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Korte aanduiding: "Navulbare koude kathode in een gasontladingselek-

tronen-ionenkanon". 

ï 

Deze uitvinding heeft betrekking op een gasontla-

dingselektronenkanon voor het opwekken van een elektronenbun-

del met behulp van een glimontlading tenminste bestaande uit 

een omhulling, middelen voor het in stand houden van een gas-

vormig ioniseerbaar medium binnen deze omhulling, welke om-

hulling tenminste een anode en een kathode bevat waartussen 

de genoemde glimontlading plaatsvindt, uit welke kathode 

elektronen worden vrijgemaakt door secundaire emissie in een 

zodanige hoeveelheid dat de genoemde elektronenbundel in 

hoofdzaak uit deze elektronen bestaat en welke kathode een 

dusdanige constructie heeft dat de gevolgen van de aan het 

kathodeoppervlak optredende erosie aanzienlijk worden vermin-

derd. 

Een dergeli.ik gasontladingselektronenkanon is be-
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kend uit het Britse octrooischrift 1.145.013» Positieve 

ionen uit de glimontlading botsen op de kathode en maken 

daar elektronen vrij. Deze elektronen worden van de kathode 

af versneld. Het elektrische veld nabij de kathode heeft een 

5 zodanige vorm dat de ionen en elektronen een sterke compo-

nent van dit veld evenwijdig aan het kathodeoppervlak onder-

vinden. Hierdoor wordt de ionenstroom min of meer naar een 

klein deel van het oppervlak van de kathode gedirigeerd en 

verlaten de elektronen de kathode in de vorm van een nauwe 

10 bundel. Volgens het Britse octrooischrift heeft een uithol-

ling in het centrum van de kathode invloed op de vorm van 

het elektrische veld en dus op de vorm van de elektronenbun-

del. In dit Britse octrooischrift wordt een roterende katho-

de beschreven die de erosie gedurende het gebruik over een 

15 groot oppervlak uitsmeert en zo de levensduur van de kathode 

verlengt. Als echter een uitholling in de kathode is ont-

staan moet deze worden vervangen omdat dan de vorm van het 

elektrische veld door deze uitholling anders is geworden. Er 

treedt een grote divergentie van de opgewekte elektronenbun-

20 del op waardoor er meer elektronen verloren gaan en b.v. op 

de anode botsen en recombineren, hetgeen een vermindering 

van het rendement van het gasontladingselektronehkanon in-

houdt en een verlaging van de energiedichtheid in de elek-

tronenbundel. Bovendien wordèn de emissieeigenschappen van 

25 de kathode ongunstiger doordat de ionen niet meer loodrecht 

invallen op de kathode en daardoor minder elektronen vrij-

maken. 

Het is bekend dat de erosie van de kathode lang-

zamer optreedt door als gasvormig ioniseerbaar medium lichte 

30 gassen zoals waterstof en helium in plaats van lucht te ge-

bruiken. Dit is echter in het geval van waterstof bij een 

storing gevaarlijk. Bovendien zijn deze gassen duur tegen-

over b.v. lucht. 

De uitvinding beoogt een kathode aan te geven 

35 die deze erosie-verschijnselen nagenoeg niet vertoont onaf-

hankelijk van het gekozen gasvormig ioniseerbaar medium. 
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Volgens de uitvinding wordt een gasontladings-

elektronenkanon van de in de eerste alinea genoemde soort er 

door gekenmerkt dat de genoemde gevolgen van de erosie wor-

den verminderd door het materiaal in het actieve deel van 

5 liet kathodeoppervlak tenminste ten dele tijdens het in be-

drijf zijn van het gasontladingselektronenkanon aan te vul-

len. Daardoor zullen de uitholling ten gevolge van erosie en 

de daaruit voortvloeiende nadelige effecten nagenoeg niet 

optreden. Dit heeft als groot voordeel dat het productiepro-

10 ces waarbij de elektronenbundel van het gasontladingselek-

tronenkanon wordt gebruikt niet hoeft te worden onderbroken 

om de kathode te vervangen. Een ander voordeel is dat de 

uitwendige gasontladingselektronerikanongeometrie met een 

kathode volgens de uitvinding veel kleiner gemaakt kan wor-

15 den dan b.v. bij een roterende kathode. Het aanvullen kan 

bij een cylindersymmetrische kathode gebeuren door een draad 

via een bij voorkeur axiale opening in de kathode in de 

richting van en aan het actieve kathodeoppervlak toe te voe-

ren. Dit kan b.v. met behulp van een schroefspindel. Het 

20 materiaal waaruit genoemde draad bestaat behoeft niet het 

zelfde te zijn als het materiaal waaruit de kathode is ge-

maakt maar kan b.v. materiaal met een grotere emissiecoëffi-

ciënt zijn. De draad kan samengesteld zijn uit meerdere om 

een kern geschoven cylinders, al of niet van een zelfde ma-

25. teriaal gemaakt, die ieder met een eigen snelheid aan het 

kathodeoppervlak worden toegevoerd. Ook kan de draad elek-

trisch geisoleerd ten opzichte van de rest van de kathode 

zijn aangebracht waardoor kleine potentiaalverschillen tus-

sen draad en de rest van de kathode mogelijk zijn en zo een 

30 beïnvloeding van het elektrische veld. 

Het verdient aanbeveling de snelheid waarmee het 

materiaal aan het actieve kathodeoppervlak wordt toegevoerd 

te regelen door met een sonde continu de mate van divergentie 

van de elektronenbundel te meten en op veranderingen daarin 

35 te reageren. ' 

De uitvinding wordt nu nader toegelicht aan de 
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hand van een tekening waarvan 

figuur 1 een beeld geeft van de erosie, 

figuur 2 de vermindering van de erosie door toe-

passing van de uitvinding, 

5 figuur 3 de uitvoering met een schroefspindel. 

In figuur 1 is liet kathode oppervlak voor gebruik 

van de kathode "weergegeven in de bovenste figuur. Na gebruik 

bij 5 niA gedurende 20 min. zien we dat een^ongeveer bO ^üm 

diepe en 700 yum brede put is ontstaan (onderste figuur van 

10 figuur 1). Deze zal de reeds genoemde nadelige gevolgen voor 

de werking van het gasontladingselektronenkanon hebben. 

Xn figuur 2 is een situatie weergegeven volgens 

de uitvinding. Een draad 1 wordt via een opening in de ka-

thode 2 naar het kathodeoppervlak 3 gevoerd. Bij een kathode 

15 waarbij elektronen uit een lijn in plaats van uit een punt 

worden vrijgemaakt, wordt een plaat via een opening naar het 

kathodeoppervlak gevoerd. Wordt de draad of plaat met de 

juiste snelheid getransporteerd, hetgeen afhankelijk is van 

het materiaal en de- instelling van de gasontladingselektro-

20 nenkanon parameters, dan is de invloed van de erosie 4 nage-

noeg te verwaarlozen zoals in de onderste figuur van fig. 2 . 

te zien is. Xn plaats van één draad kunnen ook meerdere dra-

den van verschillend materiaal aan de kathode wordèn toege-

voerd. Door de verschillende emissiecoëfficiënten van deze 

25 materialen kan een elektronenbundel met een bepaalde dicht- i 

heidsstructuur worden verkregen. Dit is b.v. nodig in rönt-

gen- of elektronenbundeldiffractie. Ook kan de draad uit 

meerdere concentrisch om elkaar geschoven cylinders, al of 

niet van verschillend materiaal, bestaan. 

30 In figuur 3 is een constructie weergegeven voor 

de toevoer van het genoemd draad 1 met behulp van een 

schroefspindel 6 door de kathode 5« Deze schroefspindel kan 

b.v. worden aangedreven door een klok of een motor waarvan 

de snelheid geregeld wordt afhankelijk van b.v. de divergen-

35 tie van de elektronenbundel. De aandrijving kan continu of 

in voldoende kleine stapjes gebeuren. 
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De uitvinding beperkt zich geenszins tot draden 
van vast metaal. Een vloeibaar metaal met de juiste damp-
spanning kan ook -worden toegepast. 

Door toepassing van deze uitvinding is een con-
5 tinue werking van het gasontladingselektronenkanon mogelijk 

en geeft dit geen aanleiding meer tot onderbreking van het 
productieproces. Het door de erosie vrijgekomen materiaal 
slaat ten dele neer op de elektroden en de binnenwand van de 
omhulling en wordt gedeeltelijk weggepompt. 

10 De spanning tussen de anode en de kathode kan 
ook worden omgekeerd en aangepast zodat een ionenbundel 
wordt gevormd in plaats van een elektronenbundel. 

CONCLUSIES: 
15 

1. Gasontladingselektronenkanon voor het opwekken 
van een elektronenbundel met behulp van een glimontlading 
tenminste bestaande uit een omhulling, middelen voor het in ; 
stand houden van een gasvormig ioniseerbaar medium binnen 

20 deze omhulling, welke omhulling tenminste een anode en een 
kathode bevat waartussen de genoemde glimontlading plaats-
vindt, uit welke kathode elektronen worden vrijgemaakt door 
secundaire emissie in een zodanige hoeveelheid dat de gest-
noemde elektronenbundel in hoofdzaak uit deze elektronen be-

25 staat en welke kathode een dusdanige constructie heeft dat 
de gevolgen van de aan het kathodeoppervlak optredende ero-
sie aanzienlijk worden verminderd, met het kenmerk, dat de 
genoemde gevolgen worden verminderd door het materiaal in 
het actieve deel van het kathodeoppervlak tenminste ten dele 

30 tijdens het in bedrijf zijn van het gasontladingselektronen-
kanon aan te vullen. 
2. Gasontladingselektronenkanon volgens conclusie 
1, met het kenmerk, dat de aanvulling van het materiaal ge-
schied door een draad via een bij voorkeur axiale opening in 

35 de kathode in de richting van en aan het actieve kathodeop-
pervlak toe te voeren. . .' 

74 0 7 25 4 



- 6 -

3. Gasontladingselektronenkanon volgens conclusie 

2, met het kenmerk, dat de draad wordt bewogen door middel 

van een bij voorkeur continu aangedreven schroefspindel. 

Gasontladingselektronenkanon volgens conclusie 2 

5 of 3, met het kenmerk, dat de draad van een ander materiaal 

is vervaardigd als het materiaal waaruit de kathode bestaat. 

5. Gasontladingselektronenkanon volgens conclusie 

2, 3 of b, met het kenmerk, dat de genoemde draad uit meer-

dere concentrisch om een kern geschoven cylinders bestaat, 

10 al of niet van verschillend materiaal gemaakt, die ieder met 

een eigen snelheid aan het kathodeoppervlak kunnen worden 

toegevoerd. 

6. Gasontladingselektronenkanon volgens conclusie 

2, 3 of b, met het kenmerk, dat de genoemde draad elektrisch 

15 geïsoleerd ten opzichte van de rest van de kathode is aange-

bracht . 

7. Gasontladingselektronenkanon volgens een der 

voorafgaande conclusies, met het kenmerk, dat de snelheid 

waarmee het materiaal, dat aan het actieve kathodeoppervlak 

20 wordt toegevoerd, afhankelijk van de met een sonde gemeten 

divergentie van de elektronenbundel, geregeld wordt. 

Eindhoven, 29 mei 1974. 
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