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Samenvatting. 

De ionenbeweeglijkheid ia bepaald met behulp van een methode, die beruat 

op de verlaging van de brandspanning van een zeltstandige Townaend-

on tlading, die optreedt, als op de brnndspanning een wiaeelapanning 

wordt gesuperpor.cerj. 

Qebleken ia, dat de bew~e&lij1'..heid Tan He+ in rte bij E/p
0 

= 44 V/oa torr 

in bet temperatuurstrajekt tusaen 77 en 300 r. sleohts weinig met de 
teaperatuur atneemt. T.a.v. de temperatuursatbankelijkheid T&n de beweeg

lijkheid v~n helium-moleouulionen ia er geen uitspraak mogelijk1 .daar de 
brandapanninc van de ontlading (en daa.rmee het elektrische veld) aterk. 

met de temperatuur verandert. Vermoed wordt, dat de Terandering Tan de 

brandapanning ~et gevolg is van de vorming van kluaterionen • 

• 
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1• IAleicliye 

Ala op de ·brandapannniag Ta -. zeltatandige Towuendoatladiac eea 
Wiaaelapanlliag Wdrdt ge•uperponeercl, treeclt er een Yerl&gillg TU .. 
branc1apannlng op, cl.•••• cl• ge-1.ddelde apanning oTer de ontladiag 
worclt lager daa de.brandapanning Yan cle atationaire ontladiq. 
De brandapannlnpYerlaging blijkt athankelijk te a:ljn Tan de aaplihcl• 
en de trequentie Yan de geauperponeerde w:laaelapann:lng. 
Berekenincea hebben aangetoond, dat de fl"equentie-atllankelijlcllei4 Tall 

de brandapanningaverla,ing moet worden to•geaohreTen aan de 4rifttij4 
YU de ionen en dat u:lt de ·frequent:le-tbankelijkheid c1e drifteaelhei4 
(beweeglijkheid) Yan de ionen lean worden bepaalcl. Met de•e aetlaocle aijn 
de be•eeglijkheden Yan neon-ionen in Deon bepaald voor waardell Taa 
E/p0 Yan 1,, tot 160 V/ca torr (1) (E • de elektriache Yeldaterkte1 
p0 • cle o' O 0c gereduceercle gaadruk).De reaultaten zijn binnea de 

aeetnauwkeurigheicl in oYereenatelllllling met de zeer betrouwbare metingen 
Yan Beat7 en Patteraon (2). 
J>eze,aethode heeft e.nkele nadelen t.o.v. die door Beat7 en Patteraon 
gebruikt. Zijn er meer 4an ''• eoort ionen in de ontlading aanwecig, 
c1an ia·het over het algemeen minder eenvoudig om de metingen ltwantita
tief te interpretereD. Ook het gebru:lk van een z•lfatanclige !'owuend• 
ontlading vormt enige beperld.ng doordat de brandepamdng, de gaacU.oht
heid en de elektrodenafatand niet onafhankelijk geTarieercl kunnen worclen. 
Anderzijda ia bet juiat de zelfatand:lge ToWDaendontlading, waazi9.an des• 
aethode haar ••nvoud ontleent, zowel wat betrett de konatruktie Yan cle 
dr~ftbuia (o~tladingsbuia) ala o~k t.a.v. de benod:lgde apparatuur. 
J)e t.emperatuur Yan de ontladingabu,1• kan gemakkelijk worden gewij&lg•, 
Hierdoor leent deze methode zich voor het meten van de temperatuura
athankelijkheid van de beweeglijkheid van ionen. Wij hebben oaa in het 

bizonder b•Zi1c•hoaclen aet de bepaling van de teaperatuuraatbanlcelijk• . .. 
heid Yan de beweeglijkheid Yan heliua-ionen in helium in het te..-ra
tuuratrajekt · tuasen 77 en 300 K. Bij temperaturen boYen kaaerteaperatuur 
waren, al•• gevolg Yan een aerkbaar wegleldc:en yan het hell~ ui.t 4a 

ontladingabuia en bet vrijkomen Yan atorende verontreinigi11g9n, geen be
trouwbare metingen mogelijk. 
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2. De. •••tll•thode, 

We maken gebruik yan een atattoaai~ zelfstandige Townsendontlading, 

De stroom door d'e ontladiq Teronderatellen we Toldoende klein, so4at 

•• bet elektriech Teld ale hoaogeen mogen beaohouwen. De Tooreohakel
•eerstand •ordt zo groot gekozen, dat aan&enomen mag wordea, 4at de ce
ad.ddeld• ontladingse~room constant blijtt. De ontladingsetroom Jean 
worden Toorgeateld door 

H1erin ia 
4 

• 

I 0 = de ontladingastroom 

I-(o) = de elektronenstroom bij de kathode 

a0 = de 1e ioniaatiecoefticient van !owneend 

d = de afstan~ tuaaen de elektroden. 

1 

Op de b:andspanning·V0 van de genoemde ontlading wordt nu een ~••l

epanning v(t) geeuperponeerd. Voor de stroom I(t) door de ontladinga
buia kan worden gesc~reven 

I(t) = I(o,t)exp a(t)d + cp ~ T(t): 2 

onder Toorwaarde, dat de looptijd van de elektronen Tan kathode naar 

anode klein i~· t.o.v.· de periodetijd van de geauperponeerde wisaelapan
ni~g. Cp ia de capaciteit, die cevormd wordt door de elektroden. 

Daar de gemiddelde stroom conatant ia Teronderatel4, aoet gelden 

I(t~. - I 0 = I-Co,t) exp a(t)d - I-Co) exp a
0

d • O 3 

i.mmera ~v(t) • o, !·la de o•er ''n period• gell:f.ddelde atrooa, 

Ala de amplitude van de wiaaelapan~ng en de verlaging van de bl"tlD4• 

•panning C- 4 V) klein zijn t.o.v. de brandapanning, dan k.an vol.gens 
von Engel en Steenbeek (3) a(t) worden geechreven ala 
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a(t) .. 0 - a• f (1-1:; '}> + a••<1>c1-:; Al> 

'· 

Onder dezelt4~ Toorwaar4en lean de benadering Tan a(t) verder wor4•n 

•" M doorgeToer4.d•or iT T t• verwaarlo&•n t.o.T. 1 en 

.... 

•t de benadering 

exp a(t)x • exp a0x(1-a•!(.ic + ia"(~ + a•~) 

s 
.. 

Bieruit Tolgt 

6 
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2.2. Pt fr191tpY.•:fA•plrtlijkhe14 N ·,~Y;,·,~:··:· ··~.;; 

. • •" y{l)2 . 
De ter11 ii1' .. yan Ytrgelijld.ng 6 ia onathanlttlijk Yan 4e freq1ea-. 
tie. o..4• treque1aY.e-athukelijkh•14 Tan 4• tera met t•co,t)y(t) aa 
te gua,.l[l&ktn we 4t Ttl'On4eretelling, dat htt Trijultta Taa tltktronea 
uit 4t b:tho4e uitaluiten4 geecJd.eclt door de ionen, di• ia d.e ontlatiaga
nd.ate worclt.ll gevora4, 

. 
1-co,t) = .,.x+co,t> 7 

x•co,t) ia 4e •••n.t•;L• waar4e Tan 4• ioaeutrooa bij de katlao4• ta T 
htt aan~l elektronen, clat P'T ion uit dt kathodt wordt Trijgeaaakt 
(4e 2t ooetticilnt Tan Towutnd). 
Ia T+ 4• drittenelhtid T&D dt ionen, clan zulltn de ionen geYoracl op ••• 
atatand z Tan de katho4t een tij4 !. neclig hebben om de Jratho4t te be-y, .. 
reiken. Om een bijdr~ge tot 1+(0,t) t• l•Y•r•n zullen 4eze ionen daa 
C•Tol'lld aoettn worden 'op het tijdatip t •. ? , zodat 

1(0,t> = [4Ico,t.~~, &xp a<l-f:t)x. act-~) cL x 
0 

Sube\itutie Tan dtze Ttrgelijld.ng in T•rgelijld.ng 7 geeft 
4 

I{i,-tJ = )' J. Ifo,t-f+) c.x pa (i-f..)x. a l-t--t.)d." 

. = T $:{ I(o)+ llo,t-~} ~"'pa.x.{t+41(t-tf)x}{a.+-'l(t·f,)}.l• 
J' -= 1 O' J{O) tx.p a.x..{a.+ (t + a.x) ABO-~)+ .••• j + 

+r.f.' t(e,l-f.,.) tx.pa.x.{ a.+ C1+a.x)AaC•-t.J+···}. 
HiertiL 1a 4 at t-f,J- _a' :v + 1 a•(vHCiJf9a + a• ~ ·· 

a 

.voor een eerete ord•-benadering T&D 1-co,t) kan de t••••• 1ntegreal. 
••n TtrgelijJdng 8 worden benaderd aet 

L"·-. r. L(o.i-~J ""P a.x. •. d.~ _ 
Uit de Yergelijking S volgt, dat ••t a' t<o,•·,..J.V(t-f!J ook 

JloJ{- a'.f. ~, i a•(r'&if'Yerwaarlooa4 mag Worden, zot.t T&D de tera 
J(i) t JC., a.• (1+ a.x)AaC•·~J onder bet eerate integraalteken eTerblijtt 

J1o)t.x,pa.x l1 ... a.~)a!¥.· •·Be lt•aa'.4ering -voor I'To,t) wor4t ... ··,~·~.:.·· 
. ·. . . . .. . . . d . .. 

J(o, tJ .. r .£ IM •Pa.•· a.cfx 
.. + rL"Ii>ix.pa.x·Ct+a.xJ a'~ <tx 

.,. r i" t·co,t-~ tJP a. x. a.""' 
• 

• • • 

g 

' 
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' 
»oor gebrulk te maken van de seltatudigheidaeia (Ii• 74'1iJ&1tpl.K.1.d.x) 

eD Yan de compleze notatle Toor Y(t) ea !'Co,t), T(t)•f expj(IJ~ reap. 
iCo,t)afto) expj(~t-tJ,wor4t ult Tergelijkiag 9 gevonden. 

.. . -
Qo,~) • T f.' V{t) ICO> exp a.·J x. l•cl.x dx 

f- • exp(a.-jft,)x. a.dir. 
en Toor de trequentieatllankelijkheid Tan de brandapanalngaTerlagiag 

i(o,tJV(t) • T~v;=;t11t • lb. R [ J,"t1'P(a.-jf!)x.(1+a.x)a.u1 
- liOJ- a. ""' " ' 't- t I - T J.a c.Je.P(a.-j') x.. a. cLx. 

Q kan worden opgevat ala eea tunktl• Tan ~a • a0 c1 ea T • Daar 4e ont• 

lading seltataAd:ig ia, i• f. r ( '"'" '· d. -1) . 
Met •od ala ~&meter 1• Q berebad ala tunktie ... e- ~d.. 
Het reaultaat ia weergeseven in tig. 1 en 2. In fig. 1 ia Q 111.tgeset 
tegea· e voor •od.=2,4. Tevena siJn de meetpunten aangegeTen d:ie corr•
apoaderen met een o~tlading in Be bij een dichtheicl p0 =4 1 9 torr 
(a

0
4 % 2,4), Ter.vergelij1cing met de berekeningen zijn de metingen aans-

paat aan de 9 -•aar4• "behorende bij het eerate maximum en aaa de 
9-•aarde behorende bij de eerate nuldoorgang. De aanpasalng aaa 4e 

eerste nuldoorgang houdt verband met het feit, dat Q•f(I) slechta hot 
trequentie-atllankelijke deel Tan d\/ vooratelt, terwijl de metincea ook 
de gelijkspannlngacomponent bevatten. Afgezien Tan de atwijld.ngea bij 
kleine waarde ... e lean gezegd worden, dat de meting•• in overeeaat••
lling sijn met ~e berekealngen. :>it temeer daar men zich aoet reali.aerea. 
dat er een tweed• orde-ettekt gemeten wordt, waarbij •• alleen geiat•••a
•eerd ld.jn in de trequentie• behorende bij de maxima en Diet in 4• aa»li• 
tu4e ot de gemiddelde waarde. Dese grootheden worden aede bepaald door 
de Tereenvoudigingen, die doorgevoerd zijn, zoala b.v. dat T uitalulten4 
bepaald wordt door de geTorade ionen. De afwijkingen bij klej.ne waar~n 
van 9\ d.i. bij lage trequentiea, worden veroorzaakt door een reaonaa
tie-verechijnael· (reeonantie-trequentie bij ongeveer 1 kllz), waarb~j de 
capaciteit en de zeltinduktie (impedantl• theorie van Tan Geel) een rol 
epelen. 
~n fig. 2· zijn de 9 --.arden behot-ende bij de maxima, e .... uitgeset 
tegen a0 d. Het blijkt, dat 9,.. alechta weinig met a0 d verandert. De 

groot•t• verandering Tertoont de 8 -waarde Tan het eer•t• aaxiaua, 9, • 
Van a0 4 = 2 naar 4 neeat deze at van 2,36 tot 2,32. 
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·Verder ie gebleken, clat bet verec!d.1 iD 9,.. Yan twee opeenYolgende MDM 

naar 4e waard.e 2.1[ on•erpert ale 9 .. groter wor•t. Van di t reauluat 1a 

gebruik gemaakt bij 4• metingen yan 4• beweeg11jkhe14 Tan neoaieaea in 

aeon (1). 
De beweeglijkheid •an de heliua•ionen hebben wij bepaal4 111.t 4• fre,a•n• 
ti• f1 behorende bij bet ••rate .. xJmua ••t 

.. v+ a .t14/1t18 

p = v+ poJ'E 760 

µ 1• de beweeglijkheid bij 760 torr. 

2.3. Bepalin1 T&D de brandaenninp•erlaging. 
In fig. 3 1• het .princip• geg•••n •an de achakeling, die gebruikt i• 
voor de bepaling van de branclapanningaverlaging. 

+ 

Olltl•di 
~3fM2~-.... 1-v., 

Rv 
ltO"A 

30tf 

liet--------; 
I I I . 
1 IO"A l 
I J., +I 
I • I 
I I ...._ ___ ....... .._. ..... _____ __.. I 

I c. .. , ..... ~tc.- I 
~!".!~~--_J 

Fig. 3. Sohakeling Toor de bepaling 
•an de brandapanningeverlaging bij h•t 

periodiek veranderen T&D de apenidng 

o•er de ontlading met •"'• Met 4• elek· 
trometer Ea wordt 4e ••r•chiletreom 
AI=rrti - I0 geaeten. H.b.v. de ooapea
aatieechakeling wordt I 0 in 4• elektre
meter gecoapenaeerd. 

Doordat een eindige weeratand ia gebruikt Toor de etroOll8ta1tiliaatie, 
aoet ••rgelijking 3 hiervoor worden gecorrigeerd. In dit geyal wordt~Y 
bepaald door 

Uit de bo•enataande •ergelijk:l.ngen wordt gevonden 

• 4Y=~(i~-¥ +~~) 
Door deze correktie wordt de absolute waarde van 4V belnvloed, echter alet 
de trequentie waarbij de a•x:laale waarde van AV optreedt. Daar de ienenb•· 
weeglijkheid wordt bepaald uit de trequentie behorende bij de mextwale 

. . 
waarden.Yan AV,kan woJ'cfea volataan aet een relatieve aeU,ng van 4V. la ~~;;.it• 

teite ia de met 4V evenredige verachiletrooa ft'i'l' - I 0 gemeten. 
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3. ll!U,yen. 
,.1. Oatlaclingen met a.• el Ke2~ 
De S•bndJtte Ontlaclingabuisen beaton4eD uit •en 07J.iDdriaoh ellJluJ.•1 

Tan PJl'•zslaa aet een a.aaet•r TU oa. 6 oa en b•• Tlaisb •tal• 
elektro4•n ••t een 4U.aaeter Tan 4 oa. De on4erlinge atatan4 Tan 4• 
elektroden waa on1eveer .10 ma. (si• fig. 4). 

;-__ ........ ) ~ t----t-; 
l'ig. 4. De ontl.a'dingebuia, die gebruikt 

. ia voor de bepalingen Tan de ionen-
, beweeglijkhei4. 

Bet prepareren van de buizen ia op dezelfde wijse geclaaa ala beachr•
ven la door 4• Boog (It). Ala wlgu is gebruikt helium Mt ••n auiT•r
heid van 99,99%• Voor bet aeten Tan de beweeglijkheid T&D de atooa- en 
van de iaolecuulionen zijn twe~ dezelfde ontladingabuisen gebruikt .. t 
verachillende wldruk. De vereiate vuldruk 1a op de vo1gen4• wijz• b•
paa14. De vorming Tan aolecuulionen Tindt plaata via een drie4eeltj••
botaing van een a tooaion met twee neu.trale a tomu. 

Be•+ 2He -..~e2• +Be. 

Dlt proc•a, door Bolt en Bates (5) voorgeateld en door Pbelpa (6) aan
getoon4, is athankelijk Tan de druk en de t9t1peratuur. Nil•• ea 
Robertson (7) hebben de druk- en teaperatuuraatbankelijkheid Tan de 
coaTeraie-trequentie t 0 van dit procea bepaald. (1/fe ia 4e gellid4el4e 
levenaduur van het atoollion). 
Bun reaultaat waa • 

f 0 =Bp0
2 (1/sec) 

B"=2,97. 109 (X,/aeo.torr2) 

IU.erin ie B de converaie-coettic~ent.Ala v1• de'drittanelheid Yan de 
atoollionen ~·• d.an kunnen de atoollionen gelli4deld een weg v1+/te at• 
leggen in de richti.~ van de kathode. Ia v1 •/t0 '> 4 (de elektro4ea
atetand) dan zullen praktiach all• atoomionen, clie in de ontla~·wor
den gevora4, de kathode bereiken. 
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Ala echter v1•/t0 << 41 dan zullen 4e atoOld.onen •rijwel ep 4• plaata 

waar dose gevorad worden o••rgaan in aolecuulion•D• 
v;• ia e~n tunctie Tan E/p01 waarbij E/p0 in een seltatandige !owneon4-
ontlad1ng bepaald 1•· door de gekozen waarde YAn p0 4 (paaoh•llkurY•)• Veor 
het ·••rkrijgen van~d• bo~engenoeade ongelijkheden ia het claaro~ Diet 

mogelijk fod rechtetreeke te berekenen, maar moest gebruilt •orden s•aa.akt 
.an de z.g. "trial and error" method•• 
Bet reault~at was (T = 300K) 

Po v1•/tcd •) 
(torr) (d=1 cnt) 

5 .t 100 

100 + 0,05 -

Ontlading met 

It• + 2 

•) Voor v1+ is gebruik gemaakt van de metingen yan Hornbeck (8). 

In de gebruikte ontladingebuizen·waren de op o0 c gereduceerde·druJcken 

resp. 4,9 torr (Be•) en 93 torr (Ue2•). 

• 
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3.2. Metingen bij temperaturen bene4en 3oor.. 
I 

In fig. 5 is tet koelsyateem schematisch weergegeven • 

.. ~g • .5· De opstellin; voor bet 
meten van de ionenbeweeglijkheid 

bij temperaturen beDeden 300K. 

Oii de ontladingabuis bevindt zich een dubbelwandige koelmantel (ver
vaardig.d van messing buiamateriaal), die met vloeibare lucht kan worden 

gevuld. De ontladingsbuis en ~e koel~antel ziJn thermisch geiaoleerd 

van de omf'evinc d.111.v. tempex en vermicullite (fijn korrelige mioa). 
Het geheel is ondergebracht in een kooi van Farada1 om de invloed van 

atorende'elektriache velden te voorkomen. 
Aan de ontladingsbuia zijn twee thermokoppela (ijze»Conatantaan) bev••

tigd. De temperatuur, gemeten met het koppel Tm, is beachouwd ala repre
aentatiet voor de teaperatuur van het ~· in de ontladingaruiate. Bet 
koppel T

0 
ia gebruikt om een indruk te krijgen van eventuele teaperatuur._ 

verachillen in·de ontlacH:ngsbuia. 

De temperatuurainatelling is verkregen door de ruiate tot vloeibare atik
atottemperatuur te koelen en daarna, cebrutkmaJr•nd van het thel'lllaoh• 

lek, de temperatuur toe te laten nemen •. De toenaae van de teapera\•ur 

verl1ep aet een tijdcoaatante van 6,5 uv • 

• 
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It. Reaultaten en d:laouad.e. 
In fig. 6 ie de b•eeglijlcbeicl nn a.• en Be2+ uitpset tegen 4e ab .. • 
lute teaperatuur. Bierin sijn teyena de meting9n Tan TJ'nclael ea Pearo• 
(9) gege•en en - bij kaaerteaperatuur - de metingen van BeatJ en 
Patterson en Hornbeck. Fig. 7 toont het verloop •an de brancla,.nntng 
v, aet de teaperatuur • 

.. 
Ia•loed yar. de temDeratuur OD de 1asdiohtheid en de elektrodeaafatap4, 
J)e temperatuur, gemeten met het koppel T•• was a7atematisoh lager clan de 
teaperatuur, gemeten met bet koppel T0 • Bet verechil waa het grootat 
bij 77JC ·(gemeten .. t Ta) en bedroeg 4K. Op grond van het temperatu11re
Terachil is te verwachten, dat er gradiinten in de gaadichthe14 zullen 

optreden. Bij 771. kan bet teaperatuurevez•achil (oageveer ''O hooptene 
to~ gevolg hebben, dat de geaiddel4e dichtheid in de ruiate tuaaen 4• 
elektroden 5% lager ie dan de geaiddelde dichtheid in de ontlad:l.Dg8bu1a, 

\ 

due minder dan 5~ lager dan de.dichtheid, die aet de clruk »o correapon-
deert~ Uit oapaciteitemetingen is gebleken, dat de afatand tuaaen 4• 
elektroden toenam bij atnemende temperatuur. Bij 77K was de elektrodea
atatand ongeveer '% groter dan de waarde bij kamertemperatuur. De waarde 
•an p0 d zal hierdoor praktiaoh constant blijven en daarmee de branclapan
ning. Bet is gebleken, dat de·brandapanning van de ontlading aet atooa
ionen (p0 =4,9 torr) bij 77K 2,,~ hoger ia dan de waarde bij kamerteape
ratuur en dat de brandapanning van de ontlading met aolecuulienen 
(p0 •93 torr) bij 77K 39% lager ia dan de waarde bij kaaerteaperatu111' 

(zie fig. 7) • 

Een verklaring voor de verandering van de braadapanning van de l.aatatce• 
noemae ontlading wordt voorlopig aangehouden. 
In de •ergelijking ~oor de drittsnelheid •). i• voor 4 de waarde inge
vuld, die bij de heereende temperatuur behoort, In dat geval ie de on
sekerheid in de ionenb~weeglijkheid 

• v+po . y+ Pod 
p • E?i'o • -,ro-t ~ 

Pod 
gelijk aan de onzekerheict in r . die, zoale in het bo.enstaaa4• 1e 
aangetoon4, klein is (1 1 ~>•0 

•) Zie •er.gelijJdng 13. 
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J>e oitla41!c ••t atooaioaen (p •• 4.9 torr) 

Bij de ontladiag aet atoollionen aoet nog rekening wordea gehouden .. , 
het tel~, clat de coaYersi••frequenti• t 0 Tolpu 1/~3 ••t 4• ,..,. ... tuur 

••randert, dua aet 4• lltgelijkheid dat bij lagere temperaturea coaYerld.• 
optree4t. Bet optreden yen conYeraie zal gepaard gaan aet eea Yeran4eli.nc 

TU 4• waard• Tan cle brandapanning ea Tan de beweeglijkheid, claar 4e ••
cunclaire elliaaie (10., en de beweeglijkhei4 (2) ftll Be• •n Bez• aansiealijk 

verachillen. Beide sullen toenemen bij conT•rai•• J>e geaetea Teraa4eli.nc 
TAD cle beweeglijkheid van de atoollionen aet de teaperatuur zou eventueel 
zijn oorzaak kunnen hebben in de conversie near de molecuulionen. lllt ia 
echter niet waarachijnlijk, omdat de brandapanning alechts 2 1 5~ toeneeat, 
hetgeen volledir, verklaard kan worden uit de verandering van het pro4ukt 
p0 d met de temperatuur. We zo~den clan ooll verwachten, dat het··h ·~.<"6 
weergegeven verband tuasen de beweeglijkheid en de absolute temperatuur 
repreaentatief is voor de temperatuursafhankelijkheid Tan de beweeglijk
heid van ne• in He bij de gereduceerd• veldaterkte E/p0 •4lt.·v/ca.a••• 

De ontlading met molecuulionen (18 =93 te~) 
In fig. 6 is de beweeglijkheld van l!e2• uitcezet tegen de absolute tea
peratuur. Bij kamertemperatuur is de gP.meten bcweeglijkheid ongeveer ~ 
lager dan de meting ·van Beat7 en Pattereon bij dezeltde waar4e T&D E/p0 

(7,0 V/ca.to~r). Dit verechil kan worden toegeachreven aan het teit, dat 
de atoomionen gemiddeld ••n bepaalde atstand afleggen voordat 4ez• OT•r
gaan in molecuulionen. Een vergelijking met de .. ting•n van 'l'J'ndal.1 ea • • 

Pearce toont t••• opTallende verachillen, t.w. 
1. het !•r•chil in de waarde van 4e beweeglijkheid 
2. het verachil in de temperatuuraathankelijkheid Yan de beweegl:l.3Jiche14e 
De metingen van Tyndal1 ea Pearoe zijn uitgevoerd bij Ec32 V/oa ea . . 
p0 • 7 tot 27 torr. 
Het ie Diet dui4eli.jk, waaraan het eeratgenoea4e v•r•chil (± 3~) te 

wij~en ~·· daar ook de betrouwbare meting van Beat7 en Patteraon oaa•
T••r 20% lager 11gt dan de meting Tan 17ndall en Peare• bij kamertelQMl'a• 
tu'1r. De atnaae van de beweeglijkheid vaa de aoleouulienen bij ata .. a4• 
t~mpera-tuur, wordt toegeachr•Y•D aan kluatenond.ng (11). Op aront Jd.•r
Y&n wordt nu venaoed, dat bet verachil in de temperatuuraathankelijlda•14 

het gevolg ia Yan h't veraohil in psdichtheid (93 torr r••P• aax. 27 ton) 
claar kluatervoraing hiervan athaiikelijk ta • 

• 
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Zoala in fig. 7 i• te Id.en, ••ran4ert 4• branclapann1ng •• 4- entladiag 
in ~ ... p

0
•93 \orr>. ~terk aet 4e t .. peratuv. Ook clit Jam eea aaawijsing 

sijn v~or het optreden TAD klueterionen, a1'8 4eze ioaea ••n grotere 
eecunclaire ioaieatie-coifticieat hebbea. De •eran4ering ~an 4• brandapaa
ning heeft eohter wel tot gevolg, c!at we aet des• een•eud:lge o .. telllag 
geea aetingea kunnen- 4oen yan de teaperatU1U'aathankelijkhei4 yaa de 
aoleoulllionen bij eea ea 4eself4e waarde van de gereduceerde ••ldaterkt•• 

'· 

.. 
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Op!!r!d.ng, 
])e bran&apanning T&D de ontlading in ( .. •»o•a.,9 torr) • la (Be,p0•9' ten) 
-r•n 6% reap. a.7" lager 4aD .de waar4en, die door de Boog (a.) si3Jl paetea 

aaa entlaclingen met oYereenko .. tig• -.rden Yan h•t produkt ».•• 
Ook ontladingen bij and•r• .caad1ohth•4•n bl•k•a ••• lager• braa .. ,.••tag 
t• hebben (de .tig, 8). Door toeyal ia nu ont4ekt, dat cl• aetiagea yq 

4• Boog Jmnnen wor4•n gerepro4uoeer4 door gebruik t• maken Yan ••• ent• 

ladingalnd.a, di• ••r4er ia gebruikt .Toor ••ll ontlading in neoe. Ale "",_ 

bee14 i• in fig, 8 ••n tweetal ••ting•n ( A en B ) gegeYen, De meting A 

heett betreldd.ng op ••n ontlacl1ngebuia, die oora~oakelijk ie gebraikt 
YOor neon-ontlacl1~en. Dez• lnd.a 1• geeTacueerd en gedurende 16 •• op 
450° C uitgestookt. Na atkoeling waa de druk in de buia lager dan 10-?ten. 

VerYolgena ia de ~uia geTuld aet heliuagaa (p0c88 torr). Voor de ••tine B 
ie gebruik gemaakt Tan de ontladin~abuia, waarmee de beweeglijkheid Tall ~ 

de heliummolecuulionen i• bepaald. In deze buia ia een ontlacl:lng in neoa 
teweeggebracht bij een druk Tan 50 torr en een atroOll TAil 10•' A, Na 2 

. . . 
uur branden is deze buia op de genoeade wijze uitgeatoolLt en geTUld aet 
helium. De grot• inYlOed •an een spoor neon op de brandapanning in helia 

aoet z~jn oorzaak hebben in de priaair•- ot de eecundair• ioniaatie-ooet
ticien t. Voor wat betrett de priaair• ioniaati•-coett1cient ia door . . 
Oekaa (12 ) ge•onden dat bij ••n klein• toeToeging Yan neon de ••l'ld.llc 
Yan bet neon-ion aterk wordt beYor4er4 door bet prooea 

H•: • Ne _.... Ne• + 211 •• 

De gevorade Ne-ion•~ kunnen vervolgena met Re reageren volgena ••• .,.. 
de pr~oeasen1 

Ne~ + 2He __,. (Helle)+ + He 
Ne+ + Ne+He __. (HeNe) + + Ne 
Ne+ ·+ + !fe+Be -.. Ne2 ·i· + He 

Door Oakam zijn deaetingen gedaan ined• afterglow Yan ••n mierogolt

ontlading. We sljn nagegaan of des• reaktiea ook voorkollen 1a ••• 

Townaea4-ontlading door aan 4• ontlacling in heliwa ••a kleine ho•v••~ 
he14 neon tee t• Toepa. Voor clit experiment ia gebrulk geaaaltt.Ya •• 

4 
ontladiagabuia waaryan 4• atatan4 tuaaen de elektro4•a geTAri••r4 kaa 
worden, Ket neongaa beTindt sloh in een atzoaderlijk reeerToir dat Yia 

••• ••C• boloapillair met de bui• T•rbondea kaa word••• 1>e heli\llldioht• 
heid i• p0 •46 torr. Na het Terbreken Yan het bolca}d.llair ia de ..... 
ooncentratie 0,1%. 
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Zo••l YOOr &1liY•r heliua ala Toor bet h•liua neon-aeageel la bi~ T•r
eoJdllende elektrodeaafetandea de brandapaaniag bepaald (tig.9· en 10). 
J)e beweeglijkheid is bepaald bij cl-0,, ea (hootdsakelijk Be•) en bi~ 

4a1,9 ca (hootdsakelijk ~e2•> (sie tabel 1). 

Tabel 1, 

cl (oa) Pod Ccm torr) Gaa ~ (oa2/V.seo) E/p0 V/oa.torr i• ..... , 

0,3 1~.~ Be f) .. It 20 hoofu. 
!c+0.1;Q;e <'.4 2Z u.• 

1,9 e.7,4 He 16.2 6.o . heofdz • 
P.e+0.1, :::e 19.4 S.6 He~+ 

• 
Uit fig. 9 zien we, dat de verandering •~n de brandspRnnin~ na het to•
yoegen van neon toeneemt naarmate de ele~·: trodena~atnnd toeneemt. Ui t het 

v_erloop v~n de we.arrle van v.,•/tcd .:net d (tig.1C) volct, dat de conontra

tie •~n Re2+ toP.nee~t ~et d (zie ;.1.~. Jij d=1,~ ca is een grotere ~-
wee~lijkheid gemete~ na toevoeging van neon. ~zie tnbel 1). 

Dit versc~il ka.n niet verklna.rd worden uit bet Terechil in de waarden 

van E/p0 (2). De oorzaal: hierYan moeten ~e zoeken in het door Osltaa Yeor
geatelde oaladingaproeea Re2 + + ::e -. Ne+ + 2He waarbij de heliua-mol•• 

cuulionen op de weg naar de k•thode hun lading overdragen a.an aeoaato .... 
Dit prooea wordt ·eerat dan var. belang, wanneer in 4• ontlading hell~

aolecuulionen worden gevorad ten koate van de helium-atoOld.o~••• ... 
bij hog•r• gasdichtheden en grotere atatanden tuasen de elektredea. 
I>lt oaladingaprocea h~ert eehter geen invloed op de priaaire ieaiaati•• .. .. . 
coefficient a0 • Er wor4en geen nie••• ladingdragera geTorad nooh .... er 
ladingdragera Terloren. 

J)e verandering vaa de brandapanning moeten •• waarachijnlljk ... eek . - -toeaohrijven aan een Terandering van de aecundaire ioniaatie-ceeffiej,eat. 

In eerate instantie wil dit zeggen dat de secundaire ellieaie Yan 4e aeea
ionen kleiner moet zijn dan die Y&D heliua-aolecuulionen. Dit ia eehter 

niet waArsebijnlijk, oadat mea kan verwachten dat de eeoundaire eill..S.. i -

Yan neonionen Diet veel zal Terachillen van die Yan heliua-atoOld.oaen ea 
volgens Bagatrua is de secundaire emiaaie Tan heliua-atoold.eaea sJ.obaal. 
2 z zo groot ala die Yan de aolecuulionen. 
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Eea •••rachijnlijker.prooea 1a het Yoraen Y&a ••n neon-gaalaag3• ep de 
kathode ot het indringea Y&D neon.ionen in de katbode,· waardoo• 4• aeo11a
daite ~aieaie wordt beinTlo••• Des• hJpotheae soa clan teTena Terklarea, 
waaroa de brandepanning Y&D een heliwa-ontladlq in een gaaontladiqa
buia, waarin eerder neon aanwezig ia geweeat, soYeel hoger list t••••• 
••• Diet door neon ~erontreinig4e bale. 
Voor e~n betere beachrijving Tan dese ••rkwaardige inTloed .,... aeea op 

eea -....ead-ontlacU.aa.J.a helium sal uitgebr•ider ondersoek ••'11.c slja. 
Reeda eerder ia door Acton (13) gewesen op de 1nYloe4 Yan een kleia• 

concentratie ~eon op'de brandapanning Yan eea glia-ontlading. B1j Toad 
een toenue '·Tan de braadapanning yan ongeTeer 20% na toeToeg:ing TU 
1 1.,. Ne. Door Weston (i4) zijn ook ••tingen Terricht aan ontladiagea 
in helium-neon mengae~•· Met betrekld.r.g tot de gl.J.m-ont1adlng warea si3n 
reaultaten in o•ereeutemd.ng met die Tan Acton, bij Townaend-ontlaclingea 
echter von~ hij ee~ toename Tan de brandapanning Yan alechta •Dk•l• 
procenten. 

.. 
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Fig. 1. De frequentie-athanltelijkheid Tan de brand

epanninpverlaging. - berek••••• l.geaeten waarden. 
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Fig. 2 •. De gereduceercte frequenti• behorende bij 

cl• axima, S.. 1 ale funktie Tan a0d. 
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Fig. 7. De brandapanning Yan de ontladiqc: 
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Fig. 9. :>e veranderinc van de brandt:psnr.ing van 

een ontlnding in aelium na. toevoeging van 0,1% 
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