit zal
optreden als de absolute som van de roosterstroomcomponenten
gelijk is aan nul en de spectrale ruisintensiteit van het schroot
effect van de anodestroom kleiner is dan 10”15 Volt2 sec rad'1.
De nuttige gevoeligheid bij gebruik van een aperiodisch ge
dempte meter met aanwijstijd t wordt voor meetmethode I bij bena
dering gegeven door de uitdrukking (2-3-1):
{?}* = (tó.e.ig.iJigC, +

DC^0

+

A.Cg2.ln

2ti *

als co0 de effectieve bandbreedte voor ruis is van het aperiodisch
gedempt aanwijsinstrument.
_
In tabel VI,1 is de waarde van {q2}* voor de huistypen VX41,
4060 en AP 7 berekend uit de gegevens van van Wijngaarden [Wij 5l]
en Keller [Ke 43]; voor de PP 54 is deze gemeten door Hafstad
[Ha 33]. De waarde van (q^}^ wordt in hoofdzaak bepaald door de
eerste term van (2-3-1) veroorzaakt door de roosterstroom, mits
w0 een zekere waarde niet overschrijdt. Daar voor een aperiodisch
gedempte meter de effectieve bandbreedte voor ruis bij benadering
gelijk is aan 2ti/t:, is dit aequivalent met een onderste grens
voor de aanwijstijd t. Uit tabel VI,1 blijkt dat, indien de aan-
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I Philip« 4000
I VIctoTMn VX41

■ Philip« AF7

K?

C'

De spectrale ruisintensiteit, JLKg], uit
gedrukt in aequivalente spanning op het
rooster, als functie van de frequentie
voor een drietal buizen. De gegèvens vg,n
de huistypen philips 4060 en victoreen
VX 41 zijn ontleend aan metingen van van
wijngaarden; van het huistype philips AP
7 aan metingen van keller. De gestreepte
curve geeft de spectrale ruisintensiteit,
uitgedrukt in spanning over een weerstand
R van 10!6 Q, geshunt door een capaciteit
C van 5 pP.

wijstijd T groot is ten opzichte van 10-s resp. 10"6 sec de twee
de en derde term van uitdrukking (2-3-1) verwaarloosd kunnen
worden. Het ruisrendement is het quotiënt van de uitdrukkingen
(1-1-1) en (2-3-1). Opmerkelijk is dat bij alle beschouwde buizen
dit ruisrendement vrijwel hetzelfde is (nl.' = 0,5). Dit komt
doordat voor de beschouwde buizen de ingangscapaciteit Cg gelijk
is en het product igRis vrijwel constant is. Het roostercircuit
bestaat uit de capaciteit Cg met parallel daaraan geschakeld de
met de roosterstroom samenhangende differentiële rooster-kathode
weerstand Rig. Daar de roosterstroom door de verschillende ontstaansmogelijkheden niet als een aanloopstroom beschreven kan
worden, kan zoals Keller [Ke 43] opmerkt, over een eventueel
thermisch ruisen van deze weerstand niets gezegd worden. Echter
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Tabel VI,1
Overzicht van de waarden voor de reciproke nuttige gevoeligheid
bij gebruik van verschillende electrometertypen met toepassing
van meetmethode I.

Type

Ging
pF

Aanwij s- {q2}« Ruis
tijd
el. rende
lad. ment
T
sec.

Electronenbuis-electrometer (statisch)
Victoreen VX 41
5 t:»10'5 1800
Philips 4060
5 t»10‘6 1800
5 t»10"6 1800
Philips AF 7
18
3400
RCA FP 54
Electronenbuis^ electrometer (dynamisch)
Trilplaat-electrometer
30 t»0, 015 2150
(Muller)
Vibr.diaph.electrometer
(Palevsky)
50 t:»0, 018 2750
Dubbele trilcondensator
electrometer 40 t»0, 004 2450
Mechanische electromete (statisch)
1900
HoFFMANN-electrometer
3 t: = 20
7400
3 T = 6
Electrometer volgens
5300
Milatz
3 T = 6

3

T =

6

875

0,5
0,5
0,5
0,5

Gemeten door
Hafstad

1,0
1,0

Gemeten

1,0

0,35
0,09
0,13

0,78

Bij toepassing
van „koude”
demping
Bij toepassing
van „koude”
demping doch
met verwaarlo
zing van de
invloed der
microseismen

de weerstand zal in ieder geval ruisen bij een temperatuur die
samenhangt met de kathodetemperatuur. De kathodetemperatuur is
bij de beschouwde buizen vrijwel gelijk en daar het ruisrendement
steeds circa 0,5 bedraagt, zou men mogen besluiten dat deze ef
fectieve ruistemperatuur ongeveer 1200°K is.
Past men meetmethode II toe, daarbij de meettijd gelijknemende aan de aanwijstijd t van de aperiodisch gedempte aanwijsmeter, dan geldt voor de fout in de meting uitdrukking (2-3-2):
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{Aq-q 2}w = {e.ig.x + 471.Cg2.^ + 4,8.4.C|}H
De eerste term tengevolge van de roosterstroom is evenredig met
t; de tweede term, afkomstig van het schrooteffect van de plaatstroom, is evenredig met 1/x, terwijl de derde term tengevolge
van het flikkereffect onafhankelijk is van x. De uitdrukking voor
{A^q2}^ is minimaal als
x

4tcC 2Z) K

Men vindt dan:
= {2(4 7t C2.£).e •

^ + 4,a4C2}«

(6-1-2)

In fig. VI, 2 is de uit (2-3-2) berekende grootheid {A^2}^ uitge
zet als functie van de meettijd x voor de buizen VX 41, 4060 en
AP 7. Zoals reeds in § 11,3 is opgemerkt, is de invloed van het
flikkereffect vooral bij de VX 41 de beperkende factor. Dit is
eveneens het geval bij het buistype 4060, zij het in mindere
mate. Bij de AP 7 is de invloed van het flikkereffect niet merk
baar.
I Philip» 4060
n Victoreen VX41
m Philips AF7

TO sec

Pig. VI,2. De uit (2-3-2) berekende grootheid {Axquitgedrukt
in elementairladingen e als functie van de meettijd x
voor verschillende electronenbuis-el eetrometers in
statische uitvoering (de huistypen: 4060, VX 41 en
AP 7).

Voor het buistype 4060 is {(AT=T'q)2}M = 65 el. ladingen bij
een meettijd x' = 0,006 sec. Gebruikt men de buis in de schake-

106

6-1-3

ling van Barth dan mag in geval van compensatie een vermindering
van het flikkereffect verwacht worden van ongeveer een factor 4.
Men zou mógen verwachten dat: {(A-c^'g) 2}w = 34 el. ladingen.
Voor het huistype VX 41 zijn deze waarden resp. 240 en 69 el.
ladingen bij een meettijd t' = 0,03 sec.
b. De electronenbuis-electrometer (dynamisch)
Uit fig. VI,1 blijkt dat de spectrale ruisintensiteit van
een electrometerbuis, uitgedrukt in spanning op het rooster af
neemt met toenemende frequentie. Voor cirkelfrequenties, groter
dan 104 rad sec"1 wordt de spectrale ruisintensiteit vrijwel con
stant. Door het te meten (semi)constante signaal niet direct aan
het rooster van de electrometerbuis toe te voeren maar op dén of
andere wijze eerst om te zetten in een signaal met een cirkelfrequentie, groter dan 104 rad sec'1, kan de invloed van het ge
ruis van de electrometerbuis op de nuttige gevoeligheid aanmerke
lijk worden verkleind. De te meten lading wordt daarom gebracht
op de ingang van een capacitieve modulator, die het signaal „trans
formeert" in een wisselspanning welke daarna wordt toegevoerd aan
het rooster van de buis.
De nuttige gevoeligheid voor meetmethode I wordt gegeven
door de uitdrukking:
{?}* = {«Cing + Vf C?ng}*

(6-1-3)

waarbij voor een enkelvoudige trilcondensator geldt (3-2-26):
VA2 = {- -*-+-V(L

orFA

M ')}

w0

F2

en voor een modulator met twee trilcondensatoren (3-4-1):
V2 - —
+ —)
F? (L'
(L V
Hierin is FA de conversiefactor van de modulator; wc de modulatie
frequentie; de term (L + M/co2) is afkomstig van de electrometer
buis, terwijl de constante K afkomstig is van de uitgangsweerstand van de modulator met enkelvoudige trilcondensator.
Daar voor een aperiodisch gedempte meter co0 = 27t/x is dus de
tweede term van (6-1-3) evenredig met 1/x. Door juiste keuze van
de aanwijstijd t kan men ook hier bereiken dat de waarde van
{q2}'A in hoofdzaak bepaald wordt door de term kTCing, d.i. de
reciproke natuurlijke gevoeligheid. Bij dit type kan men dus een
ruisrendement 1 behalen. In tabel VI,1 zijn de gegevens verwerkt
van de „trilplaat” electrometer van Muller [Mu 5l], de „vibrating
diaphragm" electrometer van Palevsky [Pa 47] en van de dubbele
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trilcondensatoropstelling zoals door ons experimenteel werd on
derzocht .
Bjj toepassing van meetmethode II wordt de fout in de ladingsmeting gegeven door uitdrukking (3-3-2):
{Ä^}h = Ät+2^CLb}«
Door juiste keuze van de meettijd x = t' kan men bereiken dat
minimaal is. Voor de drie verschillende genoemde uitvoe
ringen is in fig. VI, 3 de grootheid {A^q2}^ uitgezet als functie
van de meettijd x. Voor de dubbele trilcondensatoropstelling
wordt gevonden {(AX=T'q)2P =; 90 el. ladingen bij een optimale
meettijd x' = 13 sec.

I 'TrllplaCTt"el«ctrometer(Muller)
O "Vibrating diaphragm*electrometer
(Palevsky)
m Dubbele trllcondensator opstelling

Fig. VI, 3. De uit (3-3-2) berekende grootheid {AT(j2}^
uitgedrukt in elementairladingen e als
functie van de meettijd x voor verschil
lende electronenbuis-electrometers in dy
namische uitvoering.
c. De mechanische electrometer (statisch)

Bij de mechanische electrometer wordt.de electrische lading
of spanning gemeten door een mechanisch effect tengevolge van de
optredende electrische krachten. Schakelt men achter de mechani
sche electrometer een hoekvergrotingsrelais, dan geldt voor de
spectrale ruisintensiteit, uitgedrukt in spanning op de ingang
van de electrometer met uitzondering van de invloed van de lekweerstand /?is uitdrukking (5-2-21):
+ «/DU +e&2(87U2.if.g2(co))-1}

« Kr

K

(6-1-4)
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Hierbij is de eerste term afkomstig van de brownfluctuaties van
de dempende lucht, de tweede term van het stoorkoppel veroorzaakt
door de microseismen en de derde term van het hoekvergrotingsrelais, indien hiervoor een vacuum fotocel plus versterker ge
bruikt wordt, zoals beschreven in § IV, 3. De functie g(w) is de
responsiefunctie van .het systeem. Hieraan moet nog toegevoegd
worden de spectrale ruisintensiteit, veroorzaakt door de lekweerstand Ris, waarvoor geldt indien w » 27x/f?isC0
JlV]

2kT
m>2üisCo

(6-1-5)

In fig. VI,4 is de spectrale ruisintensiteit met uitzonde
ring van de invloed der microseismen getekend als functie van de
cirkel frequentie voor de opstelling zoals beschreven in hoofdstuk

Pig. VI, 4. De spectrale ruisintensiteit'./[k], uitgedrukt
in aequivalente spanning op de ingang als
functie van de frequentie voor de mechanische
electrometer plus hoekvergrotingsrelais zoals
beschreven in Hoofdstuk V met uitzondering
van de invloed der microseismen (curve I).
Het deel Aj wordt veroorzaakt door de isolatieweerstand Ris\
het deel
door de brown
fluctuaties van de dempende lucht, terwijl de
derde component Ci afkomstig is van het hoek
vergrotingsrelais. De spectrale intensiteit
tengevolge van de microseismen is apart weer
gegeven (curve Dj).
Het gebied waar de curve
D is gestippeld, is geëxtrapoleerd.
Curve II
(Ai, Bo en C2) en curve D2 gelden voor dezelf
de opstelling bij een vlO maal zo grote hulpspanning en dezelfde labilisatiegraad \ (de
richtkracht D is in gedachte 10 maal vergroot).
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V (curve I) evenals de componenten waaruit deze is opgebouwd (Aj,
Bj, Cj). De component van de spectrale intensiteit, veroorzaakt
door de microseismen, is apart weergegeven (D1). De gebruikte
hulpspanning bedroeg 60 Volt, de labilisatiegraad X 0,48 en de
luchtdempingsco'ëfficiënt ßL 0,0004 dyne cm sec rad'1 (luchtdruk
= 10'4 mm Hg). Uit deze grafiek blijkt duidelijk de belangrijke
invloed van het seismisch stoorkoppel. Uit uitdrukking (6-1-4)
volgt dat door verhoging van de hulpspanning Vn de aequivalente
spectrale ruisintensiteit verkleind wordt. Een hogere hulpspan
ning is dus voordelig, daar de verhouding tussen trillingsgevoeligheid (seismen!) en ladingsgevoeligheid gunstiger wordt. Om de
zelfde labilisatiegraad X te behouden moet de richtkracht worden
vergroot. In fig. VI,4 is curve II getekend voor een /l0 maal zo
grote hulpspanning en dezelfde labilisatiegraad X (de richtkracht
D is in gedachte 10 maal vergroot). Bij afwezigheid van het seis
misch stoorkoppel blijkt nu de invloed van de relaisruis belang
rijk te worden. De invloed van de relaisruis kan verminderd wor
den door bij verhoging van de hulpspanning de eigenfrequentie van
het systeem constant te houden (de functie g(oo) blijft nu dezelf
de). In dit geval verschuiven de krommen B en C uit fig. VI, 4
evenals curve D in gelijke mate. Hierbij zij opgemerkt dat nu de
labilisatiegraad verhoogd wordt. Door verlaging van de luchtdempingscoëfficiënt ßL daalt kromme B (B3).
Evenals bij de electronenbuis-electrometer kunnen we uit de
spectrale ruisintensiteit de nuttige gevoeligheid berekenen als
de responsiefunctie en de meetprocedure bekend zijn. Wordt de
aanwijstijd bepaald door de electrometer zelf, dan wordt bij toe
passing van meetmethode I en bij afwezigheid van het seismisch
stoorkoppel en van de relaisruis de nuttige gevoeligheid gegeven
door uitdrukking (4-1-12):
VP = {(1

+^kTC°}*

Uit deze uitdrukking volgt dat de nuttige gevoeligheid altijd
kleiner zal zijn dan de natuurlijke gevoeligheid. Door toepassing
van „koude” demping zal de invloed van de ruis tengevolge van de
dempende lucht worden verminderd. Splitst men de uitdrukking
(4-1-12) in de twee componenten: de bijdrage tengevolge van de
lekweerstand en de bijdrage veroorzaakt door de dempende lucht en
is de door toepassing van „koude” demping verkregen schijnbare
ruistemperatuur van de dempende lucht Te ff, dan is:
= {(1 + S~)kTC° + (1 +^kTe!fC0}*

(6-1-6)

agd

Past men deze uitdrukking toe op de HoFFMANN-electrometer,
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6-1-7

waarvan de gegevens zijn: I = 5.10'6; A = IO"7; B = 1,3.10‘3 en
3, alles uitgedrukt in c.g.s. eenheden, dan vindt men voor

Co_=

{q2}*:
{g2}* - {6,65kTC0 + l,18kTe((C0}*

(6-1-7)

Uit deze uitdrukking volgt, dat bij meetmethode I toepassing van
„koude” demping op deze electrometer weinig effect heeft. Bere
kent men daarentegen de waarde van {q2}^ voor de electrometer
volgens Milatz zoals deze toegepast werd door van Zolingen, dan
is daar: I = 6.2.10-2; A = 6,6.KT2; B = 4.1.10-2 en C0 = 3, uit
gedrukt in c.g.s. eenheden.
{q2}* = {l,009kTCo + 119fereffC0}M

(6-1-8)

Toepassing van „koude” demping heeft thans wel merkbaar effect.
Zoals door Wapstra aangegeven, kan bij afwezigheid van de microseismen de schijnbare ruistemperatuur van de dempende lucht in
het aperiodisch grensgeval dalen tot 1,6 °K [Mi 53]. Door de in
vloed van de seismische storingen komt men practisch niét verder
dan 160 °K. In tabel VI,1 worden de verschillende berekende en
gemeten waarden gegeven.
Als men meetmethode II toepast geldt voor de fout in de me
ting:

Voor de HoFFMANN-electrometer vindt men na invullen der constan
ten: {(AT_20q)= 1100 el. ladingen, d.i. 100 maal zo groot als
de natuurlijke gevoeligheid voorf?is = 1016 Q. Voor de electro
meter volgens Milatz vindt men voor {(AT=6q)zonder „koude”
demping: 11000 el. ladingen; bij toepassing van „koude” demping en
bij afwezigheid van seismisóhe storingen zou men vinden 750 el.
ladingen. Door de invloed der microseismen kan men echter prac
tisch niet verder komen dan tot 8100 el. ladingen. Door verhoging
van de hulpspanning, zodanig dat de labilisatiegraad X = 0,99,
berekent men bij afwezigheid van seismische storingen voor {A^2}*
= 125 el, ladingen.
Schakelt men achter de mechanische electrometer een hoekvergrotingsrelais met een filter zodanig dat de totale bandbreedte
van de opstelling uitsluitend door dit filter bepaald wordt, dan
geldt voor de te verwachten fout bij toepassing van meetmethode
II:
{ATq2}* = {|^x + 2C2V2}*
i s

(6-1-10)

6-1-10

waarbij
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V2 =
a Vif

{-| ßLkTL + J[^s] + eb2 (Snlif g2 M)-1}
n

Hierbij stelt B de totale bandbreedte van de apparatuur voor.
Veronderstelt is >dat J[XS] niet verandert binnen ß..Voor een fil
ter dat aperiodisch gedempt is, geldt: B ~ m/x als x de aanwijstijd van de hele apparatuur is. Uit (6-1-10) leest men af dat
ook hier een optimale meettijd x' bestaat waarvoor de waarde van
{&zq2yA minimaal is. Schakelt men de invloed der microseismen uit
en kiest men de hulpspanning 60 Volt dan berekent men voor de op
stelling, beschreven in Hoofdstuk V: {(AT=T>q)2}^ = 115 el. la
dingen voor x' = 22 sec. Door vergroting van de richtkracht D en
van de hulpspanning (/l0 x 60 Volt), zodanig dat de eigenfrequentie van het systeem constant blijft, vindt men voor dezelfde op
stelling: _£(A^I^Tqy2}M = 65 el. ladingen voor x' = 7 sec. In fig.
VI,5 is {ATq2}H als functie van de aanwijstijd x uitgezet. Door
de' excentriciteit van het systeem (seismische invloed) zijn boven
genoemde resultaten echter niet behaald.
d. De mechanische electrometer (dynamisch)
Bij de dynamische uitvoering zal men het (semi) constante
signaal eerst moeten „transformeren” in een periodiek signaal
alvorens het toe te voeren aan de electrometer. Uit fig. VI, 4
blijkt, dat voor frequenties ongelijk aan nul de spectrale ruis
intensiteit minimaal is voor cirkel frequenties van 2,5 tot 6 rad
sec"1 (kromme Di). Bij bovengenoemde „transformatie” - te berei
ken door parallel aan de ingangscapaciteit van de electrometer
een tweede capaciteit te schakelen waarvan de grootte periodiek
in de tijd variëert - verliest men minstens circa een factor 2 in
signaal. De bij meetmethode II te verwachten fout zal gegeven
worden door de uitdrukking (6-1-10) - echter met een minstens
2 maal zo grote waarde voor V2.
Conclusie
Wat betreft meetmethode I mag men uit tabel VI,1 besluiten
dat het ruisrendement het hoogst is voor de electronënbuis-electrometer met toepassing van modulatie. Bij de verschillende be
staande typen bereikt men practised een ruisrendement 1. Dat des
ondanks de nuttige gevoeligheid minder is dan de andere electrometertypen, die een veel lager ruisrendement bezitten, wordt ver
oorzaakt door de gebezigde grotere’ingangscapaciteit. Bij het
ontwerpen van een electronenbuis-^electrometer met toepassing van
modulatie, bestemd voor meetmethode I dient men dus te streven
naar een zo laag mogelijke ingangscapaciteit.
Bij toepassing van meetmethode II hangt het van de gewenste
meettijd af welk instrument men dient te gebruiken voor het be-
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I Philips 4060
IT dubbele trilcondensatoropstelling
IT idem TOOT* rendement
ISC mech. electrometerV^-60V.
1 idem V..VÏ0.60V,

K) sec
Pig. VI,5. De berekende grootheid

{A^q2}^,

uitgedrukt in

elemen-

tairladingen e als functie van de meettijd t voor ver
schillende electrometertypen in gunstigste uitvoering.
Curve I.
electronenbuis-electrometer in
statische
uitvoering (huistype philips 4060)
Curve II.
electronenbuis-electrometer in dynamische
uitvoering (de door ons beproefde dubbele
trilcondensatoropstelling)
Curve III. de dubbele trilcondensatoropstelling uitge
rust met een modulator met 100% rendement.
Curven IV en V. de mechanische electrometer in stati
sche uitvoering zonder het microseismisch
stoorkoppel bij verschillende hulpspanningen (de in hoofdstuk V beschreven opstel
ling).

reiken van een maximale nuttige gevoeligheid. In fig. VI,5 is nog
eens de waarde van {Axq2}54 uitgezet als functie van de meettijd
T voor de electronenbuis-electrometer in statische uitvoering
(buistype 4060) en in dynamische uitvoering (de door ons beproef
de opstelling), d.w.z. voor de gunstigste uitvoeringen. Deze
laatste tevens ook voor een rendement van 100 % van de capacitieve modulator.
Hieruit kan men aflezen dat voor meettijden, welke klein
zijn ten opzichte van 1 sec de statische methode moet worden toe
gepast; voor meettijden groot ten opzichte van 1 sec is dit de
dynamische methode.
Wat betreft de mechanische electrometer kan opgemerkt worden
dat deze kan concurreren met de electronenbuis-electrometer in
dynamische uitvoering, indien het electrometerhuis wordt geëva
cueerd ter verkleining van de luchtdemping met gelijktijdige toe
passing van een kunstmatige demping of een aequivalente procedure
en hoge hulpspanningen worden gebruikt. Daar de invloed van de
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microseismen afhangt van de mate van uitbalanceren van het electrometersysteem zal men echter zeer moeilijk een vergelijkbare
nuttige gevoeligheid kunnen bereiken.
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SUMMARY

This thesis is a study of the magnitude of the signal/noise
ratio if charge is measured by use of several types of electro
meter under analogous conditions.
In the introduction a classification is given of several
types of electrometer as well as a definition of technical-,
natural- and useful precision.
Chapter I deals with the natural precision of the measure
ments of charge for two methods of observation. A condenser is
used as a detector in order to ‘transform’ the charge into a po
tential difference. By methode I the deflection caused by the
charge is measured from a constant zero-line. This zero-line
corresponds to the mean value of the zero-point for an averaging
time long compared with the correlation time of the detector. By
method II the deflection is measured as a difference of two read
ings: one before and one after the charge is placed on the con
denser. The whole measurement extends over a period of time short
compared to the correlation time of the detector. It is shown
that method II is superior to method I.
In the following chapters a summary of the possible sources
of fluctuation is given for the several types of electrometer,
used when measuring charge. Methods of calculation for the useful
precision are also given. The calculated useful precision is com
pared with experimental results obtained in former investigations
or by this investigation.
Chapter II deals with the vacuum tube electrometer whereas
chapter III describes the dynamic condenser electrometer with an
associated vacuum tube circuit. The merits of a new design for a
dynamic condenser electrometer are discussed in detail, and an
electrometer has been built along these lines. Experimental data
are presented to show that by using method II the minimum detect
able charge is dependent only upon the shot noise of the plate
current of the associated vacuum tube. (A precision of 90 elec
tronic charges can be reached for a time of measurement of 13
sec.)
In chapter IV the useful precision of the mechanical elec
trometer is determined theoretically for optimum performance in
the well-known static design. In particular the „cold damped”
electrometer of Milatz and van Zolingen is discussed. In practice
the optimum useful precision obtained by this electrometer is
limited by microseismic perturbations. These perturbations may be
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reduced either by balancing out the system, or by measuring the
deflection in a suitable frequency band.
In chapter V an experimental arrangement is described using
the mechanical electrometer in a dynamic design. Experimental
data show that for the frequency range of 2.5 - 6 radian sec'1
the microseismic perturbations are minimal but are still not
negligible.
Chapter VI gives a final summary of the maximum obtainable
useful precision, in theory as well as in practice, for several
types of electrometer. By using method II, it is concluded that
for a time of measurement many times smaller than 1 second the
vacuum tube electrometer in static design will give the greatest
useful precision. For a time of measurement longer than 1 second
the dynamic condenser electrometer in association with a vacuum
tube will give the greatest useful precision. According to theory
the mechanical electrometer will attain a precision as high as
the dynamic condenser electrometer but in practice this precision
seems very difficult to obtain.
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STELLINGEN
I
Dankzij het gebruik van thermistors kan in radiosonden met succes
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B.J. Ritsma, interne publ. K.N.M.I., Mei 1950.
A. Hauer, M.van Tol, Ph. T. Tijdschr. 16, 115, 1954.
II
Indien voor het bepalen van de windsnelheid op verschillende
niveaux in de atmosfeer een radarinstallatie wordt gebruikt die
met vaste tijdsintervallen de plaats van de te volgen loodsballon
geeft door de drie grootheden: directe afstand, elevatiehoek en
azimuthhoek, dan verdient het in de meeste gevallen aanbeveling
bij de berekening van de windsnelheid op hogere niveaux niet de
grootte van de elevatiehoek, doch de geschatte (of gemiddelde)
stijgsnelheid van de ballon te gebruiken.
R.J. Ritsma, interne publ. K.N. M.I., April 1950.
III
Door de systematische fouten in de temperatuur-, druk- en hoogtewaarnemingen die uurlijks aan boord van vliegtuigen worden ver
richt, te elimineren met behulp van radiosonde-waarnemingen kan
een nauwkeuriger en meer gedetailleerde analyse van hoogtestromingskaarten worden verkregen.
IV
De algemeen verbreide mening dat de mechanische electrometer,
uitgerust als ladingsmeter stabiel is voor die waarden van de
hulpspanning waarbij de spanningsgevoeligheid oneindig is, is
onjuist.
V

Het is niet mogelijk de electrometerschakeling volgens Barth zo
danig te dimensioneren dat de schakeling zowel compenseert voor
batterijspanningsvariaties als voor emissievariaties van de ka
thode .
P.E. O’Meara, Rev. Sei. Inst. 22, 106, 1951
Hoofdstuk II van dit proefschrift.
VI

Het argument dat door Frost wordt aangevoerd om de benaming „contactpotentiaal” te vervangen door „oppervlaktepotentiaal” voor
het effect dat gemeten wordt bij de KEnviN-methode bij niet zui
vere oppervlakken van de geleiders, is aanvechtbaar.
A.A. Frost, Rev. Sc. Inst. 17, 266,
R.J. Ritsma

1946.

VII
De schijnbare tegenspraak tussen de metingen van Slocum en Shive
en die van Baker over de grootte van de ruisintensiteit van fototransistors als functie van de stroomsterkte zou kunnen worden
opgeheven indien Baker zijn metingen eveneens had uitgevoerd bij
kortgesloten circuit.
A. Slocum en J.N. Shive. J. AP. Phys. 25, 406,
Ü.K. Baker, J. Ap. Phys. 25, 922, 1954.

1954.

VIII
De door Kron aangegeven schakeling voor een gevoelige fotometer
wint aan stabiliteit, indien de gebruikte hoogohmige roosterweerstand wordt geshunt met een capaciteit, terwijl in het tegenkoppelcircuit een ÜOfilter wordt opgenomen.
G. E. Krön, Astroph. J. 115, 91, 1952.
I. Pelchowitch, J.J. Zaalberg van Zeist,
Rev. Sc. Inst. 23, 73, 1952.

IX
De discrepantie die er bestaat tussen de metingen van Smit en
Jongerius en de metingen van Schaffernicht en van Thieme betref
fende de aanslagfuncties van kwik moet voornamelijk gezocht wor
den in de eigenschappen van de door de onderzoekers gebruikte
buizen.
J.A. Smit en H. M. Jongerius, App. Sc. Res. B 5, 654,
W. Schaffernicht, Z. Phys. 62, 106, 1930.
O.Z. Thieme, Z.Phys. 78, 412, 1932.

1955.

X
In het artikel over vlamfotometrie van Vallee kan de met „K 7664”
aangeduide curve geen betrekking hebben op de daarmee bedoelde
kalium emissie-lijn.
Bert. L. Vallee, Nature 174,

1050,

1954.

XI
Het zgn. Filler-systeem dat thans in Nederland wordt toegepast
voor het behouden van een paraat leger, heeft in het bijzonder
voor de kleine meer gespecialiseerde onderdelen een verspilling
van leerkrachten alsmede een minder gedegen kennis van de dienst
plichtigen tengevolge.
Nota inzake het defensiebeleid,

18 Mei 1954.

XII
De regeling voor de subsidiëring van nijverheidsscholen, neerge
legd in art. 25 der N.O. wet, werkt tengevolge van het ontbreken
van objectieve normen, waaraan de aanvragen voor subsidie kunnen
worden getoetst, hoogst onbevredigend. Het verdient ten zeerste
aanbeveling daarin enige objectieve maatstaven van algemene aard
op te nemen, met dien verstande dat zulks in verband met de bij
zondere behoeften en aspecten van deze zo gedifferentieerde tak
van onderwijs niet leidt tot star automatisme.
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