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A SPEKTROSZKÓPIAI OSZTÁLY KÖZLEM&ffYK 

OSZTÁLYVEZETŐ: KOVÁCS ISTVÁN

Szász, atóberendezée színképelemzésnél használt

gerjesztőkhöz 

Irtás Vorsatz Brúnó

A minőségi és mennyiségi színképelemzés legelter

jedtebb két gerjesztési módja a kondenzált szikra és az iv. A 

kondenzált szikra igen alkalmas* egyes minőségi, de főleg meny- 

nyiségi elemzések elvégzésére, sok esetben azonban az ivet kell 

előnyben részesíteni.

Az ivgerjesztés legegyszerűbb formája, az egyenáramú 

iv# bár a legérzékenyebb fényforrás, több ismert hibája miatt 

mennyiségi elemzésre csak különleges esetekben és módon alkal

mas * / ! /  A nagyfrekvenciás árammal gyújtott váltóáramú szag

gatott iv azonban az egyenáramú állandó, illetve a mechanikusan 

szaggatott egyenáramú iv legtöbb hibáját kiküszöböli és még 

legegyszerűbb formájában is alkalmas a legtöbb minőségi elem

zés , sőt egyes mennyiségi elemzések elvégzésére is. / 2 / ,  /3 /

A váltóáramú ivgerjesztő működése könnyen megérthető 

az alábbi kapcsolási rajzbóls /Ábrát lásd a túloldalon 1/

A T^ nagyfeszültségű transzformátor által feltöltött 

£]_ kondenzátor az Sz szikraköz átütésekor kisül a T^ 

Tesla-transzformátor primér tekercsét magában foglaló rezgő

körben, mialatt a Tesla-transzformátor szekundér tekercsében 

indukált nagyfeszült.ségü nagyfrekvenciás áram átüti az E 

elemző szikraközt és ezzel begyújtja az ivet, mely addig ég 

mig a váltóáramú feszültsége a begyújtás félperiódusában az 

ív égési feszültsége alá nem csökken. A következő félperió- 

dúsban újra bekövetkezik a gyújtás és kialvás, stb. /L^ és Lg
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önin&ukeiös tekercsek valamint G  ̂ kondenzátor a nagyfrekven

ciás áramoknak a TU trafóba valamint a hálózatba való jutását 

gátolják meg./

Mi?$el'a Sz szikraköz átütésének időpontja határozza 

meg az iv benyújtásának idejét, átütésének bizonytalansága 

egyúttal a váltóáram egyes félperiódusaiban égő ivek időtar

tamában mutatkozik, valamint ennek a bizonytalanságnak a kö

vetkezménye az, hogy az egyes ivek mindig más és aás feszült

ségen gyuladnak be. Ezeknek a jelenségeknek folyománya azután 

az ilyen gerjesztővel előállított váltóáramú iveknek tökélet-
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len működése, mely különösen villamosán nem vezető anyagoknak 

és oldatoknak szén segédelektródákon» valamint egyes vas- és 

acélfajták és alumimiumötvözetek, stb. elemzésénél jelentkezik. 

Ezenkívül az elemzendő elektródák rendszerint igen erősen fel- 

melegednek.

Ezeknek a nehézségeknek a megszüntetésére, illetőleg 

lecsökkentésére két változtatás szükséges. Az egyik abban áll, 

hogy az Sz szikraközt a Peussner-féle vezérelt szikragerjesztő- . 

ben használt szinkronmotorral hajtott forgókapcsolóval cseré

lik ki. Ezáltal a kondenzátor kisütése — és ennek megfelelő

en az iv begyújtása - mindig a váltóáramú feszültség egy bizo

nyos - beállitható-értéknél történik meg. Ez a vezérlés elér

hető még az Re ellenállás, kondenzátor, Sz szikraköz vala

mint a transzformátor önindukciójának megfelelő összehan

golásával, valamint a gyujtóáramkör elektronikus vezérlésével 

is. / 4 . /

A másik változtatás ezenkívül abban áll, hogy az 1® 

ábrában transzformátor primér körét az x — x pontokban meg

szakítják és egy erre a célra készített berendezés segítségé

vel periódikusan kapcsolják. Ugyanez a szaggatás elektronikusan 

vezérelt gerjesztőknél a vezérlést végző /vagy abban résztvevő/ 

elektroncső rácsára alkalmazott megfelelő ütemü impulzusok 

segítségével lehetséges.

A szaggatás a legtöbb gerjesztőnél mechanikus utón 

történik, szinkronmotorral hajtott tárcsák vagy higanykapcsoló 

segítségével, vagy egyéb hasonló elven alapuló módokon /5 / ,  /6 / ,  

/ ? /  *

A szaggatást ezek a berendezések úgy végzik, hogy az 

1® ábrában x - x-el jelzett pontokat t0 ideig rövidrezárják, 

ma^d ^sz ideiS nyitják az x - x pontok kapcsolatát. Ezáltal 

a gerjesztőberendezés t0 ideig váltóáramú ivet létesít az elem-

zendő elektródák között, majd ezen idő eltelte után t idejű
sz

szünetet iktat be. Az égés szünet
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viszony /vagyis té/ t sz/  beállításával, valamint emellett m  

égés-szünetből álló periódusok hosszának /t^ » té + tQZ/  az 

adott körülményekhez való megválasztásával az elemzendő elek- 

tildákon az Ívelés közben keletkező /oxidokból» nitridekből» 

stb. álló/ szigetelő hártyák és egyéb jelenségek okoata gyúj

tási nehézségek erősen csökkennek, de főleg azok a hibák, me

lyek az elektródák túlzott felmelegedéséből erednek, igen 

nagymértékben kiküszöbölhetők. Különös jelentősége van ennek 

vékony lemezek» könnyen olvadó fémek* stb. valamint a hüvelyes 

szénelektródákkal /Porous Coup Electrod~dal/ való oldatos elem

zés esetében«

Az alábbiakban ismertetendő berendezés segítségé

vel a gyakorlatilag tekintetbejövő határokon belül folyamato

san változtatható a tA/t  „ viszony, valamint a t idő* eáen-
e' sz P

kivül kis kiegészítéssel a berendezés alkalmas nagyfrekvenciád

val gyújtót« szaggatott egyenáramú ivek vezérlésére is# A beren

dezés a beállított időket 1 %-on belüli pontossággal reprodu

kálja*

A szaggatóberendezésben a kapcsolásokat egy kis

méretű mágneskapcsoló- legcélszerűbben egy telefon relais- 

végzi, melynek kontaktusai 6 A-ra méretezett wolframkontak- 

tusokkal vannak ellátva. A 2. ábrán a berendezés kapcsolási 

rajza látható.

A 220 V ^hálózatra kapcsolt berendezést K kapcso

ló hozza működésbe, bekapcsolt állapotát J jelzőlámpa jelzi.

Ábrát lásd a túloldalon !

A váltóáramot E .i . szelén-egyenirányitó egyen- 

irányitja, CS2, szürőkondenzátor. A C kondenzátor a 2. kon

taktus bekapcsolt állapotában /nyitott mágneskapcsolónál/ a 

változtatható ellenálláson keresztül töltődik, ezalatt 

nő a mágneskapcsoló tekercsének az árama is. Mikor a mágnes-
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kapcsoló teljesen behúzott állapotba kerülj a 2 ® kontaktus 

szétkapcsol, ezaltal megszűnik a kondenzátor töltése és a mág- 

neskapcsoló sem kap a hálózat felől áramot. Ugyanakkor az 1*

kontaktus bekapcsol és a kondenzátor az R̂ . ellenálláson keresz

tül kisül. Ezzel együtt csökken a mágnestekercs árama is és a 

mágnes kienged, majd a folyamat újból kezdődik. A mégneskap- 

csoló behuzési ideje az Rj., a kiengedési ideje az ellenál

lással szabályozható. Mivel az egyes kontaktusok külön-külön 

rugózó lemezekre vannak szerelve, azok szükség s & w lat úgy ál

líthatók be, hogy teljes becsukás előtt már zárjanak - illető

leg nyissanak, ugyanígy nyitáskor. A 2. kontaktuspárra kapcso

landó az 1. ábrán x - x-el jelölt két pont, a 4. ill. 5. kon

taktuspár segítségével működtethető a szaggatott egyenáramú



gerjesztéshez szükséges különleges kapcsoló és még egy éh itt 

nem ismertetendő segédberendezések.

A kontaktusok megfelelő beállítása esetében /mely

re csak a készülék megépités'ekor van szükség/ az Rj. ellenál

lás változtatásával a t idő' 1/20-60 sec* között állítható be

a t V t  pedig 1/10-10/1 között változtatható, mindkettő 
© sz

folyamatosan,

A 3* ábrán a készülékről hurkos oszcillográffal 

készült oszcillogrammok láthatók

l 1- 3. *i.

/ / / ■ t A A A i ^ P s — £
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Az ábrán látható oszcil ogrammak segítségével 

segítségével megállapítható kontaktusparok helyes beállí

tása*. Az oszcillogrammok felső görbeje a 2. ábrán 0-̂ -0̂ -el 

jelölt pontok közötti feszültségkülönbség változását, a 

középső görbe a mágneskapcsoló tekercsében folyó áram vál
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totósát mutatja az idő függvényében, az alsó görbe pedig a

3. kapees nyitási és zárási idejét.

A leirt berendezést mintegy 1 éve basználjuk,üzem

zavart* vagy bizonytalanságot működésében nem tapasztaltunk, 

ugyancsak nem látszik elhasználódás a mágnsskapcsoló kontak

tusain. Igen alkalmasnak mutatkozott a legkülönfélébb anya

gok és tárgyak elemzésénél, emellett kezelése nagyon egysze

rű és bármilyen gerjesztőhöz egyszerűen alkalmazható« Fel

építése egyszerű, összesen 8 szabványos rádió - illetőleg 

telefon - alkatrészből áll, egy lo x 15 x 15 cm-es méretű 

dobozban kényelmesen elfér és emellett a többi használatban 

lévő hasonló berendezéseket teljes mértékben pótolja, sőt 

legtöbbjüknél pontosabb és több beállítási lehetőséget nyújt.

összefoglalás.

A színképelemzés céljait szolgáló váltóáramú 

szaggatott ivkelto berendezések egyik lényeges alkatrésze a 

szaggatóberendezés, melynek segítségével megfelelő égés - 

szünet viszony állítható be, valamint megválasztható az égés 

+ szünet-bői álló periódus ideje. Az ismertetett berendezés 

segítségével a periódus idő 1/20-60 sec-ig állítható, az égés/ 

szünet viszony 1/10-10/1 között, mindkettő folyamatosan. A 

berendezésben a 'kapcsolást egy mágneskapcsoló végzi. A mágnes

kapcsoló tekercsével párhuzamosan egy kondenzátor van kapcsol

va, melynek töltési ideje, valamint kisülési ideje változtat

ható ellenállásokkal állítható. E folyamatokkal együtt nő, 

ill. csökken a mágneskapcsoló tekercsének árama, vagyis 

behúz, illetve kinyit. A mágneskapcsoló behúzáskor a konden

zátort töltésről kisülésre kapcsolja, ugyanakkor létesít 

kapcsolatot a gerjesztő nagyfeszültségű transzformátorának 

primer áramkörében. A kondenzátor kisülésekor a mágneskapcso

ló nyit és a folyamat elölről kezdődik. A berendezés a beál

lított időket 1 %-on belüli pontossággal reprodukálja, 

egyúttal a gyujtóáramkör kapcsolása mellett még néhány segéd



berendezést is működtet. 8 alkatrészből áll, olcsó, kisméretű 

és a legtöbbfajta gerjesztőhöz egyszerűen kapcsolható.
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A SPEKTROSZKÓPIAI OSZTÁLY KÖZLEMÉNYE 

OSZTÁLYVEZETŐ: KOVÁCS ISTVÁN 

Elektronikus vezérlésű szaggatott ivgerjesztő

színképelemzés céljaira

Irta: Bardócz Árpád

Bevezetés»

Korábbi, színképelemzés céljaira szolgáló szagga

tott ivgerjesztő kérdésével foglalkozó dolgozatunkban /1 ,2 /  

a szaggatott ivgerjesztő, illetőleg kisfeszültségű konden

zált szikrakeltő berendezéseket négy osztályba soroltuk 

aszerint, hogy a kisfeszültségü ivet gyújtó nagyfrekven- 

ciáju és nagyfeszültségű áramokat miként állítják elő* Ezen 

osztályozás szerint megkülönbóztettünk vezérléá nélküli gyuj- 

tasu / 3 »4*5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15928a,28b,36/, nagyfe

szültségű oldalon mechanikusan vagy vezérlő szikraközzel 

vezérelt gyujtásu /1 6 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23,24 ,25 ,26 ,27 ,28*/ 

elektronikus gyujtásu /2 9 ,30 ,31.32,33,34,35/ és kisfeszült

ségű oldalon mechanikusan vezérelt gyújtása berendezéseket 

/1»2,36,3 ,38,39/« A z  elektronikus vezérlésű szaggatott ivke - 

tő berendezések száma a többiekhez viszonyítva csekély és meg

lehetősen újkeletű, ezért még kevéssé elterjedtek. Az elek

tronikus gyujtásu szaggatott ivkeltő berendezések kozott 

legrégibb Findeisen /29 / készüléke, aki az Ív gyújtásához 

szükséges nagyfrekvenciájú áramokat elektroncsővel kelti.

Kisfeszültsegü ív gyújtásához thyratr-n-csovet először Kemmle 

/34 ,35/ alkalmaz* akinek elrendezésénél feltöltött kondenzá

tor transzformátor primer tekercsével és thyrationcsóvel 

sorba van kapcsolva. Ha a kondenzátor feltöltött áliapotban 

van és a thyratroncső rácsának előfeszultségét annyira csök

kentjük, hogy az áram meginduljon, a kondenzátor a transz- 

formátor primer tekercsén és a thyratroncsövön át kisül.
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Efckor a transzformátor szekunder tekercsében az iv gyújtásához 

szükséges feszültség indukálódik. Dwyer /5 5 / szaggatott ivének 

vagy helyesebben kondenzált szikrájának gyújtásánál Kemmler 

elvét alkalmazza. Dwyer berendezésénél a thyratroncső elő fej 

szültsége állandó értékű. Egyenáramú forrásból kondenzátort 

tölt fel, amely Tesla-transzformátor primer tekercsével sorba- 

kapcsolva, thyratroncsővei van athidalva# Amikor a kondenzátor 

meghatározott feszültsége töltődik, amelynél a rögzítetten beál

lított elófeszültség mellett a thyratroncső gyújt, nagy feszűlt- 

séglökés keletkezik, mely a Tesla-transzformator primer teker

csén halad át. A Tesla-transzformátor szekunder tekercsében 

indukált feszültség gyújtja az ivet. A gyújtás és ezzel együtt 

az iv gyakorisága, függvénye ~ egyéb tényezők mellett - as 

éppen alkalmazott kondenzátor kapacitásának. A braudo és Clayton 

/30 , 31, 52/ által leirt kondenzált szikrakeltő berendezés a 

szokásos ivár mkörön kívül a vezérlést illetőleg a gyújtást vég

ző szinkronizá ó és indítóáramkórből, továbbá nagyfeszültségű 

gyujtóáramkörból áll. Bz az utóbb emlitett berendezés váltakozó- 

áramú hálózatról dolgozik, elektronikus vezérlőberendezése

szimmetrikus, igy a hálózati periódus mindkét félhulláma alatt 

szolgáltat gyújtást. Az összes eddigi váltakozóarammal működte

tett elektronikus berendezéseknél az ív gyakorisága /az idő

egységre eső ivek száma/ nem változtatható

Változtatható gyakoriságú szaggatott 

ivger.jesztő.

A szaggatott ivkeltőberendezés igen nagy jelentősé

ge többek között abban van, hogy az árammentes szünetek beik 

tatása miatt az elektródok csak kisebb mértékben melegszenek 

fel, mint folyamatosan égő iv esetében. Ha például a szagga

tott ivet váltakozóárammal tápláljuk, az iv gyújtása rendsze

rint a hálózati feszültség csúcsértékénél történik, minden 

félperiódus végén azután az iv kialszik. Az iv kialvásának 

feltétele azonban az hogy az áramerősség határozott érték
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alatt legyen, h<!)gy az elektródok ne melegedjenek fel túlságosan,

mert egyébként a következő félperiódusban a gyűjtés a thermo- 

ionos hatás következtében önmagától fog bekövetkezni, a rend

szer nem lesz vezérelhető. Az elektródoknak az iv szaggatása el

lenére is fennálló felmelegedését még tovább úgy szokás csökken

teni, hogy a váltakozóáramu feszültség félperiódusa alatti áram

szüneteket még további szünet?kkel egészitik ki. Ilyen további 

árammentes szünet beiktatása úgy lehetséges, hogy váltakozóáraa- 

mal táplált szaggatott iv, vagy kisfeszültségü kondenzált szik- 

ragéra esz tőnél egyenirányitó elemmel félhullámu egyenirányitast 

alkalmazunk /1 6 ,17,18,22,28/ igy iv, illetőleg szikra csak min

den második félperiódusban van, miáltal az iveknek az időegy

ségbe eső száma csökken. Ha ennél is hosszabb ár&mmentes szüne

tekre van szükség, ezek megvalósitását rendszerint olyan mecha 

nikus szaggató beiktatásával eszközük, amelyek az iv keltését 

az iváramkör, vagy gyujtóáramkör megszakításával bizonyos időre 

kikapcsolják, ami a gerjesztés ideje alatt folytonosan megismét

lődik. A gerjesztés és a szünet időtartama változtatható azáltal, 

hogy az iváramkörbe / 3 , 11,29,37/» a gyujtóáramkörbe /15 ,24 , 25, 

26 ,36 ,38 ,39/, vagy mindkét helyre /1 2 / iktatott rendszerint 

forgó kapcsoló fordulatszámát változtatják. Calker /10 / az iv

áramkör működését időlegesen úgy szünteti meg, hogy azt rövidre- 

zárja.

Ha az égési idő hosszú, vagyis az ivet aránylag sok 

félperióduson át égetjük, amit rendszerint Ugyancsak hoss u 

szünet követ, az „lektiódok hőmérsékletének az ingadozása erős 

mértékű. Az ilyen erős mértékű hőmérsékletingadozások egyes 

esetekben az elektxódokon nemkivant változásokat idéznek elő, 

amelyek az elemzési eredményeket hátrányosán befolyásolhatják.
*r-

Ha ezzel szemben az iv égési ideje nagyon rövid, csak fél, 

vagy egy periódus nagyságiendü, amifc azután hosszabb-róvldebb 

szünet követ, a fenti berendezéseknél az ismételhetőség szen

vedhet hiányt a kapcsolas szinkronizmusának hiánya miatt. Ha 

az iv égési ideje aránylag rövid, az elektródok hőmérséklete 

nem fog nagymértékben ingadozni es mérsékeltet agy homersék- 

sékletegyensuly fog beállni.
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A továbbiakban, olyan elektronikus vezérlésű válta- 

kozóáramu szaggatott ivgerjesztő berendezést fogunk ismertet

ni, amelynél iv csak egy félperiódusban van, utána pedig tet

szőleges szünet következik. A berendezés működési elve a követ

kezői A szokásos iváramkör minden további vezérlő elem közbe

iktatása nélkül, közvetlenül a váltakozóáramu hálózatra csatla

kozik* Az iv gyújtásához szükséges nagyfrekvenciájú és nagy

feszültségű áramokat Tesla-transzformátor szolgáltatja* A Tesla- 

traszformátor primer tekercsével kondenzátor van sorbakótve, 

mindkettőt thyratron cső hidalja át. A thyratroncső rácsának ál

landó negativ előfeszültsége miatt ez az áramkör nyitott.

Ha a kondenzátort feltöltjük és azt az áram utjának a thyrat- 

roncsövön át való megnyitásával kisütjük, a Tesla-transzfor- 

mátor nagyfeszültségű gyujtószikrát szolgáltat, amely az ivet 

gyújtja* A thyratroncső rácsának vezérlése multivibrátor segít

ségével történik. A multivibrátor a thyratroncső rácsának nega

tiv előfeszültségénél nagyobb pozitiv feszültséglökéseket szol

gáltat, ennek következtében a cső gyújt. A multivibrátor rezgés

száma tág határok között válto;ztatható és az a váltakozóáramu 

hálózat frekvenciájának valamely alharmónikusával egyenlő. Az 

iv természetesen csak abban a félperiódusban«.ég, amelyben nagy

feszültségű gyújtás van. A következő gyújtás csak a multivib

rátor rezgésszáma által meghatározott szünet után fog bekövet

kezni.

/ *
Ábrát lásd a "túloldalon !
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Elektronikus vezérlésű szaggatott ivgerjesztő színképelemzés 
c é l Y i l l S a o s  kapcsolási vázlat ./Túloldali á&ráh^FJ7^’‘~'~”

1* iváramkor, 2. thyratronos gyujtóáramkör, 3. lapulzusgsnerátor 
áramkör* 4» fázisforgató áramkör, 5 5/a, 6. feszültségforrások,
Gx 0,1 mikrofarad. 500 V, C2 0,1 mikrofarad, 500 Y, 0®00015

mikrofarad, 10000 Y változtatható , 0,05 mikrofarad, 3500 V,

0 ,5 mikrofarad, 3500 V, C& 1,0 mikrofarad, 500 Y, Cy 0,05 

mikrofarad, 1500 V, Cg 16 mikrofarad, 450/500 Y /elektrolltikus/* 

változtatható az I . táblázat szerint« G10 változtatható az

I .  táblázat szerint9 16 mikrofarad 450/500 V /elektrolitikus/

... 4 mikrofarad 500 V / 6 mikrofarad 500 Y, L-̂ 0,55 milliheniy

I*2 0,35 millihenry, legalább 20 + 20 H legf. 500 + 500 Ohm vas

magos iker-fojtótekercs, S 75 ohm, 10 A tolóellenállás, 0 903 

megohms 12 W, huzalellenállás, Ég 0.01 megohm, 1 W* réteg.ellenállás 

E^ 0.05 megohm, 1 W, rétegellenállás, 0,02 megohm, 2 Wt poten~ 

cióméter, E  ̂ 0,05 megohm, 3 W, rétegellenállás, Bg 0,2 megohm, 1 W, 

rétegellenállás, Bj 0 ,2  megohm, 1 W, rétegellenállás, Bg rétegel- 

lenáilás változtatható az I. táblázat szerint. E^ rétegellenál

lás változtatható az 1» táblázat szerint. E^q 0-0.10 megohm ,

3 W, huzalpitencióméter, H11 0 ,01 megohm, 6 f, huzalellenállás,

E^j 5000 ohm, 6 V»huzalellenállás, BG040 kettős trióda,

GRG 250/3000 thyratroncső, V22/7000 egyenirányitó-cső, 6>  4 egyen- 
iráuyitócső. T Tesla-transzfomátor, primer tekercsátmérő 110 mm, 
menetszám 10, huzalátmérő 3 mm, szekunder tekercsá.tmérő 80 mm, 
menetszám 250, huzalátmérő 1 mm. f-n transzformátor 2 s 1 áttétel
lel, primer önindukció legalább 25 H, T2 transzformátor 220/25 V

áttétellel, T- transzformátor 220/2x320 V legf. 40 m A. 3 x 6.3,
Y legf. I Á  transzformátor 220/1600 V, legf. 20 m A® 6.3 Y

legf. 1 A, 2.5 Y legf. 5 A, I ivköz, K kapcsolók

A leirt elv alapján működő váltakozóáramú szaggatott ivkeltő 
berendezés elvi kapcsolási, vázlatát az 1. ábra tünteti fel.
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A saóbanforgó szaggatott ivgerjesztő öt főrészből áll éspedig 

az 1. ábra jelöléseivel:

1 .iváramkör,

2. thyratronos gyújtóáramkör 

3» impulzusgenerátor,

4. fázistoló áramkör,

5?5/a..6. feszültségforrások.

1« Iváramkör.

Az 1. ábrában a váltakozóáramú hálózatról táplált 

1*jelzésű iváramkör a szokásos felépitésü, A Ï Tesla transz

formátor szekunder tekercsében induícált nagyfeszültségű és 

nagyfrekvenciáju áramok gyújtják a hálózatra kapcsolt I iv- 

közt. Az E ohmos ellenállás az áram korlátozására szolgál az 

I ivközben. hangoló kondenzátor, Lj, L2 , és 0, szűrőéiemeiE, 

amelyek a nagyfrekvenciáju áramokat a hálózattál vissza

tartják.

2. Thyratronos gyújtóáramkör.

Az I. ábrában a 6. jelzésű feszültségforrás a thy

ratron anódkörében lévő kondenzátort nagyfeszültségre töl

ti fel® Az 5/a jelű feszültségforrásról és 8^ ellenállá

sokon osztott mintegy kb.~ 100 Volt feszültséggel gondoskodunk 

a' thyratroncso zárásáról. Ha most a thyratron vezérlő rácsa 

olyan nagy pozitiv feszültséglökést kap, hogy a cső gyújt, 

a thyratron anódkörében lévő kondenzátor a csövön és a T 

Tesla transzformátor primer tekercsén át kisül. A T Tesla 

transzformátor primer tekercsén áthaladó áram indukálja a 

szekunder tekercsben a nagyfeszültségű és nagyfrekvenciáju 

gyujtóáramot.

3« Impulzusgenerátor áramkör.

Az 1. ábra szerinti kapcsolásban a 3. jelzésű 

impulzusgenerátor a jólismert multivibrátor alapkapcsolásá

nak e célra való módositása. Az itt használt kapcsolás a
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szokásostól abban tér el, hogy katódkörében az földsziimaet- 

rikus reáktanciát tartalmazza* Erre azért van szükség, mert 

s szokásos kapcsolású múlt¿vibrátort szinkronizálva annak ki

menetén a negativ feszültséglökések nagy amplitadójuak, mig a 

thyratroncső gyújtásához szükséges pozitiv feszültséglökések 

amplitúdója kicsi* Az itt eszközölt változtatással nagy pozi

tív feszültséglökéseif érhetők el akkor, ha a kimenet a multi

vibrátor csövének katódiához eé&tlakozik. A multivibrátor 

szinkronizálása az 50 periódusu hálózatról a 3?̂  és $2 transz

formátorokon, valamint a 4. fézistoló áramkörön át történik*

A szinkronizáló feszültség betáplálása a multivibrátor áram- 

körOobaloldali csövének katódkörébe történik. A szinkronizálás 

hatására az áramkör csak a hálózati frekvencia valamely egész- 

számú alhaxmónikusán adhat feszültséglökéseket. A 3* jelzésű 

multivibrátor áramkörben levő fig, és C-̂q elemek

értéke úgy van megválasztva, hogy a multivibrátor az általunk 

kivánt rezgésszámmal dolgozzék. A vonatkozó értékeket az 1. 

táblázat tartalmazza.

I.

Az 1« ábra 3. jelzésű impulzuagenerátor áramkörének külön

böző rezgésszámaihoz tartozó í^, R^, 0^ és C^0

értékek.

Gyújtó feszült
ség! oké s frek
venciája mp-ként

%

megohm meg ĥm

°9

mikrofarad

C10

mikrofar&d

1/1 . 50 O.Z O O\J « C- 0*02 0.017

1/2 . 50 ü <• 6 0.4 0.02 '0.017 ■

1/3 . 50 0, ö 0.8 0,02 0.01,

1/4 . 50 1.0 1.2 0.02 0.017

1/5 . 50 i.b 1.6 0.02 0.017  .

1/6 ^ 50 2,2 2.0 0.02 0,017

1/7 . 50 2,6 2.4 0.02 0.017

1/8 . ;;0 3 ?4 ■s O > 1 <- 0.02 Q.Ol'1

1/9 . 50 4,2 4.0 0.02 0 . 17

I
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/folytatás előző oldalról/

Gyújtó feszültség
lökés frekvenciája 

mp-ként

«8
megohm

-.... . -*

megohm

 ̂ - r
9

mikrofarad
C10

mikrofarad
................ .........- -........-..........—J

1/10 . 50

..............

0 <=6 0*4 0,1 O0O8 j

1/15 . 50 0.8 0.8 0.1 0.08

1/20 « 50 1.0 1.2 0.1 O0O8

1/25 * 50 1.8 l 1.6 0.1 0.08

1/30 . 50 2.2 2.0 Q.l 0.08

1/35 * 50 2.6 2.4 0.1 0.08

1/40 » 50 , 5»4 3.2 0.1 0.08

1/45 a 50 4.2 4.0 0*1 0.08

• 1/50 « 50 5«0 5°0 0.1 0.08

4o Fázistoló áramkór.

Az 1, ábrán a 4. jelű áramkör azt a célt szolgál

ja , hogy a multivibrátor által szolgáltatott feszültaeg- 

lökések időpontját a hálózati í©szültséghez képest el 1 ehes-r- 

sen tólni azért, hogy az iv gyújtása a kivánt í'ázxshelyzetben 

történjék«

5. 5/a, 6. Feszültségforrások.

Az 1. ábrán az 5/a jelű áramkör szolgáltatja a 

thyratroncsó előfeszültségét, az 5® Qelü áramkör a multivib— 

rátört tápláló egyenfeszültséget, a 6» jelű áramkör pedig 

a thyratronos gyújtóáramkörben lévő kondenzátor nagyfe

szültségre való feltöltéséről gondoskodik»

A..kzagg;atott ivserjesztŐ működésének szemléltetése,,

Az 10 ábra szerinti berendezés működésének szem

léltetésére készültek a 2. ábrán feltüntetett oszcillogr,ammok 

A felvételek az 1«, ábra szerinti kapcsolás I elemző ivközében 

fellépő feszültségviszonyokat ábrázolják. A 2. ábra a/képe 

arra az esetre tűnteti fel az I ivkozben a feszultségviszo-
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rsyokat, amikor a multivib

rator rezgésszáma a háló-* 

zati rezgésszámmal azonos.

A sinus-alapgörbe a háló

zati feszültség lefolyását 

jelképezi® Mindannyiszor» 

ahányszor a p zitiv í.élhul

lámban a hálózati feszült

ség eléri csúcsértékét, a 

nagyfeszültségű és -nagyfrek 

venciáju áramok gyújt,ják az 

ivet. Ebben az időpontban a 

feszültség a halózati fe

szültségről aa ivfeszültség 

értékére csökken. Az ív a 

félperiódus végén mindig 

elalszik.

A 2. ábra b-h képei hasonló 

viszonyokat tüntetnek fel 

azokra az esetekre* amikor 

a multivibrátor rezgésszáma 

a hálózat rezgésszámának a 

1 /2 , 1/3» 1 /4 , 1 /5 , 1 /6 ,1 /7 ,

1/8 és 1/9-e® Tisztán fel

vételi nehézségek miatt nem 

készítettünk olyan oszcil-. 

logrammokat, ahol az egyes 

ivek közötti szünet nagyobb.

Az érdekesség miatt megem

lítjük , sikerült folyamatosan 

és ismételhetően olyan kis 

rezgésszámokat is előállíta

ni, amikor az egyes ivek kö

zötti szünet 25 mp-t tett ki.

A multivibrátor rezgésszámai: 
a/ képben 1 /1 ,50/mp; e/ képben 
b/ " 1/2« 50 " f /  "
c/ " 1/3.50 " g/
d/ *' 1/4.50 '* h/ "

c!

•/

fi

hi 2. ubra

Feszültségviszonyok az l.ábra 
szerinti kapcsolás I ivközén.

1 /5 .50/mp A feszültség ampli- 
1/6.50/mp tudó értéké 300 Volt 
1 /7 .50/mp A sinus alapgörbe az 
1 /9 .50/mp 50 periodusu hálózat

feszültséggörbéje.
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A feszültség amplitúdójának értéke az össses ábrán 300 Volt.

Annak 4ellenzésén?hogy a 2. ábráin illetőleg az I* 

sz. táblázatban megadott állapotokon belül tisztán csak ö £á-

A feszültség lefolyása az 1. ábra szerinti kapcsolás í iv- 
a .i gyújtása különböző fázishelyzetekben történik.
A xazlsallitassal az iv időtartama egy-egy félperióduson belül' 
oag natarok kozott változtatható. Az impulzusgenerátor rezgés
száma 1/3 . 50/mp. A feszültség-amplitúdó értéke 300 Volt.
A sinus alapgörbe az 50 periódusu halózat feszültséggörbéje.

zis állításával milyen beállítási lehetőségek vannak» bemu

tatjuk a 3. ábra oszcillogrammjáit. Ezeket a görbéket l/^ .50

mp-kénti multivibrátor-rezgésszám mellett vettük fel, vagyis 
minden harmadik periódusban van iv. A 3. ábra középső gör

béje esetében az iv gyújtása megkózelitően a sinus félJjüLlám. 

közepén történik. A fáziseltolás hatását az iv időtartamára 

a 3. ábra felső és alsó görbéi jelzik. Ez a beállítási le

hetőség az itt ismertetett berendezés további rugalmasságá

ra vall. A 3. ábrában a feszültség amplitúdójának értéke 

300 Volt. A sinus alapgörbe az 50 periódusu hálózat feszült

séggörbéje.
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Az eredmények értékelést

A 2. és 3* ábrák oszcillogrammjainak megfigyelése 

azt mutatja, hogy az itt leirt szaggatott ivkeltő berendezés

sel igen jól ismételhető viszonyokat lehet előállítani. A kér

déses oszcillogrammok szemlélésénél tudni kell azt, hogy több 

száz görbe van egymásra helyezve /a  fényképfelvételeknél a 

megvilágítási idő 30 mp-t tett ki/ és ennek ellenére is £ görbék 

élessége kifogástalan. Ez a kiváló ismételhetőség_egyébként az 

elektronikusan vezérelt rendszerek isméit tulajdonsága.

Igen kellemes tulajdonsága a leirt gerjesatőberen- 

dezésnek, hogy az időegységre eső kisülések száma könnyen, 

gyorsan és megbízhatóan változtatható. Az ivek időegységre eső 

száma az 1. ábrában Eg, H^, és C-̂q értékének megfelelő meg

választásává'1 állitható be.

Az egyszer beállítható berendezés szabályosan órákon 

át működik. A kisülések időegységre eső számának megfelelő 

beállításával el lehet érni, hogy az elektródok izzásba ne 

jöjjenek. Aránylag igen nagy áramerősségü ivekkel lehet dolgozni 

anélkül, hogy az elektródok károsan felmelegednének.

Megjegyzések a gyújtóaramoknak az iváramkörre való , 

átvitelével kapcsolatban

A tapasztaltak szerint elegendő nagyfeszültségü gyúj

tó szikra eléréséhez az 1* ábra 2. jelű áramkörében levő kon

denzátor töltési feszültségét aránylag nagyra kell választani.

Nincsen semmi nehézsége annak, hogy az 1. ábra 

kondenzátorának kisebb töltési feszültsége mellett is a T Itala 

transzformátor sarkain több centiméter hosszú erőteljes szik

rát állítsunk elő, ha a Tesla transzformátor áttételét elég 

nagyra választjuk. Nagy Tesla-transzformátoráttétel mellett 

azonban nehézségek származnak a gyujtószikrának az I ivközre . 

való átvitelénél.

A gyujtóáramok iváramkörre való átvitelének egyik 

módja abban van, hogy a nagyfeszültségü és nagyfrekvenciájú
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korcsén az iváram is átfolyik. Erre példa az 1» ábrán látható» 

Ez az átviteli mód a leggyakoribb. /3,4 ,5 ,6,7t8»9»ll»12,13, 

14,16,18,19,20,21,24,25,26,29,33,54,35,36 37,38,39*/ Ennél 

az elrendezésnél a T Tesla transzformátorral szemben az alábbi 

követelményeket állítjuk fel: a szekundertekercs kis ohmos el

lenállású és önindukcióju kell legyen ahhoz, hogy rajta az iv

áram át tudjon haladni, ugyanakkor a Tesla-transzformátor átté

tele legyen elég nagy ahhoa, hogy as ív me bízható gyújtásához 

elegendő nagy szekunder feszültség álljon rendelkezésre. Ilyen 

körülmények között a T Tesla transzformáto villamos adatai 

bizonyos mértékig rögzítettek, és a kondenzátor töltési fe

szültségével kell a viszonyokhoz alkalmazkodni.

A nagyfeszültségű és nagyfxekvenciáju gyujtóáramok 

ivközre való átvitelének a másik módja a 4. ábra szerinti / l ,

2 ,10 ,15 ,17 ,22 ,28 ,28/a 28/b , 30,31,32/. Ebben az ecetben az 

iváram ne« halad át a T Tesla-transzformátor szekunder teker

csén, igy a Tesla transzformátor adatainak látszólag nincs köz

vetlen befolyása a berendezés működésére és méretezésére, A va

lóságban ez azonban egészen máskép van. Ahhoz ugyanis, hogy az

1. ábra szerinti kapcsolásnál a gyujtóáramok az I ivközön 

haladjanak át és ne jussanak az iváramkört tápláló hálózatba, 

hatásos szűrésre van szükség, amit az L-̂ és Lg fojtótekercsek 

és a Cg kondenzátor végeznek el. Ezeknek a tekercseknek a szü— 

résh®*4 ■ szükséges önindukciója nyilván függvénye lesz a gyuj— 

tóáramok frekvenciájának, mégpedig olyan értelemben, hogy 

minél nagyobb azok frekvenciája, annál kisebb önindukcióra 

lesz szükség a hatásos szűréshez. Nagyáttételü éo nagy sze

kunder menetszámú Tesla-transzformátor kis gyujtóáram rezgés

számot eredményez, aminek kiszűréséhez nagy önindukció kell, 

különben a szűrőáramkörön fog átfolyni a nagy frekvenciájú 

gyujtóáramok nagy része és az ivközön csak igen kis gyújtó- 

feszültség fog fellépni. Hatásos szűréshez ennek következté

ben a 4. ábra szerinti és Lg tekercsek önindukcióját olyan 

nagyra kell választani, hogy gyakorlatilag rosszabb eredményt
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kapunk, mint; az előbbi megoldásnál, ahol a transzformátor sze

kunder tekercsén fellépő nagyfrekvenciás feszültség ¡saaknem 

teljes egészében az ivközön jelentkezik.

A W Á

R

L
■ /rinnnrp-

r

\ j u u u a i ^

u

Hh
c,

c,

T

4. ábya

Nagyfeszultségu és nagyfrekvenciáju gyujtóaraaok átvitelének 
egyik módja az I ivközre szaggatott ívgerjesztőknél. T Tesla- 
transzformátor, C^» C2 » kondenzátorok, I ivköz, L-̂ L2 ön

indukciós tekercsek* R ohmos ellenállás. Az I ivköztől 
eső rész a gyujtóáramkór, a balra eső rész az ivaramkor*

9 •*
Az összes szempontok egybevetéséből a Tesla—transz

formátor adatai az alábbiak szerint alakultak ki: primérte- 

kercs átmérője 110 mm, menetszám 10, huzalátmérő 3 mm, sze

kundertekercs átmérője 80 mm, menetszám 230, huzalátmérő 1 

mm. A Tesla transzformátor kivitele egyébként azonos azzal, 

amit Bardócz korabban ismertetett / l ,  2 . /  Ezekkel az adatok

kal a kondenzátor /l .  abra/ 2400 Volt töltési feszültsége 

mellett voltak kielégítő gyújtási viszonyok elérhetők.

Azok a kísérletek, amelyek a leirt berendezést kis

f e s z ü l t s é g ű  kondenzált szikrakisulések előállítására is al

kalmassá teszik, folyamatban vannak és azokról rövidesen is

m e r t e t é s t  adunk.



- 147 -

összefoglalás.

A dolgozat színképelemzésben használt elektronikus 

vezérlesü váltakozóáramu táplálású szaggatott ivgerjesztő be

rendezést ismertet. Az egyébként szokásos kapcsolású szagga

tott rvgerjesztő változtatható ütemben gyújtható, így az idő

egységre eső ivek száma változtatható. A nagyfeszültségü és 

nagyfrekvenciájú gyújtást tbylatronos áramkör Tesla- transzfor- 

mator közbeiktatásával végzi. A gyújtások ütemét a thyratron- 

cső rácsának megfelelő vezérlésével lehet beállítani. A cső 

rácsát multivibrátorból jövő feszültség impulzusok vezérlik.

Kös zönetnyilvánitás.

Az itt leírt eredmények az Egyesült Izzólámpa 

és Villamosság! Vállalattal végzett közös munka alapján voltak 

elérhetők. Az első kisérleti impulzusgenerátort ugyancsak nevezett 

vállalat készítette részünkre. Rédl Endre tudományos munkatárs

nak ez ügyben adott értékes tanácsait és támogatását köszönjük.

Az impulzusgenerátor kapcsolását Kemény Ádam tudományos munka

társ készítette, aki a közvetlen kísérletekben is segítségünkre 

volt. Fáradozásait ezúton is megköszönjük. Az Intézet részéről 

a kísérletekben Vorsatz Brúnó és Sibalszky Zoltán tudományos 

munkatársak vettek részt, akiknek segítségét ezúton is köszönjük.
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A KOZMIKUS SUGÁBZÁSI OSZTÁLY KŐZLEMÉIITB 

OSZTÁLYVEZETŐ: JÁNOSSY LAJOS
t

k ffermi-statisatika egy integráljának közelitő meghatározása

Irtás Békéssy András

A magfizikai csoport kutatásai során szükségesnek lát

szott a következő integrál közelitő kiszámítása:
r

co

/«/ f < » ■ /  ¿ y
o o

ahol > °  és cx »4-

cA »  J miatt az integrandus kb.

a m y n > ha *  < <*, y * *

0  ) ha X > *  , y >

Ezért

Emellett azonban kívánatosnak látszott e közelités javitása 

is.

A. Sommerfeld / ! /  a Permi-statisztikában előforduló

/  w  - / X - oLx
e +■ /

alakú Integrálok kiszámítására kidolgozott egy módszert, 

amelynek eredménye:

A jobboldalon /  (p9  asszimptotikus sora áli, amely cA nagy
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értékeire jó közelítést ad. Az asszimptotikus sor kiszámítására 

Sommerfeld úgy jár el, hogy első közelítésnek

^  m m + 1iM-y ̂  d x J w 7 r
o

T

1. ábra

-et vesz, szemleletesen az 1. ábrán kihúzott vonallal rajzolt 

görbe alatti terület helyett a szaggatott vonal alatti terüle

tet fogadja el közelítésnek, és ezután a két terület különbsé

gét:
oc
f .• fn

A (<=<) =

<x

hí

e x  +
J J. d X
o

-et fejti sorba

A W  * - J  tí
m

JC

5>C

IX. -.a

m
rj< -  cl Jt_ JC - »< I

a -ti

azonos átalakítás után. A jobboldalon ugyanis az első integrál* 

bán u, ^ cA - ~>t , a másodikban U,-X - o(, helyettesítés



-ra rezet és ak&or az integrandusok binougait sorba lehet fej

teni«
<* <* OP oo «.

/■ ,*\ y fr7  f \  ■ f  U> d u ,  t  -t M ^  J ( i * I U/ d*Uj ,  'ü(c<) = -c< U  /<ev l J  J& *  sr J  -¡tt*-*-/  g

Az első sorozat integrálban az 04 felső határ 00 -nel helyette

síthető , mert a különbség csupán e ° ' nagyságrendű, az
0 0  V

/ 5 /
o

határozott integrálok értéke pedig ismeretes. A 4 O*) -ra 

kapott sor vóges, ha iri egész szám, egyébként végtelen asszimpto- 

tikua sor /nem konvergens/.

A jelen probléma / ! /  integrálba esetében hasonló el

járás vezet célhoz. Az integrardus^/j^ síkján a 2. ábrán vonalká*H 

$©tt terület az Integrációs tartomány, osszuk ezt három részre,

2. ábra

és ennek megfelelően:



Az !(<*) adja az F(<x) fő járulékát,í W  és #(<*) pedig kor
rekciókat. A II  (<*) integrál két egyszeres integrálra bomlik, 

ezek a gommerf éld-el járás szerint kiszámithatók* A III  (°() 

integrál egyszerű átalakítás utánt*

oo Zt-

és ilyen alakban sorba fejthető, a Sommerféld-eljárás eredmé

nyéhez képest most csak annyi a különbség, hogy az ismert /3 /  

integrálok helyett

I ^ dto I V  ,

’.! J /  + J  / + e V-
O  a

alajhi bonyolultabb kétszeres határozott integrálok az együtt

hatók« Az T(c\) integrálban az

í x dxd>x f t h '
-« J y  dyJ  1+6

O ű

főrészt megint Saramerfeld eljárása szerint számíthatjuk k i2 

a különbséget pedig

a r ,s <*w / f  J í” j  . I f  , f(«-*')ac l * , f ( x - v ) hA (°0 “ “ —  J  H e « - X + J ,+ e«-x dx +J/retL J  d
0  ̂ °  o U

alakra hozhatjuk, ahol a jobboldalon az első két integrál
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Sommerfeld-tipusa* a haimadikat pedig sorba fejthetjük.

E számítások után az eredmény

^m  + n+z f  (tn+mz)trj ?

(tn+n+i)(htt) ”  6 J  '

Magasabb közelítésük eléréséhez a / 4 /  alakú határozott 

integrálok számszerű értékei kellettek volna. Ilyen magasabb 

közelítésekre azonban nem volt szükség, viszont az első korrek

ció kiszámításához esak az egyszerű

X , 00 r

í -d-x . í duy- = t Oje"*)
)  e*+l J eKl í  ̂ J ’
0 o

integrálok kellettek, de ezek is csak látszólag, mert a szá

mítás során kiestek.

CőtiJL)

a

Irodalom;

1 . /  A« Sommerfeldi Z .f . Phys. 47, 1. /1928 ./

Érkezett 1954. március 31»



A KOZMIKUS SUGÁRZÁSI OSZTÁLY KÖZLEMÉNYE 

OSZTÁLYVEZETŐ: JÁNOSSY LAJOS 

Wilson kamra épitése 

Irta: Kántor Károly
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A kozmikus kiterjedt légizáporok vizsgálatára, 

egy automatikus működésű Wilson kamra van épités alatt.

1 . /  A kamra szerkezete:

A kamra elvi megoldása Blackett tipusu* /Ld* 1* ábra/

B fekete bársony 
D dugattyúiéra ez 
E hasznos kamratér 
F dugattyufej •
C gumimeabrón 
H hátsó kamratér 
L fedőiem@z 
M menetes ütköző 
ön  öp öntvényfalak

P perforált lemez 
R dugattyurud 
Sz gyors expanziós 

szelep 
ti üveghenger

kamrateret /E /

a 30 cm átmérőjű és 20 cm-mély üveghenger /U /, a fedőlemez 

/L /  és a fekete bársonnyal /B / borított perforált lemez /P / 

határolják. A megfelelő tömitést, az üvegrészek és a sárgaréz

1. ábra

A tulajdonképpeni, u.n. "érzékeny"
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öntvény /ö^/ között mügumi tömítőgyűrűk szolgáltatják. /A 

nyers gumit az alkohol oldja/. A fék te szövetanyag háttér

ként szolgál a fényk pezé nél, a perforált lemez ped g az 

expanziókor keletkező lég rvényeket, turbulenciát, c ókkenti.

A perforált lemez, valamint a dugattyulemez /D /  és a gumi- 

membrán /G / közötti térrész, az érzékeny térfogattal gáztöl

tés szempont aból egy egységet képez. A kamra kb. 920 hgma 

nyomásra van levegővel feltöltve# /H ső  összeszerelésnél a 

kamratér nyomása naponként kb. 20-30 hgmm-t esett. Kiderült, 

hogy az aluminium öntvényből készült dagattyulemezben öntési 

hibák voltak és ott szökött ki a levegő. A második dugattyu- 

lemezt hengerelt alumíniumból készítettük és akkor a tóaitet- * 

lenség meg,szűnt./

Ha a hátsó kamratérbe /H / nem adunk levegőt, akkor 

a túlnyomás a dugattyumembránt a hátsó öntvényhez / i ^ /  szó« 

ritja. A kamrát úgy hozzuk működésre kész állapotba hogy a 

lassú /2# ábra E ,/  és gyors /S z / expanziós szelepet zárjuk és 

addig nyomunk a dugattyu mögé levegőt, amig a dugattyulemez elő- 

retolódása folytán a dugattyurudoa /TR/ elhelyezett fej /F / , az 

expanzióviszony beállítására szolgáló menetes ütközőt /M/ el nem 

éri. Ha most a gyors expanziós., elektromágnesesen vezérelt sze

lepet hirtelen kinyitjuk, a belső túlnyomás a dugáttyut hátra

dobja, ezáltal a kamra térfogata megnagyobbodik és az adiabati

kus lehűlés következtében a cseppképződés megindul.

Az expanzióviszony ily módon történő beállításánál 

a hátsó kamratér nyomását, elég szűk határok kozott állandó 

értéken kell tartani. A körgyűrű alakú {/maim mbrán, a dugaty- 

tyulemez fe üli részen, nem tud u .i . az lső Öntvény falra telje

sen felfeküdni» Tehát ha c. kamrany más megváltozik, a gumimem

brán is megváltoztatja az alakját és ezzel együtt á kamra ex

panzió előtti térfogatát is. Ez pedig az óxpanzióviázpny meg

változását okozza. /£  m Vg/V- ,̂ ahol í * expanzió viszony, v-̂ » 

a expanzió előtti kamratérfogat, V2 ■ az expanzió u •án kamra
térfogat/.
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Mivel a helyes nyomképződés az expanzióviszony ér

tékének csak igen kis szakaszán megfelelő, szt a bizonytalan

ságot ki kellett küszöbölni. Az expanziókhoz szükséges leve

gőt egy automatikus kompresszor /K / szolgáltatja, amely a 

tartályt /T / állandóan 2,5 - 3*5 atmoszféra közötti nyomáson 

tartja. /Lásd 2. ábra/

2. ábra

E^ El. mágn.redukálószelep 
^2 El. magn. szelep 
Et El.mágn.lassú expanziós 

szelep
GR gőznyomás redukáló szelep

K automatikus kompresszor 
Hg higanyos manométer 
P3J puffértartály 
T 'levegőt artály

A tartalyon elhelyezett Jété-Solo gőznyomás redu

káló szelep /GR/ a fent megokolt finom nyomás szabályozásra nem 

volt megfelelő. A pontos s obalyozáshoz egy elektromágneses 

szelepet / E^/ készítettünk, amelyet a hátsó-kamratérre kapcsolt 

higanyos menométer /Hg/ vezérel. A szelep tehetetlensége a
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hátsó kamratér nyomásában egy lengő állapotot eredményezett, 

amit a higanymanométer higanyoszlopának lengő mozgása még in

kább elősegített. Hogy ezt megszüntessük, a hátsókamratér,

/H / köbtartalmát egy második elektromágneses szelepen /E 2/  ke

resztül egy puffertartállyal /PT/ megnagyobbítottuk* így a 

szelepnyitáskor beáramló levegő csak kis nyomás növekedést 

okozott. A higanyoszlop lengő mozgása is mérséklődött és az 

első kamratérre kapcsolt higanyos manométer maximális ingado

zása 4- 0,5 mm-re csökkent. Ez expanzióviszonyra átszámítva, 

kb. 0,01  %-nak felel meg.

Ennek a második szelepnek a vezérlése olyan, hogy 

a kamra készenléti állapotában nyitva van, mig lassú vagy 

gyors expanziónál lezár, tehát a levegőnek a puffertartályból

a.hátsókamratérbe való áramlását megakadályozza.

2 . /  Nyom'-.épződésnél fellépő zavaró körülmények;

A cseppképző folyadék 60% n^propil alkohol és...

40 % viz, Ebből az elegyből 30 crn̂ -t adagolunk a kamrába. A 

kamra üzemszerű működéséhez megfelelő expanzióviszony ennél

az összetételnél, levegő használata esetén,- kb. 12 ,5. %•
t

Előfordulhat az, hogy a cseppképző folyadék vala

melyik alkotórésze a fotográfiai háttérnek alkalmazott szö

vetanyag festéket oldja. A kioldott festékrészecskék kon

denzációs magokat képezhetnek. Ilyen esetben a kamrában a 

nyomok mellett mindig erős háttérködösödés is fellép. Emiatt 

célszerű a szövetanyagot beszerelés előtt legalább egy hétig 

a cseppképző folyadékkal azonos összetételű folyadékba beáz

tatni. Az esetleges oldódás a folyadék színeződésében jelent

kezik.

Erős hátteret okozhat, a kamra eg.yes alkatrészei

nek fadióaktiv szennyeződése. Az általunk használt üveghen

gerek ebből a szempontból nem teljesen megfelelőek«Általában
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mindegyik-tartalmaz szennyezést, Egyes hengereknél0̂  

szennyeződés is előfordul. Gélszerű emiatt az egyes alkat

részeket megfelelő számlálóval rádióaktivitás szempontjából 

a kamra összeszerelése előtt kiválogatni.

3»/ Expanzió előtt képződött nyomok eltávolítása
< * •—

Az expanzió előtt képződött ionok eltávolítására 

a kamra-fedő és hátlemeze közé 2000 V feszültséget kapcsolunk* 

amelyet az expanzió pillanatában meg kell szüntetnünk, mert 

ha a tér nincs lekapcsolva, a nyom + és - ionokból álló két 

párhuzamos részre bomlik. A nagyfeszültségű elektróda egy

0,3 aua-es vörösrézlemezből készült körgyűrű. Ezt a lemezt 

két gumitömitő gyűrű segítségével a kamra fedőlemeze és az 

üveghenger közé helyezzük el, A lemez belső fele benyulik a 

hasznos kamratérbe. A másik pólus a kamra vázára van kapcsol-
va,

4. kamra megvilágítása és fényképezése.

A hasznos kamratér megvilágítása két oldalról 

egy-egy flashcsővel /P 1# f2/  történik. /3 . ábra/.

h ;

V ";7̂ 777777

/

A
/ */

I

BN
’1 L-----

•
-----' Tx

B^, B2 blendék,

F-̂ , F2 , flashcsovek

3, ábra

T-, , henger parabolatük-

L T rök
1* 2 henger lencsék

A flashcsovek fényét ezideig hengeres parabola- 

tükrók /  ^ , T2/  vetítették a kamrába. A jó kontraszt elérése
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miatt, a tükröket úgy kell beállítani^ hogy sem a hátsó bár

sonyra* sem a kamra fedőlemezére ne juthasson fény* Emiatt 

a flashcsovek kamra felőli oldalára még egy-egy hiénáét 

/Bls Bp/ kell elhelyezni, hogy az előbb említett belekre köz

vetlenül se juthasson fény. Ezek a blendék azonban a tükörről 

visszavert fényből kb. 10-12 ma széles sávot eltakarnak és 

ezáltal a megvilágitás a karnisa mélység irányában nem lesz egyen

letes«

A tükrök beállítását igen pontosan kell elvégezni, 

mivel a szembeniévő tükörről visszaverődve is juthat zavaró 

fény az elő-vagy hétlapra.

Hengerlencsék alkalmazásakor a beállítás egyszerű 

és a kamra megvllágitása is egyenletesebb. Vizuális megfigye

lésekhez egy vetitó izzókból álló lámpasorozatot has zilálhatunk 

fényforrásnak. Egyszerűség kedvéért ez állandóan is beszerelve 

maradhat, csak akkor a sugármenet útjába egy 45°-ban elhelye

zett sikfcükröt kell alkalmaznunk.

A flashcsoveket 2000 V-ra töltött 100 /.F-os konden

zátorokról táp áljuk. Flashcsovek felvillanásának idejét az 

expanzióhoz képe. t késleltetni kell, h gy a képződött cseppek- 

nek elég idejük legyen felnövekedni. Ezáltal a nyomokat könnyeb

ben tudjuk észlelni. 1 késleltetést egy Compur fényképesőgép 

zárral oldottuk meg. A maximális késleltetés 0*2 sec. Hagyobb 

késleltetésnél a turbulencia a nyomokat igen erősen zavarja.

A fény! ép ezé s, ideiglenesen, Böltica fényképe zőgép&el 

történik. Az objektív Tessar, F = 1 :3 ,5 , f - 50 mm. A’ fényké

pezési távolság 105 cm. A használt filmanyag Agfa Isopan F.

A túlajdónképeni expozíciót a flashcsovek felvillanása adja.

A rényképezőgép zárjának kioldását egy kis elektromágnes vég

zi. A »záron az expozíciós idő a flash késleltetésénél valamié

vel nagyobb értékre van beállítva.
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A kamra vezérlése*

A kamra automatikus vezérlésére kozmikus részecskék 

vizsgálatakor egy ötös koincidencia berendezés szolgai. A csövek 

elhelyezése a 4. ábrán látható.

4. ábra

1*2,3»4,5, GM-csövek /átmérő 4o mm, érzékeny hossz kb 250 m»/* 

Egy munkaexpanzióhoz a következő kapcsolásokat kell

elvégezni:

1*/ nagyfeszültségű tisztitotér lekapcsolása,

2 ./  gyors expanziós szelep nyitása,

3 . /  fényképezőgép zárjának nyitása,

4 . /  a flashnak meghatározott késleltetése utáni felvillantása, 

5*/ lassú expanzió vezérlőszerkezet inditása.

Ezután a szerió elvégzi a kamra tisztításához szükséges lassú 

expanziókat oly módon, hogy egy forgó bütykös tárcsa, relék 

segítségével, hol az E2 , levegő beeresztő szelepet, ^hol a 

lassú expanziós E^ szelepet nyitja. A kapcsolóval beállítható
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megfelelő számú, lassú expanzió elvégzése után. a szervó automatiku

san leáll és a kamra ismét felvételre kész állapotba kerül.

Az 1-5 kapcsolásoknak relékkel történő megoldásakor 

bizonyos késés mutatkozik. így pl. a tisztitótér késve történő 

lekapcsolása azt eredményezi, hogy a nyomok + és — ionokból álló 

részekre vannak széthúzva. A relékésés okozza a gyors expanziós 

szelep késői nyitását is. Emiatt a nyomok még túl vastagok, mivel 

a képződött ionoknak idejük van diffundálni.

A vezérlőrészek elektronikus megoldása ezeket a hi- 

bákat kiküszöböli.

6 . /  összeszerelés és beállítás.

A kamra összeszerelésekor az üvegipészeket salétrom

savval átmossuk, majd alkohollal és desztillált vizzel leöb

lítjük# Az üvegrészeken minden karcot és porlerakódást el kell 

kerülnünk, mert az oldalról jövő megvilágitásnál ezekről fény 

szóródik, a kamra elő- és hátlapjára. A fémrészeket, amelyek a 

hasznos kamratérrel kerülnek érintkezésbe, acélspongyával tisz

títjuk, majd benzollal mossuk át. A csiszolóvászon használatát 

el kell kerülnünk, mivel azzal radioaktív szennyeződést tartal

mazó anyag kerülhet a kamrába, összeszerelés után a cseppképző 

folyadékot a háttérnek használt szövetanyaggal felitatjuk, majd 

a kamrát feltöltjük kb. 920Igmm nyomásra és a tisztitó feszült

séget rákapcsoljuk. Először 5-6 gyors expanziót végzünk kb. 15 % 

körüli expanzió-viszony érték mellett, hogy a gőzegyensuly be

álljon. Ezután kb. 8 % körüli expanzióviszony mellett lassú 

expanziókat végzünk. Az első expanzióknál egész sürü köddt ka

punk. A köd további lassú expanziók hatására ritkulni kezd, 

mivel a kamrában lévő füst- és porrészecskék fokozatosan lecsa

pódnak. A köd ritkulásával a cseppek fokozatosan nagyobbodnak.

Kb. 50-40 percnyi járatás után /40-50 lassú expanzió/ a kamra 

lassú expanziónál teljesen tiszta marad. Ekkor a kamra alá 

ki \ preparátumot helyezünk és az expanzióviszonyt fokozatosan 

növeljük addig, amig a prepai'átum által kiváltott szekundér
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elektronnyomok megjelennek. Az expanzió viszonyt., növelve, a roro- 

mok erősödnek, de ugyanakkor egyes (el s zó rt. u. n . "backgroundM 

cseppek jelennek meg, amelyek száma folyton, növekszik* Az . 

expanzióviszonyt úgy állitjuk be, hogy a nyomok elég erősek, de 

a background még gyenge legyen. Ezután rákapcsoljuk a GM-cső 

vezérlést és a fényképezőgépet. . ' -•

Az egész kamra egy _ 0,5° Celsiusra kondicionált
/ •

helységben van elhelyezve. Erre azért van szükség, mert az 

expansióviszony a hőfoktól is függ.

A mellékelt képen egy ötös koincidenciával kapott; 

kozmikus rész nyoma látható. A halvány görbe nyomok, a kamra

falból kijövő lassú elektronokból származnak /Radioaktív szeny- 

nyezés/.

Köszönetét mondok Jánossy Lajos osztályvezetőnek 

értékes gyakorlati tanácsaiért. Továbbá Fenyves Ervinnek, 

aki a kamra tulajdonképeni épitését megkezdte és közben más- 

irányu elfoglaltsága nellett is, tanácsaival állandóan segít

ségemre volt.
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A kamra alkatrészeit a Mechanikai Műhely készítette. 

Az elektronikus egysegek tervezését és megépítését az Elektro

nikus Csoport végezte Zsdénszky Kálmán irányítása mellett. A ' 

fenti munkákért ezúton fejezem ki küozönetemet.

Külön dicséret illeti meg Grábler Márton korábbi, to

vábbá Dénes Béla és Gémesi Tibor jelenlegi munkatársaimat, akik 

kitartó és önzetlen munkájukkal járultak hozzá a kamra megépí

téséhez*

Érkezett: 1954. márc. 51.

i
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A KOZMIKUS SUGÁRZÁSI OSZTÁLY KÖZLEMÉNYEI 

ŐSZ TÁL/VEZETŐ: JÁNOSSY LAJOS '

Ujabb adatok a kiterjedt 1égizáporok barométereffektuaáról 

Irta* Sándor Tamás és Somogyi Antal

A kiterjedt légizáporok süruség-spektrumának mérésé

ről egy előző dolgozatban / ! /  már beszámoltunk. A sűrűség*, 

spektrum méréséhez kapcsolódva, a méréseket kiegészítve, 

meghatároztuk a kiterjedt záp rok barométer-effektusát, vagyis 

a záporgyakoriságnak a légnyomástól való 'függését. Ebben a ta

nulmányban az erre vonatkozó méréseinket és eredményeinket 

ismertetjük.

A KÍSÉRLETI BERENDEZÉS.

2
A kiterjedt légizáporokat négy egyenként 3200 cm 

érzékeny felületű számlálócső sorozattal négyes koincidencia- 

kapcsolásban észleltük 410 méterrel a tenger szine felett.A 

számlálócső sorozatokat egy 6,6x9,9 méteres téglalap négy sar

kában helyettük el. / I  ábra/ Lásd a túloldalon !

Egy-egy számlálócső sorozatban 10 darab számláló

cső volt párhuzamosan kapcsolva. /Az ábrán: 1 / A számlálócsö

vek kb. 200-300 /-sec hosszú jeléből trigger és' differenciáló 

erősítő segítségével 2 ^sec os jeleket formáltunk. A formáló

körökből /az ábrán: 2 / a jelek mint«® r 20 méter hosszú nagy- 

frekvenciás kábelen jutottak a mérőközpontban elhelyezett 

2.5>-sec felbontóképességű koincid neia- okozatba /az ábrán. 3 /, 

amely lényegében a szokásos R ssi k pcsolásból és egy mechani

kus számlálóberendezé-b"'l al t. A 2,5 >sec-os felbontóképesseg 

biztosította azt, hogy a véletlen négyes kőin íqlenciák szama 

elhenyagolható a mért záporintenzitás mellett. 3oo óra alatt 

várható egy véletlen nógyes koincidencia, mig az a a os zápor

int enzita: óránként 70.
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1. ábra

MÉRÉSI EREDMENYEKí

A mérések 1953» augusztus 21-26-ig, továbbá 1953* 

november óta lényeges megszakítás nélkül folynak. A kiér

tékelés 1954. március 10-ig bezárólag történt. Ezen idó alatt 

1100 mérési órában 785oo záport észleltünk.

Igy-egy észlelési periódus átlag 16-20 órára ter

jed* Néhány esetben előfordult ennél rövidebb /min*4 óra/ 

és ennél hosszabb /max. 49 éra/ észlelési periódus is. A mért 

aáporintenzitásokat a légnyomás függvényében a 2. abra tün

teti fel. /Ábrát lásd a túloldalon!/

A vastagon kihúzott egyenes a regressziós egyenes. 

Egy 18 órás eszlelési peiiódusból számitott átlagért sta

tisztikus hibája + 2 ,0 . A regressziós egyenessel ptmuzamofa 

egyenesek az egyszeres, kétszeres es háromszoros statiszti

kus hibák határait tüntetik fel.
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2. ábra

Látható, hogy valamennyi észlelési adat a három

szoros statisztikus hiba adta határon belül fekszik, bar az is 

észrevehető, hogy mindamellett a diszperzió a normálisnál nagyobb* 

/V .ö. a számitás eredményeivel/.

A barométer-együtthatót az

K!. - ff ni \  ̂í*' — &■ ̂ 1 =* '4 JL, .. k' v 'H  u x .^1 y 1  ̂ /

regressziós egyenlet megoldásával számítottuk ki. Az alkalmazott 

jelölések:

hj az észlelési periódusok száma,

Wj, az észlelt záporok számá éi idő alatt 

a légnyomás átlagértéke idő alatt

I
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k. ) k/
n - L  N, Z. ti

i=4  ̂ ' i /̂j

Minden összegezés a továbbiakban t « 1-től k, -ig terjed.

Mint ismeretes,, az / l /  egyenlet megoldása

7x2,
- z  (  ^  - *  * 0  O i  - *0  /¿- ti C^í ~ ír)

A diszperziót a szokásos

v

képletből, a minimális diszperziót pedig

*'* <YtUa>\j

alapján számítottuk, cá hibájának azt a ^ ^  értékét tün

tettük fel, amelyre a diszperzió megváltozása standard

hibájával, vagyis ^  T 2 /  Ck-l) -el egyenlő» Ez az érték

a  *  - C'-r&f

A százalékos barométér-együttható az intenzitás relativ 

megváltozását jelenti 10 hgmm légnyomás-változás esetén:

400 Í0 /o
I-

A szóbanforgó mennyiségeket - a szokásos módon számított 

korrelációs együtthatóval /r /  együtt - az alabbi táblázat 

tünteti fel:
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k b ’ n Y  ̂••c Vvv/vv r \ C* n
r

hgmm h 1 hgem”^

49 725,1 71,35+0,25

........

849 180 37 -0,81 0,19

%

“11,4+2,3 % 0,89

A redukált specifikus diszperzió értéke n/  n * 2 ,53/ még 

mindig lényegesen nagyobb, mint 1, ami arra műt:,t, hegy n 

záporintenzitás a légnyomáson kivül még más tényező behatására 

is változott a mérés során. Ennek a változásnak a valószínű 

amplitúdója ________  t___________

f M  0  -«) Iz-S - i,

ami kb. 3 %-os ingadozásnak felel meg. Feltételezhető»hogy ez«
a változás a troposzféra alsó részének hőmérsékleti ingadozá

sától származik. Erre látszik'mutatni az, hogy a január-feb- 

ruárban, tehát hideg időben észlelt értékek túlnyomórészt az 

átlagot képviselő regressziós egyenes felett helyezkednek el 

/az ábrában álló kereszttel jelölt adatok/, az augusztus, no

vember, december» márciusban észlelt értékek túlnyomórészt a 

regresszió egyenes alatt találhatók /az ábrában dőlt kereszt

tel jelölt értékek/. Különösen feltűnő ez az augusztusban 

észlelt három értéken.

Az augusztus® november» december, márciusban észlelt, 725,1
—L

hgmm-re korrigált záporintenzitások átlaga 70,7 + 0,37 h , 

míg ugyanez a hidegebb január - februári időszakban 71»9 +0,36 

h“^. Az eltérés 1 82 + 0,5 h"“1 , tehát jelentősnek látszik és 

hőmérsékleti effektusra mutat. A részletes számítások folyamat

ban vannak.

összehasonlításul közöljük az eddigi nevezetesebb barométer- 

együttható-mérések eredményét.
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Szerző:
Tszf. ' 
magas
ság 
m

Hányas
koinc.

Bázis
táv.
m.

Hány záport 
észleltek

Barométer- 
egyíjfetható 

%

Clay4 4 “ 13
Cafit ag-

noli^ 3500 4 6 21300 -9*2 + 1*0

Millar8 Daudin 20*000 -11»0 * 1 «°

Hodson'7 0 3 2.2 37000 -9 ,0  + 1,1

Daudin® 2860 3 80 2 ,4xl06 -9,5  + 0,2
H 2860 2 5 0*5xl06 -10*1 + 0 ,4*

s Az eredeti cikkben - 9,9 + 0,2 ill. - 10,3 + 0,2 szerepel, 

s szerint, hogy a kettes koincidenciák miatt nagyszámú véletlen 

koincidenciák száma /5-10 %/_ milyen függvénye a légnyomásnak.

A feltüntetett mérési hibák számításának menete az 

idézett dolgozatokban egyetlen esetben sem követhető, valószí

nűié g más elvek szerint vannak számitva mint az általunk meg

adott hiba.

Köszönettel tartozunk Jánossy akadémikusnak a munka 

irányításáért, Arányi István laboránsnak és Schnierer József 

műszerésznek a napi leolvasások és kontrollmérések lelkiisme

retes végzéséért, illetőleg a készülék gondos üzembentartásáért, 

továbbá Deák Ferenc egyetemi hallgatónak a numerikus számítások 

végrehajtásában való segédkezésért.

Budapest, 1954. március hó 22.

I R O D A L O M

1 . /  Koch, Sándor, Somogyi, Szivek. KFKI Közi. 1, 1953. p,61.
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Érkezett: 1954. márc. 31.



A KOZMIKUS SUGÁHZASI OSZTÁLY KÖZLEMÉNYE 

OSZTÁLYVEZETŐ s JÁNOSSI LAJOS

.Mrenergia számítása Xukawa p-otendál völgy saját-

fügtcvé jgyeivel

Irtás Ziegler Mária

M*G.Mayer Z> a mért magspin értékek magyarázatára fel- 

tételezi, hogy ugyanazon magban lévő két pálya közül a nagyobb 

impulzusmomentumhoz tartozónak van nagyobb abszolút értékű pár- 

energiája. A fenti hipotézis ellenőrzésére végzett számításai

ban a két nukleon közti potenciált cf függvény alakjában véve 

fel, az n-fő, ¿-mellék - és i -belső kvantumszámokkal mega

dott pályához tartozó párenergiát abszolút értékben a következő 

alakban kapta:
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X i . ' ( ‘ r  0 / ! /

aho! >r l x,

K   ̂ ár •■ J  n, f Zj

c

P r  0
®s a normált radiális energiasajátfüggvényt, épedig

a rádiuszvektort jelenti.

/A továbbiakban az ('V-', ?! ~től nem függő faktorokat elhagyjuk, 

tekintve, hogy az egyes energianivókhoz tartozó páreneigiáknak 

csak relativ értéke érdekel bennünket./

A párenergia meghatározásához tehát az egyes kvantum- 

állapotokhoz tartozó energiasajátfüggvények ismeretére van 

szükség.

A számításokat eddig kétféleképén végezték el. M.G. 

Mayer fentebb idézett cikkében a l&; integrál értékét meg

becsülte» A*J.M»HitchcockA pedig oszcillátor sajátfüggvények

kel számoltt azaz a párenergiában szereplő integrál nála való

ban csak (Vj értékétől függ, 0 értékétől nem. így azonban 

a párenergiának azonos l -nél j . -vei való növekedése 

trivális.
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Célszerűnek látszik tehát a számításokat sp

pálya kölcsönhatás feltételezésével elvégezni. Ekkor u.*i® a« 

energiasajátértékek s egyszersmind a sajátfüggvények aa -n

kívül a -tői is fognak függeni* A /2 /  integrálra kapjuk títóáts

73/

Számításainkat SZAMOSI G° [4-] eredményeinek felhas z= 

nálásával végeztük. SZAMOSI két nukleon közt Yukawa kölcsönha

tást véve fel, számitja ki az állandó sűrűségűnek feltételezett 

mag terének potenciálját. A potenciál kifejezése ekkor lesz„

í M A  u n
fj* r3 L \ ' -> M'rr J t ha rr ^ K

T o W

V. , ha ^ >R

)
ahol (*) a nukleonszám,  ̂ a mezontér csatolási állandója» 

pedig a T  mezontömegével áll ismert összefüggésben. Hartree 

közelítésben az kvantumszámhoz tartozó egy részecske

Schrödinger egyenlet

t E - H y h  T’J  V i  0

alakú* Spin-pálya kölcsönhatást feltételezve, a potenciál l.eszs

I !

ahol

A fentiekben^') az egy részecske energiasajátfüggvényt, - 

az energiasajátértéket, M a részecske tömegét jelenti® .A pedig- 

egy a spin-palya kölcsönhatás erősségére jellemző számfaktor,,



A sajátfüggvényekről a szögtől függő részt leválasztva, a

Kl-j M

csak (f -tői függő részre kapott differenciálegyenletet adott 

Á  paraméter értékek mellett nummerikusan oldhatjuk meg. 

Figyelembevéve, hogy az ^¿integrálban a radiális sajátfüggvé

nyek normált alakja szerepel, / ! /  és / 3/-ból kapjuk a párenergia 

abszolút értékéreí
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”(l r ) frr  u j
0 r*l-J

A ©zámitósokat a &  55 (eo és ^ '23  proton, - illetve 

nettfcronszému magra végeztük el. és Á-^opárámétérértékek

melletto

A sasámitás eredményeit a táblázatban közöljük.

/  J jellel a "versengő" nivókat jelöltük/

í Nivók
^ * 4

1 1 e l/t
0 , 11Í> ó ,23ö~

! 1 » 3/*
ö ,ö $“9 " '0 , 2 3 7 ""

1
0 ,0 6 1 0 ,1 2 2

1 d 5/i
0 ,0 4 2 0 ,2 5 1

0 ,1 2 1 0 ,2 4 3  j

0 ,0 4 5 0 ,1 8 0

0 ,0 3 3 0 ,2 6 4

! 2 P 3/t
0 ,0 5 8 0 , 2 ^

í 1 * , /  J/a»
0 ,0 3 8 0 ,2 2 9

2 p 0 ,0 6 2 0 ,1 2 4

0 ,0 2 9  — ... Ö7 2 B 9 ...

1 4 ^

1 0 ,0 4 0 0 ,2 3 8

0 *léé o ,251

o ,o 33 0 ,2 6 4

' ^ d 3/^ 0 ,0 4 3 ... 0 , 172 '"”

. 1
0 ,0 2 6 0 ,3 0 8

X f/* 0 ,0 5 0 ....  0 ,2 4 3 .

* 9JSb 0 ,0 2 9  ~... .....ü',297



Mint eredményeinkből látszik, a párenergiára tett

feltevés a következőkép nyert igazolást; ugyanazon mellék-,

kvantumszámhoz tartozó pályák közül a nagyobb impulzusmomen

tumnak van nagyobb abszolút értékű párenergiája«

A kísérleti eredmények [5j szerint egymással 

"versengő'* nivóknál is megkaptuk, hogy valóban a nagyobb 

impulzusmomentumhoz tartozó rendelkezik nagyobb párenergiá

val, ezért megvan az a lehetőség, hogy az kerüljön energe

tikailag mélyebb helyre, mégpedig

Az egyetlen kivétel, ahol ez nem teljesült, a

2 p 3/2 és 1 f 5/2 nivó. Ez a két nivó azonban már a pár

energia figyelembevétele nélkül számított nivóssorrendnél 

is felcserélődött a kisérleti nivósorrendhez képest, másrészt 

a két párenergia különbsége annyira kicsi, hogy a számitási 

hibahatáron belül esik.

Számításunk csak tájékoztatásul szolgálhat, mivel 

az / ! /  képlet levezetésében a két nukleon kölcsönhatási 

potenciálja £  függvény alakjában szerepel. Feltételezhető 

azonban, hogy lukawa potenciál alkalmazása konstans fakto

roktól eltekintve, lényegében hasonló eredményt szolgáltat

na* i

E helyen szeretnék köszönetét mondani SZAMOSI GÍZA 

elvtársnak, aki figyelmemet a fent tárgyalt problémára fel

hívta.
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AZ ELEKTROMÁGNESES HULLÁMOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYE 

OSZTÁLYVEZETŐ: FARAGÓ~‘P$TER

r -'Bogarak abszorpciósa NaJ aaCintlll/J.6 kristályban.

/Előzetes közlemény/

Irtás Keszthelyi Lajos

I* B E V E Z E T É S  ^

A szcintillációs számláló előnye a régebbi számlálási 

módszerekhez képest /GM~-csö8 proporcionális számláló, ionizációs 

kamra/ főleg <T-sugarak számlálásánál mutatkozik meg. f  -sugarak 

számlálásakor minden számláló a c -sugarak abszorpciójakor ke

letkező szekundér elektronokat számi Íja® A régebbi tipusu szám

lálók csaknem kizárólag a számláló falából a számláló gázteré

be bejutó szekundér elektronokat számláljak éspedig az elektro

nok rövid he ótávolsaga miatt csak a fal egy vékony rétegében 

/érzékeny réteg/ abssorbeálódó T-kvantumokat® Szcintillációs 

számlaló esetén a szcintilláló anyagban bárhol bekövetkező 

y'-abszorpcióból származó fényfelvillanást - legalábbis a fel

villanások nagy részét - regisztrálja a számlaló. Vastagabb 

szcintilláló anyagban nagyságrenddel több G -kvantum ábszorbeá- 

lódhat, mint a számláló csövek vékony "érzékeny rétegében".

Először a kis sűrűségű / I  g/sja ; körül/ szerves kris

tályokat /naftalin, antracén/ alkalmazták ' -sugarak számlálá

sára. J ^  1948-ban Hofstadter felfedezte, hogy talliummal ak

tivált alkálihalogenid kristályok, köztük főként a nátriumjodid 

kristály kitünően alkalmazhatók szcintilláló anyagként., * -.

A NaJ sűrűsége 3*6? g/cm^, ezért nagyobb mértékben abszorbeálja 

a ?  -sugarakat, mint a szerves kristályok.

Rövidesen ezután Hofstadter és Meinlre kimutatta, hogy 

hogy nátriumjodiddal, mint szcintilláló kristállyal működő

szcintillációs számlálók c -energia mérésre is alkalmazhatók,
r "i

.mert a különböző energiájú f -kvantumok szekunder elektron

jai által keltett fotonok száma különböző. Taylor és társai' meg

vizsgáltak, hogy hogyan függ a kiváltott fotonok szama az elek

tronok kristályban abszorbeált e n e r g iá já t ó l .A z t  találták, 

hogy az abszorbeált energia és a keletkező fotonok száma között 

1 KeV-tól 6 MeV-ig lineáris összefüggés van, Ezek után az alap
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vető vizsgálatok után igen sok dolgozat foglalkozott a szcintil- 

lációs számlálónak,«mint Y" -sugár spektrométernek sajátságaival

, r á .  f ; . | |

Kevesebbet foglalkoztak azonban a számláló hatásfoká

nak problémájával. Általában feltételezték, hogy a szcintillációs 

számlálók hatásfokát egyértelműen megadja a számlálandó T -sugarak 

abszorpciója a Haj kristálybaa. L& J Eszerint a hatásfok az abszoa- 

beélódó ^kvantumok és a kristályra eső /-kvantumok számának 

hányadosa. Az abszorbeálódó ^"-kvantumok számát az elméletileg 

számitott abszorpciókoefficiensek segitségével határozták meg.

Az abszorpciókoefficiensek helyességét méréssel még nem ellen

őrizték.

Bz az elgondolás bizonyos megszorításokkal érvényes 

csak, amint azt a II . részben kimutatjuk. Az irodalomban is 

ellentmondó eredmények találhatók. Hofstadter a Sa V -sugaraival 

mérve azt találta, hogy a hatásfok az abszorpció alapján szjámit- 

ható hatásfok 2,7-szerese. -''- Egy másik dolgozatban a szerzők 

jiem veszik figyelembe a T  hatásfok meghatározásánál a kristály

ban való abszorpciót» hanem kevésbbé világos mérések és megfon

tolások alapján egy empirikus összefüggést vezetnek le3".Az ösz- 

szefüggés szerint a hatásfok a "^-sugarak energiájával nő 

1 MeV és 2. MeV között, amely teljes ellentmondásban van a 

T -sugarak abszorpciójából számítható hatásfokkal.

A jelen dolgozat célja az, hogy a/ meghatározza a 

('"'-sugarak abszorpciókoefficienseit NaJ-ban a 0,2-2,5 MeV 

energiatartoményban; b / ezeket »éréssel ellenőrizze* c/ megvizs

gálja, hogy milyen tényezők határozzák meg azt, hogy egy abszor- 

beálódott J '-kvantumot számlál-e a berendezés vagy sem, és d/ 

erre mérési módszert dolgozzon ki.

A z  a b s z o r p c i ó  é s  a s z á m l á l ó  h a t á s 

f o k a  k ö z ö t t i  ö s s z e f ü g g é s .

W  A szcintilláló kristályban keletkező fotonok száma.

A ’̂ -sugarak abszorpciós processzusait részleteseb

ben megvizsgálva azt látjuk, hogy a/ fotoeffektus esetén a kel

lett szekundér elektronok energiája megegyezik a i kvantumok 

energiájával, tehát egy azonos energ iá alkotnajj^^^^^
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V  ! '

V  a Öoapton-elektronok energiája h\) n *  /ahol h a Plánok 

állandó, A3 a f r e k v e n c i a » !g|T■ , m az elektron tömege* é a

fénysebesség/ maximális értéktől kb. 0 értékig minden érték 1éhétj 

e / 1 M®¥ “• energia felett a párképzésből származó két elektron

energiája 1 MeY-tal kisebb, mint a ^-kvantum energiája*

A Gompton-effektus folytén szóródott -kvantumok é s a  

párképzéshen keletkező pozitronok megsemmisülési sugárzása ismét 

abszorbeálódhat a kristályban* yaely.a féaykeltés szempontjából 

a primér abszorpcióval egy aktusban történik, tehát a kristályban 

abszorbeált energia ellenében keletkező fény energiát növeli.

Elméleti formulák alapján kiszámítottam a NaJ különböző 

abszorpciós processzusoknak megfelelő abszorpoiókoeffieienseit a 

Ka."t-vonalaira* Szék az I.táblázatban találhatók/^ éa 2C>& fotoef-

Az abszorbeált elektronok energiája és a keltett foto

nok száma között kísérletileg igazolt lineáris összefüggés van.

_ . Ezért a T -sugarak abszorpciójakor a szsintilláló kristály

ban keletkező fotonok száma / !% /  és az előfordulási számát /p /  

megadó görbének 1 Me? alatti monokromatikus y-sugarak esetében 

két maximuma van / l .  ábra/, 1 Me? feletti monokromatikus /""-sugarak 

esetén három esetleg négy /2.ábra/ .  Az 1. és 2. ábrán látható

görbék nem számított görbék, csak az elmondandók megvilágítására 

szolgálnak.

1; ábra. A szcintilláló kristály- 2. ábra. A szcintilláló 'krts -
ban kele'ke ő fotonok száma /Nf/  tályban keletkező fotonok szá-
es Nf előfordulásának száma 1 ma /N f/  és Nf előfordulásának

rr ^-^ti Össze!üggés sémája száma’ /p / közti őft*si<rfügftég
1 MeV nél kisebb ^-energiák ese- sémája 1 MeV-nél nagyobb T
ten* • ’ -energiák esetén.
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A legnagyobb fotonszáffihoz tartozó maximumot a foto- 

«lektronok okozzák. Íz a maximum igen éles lehetne* ha az elek

tronok energiaveszteségének és a szcintilláoiós ef.fektusa.ak .sta

tisztikus volta kissé el nem mosná®

N^-et csökkentve a maximális energiájú Compton-e^ektro- 

nők miatt éles növekedés következik Jbe. A maximum elérése után 

p értéke monoton csökken követve a Gompton elektronok energia- 

eloszlását.

I . táblázat

Mtriumjodid abszorpciókoefficiensei a Ha  ̂ vonalaira.

. X____ 2 3 4 5.

- -energia 
MeV-ben cm-1 5* c* :í

Síio. cm
cm”1

* 0,241 0,424 0,296 
0,063

0,783

0,294 0,227 0,28
0,059

0,566

0,350 0,157
0,259
0,055

0,471

0*607 0,049 0,207
0,044 0,300

0 ,7&ö . 0,023
0,186
0,039

0*248

0,933 0,0161
0,168
0 «036

0,220

1,120 0,0103
0,155
0,033

0,198

1,234 0,0097
0,147
0,031

0,188

1*370 0,0085
0,138
0,029

0,0009 0,1?6

1,761 0,0057 0,124
0,026

0,0037 C ,159

2,2 0,004
. . . . . T ..

0,107
0,022

0,0093 0,142 '

2,42 C ,0038 0,100,
0,021

0,,01I 0,136 ■



- 18o -

Ha a -sugarak energiája 1 nagyobb,.akkor az

előbbi két maximumos görbére még egy» illetve két maxisom kerül, 

amelyek a párképzésnek felelnek meg® A kisebb Nf~nek megfelelő 

iflft-y-saram esetén mindkét m®gseauaísülési kvantum elhagyja a kris

tályt, a nagyobb íf^-hez tartozó msűciaM® ©setén egyik abszorbeá

ló dik a kristályban.

Mindkét görbe maximumai ki® mértékben elmosó&R&k amiatt, 

hogy a kristály szélein keletkező szekundér elektronok egy része 

nem veszti el összes energiáját a kristályban»

A T-kvaatumok abszorpciójakor a ssseintilláló kristály

ban keletkező fotonokat fotóéiektronaokszorozóból, erősítőből, 

amplitudó—diszkriminátorból és számlálóból álló elektronikus 

berendezés regisztrálja. A fotonok foto elektronokat váltanak 

ki az elektronsokszorozó fotókatódjából, ezek felsokssorozódva 

az elekbronsokszorozó anódján elektromos impulzust adnak. Az 

erősitő ©Z'V' üovább erősiti, az amplitudó-disskriminátor pedig 

egy meghatározott amplitúdónál nagyobb impulzusokat tovább en

ged a számlálj berendezés felé, kisebbeket pedig nem. A diszkri- 

minátorra azért van szükség, hogy a jelimpulzusokat az elektron- 

sokszorozó zajimpulzusaitól /szobahőmérsékleten 10 <=■ 10 im

pulzus /sec/ elválasszuk. Ha a jelimpulzusok mellett sok zajim

pulzus van, akkor nagyon hosszú ideig kell mérni, hogy a mérési 

hiba kicsi legyen. Ez viszont a berendezések instabilitása miatt 

okoz nagyobb hibát. Tehát pontos méréshez szükséges, hogy kiesi 

legyen a zájimpulzusok száma, lat legegyszerűbben akkor lehet 

megvalósítani, ha a jelimpulzusok amplitúdói nagyobbak, mint a 

zaj impulzusok amplitúdói. Tehát a jelimpulzusok amplitúdóinak 

egy minimális értéknél nagyobbnak kell lenniök. Ezt a minimális 

amplitúdót /V ^  /  az határozza meg, hogy mennyi zajimpulzust 

engedünk meg számlálás közben. Vmin értékét az amplitudó^diszkri- 

minátor állása rö^ziti.

' Minthogy a fotoeffaktus, az elektronsokázoröfíá.3, erő- 

sités bizonyos határok főzött lineáris folyamatok,;, Ymju minden

kori értékének e^y minimális fotonszám /Nf min/  felel meg*

Természetesen statisztikusan ingadozik a fotóeffektus

és a sokszorozási statisztikus természete miatt. Ha az abszor

beált T-kyantun) által keltett‘fotonok száma kisebb * -nál,
* x min
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akkor ezt a í -kvantumot a számláló berendezés nem*regisztrál

ja.. Ha az 1® és 2. ábrában Nj.  ̂ értékét bejei ölnénk t akkor 

ettől Jobbra eső görbe szakasz alatti íeanilefb mérősssáma azjfcszqr&eált 

és számlált, a balra eső terület mérőszáma az abszorbeált és nem 

számlált 'J" -kvantumok számával arányos mennyiség volna®

A hatásfok és az abszorpció közötti összefüggés a 

a következőképen, fogalmazható megs Amennyiben ^  «=©áX na

gyobb minden szcintilláló effektusben keltett fotonok száma, 

Sikkor a hatásfok valóban megegyezik az abszorpció segítségé

vel számított hatásfokkal /  £ / .  £ egyenletben kifejezve

- Lo d

t  •  h - e .  r / ! /

ahol lp az abszorpciókoefficiens a szcintilláló kristályban, 

d a kristály vastagsága. Ha a keltett fotonok száma a szcin- 

tilláeiós effektusoknak csak részben nagyobb N̂ . m1^-nál, 

akkor a számlálás hatásfoka mindig kisebb, mint t . Ilyen 

esetben a hatásfok*

oq * á\ í 

/ 2 /

ahol c> ~ 1 * :■ az elektronikus részre /elektronsokszoroaó,

erősitő, diszkriminátor/ jellemző mennyiség. Azt mondhatjuk 

k°gy C <1  esetén a felvillanásokat számláló berendezés nem 

"látja" az összes felvillanást, hanem csak azokat, amelyekben 

ÍTf ~nál nagyobb számú foton keletkezik.

2/ A számláláshoz szükséges fotonok száma»

A következőkben megvizsgáljuk, hogy adott számláló 

berendezés esetén milyen tényezők határozzák meg m̂ ja értékét, 

ezzel a számlálás °l> hatásfokát.

Vmin meghatározáséhoz /mondottuk, hogy VmjT) határozza 

m®g Nf -t/ elsősorban a zajimpulzusok amplitúdóeloszlását 

kell megvizsgálni. A zajimpulzusok a sokszorozó katódjáról, 

illetve első diódáiról elinduló egyes elektron sokszor©zásá

ból származnak. Kgy elinduló elektronból átlagosan M'elektroia 

1ooz az anódon, ha M az átlagos sokszorozási tényező«
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A zaj impulzusok amplitúdószerinti eloszlásét úgy lehet 

le im i, mintha az átlagosnál k-szor nagyobb amplitúdójú impulzu

sok k elektron sokszorozásából származnának, k növekedésével a 

zajimpulzusok száma igen gyorsan csökken, k = lo esetén a már ele* 

nyészően kevés /kisebb, mint 1 impulzus/sec/ a zaj impulzusok szá

ma L ~\} • Vmin-tealegy k értéket határozunk meg. A ka tódból kilépő

fotoelektronok számának k~nál nagyobbnak kell lennie, hogy a jel

impulzusok amplitúdója nagyobb legyen a k induló elektronnak meg

felelő zajimpulzusok amplitúdójánál. Ha a katód kvantumhatásfoka 

a szcintilláció fotonjai esetén w és a szcintiliációban keletke

ző fotonoknak csak egy G <  1 része jut el a fotokatódra a geomet

riai tényezők miatt, akkor min-°t a következő egyenlet hatá

rozza meg:

Hf min’ 3 • w - k . / } /

Legyen az 1 KeV abszorbeált energia esetén keletkező 

fotonok száma s, akkor a szcintillációs számláló az olyan Tkvan

tumokat számlálja, amelyek által kiváltott szekundér elektronok 

energiája nagyobb, mint

E . « 5? -—  KeV . /4 /
mln a G.w.s

Végül is arra jutottunk, hogy egy abszorbeált kvan

tumot akkor regisztrál a berendezés, ha a T-*kvantum által kel

tett szekundér elektron a kristályban Emjn“&él nagyobb energiát 

vészit.

Az elektronikus részre jellemző £  tényező értékére 

vonatkozólag a következőket mondhatjuk:

a/ A számláló nem számlalja azokat a  ̂ -kvantumokat, 

amelyek energiája sokkal kisebb, mint Em̂ n . Ekkor cf ■ 0« Há 

azonban hv megközelíti Emj_n~ot, akkor Emin statisztikus inga

dozása miatt várható, hogy £ ;> 0 lesz.

b/ Ha h\ >  Emin>  hS) —7 + 3, ~ » akkor a statisztikus 

ingadozástól eltekintve a fotoelektromos utón abszorbeált kvan*~ 

tumok legnagyobb részét regisztrálja a számláló. Az összeset* 

azért nem, mert a kristály szélein keletkező fotoelektronok egy
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. ..'¿e kiléphet a kristályból anélkül» hogy B nagyobb ©ne^gi-

át veszített volna a kristályban® d  értékét a fQto@f£f*ktús utján 

abszorbeált és az összes abszorbeált 2T-kvantum számának hányadosa 

adná, ennél az értéknél azonban kisebb a kiszökő főt©elektronok 

miatt.

c/ Ha h ' . "T T i^ r ^-^nin is teljesül, akkor a Qompton-

effektusban keletkező elektronok egy részét is számlálja már a 

berendezés. A statisztikus ingadozás miatt itt sem éles a határ 

a számlált és nem számlált Compton-elektronok energiája között.

A kristályból kiszökő Compton-elektrpnok rontják^ a kristályban 

abszorbeálódó szórt fotonok javitják ^  értékét.

d/ Ha h^ >  1 MeV, akkor már figyelembe kell venni azt 

is, hogy hS> - 2 mc2 kisebb, vagy nagyobb Smin -nál. Ha nagyobb, 

akkor a párképzés utján abszorbeálódó 3^-kvantumokat is számlálja 

a berendezés. Ez az effektus azonban csak 1 , 5 - 2  MeY felett 

számottevő NaJ kristályban, mert a párképzés kisebb energiákon 

elhanyagolható a másik két abszorpciós effektus mellett*

Az elmondottakból azt a következtetést vonhatjuk le, 

hogy az abszorpciókoefficiens alapján számitott hatásfok /  £ / ,  

sohasem adja meg pontosan a számláló hatásfokát /  ^  / ,  mert 

cf , az elektronikus berendezésre jellemző tényező, mindig kisebb, 

mint egy. A számláló 12 hatásfoka nagyon megközelíti az abszorp

ció alapján számítható £ értéket,, ha a számlálandó T  -kvantumok 

energiája nagy. Ekkor kevés Compton-elektron energiája kisebb, 

mint Em|D és a kristály széleiről sffiin" nél kisebb energia elvesz

tése nélkül kiszökelő elektronok száma is nagyon kicsi«

• cf -t az adott számláló berendezés hatásfokának megha

tározása szempontjából fontos mennyiségnek kell tekinteni. A ha

tásfok T-energiától való függését 6  energiától való függés© 

mellett cf energiától való függése határozza meg® cf energia, füg

gését elméleti eg nehéz volna meghatározni a dolog összetett 

"Volta miatt, bár ilyenfajta próbálkozás ismeretes Dí) « Piatler 

ebben a dolgozatban meghatározta a KIein-Nishina—formula segítsé

gével a Gompton- ffektus hatáskeresztmetszetét egy minimálisnál 

hagyobb energiájú Compton-elektronok keltésére vonatkoaóiag 

f / .  S 'E w .  és S'hányadosa adja cf értékét. Ess az eljárás



-  184 -

’ azonban ©ssk olyan esetekben ad közelítőleg helyes értéket

c. —ra? amikor a szcintilláló anyagban a másik két abszorpciós 

processzus elhanyagolható a Compton—eifektus mellet.-« Ilyen 

anyagok a szerves kristályok és szerves oldatok 100 K#Y if tne'r- 

gia felett. NaJ kristályban a fotoeffektus nagyobb abszorpoi 

koefficiense miatt csak 1,3 - 1,5 Me¥ felett volna alkalmaz- 

. ható olyan ^-energiákig * amelyeknél még a párképzés abszorpció- 

koefficiense kicsi*

A következő részben mérési módszereket vizsgálunk 

meg abból a szempontból, hogy a hatásfok / ^ /  mérésére mily 

mértékben alkalmasak. Megvizsgáljuk azt is, hogy hogyan lehet

ne az ^ » $  £ összefüggésben cf és S értékét külön meghatá

rozni.

111» A m < r é s i  m ó d s z e r

a/ Ha a szcintilláló kristályt ismert intenzitású 

és ismert h >3 energiájú ^-kvantumokkal besugározzuk, és a 

kristályra eső *V «kvantumok szamát az elrendezés geometriai 

adataiból kiszámítjuk, akkor a számlált '/-kvantumok /H j/ és a 

kristályra eső r  -kvantumok számának /n /  hányadosát kiszámítva 

megkapjuk a számlálás hatásfokát:

' 7 - 4 -  /5 /

Ha -t az abszorpciókoefficiens ismeretében / ! /  alapján ki

számit juk, akkor c? » -g— -t egyszerűen kapjuk. A mérést és 

számítást különböző energiájú T-kvantumok esetén elvégezve 

r[j és egyutta: cf energia-függését is megkapjuk.

V  Azonban C-t is mérni kell, hogy az elméleti 

formából számított értékeket ellenőrizzük. Hogyha mérésünk közbeí 

a T-forrás és a mérő szcintilláló kristály közé egy másik, is

mert vastagságú NaJ kristályt helyezünk el, mint abszorbenst, 

akkor közvetlenül meghatározhatjuk a NaJ abszorpciókoeffidien- 

sét a szokásos módon. Az abszorpciókoefíiciens segítségével 

6  / ! /  alapján számolható.

Ennek a módszernek az alkalmazása mellett mértem az 

abszorpciót más módszeri el is, amely mellett mindjárt cT ^



is megadja bizonyos esetekben

A módszer a vizuális szcintilláeiós számláló.korából 

származik® Geiger és Werner a megfigyelőtől nagy mértékben füg

getlen számlálási eljárást dolgozott ki ÍjV3. A sscintilláló er

nyőt két megfigyelő nézi egyszerre két mikroszkópon keresztül 

és az észlelt felvillanásokat mozgó papírszalagon rögzíti* A 

két megfigyelő által külön észlelt megfigyelések számából 

/N j, N jj/ és a koineidáló megfigyelések számából /N ^ / ki lehet 

számítani a szcintilláeiók valódi számát /E /  és az egyes meg

figyelek számlálási hatásfokát / & j  )®ff/* A következő egyenletek 

érvényesek? x

3 á j  N , N2 3 S ff N* *  <£j S .

Ezekből

r. %  „ I.
N « /6 * a / , cfj » /6 ,b / ,  . / 6 .« /

k iNII -

Ha már most a szcintilláXó kristályt két oldalról 

egy-egy fotoelektronsokszorozó /és a hozzátartozó elektronikus 

berendezés/nnéziM és külön számlábuk az egyes számlálók impul

zusait /Mj» N jj/ és a két számláló koineidáló impulzusait /N ^ /, 

akkor Geiger és Werner fent említett vizuális módszerének elek

tromos változatát valósítjuk meg® A mérési eredmény ékből számit« 

ható N megadja a1 fényfelvillanások számát a kristályban, tehát 

az abszorbeált $ -kvantumok számát, S j  és <£j pedig azt jelzi, 

hogy a felvillanások hányadrészét számlálja egyik-egyik elektron

sokszorozó és a hozzátartozó elektronikus berendelés« A kris

tályra eső ^kvantumok számát ismerve /n / egyszerűen meghatároz-» 

hatjuk £ értékétí

így tehát lehetőség nyílik egy-egy számláló esetén ^  és&külön- 

választására* a szcintilláló anyag abszorpciókoefficiensének 

közvetlen mérésére.

A közelebbi meggondolások azonban bizonyos'nehézségeket 

feleznek® A vizuális mérésnél az egyes felvillanásokban kelet

kező fotonok száma nem nagyon különbözött egymástól /ugyanis
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azonos energiájú-0( —részek váltották ki a fotonokat pl« cink- 

szulxid szcintill ló ernyőből/. Ha az egyik megfigyelő nem ész

lelte valamelyik felvillanást, akkor az ’’véletlenül” történt, 

a másik megfigyelő észlelhette azt a felvillanást az elsőtől 

függetlenül. A ^ sugarak abszorpciójakor azonban - mint láttuk 

a II . 1 / részben - a keletkező fotonok száma különböző. -m±n~ 

nál sokkal kevesebb fotonból álló, felvillanást egyik számlaló 

sem észlel. Ennek elvesztése nem független egymástól a két szám

lálóban. Az ilyen kis felvillanások száma N-ből, a koinci enciák 

segítségével regisztrált felvillanások szamából hiányzik. Ezért 

várhatjuk, hogy általaban N/a nem egyenlő &  -nal, hanem annál

kisebb. Az N-p . -nál kevesebb fotonból álló felvillan: sok száma 
x min '

a h\/ ei.ergia növekedésével csökken, ezért N/n az energia növe

kedésével egyre inkább megközelíti valódi értékét.

c/ Ha egy sscintilláló' kristály mellé helyezett két 

fotoelektronsokszorozó /és a hozzátartozó elektronikus berendezés/ 

segítségével Nj-, Nj j-, és N^-t az enexgia függvényében mérjük, 

akkor egyrészt egyszerre két számláló esetén határozhatjuk meg 

az ^  hatásfokot és **t az a/ pontban emlitett módon, másrészt 

a fentí N/n-re vonatkozó allitasok kísérletileg ellenőrizhetők, 

N/n-ből számítható L -t összevethetjük a szokásos abszorpciómérés

nél kapott -nal. Ehhez több rádióaktiv preparátumra van szük

ség, amely egy-egy ismert intenzitású ^  -vonalat sugároz kif 

Ilyen preparatumsorozat sajnos nem állt rendelkezésemre, csupán 

kis aktivitasu Au1^0 , amelynek ^-energiája 0,411 MeV. Ezért 

bomlástermékeivel egyensúlyban levő rádium preparátum -sugarait 

lehetett a mérésekhez használnom. A Ka ^  -vonalai 240 KeV-től 

2,4 MeY-ig terjedő energiatartományban vannak. [Ül lőj . Ha 

különböző vastagságú Pb abszorbensekkel szűrjük a Ha ¡^-sugár

zását, akkor különböző átlagos energiájú nyalábokat kapunk*

Az energia függés tehát ezen átlagos energiák segítségével ta

nulmányozható. A bomlástermékeivel egyensúlyban levő Ra /-suga

rait hasznalva lehetőség nyílik a 9 dolgozat ellentm ndó eredmé

nyének ellenőrzésére is /lásd I. lesz/.

A mér si eredmények helye kiértékeléséhez ismerni 

kell a bomlástermékeivel egyensúlyban levő Ha ÍT —spektrumát és a 

Pb abszorpciókoefficionsoit.



A Ha ^-¡spektrumaira vonatkozó irodaijai adatokat átvizs

gálva bizonyos ellentmondásokra találtam. Az irodalmi adatokat 

uj szempontok szerint kiértékelve az irodalomban használatos 

cf -spektrumoktól [lOj, [l?j eltérő -spektrumot állítottam 

össze. Ezt a I I . táblázatban találjuk® A mérések kiértékelésénél 

ezt a spektrumot használtam egyes energiában kis mértékben kü

lönböző vonalakat összevonva.

II . táblását

A bomlástermékeivel egyensúlyban levő Ea o -spektruma. 1. osz
lopban a T -vonal energiája van MeV-ben, a 2. oszlopba* egy bom

lásra jutó <T-kvantumok száma.
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1 2

/  0*241 0,109

0,294 0,245

0,350 0,427

0,607 0 625

0,766 0,0616

0*933 0*0636

1,120 0*137

1*234 0*032

1*290 0,025

1,370 0,067

1,520 , 0*040

1,620 0*030

1,690 0*023 .

1,761 0*138

1,820 0*023

2,090 0*028*

2,200 0*057

2,42 0*028
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IV. A k í s é r l e t i  b e r e n d e z é s
/

A mérésekhez megfelelő kísérleti berendezést építettem. 

A kísérleti berendezés blokksémája a 3» ábrán látható.

Kristály

Leosztó

3. ábra Az elektronikus berendezés blokksémája

A szcintillációk hatására a 931/A tipusu fotoelektron- 

sokszorozóban keletkező elektromos impulzusokat kb. 0,1 /-sec 

induló meredekséget biztositó és kb. 35o-szeres erősítéssel ren

delkező impulzuserősitő erősítette. Az erősítő pozitív irányban 

100 V kimenő amplitúdóig lineáris volt. Az erősítő után kővetkező 

amplitúdó—diszkriminátor a 100 V-os tartomanyban tetszésszerinti 

feszültségre beállítva az ennéjt nagyobb amplitúdójú bemenő impul

zusokra azonos nagyságú kimenő impulzusokat adott. Ezek formalés 

után mindkét "csatornából" egyrészt egy 1,3 + 0,03 >sec felbontó

képességű Bossi-féle koincidenciakörbe, másrészt egy-egy 256 osz

tású leosztó berendezésbe jutottak. A koincidencia-kör impulzu

sait formálás után szintén egy 256-osztésu leosztó berendezés
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T® M é r é s e k ®

1 / Mérések Ra preparátummal.

A mérésekben használt Ha preparátu®. ©s5 Mt^rafffe^g'fslm 

platinahengerben volt /belső átmérő 0*6 ami* fe@lső magasság 16 mm/*

A preparátumot a mérések kiértékelésinél p®ats®erün«k tekintettem. 

1936-baiL elvégzett mérés szerint a preparátum 2»06 pg fia-t tartal

mazott* A Ea bomlása miatt a á®l®a »érésekig eltelt Í4Ö alatt 

/17 év/ 0 ,7  %-al csökkent a preparátum intenzitása, A mérések ki

értékelésénél a preparátum intenzitásául 2 g05 mg~ot vettem*

A preparátumot Pb tömbbel vettem körül* A Pb vastagsága 

minden irányban 8 cm® A ' -sugarak 8 mm sugara "csatornán" keresz

tül jutottak a mérőkristályra és az egyik 16*2 • 22,1 mm-es lapon 

át hatoltak a mérókristályba* A nyalab intenzitását és spektrá- 

lis Összetételét 10 db kb* 4 mm vastag Pb lemezzel változtattam*

A Pb lemezek után egy abszorbeáló NaJ k i tály következett. A 

kristály vastagsa&a l s164 + 0»006 cm, A geometriai elrendezés 

á 4. ábrán látható® A preparátum és mérőkristály távolsága 31,3 t

0,35 cm*

□
Pb NaJ.

ahsrorhensek

□

Haj. 

merőkristaly

i-- 1
3 c m

4, ábra. A preparátum, abszorbensek és mérő kristályok
elhelyezése
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A mérések megkezdése előtt két héten át és a& ©gésa 

mérési , idő alatt /összesen kb 6 hét/ az elefctronsoksxozosókx« 

adott feszültséget nem kapcsoltam ki. Erre azért volt sslkség* 

hogy az elektronsokszorozók fáradása 1-1SJ minél lassm¥fc l§*gyen 

a mérések közben. Az elektronikus berendezést a stabilitás í v e 

lése végett.kb. három órával a mérések megkezdése előtt felkap

csoltam.

Minden méréssorozat előtt kalibráltam a berendelést 

a Ha preparátum segítségével. A Ra preparátumot állandómé mgjan- 

azon helyre téve állandó impulzusszámot kellett mérni fetlönbösö 

méréssorozatok előtt. Az elektronsokszorozókra adott feszültséget 

addig változtattam, mig a mérések megkezdése előtt beállított 

impulzusszámot kaptam.

Egy-ogy mérésszorozat abból állott, hogy adott disz- 

kríminátor állás mellett mértem a ^  -sugarak okozta impulzusok' 

számát az I . és a I I . számlálóval és mértem a két számláló 

koinöidáió impulzusainak szamát. Az N jf N-j-j és impulzusssá- 

mokat a Pb abszorbeasek vastagsagának függvényében mértem. Min

den egyes Pb abazorbens esetén mértem a Haj abszorpcióját is az 

abszorbeáló NaJ kristályt a preparátum és a mérőkristály közé 

helyezve. A mérési idő általában*egy perc, vastagabb abssorbensek 

esetén i #5-2 perc volt. Minden mérés sorozat után nulleffektust 

mértem. Ilyen módon 10 különböző napon mért sorozatot vettem fel* 

A középértékek hibája általában nagyobb, mint a statisztikus hiba*

Egyes méréssorozatok esetén mértem az I* elektronsok-* i n
szorozó áramát is. A galvanométer alapérzékenysége 1,6 ® 10“

A/mm/130 cm volt. A méréseknél az elektronsokszorozó sötét áramát

kikomp enzaltam és igy a ” jel’’-áramot a galvanométer órsékenységé-

nek csökkentése nélkül tudtam mérni.

Megvizsgáltam, hogy milyen mértékben növekedik meg az 

impulzusok száma az egyik számlálóban akkor, ha egy Al fólia 

szcintillaló kristályból a másik számláló irányaban haladó fényt 

az előző számláló felé reflektálja. Ezt a mérést a II . számláló

ra végeztem el.

Méréseket végeztem a liszkriminátor állást» vagyis 

végeredményben V . változtatásán keresztül N~ . . ~t változtatvaJ, ifi 1 Jji
/lásd I I . 2/ rész/.



- 191 -

2/  Mérések .ré’&léaktív arannyal.

Az Au^^-es atommagból a termikus neutronok befogásakor 
198 Ck’ ' '

Au 7 atommag képződik, amely p-sugarakat /maximális energia

0,97 M®?/ és ^-sugarakat /energia 0,411 M©V/ bocsát ki azonos 

szómban®

A mérésekhez egy kb. 45 » 45 * 1 ,1  ma méretű aranyle

mezt aktiváltunk la + Be neutronforrás segítségével. A neutron

fluxus jMS-oo neutron/sec volt*'m Bbböl az adatból irodalmi adatok 

segítségével meghatároztam az aranylemez aktivitását« Íz az ak

tiválás befejezése után közvetlenül 0*08 - 0*11/¿'Güri© volt. Az 

aktiválás után közvetlenül végablakos Gffi=esővel ellenőriztük az 

aranylemez aktivitását® A GM-csŐ ablaka 0*1 mm vastag A1 lemez, 

területe 3*14 Az akfciv aranylemezt a GM-cső ablakától 2o ma

távolságra elhelyezve l ff58 + 0,016 i&pulzus/sec-t számláltunk. Az 

impulzusokat egyrészt az Au lemezből kijutó (b-részek* másrészt a 

T  -kvantumok okozták®

A £-kvantumok szcintillációs számlálóval való mérésekor 

az aranylemezt a fentihez hasonló geometriai elrendezésben helyez

tem el® A 3,54 cm2 felületű kristállyal szemben 20 mm távolság

ban volt az aktív aranylemez. Kj-et és Kjj-t nem tudtam bizton

sággal mérni a nagy nulleffektus miatt /az elektronsokszorozó 

zaj impulzusai/# teák a koincidencia-kór adatai megbízhatók.

Az aktivitás befejezése után 8,5 órával 24,1 ♦ 0,23 T -kvantumot 

számlált a berendezés.

VI. A m é r é s i  e r e d m é n y e k  k i é r t é k e l é s e .

A KaT-súgaraival végzett mérések eiedményeit a leosz- 

tóberendezések véges felbontóképessége és a véletlen koinciden

ciák miatt korrigáltam.

Korrekcióba vettém'a mérőkrístálybaj a környezetből és 

ez abszorbensekből a Compton effektus miatt beszóródó K*-kvantu

mokat is. A korrekciók elvégzése után az egyes mérési ádatok 

bibái 1,1  % és 2,3 % kozott voltak.

a/ A mérési adatokból kiszámíthatjuk az l r16 cm vas

mag NaJ kristályra vonatkozó lineáris abszorpciókonlicienseket 

^ Pb vastagság függvényében. Az 1.» a II . számla ó és a koinci-

J ’Sózőky Lás zló maganVo^le^c»,
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de&ciaesóBXáló ácbLt-*ibólf tehát három mérésből számítottam ki az 

abáioxpeiókoeffieienseket. Végső eredményül a három mérés súlyo

zott kismértékét számítottam ki, a mérési eredmények hibájául 

a aulyssatt hibát vettem [19J . Az abszorpeiókoeff ieienaek hibája 

1,8 %-tól 7 %-ig nő a Pb vastagság növekedésével«

Hogy a aérésgi eredményeket az elméleti adatokkal ossz©- 

hasonlíthassam, kiaaésitottam a különbörS vastag Pb abszorbeasek- 

kel szűrt T  nyalábokra az átlagos abszorpcdókoeífieiense- 

ket az I .  táblázatta kssölt KaJ-re vonatkozó abesorpciókoaffi-

cie&sek sagitségévol*

A számitstt görbe az 5. ábrában folytonosan kihúzott 

vo4al. As ábrában feltüntettem a mérési eredményeket és hibájukat* 

A mérési pontok .a hibahatáron belül a számított görbén vannak.

5® ábra» HaJ kristály átlagos abszorpciókoefficiensei különböző 
vastag Pb abszorbensekkel szűrt Ra ^-sugárzása esetén» 
Az abszcissza a Pb vastagság cm~ben„ az ordináta a li
neáris abszorpciókoefficiens cm^-ben. A folytonos vo
nal számított görbe, a pontok mért eredmények.
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b / A számlálás hatásfokának és az £■ mtanyiaégátafik 

küiön-külön való meghatározásához tudni kell a mérőkristáljra 

jutó T  -kvantumok abszolút számát® Ehhez a preparátum intenzitá

sát, a Ra se©~kénti boml sainak szamát és a térszöget kell ismer

ni a spektrumon kivül* /A  spektrum a Ra egy bomlására eső -kvan

tumok számát adja!/

A preparátum intenzitása 2,05 mg /lásd V. 1 / rész/.

Az 1 g rádium másodpercenkénti bomlásainak száma 3 ,7«10^° L2o]®

A mérésben a térszög /2 ,9  ± ö,01/10~^ térradián volt» Bzen adatok

ból kiszámítható, hogy 2 ,2  * 10^ bomlás ^  -kvantumai ¿jutnak a mérő' 

kristályba* ha nincs Pb ahszorbens. Ezért az ide vonatkozó számí

tási adatokat és mérési eredményeket 2 , 2*10^ egységekben fejeztem 

ki®

A számit ott és méréssel igazolt átlagos NaJ abszorpció

koefficiensek segítségével kiszámítottam azt, hogy a különböző 

Pb abszorbens vastagság esetén hány -kvantumot kellett volna 

számlálni a berendezéseknek abban az esetben, ha a számláié ha

tásfokát az abszorpció szeriint számított hatasfok / & /  pontosan 

megadná. Ezt a görbét a 6 . abra A görbéje'ábrázolja. Az I .  szám

láló által mért T  -kvantumok szamát a C görbe ábrázolja. A méré-
L

si pontok hibája nincs feltüntetve, mert elenyésző. A II . szám

láló által mértr-kvantumok száma azért nincs a grafikonon feltün

tetve, mert a G görbétől való eltérése nagyon kicsi. A B görbe 

pontjait a koincidáló impulzusok szamanak segítségével számítot

tam a / 6a/ képlet alapján. A 7« ábrán a 6 . ábra pontozott vonal

lal bekeretezett része van feltüntetve négyszeres nagyításban.

A két grafikonból látható, hogy az egyes szcí.JLálók által mért 

eredmények a Pb abszorbens vasta^sag növelésével, tehát a T-nya-

láb átlagos energiájának növelésével egyre jobban megközelítik
i

az abszorpció alapján számított görbét. A / 6 .a / formula segít

ségével számított B görbe a legvastagabb abszorbensek esetén a 

hibahatáron belül egyezik az A görbevei. A 6 . a" raból az:is lát

ható, hogy a mérésben semmi nyoma sincs a r*v dolgoz tban emlí

tett ellentmondásnak, mely szerint Ra '¡j4 -kvantumait számlálva a 

mért hatásfok az abszorpcióból számit1 ató hatásfok 2 ,7-szercse 

/lásd I. rész/.

6* 7 . ábra a túloldalon!
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cm Pb,

6 . abra. A számlált I  -kvantumok szama a Pb abszorbensek f% s y é” 
'nyébea . Az A görbe abszorpciókoefíicienaek segítségévéi számított 
görbe, G görbe 1» számlaló altal mért, B ko.u1cid.en9 a m rés segít
ségével számított görbe. /Abcissza a P0 abszorbens vastagsága cm_ 
ben, ordiaáta a számlált ^-kvantuma1': s záma/sec. 2 ,2 .10 egysegek©en<

d.io'3-f---------- — ,-- ---------- ------J A5 í cm Pb

7 .ábra. A <q .ábra szaggatott vonallal-̂ ekeretezett részének négy
szeres nagyítása. Ezen már a mérési pontok hibái is fel vannak 
tüntetve.



4 8 . ábiában a számláló %  hatásfokát tüntette® fel a 

Y -»nyaláb átlagos energiája függvényében® Az átlagos energiát 

a BfaJ átlagsa abszorpciókoefficiensei és az abszorpciók©©ffleien“ 

sek' energiafűggése alapján /I® táblazat/ határoztam meg® Az ábrá

ban, az A görbe az abszorpció alap,ián számított görbe® megadja a 

hatásfok függését az energiától, ha az összes abszorbeá t T  an~ 

tuaot számialja a berendezés® A B görbe % Á görbének Compt"n- ffek* 

tusból és 1 MeV felett árképzésből szart: - zó része® A és B k i nb» 

sége megadja az abszorpció alapján’számított hatásfoknak azt a 

részét, amely a fctoelektromos abszorpcióból származik® A ® gör

be az I. számláld áltál mért impulzusszámból az /5 /  képi®! lap« 

ján számított piátokat köti Össze® A C görbe a két számlál és 

a koincid@nctas ámláló impulzus,, zámai alapján a /6a / és />/ kép« 

let segítségével számitott pontokat köti össze®

A D és C görbét a II® 2 / részében kife^tftt ■ 

dolások kvalitatív bizonyítékának tekinthet ük® A B gorfe® 1^5 

iíeV alatt egyre inkább távolodik az A g‘ r  é ól® Ez jól magyaráz

ható azzal* hogy .sókkeno £ -energiával egy e levesebb Qeapton- 

elektron okoz ^^-nál nagyobb férsyfelv 1 1 aná « Ebben a tar« 

tományban a fotoeffektus okozta abszorpció /A«B/ elég'kiesi®

1 MeV alatt a távolodás megszűnik és kis mértékű emelkedésbe 

megy át* Ennek oka az* hogy a fotoeffektus valészinusége a ki«
,-r

sebb energiaion nő /A-B öveke i.ik/s a f toelektronok pedig na

gyobb energiájuk miatt nagyobb valószínűséggel keltenek 

több íotont, mint kise b energiájú Oompton-elaktronok®

Ábj?át lásd a túloldalon;

A f ' ' elektronok hatása sokkal jobban jeléntke2ik,a

0 görbén® A C r 4x.*.k A-val egyeznie kellene, ha a ké számláló 

aem vés ten el a számlálásból biztosan azokat a T-kvantumokat, 

helyeknél a s ekondérelektronok által keltett fotonok száma

NV * !í II® 2 / részb ' láttuk hogy a á energia növeke

désével a /6  a és / 5/  formul alapjé mézési adatokból számit 

ható atásfo> rtéke egyie jobban megk'zellti az abszorpció alap- 

cin a ám h tó hatásfoko . A 8 ® ábrán ez vi ágosan látható« A 

® görbe menetéből arra következtethetünk, hogy 1,5-1*6 MeV-től 

^Qadve a C görbe A~val megegyezik.
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8 ábra. A számlálás hatásfoka a -energia függvényében, kz A gör
be számított görbe a teljes abszorpciókoefficiens alapján, B 
számított görbe Compton-effektus és párképzés alapján, B az I . 
számláló esetén mért hatasfok, G koincidencia mérés segítségével 
számitható hatasfok energia függése.

9«ábra. B görbe a II . számláló hatásfokának energiafüggése ref" 
lektaló Al fólia esetén mérve,C reflektáló A1 fólia nélkül, ürdi- 
náta a hatasfok ^-ban, abszcissza a # -energia MeV-ban.
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A.II® 2 / részben láttuk, hogy a  ̂ -energia növekedé

sével az elektronikus berendezésre jellemző cí tényező is egyre 

jobban megközelíti 1-t. Izért a D görbének is egyre jobban meg 

kell közelíteni© az A görbét. A 8» ábra menetéből Iá'juk, hogy

1,6 - 1*7 MeV T  -allergiánál a D görbe is nagyon megközelítené az 

A görbéi. Tehát 1,7 M@Y-nál na^obb energiákra a jelen számláló e 

setén a számláló hatásfokát kielégítő pontossággal, adja meg íj> az 

abszorpció alapján számítható hatásfok#

A számlálás hatásfoka természetesen javul* ha a szcin- 

tillá©ióban keletkező fotonokat jobbár összegyűjtjük a fotokatód- 

ra. A ábrán a reflektáló A1 fólia behelyezése után kapott ada

tok segítségével számított hatásfokot tüntettem fel« A pontokat 

a B górt© k ti össze. A reflektáló A1 fólia a II® sokszorozo
r

katódja felé reflektálta a fényt. Ezért összehasonlítás C' l.jaből 

a II . ¡'z: mloló hat-■ sf olcr. nak energiafü^bé sét vettem fal /reflek

táló A1 f lia nélkül/® A könnyebb összehasonlítás kedvéért a 8<> 

ábra A görbéjét is feltüntettem. A B görbében a fotoeffektus ha

tása Jobban kidomborodik, ami B^ ^  értékének csökkenésével magya

rázhat
-ni

/s

/0

(5 MeV.

10.ábra.Az I.számlaló hatásfokának energiafuggése a disakrisainá- 
ló feszültség függvényében. A, B görbe megegyezik a; 1.8.ábra. A,B 
görbéjével. Az egyes görbék mellé irt szám a diszkrmxiiator fe
szültsége önkényes egységekben, ordinata a hatasfok >-ban,absz
cissza a ^"energia MeV-ban.
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11* ábra* 1 koincidenciámérés segítségével számítható hatásfok 
energiafüggése a diszkrimináló feszültség függvényében. Az egyes 
görbék mellé irt ssám a d&szkrimxaátor feszültsége önkényes 
egységekben. Ordináta a hatasfok %~ban, abszcissza a ^  energia 
MeY-ban.

g/  A fotoeffektus szerepe még világosabban kitűnik a

10 és 11. ábrából® A 10» ábrában a diszkríminátor állásának vál- 

toztatásával az I® számlálóból kapott mérési adatokat dolgoztam 

fel. Az ábrában az /5 /  egyenlet segítségével számítható hatásfok 

energiafüggését tüntettem fel a diszkriminátorállásnak, mint 

paraméternek függvényében® A diszkriminátorállás önkényes egysé

gekben van kife,J®ivo® A 11. abrában ugyanezen összefüggéseket 

tüntettem fel azzal a különbséggel* hogy a hatásfokot a /6a / 

képlet alapján- a koincidenciamérés figyelembevételével kapott 

impulzusssámból számítottam ki- A mérési pontok hibáit a köny- 

nyebb áttekintés kedvéért nem tüntettem fel, ezek nem nagyobbak 

a 8, és 9* ábrán feltüntetett mérési pontok hibáinál.

A diszkrímináto rálla s változtatásával Vmir)~on ke

resztül Nj. j^jj-ot változtatjuk. növelésével nő min és

E . is, egyre nagyobb energiájú szakundérelektronok tudnak
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cs k regiszt 1 ató fény felvül anást kelteni. növekedésével

a kis energián ^-kvantumok teljesen kiesnek a számlálásból /e  ek~ 

re a vonalakra 6 = 0  lesz/» A fotoeffektus valószinaség a na-

gyobb energiaju -kvantumokra kicsi, ezért csak a Compton- 

eljtronok okozta fényfelvillanásokát számláld a túlnyom eszben 

a számláló. Az n. rgia növekedésével a számlálás h- tasioka is 

monoton növekedik addig, a m i g 1 lesz. A 10. ábrán a monoton 

növekedés már a 1 ~es diszkriminátor£]lásnáLcekövetkezett» síig a 

11* ábrán csak a 20-as diszkriminatorállásnál* £s aszal indokol

ható, hogy a /6a / formula alapján a statisztikus okokból elveszd 

impulzusokat is figyelembevesszük, ami azt «jelenti, hogy bbe,.. 

az esetben kisebb.

Az 1« részben emlitett [lO dolgozat szerint egy sz m~ 

Iáló hatásfoka az 1 MeV és 2 MeV tartományban lineárisan növeke- 

kedik* Ez a fentiek alapján úgy magyarázható meg* hogy a szám

lálóra vonatkozólag Emirt olyan nagy, hogy a számi ól ás ha á sí kát 

adó görbe csak 2 MeY után éri el az £ változását megadó A gör

bét.

d ./  A rádióaktiv arannyal végzett méréseket aem tud

tam pontosan kiértékelni hatásfok meghatározása szempontjából, 

mert az aran lemez aktivitása nem ismeretes kielégítő módon, 

sőt az aranylemezből a mérőkristályra jutó ^-kvantumok számát 

az aktivitás ismereteben sem lehet egyszerűen meghatározni a 

hátrányos geometriai elrendezés miatt. Becsléssel m&g tudtam %
hataroz.i egy értéket, amelynél a hatásfok biztosan nagyobb,

A V. 2/ részben láttukr hogy az aranylemez aktivitása aa akti-, 

válás befejezése után közvetlenül 0,08-t 0 ,11/^curi© volt« Ez 

azt jelenti, hogy az aranylemez sec-ként 296-392 (H<*rantumot 

súg roz ki /a  ^-kvantumok belső konverzióját ebben a becslés

ben «hanyagolhatjuk/. Vegyük a nagyobb számot. A kisugárzott 

't' -kvantumok számának felénél, tehát 196 ^-kvantumnál bizt 

kéve ebbejut a mérőkristályra,. Az aktiválás után 8,5 órával. 24,1 

t -kvantumot számlált a koincidenciakör sec-ként. A felezési 

idő segítségével kiszámítható, hogy aktiválás után közvetlenül 

25 impulzus/sec-et kaptunk volna* Az /5 /  képlet alapján tehat 

a hatásfok 13 % lenne, ennél azonban a valóságban nagyobb.

HaT-súgarai esetén a koincidenciakör hatásfoka 0,56 MeV át

lagos energia esetén 11,5 %• A 0,411 MeV-nál becsléssel k? ott

/
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nagyobb érték a fotoeffektus nagyobb hatására mutat.

A mérések adataiból az Au^® felezési ideje is meg- 

határozható® Eredmény 2,63-+ 0,07 nap jó egyezésben az irodalmi 

értékkel, amely 2,69 +, 0,02 nap [21] *

Ez az eredmény mutatja a legvilágosabban azt, hogy a 

kisérleti berendezés néhány napos mérésekre kielégitő pontossággal 

alkalmazható, ha a méréssorozatok előtt az V* 1/ részben emlí

tett kalibrációt elvégezzük. Ugyanis a felezési idő kiszámításá

nál csak időmérés és impulzusszámlálás adatait használtam fel* 

semmiféle korrekciót nem kellett alkalmaznom.

b/ Irodalmi és mérési adatok alapján egy hozzávető

leges becslést végezhetünk a minimális fotonszám n/  és

a regisztrálható minimális szekundérelektron energiájára / \ in/  

vonatkozólag. Ehhez a /3 /  illetve /4 /  képlet' szerint ismerni 

kell a k tényezőt* amely megadja, hogy adott diszkriminátorállás 

esetén regisztrált zajimpulzusok amplitúdója hány "a sokszorozó 

katódjáról elinduló” elektronnak felel meg; a sokszorozó foto- 

katódjának w kvantumhatásfokát a NaJ kristály által kibocsátott
%

spektrumra vonatkozóan! a G geometriai tényezőt, amely megadja, 

hogy a kristályban keletkező fotonok hányad része jut el a fotó- 

ka tódra j és azt, hogy a kristályban abszorbeált 1 KeV energia 

ellenében hány foton keletkezik /s / .

Adott diszkriminátorállás mellett k-t egy irodalom- 

. bán közölt grafikon alapján határozhatjuk meg [[12"] amely a 

k érték és a k-nál nagyobb impulzusok száma között ad össze

függést. A 0 diszkriminátorállás esetén /Ő5 zajimpulzus/sec/k-2,3»

A 931/A tipusu elektronsokszorozó katódjának kvantum 

hatásfoka w ^ 2 , 5  %• Ezt vehetjük a NaJ-ban keletkező fotonok eset  ̂

re is, mert a Na-J /T I /  kristály szcintillációs spektruma jól fedi 

a fotókatód szinérzékenységét.

A totálreflexió miatt a NaJ kristály egyik lapján 

csak 8,7 fo~a jut ki a kristályban keletkező fénynek, ¡22] , G 

értéke ennél biztosan kisebb, mert a sokszorozó vákuumterébe 

bejutó fotonok bizonyos része nem jut el a fotokatódra.

G értékére más becslést is végezhetünk. A mért áram

értékekből kiszámíthatjuk, hogy egy impulzusra átlagosan mek-
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kora töltés ¿jut® Ez 6*4 . 10“”̂  Coulomb» 'Ez a töltés &g elektront 

átlagos energiájával / ! /  a következő Összefüggésben vans

6,4*10"'^  Coulomb -- 5®8®G®w.M8®s /8 /

ahol s»íí»W már steflniált mennyiségek, M az átlagos sokszorozási 

tényező* e az elektron töltése® A méréshez tartozó Pb abszorbens 

vsstagfiég (?3©tén a ^-»kvantumok átlagos energiába 0*93 MeV* A fo- 

tofffekta.s katása itt már elég kicsi* becslésben azt vehetjük, 

kogj a szekunderelektronok mind Compt onelektronok. Ekkor 2*0 s6 . 

b- "~4, 23] . Ibből S — 0,4? Me¥* 1 Ke? abszorbeált energia

el énében laJ /tallium/ kristályban 28 látható foton keletkezik
r
[24 . Az általam használt kristály ettől természetesen eltérhet, 

de közelítő adatként használhatjuk ezt az értéket. Katalógus 

adat szerint 90 ¥ fokozatonként! feszültség esetén 8*10^.

Az elektron töltéöe l.e.lO"*1^ Goul® A számadatokat /8/-ba he

lyettesítve kapjuk, hogy ö »  0*015 ami összhangban van a fentebb 

mondottakkale

Ezt a G értéket w és k értékével együtt /3/-b*a 

helyettesítve kapjuk

%  min ^  6000 foton*

Nf mjT1 és s értékét /4/-ba helyettesítve

\ in  «  220 SeV

Ezek a becslések nagyon hozzávetőlegesek, mert az egyes elektron- 

sokszoroasók adatai között a tapasztalat szerint nagy eltérések 

lehetségesek, de ezek az eltérések általában nem nagyságrend 

mértékűek. A becslések reálisnak látszó eredményekre vezettek, 

ezért jogosnak latszik az az állítás, hogy a mérésben használt 

szcintilláló kristályra vonatkozó s élték nem különbözik nagy

ságrenddel az Irodalmi értéktől.

&

Ezúton is hálás köszönetemet fejezem ki dr. Tarján Imre, a fi

zikai tudományok kandid; tusának és Tnrchányi György adjunktus

nak a mérésekben használt NaJ/Tl/ kristályok elkészítéséért} 

dr. Bozóky László, a fizikai tudományok kandidátusának, aki a
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Ha preparátumot és a ’radioaktiv araaylemezt rendelkezésemre 

bocsátotta. Köszönetét mondok továbbá Keszthelyiné Lándori 

Sára egyetemi tanársegédnek és Stancsich Györgyné adminisztrá

tornak a numerikus számításokban nyújtott segítségért} Ferkal 

József és Rép Ferenc műszerészeknek a kísérleti berendezések 

elkészítése közben nyújtott segítségért*
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AZ ELEKTROMÁGNESES HULLÁMOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYE 

OSZTÁLYVEZETŐ s FARAGÓ PÉTER

Igen alacsony nyoaáau nagyfrekvenciás gázkisülésűk neshanianMgáróli 

Irtai Barna Pét©rs Nagyné Kapoai Ilonas$ótimé Eitsk©j Margit

Igen alacsony nyomáson is létrehozható nagyfrekvenciás 
kisülés® A kisülést az élektródákból és a falakból kiváltott sze
kundér elektronok tartják fenn® Kimutatjuk* hogy a kiváltott elek
tronok a kísérleti adatoktól függően elektroncsomóba tömörülnek, s 
ez az elektroncsomó a nagyfrekvenciás térrel rezonanciában a két 
elektréda között mozog® Számítható az ilyen kisülés impedanciájá
nak fásisszöge méréssel ellenőrizhetően® Inpedanciámérésből meg
határozható a kisülésben résztvevő elektronok száma.

1« Nagyfrekvenciás gázkisülésekről általában.

Gázkisülések létrejöttének két feltétele vang

a/ Megfelelő nagy számú ionizáló részecske legyen jelen 

a gázt érben*

b®/ Az ionizáló részecskék energiája nagyobb le@yen9

mint az illető gáz ionizációs energiája. 
r" • - . \

A kisülésnél a részecskék az elektromos tértől veszik 

fel az ionizáláshoz szükséges energiát. Ilyenkor természetesen 

az ionizáció szempontjából csak elektromosan töltött részecskék 

jönnek számitásbai nagy mozgékonyságuk miatt az elektronok szere

pe a legfontosabb®

Nagyfrekvenciás gázkisülés esetén* olyan aránylag nagy 

nyomásokon, amikor az elektronok szabad úthossza jóval kisebb,
p

mint az edény mérete /cca. 10 Hg mm felett/ a részecskék száma 

a gázatomok ionissálása révén nő meg, igen kis nyomásoknál viszont 

/10-3 gg iám alatt/ az elektródákba és a falakba ütköző elektronok 

által kiváltott szekundér elektronok hozzák létre a kisülés fenn

tartásához szükséges elektronkoncentrációt.

Kvalitatív meggondolások alapján is világos, hogy a 

Nyújtási térerősség, illetve valamilyen adott áram fenntartásához 

szükséges térerősség a nyomás növelésével minimumon halad át. 

tfögy nyomásoknál ugyanis az ionizáláshoz szükséges energiát a 

&«riódus egy törtrésze alatt kell az elektronnak felvennie, a tér- 

°rőeség csúcsértékének tehát nagynak kell lennie. Kis nyomásnál
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viszont a saabad mifessa^nyi ut befutása és ütközés létrejötte a 

gyorsító fé%peri6d\ua végéig csak megfelelő nagy térerősség ese

tén lehetséges. qp&laália eset a térerősség ásson értékénél van* 

ahol az elektron m^iasális energiája az ionizációs energia* a 

nyomás pedig akkoras hogy egy félperiódús alatt az elektron ép- 

pesj, a szabad mthosszat teszi meg*

Ízt a meggondolást a tapasztalat egyes hullámhossz tar

tományokban kvantitativén is igazolja«

A pontos matematikai tárgyalás / ! /  eredményének kísér

leti ellenőrzése csak akkor lehetséges% hs a falak a szabad ut~ 

hosszhoz képest igen nagy távolságban vannak és a másodpercen

kénti ütközések száma Jóval meghaladja a frekvenciát® Ezért ilyen 

méréseket 1 Hg mm körüli nyomáson és 1000 Me körüli frekvencián 

kell végezni® Kiszámítva a gyújtási feszültség függését a nyomás

tól % frekvenciától* stb® és kísérletekkel az eredményeket ellen

őrizve* teljes megfigyelést-lehet találni. /2/®

Kia nyomáson /10“^ Hg mm alatt/ egyenáramú kisülés csak 

a sfeabad mthossz mesterséges megnövelésével hozható létre /pl« 

mágneses tér alkalmazásával/«

Nagyfrekvenciás térben azonban*, az alább ismertetendő 

feltételek mellett igen alacsony nyomáson is elérhető * hogy az 

elektronok száma lavinaszerűen megnőjjön és- ezzel a gázat©mákba
*

való ütközés valószínűsége is nagy legyen, Ez az elektronlavina 

azonban nem a gázatomokba való ütközés következtében* hanem az 

elektródákon /esetlég az edény falain/ történő szekundéremisszió 

hatására jön létre® Eszel magyarázható az a tény» hogy a kritikus 

feszültségek és frekvenciák függetlenek a gáz minőségétől és az 

edény alakjának* Illa anyagának függvényei*

Az igen alacsony nyomású kisülések gyújtási térerőssé

gét az alkalmazott hullámhossz függvényében E*W®B« Gill és A<* von 

Engel /3 /  vizsgálta* A mérésekből kapott eredmény az 1® ábrán 

látható. Az A-B szakaszon X® %  /a  térerősség és hullámhossz/ 

szorzat közel konstams® Meghatározott, "levágás! hullámhosszon" 

túl kisülést már nem tudtak létrehozni.

Méréseik mutatják, hogy a gyújtási, térerősség-hullám-

iyössz görbék* és a levágás! térerő minden gáüra azonos .ugyan-
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1» ab a

azon edeaty eseten. A kisülés gyújtási feszültsége független, a gáz

tól. !®W® B® Gill és A® von Engel /3 /  hasonlóan mint Hannes Alfvén 

és Hol® Cohn Peters /4 /  az eredményeket a következőkép magyarázzák!

Tekintsük a 2® ábrán látható elrendezést, ahol az elektró

dák lehetnek a kisülési cső belsejében* de elhelyezhetők az edé

nyen kivül is /szaggatott vonal/®
/

Nagyon alacsony nyo

másokon az elektronok
I

szabad úthossza na

gyobb, mint a kisülési 

cső méretes ugyuogy 

az elektron mielőtt 

gázatommal ütközne, 

beütközik az edény fa

lába® Tehát az elektrc 

nők mozgása a nagy

frekvenciás térben u© 

tárgyalható, mintha 

gáz nem is volna je- 

elektronok az edény falából, mint sz©~

A gyújtási térerősséget két körülmény

2® ábra

len. Az ionizációt létrehozó 

kundér elektronok lépnek ki®

Határozza meg:

a/ Az elektronoknak az edény falába való becsapódásakor
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legalább akkora sebességük kell legyen» hogy egynél több szekun

dér elektront váltsanak ki*

b/ Az elektróda távolságot T/2 Idő alatt kell, hogy 

xaegtegyék 9 csak ©2 lehet a stacionárius állapot» /T a nagyi rak •=

venciás tér perié dús- ideáé«./

így egy olyan elektronfelhő keletkezik, amely 1/2  idő 

alatt végigfut az elektródák között és ez ionizálja a belekerülő 

gázmolekulákat»

Az idézett dolgozat /3 /  e feltételek figyelembevéte

lével oldja meg a nagyfrekvenciás erőtérben mozgó elektronok 

mosgés9gy«nletét, és a gyújtási térerőssé^Evonatkozó mérésekkel 

egybehangzó eredmények mutatják, hogy a gázkisülés létrejöttének
»

mechanizmusaira tett feltevései helyesek»

Igen alacsony nyomáson fenntartott gázkisüléseknek 

azonban nemcsak a gyújtási feltételei, hanem stacionárius álla

pot beli sajátságai is érdekesek. (Tisztázandó* hogy miként lehet . 

le im i a gyújtási feszültségnél nagyobb feszültségen égő kisülés

ben lejátszódó folyamatokat a mérés számára hozzáférhető adatok

kal 8 továbbá érdemes megvizsgálni, hogy egy ilyen kisülés fenn

tartása mekkora energiát igényel, vagy milyen terhelést jelent 

a kisülést tápláló generátor számára.

2. A nagyon alacsony nyomású nagyfrekvenciás kisülés tárgyalása 

a gyújtási feszültség felett. •

Ha a gyorsitó térerősség /X / és az alkalmazott hullám

hossz /  7\. /  már olyan érték, hogy a becsapódási sebesség a kri

tikus érték felett van, akkor már nemcsak a jó, tehát T/2 idő 

alatt futó elektronok fognak sokszorozódni, hanem az ettől elté

rő futáeidejüek is. Kérdés az, hogy vájjon akkor is kialakul-e 

egy f/Z  idő alatt futó elektronfelhő, vagy pedig állandóan jelen 

lesznek á kisülésben nagy számban más kózdő fázissal és futási 

idővel rendelkező elektronok is.

Számi1tásaluknál a következő feltételezést tesszük: 

Külső elektródás, üveg kisülési csővel dolgozunk, tehát az elek

tronok a cső üvegfalába csapódnak és onnét váltják ki a kisülést 

fenntartó elektronokat. A szekundér elektronok kilépési, vp se
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bességét függetlennek tételezzük fel a primér elektron sebességé

től» Üvegből kiváltott szekundér elektronokra vonatkozóan Kalck- 

hoff /5 /  végzett vizsgálatokat® 500 eY primér elektronenergia 

felett végzett méréseiben a kilépő szekundér elektronok sebessé

gének irányszerinti eloszlását vizsgálta® Ebből az látszik, hogy. 

a kilépő szekundér elektronok sebességében van szórás.

A v/v0~ra esetünkben sem lehet azt állitani, hogy ez 

minden v érték esetén konstans, ahogy azt E*W.Gill és A® von Engel 

idézett dolgozatukban /3 /  tették® Jő közelítésnek látszik azonban, 

ha v^-t a számbajövő primér energiatarto&ányban /1OO-2Q0 e?/ csak 

az üveg minőségétől függő állandónak vesssük®'

1® Ai elektronok fázisfokuszálésa® Először kimutat

juk azt, hogy a kritikus v-nél nagyobb becsapódási sebességek , 

esetén az elektronok a félperiódus idő alatt futó elektronok köré 

tömörülnekj fázisfokuszáláa következik be* A ‘

mx a eX sin(__^ t + f) / ! /

mozgásegyenletet felvéve & fázisfokuszálás létrejötte a következő 

módokon igazolhatót

a/ Meg lehetne határozni, hogy különböző időpontban 

indnló elektronoknak mennyi iá6be telik, mig a d távolságot meg

teszik« így kimutatható volna, hogy a különböző időben induló 

elektronok néhány átfutás ütáh valamelyik elektródához egy későb

bi közös időpontban érkeznek meg. Ez a számolás nem nyújt átte

kinthető képet, mivel az integrálás Után az idő a sin argumen

tumán kivül is szerepel«

b/ Ennél célravezetőbbnek találtuk kiszámolni a kü

lönböző időpontban induló elektronok '’grafikus menetrendjét'’ .

Ekkor szemléletesen látható, hogy az elektronok időben közelednek 

egymáshoz egy megadott távolságban /az elektródák helyén/ és az 

is könnyen kimutatható, hogy a becsapódások közötti időkülönbség 

az egyes átfutások után mind kisebb lesz, O-hoz konvergál.

Kiindulásul a / ! /  mozgásegyenletet használjuk.

Kétszeri integrálás után, figyelembevéve a kezdőfel-' 

tételekets t * 0 -kor, k « vQ és 3c - 0» a megoldási

x - A sin/oot + t /  + tvQ + A OJ t cos ^  + A sin t|J /2 /
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^hol A -> J“ tr" jelölést használtuk (e/m az elektron fajlagos töl

tése» X a gerjesztő térerősség, 03 a gerjesztő frekvencia, vQ 

a szekundér elektronok kilépési sebessége^ « Átrendezve az egyen=> 

letet8 kapjuk:

j  /  1 - » - sin / o o t + f / + £  t cos f + sin f /3  /

tv
Baloldalon a zárójelben lévő kifejezésben szereplő , ha a 

kísérleti feltételeket megfelelően választjuk meg, elnaayagolható 

1 mellett® Ez a következőkép látható bes Ugyanis t ^  T/2

i T0 * ^  Vo A _ 1 v  .... „ Í I  jk^ p s _ _ _ _ _  ^  _ _  ^  x - 1 *
me

Ha eYQ ^  10 eV8 a kilépő elektronok kezdeti energiája, akkor

- miveli e V /m@2 ^  10'*5 - A/x 100 esetén

vft t

■° "x.. ..-  < 1

tehát a /¿ /  egyenlet átalakul:

j  » - sin / ¿ ü t  + ^ /  + Güt cos f  + sin ^  / V

Ábrázoljuk az Jjj értékét a /4 /  egyenlet alapján az ^ t  

függvényében, a feszültséghez képest különböző fázisszöggel 

induló elektronok esetére» Xíegativ ^  fázisszöggel induló elektronok 

nem jönnek számításba az előző kikötések következtében. Az ered

mény a 3• ábrán látható»

A 3® ábrát felhasználva rajzoljuk meg az indulási fá

zisszög függvényében a becsapódási fázisszöget, különböző j| 

értékek esetén,, Az indulási fázisszöget 0-tól, a becsapódási fá

zisszöget pedig 180°-tói számítjuk úgy, hogy a 0°-nál és 180°-nál 

kisebbeket negatívnak, a nagyobbakat pozitívnak vesszük. Ez lát

ható a 4* ábrán® Ha meggondoljuk, hogy a becsapódási fázisszög, 

ha a szekundér elektron kiváltási idejét 0-nak vesszük,/az iro

dalom szerint kisebb mint 10 ' 2 sec/ a szekundér elektron számára 

az indulási fázisszög lesz, akkor egy elektron végig követhető a 

becsapódási fázisszög olyan értékhez tart, melynek önmaga felel 

meg* mint indulási fázisszög.





- 210 -

Ilyen fázisszög követés kényelmesen és áttekinthetően 

megtehető, ha megrajzoljuk az ábrán látható 45w-os egyenest-Azok 

az elektronok lesznek a stabil fázisban induló elektronok, 

lyéknél az egyenes metszi az előbbi görbét. Ezzel kapcsolatba 

két dolgot érdemes megaegyezni?
*

Látható, hogy J  értékeinek csak egy bizonyos inter

vallumában lesz metszéspont® Tehát lesz egy alsó és egy felső 

érték, ez megadja a kisülés létrejöttéhez szükséges kritikus 

értéket* Az indulási fá-zisszög - becsapódási fázisszög göybe 

végpontját ugyanis tárgyalásunk szempontjából az a feltétel 

szabja meg, hogy az elektronnak, mikor eléri a második elektró

dát, a szekundér elektron kiváltásához szükséges energiája 

■kell, hogy legyen?

Az egyenes és görbe általában két pontban metszi 

egymást» Ezek közül az alsó az, melyhez a 0 és a felső metszés- 

.pontnak megfelelő indulási fázisszög közötti fázisszöggel in

duló elektronok felzárkóznak® A felső állapot labilis* ha itt 

az elektron valamilyen oknál fogva, pl® ütközés következtében 

kiesik a fázisbóls akkor vagy felzárkózik az alsó pontbelihez, 

vagy elveszik* A felső pontnak megfelelő indulási fázisszögnél 

nagyobb fázisszöggel induló elektronok kiesnek*

Ebből világosan és egyértelműen látszik, hogy a kü

lönböző fázisszöggel induló elektronok egy meghatározott, a 

T/2 idő alatt futó elektronhoz zárkóznak fel néhány átfutás 

után# Tehát igazoltuk az elektronok csomósodását a gyújtó fe

szültség feletti értékre is* /Nem használtuk ki a becsapódási 

sebesség v konstans voltát/«

S®j/ A T/2 alatt futó elektronok indulási fázisszöge
. . a .......  ................  f - in u r r r r - n  -n-in :- , - - - w iir. -n -n  ■■--,in«Jinrtn- i i | i i . i r l | iLH- r r  i ifn n      m.i m. ................   im h h i .  un t i r  « ~ X V  f  rmri.ilw f<»»»íi»# i"»< T "T  

Hogyan fog változni a T/2 idő alatt futó elektron 

indulási fázisszöge, ha ~ értékét változtatjuk® Ezt a fügçést 

a / V  egyenlet felhasználásával vizsgáljuk® A /4 /  egyenlet:

j  ~ sin /cot + f  /  + cot cos f + sin ‘f / 4 /

Itt, mivel T/2 ideig futó elektronokra végeztük a számolást,

cot » T . Tehát § sin /uj t + ^ /  * - sin * Tehát az j  ra



4® ábra

kapott egyenletbe x helyébe a d elektródatávolságot vezetve be* 

kapjuk

j  « 2 sin ^ + T cos ^  /5 /

«£ értékét kiszámítva az /¿/egyenletből és ábrázolva, az igy ka

pott görbe segítségével leolvasható, hogy különböző kisérleti 

adatok esetén mekkora lesz az elektronfelhő indulási fázisszöge. 

Ez látható az 5» ábrán.

C. Az elektronfelhő által keltett áram.

Az eddigiekben kimutattuk, hogyha csak a szekundér- 

elektronokat vesszük figyelembe, akkor egy T/2 idő alatt átfutó 

elektronfelhővel számolhatunk, melynek a feszültségre vonat

koztatott indulási fázisszögét a kisérleti adatok függvényében 

meghatároztuk. Az igy átfutó elektronfelhő a külső körben áramot
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5* ábra

ho!!5 létr©* íz az oszcillátor számára terhelést jelent® A kisülés 

által képviselt terhelő impedancia értéke és fazisszöge számít

ható és mérhető is»

Ha két sik között, amelyek közti távolság d9 e töltésű 

részecske halad keresztül v sebességgel, akkor a külső korben

folyó áraai

i — §£ /6 /

A mozgásegyenletből kifejezve v értékét^felírhatjuk, hogy az át

futó lektr onfelhő egy elektronja mekkora áramot hoz létre.

A mozgásegyenlet: x » eX/m sin/w t + ^ / ,  ahol f  a fe

szültség és az elektronfelhő indulása közti fázisszög /az áram 

a t » O-kor indul /b . ábra/®

Az elektronok se

besség© az egyen

let integrálásá

val és a kezdeti 

feltétel helyette

sítésével:

/t •  O-kor,x » v /

6. ábra



©X
x  =* A

m ÜJ
|cos^~  cos /üot + j + vQ /7 /

Ezt bahelyettesitve a /6 /  egyenletbe kapjuk?

í cos f - cos /cu t + 'f / l  + /8 /

Számítsuk ki az áram feszültséggel fázisban levő Faurier 

sorát« E Pourier-sornak alapharmonikus&i határozzák aeg a terhelő 

impedanciát és az arra Jellemző fázisszöget*

Az alapharmonikusok amplitúdóját egyszerűen meghatároz

hatjuk* ha transzformáció segítségével számolunk» Általában has

¿7

i./t/ sin ói t d ftu. t) ‘al

)
cc

%ÍT
IX,

bl “ ] i /t /  cos cu t d(cu t)

o

akkor a f  fázisszöggel eltolt Fourier sor együtthatói:

*Tf+f
af * ~ | i /t /  sin /cüt + f /  d(cu t)

1W+P

bX “ T  ^ i /t /  003 + f  /  d(cut)i a /

Vagyis az összefüggés közöttük megadható 

ai = a1cos^ + b^sin ^

bi “ ^l008  f “ ai®in f

Ilyen módon számolva* a Fourier sor együtthatói a követ

kező kifejezésekkel egyenlőek:

b- 30 TJ C O S  T
1 m oj d 1

Vizsgáljuk meg az áram alapharmonikusainak amplitúdóira 

kapott egyenleteket, a-̂ -ben szerepel vQ értéke. Ha tekintetbe 

vesszük a 2. Á-ban a kisérleti adatokra tett kikötésünket, akkor 

az a^-re kapott egyenlet átrendezett alakjában*

® < 4 W  ! 1  cos f  + sin ‘j’ + v v



a szögletes zárójelben levő kifejezés f minden lehetséges értéke 

esetén 1 körüli érték8 A ^ ^ I O 10, a második tag pedig, 10 eY 

kilépési energia esetén 10^ nagyságrendű® így a második tag el

hanyagolható« Ennek figyelembevételével a feszültséggel fázisban 

levő Fourier-sor alapharmonikusaina^ együtthatói:

z e - aí ■ !  AuJ|  ®?®2 f  /9 /

l i  a b{ » - |  Aco / I  + ~  cos f  sin f /  /10 /

B. Az impedancia fázisszögének meghatározása

Általánosságban? _

Z - l
I .

1 kompit száms I - I R + jl^

U tiszta szinuszos feszültség. Ezt behelyettesitve

Z .  T--- U --   u Ir  "  3 11
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E r r L ¡¡p

Ebből az impedancia valós és képzetes részes

JL 

pf

7 i  T
ZB "  „2 B

Z1 '  " ¡ J  • 11 •

A fázisszögre pedig

t g * 4 i  =

i ^ E  _-iL T I R

iif * *  •

r bn* 1 + cos '"f sin T 
t® 6 » s _ _ -- ö --- -----  ru /

a* ^  cos^ Cp ' AX/

Az impedancia fázissaögét egy elektron mozgása esetére számítot

tuk, de ez adódik n elektron esetére is a csomósodás miatt®

E. Az impedancia fázisszögének függése a kisérleti

adatoktól«»

Az impedancia fázisszögét a /ll/-ben megadott egyenlet



- 215 -

határössxa meg® A fázisszög a kifejezésben szereplő lf indulási 

fázisszögön keresztül függ a kísérleti adatoktól. Ha teliót fi

gyelembe vesszük az /£ / egyenlet és 5« ábra alapján f -nek a 

kísérleti adatoktól való függését., akkor megkapjuk az impedancia 

fázisszögének értékét a kísérleti adatok függvényében. Ez látható 

a 7. ábrán*, Ha tehát valamilyen módon mérjük a kisülés által kép

viselt terhelő impedancia fázisszögét» akkor jó összehasonlítást 

tehetünk a mért és számított értékek között, s igy meggyőződhe

tünk á kisülés mechanizmusa ilyen leírásának helyességéről.

7e ábra.

Fo A kisülés által termelt felharmonikusok

A terhelő impedancia szempontjából az áramnak csak az 

álapharmonikusai veendők figyelembe.

Frekvenciasokszorozás szempontjából azonban érdekesek 

a kisülés által termelt felharmonikusok. Ezek amplitúdóit a 

Fourier sor magasabb együtthatói adják meg. A számitást a C pont

ban leirt módon végezhetjük» Az eredmény azt mutatja, hogy egek 

az alap amplitúdó nagyságrendjébe esnek.
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G. A kígülésben résztvevő elektronok számának meghatá°

rovása

Ha as impedancia fázísszogére vonatkozó mérések igazolják a fel

tevéseket* akkor az impedancia mérésével a valós és képzetes rész

re kapott értékből számítani lehet a kisülésben résztvevő elek

tronok számát*

■lnnél a számításnál még jobban ki kell hangsúlyozni, hogy 

erősen csak közelítés jelleggel bír, A csomósódaa miatt ugyanis 

azt vesszük, hogy az összes* a kisülésben résztvevő elektron, pon

tosan azonos fázisban®azonos sebességgel repül.

A kisülésben folyó áram alaphaxa©nikusának amplitúdója 

a valós és képzetes rés» figyelembevételével a /£ / és /IQ / agyea- 

let alapján, ha n-el jelöljük a kisülésben résztvevő elektronok 

számáti

I ^  =”2 Aajjcos2 ' — j + cos ^ sin Lf' j h /12 /

A& impedancia valós részes

TJX- dX coe/'f

fi *X2 (f i2 H"{(eo.a

Bevezetve az alábbi jelölést?

.2 ,cos

+ cos ípsin » B

így /13/-ra a következő alakot kapjuk?

Z d2C
R " ~

{W % Z f
/  G2 + B2/  /13a/

Hasonló meggondolás alapjáns

^2n
Zj » JT™ "W "—— ■ ■ 'IW ", W| ..tj"i" l»- /l^f/
11

[WfuT j
/tf- + D /

/13a/ és /14/~ből az elektronok száma:



d2C d2D c /n s — —   «—-- — ---  « «=——*•——— ——-- -—/l  5/

4® /r2 A n2/  7 4e /r2  ̂ n2 / 7
mTST /G + ® '  K 5 n ^ / C + D /#Zi

Eddigi számításainkat a 2. A. szakaszban tett felté

telek alapján végeztük. Ez azért volt célszerű, mert igy a tár

gyalás egészen általános lehetett. Természetesen, ha az ott ki

kötött kísérleti feltételek nem teljesülnek» tehát számottevő a 

kiváltott szekundér elektronok kezdősebessége, v0 , akkor egyen

leteinket annak figyelembevételével kell megoldani. Megjegyez

zük s hogy csomósodág ilyen esetben is fennáll, de itt már ter

mészetesen a rezonáns elektroncsomó indulási fázisszöge negativ 

is lehet® A méréshez felhasználandó egyenleteink akkor a követ- 

késő alaknak, lesznekg a kísérleti adatok függvényében az indulá

si fázisszöget '/r  '/ meghatározó egyenletű
f

d = a/2 sin ^ f  cos f /  + ¿jj vQ /5a /

Az impedancia fázisszögére vonatkozó egyenleti
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tg Í  THT3. /x  + f  cos f sin^  + 7  t2- 

i  ■ ¡ i  ™ ,  / I Wm cu

a kisülésben résztvevő elektronok számát meghatározó egyenlets

—  /15 /d2C d2D
wy— mrn— ■ ■ ...............

- d2/-zr stíW  / ° 2 * ° 2/  • zi

v„m co

" < y vom ^D » + cos 7 sin / +
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AZ ELEKTROMÁGNESES HULLÁMOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYE 

OSZTÁLYVEZETŐ: FARAGÓ PÉTER

flreg jóságl tényező mérése 25 cm~es tartományban

Irta: Túri László

Üregrezonétorok egyik legfontosabb jellemzője - a 

rezonancia frekvencián kivül - a jósági tényező. Ennek meg

határozása számolás utján meglehetősén körülményes és csak egjqp 

speciális alakú üregek esetén lehetséges. Az igy kapott eredmény 

is csak közelítő érték* mivel a csatolásból, valamint az üreg 

falán található szennyeződésekből eredő veszteségek nehezen 

vehetők számításba® Ezért a jósági tényezőt pontosan csak mé

réssel lehet megállapítani.

Mielőtt a mérés leírására rátérnék, nézzük meg mit 

értünk üregrezonátor jósága alatt. Ez definíció szerint

^ üresben felhalmozott energia
Q s 2 fi r'p1'H3c[us’'i:im-'i"'vészFe-ieg“ ~

kz üregrezonátor helyettesitő kapcsolásából látni fogjuk,hogy 

ez teljesen megegyezik a koncentrált paraméterű hálósatoknál 

szokásos definícióval.

kapcsolása rezonancia-

Itt I*, R, © az üreg- 

nek /a  csatoló ele

mekkel együtt/ jel

lemző adata, mig ZQ 

az üreghez csatlakozó 

hullámvezető karakte

risztikus impedanciá

ja.

Az előbb definiált 

jósági tényező most 

alkalmazható erre a 

helyettesitő kapcso- 

hol lépnek fel, három

Egy üregrezonátor helyettesitő 

hely közelében az 1. abran látható»

IJZ.

L
srrcccc^

1. ábra

lásra. Attól függően, hogy a veszteségek 

különböző jósági tényezőt definiálunk.
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Terhelt Q

n 'TT' felhalmozott energia
% ,  “  f c  "  '= T p ¥ H 5 ^ ¥ ’^ T i í i T o s s s 0 s  ő T i l :

Terheletlen Q

« <rr felhalmozott energia s
2 i! T^eHHffis^‘i l a ^ ^ l & :in^®ss‘ÍIparf” energlj

Külső Q

Qv - 2 i!
f elhalmozott energia
T^perí^aüi“IX S iiS ^ F a n

Nézsük a terheletlen Q definiálóját. /Ekkor ZQ s^Yid- 

re ¥an zárra®/ Így periódus alatt felhalmozott össieg energia

2. (1/2) 1 1 %  míg az egy periódus alatti weszteség (X/t 'j .1 2Ec 

Tehát
q Ti fi °'Q L

s 2 r :  38 ”TF

T@rh#lt Q esetén fi és ZQ sorba van kötve

Cl) *v*r

 ̂ Qt.

ami a következő alakba irható 

Qr. - 1

amiből

i + l *

\  + Z0 1 
-ir j

».(Í nevei csatolási tényező.

A külső Q definíciója már nem ilyen szemléletes

o) oL
Qi T

A háromféle Jósági tényező kozott a következő összeíuggee vaus

1

\
1 +  1

Á gyakorlatban es j2) értékét határozzak meg, 

ebből mindhárom jősági tényező kiszámítható.
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A mérés leírása . *

Jósági tényező mérésére többféle módszert dolgoztak ki, 

ezek egy-két kivételtől eltekintve a sávszélességet határoznák 

meg. A koncentrált paraméterű hálózatokhoz hasonlóan üregeknél is 

kifejezhető sávszélességgel a jósági tényező. Ennek elméleti 

tárgyalása az irodalomban megtalálható, itt csak az eredményeket 

közlöm« /írod. 1® 291 old/® Kétkivezetése® üregnél az átviteli 

függvény, vagyis a terhelésnek átadott és a generátorból kapott 

teljesítmény hányadosa:

hivjuk az üreg sávszélességének. A generátorból kapott teljesítmény 

állandó, úgyhogy a sávszélesség mérésénél a terhelésnek átadott 

teljesitmény félérték pontjait kell megállapítani.

Mc-on 300 ke sávszélességet jelent, ami a frekvenciamérés pontossá» 

gában igen nagy követelményeket támaszt.® A mérés 1 e gköss vet lenebb 

módja az, hogy a frekvencia függvényében meghatározzuk az álló

hullámviszonyt , vagy az üregről visszavert hullám fázisát, és a 

kapott görbéből kiszámítható a sávszélesség. Ennél a mérésnél alap- 

feltétel az, hogy a frekvenciát igen pontosan kell mérni, ami csak 

frekvencia-standarddal lehetséges. Ez még egyelőre nem áll rendel

kezésünkre, ezért a sávszélesség megállapitását más utón végeztük

P-

Üregek jósága nagyságrendben 10000 körül van, ez 3000

el



*

A mérés elve a következő /2® ábra/
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2 «.ábra

A frokvenciamodulált oszcillátor attenuátoron keres55- 

tül csatlakozik az üreghez. Az üregből egy kis hurokkal kicsatol- 

va demoduláció* majd erősités után az oszcillográf függőleges el

térítő lemezpárjára csatlakozunk. Az oszcillátor 50 periódussal 

szinuszosan van frekvenciamodulálva. A frekvencia változásával 

az üregben kialakuló térerősség is változik® Ezt indikálja az 

üregben elhelyezett ki® kicsatoló hurok, igy az oszcillográfon 

megjelenik az üreg rezonanciagörbéje®

Vizszintes eltérítéshez fürészfogu rezgést, vagy mo

duláló szinuszos eltérítést alkalmazhatunk. A kristály négyzetes 

detektálásu* a térerősség négyzetével, vagyis az energiával ará

nyos az indikálás,, ezért a rezonancia görbén a félérték pontok

nak megfelelő frekvenciakülönbséget kell megállapítani. Ehhez 

egy segédoszcillátort használtunk, amely pontosan az üreg rezo

nancia frekvenciáján dolgozott» A két oszcillátor jeleit össze

keverve különbségi frekvenciaként 0-tól A f-ig terjedő frekven

ciaspektrumot kaptunk* ahol Á f a  f.m. oszcillátor frekvencia 

lökete* Ebből a sávból szelektiv erősítővel kiválasztva valami

lyen meghatározott rezgést, ez a f . moduláció minden periódusá

ban két impulzust ad, amit erősités után az oszcillográf W^ímelt
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ernyőjére vezettünk, így a rezonanciagörbén két fénylő pont je

lent meg. 1 szelektív erősítőt hangolva a pontok közeledtek ill. 

távolodtak egymástól. Beállítva őket a görbe félérték helyére, 

a kalibrált szelektív erősítőn közvetlenül leolvasható a sávszéles

ség.

Uregrezonátor.

A mérendő üreg alakja a 3» ábrán látható.

V ''

3* ábra

Az egyik ér tologatásával a két ér közti távolság /d / változik, 

ezzel az üreg 25 cm körüli tartományban hangolható. A méréseket 

27.8 cm-en végeztük el.

Prekvencia-modulált oszcillátor.#
Mint a blokksémából látható, két oszcillátorra van 

szükség a mérésnél. A rendelkezésünkre álló gyári oszcillátor 

modulációja túl kicsi volt ahhoz, hogy a rezonanciagörbét teljes 

egészében felrajzolja. Ha feltesszük, hogy kb. 5000-es jósági 

tényezője van az'üregnek 25 cm-en ez 0,24 Mc sávszélességet je

lent. A görbe jó kifutásához és az alapvonal megállapításához 

szükséges, hogy ennek legalább 4-szerese, vagyis kereken 1 Mc 

legyen a frekvencia löket* Ez az adat 5000-es Q-ra vonatkozik, 

ennél rosszabb Q esetén még nagyobb frekvencialöket szükséges. A

HF Werk Für Fermmeldewesen gyártmányú, 15***30 cm között hangol

ható, fémkeramikus csővel működő szignálgenerátor ennyit közelí

tően sem tud előállítani, ezért magunk építettünk céljainknak 

megfelelőbb oszcillátort.
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Berendezésünk frekvenciasokszorozással éri el a kivánfc 

1080 Mc-t. Kapcsolása a 4. ábrán látható.

4. ábra

Alaposzcillátora push-pull oszcillátor, 120 Mc-on működik,

6J6~os csővel. Visszacsatolást a két rács között elhelyezett 

hurok biztositja. Ennek beállitása sokkal egyszerűbb, mint a 

kondenzátorokkal való visszacsatolás. A modulációt a rezgőkör

ben elhelyezett kis kondenzátor egyik fegyverzetének elektro

mágnes utján való rezgetésével oldottuk meg. Ezzel sikerült kb.

_+ 350 Ke frekvencialöketet elérni. Hurokkal kicsatolva, a követ

kező fokozat rácskörébe csatlakozunk szintén hurkos csatolással. 

A két hurok közös tengelyre van szerelve és a tekercsekbe való 

ki-be tologatásával az alaposzcillátci és sokszorozó fokozat 

közti csatolás szabályozható.

A sokszorozó fokozat két LD15-ÖS csővel C osztályú 

üzemben dolgozik. A folyási szög egészen kicsire van beállítva, 

úgyhogy az anódköri Lecher-vezetéken a 9 ., 10. felharmonikus 

is aránylag elég nagy intenzitással jelentkezik. A rácsköri 

rezgőkört söntölő 1 Kíi-os ellenállás a rezgőkör jóságát annyid
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lerontja, hogy a rezonanciagörbéje egészen lapos leszs igy a 

széles spektrumot teljes egészében át tudja vinni®

Az anódköri Lechei? ezetéket most. már vagy lehangoljuk 

120 Mc valamelyik felharmonikusára, vagy nem. Mindkét lehetőséget 

kipróbáltuko Először lehangoltuk az 5® felharmonikusra* majd egy 

másik sokszorozó vonalat helyeztünk el az anódköri vonal fölé* 

amely egy alkalmasan elhelyezett kristály segítségével az 5® 

felharmonikust kétszerezte.» Az anódkört a 3« felharmonikusra 

hangolva jobb lett a hatásfok, ebben az esetben a sokszorozó 

vonal háromszoroz*

A Lecher-vezetékek jósága elég nagy, úgyhogy a széles 

spektrumot /A 10» felharmonikuson már 7 Mc frekvencialöket van!/

nem tudja átvinni.

Ezt a problémát úgy oldottuk meg, hogy már az anódköri 

vonalat sem hangoltuk le egyik felharmonikusra sem, a sokszorozó 

vonalat pedig elhagytuk. így természetesen az oszcillátor igen 

rossz hatásfokkal dolgozott és kis energiát kaptunk, de ez még 

elegendő volt a rezonanciagörbe felrajzolásához. A kicsatoló 

hurkot aránylag messze, kb. 20-30 cm-re elhelyezve az anódköri 

Lecher-vezetéktől, a rezonancia görbe szépen felrajzolódott és az 

üregnek sem volt semmi visszahatása az oszcillátorra.

Mint részleteredményt megemlitem, hogy kísérletet vé

geztünk arra vonatkozóan, hogyan lehet Lecher-vezetékkel sok

szorozni. Az elrendezés a következő volt. /5* ábra/

5. ábra
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A meghajtó oszcillátor 88 cm-ars. rezgett. A fölötte elhelyezett 

Leeher-vezeték 9\./2^tq volt lehangolva és valahol a drótpárok 

közé helyeztünk egy germánium kristálydiódát. A közelben elhelye

zett hullámmérővel észleltük a sokszorozott frekvenciát» Kriti

kus volt a kristály helyzete, úgyszintén a 2® rövidzáré is.Megpró

báltuk egy 10 oa-es klisztron jelével üttétni a sokszorozott frek

venciát» A reflektorra szinuszos feszültséget adva» a klisztron 

több aóduson rezgett* a szabad térbe sugárzott. A klisztron és a 

Lecher-vezeték közé elhelyezett kristállyal indikáltunk és osz

cillográfon figyeltük a jeleket» Megjelentek a módusok és ezeken 

egy éles kiütésként a lebegési frekvencia® /6 .  ábra/®

Tehát 10 cm-ss hullámok még 

kellő energiával jelentkez

nek a sokszorozásmál® Az áb

rán nagy Mbru3nm0nw vannak a 

módusokj ennek kiszűrésére 

nem törekedtünk® Igen kriti- 

•: kus volt a Leoher drófcpárok 

közé tett sokszorozó kris

tály helyzete® Egy adott 

sokszorozott frekvenciára 

beállítva optimális helyzetét, 

ennél a helyzetnél adódott 

legnagyobb intenzitás.

6. ábra

minden sokszorozott frekvenciára a 

£ e v e r ő .

A két oszcillátor jelét koaxiális keverőben kevertük

össze® Elvi rajza a 7® ábrán 

látható. Az oszcillátor és az 

üreg közötti koaxiális tápvo

nalból hurok segítségével csa

tolunk ki energiát egy A /2  

hosszúságú tápvonaldarabba, 

amelynek közepén kapacitiv 

csatoljuk be a keverendő 

rezgést. -• A keverést a 

belóő ér végén elhelyezett

kristály

7. ábra
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végzi* A különbségi frekvenciaként megjelenő spektrumból rádió

val választottuk ki a megfelelő frekvenciát# Az igy megjelenő 

impulzusokat szélessávú erősítővel erősítettük és az oszcillog

ráf Wehnelt-hengerére vezettük»

A méréseket 27*8 cm-en végeztük el« Az üreget hangolva 

120 Mc felharmonikusain megjelentek a rezonanciagörbék. Annak 

megállapítására, hogy hányadik felharmonikuson dolgozunk* a hűl- 

lámmérő üreget az oszcillátor közelébe helyezve energiát abszor

beálhattunk. A rezonanciagörbe összehúzódásából látni lehetett a 

hullámmérő és az üreg egymásra hangolását»' Ízzel egyszersmind a 

pontos hullámhosszat is meg lehetett állapítani.

Az>oszcillográfon megjelenő képet a 8« ábra mutatja.

A görbe alján látható kis pont a kevert jel, ugyanis a segéd

oszcillátor jele is - a keverőn keresztül - bejutott az üregbe, 

az indikáló kristály összekeverte a két rezgést, igy lebegés 

állott elő. Ez abból a szempontból szerencsés volt, hogy segítsé

gév«! a segédoszcillátort pontosan be lehetett állítani az üreg 

rezonancia frekvenciájára.

A méréseket elvégezve a jósági tényezőre a következő 

értéket kaptuk* Q » 2430. Ellenőrizve a mérés reprodukálhatóságát, 

valamint az oszcillátoron különböző frekvencialöketet beállítva 

és igy megismételve a mérést, a szórás 10 %-on belül maradt.

Ez főleg a pontpárok helyzetének bizonytalanságából adódott,mert 

a valóságban ezek kissé elmosódva jelentek meg a rezonanciagörbén.

Méréseket végeztünk arra vonatkozólag, hogy esetleg az 

indikálás nem pontosan négyzetes karakterisztikájú és ezért a 

rezonancia görbének nem a félérték pontjaira kell beállni. Rövid-
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rezárt hasított tápvonalon bemértük a kristályt és vei# együtt 

az erősitőts de a négyhetes karakterisztikától való eltérés a 

mérési hibákon belül maradt. A kristályra jutó energiát attenuá- 

tor segítségével úgy állítottuk be* hogy as kb. megegyezzék az 

üregben levő energiával»

Íz a mérési módszer az irodalomban megtalálható* azon

ban a 10 és 3 cm-es sávra* ahol jól modulálható klystronok álla

nak rendelkezésre* Nehézséget okozott a módszer 25 cm-r® való 

átültetése, de ezeket sikerrel megoldottuk*

Irodalom^ -

1 ./  Gv. G. Montgomerys Technique of microwave Measur©ments*

2 ./  G.G# Montgomerys Principles of microwave circuits.

3«/ Simonyx: Elméleti villamosságtan»

Érkezett? 1954. ápr# 2#



1.Z ELEKTROMÁGNESES HULLÁMOK OSZTÁLYAINAK KÖZLEMÉNYE 

OSZTÁLYVEZETŐ: FABAGÓ PÉTER

Relatív frekvenciamérő berendezés cm hullámokosu
gaâ aaii.rawioin-Bjuiin-wtottrMi-MHnrm— i-tnqiijuwr m m  w m M ^ k iii mi  ....    ....  »ininrni» n n r w M W jm jw i i Tii uhut—- pimi   rm. r -------- .-i

Irta: Hedvig Péter

Összefoglalás% Mikrohullámra spektroszkopia céljaira egy 
aránylag efyfzirmrelépitéaü relatív frekvenciamérő berendezés 
készült el* A relatív frekvenciamérő jelek felvitelére olyan 
technikai megoldást alkalmazunk* mely'fokozza á mérés pontossá
gát és lehetőséget ad arra, hogy a berendezés abszolút frekven
ciamérésre is használható legyen.

A készüléket 3 cm-es tartományban helyeztük üzembe és 
működésének kipróbálására néhány Q-mérést végeztünk el vele» A 
mikrohullámú elemeket Jen mikrohullámu spektroszkópjának mintá
jára készítettük el.

A mikrohullámu tartományban végzett mérések legnagyobb 

részénél igen fontos probléma a frekvencia vagy a hullámhossz 

pontos mérése. Ezen a téren a mikrohullámu spektroszkopia lé

pett fel legmagasabb követelményekkel. A molekulák rotációs- 

vibrációs spektrumvonalainak méréséhez 10~ - 10 ' nagyságrendű

frekvenciamérési pontosság vált szükségessé. / 3 S4 / Ilyen pontos

ságot hullámmérő üregrezonátorokkal már nem lehet elérni* A leg

gondosabb elkészítés és kalibráció mellett sem lépi tul egy ter

mosztátban tartott üregrezonátor mérési pontossága a 10""’* nagy

ságrendet# frekvencia normálok vagy mikrohullámu spektrumvona

lak segítségével kalibrált üregekkel sikerült csak a 10 pontos

ságot megközelíteni. / I I /

A mikrohullámu mérések igen nagy részénél, igy a di- 

elektromos állandó és veszteségszög méréseknél, a hiperfinom 

struktúrák vizsgálatánál a rotációs-vibrációs spektrumokban, 

a stark és Zeeman felbomlás vizsgálatánál, vagy a spektrumvonalak 

intenzitásának meghatározásánál nem szükséges a frekvencia ab

szolút értékét pontosan mérni, elegendő a frekvencia külö&bsé~ 

geket meghatározni. Ez a feladat üregrezonátorokkal úgyszólván 

megvalósíthatatlan.

Nézzünk erre egy példát. 1,5 cm hullámhossztartományban 

/20.000 Mc/ a következő frekvenciakülönbségeket kell mérnünkg 

10 Mc, 5 Mc, 1 Mc, 100 Ke. Ezek az értékek a gyakorlatban sok
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szór előfordulnak. Tegyük fel, hogy erre egy 10 '  pontosságú 

üregrezonátorunk van, és becsüljük meg a frekvenciakülönbségek 

vonatkozási hibáját.

-5
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Látható, hogy az

+ 0,2 Mc /20.000 Mc esetén/

+ 2 % /10 Mc esetén/¡sas

+ 4 % /5  Mc esetén/

+ 20 % / I  Mc esetén/

+ 200 % /100 Ke esetén/

1 Mc alatti frekvenciakülönbségek mérése még a 

legjobb üregrezonátorral sem lehetséges»*

A kis frekvenciakülönbségek pontos mérésének problémá

ját heterodin rendszerű frekvenciamérő berendezésekkel lehet 

megoldani. Ezek a berendezések igen gondosan ellenőrzött, és 

termosztátban tartott kvarckristály rezgéseit sokszorozzák fel 

a mérendő frekvenciatartományig. A felsokszorozott rezgést üt- 

tetve a mérendő rezgéssel igen pontos, abszolút frekvenciamé

rést érhetünk el, A mérési pontosság a kiinduló kvarckristály 

frekvenciájának pontosságától és stabilitásától függ. Az igy 

készült frekvencia normálokat állandóan ellenőrizni kell egy

hiteles frekvenciát kibocsátó adóállomás /W.W.V adók/ jeleivel.
~6 -7

Az ilyen elven működő berendézésekkel 10 - 10 nagyságrendű

pontosságot értek el. A készülék bonyolult felépítésű, és elég 

nagy terjedelmére nézve iö. /12 /

A mikrohullámu spektroszkopia technikájának fejlődésével 

egy másik frekvenciaetalon tipus is kialakult. Ez az ammónia gáz 

rotációs-vibrációs spektrumvonalait fogadja el hitelesnek / 3 / , 

és a mérendő jelet ezekkel a vonalakkal hasonlítja össze. Az 

hitelesnek elfogadott fő vonalai a 19-39 KMC tartományba 

esnek. Más tartományok esetén a normál jeleit leosztani, vagy



vagy sokszorozni kellő Rogers /3 /  igy elkészített mérőberendezése 

aránylag egyszerű felépítésű, azonban egy abszorpciós mikrohullám 

mu spektroszkop állandó üzembentartását teszi szükségessé. Az ál

tala elérte pontosság - ha elfogadjuk az vonalakat frekvencia- 

mérés alapjául - túlhaladja a kvarc etalonok pontosságát* Előnye 

a módszernek az9 hogy a frekvencia-normált nem kell állandóan el

lenőriz»! 8 mint a kvarc etalont, mert a spektrumvonalak stabilitá

sa igen nagy 0

Az eddig ismertetett berendezések abszolút és relativ 

frekvenciamérésre egyformán alkalmasak» Ha csupán frekvencia 

különbségek pontos mérése szükséges, akkor ez lényegesen egysze

rűbb módon megoldhatóo A mérendő jeleket egy ismert frekvenciával 

modulált segédoszcillátor jeleivel keverik össze, és

a kevert ¿jelet egy szelektiv vevő segítségével detektálják«/13»XVe 

Az 1c ábrán látható a berendezés működésének elve» A mérendő jel

rendesen egy "abszorbeiós 

cella*' által átvitt, vagy 

visszavert hullám* A beeső 

hullámokat egy mérőgenerá

tor szolgáltatja, amelynek 

frekvenciáját • egj/\o sávban 

lineárisan Változtatják 

/frekvenciamoduláfdó melyet 

klisztronok esetén egy9-a 

reflektorra kötött fűrész- 

rezgéssel lehet elérnio/ A 

mérendő jel ebben a sávban 

jelenik meg» / I a/  A segéd

oszcillátor egy %  fix 

frekvenciát bocsát ki / I I * /  

Ha a detektor után egy V  

frekvenciára lehangolt szelektiv vevőt kapcsolunk, akkor ez a vevő 

akkor fog "megszólalni", ha a frekvenciamodulációs fürészrezgés a 

— V illetve a0o + v,; pontokba ér„ Ez azt jelenti, hogy a 

szélességű frekvencia skálán, melyet oszcillográf ernyőjére 

vihetünk fel, két éles vonal jelenik meg, melyeknek távolsága 20  •

A szelektiv vevőt pontosan bekalibrálva a frekvencia

különbségek változtathatók0 A mérés pontossága a vevő kalibrációs

- 2.31 -

1® ábra



- 232 -

pontosságával egyezik meg® Ezt a módszert alkalmazzék az üregek 

jósági tényezőjének mérésére és a mikrohullámu spektroszkópiában 

relativ frekvenciamérésre® A 2® ábrán Carter és Smith által kö

bölt fénykép alapján ké

szült rajz látható. Az 

/ 3 » V  vonalának, 

finom struktúrája mellett 

látható a két frekvencia- 

mérő jel® Ezeknek távol

sága 267 KHz-nek felel meg,

A segédoszcillátort modu

lálva az oldal sávoknak meg

felelj vonalak is megje- 

2« ábra lennek az ernyőn®

A most Ismertetendő berendelés mikrohullámu spáfctrosz- 

kopia céljaira készült«. A Dailey, /1 3 / Watts-Williams, /!$■/» Jen 

/5 /  és Garter-Smith / ! /  által használt módszerektől abban tér el* 

hogy

1#/ A segédoszcillátort nem moduláljuk® Ez lehetőséget 

ad arra,,. hogy azt, ple. egy molekula jelhez stabilizálva /8 /  a be

rendezéssel egyben abszolút frekvenciát is lehessen mérni»

2'»'/ A jelek távolságának mérése nem egy szelektiv vevő 

kalibrációjával, hanem közvetlenül egy kvarc-oszcillátorral tör-: 

ténik* Ez által a mérés pontossága lényegesen nagyobbá válik«

Berendezésünk blokksémája a 3® ábrán látható* Az 1, jel

zésű klisztron oszcillátor jelei attenuátoron és a keverőn 

keresztül a mérendő elemhez csatlakoznak* A mi esetünkben öz egy 

mágikus. T,, melynek "h" ágában detektor és egyik szimmetrikus ágá- 

bán a mérendő üreg foglal helyet® Ugyancsak a keverőhöz csat

lakozik attenuátoron keresztül a 2. jelzésű, modulálatlan segéd

oszcillátor is®

A Kj kristály keverő egyben a frekvenciamérő jelek de

tektálására is szolgál® A detektált jelekből és a "Sz" szignál- 

generátor jeleiből, a "Kp" keverő egy második középfrekvenciát 

állit előj ezt egyszerű alacsonyfrekvenciás erősités után egy 

elektronkapcsoló segítségével az oszcillográf "második** sugarára 

vittük fel*
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Xl'jsthw

3« ábra

Az 1. jelzésű klisztront egy "F" fürészfoggenerátor segít

ségével moduláltuk. A mágikus T "H" ágában elhelyezett detektor se

gítségével á mérendő üreg rezonancia görbéjét az oszcillográf "első'* 

sugarára vittük fel.

^berendezés működése.

Az 1. és 2. klisztronokat úgy hangoljuk össze,, hogy a 

klisztron fix rezgése beleessék az 1/ /frekvenciában modulált/ 

^iszt ron rezgési sávjába. A két klisztron jele a K-, kristályon
\
Meredik, és minden fürészfog periódusban egy 0 - tartomány- 

^  folyamatosan változó ’•középfrekvenciát" prudukál. /4 . ábra/.

í klystron

4. ábra
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Ha a 2. klisztron rezgésével^0'az 1. klisztron rezgési sávjának 

közepére álltunk be, akkor a keletkező középfrekvencia Av -tői 

csökken zérusig, majd újra nő A\? -ig minden fürészfog periódusban. 

Ezt a változó középfrekvenciát keverjük a "K2M keverőben a hiteles 

oszcillátor je liv e l . '

A K2 keverő egyben sokszorozza a hiteles oszcillátor je

leit, és igy minden fürészfogperiódusban annyiszor kapunk zérus 

kevert frekvenciát, ahány felharmonikus beleesik a sávba.

A kapott zérus kevert frekvenciákat igen pontosan lehet 

ésalelni. A keskeny sávú alacsonyfrekvenciás erősítés után tehát 

az oszcillográf második sugarára annyi impulzus jut, ahány fel- 

harmonikus a hiteles oszcillátornak beleesett a A v  frekvencia- 

sávba. Két impulzus közötti távolság éppen akkora frekvenciának 

felel meg, amekkorára a hiteles oszcillátort hangoltuk. A máso

dik sugáron tehát egy frekvenciamérőléc jelenik meg. A vonalak - 

közötti frekvenciakülönbség pontossága a hiteles oszcillátor 

pontosságával egyezik meg.

Az oszcillográfon megjelenő kép az 5» ábrán látható.

A ’̂ 2" keverő a páros harmonikusokat emeli ki..Az erősítéseket

úgy beállítva, hogy csupán

. 1 a párosak látszanak, a
* * *i

j páratlan harmonikusok ko-

\ zötti 2 Vo különbségeket

használtuk mérésre.

1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 I  1  1

5. ábra 

A berendezés elemei.

1 . /  Mikrohullámu elemek. A 3 cm-es tartományban 

9 x 22 mm négyszögkeresztmetszetü hullámvezetőt használtunk. Osz

cillátornak OSW 2017 /723 A/B/ tipusu 3,2 cm-es kiisjtront alkal

maztunk.

A K-̂ keverő a 6. ábrán látható. Ez egy 1N23A Si-W kris

tállyal készült koaxiális keverő. Az ábrán látható felső elveze
ti

tés a mérőjelekhez szükséges középfrekvenciát vezeti a K^ elek

troncsöves keverőbe.
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A kimenő oldalon elhelyezett hangold csavar a mérendő ©le

met illeszti a keverőhöz. A változtatható attenuátorok beállításán 

val a klisztronok egymásra való hatását lehet lecsökkenteni*

Ks keverőhöz

RH.i

-c

RK. 2. változtatható

A  attenuátor

j=i— ms?—

A

6* ábra

iNm
.kristály hangoló ĉsáva/'

merendő elemhez

>
7* ábra A mágikus I

A mérendő üreg bekötése a7® ábrán látható® Egy illeszté
si kompenzáció nélküli mágikus-f E-ágra csatlakozunk az £&x frek

venciában modulált jeleivel • A H-ágfean elhelyezett kristály a két' 

szimmetrikus ágról reflektált jel különbségét detektálja® Az üre

get az egyik szimmetrikus ágba helyezve, & másik szimmetrikus ág

ban elhelyezett hangoló dugattyu segítségével, rezonanciától tá

vol, a ,fhidM kiegyenlítését be lehet állítani így az oszcillográf 

ernyőjén az üreg rezonancia görbéje jelenik meg* Az attenuátor és 

a hangolócsavar beállításával elérhető &s8 hogy a segédoszcilláto* 

jelei nem zavarják meg a mérendő rezonancia görbét, azt nem torzít
ják el« Ezt a mikrohullámu elrendezést Jen /5 /  spektroszkop-leirása 

alapján készítettük el, elmélete ugyané cikkben található*

2 . /  Elektronikus elemek«. A készülékben használt erősí

tőkre nincs speciális megkötés, ezek alacsonyfrekvenciás erősítők. 

A K,, keverő egy ECH42 keverőcsőből állott* Ennek nem adtunk elő- 

feszültaéget, és ezáltal a sokszorozási hatásfoka megnőtt® A hi

teles oszcillátor egy 1 MG kristályról induló harmonikus generá

tor voltj) melyet. 1 - 10 MG tartományban lehetett hangolni. A K? 

keverő kb. 1,5 - 2 T segédrezgés-jellel dolgozott optimálisan. 

Ilyenkor 3*- 4- páros harmonikus jelentkezett elég erősen, ami 

6 - 8  "marker" jelnek felel meg az alapharmonikustól jobbra és 

balra,' szimmetrikusan#

A keverőcső utáni erősítő keskeny sávú, ez az mérőjelek 

szélességét csökkenti* A jelek szélessége még erős széthúzásban
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sem zavar, mert a zérus frekvenciának megfelelő hely, mint jól 

definiált befüződés látszik a jelen. A 8. ábra a marker skála

egy részét ábrázolja igen 

erős széthúzásban.

3*/ Tápberendezések. A klisz- 

tronok feszültségét sta

bilizált anódpótló, a 

reflektorfeszültségeket 

pedig telep szolgáltat

ta. A frekvenciamodulá- 

ció elérése egy ECC4Q 

 ̂ csővel készült fürészfog-

8, ábra generátor készült, mely

erősítés után 2 - 3° V változtatható feszültséget ad a reflektor

nak, az egyenfesziiltségre szupexponálva.

A 2 ,klisztron reflektorfeszültségének finom változta

tásával lehet az egész frekvencia-mérőlécet elmozgatni, a mé

rendő jelhez viszonyítva.

Tapasztalatok a berendezés működésével kapcsolatban.

A készülék üzembehelyezésénél először durván össze kell 

hangolni a két klisztront. A mikrohullámu illesztéseket beállitva 

a 2« klisztron reflektorfeszültségének változtatásával be lehet 

állítani- a mérőjeleket.

A készülék működésére vonatkozó tapasztalatok szerzése 

céljából egy 75 x 37 mm keresztmetszetű négyszögletes üreg kü

lönböző módusainak jósági tényezőjét mertük le. Egy frekvencián 

az üreg hosszméretét változtatva észlelt kb. 30 módus Q-ja looo- 

5000 közötti értékeket mutatott. A 9* ábrán egy üreg jel látható

az egyik sugáron, mig 

a másik sugáron a mérő

jelek. Két jel közötti 

távolság 10 Mc. A 10. 

ábrán egy másik módus- 

nakomegfelélő üreg jel 

látható. Itt a mérőjel^ 

távolsága 2 Mc. A két ^  

rés különböző hidkiegy011

9» ábra ütésnél történt. Az e^
6



/9® ábra/ kiegyenlítetlens 

azaz  a mágikus T szimmetri

kus végeiről reflektált hűl-
.

lámok fázisban találkoznak»

A klisztron módusa miatti
' fisnál

görbület zavarja a kiérté

kelést® A második /10*ábra/ 

kisgyenl.itett mérés, itt a 

görbület nincs jelen. A ki- 

egyenlítés azt jelenti, hogy 

a mágikus T szimmetrikus 

ágai azonos impedanciával

vannak lezárva« a mérés-1 / / * •
10» ábra nél használt 10 <= $0 Mc

frekven©iasávra jói elérhető® A mágikus T "H" ágába ilyenkor a 

szimmetrikus végekről visszaverődött hullámok különbsége jut» Ha
.

az üreg nincs rezonanciára hangolva* akkor a detektor egy minimu-
.

mot mutat« A klisztron rezgési módusának megfelelő görbület ilyen- 

kor nem mutatkozik, mert a két végről reflektált hullámok ellen

tétes fázisban találkoznak. Az üreget a klisztron rezgési sávjá

ba hangolva az oszcillográf ernyőjén a rezonancia görbe jelenik 

meg, /10* ábra/® Ilyenkor a H ágba a 11® ábrán látható két ref

lektált jel különbsége jut.

11. ábra

A rajzok közvetlenül az oszcillográf ernyőjén megjelent kép 

rajzolásával készültek*
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AZ ATOMFIZIKAI OSZTÁLY KÖZLEMÉNYE- 

OSZTÁLYVEZETŐ £ SIMONI! KÁBOLI

lé.iéÉK§ife tankrsndszerü elektrosztatikus generátorba

Irtás Eöstka Fái

Az ©lektíosatatikus generátorok működtetésének régebbi 

évekbe» /X9*9-1952/> Sopronban, Sehmi&t Gy®, Erő J®* larlsvits J® 

és Lux, Ae által szerzett tapasztalataink eredményét a H K I  közle

mények 1953* 1-11« ssámában található sikkek foglalják össze® Az 

akkor tápasztalt lak alapján a soproni nyomásaiatti generátort még 

Sopronban átalakították* azonban az átépítés után mérések már csak 

Budapesten történtek»

A konstrukciós változtatás fentemlített cikkekben már 

lényegében 1© van szögezve* Az uj kivitelezés a régitől abban 

különböziks hogy a nagyfeszültsegu elektróda és a generátor alap*» 

lemez© közötti tartóoszlop ekvipotenciális gyűrűkkel van aláoszt

va. Ezák rendeltetése* hogy a feszültség egyenletes aláosatását- 

biztositsák a hossztengel *tehát a szalag és az esetlegesen beépí

tendő gyorsitócső mentén. Az ekvipotenciális gyűrűk 420 mm átmé

rőjű szilumin tárcsák* melyek a tartályfal felé hengeres felületet, 

egymás felé pedig E * 15 mm-es lekerekitést mutatnak® A tárcsák a 

szalagnak és felfogé csavarok számára megfelelő nyílással, illető

leg furatokkal vannak ellátva. Az egyes tárcsák között 56 mm magas 

porcelánból való tám-szigetelŐk vannak elhelyezve® Ilyen formán 

20 db tárcsa alkotja a nagyfeszültségű elektródát tartó oszlopot.

Az ilyen tipusu elrendezés az irodalomban általánosan Ismert®

A következőkben össze szeretnénk foglalni* hogy milyen 

jellegű karakterisztikákat vettünk fel az átépített berendezéssel®

A generátorral szabadtéri és tankban történő méréseket végeztünk.

A szabadtéri vizsgálatok főként a szalagtöltés és töltésleszedés 

körülményeivel foglalkoztak, mig a tankban a nagyfeszültSégre vo

natkozó mérések folytak® A töltésszállitás rendszerét sematikusan 

az l .s z . ábra tünteti fel# A töltőtüsor a tankfal átvezető szige

telőjén keresztül körülbelül 4-10 kV töltőfeszültséget kap /szabad

téren/* A tüsor ellenelektródája az alsó szalaghenger. A felfutó 

szalagág külső oldala kapja a töltőfeszültséget. A szalag ezen 

oldala az ekvipotenciális gyűrűk áttöretei mellett* kb* 10 huh tá—
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7tjül

lá b ra

válságban fut® A szalag töl

tésének tekintélyes részét a 

nivógyürük nem kielégítően 

megmunkált szalag felőli ol

dalai vették les továbbá - 

egyetértésben a Zs»f. Hatforsch. 

X952. 161. old. - az alsó hen

ger azon alkotóba, melynél a 

szalag elhagyja a hengert. A 

szalag lefutó ágának töltését 

szolgáltató áttöltő tüsor fe

szültségét egy tüköz adja. En

nek működését úgy vizsgáltuk, 

hogy nagy ohmszámu, változtat

ható ellenállással helyettesí

tettük. /2 . sz. ábra./A rövid

zárási áram diagrammjában ilyen" 

kor jól észlelhető volt a tö

réssel rendelkező görbe, mely 

mutatja? hogy egy kritikus fe

szültségen alul nem működik a 

visszatöltő tüsor* A rövidzá- 

rásu áram kevesebb, mint a ren

des érték fele. /2*sz# táblázat 

Abból a diagrammból is kitűnik 

ez, melyben az áttöltő tüsor 

áramát a szikráköz-távolság- 

fiiggvényében. vettük fel.

/5 .s z . ábra/  Lásd túloldalon 1 

Itt konstansnak tartottuk az 

összes tüsortávolságokat, va

lamint a töltőfeszültséget.

2. táblázat

R 0 0,4 5 50 150 200 300 M

I „ 
r* z • 40 39 39 38 92 92 92 92 uA
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3® ábra

A leszedő tüsor távolsága a szalagtól nem látszott túlságosan 

kritikusnak, hacsak nem tettük túlságosan távol a szalagtól« Ezen 

tüsor árama a töltőfeszültség függvényében a szalagtól való 6 se® 

távolság ©setén a 4®sz* ábrán van feltüntetve®

Az optimális rövidzárási áram beállítása az áttöltőtüsor 

és a szikraköz távolságainak összehangolásából áll. Az áttöltőtüsor 

hatásos működéséhez kb 10-14 mm-es távolság volt szükséges# Ez azon 

bán csak akkor működőképes, ha a szikraköz helyesen megválasztott 

távolsága a megfelelő feszültségkűlönbséget biztosítja.

Rövid&árási mérés alkalmával a nivógyürük által leszedett 

töltések mérése úgy történt» hogy az egymás között rövidrezárt ni- 

vógyürüket hol a leszedő» hol az áttöltő tűsorra, illetőleg direkt 

földre kötöttük és mértük az áramokat a gyűrűkön és tüsorokon.

Egy bi&o&yos beállítás esetén történtek mindezek a mérések, ami- 

kőris a tűaortávolságokon semmiféle változtatást nem eszközöltünk«

A mérési eredmények összefoglalása a következő:

Pozitív Negativ
töltés

Szalag felfutó ágán 
Leszedőtütfor árama 
Gyűrűk levesznek felfutáskor 
ittÖltő tüsor árama 
Gyűrűk elvisznek ebből 
Lefutó ágon megérkezik

50 uA
25 H 
25 
55 
5 

50

ff
n
«
tt

35 uA
23 " 
12 
85 
25 
60

ff
tf
M
ff



4. ábra

A generátor viselkedése tehát pozitív és negatív működtetésben 

nem ugyanaz. Ennek oka legfőképpen abban keresendő, hogy a sza

lag és tüsorok, peremek, fémszerelvények közötti töltésátadás 

mechanizmusa más pozitiv és más negatív töltés esetén. Jól meg

figyelhető, hogyha a szalag negativ töltést szállit, a gyűrűk 

kevesebb töltést képesek levenni. A pozitiv töltést szállító 

tüs'orok viszont nagyobb áramot szállítanak, mint a negativ töl

tésű tüsorok* Jól megkülönböztethető a kétféle tüsor töltésszál- 

litása. A pozitiv tüsomál egy széles, sugárzó kúp látható, 

negativ polaritás esetén'csak a tű csúcsánál jelenik meg egy kis 

féuypamaes» Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a nivó- 

gyűrűk töltésleszedése másképpen alakul abban az esetben, ha a 

generátor feszültség alatt van.

A teljes rövidzárási áram értéke változó aszerint, hogy 

milyen kapcsolásban mérjük. A mérések összehasonlíthatósága ked

véért megállapodtunk abban, hogy a rövidzárási áramot úgy mér

jük, hogy az összes nivógyürüt. rövidrezárjuk és a leszedő tüsor- 

hoz hozzákötjük# Mérjük pedig az elektródából a földre folyó ára

mot •

A felső elektróda tüsorai közül az áttöltq tüsor ha

tása volt nagyobb» Az arány 1:2 pozitiv és 1:3 negativ polaritás
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esetén. Ez soproni mérésekkel és irodalmi adatokkal /Pbys«Rey. 

46/1935 p 315/ egyetértésben van. Maga a rövidzárási áram le

folyása a töltőfeszültség függvényében kissé különbözik a soproni 

mérésektől. A karakterisztikának egy hirtelen emelkedő szakasza, 

könyöke, azonban utána telítés helyett egy maximumos része van, 

végül mérsékelt visszaesés, ahogyan ezt az 5® sz. ábra mutatja.

/Ezefcet az adatokat más tüsor beállítás mellett mértük, mint a 

aivógyürük áramainak mérésekor./

Hasonló lefutásu ez a karakterisztika nyomás alatt. Pl*

3 atü N-, esetén, negativ polaritásban, a következőket mértük:

6 .sz. táblázat

+-x 10 11 12 13 13,6 14 15 kV

40 70 140 130 80 ÚA
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A rövidzárásí áram maximális értéke a szigetelőképességek 

átalános megj avulásával megnőtt * A karakterisztika jellege azonban 

nem változott® Valószínűnek látszik, hogy az áttöltő tüsor erős mű

ködése következtében a lefutó szalagágra akkora töltésmennyiség 

jut , hogy ezek az elektródánál az oszlop nivógyürüire visszasugá

roznak , mintegy csökkentve a rövidzárási áramot. Hasonló jelensé

gekről, de nagyfeszültséggel történt méréseknél, a Phys.Rev. 1955» 

541. oldala tesz említést*

A szalaganyagra vonatkozó vizsgálatok eredménye a követ

kező ?

A Sopronban legjobbnak talált kétoldalt varnisozott se

lyemből lévő szalagot használtuk az összes mérések elvégzésekor.

Ez egy nem túlságosan sűrűn szövött, de erős selyemanyag. A sza

lag felszíne nem teljesen sima* hanem barázdás® Hátránya, hogy az 

összevarrás helye a töltésszállitás egyenletességét megzavarja# 

így pl« egy másik generátor szikraközfeszültségét mérve azt ta

pasztaltuk, hogy a 15 kV-os egyenfeszültségre kb + 500 V 2,5 Hz-es 

váltakozó feszültség van superponálva. Ez a 2,5 Hz megfelel a sza- 

iagvarrás áthaladási frekvenciájának« Ezenkivül megvan a veszély, 

hogy a szalag az erős mechanikai igénybevétel miatt felfejtodik* 

Ezen hátrány kiküszöbölésére gumírozott, végtelenitett szallagok- 

kal próbálkoztunk. Kétféle, külsőleg gumírozott szalaggal végez

tünk kísérletet, de töltés-szállításra alkalmatlanok voltak.

Köszönetet mondunk a Debreceni Egyetem Kísérleti Fizikai 

Intézet tapasztalatnyujtásáért, akiknek az általuk sikeresen hasz

nál , fentiektől eltérő tipusu szalagját adataik alapján elkészí

tettük és kipróbáltuk. Azt tapasztaltuk, hogy a szalag töltésszál- 

litása kb $0 %-kal jobb, mint az általunk használt vamis-szala

goké# A szalag azonban sokkal kényesebb a felületével szemben fek

vő elektródafelületekre. Ennek oka, hogy a varnislakk a selyem 

apró bolyhosodásait és szálait leragasztja, ami ennél a szalagnál 

elmaradt. Tankgenerátorunk esetén a szalag nagyobb töltésszálli- 

tó képességét lerontotta a nivógyürüknél fellépő nagyobb veszte

ség. A szalagot csak a kipróbálása alkalmával használtuk.

A feszültségmérések két részre oszthatók: szabadtéri es 

tankban történő mérések o



A sokelektródás elrendezés önmagában még nem 'biztosít 

egyenletes feszültségesést a szalag mentén* Az egyes nivógyürük 

ugyanis kilönbözőféleképen szednek fel töltést a szalagról, és 

egymáshoz képest @ szerint a töltésfelvétel szerint töltődnek*

. Es azt eredmény ezt®a hogy a legalsó három és a legfelső három 

gyürüj melyek a legtöbb töltést szedik le a szalagról* peremük kö

zött átütött® Íz ellen osztó ellenállás beszerelésével védekeztünk*. 

Fokozatonként 1500 M Ohm* összesen kb 30000 M Ohm osztóellenállás 

van a tartóoszlop mentén® Ez a pótencíálmenexsfc egyénietessé tette.

Felvettük a generátor terhelési karakterisztikáját, lér

tük ilyenkor a generátor feszültségét a terembeli elrendezésnek 

megfelelően előzőleg kalibrált rotációs voltmérővel* továbbá a 

terhelést képező áramokat® A generátor terhelését három tényezőre 

lehet bontani* Egyrészt az osztóellenállás terhelése és a szige

telők mentén történő levezetés® Ez a terhelés a feszültséggel li

neárisan nős tehát a lineáris elemnek* az osztóellenállásnak, van 

döntő szerepe ebben. Másrészt tekintetbe jön a mesterségesen oda- 

helyezett terhelési egy változtatható távolságban elhelyezett tü- 

csucs, melynek áramát szintén mértük. Harmadrészt gondolni kell 

a generátor sugárzás utján bekövetkező töltésveszteségére. Ez 

utóbbit kézbentartani és szabályozni nem áll módunkban. Csökkente

ni ellenben lehet* ha a szerelvények felületi megmunkálásának fi

nomságát fokozzuk« Á mért adatok birtokában, felrajzolható a gene

rátor terhelési görbéje* hasonlóan Neuberts **E1 ekt rostát is ché 

Generatoren” c# könyvében találhatóhoz. A diagrammba berajzoltuk 

a különböző szivócsucstávolságok esetén mérhető tüáramokat. Ezeket 

a pontokat úgy kaptuk, hogy kevesebb szalagtöltést engedtünk meg.

A maximális szalagtöltés pontjait összekötve, a generátor maximá

lis terhelési görbéjét nyerjük. /? .s z . ábra/ Lásd a túloldalon!

A terhelési diagramm felhasználható* ha további járulé

kos veszteségekkel akarjuk a generátort terhelni. Ilyenkor a vesz

teségi görbe minden egyes metszékéből levonandó a kivánt terhelés. 

Rendszerint az ebben a módosított esetben elérhető maximális fe

szültség /U*. , J  érdekes, amely az ábrából közvetlenül leolvas-
lUcŰT*

ható« A feszültségtől függetlenül konstans járulékos terhelés

esetét tünteti fel a 8 .sz . ábra.
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7. ábra



A tartályban történt mérések bosszú időn keresztül a 

várt feszültség kimaradását mutatták. Ennek oka végső esetben a 

generátor oszlopnak az átalakítása volt, a soproni elrendezéshez 

képest* A generátor nivógyürüinek felületi megmunkálása ugyanis 

esztergapadon történt, simitófogással. Az öntvényeknek apró hibái 

vqltak* Ezeknek a hatását vizsgáltuk egy, tartályfal távolságában 

elhelyezett lemez segítségével. Kiderült, hogy ezek okozzák a 

generátor töltésveszteségét nagyobb nyomáson* A generátor 1 at

moszférán még elegendő töltéssel rendelkezett, hogy a geometriai 

méretek és az átütési szilárdságnak megfelelő maximális feszült

séget elérje, de nagyobb nyomáson, azaz nagyobb feszültségen 

túlságosan megnőtt a veszteségi áram. összehasonlításul közöljük 

a veszteséges generátor és a kielégitő töltőárammal rendelkező 

generátor feszültségkarakterisztikáját a nyomás függvényében.

( /9«sz* ábra/.
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9® ábra

A két karakterisztika között nemcsak az volt a különb

ség, hogy lényegesen nagyobb feszültséget lehetett elérni. A leg

fontosabb különbség az volt, hogy a második eset valóban határ- 

feszültséget jelent * A generátor a tankfalhoz keményen átütött, 

vagyis a szigetelőközeg átütési feszültségét értük *el# Ha a ge

nerátor töltésben gazdagabb lenné, sem lehetne nagyobb feszült

séget elérni« Nem úgy az első esetben.

Mérések történtek továbbá freonos-nitrogénes gáztöltés

sel is» Ezek csak feszültségben mutattak elterő eredményt az 

előző mérésekből, egyébként azonosan viselkedett minden* 1 ata 

Np keverve 25 % COp-vel volt a tank töltése, amikor freon 1 2 - t  

/G Clp F-/ adagoltunk hozzá. A freont art alom függvényében a 

vetkező feszültségértékeket mértük:

f reont art. - 21 28 %

Ug3mb 220 375 500/800/ kV. pozitív p o l a r i t á s

©setén# Az utolsó, érték két átütés után. felment 800 kV-ra.
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^További mérések a freon tartalom ■megmaradásával /2oo 1/ 

és Np hozzátöltésével folytatódtak. Ez a freon ^-os csökkenését 

és a nyomás növekedését jelenti» Maximális eredményképen 6*6 atü 

N2 és kb. 4 % freon esetében pozitiv polaritásban 1630 kV® 

negatív polaritásban 1230 kV feszültséget kaptunk. Az erre a 

mérésre vonatkozó töltőfeszültség-nagyfeszültség karakteriszti

kákat a lO.sz« ábra mutatja. Látható* hogy a töltőfeszültség 

nagymértékben emelkedik» A szabadtéren használt 4 - 10 kY helyett 

egészen 41 kY-ig használtunk töltőfeszültséget. A friss gáztöl

tés után fellépő első átütések rosszabb eredményt adtak, mint a 

bizonyos átütésszám után következők, még akkor is, ha a gázt 

huzamosabb ideig pihentettük a tartályban« lágyon hasznos volt 

felváltott polaritás mellett átütéseket végezni. Ilyenkor az 

elektródán és tartályon mindig jelenlévő szálak, por stb. által, 

létrehozott egyenlőtlenségeket felváltva leégetik az átütések.

/IQ* ábrát lásd a túloldalon!/

A tankban történt feszültségmérések alkalmával minden 

alkalommal kerültük a nagynyomású levegő alkalmazását. ÍT2 gázt 

használtunk annak ellenére, hogy a forgalomba kerülő nitrogén 

víztartalma aránylag nagy. Kifagyasztással és szilikagélen tör

ténő átáramoltatással segítettünk ezen. Nem akarjuk ugyanis 

kockáztatni, hogy a szalag üzemközben meggyulladjon, amint ezt 

egyes szerzők említik. /Phys.Rev. 73.1948.p. 1413«/

Az elért maximális feszültség a generátort túlságosan 

igénybevette. Egyes helyeken a porcellán támszigetelők hosszten

gelyük mentén átütöttek* mert az egyes porcellánokra jutó rész

feszültség nagyobb volt, mint amennyire eredetileg méretezték.

*

Számítások történtek a generátorban fellépő elektrosz

tatikus erőhatásokra vonatkozóan. A kis távolságok és nagy fe

szültségek miatt ezek tekintélyesek és figyelemreméltók, aho

gyan azt Lauritsen egyik cikke /phys.Rev.,59»1941.p.241./ is 

említi, és a mérések közben nyert tapasztalatok is igazolják.

Fent leirt mérésekkel az volt a célunk, hogy tapasz

talatokat szerezzünk egy 4 MV-os tankgenerátor üzembehelyezésé

hez. Méréseink azt eredményezték, hogy egy 760 mm átmérőjű és 

1800 mm magas tartályban elhelyezett generátorral 1,6 MY-ot
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lehetett elérni® Az igy szerzett tapasztalatok alapján meg van 

minden remény, hogy a 4 HV-os berendezéssel a kivánt feszült

séget elérjük#

Végül köszönetét szeretnék mondani Kálmán Gábor, 

Szepes György és Virágh Sándomé kartársaknak, akikkel felvált

va együttműködve a méréseket végrehajtottuk.

Irodalom

1 ./  Van de Graaff, ïrump*Buechner. Electrostatic Generators for 
the Acceleration of Charged Particles.Phys.Soc.Progr.Rep.XI.

2 , /  Heubert. Elektrostatische Generatoren. Verlag Oldenbourg. 1942. 
5e/ Buechner, Van de Graaff stb. Electrostatic Accelerator for

Electrons. R®Sc.I» 18.1947®* 754.0®
4 ./  Fortescue. The High Voltage Electrostatic Generator at the 

Atomic Energy Research Establishment* Journal IEE. 1949/1»
77*o.

5 . /  Tuve, Hafst&d, Dahl.High Voltage Technique for Huclear 
Physics Studies.Phys.Rev.48.1935.315«Q*

6 . /  Flammersfeld, Weber.Einfache Van de Graaff Generatoren mit 
doppelter Banbeladung. Z. Naturforschg. 7a» 1952.161.0.

7 ./  Danforth, Hudspeth, Mandevil1e.Gompact Electrostatic Generator 
for the Production of Positive Ions.Phys.Rev.73»194-8.1413*0.

8 . /  Lauritsen,Fowler.Application of a Pressure Electrostatic 
Generator to the Transmutation of Light Elements by Protons. 
Phys.Rev. 59.1941.241.0.

Érkezett: 1954. ápr. 8.



AZ ATOMFIZIKAI OSZTÁLY KÖZLEMÉNYE 

OSZTÁLYVEZETŐ: SIMONYI KÁBOLY

A nehéshidrogén elektrolitos szétválasztási tényezőjére vonat

kozó vizsgálatok. '

Irtai Czike Kálmán és Fodor Józsefné

A hidrogén izotópját* a deutériumot Urey, Brickwedde és 

Murphy mutatták ki először 1932-ben# a hidrogén gáz színképé

ben® A deutérium előállításának kiindulási anyaga a természetes 

v í z ,  melyben a nehézvíz mennyiséged-^: B9ö «0,0160s %

A deutérium előállítására több módszer ismeretes. Je

lentősebbek a következők:

18/  diffúzió

a«/ közönséges diffúzió 

b*/ termodiffuzió 

2«/ frakcionált desztilláció vízből és hidrogénből 

3«/ kémiai eljárások

4 . /  frakcionált deszorpció vízből ás hidrogénből 

5»/ kicserélődési reakciók 

6*/ elektrolízis.

1»/ a»/ A porozus' agyagfalon át történő diffúziónál^^, mivel a 

diffúzió sebessége a molekulasulyok négyzetgyökével fordítva 

arányos, az agyagfalon belüli térben a deutérium, az agyagfalon 

kivül pedig a hidrogén dusul fel, ha a gázelegy bevezetése a cső 

belsejébe történik.

b ./  Termodiffuzió^^ esetében különböző molekulasulyu elegyek- 

ben ha állandó hőmérséklet esést tartunk fent, a nehezebb mole

kulák az alacsonyabb hőmérsékletű helyre vándorolnak.

A diffusiós eljárás előnye, hogy igen tiszta deutérium0'1' 

lehet vele előállítani és egyetlen módszer HD molekulák előállir

tására# Hátránya, hogy nehezen kezelhető berendezest igenyel.

2*/ A-vis és nehézvíz, továbbá a folyékony H0 és D0 tenziója
d d /5 /

közötti kis különbség miatt a frakcionált desztilláció'^ igen 

nagy tányérszámu kolonnát és nagy refluxot igényel, kis kitér-
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meléssel dolgozik, folyékoay hidrogénnel nehézkes az alacsony hőmér, 

sékleten való dolgozás.

3»/ Alacsony hőmérsékleten a hidrogén és deutérium vegyületeinek 

reakciósebessége különböző, ezen alapul,nak a kémiai feldusitó el

járások/6^.

4 . /  A frakcionált deszorpciós eljárások azon alapulnak, hogy a 

©2 molekulának 1.11. a D20“nak nagyobb a deszorpciós hője, mint 

El̂ -hek és a H20*-nafc/^ e

5»/ A természetes víz deütériumoxid tartalma és a hidrogén ill. 

kénhidrogén gáz között a következő kicserélődési folyamat ját

szódik le .^ :

h2+hdo« = ±  hd+h2o

H2S+HD0^=±HDS+H20 ..........................................2

Ez az eljárás nagyipari méretekben is megvalósítható.

6 . /  Az elektrolitikus eljárás lényege azon alapsziks hogy.vizes 

elektrolitokban a deutérium túlfeszültsége nagyobb, mint 'a hid

rogéné, ezért könnyebben szabadul fel a hidrogén és igy a deuté

rium az elektrolitban feldusul, > .

A hidrogén és deutérium között a következő tulajdonságok

ban lehet eltérés a túlfeszültség előidézése szempontjából^^:

1 . /  A két ion neutralizálódási sebessége.

2 . /  A hidrogén és deutérium atom hidrogén és deutérium 

molekulává alakulásának sebessége.

Ezenkivül eltérés lehet még a hidrogén és deutérium ionok mozgé

konyságában is. A hidrogén és deutérium ion mozgékonysága között 

vízben nincs különbség /315»2/

Az izotóp a lány eltolódását az elektrolízis alatt a szét.-

1 választási tényezővel szokták megadni:

1. J... elektrolitban

/ X L ’N gázban .............................. 3*
CÁ-

<A a szétválasztási tényező

í és H a deutérium és hidrogén koncentrációja az elektrolitban és 

ö gázban.
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Bell és Wolfender/11^ szerint különböző anyagú katódokon 

a szétválasztási faktor közel azonos, mely arra mutat, hogy a szét- 

választasban a döntő lépés a két ion neutralizálási sebessége* Mas 

szerzők s érint azonban (A függ az elektróda anyagától is, ez a tény 

arra mutat, hogy a molekulává alakulás sebessége sem elhanyagol

ható .

Ha feltetelezzük hogycx az elektrolizis alatt nem vál

tozik, érvényes Raleigh egyenlete:

"oH

'H

C<_1

.4

c ri és C n a hidrogén és deutérium móltörtje a kezdeti V térfo- 
oH 01) , u

gatban és a hidrogén és deutérium móltört;} e a végső V tér

fogatban. Áttérve a móltörtekről grammokra* a 4. egyenletből

ra a következő kifejezést kapjuk:

lóg W0H - lóg WH

lóg WoD - lóg WD ...................................... 5

W0H, w0l)> WH és Wp a hidrogén és deutérium s\ilya grammokban a 

kezdeti és végső térfogatban,

értékének nagyságától függ a kivánt koncentrációjú nehézvíz 

előállításához szükséges kiindulási elektrolit mennyisége. Az I . 

t blázat a kiindul-si elektrolit mennyiségé tartalma za különböző 

^-k mellett

Kiindulási elektrolitban a deutérium móltörtje 0*00015*

Végső élekt- litban a deutérium móltörtje 0,90.

I . táblázat

CÁ

1 g 90 mólszázalékos 
deutérium előállításá
hoz szükséges anyag - 
mennyisége 1-ben

¿X

1 g 90 mólszázalékos 
deutérium előállításá
hoz szüksége» anyag 
mennyisége 1-ben.

2 2o0000 6 54

3 1470 ?r 38

4 235 8 29

5 94 9 24
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Egyes szerzők <=* reeiprok értékét: adják meg % ez azonban nem cél

szerű, mert igy OCsMmértékeben a változás sokkal kisebb. Az 

elméletileg levezethető CXértéke sokkal nagyobb* mint a kísér

leti ©rsdmények® Ismék egyik oka az," hogy a felszabaduló hidrogén
712/

gáz reak i ba lép a vízzel' ^  %

H)D+B2‘? = ^ H 20+HD . . . . ............................» 6

és koncentráltabb oldatokban!

ü2o+h2^=^ HOD+DH . . . ........................ . . 7

DpO+HÍ)^=^HOű+d2 . . . . . . . . . . . . .  .8

A 6« egyenlet egyensúlyi állandója szobahőmérsékletem

k .  N  • M  . j 8

h m  ..............................................

A legtöbb fém, melyet elektródaként használunk, katalizálja eze

ket a reakciókat. Emellett, az elektrolízis alatt hidrogén 

koncentrációja a -folyadékban csökkenj, a deutériumé no.

A deutériumomid koncentrációja nagyobb a katód közelében, mint 

egyéb helyeken, ez a lokális koncentráció növeli a gaz deuté

rium tartalmát és egyben a kicserélődési reakciót is elősegíti.

Kísérletek .

Végső célkitűzésünk D20 előállítása volt. B célból ta

nulmányotok azokat a körülményeket, melyek mellett a legnagyobb 

érteket tudjuk elérni*

Elméleti meggondolások alapján a következő feltételeket akartuk

megvalósítani? +

a ./ Olyan katódfémet kell keresni, mely rosszul katali

zálja a kicserélődési reakciót.

b ./  A felszabaduló gáz a lehető leggyorsabban távozzék 

az elektróda felületéről a katalízis további elkerülése érdeke

ben.

c . /  A D-,0 lokális koncentrációját a katód felületén 

elkerüljük*

Kiindulási anyagunk desztillált; vízből készült 0,5 n. 

KCH volt* Eleinte 800 ml-es akkumulátor-cellákkal dolgoztunk, 

vas lemezekből készült elektródákkal.
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Az akkumulátor-cellák hűtőteknőben voltak elhelyezve, melyen
2

csapviz áramlott át. Az áramsürüség kb. 0,04 A/cm volt, az 

elektrolit hőfoka 16-17 C°.

Ezek a kisérletek nem vezettek a kivánt eredményre, 

mert a nyitott cellák, a nagy elektróda felületek kb. 30 % 

folyadék veszteséget okoztak az elgőzölgés és a felszabaduló gáz 

által elvitt folyadék miatt. Az áramsürüséget sem tudtuk növel

ni a kedvezőtlen h”tési viszonyok következtében. A felszabaduló 

gáz nem tudott az elektróda felületről elég gyorsan eltávozni.

Ugyancsak sikertelenek voltak a hasonló berendezésben 

nikkel lemez elektródákkal és savas elektrolitban ólom elektró

dákkal végzett kisérletek is. oC értékei ennél a kisérietsorozat- 

nál legjobb esetben 1,8-2,2 között voltak*

Jobb, de még mindig nem kielégítő eredményeket értünk

el oly mód n, hogy U alakban meghajlított nikkel lemezeket al-
/13 /

kalmaztunk 250 ml-es kémcsövekben' 7 .

2
Az áramsürüség e kísérleteknél 0,12 A/cm volt, mely a folyadék 

térfogatának csökkenésével kb. ötszörösére nőtt. Elektrolit 

hőfoka 20-21 C° . cK értékei 3-4 között voltak.

Ekkor Applebey és Ogden^2/  nyomán olyan tipusu elektro- 

lizáló edényekre tértünk át, melyek a fentebb emlitett feltéte

leket jobban kielégítették. Az edényeket Walton és Wolf enden^"^ 

által leirt módosításokkal készítettük el.

A katód a vizsgálandó fémből készült henger, melyöt 

koncentrikusan vesz körül a nagyobb, ugyancsak henger alakú 

anód. A két elektróda távolsága kb. 2 mm. E berendezésben a fel

szabaduló hidrogén gyorsan eltávozik a folyadékban fellépő áram

lás miatt, a deuteriumoxid sem koncentrálódhat a katód közelében 

és igen jó hűtési viszonyokat kapunk. Előnye a berendezésnek az 

is, hogy pl. 200 ml. kiindulási elektrolitot térfogatának több, 

mint tizedére tudtunk koncentrálni, azonos áramsürüség mellett. 

Mivel az edény zárt, i l l . a felszabaduló gáz a kivezető csövön 

át távozik el, elgózólgési veszteségeink is lényegesen kisebbek, 

átlagban nem haladják meg az 5 %-ot• A berendezés vázlata az 1. 

ábrán látható.
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1» ábra

~ függését a következő tényezőktől vizsgáltuk:

1«/ Elektródák anyagi minősége

2 . /  Aramsürüség

3 . /  Elektrolit koncentráció

4 . /  Elektrolit hőmérséklet

5 ./  Elektróda felületek nagysága és alakja. Lemezalaku elektródák

6 ./  Kicserélődési reakció vizsgálata:

a ./  A folyadék és gáz áramlási sebességének vizsgálata U 

alakú edény használata esetében.

b ./  Mechanikus keverés.

7 ./  Elektrolit minősége /KOH, NaOH:/

8 . /  A legjobb kísérleti körülmények mellett értékének vizsgá

lata a döutériumoxid koncentrációjának függvényeben.
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1 . /  Különböző anyagú elektródák,

Hsak azokat az elektróda anyagokat vizsgáltuk, melyek a gyakor

latban is szerepelhetnek. Az alkalmazott elektródák a következők 

voltak*

Katód Inód

a»/ nikkel nikkel

be/ vas nikkel

c ./  nikkelezett vas nikkelezett vas

d ./  vas vas

Elektrolit koncentráció 0,5 n KOH volt, mely a kiindulási 200 ml

elektrolit térfogaténak tizedére történő besüritése során tiz—
2

szeresére koncentrálódott. Áramsürüség 1,2 A/cm . Használat előtt 

az elektródákat gondosan zsírtalanítottuk bécsi mésszel, ezzel el= 

kerültük nikkel és nikkelezett vas esetében az anód oxidálódását#

DgO meghatározása.

A deutériumoxid mennyiségének növekedését uszós sűrűségméréssel 

vizsgáltuk.Z1^/

Bánéi a módszernél azt a két hőmérséklet értéket / ¡il

letve az ezekhez tartozó sűrűség értékeket:/ hasonlítjuk össze, 

melynél az úszó a standardként használt háromszor desztillált 

vizben és az ismeretlen D20 tartalma vizben lebeg. Az úszó hő

mérséklet-változás hatására bekövetkező mozgását nagyitóval fi

gyeltük. A hőmérséklet változtatása 0*01 G°-ot tartó ultrater

mosztáttal történt. A hőfokemelkedést 0,01 C° beosztású Beckmann 

hőmérőn olvastuk le. Irodalmi adatok szerint^16^ e módszerrel 1»

10"° sűrűség egység pontosságot lehet elérni. Az általunk elért
—•6

pontosság 4. 10“ sűrűség egység.

A minta előkészítése a sűrűségméréshez úgy történt, 

hogy az elektrolízis maradékát széndioxid átbuborékoltatásával 

neutralizáltuk és háromszori desztillációnak vetettük alá*

A. minta nagyon gondos tisztítása azért szükséges, mert a benn© 

maradó esetleges szennyezések a sűrűséget erősen b e f o l y á s o l j á k »

A legnagyobb hibát a szerves anyagok okozzák, ezért az utolsó 

desztilláció káliumpermanganátról történt.

A deutériumoxid s%»os értékét a következő képlet 

alapján számítottuk ki^1^ .
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BgO súly % »

d a mint® sűrűség© 

d^ a könnyű. viz sűrűség© 

d2 a dentériumoxid sűrűsége 

\ d **, d=4^

A méréseket 21,4 C°~on végeztük* A desztillált viz deuté- 

riumoxid tartalmát irodalmi adatok alapján 0*016 s%~osnak vettük«

Kísérleteink eredményét a II* táblázatban foglaltuk 

össze« A tábládat rovataiban az 1 és 2 jtlölés a két párhuzamos 

vizsgálatra vonatkozik*

II* táblásat«

Elektrolit koncentráció 0,5 n KOH 

Áramsürüség 192 A/em2 

Elektrolit hőfoka 15-16 ®°

Kiindulási deutériumoxid koncentráció 0*016 s%

Elektróda anyaga Kezdeti
térfogat
V0 ml

Végső 
térfogat 
V ml

Vo 02© s$-
(X

Katód Anód T"

Nikkel Nikkel
1* 200 14,8 13,5 0,155 7,8

2» 2QO 14,8 13,5 0,157 8,2

Vas Nikkel
1. 200 15,6 12,8 0,137 6,4

2. 200 18.5 10,8
. . ___  .

0,121 6,7

Nikkele-
lezett
vas

Nikke-
lezett
vas

1. 200 16,0 12,5 0,143 7,6

2. 200 14,4 13,8 0,159 8,0

Vas Vas
1. 200 X4i^

15,0

l?.8 0,155 7,0

2 * * 200 „ 13? 3 0,144 6*7

Eredmények

Kísérleteink azt mutatjók, hogy vas katód alkalmazása 

esetén a z ** - értékek kisebbek, mint nikkel katódon» Mivel meg

d + d,
.10
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határozásának pontossága +,0 *5 » a vas kátódnál kapott alacsonyabb 

értékek a kísérleti hibán kivül esnek® lsek az eredmények ellentét

ben állnak íopley, Eyring és Edwards eredményeivel akik nikkel ká

tédon alacsonyabb eredményt kaptak mint vason. /Topley és S/ring 

nikkel 5,5 vas 6 ,9^=7,6 , Idwardss^1^  nikkel 5,1 vas 9*9/« A fenti' 

eredmények szerint az anód semmiféle hatást nem gyakorol a szét

választásra, â nint az várható is volt® Ugyanis _ vas katódon és nik

kel «mód mellett kapott értékek a. kisérleti hiba határain '¿elül 

megegyesnek« A nikkelezett vas katód ugy&nugy viselkedett mint a 

tis&ta sikkel® lnnék a ténynek a nehézvíz gyakorlati előállitásáMl 

van jelentősége»

A további kísérletek azCKtobbi tényezőtől való függésére 

vonatkozólag folyamatban vannak»

B helyen is köszönetét mondunk dr. Trencséni Bezsőn <sk. 

aki munkánk elvégzését nagy mértékben elősegítette.
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AZ ATOMFIZIKAI OSZTÁLY KÖZLEMÉNYE 

OSZTÁLYVEZETŐI SIMONYI KÁROLY

Viz-dekompomáló berendezés hidrogén-minták előállítására tömés-»

Irtás Szentpéterí Imre

B E V E Z E T É S

' Via deutérium tartalmának pontos tömegspektrográfikus meg

határozásához szükséges, hogy a vizsgálandó vizből a hidrogént va

lamilyen médön felszabadítsuk® Vizsgálatra alkalmas gázt többféle

képpen állíthatunk elő® Mielőtt a készülék ismertetése megkezdődne» 

röviden kitérünk ezekre a módszerekre»

legegyszerűbben elektrolitikus utón szabadíthatjuk fel viz

ből a hidrogént® Est az eljárást azonban nem nagyon alkalmazzák 

hidrogén-analízisnél a következő hátrányok miatt:

1«/ Egy adott vízmennyiséget teljesen el kellene elektro- 

lizálni ahhoz* hogy a felszabadult hidrogénben a deutérium-koncent

ráció ugyanaz legyen® mint a kiindulási vizben. Ez technikailag 

keresztülvihetetlen® A nem teljes elektrolízisből származó hiba 

számolható ugyan a Rayleigh= formula alkalmazásával, de az elgőzöl- 

gés és egyéb, számításba nem vehető folyamatok miatt az eredmény igy 

is nagyon pontatlan®

2©/ Viszonylag igen nagymennyiségű viz szükséges az ana

lízis keresztülviteléhez.
»*

Egy másik* már sokkal gyakrabban használt módszer az izsó 

wolframon való vizbontás®. Az eljárás azon a tényen alapszik^ hogy a 

wolfram magas hőmérsékleten / r~'500-600 C0/  reagál a vízgőzzel, 

mely reakció folytán hidrogén szabadul fel és különböző Wolfram- 

oxidok keletkeznek/ W02s w0^, W^O-^/. A reakció megfelelő körül

mények között teljesen végbemegy.

A reakció evakuált burában folyik le, melybe a vizet 

alkalmas módon bejuttatjuk. Ebben nyer elhelyezést a Wolfram-szál 

melyet elektromosan fütünk. A keletkezett gázt egy Toepler-pumpa 

Segítségével azután tetszésszerinti helyre juttatjuk. Itt már el

érhető a teljes szétbontás és az analízis elvégzéséhez igen kis- 

mennyiségű viz is elegendő®
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A médsaer hátrányai*

1*/ A reakcióedény falára rakodó lolfram-oxidok a vizgőzt és a

hidrogént abszorbeálják * amely jelenség ?*memory-ef f ectustM okoz

hat* azaz egy késibbi mintát az adszorbeálódott vizgőz és hidrogén 

felhígíthat # illetve bedusithat deutériumban*

2 . /  Hibát ©koz még - előbb mondottak figyelembevételével 

hogy a visgőn és a gáz között egy kicserélődési reakció lép fels

H20 + HB EDO +■ Hg

amelynek egyensúlyi állandója nem egységnyi. Ezt a reakciót a je

lenlévő w®lfram="@xidok katalizálják«

A harmadik* szintén gyakran használt módszer a víznek 

meleg cinken való redukciója« A

*
lm. + H20 — > Znö + H2

reakció magas hőmérsékleten /380-400 Cö/  elég gyorsan végbemegy* 

Előnyei ugyanazok» mint a wolfraaos módszeré* azonban itt nem 

keletkeznek fentebb említett egyensúlyra vezető reakciót katali

záló vegyületek» Bizonyosfoku gáz- és vizgőz adszorpció itt is 

fellép* azonban ennek hatása*könnyen kiküszöbölhető* h% eljárás 

kényelmesebb és kevésbbé költséges* mint a wolframos módszer. 

Mindezen előnyök indokolják* hogy Osztályunkon ezzel a módszerrel 

szabadítsunk fel hidrogént tömegspektrográfiás analízishez.

A készülék

A berendezés /l* ábra/ Sasotherm üvegből készült* k% 

ábra baloldalán a készülék legfontosabb része, a reakciókamra 

/2® ábra/ látható. Ez lényegében csiszolatokkal összeillesztett* 

kettősfalú, üvegcső. A belső csőben van a vízgőzt redukáló cink,, 

forgács alakjában. A cső vége nyitott, ezen a nyíláson át közle

kedik a két cső egymással. Az egész reakció-kamrát elektromos 

kemence veszi körül* amely a szükséges hőmérsékletet állítja elő.

A reakció-kamrát kettősfuratu* becsiszolt üvegdugó zárja el, 

amelynek két furata egyrészt a kamra külső, illetve belső terével* 

másrészt két U-csővel áll összeköttetésben / I * I l / .  Az U-csövek 

másik szárát az 1, 2 csapok zárják el, amelyek közül a kamra belső 

teréhez vezető cső csapja /2 /  L furatu. Az L-csap egyik szárára 

illeszthető fel a vízminta kicsiny tartóedénye /B / normálcsiszolat
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segítségévei« Esen csapokon keresztül közlekedik a reakciókamra 

egyrészt a vákuumrendszerrel, másrészt a Toeplér-pumpával 

/ $ / .  A gázminta csappal zárható tartó edénye /D / a Toepler-pumpa 

tetejére illeszkedik8 szintén normál-cr8 iszol attal. A berendezés

hez egy higanysárásu gázbüretta / ! /  tartozik még, a keletkezett 

gás térfogatának mérésére® A szükséges vákuumot beépített három- 

lépcsős hig&nydiffusiós szivattyú és egy megfelelő rotációs pumpa 

állítják elő«

Működés

Miután a reakciókamra belső csövét megtöltöttük tiszta 

einkforgáccsal, és a csapokat a lehető legkevesebb vákuum-zsirral 

lezsiroztuk, a rendszert leszívjuk® Amikor a nyomás kb® Q*5~0»l 

Hgmm-re csökkent* /ez a pumpa hangján hallható/* felfutjuk a 

reakció-kamrát 400-410 G0»ra® A kamra hőmérsékletét a kemencébe 

beépített termo-elemmel mérhetjük® A hőmérsékletet ne emeljük a 

cink olvadáspontja, 419 ©° fölé* mert a cink megolvad és a reagá

ló felület nagyon megcsökken® A cink olvadáspontjának közeledtét 

a hőmérőn kivül a cink szublimációja is jelzi; a kamra hidegebb 

részeire /dugó,fenék/ cink csapódik le® A kamra felfütésével 

egyidejűleg a diffúziós~pumpát is beindítjuk és a szivattyúzást 

kb* 1 órán keresztül folytatjuk® B művelet közben az 1 ,2 S4,5»6, 

és 7 számú csapok természetesen nyitva vaanakf a 2®sz, ©sáp 

pedig a csiszolatos csonk felé zárva®

Ezután 8=10 mg vizet helyezünk a vízminta kis tartó- 

edényébe, azt helyére illesztjük, az 1 és 4®sz® csapokai lezár

juk, a víztartó edényke köré hidegkeveréket teszünk /aceton és 

szénsavhó keverékét használtam, kb. -80 C°~os/, majd a 2®sz. 

csapon keresztül a levegőt ebből a részből is leszívjuk® Leszívás 

után a 3®sz* csapot elzárjuk, a 2®sz. csapot pedig úgy fordítjuk, 

hogy a v í z  átjuthasson az I® U-csőbe® Ezután a hideg-keveréket az 

I® U-cső köré rakjuk és a víztartó edénykét kezünkkel enyhén mel® 

gitjük9 mire a viz innen az U^csőbe desztillál át* Ha az egész 

viameirnyiség átment, a 2®sz. csapot ismét lezárjuk*

A következő fázis a tulajdonképpeni vizbontás. A hideg 

keveréket a II* U-cső köré helyezzük, mire a viz lassan átdesz

tillál ides közben áthalad a kb. 400 C°=os cinken, ahol részben 

elbomlik. A maradék viz a II* U-csőben kifagy. A folyamat gyor~
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sitására a reakaiókami a »árt terének nyomását csökk^nthet^ük' azál

tal.,. -feogy a -keletkezett hidrogént sár aoat átszivjuk a Toepler- 

puapába az 1® 'és 4« csapok kinyitásával« Yissgőz nem juthat át a 

kifagyasztás miatt* A gázt azután a foapler-piimpa segítségével 

átnyomhat juk itagy a gázminta tártóedénjébe.» vagy a gázbürettába» 

lat az eljárást többször megismételve» a nyomást tetszésszerint.

1©csökkenthetjük a reakciókamrábaa«

Ha a I® U-csőből a viz teljesen eltávozott, az 1 »csapot 

lezárjuk és a hidegkeveréket ismét a 1* U-csŐ köré helyezzük.

Ekkor a maradik viz-ismét áthalad a cinken, és nagyrészt elbom

lik.*. Ha a II® U-esőből egészen elpárolgott * ismét áthelyezzük .a 

hidagkeveréket és ezt az eljárást mindaddig folytatjuk, mig az 

U-csöveÉkenaár nem fagy.ki semmi® Ezután a gázt az 1» és 4* .csa

pokon és a Toeplér-pumpán keresztül a gázminta tartóedényébe, 

vagy a bürettába továbbíthatjuk*

A vonatkozó irodalom tanúsága szerint spektrográfiái 

analízis esetén az adszorbeálódott hidrogén és vízgőz eltávolí

tására. hasznos a dekomponáló beiendezést kondicionálni* azaz 

átöblíteni egyszer a vizsgálandó anyaggal® Íz szintén a fent 

leirt módon történik azzal a különbséggel, hogy a keletkezett 

gázt nem gyűjtjük össze» hanem' a vizbontás végeztével az egész ♦
rendszert ismét leszívjuk«

lll.eg.$:yg»i5 mérések

Mikor a készülék megépítése befejeződött, célszerűnek 

látszott néhány ellenőrző mérést végezni az összegyűjthető gázmeny- 

nyiség meghatározására® Pontosabban mondva azt határoztam meg, 

hogy ismert mennyiségű vízmintából kiindulva* hogyan viszonyü k  

egymáshoz az elméletileg számítható és a ténylegesen össze

gyűjthető gázmennyiség.
*

E célból egy mikroplpetta segítségével Ismert mennyi

ségű desztillált vizet töltöttem a víztartó edénykébe* majd el

végeztem a dekomponálást. A teljes elbomláshoz átlagban három

szor kellett ^ vizet áthajtani a meleg cinken® A művelet végezté

vel a gázt a foürettában összegyűjtöttem*. Sajnos* itt egy kis 

konstrukciós hiba folytán nem lehetett minden gázt Összegyűjteni, 

ugyanis, mint az 1» ábrán látható is, a gázbüretta bevezetése
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felett, a Toepler-pumpának egy 6 + 0,5 ccm-nyi holttere van. Az 

előbbi érték közelitő térfogatszámitás eredménye« Ennek a holt

térnek a befolyását számításba kellett venni® A bürettában ösz- 

szegyüjtött gaz térfogatának, valamint a hőmérsékletnek és a 

légnyomásnak ismeretében azutan az összegyűjtött gáz-normál- 

térfogatát meg lehetett határozni* Az alábbi táblázat a mérések 

eredményeit foglalja össze.

Bemért H20 

mg

Zn hőfok 

C°

" 1  
Kapott H2 normál

térfogat holH&ér- 

re korrigálva car''

Elméletileg 

számított n« 

térfogat QBK

Bontási

hatásfok

10,6 400 12,8 13,2 97,2

10,6 400 13,0 13,2 98,5

10*6 400 12,6 13,2 95,3

10,6 400 12,7 13,2 96,4
•

Fenti táblázatból látszik, - hogy hibahatáron belül - 

a bemért vizből az összes hidrogént sikerült felszabadítani 

és összegyűjteni.

Irodaiom: I.Kirsehenbaum: Physical Properties and Analysis of
Heavy Water. McGraw-Hill 1951»

Érkezett: 1954. ápr. 1
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