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Summary 

This paper presents the results of measurements of the primary ionization coefficient 

for hydrogen in a non selfsustained Townsend discharge by a light detection 

method. This method makes use of the property of the Townsend discharge that 

the radiant flux, emitted by an elementary volume, is proportional to the 

electron density, According to the Townsend theory this density shows an 

exponential increase. Thus by measuring the radiant flux as a function of the 

position Ln the discharge one gets the relative increase of the local electron 

density. From this the primary ionization coefficient a/p ((em x mmHg)- 1) 
0 

can be calculated. This quantity has been measured as a function of E/p 
0 

over a range of 32 < E/p < 370 (volts/em x mmHg), The present results agree 
0 

well with those of previous workers, who used the Townsend method, Some 

differences, found in the growth curves for molecular and atomic radiation at 

low pressures, are discussed. 



1. Inleiding. 

be primaire ionisatiecoefficient a in een Townsendontlading is gedefinieerd 

als het aantal electronen, dat een electron per eenheid van weglengte, afge

legd in de richting van het elektrische veld, door ionisatie vormt, 

Een Townsendontlading wordt gekarakteriseerd door een homogeen constant 

elektrisch veld. Hierbij treedt geen veldverstoring op door de aanwezige 

ladingdragers. 

De gereduceerde primaire ionisatiecoefficient a/p is een functie van E/p • 
0 0 

De coefficient kan volgens twee verschillende methoden bepaald worden. 

Beschouw een tweetal oneindig uitgebreide vlakke platen op afstand d, De 

stroom tussen de platen bedraagt volgens Townsend 1)(zie ook 2) 3) 4)) 

( 1. 1) 

Hierin is io de fotoemissiestroom en d de afstand, die een van de kathode 
0 

vertrekkend electron nodig heeft om de gemiddelde energie te bereiken, die 

past bij het elektrische veld, Voor d wordt meestal de x-coordinaat van de 
0 

plaats genomen, waar de ionisatie effectief begint (x gerekend vanaf de ka-

thode)2). De z.g. secondaire ionisatiecoefficient y is dan gedefinieerd als 

het aantal elektronen, dat de kathode verlaat per in de ontlading gevormd ion. 

Met behulp van bovenstaande formule (1.1) kan men a bepalen uit het verloop 

van de curve, die de stroom i weergeeft als functie van de elektrodeafstand 

d bij een constante E/p , Deze methode staat bekend als de methode van 
0 

Townsend. 

Voor grotere waarden van d treden echter afwijkingen op t.g.v. de grotere in

vloed van dey-term in de noemer van vergelijking (1.1). Dit is een be

langrijke complicatie bij het bepalen van de primaire ionisatiecoefficient 

volgens de methode van Townsend. 

Corrigan en von Engel5)6) stelden een andere methode voor om a te bepalen. 

Bij deze methode wordt gebruik gemaakt van detectie van licht, uitgezonden 

door de gasontlading.De methode is later door de Hoog2)toegepast.De lichtdetectie

methode is gebaseerd op het feit, dat in een Townsendontlading de stralings-

flux door een elementair volume uitgezonden, evenredig is met de elektronen

dichtheid. 

Veronderstel een cartesisch coordinatensysteem met de x-as in de richting van 

het elektrische veld. Door meting van de hoeveelheid licht, die per volume

eenheid op plaats x wordt uitgezonden door aangeslagen atomen die terugvallen 

naar een lager niveau, kan de bezetting van de aangeslagen niveau's en daarmee 
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de elektronendichtheid n-(x) worden bepaald. De elektrodeafstand heeft bij 

deze methode een vaste waarde. 

De elektronendichtheid n-(x) is volgens de theorie van Townsend in een 

stationaire toestand gelijk aan 

n (x) = n-(o). exp a(x-d ) 
0 

(I. 2) 

Hierbij is n-(o) de elektronendichtheid ter plaatse van het vlak x = d • 

De Hoog 2) toonde aan, dat zowel de gedetecteerde straling, uitgezonden°door 

een elementair volume, als die afkomstig uit een gebiedje in de ontlading 

(zie fig. 3 ), evenredig zijn met exp.(ax). Tevens besprak hij het feit, dat 

het aantal kwanten, dat per tijdseenheid in een gebiedje door emissie uit 

nkveau i wordt uitgezonden, evenredig is met exp (ax). Bovendien zal het 

totale aantal kwanten per tijdseenheid in een gebiedje uitgezonden, evenredig 

zijn met exp(ax). Derhalve kan men a berekenen uit de helling van de rechte, die 

men verkrijgt wanneer men ofwel de spectrale lichtresponsie RA (x) ofwel de 

integrale lichtresponsie R(x) uitzet als functie van de afstand x. Hierbij 

treden dan niet de complicaties op, die men bij de methode van Townsend kan 

verwachten. 

De eerste uitgebreide metingen van de primaire ionisatiecoefficient voor 

waterstof in een Townsendontlading dateren van 1923 (Ayres 7)). Later zijn 

metingen verricht door o.a. Hale8). De resultaten van deze metingen waren 

nogal tegenstrijdig. In de laatste twee decennia zijn echter door Rose9) en 

d 
10)t/m 15) an eren metingen verricht, waarvan de resultaten goed met elkaar 

overeenstennnen. 

Alle metingen, waaraan gerefereerd werd, werden verricht met gebruikmaking 

van de methode van Townsend. 

De Hoog2) bepaalde waarden voor a volgens de lichtdetectiemethode voor neon 

en neon argon mengsels. De waarden voor a voor neon weken belangrijk af van 

de waarden, bepaald volgens de methode van Townsend. Dit is onder meer het 

gevolg van het feit, dat dey-term in vergelijking (1.1) gecompliceerder 

is dan Townsend aannam. Het doel van de nu verrichte experimenten is te onder

zoeken of de lichtdetectiemethode, toegepast op moleculaire gassen i.e. H2, 

resultaten oplevert die in overeenstemming zijn met de volgens de methode 

van Townsend bepaalde waarden voor a • 

Bij de experimenten werd de primaire ionisatiecoefficient bepaald ~n een 

onzelfstandige ontlading. Om de resultaten van een onzelfstandige ontlading met 

die van een zelfstandige te kunnen vergelijken, werden bepaalde voorzieningen 
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getroffen ter stabilisatie van dit laatste type ontlading. 

De stralingsstroom werd spectraal gemeten. De resultaten van de detectie van 

atomaire straling worden vergeleken met die van moleculaire straling. De 

verkregen waarden voor a worden getoetst aan recente literatuurgegevens. 

Bij lage drukken trad een discrepantie op tussen de atomaire en moleculaire 

lichtresponsies. De waargenomen verschijnselen worden bediscussieerd. 

2. ExEerimentele opzet. 

2.1 Algemeen schema van de meetopstelling. 

De figuren Ia en lb (pag, 30) tonen een vereenvoudigd schema van de 

gebruikte meetopstelling. 

Figuur la geeft de meetopstelling voor een zelfstandige ontlading weer. De 

meetopstelling bestaat uit drie gedeelten: 

- gasontladingsbuis en voedingscircuit, 

- optisch gedeelte van bet detectiesysteem 

- elektrisch gedeelte van bet detectiesysteem. 

Daze onderdelen zullen respectievelijk in de navolgende subhoofdstukken 2.2, 

2.3, en 2.4 riader besproken worden. 

Figuur lb geeft onder meer de aanvullende voorzieningen voor een onzelfstandige 

ontlading weer, die in hoofdstuk 2.5 nader geexpliceerd zullert worden. Eveneens 

is in deze figuur bet transportmechanisme schematisch aangeduid. Dit zal in 

hoofdstuk 2.6 toegelicht worden. 

2. 2 Gasontladingsbu,i,s en voedin&scircuit. 

8 

E, 

Fig.2 Schema van de gebruikte gasontladingsbuis. 
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De gasontladingsbuis B bestaat uit een cylindrische mantel van pyrexglas en 

twee cylindrische venste~v 1 en v2• De diameter van de vensters is 40 mm. 

Op de vensters is een metaalfilm (M1,M2) opgedampt. Deze film fungeert als 

electrode. Om veldverstoring aan de randen van de electroden te voorkomen 

werd aan de vensters een afgerond profiel gegeven. 

In totaal werden 9 buizen gefabriceerd. In tabel I (pag,4t) zijn voor deze 

buizen gegevens vermeld wat betreft vensters, opgedampte metaalfilms en 

electrodeafstanden. De meeste buizen bezitten een kwarts- en een pyrex

venster, waarop een goudfilm met een dikte van ongeveer 400 R is aangebracht. 

Het materiaal van minstens een van de vensters bestaat uit kwarts, daar dit 

transparant is voor u.v.-licht. Hierdoor kan de buis zowel voor een zelf

standige als voor een onzelfstandige ontlading gebruikt worden. Voor het tweede 

venster werd, evenals voor de mantel van de gasontladingsbuis, pyrex gekozen 

omdat het weglekken van waterstof door deze glassoort vergeleken met kwarts 

een factor 10 geringer is 16 ). 

Ter bestudering van de invloed van de keuze van het elektrodemateriaal en 

de elektrodestruktuur werden een tweetal buizen gefabriceerd met twee kwarts

vensters. Op de vensters van de ene buis werden twee verschillende metaal

films (Au en Pd) opgedampt. De vensters van de andere buis werden minder of 

meer gepolijst. De materialen Au en Pd werden gekozen, omdat ze vrijwel 

niet door H2 worden aangetast. 

In figuur 2 geven E1 en E2 de elektrische uitvoeren aan. De buizen werden 

gevuld met moleculaire waterstof, dat eerst gezuiverd werd m.b.v. diffusie 

door een palladiumstift. Deze stift laat bij hoge temperatuur (i.e. ongeveer 

300° ) f f 1 f 1. • b . . k . 16) C watersto passeren, maar ungeert a s a s u~ter ~J amertemperatuur • 

De druk in de buizen werd gemeten met een Atlasmembraamroanometer en een kwik

manometer. De onnauwkeurigheid bedroeg in beide gevallen ongeveer ~ 2%. 

Voordat de buizen gevuld werden, Werden deze vacuum gepompt tot een druk van 

ongeveer 10-7 mmHg. De buizen werden ontgast door deze gedurende enige uren 

te verhitten tot een temperatuur van 450°C en het vrijgekomen gas af te 

pomp en. 

Het belangrijkste onderdeel van het voedingscircuit is het hoogspannings

apparaat HS 1. De spanning werd gemeten m.b.v. een elektrostatische voltmeter 

E.V. type Trub,Tauber met een onnauwkeurigheid van~ 0.5%. Beneden 500 V 

werd de electrostatische voltmeter als nulinstrument gebruikt. De spanning 

werd in dit geval gemeten met een nauwkeurige voltmeter type Hartmann en 

Braun (onnauwkeurigheid ! 0.2%.) 

De stroom door de gasontladingsbuis werd gemeten met een elektrometer A1, 

type Keithley 602, met een onnauwkeurigheid van + 2%. Om de ontlading te 
·~ 
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stabilizeren werd gebruik gemaakt van een hoge voorschakelweerstand R~ 

(200 MQ), Ter voorkoming van storingen door uitwendige elektrische veldent werd 

de gasontladingsbuis in een kooi van Faraday (K.v.F.) geplaatst. Om een goed 

stabiele uitgangsspanning te verkrijgent werd het hoogspanningsapparaat 

belast met een weerstand Rb. Deze weerstand werd zodanig gekozent dat de stroom 

door Rb ongeveer 1 rnA bedroeg. Deze stroom is dan groat t.o.v. de gebruikelijke 

stromen door de gasontladingsbuis, die van de grootte orde 10-? a 10-6 A zijn. 

De Reedschakelaar SR is aangebracht om de ontlading periodiek te kunnen 

onderbreken. 

2.3 Optisch gedeelte van het detectiesysteem. 

Door middel van lens L (zie fig.la) en de beide monochromatorspleten Md 1 
en Md 2 wordt een smal gebiedje licht (P) evenwijdig aan de beide elektroden 

van de gasontladingsbuis, uit de gasontlading "gesneden". (zie fig.3) 

v X -- z 
A 

I 
p 

~ 
K 

~ 

Fig. 3. Stralingsdetectie van een gebiedje P uit de ontlading. 

De gasontladingsbuis met wand W heeft een anode A en een kathode K. 

Het gebiedje P in de ontlading, waaruit de straling, die gedetecteerd 

wordt, afkomstig is,heeft een afstand x tot de kathode. 

Omdat de onzelfstandige ontlading inhomogeen is door zijdelingse diffusie van 

de elektronen moet volgens de Hoog 2) de totale straling in het Y-Z-vlak ge-

detecteerd worden. Hierbij ~s aangenomen, dat buiten een gebiedje met een 
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hoogte, groter dan de elektrodediameter geen excitatie meer plaats vindt. 

Door de afstanden tussen de lens en zowel de as van de gasontladingsbuis, als 

de monochromator M te varieren, werden gebiedjes verkregen van de vereiste 

hoogte en breedte. Deze afmetingen bedroegen resp. 42 en 1.35 mm. 

Ret continue lichtsignaal, afkomstig van de ontlading, wordt tussen de gas

ontladingsbuis en de intreespleet van de monochromator omgezet in een blok

vormig signaal met een frequentie van 500 Hz. Dit gebeurt met een mechanische 

lichtchopper Ch, type PAR, BZ-1. De monochromator, type Jarrel Ash, 82-000, 

fungeert als smalbandig filter. Na de monochromator wordt het lichtsignaal 

gedetecteerd met een photomultiplier P.M., type EMI 9524 S. Ret oorspronke

lijk optische signaal wordt door de P.M. getransformeerd in een elektrisch 

signaal met dezelfde frequentie. Dit signaal wordt afgenomen over een weer

stand in de anodeketen van de P.M. en via twee koppelcondensatoren differen

tieel naar de voorversterker V.V. geleid. 

Om de donkerstroom en de daarmee inherente thermische ruis van de P.M. te 

verminderen, wordt de kathode gekoeld m.b.v. een Feltierkoeler P.K. tot een 

maximum van -20°C. Ret hoogspanningsapparaat HS 2 levert de benodigde spanning 

voor de P.M. De stroom (6A) door de Peltierelementen wordt geleverd door het 

laagspanningsapparaat LS. Door middel van waterkoeling wordt de in de Pel

tierelementen ontwikkelde Joulewarmte afgevoerd. 

2.4 Elektrisch gedeelte van het detectiesysteem, 

Ret elektrische wisselspanningssignaal, afkomstig van de photomultiplier, 

wordt versterkt en in een frequentieband van 0,3-1 kHz gefilterd door een 

selectieve ruisarme differentiele voorversterker V.V. (zie fig.1a), type 

PAR, CR-4. Daarna wordt het signaal fasegevoelig gedetecteerd en versterkt 

door een lock-in amplifier L.I.A., type PAR, JB-5. Deze versterker is een 

z.g. fasegevoelige synchrone detector, die o.m. fungeert als smalbandig 

filter, waardoor een groot gedeelte van de ruis, die op het hoofdsignaal 

gesuperponeerd is, wordt weggefilterd. De lock-in amplifier versterkt tevens 

het binnenkomende signaal en richt het gelijk. Voor laatst genoemde functie 

is de versterker voorzien van een dubbel low-pass R-C filter. Om een 

extra sterke filtering te realiseren werden exter~ tantaal condensatoren aan

gebracht. Hierdoor werd een R-C-tijd bereikt van 25 sec. Dit impliceert een 

bandbreedte van 9.1 10-3 Hz en een stijgtijd van 85 sec. (van 0 tot 90%). 

De totale meettijd van de stralingsresponsie RA(x) werd een factor 3.5 

langer genomen n.l. 5 minuten (zie hoofdstuk 2.5.). 

Ret gelijkspanningssignaal van de lock-in amplifier wordt tenslotte via een 

aanpassingscircuit geregistreerd d.m.v. een schrijver S. 
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2. 5 Aanvullende voorzieningen voor e,en onzelfstandige ontlading. 

Voor een onzelfstandige ontlading is een uitwendige bron vereist, die de ont

lading in stand houdt. Hiervoor werd een hoge druk kwiklamp gebruikt. (zie 

fig.lb). De gasontladingsbuis B, een bakje met optisch filter F
2 

en fotocel 

Ph en de lamphouder L zijn vast op de wagen W gemonteerd. In de lamphouder L 

bevindt zich de hoge druk kwiklamp H.P.K, (t:A-12SW, p=l atm.). Deze lamp 

produceert hoofdzakelijk u-v-licht. Het hoogspanningsapparaat HS
3 

voedt deze 

lamp • Ter verkrijging van een goede stabilisatie werd een weerstand Rv 

van I k~ in de voedingsketen opgenomen. De stroom door de H.P.K.-lamp 

kan worden afgelezen op de amperemeter A2. 

De iamphouder L wordt watergekoeld • Door afzuiging wordt voorkomen, dat 

ozon, die geproduceerd wordt door de kwiklamp, in het meetvertrek komt. 

Door middel van de fotocel Ph en de schrijver s 2 kan men controleren of de 

stralingsstroom, afkomstig van de H.P.K.-lamp, constant blijft. 

In tegenstelling tot een zelfstandige ontlading kan men bij een onzelfstandige 

ontlading slechts spectraal meten vanwege achtergrondstraling van de H.P.K.

lamp. De optische filters F2(type Schott UGS) en F1(schott WGI, zie fig.la) 

voorkomen, dat deze achtergrondstraling tezamen met de straling van de gas

ontlading wordt gedetecteerd. 

Het u-v-licht uit het spectrum van de H.P.K.-lamp, dat door filter F
2 

door

gelaten wordt, wordt via de bundelbegrenzer G achter op de kathode aangestraald 
2 over een oppervlak van ongeveer 2 em 

2.6 Transportmechanisme 

Zowel voor een zelfstandige, als een onzelfstandige ontlading werd gebruik 

gemaakt van de stuurschakeling S voor het verplaatsen van de buiswagen W 

(zie fig.lb, pag.30).Deze schakeling heeft een tweeledige functie n.l. het 

periodiek (i.e. eenmaal per 10 minuten) verplaatsen van de buiswagen over een 

zeer kleine afstand (0.5 ~ 0.01 mm) en het periodiek bedienen van de 

Reedschakelaar SR , waarmee de ontlading afwisselend ontstoken en gedoofd kan 

worden. Na elke 5 minuten stralingsdetectie werd d.m.v. de Reedschakelaar de 

ontlading gedoofd om de grootte van de achtergrondstraling te meten. De 

schakelaar staat parallel aan de ontladingsbuis. 

De stroom door de gasontladingsbuis, die door het sluiten van de Reedschakelaar 

periodiek wordt onderbroken, wordt opgetekend door de schrijver s 2 • Op deze 

wijze kan gecontroleerd worden of na het ontsteken van de ontlading de stroom 

weer op de juiste waarde terugkomt. Wanneer dit niet het geval is, kan,aange-
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nomen dat de buisstroorn en de stralingsresponsie steeds evenredig zijn, ge

corrigeerd worden. 

3. Resultaten en bespreking 

3. 1 il-Metingen. 

Type ontlading. 

Doel van de rnetingen was het bepalen van de gereduceerde prirnaire ionisatie

coefficient CY./p voor waterstof als functie van E/p in een Townsendontlading 
0 0 

volgens een lichtdetectiernethode. De range van E/p -waarden is aan twee zijden 
0 

begrensd. Voor lagere waarden van E/p en dus in het algerneen bij hogere drukken, 
0 

neernt de benodigde spanning over de gasontladingsbuis snel toe. (zie fig.4) 17
)l

8) 

r 
Vs 

(Volts) 

Fig. 4 

10 lOll 

p.d (mm.Hg.cm) 

Doorslagspanning als functie van p.d. (Paschencurve) 18), 

Ret gebruikte Reedrelais (V = 5000V) en de beschikbare elektrostatische volt-· max 
meter (0-3000V) stelden een benedenlirniet aan de E/p range van 32 V/crnmmHg. 

0 

Wanneer men de druk verlaagt, wordt voor een bepaalde waarde van p d het minimum 
0 

in de Paschencurve bereikt. Bij verdere drukverlaging brandt de ontlading ni~t 

meer uitsluitend tussen de elektroden. Door deze verandering van het ontladings

patroon is lichtdetectie tussen de elektroden niet meer zinvol. Derhalve is het 

E/p interval ook aan de bovenzijde begrensd. Experimenteel werd een waarde van 
0 

E/p % 380 V/ ern rnrnHg gevonden. Inprincipe kan men bij de bepaling van CY./p 
0 0 

volgens de lichtdetectiernethode kiezen tussen een onzelfstandige en een zelf-
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standige Townsendontlading. Dit laatste ontladingstype leverde experimenteel 

echter belangrijke complicaties op.Een zelfstandige ontlading bleek slechts 

stabiel voor een interval van 43 < E/p
0 

< 80 V/cm mmHg; dit correspondeert met 

een drukrange van 5 < p < 35 mmHg. De elektrodeafstand is hierbij steeds 

% 1.0 em, Bovendien gelukte het slechts een stabiele ontlading te verkrijgen 

wanneer gebruik gemaakt werd van een extern stabilisatiecircuit. (zie hoofd

stuk 3.3). In tegenstelling met een zelfstandige ontlading, is een onzelf

standige ontlading zonder extra stabilisatiecircuit stabiel over de gehele 

E/p range, die experimenteel gerealiseerd kon worden. Daarom werd gekozen voor 
0 

dit laatste type ontlading. Dit impliceerde de noodzaak van spectrale metingen 

(zie hoofdstuk 2.5). Voordat nader op de resultaten van de a-metingen zal worden 

ingegaan, zal daarom eerst het waterstofspectrum nader besproken worden. 

Ret moleculaire en atomaire spectrum van H S)l 9) resp. n. 22 ) 
2 

In onderstaande figuur 5 zijn de potentiele energiediagrammen alsmede vibratie

niveau's voor enkele relevante elektronentoestanden van het waterstofmolecuul 

weergegeven, die liggen binnen 20 eV van de grondtoestand. Ditzelfde is in fi

guur 6 gedaan op een gereduceerde schaal tot 50 eV voor het geioniseerde molecuul. 

H+H A 

0 1 2 4 
ker~•t$~~~d(A) 

Fig.S. Potentiele energiediagram
men voor de elektronentoestanden 
van H2 en Hz binnen 20 eV van de 
grondtoestand. 

Fig.6. Potentiele energiediagrammen voor 
de elektronentoestanden van Hi· 
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De grondtoestand A is een singlet toestand 1 1r • In evenwicht is de kernafstand 
0 g 3 

0.76 A en de dissociatie-energie 4.4 eV. De laagste triplettoestand I E u 
LS een afstotende toestand, die voor oneindige kernafstand leidt tot dissociat 

Ln 2 H atomen.B(2'E ) en C(2'IT ) zijn geexciteerde toestanden. 23r is de laagste 
u u g 

stabiele triplettoestand en 
2

rg de grondtoestand van het moleculaire ion H;. 

1 h k d . . 19)20) d Vo gens et Franc -Con onprLnclpe moeten overgangen vanaf e grondtoe-

stand t.g.v. elektronenbotsingen, in vertikale richting plaatsvinden binnen 

de gearceerde zone. 

Het Franck-Condonprincipe LS gebaseerd op het feit, dat de verhouding van de 

massa van de kernen tot die van het elektron groot is. Hierdoor verandert bij 

een overgang van een elektron naar een andere toestand de kernafstand en de 

snelheid van de relatieve beweging van de twee kernen met een te verwaarlozen 

bedrag. M.a.w. de overgang vindt zo snel plaats dat de kernen geen tijd hebben 

om een aanzienlijke afstand af te leggen. 

In figuur 6 zijn t r 2 
de grondtoestand het molecuul H2 en Z: van resp. 

~ + g 2r en het moleculaire 10n H2 . De toestand is wederom een afstotende toe-
u 

stand, resulterend in dissociatie 1n een normaal H atoom en een proton H 
+ . 

Tenslotte is ook nog de curve van de Coulombafstoting van twee protonen 

weergegeven. In onderstaande tabel 2 zijn een aantal verschijnselen ver-
19) meld, die bij de elektronenexcitatie kunnen optreden . 

Dremge\)nergie 
'(eV 

8.8 

11.5 

11.8 

12.6 

15.6 

Z8 

46 

Tabel 2. 

Geexc.toestand 

H2' 13z u 

Hz, z 1r (B) u 

H2' z3z g 

Hz, 2111 (C) u 
+ zz: 

H2' g 

HZ' 2z: 
u 

Hz++ 

Voorspelde verschijnselen. 

Dissociatie in normale H-atomen met 2.Z eV kin. 
energie. 
U-V-straling t.g.v. stralingsovergangen van 
B naar de grondtoestand 
Dissociatie in normale H-atomen, met emiss 
van een contin~ spectrum t.g.v. stralings
overgang van Z E naar de afstotende 13E -
toestand. g · u 
U-V-straling t.g.v. stralingsovergangen van 
C naar de grondtoestand. 
Ionisatie zonder dissociatie. 
Disso~iatie in een normaal H-atoom en een 
ion H , ieder met 5 eV kinetische energie. 
Dissociatie in twee protonen met 10 eV 
kinetische energie. 

Gedetailleerde gegevens worden vermeld door Herzberg20 ) en Richardson21 ). 

In de figuren 7 en 8 (pag.JJ) zijn de elektronentoestanden van het water-
20)22) stofmolecuul resp. - atoom weergegeven • 

Bij de metingen, die von Engel5) 6) en NygaardZJ) 24 ) verrichtten volgens de-

zelfde lichtdetectiemethode, werd licht gemeten van resp. moleculaire 



I J 

U-V-Werner en Lyman lijnen, afkomstig van deexcitatie van de niveau's C 

en B naar de grondtoestand A, en atomaire Balmer Ha en HB straling. 

Deze laatste straling is afkomstig van dissociatie van geexciteerde mole

kulen en ionen (zie hoofdstuk 3.2.). Eerstgenoemde lijnen met golflengte van 

resp. IOOO en 1600 R hebben het nadeel dat een fluorescerende convertor moet 

worden gebruikt, omdat het pyrexglas van de gebruikte gasontladingsbuizen 

niet transparant is voor licht van deze golflengte. Daarom werden een aantal 

moleculaire lijnen gekozen in het zichtbare spectrum.Bij de verrichte expe

rimenten werd gemeten aan de in tabel 3 vermelde lijnen (zie oak fig.7 en 8 

(pag.3!)). De responsie van de atomaire straling met golflengte A= 4861 R 
(H

6
) werd steeds vergeleken met die van de moleculaire straling met A = 4632, 

4634 R (gekombineerd). Bij lage drukken werden oak metingen verricht aan de 

overige opgegeven lijne~ (zie hoofdstuk 3.2.). 

karakter A = golflengte Elektronen-.resp.vibratie-, resp.rotatie-
v.d. stra- (R) over gang rot. 
ling. v" -+ v' band 

4632J gecombi- 3d
1

z: I 0 0 4R -+ 2p l:u -+ 

moleculaire 4634 neerd 3d 1z:g -+ 2plz:u 0 -+ 0 2R 
straling 4929J gecombi- 3dlz:g -+ 2plz:u 0 -+ 1 4R 

4934 neerd 3dlz:g -+ 2piz:u 0 -+ I 2R g 

4340 (H ) n = 5 -+ n = 2 
atomaire 4861 (Hy) n = 4 -+ n = 2 
straling 6563 (HB) n = 3 -+ n = 2 

a 

Tabel 3 Moleculaire resp. atomaire lijnen gebruikt bij de lichtdetectie. 

Opmerkingen 

I. Zoals reeds vermeld werd het gebruikte waterstofgas, dat betrokken werd 

~n flessen met 99,9% H2 en 0.1% o2, gereinigd met behulp van een palladium

stift. Een goede reiniging van het gas is noodzakelijk om een korrekte waarde 

voor de primaire ionisatiecoefficient voor H2 te verkrijgen. Immers de meeste 

verontreinigingen zoals o2 , H2o, N2 en Hg hebben een lagere ionisatiepotentiaal 

· · I k · · · 3) dan H2 en dus vooral b~J lage E p
0 

een grotere ans op ~on~sat~e . 

2. Alvorens a-metingen te verrichten, werd de lineariteit van het detectie

systeem getest en wel RA (x') als functie van de stroom IB door de gasontla

dingsbuis. Hierbij is x = x' een vaste plaats in de ontlading. Over een 
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stroom~nterval van 3 decaden bleek RA(x 1
) steeds recht evenredig met IB 

(zie ook de fig. 19 en 20, pag.39). 

3. Wanneer de stroomsterkte door de buis te groot wordt kan er ruimteladings

verstoring van het elektrische veld optreden door de aanwezige waterstof

ionen. Aangezien een grote stroom echter ook een grote hoeveelheid licht 

produceert, is het zinvol te bezien bij welke stroom het elektrische veld 
2) 

nog homogeen is. De Hoog berekende voor neon maximale waarden voor de 

stroomdichtheid. Deze maximale stroomdichtheid wordt gegeven door 

-2 1 v2 
J - J

0 
< 10 (1 +y).760.k .E • -z. p d 

0 0 d 0 
(3.1.1) 

Hierin is j de stroomdichtheid, j de extra stroomdichtheid t.g.v. een 
0 

uitwendige lichtbron, en y de secundaire ionisatiecoefficient. Verder is 

k
0 

de tot 1 atm. gereduceerde beweeglijkheid van de H~ -ionen; E
0 

~s de 

dielektrische constante, V is de spanning over de gasontladingsbuis, waarin 

de gereduceerde gasdruk p en de elektrodeafstand d ~s. 
0 

Tabel 4(pag 42)geeft maxima voor de stroomdichtheid j-j voor waterstof. 
• 

0 17)18) Er werd gebruik gemaakt van l~teratuurwaarden voor de Paschencurve 

d 1 . 'kh 'd k d + . 25 ) .. d b k . en e gereduceerde beweeg ~J e~ van e H2 ~onen • B~J e ere en~ngen 

werd y verwaarloosd. Volgens Weston~6 ) is irnmers y < 10-2 voor E/p < ISO 
0 . 

V/cm mmHg. De opgegeven stroomwaarden zijn van toepassing op een zelfstandige 

ontlading, waarbij de ontlading het gehele oppervlak van de elektroden bestrijkt. 

Voor een onzelfstandige ontlading werd gecorrigeerd voor de factor j en 
0 

het relatief kleine aangestraalde oppervlak (i.e. 2 cm2). Dit leverde maximale 

stroomsterkten op , die globaal een factor 6 kleiner waren dan de in de 

tabel vermelde waarden. 

Resultaten 

In de figuren 9,10,11,12 (pag.32 t/m 35) zijn de resultaten voor de diverse 

golflengten weergegeven. In de figuren 9 en 11 (pag . 32 en 34) voor a/p weergegever 
0 

als functie van E/p • In de figuren 10 en 12 (pag. 
0 

33 en 35) voor a/p 
0 

weergegever 

als functie van p /E ( em mmHg/V). 
0 

Er werd een groot aantal metingen verricht. Elke figuur bevat 46 meetpunten, 

die steeds de gemiddelde waarde van 2 metingen weergeven. 

Opm. Naast deze a-metingen aan een onzelfstandige ontlading, werden ook 

een aantal metingen verricht aan een zelfstandige ontlading. De resultaten 

waren geheel analoog. 
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Empirisch blijkt het verband tussen a/p en E/p weergegeven te kunnen 

worden met de formule 3) 26 ) 
0 0 

a/p = A. exp 
0 

zodat de betrekking 

B -- (3.2.1) 
E/p 

0 

ln a/p = lnA- B.p /E (3.1.3) 
0 0 

een rechte representeert wanneer ln a/p wordt uitgezet tegen p /E. 
0 0 

Uit de verrichte metingen werden met een kleinste kwadratenmethode de 

constantan A en Bin betrekking (3.1.3.) bepaald. 

In tabel 5 z~Jn de gevonden waarden van A en B vergeleken met waarden uit 

de literatuur. 

lichtdetectie lichtdetectie methode van methode van 
methode golf- methode golf- Townsend 3) 26 ) Townsend 
lengte A = lengte A = von Engel Rose9) 
= 4632,4634 g_ = 4861 R 

A 
-I 4.65 4.59 5.0 (em nunHg) 5. 1 

B 
(V/cm mmHg) 137.5 137.5 130 138.8 

Tabel 5 Waarden voor de constanten A en B. 

Zoals uit de tabel blijkt is het verschil tussen de gevonden waarden van A 

resp. die van B, bepaald volgens de lichtdetectiemethode, slechts gering. 

De gemiddelden van deze waarden voor A en B zijn resp. 4.62 en 137.5, zodat: 

a/p = 4.62.exp {(- 137.5). p /E} 
0 0 

(3.1.4.) 

In de figuren 13 en 14 (pag. 36) zijn de nu gevonden resultaten, die ver

kregen werden bij gebruik van de lichtdetectiemethode, vergeleken met die 

van Rose, die volgens de methode van Townsend werden bepaald. Hieruit blijkt 

da t vooral bij grote '-raarden van E/p de nu gevonden waarden lager liggen 
0 

dan die van Rose. De gemiddelde afwijking t.o.v. Rose bedraagt 7% in de gemeten 

E/p
0 

range. 
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Wat betreft de nauwkeurigheid van de nu gevonden waarden voor de constanten 

A en B zij opgemerkt, dat de spreiding in de meetpunten vrij groot is. Bij 

een bepaalde buis en een bepaalde druk kon a/p met een redelijke nauwkeurigheid 
0 

(i.c.3%) worden bepaald. Hoewel aan het fabriceren en het vullen van de 

gasontladingsbuizen de uiterste zorg werd besteed, vertonen de resultaten 

voor de verschillende combinaties van buizen en drukken een zekere spreiding. 

Dit blijkt o.a. uit het feit, dat voor de moleculaire en atomaire straling 

slechts resp. 63 en 67% van de meetpunten binnen 6% van de curve, weerge

geven in fig.9 t/m 12 liggen. Een verklaring voor de spreiding is moeilijk 

te geven. De gevonden waarden van a/p waren slechts afhankelijk van E/p 
0 0 

en niet tevens van de gereduceerde druk p . Wellicht is de zuiverheid van 
0 

het gas niet in alle gevallen hetzelfde geweest. 

In tabel 6 (pag. 43) is een overzicht weergegeven van resultaten van andere 

T d8)t/m 15) recente metingen volgens de methode van ownsen · . 

Voor E/p < 100 V/cm mmHg vertonen deze literatuurwaarden slechts een zeer 
0 

gering verschil, uitgezonderd die van Hale. De volgens de lichtmethode 

bepaalde waarden liggen ongeveer 7% lager. Voor E/p > 100 V/cm mmHg lopen de 
0 

literatuurwaarden nogal uiteen. De lichtmethode-resultaten komen het best 

overeen met die van Davies en Milne. Ret verschil bedraagt gemiddeld 

slechts -3%. 

Resumerend kan men concluderen, dat de waarden voor a verkregen met de 

lichtmethode, goed overeenkomen met de waarden, bepaald volgens de methode 

van Townsend. 

3.2 Verschijnselen bij lage drukken. 

De stralingsflux werd spectraal gemeten.Dit gebeurde aan de moleculaire lijnen 

~n een golflengteband, die de golflengten A 4632 en 4634 R bevat en aan de 

atomaire lijn met A= 4861 R (H
6
). (zie tabel 3, pag. II). De stralingsresponsie 

RA(x) werd steeds semilogarithmisch uitgezet als functie van de afstand x tot 

de kathode. Dit levert een rechte op met als helling de primaire ionisatie

coefficient (zie de inleiding hoofdstuk 1). De experimentele resultaten zijn 

voor beide typen straling steeds analoog voor 32 < E/p < 100 V/cm mmHg. Dit 
0 

correspondeert bij een vaste elektrodeafstand van I ,0 em met een drukinterval 

van 3.7 < p < 100 mmHg. 
0 

Bij hogere waarden van E/p , en ~n het algemeen een lagere gasdruk, representeert 
0 

de stralingsresponsiecurve geen rechte meer. Ret verloop van deze curve ~s 

~n de figuren 15 en 16 (pag.37 en 38) geschetst voor zowel atomaire als mole

culaire straling. In beide figuren geeft de getekende rechte de raaklijn aan 

de experimenteel gevonden curven bij de anode weer. 
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Voor atomaire straling heeft ln RA (x) een maximum bij de kathode (x=O). 

Voor toenemende waarden van x daalt ln RA (x), bereikt een minimum, stijgt 

vervolgens en nadert tenslotte asymptotisch tot de geschetste rechte. Voor 

hogere waarden van E/p wordt het maximum bij de kathode hoger, terwijl het 
0 

minimum in de richting van de anode verschuift. 

Voor moleculaire straling bezit ln RA (x) nabij de kathode een afwijking 

t.o.v. de normale rechte. Voor hogere waarden van x nadert de curve asymptotisch 

tot deze rechte. De genoemde afwijkingen beginnen op te treden voor 

E/p > 150 V/cm mmHg. Voor hogere waarden van E/p wordt de afwijking groter. 
0 0 

Zowel voor atomaire als moleculaire straling levert de helling van de weer-

gegeven rechten waarden voor de primaire ionisatiecoefficient op, die redelijk 

voldoen aan betrekking 3.1.4, zie pag. 13 en de figuren 9 t/m 12 (pag. 32 t/m 35). 

Uit de experimentele resultaten blijkt duidelijk, dat de afwijkingen van de 

normale stralingsresponsierechte bij de kathode voor atomaire straling aan

zienlijk groter zijn dan voor moleculaire straling. 

Het afwijkend verloop van de stralingsresponsiecurve voor moleculaire straling 

kan wellicht verklaard worden met het feit, dat voor de optredende hoge waarden 

van E/p de gemiddelde energie van de elektronen niet in overeenstemming 
0 

met het heersende elektrische veld. De elektronen leggen een zekere afstand 

af voordat hun gemiddelde energie; overeenstemt met het veld, zie fig.J7. 

Derhalve zal ook de primaire ionisatiecoefficient groter worden totdat voor 

toenemende waarden van x de eindwaarde a wordt bereikt, die past bij de even

wichtsverdeling. Wanneer de elektronendichtheid n-(x) semilogaritmisch uitge-

zet wordt als functie van x zal daarom het in fig.l8 geschetste verloop 

resulteren. De helling van de raaklijn aan de curve neemt toe naarmate x toeneemt. 

E: (eV 

ln n (x) t 
(cm-3)_ 

ln n (o) 

K x(cm) A 

Fig.l7 D~ gemiddelde elektronen
energie E als functie van x. 

K __ .. ., x(cm) A 

Fig.l8 De elektronendichtheid als 
funktie van x. 
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Aangezien de stralingsresponsie steeds evenredig is met de elektronendichtheid, 

zal de curve van ln RA (x) als functie van x een verloop vertonen, analoog aan 

het ~n fig.l8 geschetste. 

Het aangeven van een mogelijke oorzaak voor het waargenomen afwijkend verloop 

van de stralingsresponsiecurve voor atomaire straling is moeilijker. Aller

eerst zal worden nagegaan op welke wijze de atomaire straling gegenereerd wordt. 

Algemeen wordt in de literatuur aangenomen dat de atomaire straling ontstaat 

door deexcitatie van aangeslagen waterstofatomen, die ontstaan bij dissociatie 
.. . 1 1 1 1' 27 ) f . van geexc~teerde waterstofmo ecu en en - mo ecuu ~onen. Vroom gee t dr~e 

mogelijke moleculaire processen, die de productie van geexciteerde waterstof

atomen kunnen bewerkstelligen. 

Het eerste proces is directe excitatie vanuit de grondtoestand van het water

stofmolecuul naar een afstotende toestand of naar een gebonden toestand 

boven de dissociatielimiet. Deze toestanden kunnen zowel het molecuul als 

het ion toebehoren. Een ander proces dat tot productie van aangeslagen atomen 

kan leiden is excitatie tot een gebonden toestand, gevolgd door predissociatie. 

Het derde proces is cascade van een geexciteerd gebonden moleculair niveau 

naar een lagere afstotende toestand. 

Deze processen kunnen worden gekarakteriseerd door een tweetal reacties. De 

eerste reaktie is excitatie, gevolgd door dissociatie. Dit kan worden voor

gesteld door: 

e + H
2 

+ e + H 2~ 
H ~ + H + H~ 

2 

De tweede reaktie ~s ionisatie, gevolgd door dissociatie volgens 

Het feit, dat alle geexciteerde ionentoestanden van moleculaire waterstof 

dissociatief zijn27 ) 28 ) 29 ) doet vermoeden, dat dissociatieve ionisatie een 

belangrijke rol speelt bij de produktie van geexciteerde atomen. Uit een 

studie van Dunn28 ) blijkt, dat een aanzienlijk aantal atomen, dat geproduceerd 

wordt door dissociatieve ionisatie, zich in een geexciteerde toestand moet 

bevinden en daardoor zal bijdragen tot het genereren van atomaire straling. 

De afwijking van de stralingsresponsierechte voor atomaire straling is zo 

groat, dat een verklaring, gebaseerd op het niet overeenstemmen van de 

gemiddelde elektronenenergie met het elektrische veld, onvoldoende is. 
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Dit suggereert, dat op de rechte een extra bijdrage gesuperponeerd 1s met 

een maximum in de nabijheid van de kathode. Dit werd experimenteel nader 

onderzocht door enkele mogelijk relevante parameters te varieren. Achtereen

volgens werd bekeken welke invloed zowel een verandering van de stroomsterkte 

en de elektrodeafstand, als het kathodemateriaal en de oppervlaktestruktuur 

van de kathode had. Tevens werd de eventuele afhankelijkheid van de golf

lengte nagegaan. 

De figuren 19 en 20 (pag. 39) geven ln R\(x') weer als funktie van de buis

stroom IB voor atomaire straling met golflengte \ = 4861 ~. Hierbij is 

ln R\ (x') gemeten op een vaste plaats x' in de ontlading. Zowel voor een 

plaats nabij de kathode, als bij de anode blijkt R\(x') over drie decaden 

evenredig met lB. 

Als maat voor de afwijking van de normale stralingsresponsierechte werd de 

experimentele waarde ln RA(x) genomen minus de waarde, die men door extra~ 

polatie van de genoemde rechte zou verwachten. Dit verschil zij gelijk aan 

ln R\'(x). Voor R\'(x) geldt dan (zie de appendix, pag.29): 

R\(x) 
. exp(a(d-x)). (3. 2. I) 

R\' (x) heeft een max1mum nabij de kathode voor x = x'. 

In figuur 2I(pag. 40) is RA'(x') weergegeven als funktie van E/p
0 

onder 

verschillende condities. Voor a werden waarden genomen, die verkregen werden 

uit verg. 3.1.4. door substitutie van de waarden voor E/p . 
0 

Voor moleculaire straling is R\'(x')% I, d.w.z. de afwijking van de normale 

stralingsresponsierechte is slechts gering. Voor atomaire straling treden 

de eerste afwijkingen op bij E/p = 100 V/cm mmHg. Voor hogere waarden van 
0 

E/p neemt R, '(x') vrij sterk toe, totdat er bij E/p % 300 V/cm mmHg een 
0 A 0 

maximum wordt bereikt. Voor nog hogere waarden van E/p
0 

lijkt R\'(x') 

een weinig te dalen. Er werd echter een te gering aantal metingen uitgevoerd 

om dit duidelijk vast te stellen. De reden voor het beperkte aantal metingen 

is onder meer het feit, dat het bij een vaste elektrodeafstand van I .0 em 

onmogelijk was zinvolle experimenten te verrichten bij een gasdruk lager dan 

0.8 mmHg (zie hoofdstuk 3.1., pag.8 ). 

De waarden voor R\'(x'), die verkregen werden uit metingen met buis I, lagen 

enigszins hager dan die voor de andere gebruikte buizen. In het algemeen zij 
I 

opgemerkt, dat buizen met een grotere elektrodeafstand, zeals de buizen I en 

4 , hogere waarden voor R\'(x') opleverden. 
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Voor de bestudering van de invloed op het afwijkend verloop van de stralings

respons~ecurve van het kathodemateriaal werd gebruik gemaakt van de buizen 5 

en 7 (zie tabel I, pag.4I). Uit fig.21 blijkt dat een P~-kathode steeds 

hogere waarden voor RA'(x') opleverde in vergelijking met een Au-kathode. Ook 

een minder ruwe oppervlaktestruktuur van de kathode leverde hogere waarden 

voor RA'(x') op. 

Een vergelijking van de waarden van RA'(x') voor moleculaire straling met 

verschillende golflengten leert, dat deze vrijwel gelijk zijn. 

Voor atomaire straling met golflengten A = 4340 ~ en 4861 ~ zijn de waarden 

voor RA'(x') eveneens vrijwel gelijk. De waarden voor RA'(x') voor A= 6563 R 
lijken ongeveer IS% hager te zijn. 

Tenslotte werden de resultaten van een zelfstandige ontlading vergeleken met 

die van een onzelfstandige ontlading. Deze bleken geheel analoog, zie fig.21. 

De meest voor de hand liggende verklaring voor de extra hoeveelheid straling 

die bij de kathode wordt gedetecteerd, i~ directe excitatie van atomaire 

waterstof. Deze atomaire waterstof wordt o.a. gevormd bij dissociatie van H2 . 

Een tweede bran van atomaire waterstof resulteert uit de reactie 

Recent onderzoek met een massaspectrometer, verricht door Saporoschenko30 ) 

en Giese 31 ) 32 ) toonde aan, dat de ionen, die bij de toegepaste drukken gevorrnd 

werden, H
3

+-ionen waren i.p.v. H2+-ionen. De werkzame doorsnede voor boven-

d · · '' t n.l. 7.10-IS cm2 (G~ese31 )).Voor een staan e convers~ereact~e ~s vr~J groo L 

gasdruk van p ~ 1.5 mmHg en E/p % 200 V/cm mrnHg bedraagt de afstand, die 
0 

+ . . d f d h . + • het ~~ -~on gem~d eld a legt voor at et converteert ~n een H
3 

-~on, ongeveer 

4.10 em. Voor hogere drukken is deze afstand nog korter. Dit betekent, dat de 

creatie van een H
2
+-ion in de door ons onderzochte ontladingen vrijwel 

. . + . momentaan gevolgd wordt door convers~e ~n een H3 -~on. 

Volgens bovenstaande processen worden waterstofatomen in de ontlading gevormd. 

In beide gevallen is de creatie evenredig met de elektronendichtheid, Derhalve 

neemt de vorming van de H-atomen per eenheid van weglengte in de richting van 

de anode exponentieel toe. 

Een derde bran van atomaire waterstof kan aan de kathode ontstaan door dissoci-

atieve recombinatie volgens 
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Een deel van de gevormde H-atomen zal aan de kathode recombineren tot H2 
of blijven plakken in de vorm van enkele monolayers 32 )33). De overige 

waterstofatomen zullen wegdiffunderen. Dit laatste proces zou kwalitatief 

een mogelijke verklaring voor het optredende maximum van de stralingsresponsie

curve bij de kathode kunnen opleveren. Er zal immers een concentratiegradient 

van H-atomen ontstaan met een maximum nabij de kathode. 

Tegen bovenstaande hypothese bestaan een tweetal overwegende bezwaren. 

M.b.v. een theorie van Newton34) werd een diffusiemodel opgesteld voor de 

dichtheid van de H-atomen als functie van de afstand tot de kathode. Hierbij 

werden de hoven vermelde bronnen van atomaire waterstof in rekening gebracht. 

Uit berekeningen op grond van dit model bleek, dat de bronsterkte van de 

aan de kathode gevormde H-atomen te gering was om de experimenteel verkregen 

stralingsresponsiecurven te kunnen verklaren. 

Een tweede, belangrijker bezwaar komt voort uit het feit, dat de stralings

responsie RA(x) nabij de kathode experimenteel evenredig bleek te zijn met de 

buisstroom lB. Zowel de aanmaak. als de excitatie van atomaire waterstof 

Z1Jn echter evenredig met lB' zodat er bij de kathode zeker geen lineair ver

band kan bestaan tussen RA(x) en lB. 

De conclusie uit bovenstaande overwegingen 1s. dat de theorie gebaseerd op 

directe excitatie van atomaire waterstof, niet juist kan zijn. 

Het experimenteel gevonden lineaire verband tussen RA(x) en lB sluit alle 

processen uit, die niet lineair varieren met de stroom. Derhalve moet de 

verklaring voor de gevonden verschijnselen gezocht worden in een proces, dat 

een hoeveelheid atomaire straling genereert, die evenredig is met de elektronen

dichtheid. 

Het ontstaan van een geexciteerd ion, gevolgd door dissociatie van het ion 

in een proton en een aangeslagen atoom, verdient hierbij wellicht enige 

aandacht. lndien de geexciteerde ionentoestanden immers bij de toegepaste 
. d b . +!t lage drukken een n1et al te korte levensduur zou en ez1tten, zouden de H2 -

ionen in deze toestanden over een bepaalde afstand in de richting van de kathode 

kunnen driften voordat dissociatie van de ionen, gevolgd door deexcitatie 

van het hieruit gevormde aangeslagen atoom plaatsvindt. Hierdoor zou nabij de 

kathode de stralingsresponsie hoger zijn dan bij hogere gasdrukken en lagere 

waarden van E/p
0

• Door botsingen van de H2+*-ionen met gasmoleculen zal 

immers zeer snel dissociatie plaatsvinden. Hierdoor wordt atomaire straling 
. d +!t • • • gegenereerd op de plaats van vorm1ng van e H2 -1onen. D1t resulteert 1n 

een normale stralingsresponsierechte. 

Weaver35 ) verrichte experimenten, waarbij de tijdsduur werd bepaald van het 
• +!t • d moment van de creat1e van een H2 -1on tot at van stralen van het door 

dissociatie uit di t ion ontstane geexciteerde atoom. \-Ieaver neemt aan, dat de 
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door hem bepaalde tijden de levensduur van de energietoestanden met resp. 

hoofdquantumgetallen n = 3 en n = 4 van atomaire waterstof representeren. Deze 

levensduur is in onderstaande tabel 7 voor verschillende elektronentoestanden 

weergegeven. 

Hoofdkwantum
getal n 

3 

4 

5 

Elektronen
toestand 

3s 

3p 

3d 

4s 

4p 

4d 

4f 

levensduur 
35) (nsec)Weaver 

160 

5.4 

15.6 

230 

12.4 

36.5 

73 

gemiddelde levensduur (nsec) 

Ankudinov36 ) 

12.5 

34 

78 

Tabel 7. De levensduur van de atomaire niveau's met n=3, n=4 en n=5. 

Ankudinov36) bepaalde waarden voor de levensduur van de aangeslagen toestanden 

van het H-atoom met n=3, n=4 en n=5. Deze zijn eveneens in tabel 7 vermeld, 

Ze ZLJn in goede overeenstemming met berekeningen m.b.v. de quantummechanica. 

De vermelde tijden zijn aanzienlijk korter dan die van Weaver. De conclusie 

lijkt gerechtvaardigd, dat de door laatstgenoemde bepaalde tijden voor een 
• • +;:: • • . • 

belangrLJk gedeelte de levensduur vormen van het H2 -Lon, voordat dLt dLssocL-

eert. 

Weaver toonde aan, dat de bijdrage van de 3s + 2p overgang tot de intensi

teit van de H -straling 24% bedraagt. De bijdrage van de 4s + 2p overgang 
a. 

tot de H
6
-straling bedraagt 147.. 

Wanneer van de waarden van Weaver voor de 3s en 4s toestanden de reele 

levensduur volgens Ankudinov wordt afgetrokken, resulteren levensduren voor 

het H2+;::_ion in toestand 3s en 4s van resp. 150 en 200 nsec. De gemiddelde 

afstand ~' die de H2+;::_ionen bij hun drift kunnen afleggen, is gelijk aan 

de gemiddelde levensduur T , vermenigvuldigd met de driftsnelheid vdr' 

Rose25 ) bepaalde waarden voor de driftsnelheid van de H2+-ionen in H2 als 

functie van E/p • Voor E/p = 200 V/cm mmHg bedraagt de driftsnelheid 1.5.106 
0 0 

em/sec. Wanneer men gebruik maakt van deze waarde voor de driftsnelheid van de 

+x · d • 'd H
2 

-Lonen en van bovenstaan e tLJ en voor de gemiddelde levensduur van de 

3s en 4s ionentoestanden verkrijgt men waarden voor ~ van resp. 0.23 en 0.30 em. 



21 

Er werd een theorie opgesteld voor het verloop van de curve van ln RA(x) 

versus x, gebaseerd op bovenstaande drifthypothese. Hierbij werd aangenomen, 

dat van de atomaire straling een fractie p gegenereerd wordt t.g.v. disso-
. . +* . 

c~at~e van H2 -~onen. 

Met een computer werden theoretische stralingsresponsiecurven bepaald, waarbij 
-a, .A en p werden gevarieerd, Hieruit bleek, dat ln RA(x) slechts onder bepaalde 

condities nabij de kathode een waarde had die hoven de normale stralings

responsierechte lag. Het maximale verschil bedroeg ongeveer 30% voor 

A% 1.5 em en p% I/3. 

De waarde voor dit berekende verschil is ontoereikend om de experimenteel 

gevonden maximale afwijking van de stralingsresponsierechte nabij de kathode 

te kunnen verklaren. Bovendien werd bij berekeningen met toepassing van de 

opgestelde theorie geen minimum in de stralingsresponsiecurve gevonden, 

zelfs wanneer men corrigeerde voor het afwijkend verloop van de curve die 

de elektronendichtheid weergeeft als functie van x (zie pag. 15). Dit 

betekent dat deze theorie ofwel onjuist is, ofwel slechts een gedeeltelijke 

verklaring voor de waargenomen verschijns~len vormt. 

Nader onderzoek zal verricht moeten worden om een adequate theorie te ont

wikkelen. Deze theorie zal tevens de nu experimenteel gevonden invloed van 

bovenstaande parameters moeten kunnen verklaren. 

3.3 Stabilisatiecircuit voor een zelfstandige Townsend ontlading. 

Zoals reeds vermeld in hoofdstuk 3.1, bleek een zelfstandige Townsend ontlading 

in waterstof slechts stabiel in een beperkt E/p interval van 43 < E/p < 80 
0 0 

V/cm mmHg. Dit korrespondeert met een drukrange van 5 < p < 35 mmHg. De elektro-

deafstand is hierbij steeds% 1.0 em. Het gelukte bovendien eerst de ontlading 

te stabiliseren, wanneer gebruik gemaakt werd van een extern stabilisatiecircuit. 

Nygaard 23 ) 24 ) gebruikte een techniek van Sigmond37 ) 3S) om de zelfstandige ant

lading te stabiliseren. Hierbij werden stroomsterkten bereikt, die een factor 

10 grater waren dan de in de literatuur vermelde39). 

Sigmond bepaalde statische v-I-karakteristieken en impedanties van de gas

ontlading voor p.d-waarden van 3-10 mmHg~cm. De statische V-I karakteristiek 

van een ontlading kan worden gedefinieerd als de gemeten relatie tussen de 

spanning en de stroom van een volkomen zelfstandige ontlading. Hierbij z~Jn 

deze grootheden steeds constant op kleine onvermijdelijke variaties na t.g.v. 

het stochastische karakter van het geleidingsproces in de gasontlading. De 

statische V-I-karakteristiek is een eigenschap van de gasontlading, die on

afhankelijk is van het circuit, waarin de gasontladingsbuis is opgenomen. 
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oscilloscoop 

Cp 

Fig. 22a Fig. 22b Fig. 22c 

Fig. 22a Equivalent systeem voor de gasontlading voor kleine stroom/spannings
variaties. 

Fig. 22b Gebruikelijk circuit voor het meten van V-1-curven. 

Fig. 22c Circuit voor het meten van V-1-karakteristieken en voor stabiliteits
metingen. 

De gasontlading kan worden voorgesteld door een equivalent elektrisch circuit, 

bestaande uit een parallelschakeling van een spoel L-. in serie met een weer-

d d . f' 22 40)t/m844) D .. stan R en een con ensator C , z~e ~g. a. • eze parameters z~Jn 
g g 

functies van de ontladingsstroom,R is altijd negatief en bij benadering 
. g 

constant, Lg is steeds positief voor het onderzochte systeem. CP is de paral-

lelcapaciteit van de ontlading, bestaande uit de capaciteit van de elektroden 

en de toevoerdraden. 

Normaal wordt de V-1-karakteristiek bepaald m,b.v. een circuit weergegeven in 

fig. 22b. De stroom door de gasontladingsbuis G wordt bepaald m.b.v. de ampere

meter A. 

Sigmond maakte gebruik van een circuit (zie fig. 22c) , waarbij een R-C-keten 

parallel aan de gasontladingsbuis is bevestigd. Van de componenten van deze 

R-C-keten is R
1 

zodanig gekozen, dat 

R 
v 

= 

Rl+R2 

CJ is grater dan J03 x Cg genomen, ZOdat c1 als Ontkoppelcondensator 

voor de gelijkspanning over de gasontladingsbuis. 

fungeert 
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Volgens van Gee1 40 ) t/m 44 ) zijn de stabiliteitsvoorwaarden voor dit type 

ant lading 

-R 
g 

< R 
v 

< 
L 

g 

- R (C +C ) g g p 

(3.3.1) 

zie ook figuur 23. 

-1 
R 

g 

R 
helling - _a 

L 
g 

c 
p 

Figuur 23. Stabiliteitsdiagram voor het bestudeerde·type ontlading (i.e. R neg, 
L pos.) volgens van Geel. Ret gearceerde gebied is stabiel. g 

Als R 
v 

over in 

g 

kleiner wordt dan -R gaat de ontlading snel van een Townsendontlading 
g 

een gli~ontlading, wat gepaard gaat met een sterke stroomstijging. 
L 

Wanneer R grater wordt dan --~g-
v -R C 

bij vaste C , gaat de ontlading oscilleren. 
p 

g g 

Bij vaste R gebeurt dit bij een bepaalde waarde van de stroom v 

omgekeerd evenredig is met I. Hierdoor neemt immers de helling 

I, omdat L 
R g 

-·_a van 
L 

g 

de rechte in. figuur 23 toe bij grater wordende stroomsterkten. : 

De bovengenoemde oscillaties kunnen gedetecteerd worden met een oscilloscope, 

die capacitief met de gasontlading gekoppeld is. 

De door Sigmond bepaalde V-I-karakteristieken waren rechte lijnen met een zeer 

kleine negatieve helling tot het punt waar oscillaties gingen optreden. Dit 

punt verschoof naar hogere stroomsterkten, wanneer. R
1 

verkleind werd, bij 

vaste R
2

, zie figuur 24. 
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Fig. 24 37 ) 

V-I-karakteristiek voor verschillende 
waarden van de parameter R • 
G • ld 1' • 'llv · estLppe e LJnen: oseL at1es. 

De door Sigmond bepaalde impedantie van de gasontlading bedroeg bij een p.d

waarde van 9.93 mmHg em en een E/p waarde van 66.5 V/cm mmHg resp.: 
0 

L 
g 

-6 
= ..;;.s •• s;;;..':;..;1;..;;o_ 

I 
= 2s kn • c = 2.5pF 

g 

Bovenstaande resultaten van Sigmond werden bij het hier beschreven onderzoek 

experimenteel geverifieerd voor p .d.waarden van ongeveer 11.7 en 23.3 mmHg em. 
0 

Bij gebruik van het eonventionele circuit van fig. 22b met verschillende 

waarden voor de voorschakelweerstand R bleek, dat de ontlading slechts in v 
een zeer beperkt stroominterval vrijwel stabiel was. Bij de meting met p .d = 

0 

= 11.7 is dit interval beperkt van 2.0.10-7 tot 2.5.10-6A. Bij lagere en hogere 

stroomsterkten traden sterke oscillaties op, terwijl in het laatste geval een 

vrij snelle overgang naar een glimontlading plaats vond. Verkleining van de 

voorschakelweerstand R tot aan de benedengrens van de eigenweerstand -R 
v g 

van de ontlading leverde geen verbetering op. Dit in tegenstelling met wat op 

grand van expressie (3.3.1) verwacht kan worden. 

Met het stabilisatieeircuit van fig. 22c, waarbij de eapaciteit c1 een waarde 

had van 0.2 ~F, R2 gelijk was aan 10Mn en R1 variabel werd de ontlading over 

de gehele stroomrange stabiel. Bovendien was het verloop van de V-I-curve 

voor kleinere R1 vlakker en werden stroomsterkten bereikt van 6.10-S A voor 

R1 = 150kn. Hieruit kan geconcludeerd worden, dat veldverstoring eerst bij 

hoge stroomsterkten een rol gaat spelen. Op grand van deze gegevens zijn de 

theoretische waarden van tabel 4 (pag.42) zeker als zeer veilig te beschouwen. 

Oscilloscopisch onderzoek bij een p d van 11.7 em mmHg bracht aan het licht, 
0 

dat de ontlading met gebruikmaking van de R-C-keten bij stromen hoger dan 

3.10-S A zwak oscilleerde met een frequentie van ongeveer 17kHz. De amplitude 

nam voor groter wordende stroom toe tot bij 6.10-SA de overgang naar een glim

ontlading plaats vond. 
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Bovenstaande experimenten leveren resultaten op, die in strijd zijn met de the

orie van van Geel. Immers volgens deze theorie moet de ontlading zonder 

extra stabilisatiecircuit gestabiliseerd kunnen worden door slechts de voor

schakelweerstand R te verkleinen • Voor kleine stroom- en spanningsvariaties 
v 

kan c
1 

volgens deze theorie geen rol spelen. 

Een mogelijke hypothese om bovenvermelde discrepantie tussen theorie en 

experiment te kunnen verklaren, is dat tweede orde termen in de theorie van 

van Geel niet meer verwaarloosd mogen worden. Tevens zou de invloed van de 

condensator c
1 

in rekening gebracht moeten worden. 

Nader onderzoek zal verricht moeten worden om een verklaring voor genoemde 

experimentele resultaten te verkrijgen. 

Bij de metingen aan een onzelfstandige ontlading bleek bet mogelijk zonder 

R-C-keten stroomsterkten te bereiken van dezelfde grootte als hoven ver

meld bij een zelfstandige ontlading met gebruikmaking van deze keten. Hierbij 

was de ontlading steeds goed stabiel. 

4. Conclusie 

De waarden voor a/p , die verkregen werden uit metingen m.b.v. de licht-o 
detectiemethode, komen goed overeen met recente literatuurwaarden, die volgens 

de methode van Townsend werden bepaald. Dit geldt zowel voor detectie van 

atomaire als moleculaire straling. 

De bij lage drukken nabij de kathode waargenomen afwijkingen van de normale 

stralingsresponsierechten voor moleculaire straling kunnen wellicht verklaard 

worden met bet feit, dat voor de optredende hoge waarden van E/p de gemiddelde 
0 

energie van de elektronen in de nabijheid van de kathode niet overeenstemt 

met bet heersende elektrische veld. Om hierover meer zekerheid te verkrijgen, 

is bet noodzakelijk de elektronenenergieverdeling te berekenen voor hoge 

waarden van E/p • Er zijn namelijk slechts literatuurgegevens voorhanden tot 
0 

E/p = 100 V/cm mmHg. 
0 

Het voor atomaire straling kwantitatief belangrijker afwijkende verloop van 

de stralingsresponsierechte nabij de kathode kan wellicht ten dele verklaard 
• • f +z . worden met een theor1e, gebaseerd op dr1 ten van H2 -1onen. Aangetoond werd 

dat bet proces, dat debet is aan de gevonden afwijkingen, evenredig met de 

buisstroom varieert. 

Een techniek van Sigmond om een zelfstandige ontlading te stabiliseren werd 

geverifieerd en juist bevonden. De verkregen resultaten zijn in strijd met de 

theorie van van Geel. 
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Het nu gestarte onderzoek zal gecontinueerd moeten worden om zowel de waarge

nomen verschijnselen bij lage drukken als de stabilisatie van een zelf

standige ontlading te analyseren, 
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Appendix 

Voor een normale stralingsresponsierechte geldt: 

ln RA (x) = ln A + dx • (A. I • ) 

Hierin is A een constante. 

Veronderstel dat op deze rechte bij lage drukken ter verklaring van de waar

genomen verschijnselen een tweede term ln R~(x) is gesuperponeerd. 

De gemeten stralingsresponsie is dan gelijk aan 

Derhalve geldt 

R '(x) • 
A 

RA(x).exp (-ax) 

A 

Stel als randvoorwaarde voor x =dis ln Rt.'(d) = O, zodat 

R ' (d) = 1 • 
A 

Dan volgt uit (A.3.) en (A.4) 

A= RA(d) • exp(-ad) • 

Derhalve geldt voor RA'(x) 

RA (x) 
RA 1 (x) = --- • exp (ct(d-x)) • 

R>.(d) 

(A. 2.) 

(A. 3.) 

(A.4.) 

(A. 5.) 

(A. 6.) 



--- --, 
Rv1 I K~F. 

I r----l 
Rb I M I B I W 

rh f--~~-- I I 

I Is SR 
B Md, I I ---, 

H.SJ I I I I t 1- P.M. 1 I 
I 52 I I __ ..J 

F2 Eli. ,. 
Mcb D-Tppn I 

I I 
I L I 
L __ ___ j 

~ 
w 

. 0 

H.S.2 L.S. 

v.v. 

LIA. 

s 

Fig.Ia. Fig.lb, 

Fig.la en lb. Algemeen schema van de meetopstelling. 



Balmer serit's 

9 

4(1 

s;-

60 

70 

4;-
60 

?0 

100-

0 
110 

Fig.7. Diagram van de elektronentoestanden van H
2

. Fig.8, Diagram van de elektronentoestanden van H. 



0 .. 

_, 
10 

a/p 
0 

-1 (em nunHg) 

Fig.9 

a/p versus E/p voor H2 . 
0 0 

X = 4632,4634 i (moleculaire straling) 

a/p
0 

= 4.65.exp{(-l37.5).p
0

/E}. 

E/p (V/cm mmHg) 
0 

w 
N 



a/po 
-1 (em mmHg) 

Fig. l 0 

X = 4632,4634 R (moleeulaire straling) 

a/p
0 

= 4.65 exp{(-137.5).p
0

/E}. 

p 
0

/E (em mmHg/y)_ 



~1 

a/p 
0 

-1 
(em mmHg) 

Fig.Jl. 

a/p
0 

versus E/p
0 

voor H2 

A = 4861 i (atomaire straling) 

a/p
0 

= 4.59 exp{(-137.5) p
0

/E} 

E/p (V/cm mmHg). 
0 

~ ~~~-L~~~~~~~~~~-L~--L-=-~-L~--~~~~--~~~-L~--L-~~-J--L-L-~-L~~ 



• 10 

-· 10 

a/p 
0 -1 

(em mmHg) 

Fig.12 

a/p
0 

versus p
0

/E voor H2 

A = 4861 R (atomaire straling) 

a/p = 4.59 exp{(-137.5) p /E} 
0 0 

p /E (em mmHg/V) 
0 



:r.o 

r il 

Fig.13 

V: 

0 

0 

a/p versus E/p 
0 0 

methode van Townsend (Rose) 

a/p = 5.1 exp {(-138.8) p /E} 
0 0 

lichtdetectiemethode (gem.) 

a/p = 4.62 exp{(-137.5) p /E} 
0 0 

l a/p 

-1 (em tmn.Hg) 

E/p (V/cm mm.Hg) 
0 

Fig.14 a/p versus p /E 
0 0 

'V. : methode van Townsend ( Rose) 

a/p 
0 

a/p = 5.1 exp{(-138.8) p /E} 
0 0 

lichtdetectiemethode (gem.) 

a/p = 4.62 exp{(-137.5) p /E} 
0 0 

-1 (em mm.Hg) 

p /E (em mm.Hg/V) 
0 

)\ 10-"' 



~~-[ 
R ... 

(will. eenheden) l 
RA (x) 

Buis 5 p
0 

= 1.36 mmHg. 

pd: E/p = 195 V/cm mmHg. 
0 

Au: E/p = 187 V/cm mmHg. 
0 

at.: = atomaire s traling 

A= 4861 ~ (H
13
), 

4340 ~(H). 
y 

mol.: = moleculaire straling . 

A = 4632, 4634 R, 
4929,4934 R. 

Fig. IS. De stralingsresponsie R (x) als funktie van de afstand x tot de kathode voor atomaire en moleculaire 

straling voor verschillend kathodemateriaal. 

x(cm) 



" 10 

\0
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ka.-lhocl9 
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~[ 

l RA. (x) 

(will.eenheden) 

/ 

/ 

./ 
/ 

/ 

Buis 7 p
0 

= 0.912 mm.Hg 

Voor kath. is ruw: E/p
0 

= 333 V/cm mm.Hg 

kath. is zeer ruw: ETp-: = 309 V/cm mm.Hg. 
0 

at.:= atomaire straling 

A= 4861 R (HB), 

4340 R (H ). 
y 

mol.: = moleculaire straling 

A = 4632, 4634 R, 
4929,4934 R 

Fig.16. De stralingsresponsie RA(x) als funktie van de afstand x tot de kathode voor atomaire en moleculaire 

straling, voor een verschillende kathodestruktuur, 

x(cm) 

w 
00 



2. 
lo 

t 
IO 

RA (x') 

(will. eenheden) 

Buis 7. x' = 0 (kathode) 

A = 4861 1\ 
p = 0.91 mmHg 

0 

V : kathode is ruw 

E/p = 335 V/cm mmHg 
0 

0 : kathode is zeer ruw 

E/p = 313 V/cm mmHg. 
0 

Fig.19.RA (x') als functie van IB. 

RA (x') 

(wi 11. eenheden) 

Buis 5. kathode = Pd 

A = 4861 R 
p

0 
= 1.36 mmHg 

E/p = 196 V/cm mmHg 
0 

V : x' = d (anode) 

0: x' = 0 (kathode) 

Fig.20.RA(x') als functie van IB. 



so 

R I (xI) 
A 

' v 
v 

mD 

0 0 

Fig.2l. 

R '(x 1 ) als functie van E/p • A o 

De opgegeven cijfers verwijzen 
A naar de gebruikte gasontladings

A buizen. 
0 opm,: B 

1
' : k=Au 

1 
, zelfs t .on tl. 0 gepo • 

B1'
1

: k=Au , zelfst.ontl. ruw 

A : A = 4340 ~ 

v : A = 4632,4634 R 
0 : A = 4861 ~ 

C: A = 4929,4934 ~ 

Q: A. = 6563 ~ 

A A 

0 

l:h. 
~6. 
0 

v v 

A 
0 

DV 
vc 

CJ7 

v 
c 

___ _.,.. E/p
0 

(V/cm mmHg). 

¥00 



nummer kathode anode electrode-
van de afstand 
gasontladings- venster metaalfilm venster metaalfilm d (em) 
buis 

kwarts goud pyrex goud 1.144 + 0.008 
gepolij st ruw 

2 kwarts goud pyrex goud 0.907 
gepolij st gepolijst 

3 kwarts goud pyrex goud 1 .068 
gepolijst gepolij st 

4 kwarts goud pyrex goud 1 .4 76 
gepolijst gepolijst 

5 kwarts palladium/ kwarts goud/ 1. 048 
gepolij st goud gepolijst palladium .p.. 

6 kwarts goud pyrex goud 0.933 
gepolijst gepolij st 

7 kwarts goud kwarts goud 0.939 
ruw/zeer ruw zeer ruw/ruw 

8 kwarts goud pyrex goud 1.062 
gepolij st gepolijst 

9 kwarts goud pyrex goud 0.980 
gepolij st gepolij st 

Tabel 1 Gegevens van de gebruikte gasontladingsbuizen. 



2 stroom 
Doorslagspanning beweeglijkheid v /p

0
d stroomdichtheid I = J.O 

p d v (Paschencurve) E/p K 2 v /760.(E/p 2 J 2 (0= opp.v.d.electroden 
0 V/cm0 nnnHg o I . o (nnn Hg em) (volts) (em atm. V sec) (Volts /mmHg em) (A/em ) (A) 

1.0 300 300 

2.0 320 160 11.5 5.12.10 4 4.0.10 -7 5.0.10 -6 

3.0 360 120 12.0 4. 32. I 0 4 3.5.10 -7 4.4.10 -6 

5.0 450 90.0 12.8 4.05.10 4 3.5.10 -7 
4.4.10 -6 

7.5 550 73.3 13.8 4. 03. 10 4 3.7.10 -7 4.7.10 -6 

10.0 660 66.0 14.3 4. 36. I 0 4 4.2.10 -7 5.2.10 -6 

20.0 970 48.5 15.3 4.71.10 4 4.9.10 -7 6.1.10 -6 

30.0 1350 45.0 15.3 6.08.10 4 6.2.10 -7 7.8.10 -6 

50.0 1850 37.0 14.4 6.85.10 4 6.6.10 -7 8.3.10 -6 

75.0 2600 34.7 14.0 9.01.10 4 8.5.10 -7 10.7.10 -6 

100 3250 32.5 13.6 10.6.10 4 9.6.10 -7 
12.1.10 -6 

Tabel 4 Berekeningen van de maximale waarden voor de stroom(dichtheidt als funktie van p d volgens formule 
0 

3.1.1. De elektrodeafstand dis steeds gelijk aan 1.0 em. 



.. 

a./p (em nnnHg) 
I 

E/p 0 
0 

(V/cm mmHg) Experimenteel Jones Davies Haydon Chanin Golden Fletcher 
m.b.v. Hale8) Rose9) en en en en Nakano en . I 5) 
lichtdetectie- Llewell)n M'l Jt) I 2) Rork 13) en I 4) Dav~es 

methode JoneslO ~ ne Robertson Fisher 

30 0.0472 0.123 0.0495 0.0495 - - 0.051 - -
-

50 0.295 0.19 0.315 0.315 0.317 0.315 0.310 0.33 0.39 

15 0.74 0.42 0.79 0.79 0.79 0.79 0.80 0.80 0.81 

100 I • 17 0.785 1.26 1.25 1.26 1.25 I. 29 1.34 I. 23 

ISO 1.85 1. IS 2.02 I. 70 1.85 1 .85. 2. 10 2.05 1.80 

200 2.32 1.85 2.55 2. 12 2.38 2.38 2,64 2.50 2.05 

300 2.92 3.200 3.21 2.40 2.97 2.55 3.57 3.34 2. 18 

Tabel 6. Literatuurwaarden van a./p als funktie van E/p voor waterstof. 
0 0 


