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Aanvrager: Texaco Development Corporation, New York, NEW Y-OHK, U.S.A. 
Korte aanduiding: Inrichtiiig en werkwijze voor het "bekrachtigen en regelen van 
een gasgevulde neutronen generatorbuis. 

De uitvinding heeft betrekking op' een inrichting voor het bekrachtigen en 
regelen van een gasgevulde neutronen generatorbuis met een doelwit, een ionenbron 
en een aanvuller. 

. De uitvinding betreft tevens een werkwijze voor het bekrachtigen en regelen 
van een gasgevulde neutronen generatorbuis. 

Een gasgevulde neutronen buis in een nuclear instument voor het opmaken van 
boorjournalen"voor bronnen'heeft een doelwit, een ionenbron spanning en een aan-
vuller verbonden aan aarde-

De uitvinding levert een inrichting voor het bekrachtigen en regelen van een 
* 

gasgevulde neutronen generatorbuis met een doelwit, een ionenbron en een aanvuller, 
die daardoor wordt gekenmerkt,. dat de keten voorzien is van een voedingsbron voor' 
het leveren van een negatieve hoogspanning aan het doelwit en een doelwit stroom, 
corresponderende met de neutronen uitvoer van de buis, een constante stroombron en 
een besturingsorgaan, verbonden aan de voedingsbron en aan de stroombron, waarbij 
het besturingsorgaan in responsie op de doelwit stroom een gedeelte van de constante 
stroom aan de aanvuller levert voor het in hoofdzaak regelen van de neutronen uit- ' 
voer van de buis. , 

Volgens de uitvinding wordt dus een negatieve hoogspanning aangelegd aan het 
doelwit door middel van een voedingsbron, die eveneens een doelwit stroom levert, 
die correspondeert met de neutronen uitvoer van de neutronen generatorbuis. Een 
constante stroombron levert een constante stroom. Een netwerk, dat de doelwit stroom 
onvangt en de cc>nstante stroom levert een gedeelte van de constante stroom als een 
aanvulstroom, die wordt toegevoerd aan de aanvuller in een neutronen opwekkende 
buis. Hst netwerk regelt de grootte van de aanvuller stroom in overeenstemming met 
de doelwit stroom, zodat de uitvoer van de neutronen opwekkende buis wordt bestuurd; 

Het doel en de voordelen van de uitvinding zullen hierna meer volledig blijken 
uit een beschouwing van de gedetailleerde beschrijving, die wordt gegeven aan de 
hand van de tekening, waarin een uitvoeringsvorm van de uitvinding bij wijze van 
voorbeeld is aangegeven. 

De tekening toont een schema van een neutronen generatorbuis met de daarbij 
behorende besturende en regelende ketens, die zijn opgebouwd volgens de onderhavige 
uitvinding. 
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De onderhavige uitvinding regelt een continue of 'gepulste neutronenbron door 

het regelen van de aanvulstroom in de aanvuller sectie van een neutronen opwekkende 

huis. Verwijzende naar de figuur zijn de drie primaire functionele elementen vein 

een neutronen opwekkende huis in een nuclear instrment voor het -opmaken van een 

"boorjournaal (niet weergegeven) een doelwit 3, een ionenbron 5 en een aanvuller 7. 

De aanvuller 7 is verbonden aan aarde. Voor een neutronen buis, zoals de met de 

•merknaam Amperex 18603 aangeduide buis, werkt het doelwit 3 normaal op -125 Kv, 

welke spanning wordt gebruikt voor het versnellen van een gasmengsel van deuteruim en 

tritium ionen naar het titanium-tritium doelwit 3. De "ionenbron 5 in de Amperex buis 

werkt bij ongeveer l600 volt, ioniseert het gasmengsel en focuseert het versnellend 

gebied. De aanvuller 7 regelt de gasdruk op een constant niveau door het regelen 

van de temperatuur van een metalen cylinder (niet weergegeven) in de aanvuller 7 
i 

van de neutronen bronl. De -aanvuller 7 wordt geregeld door een aanvuller stroom 

van 2,5 tot 4,5 ampère te laten lopen iri deze sectie..De tekening toont eveneens 

een bekrachtigende en regelende keten, die is aangebracht in het instrument voor 

het opmaken van een boorjournaal. 

De doelwit spanning van -125 kv wordt opgewekt door een gebruikelijk type 

Cockroft-Walton type hoogspanningsvoedingsbron, wanneer 50 volt gelijkspanning 

wordt aangelegd aan de drijver keten. De hoogspanningsvoeding bevat KPN tran-

sistoreri Q1 en Q2, de transformator T1, de weerstand R1, de condensator C1, de 

condensatoren C2, C3 en de diodes Cr. Opgemerkt wordt, dat de onderbrekingen met 

betrekking tot het tweede segment van het capaciteitdiode metwerk aangegeven, 

dat er meer secties zijn, die echter gemakshalve niet zijn aangegeven. Omdat de 

'Cockroft-Walton voedingsbron een gebruikelijke voedingsbron is, waarvan de details 

niet wezenlijk zijn voor een goed begrip van de onderhavige uitvinding, wordt 

opgemerkt, dat deze een spanning van -125 kv aan hét doelwit 3 levert en een lijn 

12 een stroom voert, die correspondeert met de doelwit stroom. De doelwit 

stroom ilm correspondeert met de neutronen uitvoer van de buis 1.." 

Een kanteelgolfvormige spanning met een piek-piek waarde van 200 volt bij 

een frequentie van 2,7 -kHz wordt aangelegd aan een rransformator 15, die de kanteel 

golf vórm spanning omlaag transformeert ten einde een gereduceerde kanteelgolf 

vormige spanning te leveren aan een tweezijdige gelijkrichterbrug met de diodes 

17,18, 19 en 20. Een filter condensator 25 is verbonden tussen de positieve 
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uitgang van de tweezijdige gelijkrichterbrug en aarde 10. De negatieve uitgangs-
spanning van de twee zijdige gelijkrichterbron is'verbonden aan aarde 10. Het 
type schakeling, dat zojuist beschreven is, levert een constante stroom I, zolang 
als de spanning V^ over de condensator 25 constant is. 

De positieve uitgang van de -tweezijdige gelijkrichterbrug is' eveneens ver-
bonden aan een emitter 36 van een PUP transistor 38 met een collector 1*0 en een 
basis 1*1*. De basis van de transistor 38 is verbonden aan een emitter 1*5 van een 
andere PUP transistor 1*7 met een collector 1*8 en een basis 1*9. De collectoren 1*0 
.en 1*8 zijn aan elkaar gekoppeld en leveren een gemeenschappelijke constante stroom 
uitgang, wanneer de transistoren 38 en 1*7 op de juiste wijze zijn ingesteld. De 
basis 1*9 van de transistor 1*7 is verbonden aan de weerstand 31 en aan een andere 
weerstand 50. Het andere einde van weerstand 50 is verbonden aan aarde over een 
temperatuursgevoelige weerstand 55> waarvan de weerstand varieert in overeen-
stemming met de te&peratuur, zodat een 'temperatuur compensatie wordt verkregen, 
wanneer het instrument in het boorgat is. 

De collectoren 1*0 en 1*8 van de transistoren 38 en 1*7 zijn verbonden aan een 
collector 60 van een NPN transistor 61, waarvan de emitter 63 verbonden is aan 
aarde 10 en een basis 65, verbonden aan een temperatuursgevoelige weerstand 70, 
die eveneens een temperatuurscompensatie onder in het boorgat levert. 

De weerstand 70 is verbonden aan een emitter 85 van een NPN transistor 86, ws 
van een* collector 87 verbonden is aan de weerstand 28 en een^basis 90. De Basis 
90 van de transistor 86 is verbonden aan een emitter 93 van een transistor 95 
met een basis 96 en een collector 97» die verbonden zijn aan de collector 87 van 
de transistor 86. De basis 96 van de transistor 95 is verbonden aan de lijn 12, 

. de weerstanden 98 en 99 en een condensator 100. De andere uiteinden van de weer-
stand 99' en de condensator 100 zijn verbonden aan aarde 10, terwijl het andere 
eind van de weerstand 98 verbonden is aan een collector 103 van een HPN tran-
sistor 105j waarvan een emitter 107 verbonden is aan aarde 10 en een basis 108 
verbonden is aan een elektronische schakelaar, die een +V gelijkspanning ont-
vangt, een -V gelijkspanning en een stuur signaal. De schakelaar 110 laat ofwel 
de +V of de -V spanning door in overeenstemming met de amplitude van het stuur 
signaal. 

De collector 1*0 van de transistor 38 is verbonden aan de aanvuller 7 van 
de buis 1 en levert de aanvuller stroom j aan de aanvuller 7 
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Vervolgens zal de continue bedrijfstoestand beschreven worden. Aanvankelijk, 

wanneer de buis 1 -eerst aangezet wordt door miadeï van organen, die niet weerge-

geven zijn, wordt de spanning van -125 Kv langzaam aangelegd aan het doelwit 3. 

Nadat ongeveer -40 Kv is aangelegd aan het doelwit 3 voor het focuseren van be-

staande ionen in de buis, worden de 1600 volt ionenbron spanning en de aanvuller 

stroom toegevoerd aan de ionenbron 5 en de aanvuller 7 respectievelijk. Tengevolge 

van de tijd, die nodig is voor het ioniseren van het gasmengsel, wordt de gasdruk 

in de buis geminimaliseerd, wanneer de ionenbron spanning verschijnt. Na ongeveer 

h ampere aanvuller stroom, die de aanvuller 7 gedurende 3 tot 5 minuten verwarmt, 

neemt de gasdruk in de buis toe, waardoor de doelwit stroom gaat stromen. 

Gedurende de tijd, dat dé aanvuller stroom I_ de aanvuller 7 verwarmt, is 
•K 

Ij gelijk aan nul en is I gelijk aan de aanvuller stroom I^, omdat een 

spanning V2, die verschijnt over de basis 96 van de transistor 95 en aarde 10, 

gelijk is aan nul, 'en geen.collector stroom I kan lopen in de transistor 61. 

Wanneer de buis 1 begint te werken, neemt de doelwit stroom I„ toe, waardoor de 

spanning Vg toeneemt vanaf nul. Wanneer de spanning aan de basis 96 van de tran-

sistor 95 toeneemt, wordt de transistor 95 aangezet, waardoor de transistor 86 

wordt aangezet, zodat er stroom loopt door de weerstand 28 en de transistor 

86 naar het gevoelig element 70 (sensistor). De stroom door het gevoelig element 

70 brengt de transistor 61 in geleiding. Dientengevolge geleidt de transistor 61 

een gedeelte van de constante stroom in overeenstemming met de' spanning V^ naar 

aarde in de vorm van een stroom I1, die weer de grootte van de aanvullersirroom ove: 1 * 
I beïnvloedt. De spanning V0 »aan de basis 96 van de transistor 95 correspondeert 
R 2 

met de doelwit stroom over . 

Wanneer de aanzet periode voor de buis 1 voltooid is, wordt de neutronen-

uitvoer constant gehouden door het continu bewaken van de doelwit stroom en 

het veranderen van de gasdruk in de buis 1 door het variëren van de aanvuller 

stroom Ip̂  De gewenste doelwit stroom wordt geregeld door de weerstandswaarden 

van de weerstanden 98 en 99» Voor de continue wijze van bedrijf zijn de weer-

standen 99 en 98 parallel, omdat de schakelaar 110 geleidend wordt gemaakt door 

het stuur signaal, zodat de +V spanning wordt door gelaten naar de basis 108, 

waardoor de transistor 105 gaat geleiden, waardoor de weerstand 98 aan aarde 10 

wordt verbonden. 



- 5 - 1932lt/AT/mn 

Vervolgens zal de werking in de gepulste bedrijftoestand worden "beschreven. 
De werking in de gepulste.bedrijftoestand ié hetzelfde als in de continue 

bedrijftoestand, behalve, dat de spanning aan de basis 96 van de transistor 95 
op een andere manier wordt opgewekt. Voor de gepulste bedrijftoestand werkt de 
buis 1 met een maximale werkcyclus van 10$, hetgeen betekent, dat de piek van 
de doelwit atroom een factor 10 groter is, wanneer de buis aan is. Zodoende 
wordt de doelwit stroom gedetecteerd als een gepulste stroom. Door middel van 
•een geschikte tijdconstante echter voor een bepaalde herhalingssnelheid, wordt 
de condensator 10 geladen gehouden op een constant spanningsniveau. De schakelaar 
110 wordt geactiveerd voor het aanleggen van de negatieve spanning aan de basis 
108 van de transistor 105, waardoor de transistor 105 niet geleidend wordt gemaakt 
en de weerstand 98 uit de schakeling verwijdert. Zodoende wordt in de gepulste 
bedrijftoestand de doelwit stroom gedetecteerd door de weerstand 99- De ge-
middelde waarde van de doelwit stroom kan veranderd worden door het variëren van 
de weerstandswaarde van de weerstand 99- Normaal worden.de continue stroom en de 
gemiddelde stroom voor de gepulste bedrijftoestand gelijk gemaakt, wat normaal 
de maximale uitvoer van de buis 1 is. 

De hierboven beschreven inrichting volgens de uitvinding regelt een con-
tinue of gepulste neutronenbron door het besturen van de aanvullende stroom 
door de" aanvulsectie van de neutronen generatorbuis. 
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-corrcLusiES-

1. Inrichting voor het bekrachtigen en regelen van een gasgevulde neutronen 
generatorbuis (1) met een doelwit (3), een ionenbron (5) en een aanvuller (7), 
met het kenmerk, dat de keten voorzien is van een voedingsbron (TI, CR) voor 
het leveren van een negatieve hoogspanning aan het doelwit (3) en een doelwit 
stroom (12), corresponderende met de neutronen uitvoer van de buis, een con-

. stante stroom bron (38,Vjf), en een bestuuringsorgaan ( 95, 61), verbonden aan 
de voedingsbron en aan de stroom bron, waarbij het bestuuringsorgaan in responsie 
op de doelwit stroom een gedeelte van de constante stroom aan de aanvuller levert 
voor het in hoofdzaak regelen van de neutronen uitvoer van de buis. 

2. Schakeling volgens conclusie 1, met kenmerk, dat het bestuuringsorgaan 
(95,61,105) een delend orgaan (61, 105) bevat voor het shunten van een gedéelte 

1 
van de constante stroom naar aarde als een shunt stroom in overeenstemming met 
de doelwit stroom en voor het leveren van het overblijvend gedeelte van de con-
stante stroom als de aanvuller stroom. 

3. Schakeling volgens conclusie 2, voor een buis, die "bedreven kan worden 
in een continue bedrijftoestand en in een gepulste bedrijftoestand, waarin de 
doelwit stroom respectievelijk continu of gepulst is, met het kenmerk, dat het 
delend-orgaan (61, 105) een spanningsorgaan (105, 1lo) bevat voor het leveren 
van een:instelspanning in overeenstemming met pulsen van de doelwit stroom, 
wanneer de buis wordt bedreven in de gepulste bedrijftoestand en een instel-
spanning in overeenstemming met een continue doelwit stroom, wanneer de buis 
wordt bedreven in de continue bedrijftoestand. 

Schakeling volgens conclusie 3 , met kenmerk, dat het spanningsorgaan 
(105, 110) een schakelaarsorgaan (110) bevat, dat een positieve belijkspanning kan 
doorlaten, wanneer de buis wordt bedreven in de continu bedrijftoestand en dat 
een negatieve gelijkspanning kan doorlaten, wanneer de buis wordt bedreven in 
de gepulste bedrijftoestand, een eerste NPN transistor (105), waarvan de emitter 
(107) verbonden is aan aarde en de basis (108) verbonden is aan het schakelaar-
orgaan (110), waarbij de eerste transistor geleidend wordt gemaakt door een 
positieve spanning van het schakelaarorgaan', zodat de collector (103) daarvan 
in hoofdzaak aan aarde wordt verbonden en niet-geleiüend worat gemaakt door 
een negatieve spanning, zódat de collector daarvan in hoofdzaak van aarde wordt 
ontkoppeld, een eerste geleidend orgaan (12) voor het geleiden van de doelwit 
stroom, een eerste weerstand ( 9 8 ) , verbonden tussen het geleidend orgaan en ae 
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collector van de eerste transistor, zodat, vanneer de eerste transistor (105) 

geleidend vordt gemaakt, de eerste veerstand (98)"bet geleidend orgaan (12) 

van aarde verbindt, van éen tveede veerstand (99), verbonden tussen het geleidend 

orgaan (12) en aarde, en een condensator (100), verbonden tussen het ,geleidend 

orgaan (12) en aarde, zodat, vanneer de eerste transistor (105) geleidend vordt 

gemaakt, de instelspanning, die verschijnt aan het geleidendorgaan, correspondeert 

met de continue doelvit stroom, en zodat, vanneer de eerste transistor niet 

geleidend vordt gemaakt, de instelspanning, die verschijnt aan het geleidend-

prgaan, correspondeert met de gemiddelde stroom van de gepulste doelvit stroom. 

5. Inrichting volgens conclusie 1*, met kenmerk, dat het delend orgaan een 

tveede NPN transistor ( 6 l ) bevat, vaarvan de collector ( 6 o ) verbonden is aan de 

constante stroombron en vaarvan de emitter (63) verbonden is aan aarde, een tem-

peratuursgevoelige weerstand (70)> verbonden aan de basis 65 van de tveede tran-

sistor (61), een "derde NPN transistor'(86), vaarvan de collector (87) verbonden 

is voor het ontvangen van een spanning van de bron, en waarvan de emitter (85) 

verbonden is aan de temperatuursgevoelige weerstand (70)., een vierde NPN tran-

sistor (95), waarvan de collector (97) verbonden is voor het ontvangen van de 

spanning van de bron, de emitter (93) verbonden is aan de basis (90) van de derde 

transistor (86), en waarvan de basis (96) verbonden is aan het geleidend orgaan 

(12), .zodat de instelspanning de geleidende'toestand van de tweede (61), de derde 

(86) .eik de vierde (95) transistor regelt, zodat een gedeelte,van de constante 

stroom naar aarde vordt geshunt als de shuntstroom, waarbij de shuntstroom. in 

grootte evenredig is met de grootte van de doelvit stroom, en een tveede geleidend 

orgaan voor het geleiden van het overblijvend gedeelte van de constante stroom 

naar de aanvuller (7). 

6. Schakeling volgens conclusie 5, met kenmerk, dat de bron een gelijk-

spanningsorgaan bevat voor het leveren van een in hoofdzaak stabiele gelijk-

spanning met betrekking tot aarde, een derde weerstand (28), verbonden aan het 

gelijkspanningsorgaan en aan de collector (87 , 97) van de derde en vierde tran-

sistor, een vierde en een .vijfde weerstand (30, 31) met een gemeenschappeïijkke 

verbinding aan het gelijkspanningsorgaan^, een vijfde transistor (38), die van 

het PNP type is, waarvan de emitter'-(36) verbonden is aan de vierde veerstand 

(30) en vaarvan de collector (l+0) verbonden is aan de collector (60) van de 

tweede transistor (6l)., een zesde transistor (1*7), die van het PNPtype is, 
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waarvan de emitter (45) verbonden is aan de basis (44) van de vijfde transistor 
(38), waarvan de collector (48) verbonden is aan de. collectoren (40, 60) van de 
tweede en vijfde transistor en waarvan de basis (49) verbonden is aan de vijfde 
weerstand (31),. . een zesde weerstand (50) en een tweede temperatuursgevoelige 
weerstand (55), die in serie verbonden is tussen de basis (49) van de zesde 
transistor (4j) en aarde, zodat de vijfde en zesde transistoren worden bekrachtig 
voor het leveren van de constante stroom aan de collector (60) van de tweede 
transistor (61) en het tweede geleidende orgaan. 

7- Werkwijze voor het bekrachtigen en regelen van een gasgevulde neutronen 
generatorbuis in een nuclear instrument voor het opnemen van een boor journaal, 
waarbij de generatorbuis een doelwit elektrode heeft, een ionenbron, die een 
ionenbron spanning ontvangt, en een aanvuller, die verbonden is aan aarde, met 
liet kenmerk, dat een negatieve hoogspanning aan het doelwit wordt geleverd, dat 
een doelwit stroom wordt geleverd, die correspondeert met de neutronen uitvoer 
van de neutronen generatorbuis, dat een constante stroom wordt geleverd, en dat 
een gedeelte van de constante stroom aan de aanvuller wordt geleverd als een 
aanvuller stroom in responsie op de doelwit stroom, zodat de neutronen uitvoer 
van de neutronen generatorbuis in hoofdzaak wordt geregeld. 

8. Werkwijze volgens conclusie 7,' met kenmerk, dat een gedeelte van de 
constante stroom naar aarde wordt geshunt als een shuntstroom in overeenstemming 
met de doelwit stroom en dat het overblijvende gedeelte van cte constante stroom 
als de aanvuller stroom wordt geleverd. 

9. Werkwijze volgens conclusie 8 voor een buis, die bedreven kan worden in 
een continue bëdtijftoestand en in een gepulste bedrijftoestand; waardoor de doel-
»wit .stroom respectievelijk continu of gepulst is, met kenmerk, dat de shuntstroom 
wordt geleverd door het leveren van een gemiddelde instelspanning in overeen steun 
met pulsen van de doelwit stroom, wanneer de buis wordt bedreven in de gepulste 
bedrijftoestand, en het leveren van een instelspanning in overeenstemming met de 
continue doelwit stroom, wanneer de buis wordt bedreven in de continue bedrijf-
toestand, en het regelen van de grootte van de shuntstroom in overeenstemming 
met de gemiddelde instelspanning, wanneer de neutronen generatorbuis wordt be-
dreven in de gepulste bedrijftoestand, en met de instelspanning, wanneer de 
neutronen generatorbuis wordt bedreven in de continue bedrijftoestand. 
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