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+ De vormings- en vernietigingsprocessen van het Ne
2 

molecuulion in een 

Townsendontlading in Neon. 

Р.А.М. v.d. Kraan VDF/NT 79-01 

SAМENVATTING 

In een gasontlading in edelgassen spelen moleculaire ionen een belangrijke 

rol. In neon hebben wij voor de 

vormingsprocessen ':!::* + 
(associatieve ionisatie) Ne + Ne -+ Ne2 + е 

2Ne + + (conversie) + Ne -+ Ne2 + Ne 

en het vernietinginsgproces + + 2Ne (dissociatie) Ne2 + Ne -+ Ne + 

de reactiesnelheden bepaald met behulp van een Townsend ontlading. 

Voor de atomaire en moleculaire iondichtheden zijn uitdrukkingen afgeleid 

waarin de reactiesnelheden van de bovengenoemde processen als parameter 

voorkomen. Deze dichtheden zijn verder een functie van de ontladingsgroot

heden, druk, gereduceerd electrisch veld en electrode afstand. In een 

Townsendontlading worden de ionfluxen aan de kathode gemeten door de 

betreffende ionen via een gat in de kathode aan de ontlading te onttrekken. 

Deze worden ор massa geselecteerd door een quadrupool massafilter en 

gedetecteerd met een channeltron. Door deze ionenfluxen te meten als 

functie van de ontaldingsparameters en het theoretisch model m.b.v. een 

kleinste kwadraten methode aan te passen aan de meetwaarden zijn de 

reactiesnelheden bepaald. 

Voor de conversiesnelheid k vinden we bij E/n waarde tussen 3 en 10 V/cm torr 
с 6 -1 -

een gemiddelde van 0.46 + 0.04 m s die in goede overeenkomst is met 

de literatuurwaarden. 

De dissociatiesnelheid kd is een functie van Е/р en loopt van 
-18 3 1 -17 3 -1 

kd = 0.5 х 10 m s- bij Е/р = 15 V/cm torr ор tot kd = 6.1 х 10 m s 

bij Е/р = 70 V/cm torr. Aan deze meetwaarden is met een kleinste kwadraten 

methode een theoretische uitdrukking aangepast waarin translatie en 
+ vibratieenergie van het Ne
2 

ion worden meegenomen en waarin de diepte 

d + . k van е Ne
2 

potentiaalput als parameter voor omt. Voor deze diepte van de 

potentiaalput vinden we de waarde 2. О ::_ О. 4 eV, die О. 35 tot. о. 8 eV 

boven de literatuurwaarden ligt. 



De reactiesnelheid k voor associatieve ionisatie komt altijd voor 
r 

in een produkt met de vervaltijd т van het hoog aangeslagen neonniveau 

van waaruit associatieve ionisatie plaats vindt. Voor k т vinden we r 

waarden van 0.6 х 10-
23

m
3 

bij Е/р = 15 V/cm torr tot 2 х 10-
23

m
3 

bij Е/р = 80 V/cm torr. Deze toename als functie van Е/р kan met ons 

model niet verklaard worden. 
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INLEIDING. 

In dit onderzoek is de associatieve ionisatie van neon bestudeerd in 

een Townsendontlading. Het doel is om de reactiesnelheid k voor de 
r 

associatieve ionisatie te bepalen. De reactievergelijking luidt 

Jlf::t + 
Ne + Ne ---) Ne

2 
+ е 

Jlf::t 
waarin met Ne het zeer hoog aangeslagen neonatoom wordt bedoeld. 

Er is gekozen voor een Townsendontlading (Т.О.) omdat dit een der 

eenvoudigste ontladingen is. In de т.о. is er namelijk geen versto

ring van het uitwendige electrische veld door ruimtelading. De 

dichtheden van electronen, ionen, molecuulionen en aangeslagen 

atomen zijn zo gering dat er geen wisselwerking van geladen deeltjes 

is. Bovendien kunnen ook in verband met die lage dichtheden cumu

latieve effekten zoals stapsgewijze excitatie en ionisatie en 

metastabiel - metastabiel reakties worden verwaarloosd. De 

debeye-lengte is namelijk groter dan de afmetingen van de ontlading, 

zodat electronen en ionen onafhankelijk van elkaar naar de elec

trodes kunnen bewegen. 

Er is met een quadrupool massaspectrometer als selector en een 

channeltron als detector onderzoek verricht naar de deeltjesfluxen 

van de atomaire en moleculaire ionen aan de kathode van de ont-

lading. Deze ionen worden door een klein gat in de kathode aan de 

ontlading onttrokken. Uit deze gemeten fluxen kunnen met behulp van 

een theoretisch model de waarden van het product van de associatieve 

ionisatiesnelheid k en de levensduur van de hoog aangeslagen 
r 

atomen т :: Ч-'иаJ с1 wo:r.den. 
+ 

Aangezien bij de vorming van het Ne
2 

molecuulion behalve associa-

tieve 
+ Ne + 

ionisatie ook conversie (met als reactievergelijking 

+ 
2Ne~Ne2 + Ne), een rol speelt en er afbraak door dis-

sociatie (met als reactievergelijking + + Ne
2 

+ Ne Ne + 2Ne) 

plaatsvindt, zijn deze processen eveneens verder bestudeerd. Voor 

de dissociatie van het Ne; door botsing met neonatomen in de 

grondtoestand is nog een effectieve dissociatie energie als func

tie van de gemiddelde ionenenergie bepaald. 

1 • 



De opzet van het verslag is als volgt. 

In het eerste hoofdstuk wordt de theorie beschreven die het uitgangs

punt van het onderzoek vormt. De т.о. en de reacties die daarin 

voor ons van belang zijn worden beschreven. Het model van meespe

lende processen wordt vertaald in vergelijkingen die we gebruiken 

от de reactiesnelheden voor associatieve ionisatie, dissociatie en 

conversie uit de meetgegevens te kunnen berekenen. 

In het tweede hoofdstuk worden de experimentele opstelling en de 

meetmethoden besproken. 

In het derde hoofdstuk worden de resultaten genoemd. Verder wordt 

daar ingegaan ор de afwijking van de meetresultaten ten opzichte 

van het gebruikte model. 

In de appendix tenslotte is aangegeven hoe met behulp van een 

dyelaser verder onderzocht kan worden welke hoog aangeslagen neon

atomen een rol spelen bij de associatieve ionisatie. Ook zal inge

gaan worden ор enkele methoden die gebruikt kunnen worden om de 

golflengte van de dyelaser ор elke gewenste waarde te kunnen 

afstemmen. 

2. 



HOOFDSTUK 1 • THEORIE. 

par. 1.1_ Inleiding. 

In dit haafdstuk wardt in par. 1.2 ingegaan ар de thearie van de 

Tawnsendantlading en de argumenten warden genaemd waaram vaar deze 

antladingssaart gekazen is. Vervalgens warden in par. 1.3 de 

d h 
+ . 

reacties in nean bespraken ie bij de varming van et Ne 2-ian een 

ral spelen en als zadanig van invlaed kunnen zijn bij de experi

mentele bepaling van de reactiesnelheid vaar assaciatieve ianisatie. 

In par. 1.4 wardt een madel apgezet waaruit we relaties kunnen 

afleiden vaar de fluxen van atamaire en maleculaire ianen aan de 

kathade. Met behulp van deze fluxen kunnen we relaties afleiden 

die samen met de metingen de reactiesnelheden van canversie, 

dissaciatie (in par. 1.4) en assaciatieve ianisatie (in par. 1.5) 

leveren. Tat slat wardt in par. 1.6 ingegaan ар de snelheden van 

de verschillende deeltjessaarten in de Т.О. 

par. 1.2 De Tawnsendantlading. 

In dit anderzaek hebben wij gebruik gemaakt van een Tawnsendant

lading (Т.О.) tussen twee vlakke electrades. Deze electrades warden 

in de thearie steeds aneindig uitgebreid verandersteld, hetgeen 

in eerste benadering geaarlaafd is amdat de verhauding 

plaatdiameter/plaatafstand steeds grater dan 2 is (figuur 1.). 

Figuur 1. De plaatdiameter 2r is altijd factar 2 grater dan 

de plaatafstand. 

3. 
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Figuur 2. Stroom-spanningskarakteristiek voor de Т.О. 

Zoals Ыijkt uit de stroomspanningskarakteristiek in figuur 2. 

kunnen er twee soorten Т.О. beschouwd worden, de niet-zelfstandige 

en de zelfstandige т.о. In een niet-zelfstandige т.о. nemen stroom 

en spanning beiden toe. De primaire electronen moeten door middel 

van externe oorzaken, bijvoorbeeld instralen met een U.V.-bron, 

uit de kathode vrijgemaakt worden. Dit toenemen van stroom en 

spanning gaat door totdat doorslag optreedt. Ionen, metastabielen 

en fotonen botsen tegen de kathode en maken daaruit electronen vrij. 

Deze secundaire electronen worden in het veld versneld en maken 

nieuwe ionen en metastabielen. De ontlading houdt zichzelf zonder 

externe bron voor secundaire electronen in stand en brandt dus 

zelfstandig. De niet-zelfstandige Т.О. heeft stroomdichtheden tot 
-5 2 

10 A/m en de spanning kan oplopen tot de doorslagspanning die 

normaal enkele honderden volts bedraagt. 

We hebben gekozen voor een Т.О. omdat door de lage stroomdicht

heid ook de electronen-en ionendichtheid zo klein zijn dat er geen 

verstoring van het homogene electrische veld is door ruimtelading. 

4. 



Dus tussen de vlakke electrodes geldt: 

Е 
\1 

d 
is constant 1 . 1 

met Е het electrische veld, V de aangelegde spanning en d de 

afstand tussen de platen (zie fig. 3.). De potentiaal V(x) is 

evenredig met de afstand х tussen de platen: 

V(x) 
v 
d х 1. 2 

In figuur 3. is de eenvoudige configuratie van de Т.О. weerge

geven. In dit verslag ligt 

de kathode steeds ор 

х = О en de anode ор 

х d. 

Figuur 3. 

Configuratie van de 

т.о. 

ANODF 

х Е 

о 
k'ATHODE 

+ 

Een karakteristieke grootheid van de Townsendontlading is de pri

maire ionisatiecoёfficient а. Deze is gedefinieerd als het aantal 

electronen dat een electron per eenheid van weglengte, afgelegd 

in de richting van het veld, door ionisatie vormt (ref. 1.). In 

werkelijkheid bestaat а uit twee componenten namelijk а 1 de direkte 

en а2 de indirekte ionisatiecoёfficient. Er geldt: 

met а1, het aantal electronen dat l'Jij de direkte ionisatie dus Ьij 

botsing van een electron met een neutraal vrijkomt, en а2 het aantal 

electronen dat Ьij associatieve ionisatie gevormd wordt (zie par. 

1.3). Aangezien in het algemeen а 1 >> а 2 wordt а2 vaak verwaarloosd 

en wordt а = а 1 gebruikt. 

1.3 

5. 



Ор de dichtheden van de electronen en de ionen in de Т.О. zal in de 

volgende paragraaf worden ingegaan. Bij de berekening daarvan moet 

rekening gehouden worden met alle vormings- en vernietigingspro

cessen die in Т.О. plaatsvinden. Tot slot zijn in tabel 1. van een 

aantal karakteristieke grootheden de voor ons typische waarden 

gegeven. 

Stroom I ~ 10- 9 - 10-6 
А 

Spanning v ~ 100 - 500 v 
Druk р ~ о. 1 - 100 Torr 
Electrode afstand d ~ о - 30 mm 
Gereduceerd veld Е/р ~ 5 - 100 V/cm Torr 

taЬel 1 Ontladingskarakteristieken. 

Par. 1. 3 Reacties in een neongasontlading. 

In een т.о. in een edelgas komen de volgende reacties voor die 

de vorming van atomaire en moleculaire ionen bepalen. We zullen ze 

opschrijven voor neon dat we als werkgas gebruikten. In andere edel

gassen als Ar , Хе en Kr komen vergelijkbare reacties voor. 

direkte excitatie: 

direkte ionisatie: 

"onproduktief" verval: 

conversie: 

dissociatie: 

associatieve ionisatie: 

Ne + 

Ne + 

ЗlfJIE 
Ne. 

J 

е 

е 

k 
е. 

J 

k. 
1 

т . 
J 

+ 
Ne + 2 Ne 

+ 
Ne2 + Ne 

** Ne. + Ne 
J 

k 
с 

kd 

k 
r. 

J 

JIEJIE 
Ne. + е 

J 

+ 
Ne + 2е 

Ne + .... 

+ 
Ne + 2Ne 

+ 
Ne2 + Ne 

6. 

1. 4 

1. 5 

1. 6 

1. 7 

1 .8 

1. 9 



In de vergelijkingen 1.4 tot en met 1.9 ziJn k , k., k , kd, 
е. i с 

kr. de reactiesnelheden voor de respectievelijkJ reacties, j de 

aariduiding voor een specifiek aangeslagen toestand en т . de 
J 

tijdconstante voor het onproductief verval van een hoog aange-

slagen neonatoom. In het onproductief verval zijn begrepen 

het stralingsverval en de botsingsdeёxcitatie. 

Een ander proces is het transport naar de kathode van de atomaire en 

de moleculaire ionen waar zij uit de ontlading verdwijnen. Hier zijn 

V+ en v; de driftsnelheden van atomaire en moleculaire ionen. Staps

gewijze excitatie en ionisatie wordt in de beschouwing niet meege

nomen omdat de bezetting van de metastabiele toestanden en de elec

tronendichtheid in de т.о. te gering zijn. 

De reactie 1.9 voor associatieve ionisatie wordt ook in de literatuur 

vaak de Horг.beck-Molnar reactie genoemd naar de eerste waarnemers 

in 1951 (ref. 18). Het zijn de hoog aangeslagen neonatomen die de 

molecuulionen leveren. De gemiddelde energie van de botsende deel

tjes, die neutraal zijn, is bij kamertemperatuur slechts 0.038 eV. 

Met name de langlevende neonatomen van het metastabiele 3 Р 2 niveau 

zullen de ongeveer 5 eV naar het ionisatieniveau van 21.56 eV niet 

kunnen overbruggen. Hornbeck en Holnar vonden uit hun experimenten 

d о 7+0.7 
een verschijningspotentiaal voor е neonmolecuulionen van . -О. 2 
eV onder het ionisatieniveau. Dus het zijn de hoog aangeslagen 

niveaus in een bandje van ongeveer 1 eV onder het ionisatieniveau 

die de Hornbeck-Molnar reactie kunnen veroorzaken, zoals in 

figuur 4. qetekend is. 

In dit onderzoek is de reactieconstante voor de "totale" Hornbeck-

Molnar reactie bestudeerd. In de appendix is aangegeven hoe met 

behulp van een dyelaser experimenteel onderzoek kan worden ver

richt naar welke van de hoog aangeslagen niveaus precies de Н.М. 

reactie veroorzaken. 

Par. 1. 4 Modelvorming. 

De in de voorgaande paragraaf genoemde processen die bij de vor
+ ming van Ne
2 

een rol spelen kunnen we schematisch weergeven in 

figuur 4. 

7. 



21.~6 

EI (eV) 

о 

•• N.(l. i~' +Не + NeJ.. ---t---.,....+----.-1.~ Ne ••. + J.le 
1 

. Nej- 1 +Ne 

,j 
е/+1 

Figuur 4. Model waarin de reacties zijn weergegeven die een rol 
+ 

spelen bij de vorming van Ne 2 , 

directe excitatie (k ), 
е. 

directe ionisatie (k.Y, 
l 

onproductief verval (т .) , 
J 

associatieve ionisatie (k ) , 
r. 

conversie (k ) , J 
с 

dissociatie (kd), 
+ + 

drift naar de kathode (V ,V
2
). 

8. 



Er zijn drie deeltjessoorten, afgezien van de electronen die in 

dit schema een rol spelen, de hoog aangeslagen neonatomen, de 

atomaire ionen en de moleculaire ionen. De hoog aangeslagen ni

veaus worden bevolkt door direkte excitatie (reactieconstante 

ke.) en ontvolkt door onproduktief verval ( • .) en door associa-
J J 

tieve ionisatie (kr.). Atomaire ionen worden gevormd door direkte 
J 

ionisatie (ki) en door dissociatie van molecuulionen (kd). Zij 

gaan verloren door drift naar de kathode met snelheid 

+ (V ) en door het drie deeltjesproces, conversie (k ) . Molecuulc 
ionen tenslotte worden gevormd door conversie (k ) en associac 
tieve ionisatie. Deze gaan verloren door dissociatie (kd) en 

+ door drift naar de kathode (V
2
). De dissociatieve recombinatie 

kan zoals gesteld verwaarloosd worden in verband met de lage 

electronendichtheid. 

Voor elke deeltjessoort kunnen we nu de continuiteitsver~elijking 

opstellen. In het algemeen luidt deze voor deeltjessoort j: 

Dt 
в of 

О nj 
+ v ---

Ох 

waarin n. de dichtheid voor deeltjessoort j is. 
J 

в 

In 1.10 staat dat de totale verandering van deeltjesdichtheid 

n. (x.t) in de tijd en langs een stroomlijn in de x-richting 
J 

gelijk is aan een bronterm В. Als er geen processen zijn waar-

door deeltjessoort j wordt gevormd of vernietigd zal В gelijk 

aan nul zijn. De totale afgeleide kan gesplitst worden in een 

tijdafhankelijke term en een convectieterm zoals in vergelij

king 1.11 staat. Wij zullen steeds veronderstellen dat we in 

de Т.О. met een stationaire situatie te maken hebben, dus de 

eerste term in vergelijking 1.11 is bij ons gelijk aan nul. 

9. 

1.10 

1. 11 



De convectieterm beschrijft bij ons de drift onder invloed van het 

aangelegde veld van de electronen naar de anode en van de positieve 

ionen naar de kathode. De axiale diffusie wordt ten opzichte van 

deze drift verwaarloosd. De bronterm В tenslotte beschrijft de 

vormings- en vernietgingsprocessen zoals eerder in dit hoofdstuk 

zijn gegeven. 

Passen we vergelijking 1.11 toe voor de electronendichtheid n-(x), 

dan krijgen we 

v dn-(x} 
dx 

av-n-(x) 

waarin V de driftsnelheid naar de anode en 

а primaire ionisatiecoёfficient (а 1 + а 2 ) is. 

Het recl1terlid stelt de vorming van electronen door direkte io

nisatie en door associatieve ionisatie voor. Het oplossen van 

vergelijking 1.12 geeft voor de electronendichtheid n-(x) 

met n-(0) de electronendichtheid aan de kathode. 

Voor de dichtheid n+(x} van de atomaire ionen luidt de conti-

nuiteitsvergelijking: 

+ + 
-V dn (х) 

dx 

met no de neutralendichtheid 

+ 
n

2 
de dichtheid van de molecuulionen. 

De coйvectieterm links in de vergelijking 1.14 krijgt een min

teken omdat de snelheid van de positieve ionen in negatieve 

x-richting gericht is, zoals in figuur 5. duidelijk 

gemaakt wordt. 

10. 

1. 12 

1. 13 

1 .14 



d ///с::.. anode ///~ + 

х/ IYe+- ../- 1 v-Ne:i.. 

r v~ rvi е. 

о ///// ~ ai hode //// о 

Figuur 5. Snelheidsrichting van electronen en ionen. 

De term a
1
v n is de vorming van ionen door direkte ionisatie. 

+ 
Ook een positieve bijdrage wordt geleverd door de term kdn

0
n 2 

die staat voor de dissociatie van de molecuulionen. Een ver

liesterm is de conversie kcn~n+. 
Ор soortgelijke wijze kunnen we voor de dichtheid n;(x) van de 

molecuulionen als continuiteitsvergelijking schrijven: 

+ 
-v+ dn2 

2 dx 

De convectieterm is weer neqatief om dezelfde reden als voor de 

atomaire ionen. De term a
2
v-n-(x) is hier de produktie van 

molecuulionen door associatieve ionisatie. In tegenstelling tot 

de continuiteitsvergelijking voor atomaire ionen, is de disso

ciatieterm kdn
0
n; hier verliesterm en de conversie kcn~n+ een 

winstterm. 

De vergelijkingen 1.14 en 1.15 vormen een inhomogeen stelsel 

differentiaal vergelijkingen. Dit stelsel is oplosbaar als we 

gebruik maken van de formule voor de electronendichtheid n-(x), 

vergelijking 1.13, en als randvoorwaarden stellen dat aan de 

anode de dichtheclen van de atomaire en moleculaire ionen nul 

zijn. Dit geeft met 

11 . 

1.15 



о 

en 

о 

als oplossing van dit stelsel 

+ n (х) 

waarin de conversiefactor 6 gegeven wordt door 

в 

en de dissociatiefactor у door 

'У 

De termen w
1

, w
2

, с 1 en с 2 worden gegeven door 

v n + + у v ) 

12. 

1. 16 

1 .17 

1.18 

1.19 

1.20 

1. 21 

1.22 



w
2 

= v-n-(o) 

+ (V w1 
cl 

YV + 

у w -
2 en с2 + YV + 

+ + a.v v
2 

+ + V2w2) 

+ + S v
2 

S w1 
+ Sv2 

е 

+ s - ~2v 

ad 
е 

+ 

{а 
s v 2 + YV 

-( 
+ + V 'V 

2 

+ 

) J d 

De uitdrukkingen 1.18 en 1.19 zullen we gaan gebruiken Ьij de 

bepaling van de conversie en dissociatiesnelheid. De hiervoor 

gebruikte methode wordt beschreven in paragraaf 2.3. 

Par. 1. 5 Bepaling van de reactiesnelheid voor associatieve 

ionisatie. 

Bij de door ons gebruikte opstelling wordt de flux van de posi

tieve ionen aan de kathode gemeten. De experimentele opstelling 

wordt in hoofdstuk 2. beschreven. In de vorige paragraaf \verden 

uitdrukkingen afgeleid voor de atomaire en moleculaire dichtheid 

in elk punt van de ontlading. 

De associatieve ionisatie bestuderen we in een drukgeЬied tussen 

0.5 en 2 Torr. en daar speelt de conversie geen rol meer omdat 

de druk te laag is. De conversie is immers een drie deeltjesbot

sing dus evenredig met het kwadraat van de druk. In een af

schatting met de meetgegevens zal in paragraaf 3.3 Ыijken dat 

de conversiefactor S verwaarloosbaar is, we stellen daarom 

hier S gelijk aan nul. Een verdere vereenvoudiging volgt door 

te stellen dat de dissociatie niet van invloed is ар de bepaling 

van de reactiesnelheid voor associatieve ionisatie. Deze aanname 

is hier wellicht nu niet direkt duidelijk maar zal aan het einde 

van deze paragraaf duidelijk worden gemaakt. We stellen hier 

dat ook у nul is. 
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Door deze veronderstellingen vereenvoudigen de vergelijkingen 

1.14 en 1.15 voor de atomaire en moleculaire ionendichtheid 
+ + n (х) en n

2
(x) tot: 

en: 

+ V+dn+ 
dx 

о 

+ + a
2
v n + v

2
dn

2 
= О 

dx 

Dit stelsel is ор te lossen met de electronendichtheid n-(x) 

uit vergelijking 1.13 en de randvoorwaarden 1.16 en 1.17. 

Dit geeft: 

+ - al ad ах 
n (х) n (0) v (е - е ) 

+ 
v а 

en: 

+ -
(о) а2 ad ах) n

2
(x) n v (е - е 

+ 
v2 а 

+ + Aan de kathode worden de fluxen van Ne en Ne
2 

gemeten. Voor de 

verhouding van die f1нxen volgt nu uit 1.28 en 1.29 dat: 

V+n+(O) 

+ + v
2

n
2

(0) 

De fluxen verhouden zich dus, bij verwaarlozing van conversie 

en dissociatie, als de direkte en indirekte ionisatieco~fficient. 

We willen de fluxenverhouding echter als functie van de reactie

snelheden voor excitatie k , ionisatie k. en associatieve ioni-
e 1 

nisatie k weten. Voor de toename van de atomaire ionendicht
r 

heid n+(x) door direkte ionisatie schreven we: 
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+ 
(dп (х)) 

dt 
dir.ioп. 

maar per defeпitie kиппеп we deze term ook schrijveп als: 

+ 
(dп (х)) 

dt 
dir.ioп. 

Uit 1.31 en 1.32 volgt dat de direkte ioпisatieco~fficicnt 

geschreveп kап wordeп als: 

а 1 
v 

k. 
]_ 

Ор dezelfde maпier kиппеп we ook voor de molecuulioпeпdicht
+ heid п 2 (х) te werk gаап. Uit 1.15 volgt dat: 

+ 
dп2 
(-) 

dt a.i. 

Deze term kипnеп we per defenitie ook schrijveп als: 

+ 
dп2 
(-) 
dt н.м. 

L: 
j 

*'*' k п0п. (х) 
r . J 

J 

We zulleп пи de vereeпvoudigiпg maken dat de H.M.-reactie 

vaпaf ееп hoog aaпgeslagen пiveau plaatsviпdt. Met aпdere woor

deп we vegeп de dicht bij elkaar liggeпde niveaus bij elkaar 

tot ееп niveau met een excitatiesnelheid k , een H.M.-snelheid 
е 

k , en een vervaltijd 'L • De vergelijking 1. 35 wordt dan: 
r 

+ dn 2 
(-) 

dt н.м. 
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Voor het hoog aangeslagen neonniveau kunnen we de volgende conti

nuiteitsvergelijking opschrijven: 

31ЕХ 
- k n n 

r О 

Het linkerlid van deze vergelijking is nul aangezien het een 

stationaire ontlading betreft en er geen drift is. De term 

ken0n (х) representeiit 

excitatie De term Е__ 
"(" 

de produktie ten gevolge van direkte 

representeert het onproduktief verval 
JIEJIE 

en krn
0

n staat voor het verlies via de Н.М. reactie. Uit 

1.37 volgt een uitdrukking voor de dichtheid van het hoog 

aangeslagen neonniveau: 

ken0n (х) 

11, + krnO 

De vergelijking 1.36 kunnen we nu herschrijven tot: 

2 -
k nok n (х) 

r е 

11 k no 
't" + r 

Samen met 1.34 hebben we nu een uitdrukking gevonden voor het 

verband tussen de indirekte ionisatiecoёfficient а2 en de 

snelheid voor de Hornbeck Иo1nar reactie k : 

а2 

2 
k n

0
k 

е r 

r 

Met deze relaties voor а 1 (1.33) en а 2 (1.40) kunnen we nu de 

verhouding van de atomaire ionflux tot de moleculaire ionflux 

aan de kathode schrijven als functie van de reactiesnelheden 

k , k.' k : 
е i r 
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+ + 
V n (0) 

+ + v
2

n
2

(0) 

k. 
]. 

k 
е 

(1 + 
1 

k т 
r 

Uit vergelijking 1.41 volgt dus dat er een lineair verband bestaat 

tussen de verhouding van de ionenfluxen en de reoiproke qasdruk met 

als helling: 

v+n-t-(o) 1 
v+n-r<o) 

1 %. 

о 

k. 
]. 

k 
е 

1 
k т 

r 

1 2. 

1/п ( '/з.1.~ х. io:i..:i. тз ) 
() 

Figuur 6. Relatie tussen de verhouding van de ionenfluxen aan 

de kathode en de omgekeerde gasdichtheid. 

In figuur 6. is de ionenfluxverhouding aan de kathode uitgezet 

1 
tegen /n

0
. 

Door nu uit deze figuur de ordinaat ki te delen door de r.c. 
k 

k, 
]. 1 

k k т 
е r 

е 
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vinden we het produkt van de reactiesnelheid voor associatieve 

ionisatie k en de vervaltijd van het hoog aangeslagen neonniveau. 
r 

We kunnen dus k 1" bepalen als we de ionenfluxen aan de kathode 
r 

kunnen meten als functie van de druk. 

Dat de dissociatie bij de berekening van de k 1" ор deze wijze 
r 

nauwelijks van invloed is kan als volgt worden aangetoond. Het 

grootste deel van de Ne; molecuulionen wordt in de buurt van de 

anode gevormd. Tijdens de drift naar de kathode kunnen de mole

cuulionen door botsing met gasatomen dissociёren. De vrije 

weglengte Л voor de molecuulionen is omgekeerd evenredig met de 

druk р. 

1 
р 

Bij de metingen voor associatieve ionisatie is bij variatie van de 

druk р het produkt van druk en electrode afstand p.d constant 

gehouden. De verhouding van de vrije weglengte en de electrode 

afstand die dus omgekeerd evenredig is met het produkt p.d, 

л 

d !V 
1 

p.d 

is nu dus ook constant. Hierdoor zal het aantal botsingen dat de 

Ne; molecuulionen maken ор weg naar de kathode constant Ыijven 
in een meetserie en de dissociatie Ыijft dus ook constant. 

Uit metingen Ыijkt dat het ge-

vormde Ne; voor 15 % dissocieert 

bij Е/р = 20 v/cm Torr. en voor 

65 % bij Е/р = 80 v/cm Torr. 

In figuur 7. is een voorbeeld 

gegeven van een meting van de 

associatieve ionisatie bij 

hoge Е/р en een dissociatie van 

50 %. De getrokken lijn geeft 

1000 
5"D 

9s-o 
/00 

1000 
1D 

1.44 

(1. 45) 

het niet voor dissociatie ge-
о 

--.._,.)r / /р 

corrigeerde verband aan wat 

gemeten is. 

Figuur 7. Bepaling van k 1" 
r 

met dissociatiecorrectie 

zonder dissociatiecorrectie 
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1 

1 

1 

Als we voor dissociatie corrigeren, stellen we dat het gemeten aan

tal molecuulionen slechts 50 % van het gevormde aantal is, met 
+ + 

andere woorden we moeten de noemer van de breuk V n met een factor 
+ + 

V2n2 

2 vergroten. Deze vermeerdering van de noemer gaat van de teller af 

omdat het aantal gedissocieerde molecuulionen een even groot aantal 

extra atomaire ionen oplevert. Als we nu ор beide wijzen de k ' 
r 

bepalen volgt voor het ongecorrigeerde geval k ' = .25 en voor he~ 
r 

voor dissociatie gecorrigeerde geval k • = .2375. We maken dus 
r 

slechts een fout van 5 % als we de dissociatie verwaarlozen. 

Par. 1. 6 Ionen- en electronenenergie. 

In het vooraf gaande hebben we gezien dat de driftsnelheden van de 

ionen voorkomen in de afgeleide relaties voor de dichtheden van de 
+ + 

ionen. Deze driftsnelheden van Ne en Ne 2 in neon als functie van 

E/N zijn bekend uit de literatuur (ref. 4). In paragraaf 3.2 zullen 

we de gemiddelde ionenenergie gebruiken als we de dissociatie

energie van het Ne; bepalen. Ное de gemiddelde ionenenergie uit de 

driftsnelheid bepaald kan worden, zal in deze paragraaf worden 

behandeld. Ook behandelen we in deze paragraaf welke electronen

energieverdeling we het best kunnen gebruiken bij het berekenen 

van de reactiesnelheid van ionisatie en excitatie in paragraaf 3.3. 

Voor de berekening van de energie van molecuulionen maken we 

gebruik van de relatie van Wannier (ref. 4). 

met m. 
l 

м 

vd 

т 

1 --2 
-

2
- m.V. 

l l 

de massa van het 

+ 

ion 

1 
2 + 

3 
2 

kT 

de massa van de bots incт s-)ciгt11cr ( 'n gasatoom) 

de driftsnelheid, k de constante van Boltzman 

de absolute temperatuur en Rde snelheid van 
i 

het ion. 
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De eerste term rechts in vergelijking 1.46 staat voor de drift-

energie van de ionen. De tweede term geeft de energie die de ionen 

krijgen ten gevolge van randomisatie van de driftbeweging bij 

ion-neutraal botsingen. Deze randomsnelheid ontstaat doordat ionen 

die versneld worden in een driftveld, door elastische botsing met 

gasdeeltjes een randomsnelheidscomponent krijgen in een wille

keurige richting. In de derde term staat de energie van het ion ten 

gevolge van de temperatuur van het gas die bij ons 295 К is. Voor 

molecuulionen geldt nu dat m = 2М als М de massa van het Ne atoom 
i 

is. Voor de molecuulionenenergie krijgen we 

3 
2 

+2 
(М v

2 
+ kT) 

De мaxwellse snelheidsverdeling die voor de neutrale deeltjes in 

de т.о. geldt, zal voor de electronen niet gelden. In de Т.О. is 

de electron-electron wisselwerking namelijk verwaarloosbaar, dus 

zullen snelle electronen alleen ontstaan door de versnelling van 

het electrische veld. Electronen met een energie groter dan 16.6 

eV (het onderste aangeslagen niveau) zullen echter bij een inelas

tische botsing met neutrale gasdeeltjes deze deeltjes exciteren 

of ioniseren en daardoor hun hoge energie verliezen. We verwach

ten nu dat de energieverdeling voor electronen met energie groter 

dan 16.6 eV sneller zal afnemen dan voor de Maxwellse energie

verdeling. 

От na te gaan welke verdeling een goede beschrijving geeft van 

de electronenenergieverdeling hebben we waarden van de ionisatie

snelheid k. bepaald. Enerzijds is dit gedaan door gebruik te maken 
l 

van bekende а/р metiцgen (ref. 2), anderzijds is de ionisatiesnel-

heid k. berekend uit: 
l 

k, 
l 

<crv> j U(E{f!-1 f (Е) dE 

() 
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Met а(Е) de ionisatie cross sectie, V de snelheid van het electron, 

Е de energie van het electron, m de massa van het electron. 

Voor de energieverdeling f(E)dE zijn 3 verschillende verdelingen 

genomen, de Maxwellse verdeling: 

f
1 

(E)dE 

de Druivesteyn verdeling: 

f
2

(E)dE 

een eigen verdeling: 

f
3

(E)dE / 
3.5 

-(Е 
0

) dE. 
е , 

Hierin is Е een normeringsenergie die evenredig is met de gemid

delde energie van de electronen. Van deze verdelingen neemt de 

Maxwellse verdeling langzaam af voor toenemende Е, de Druyve-

steyn verdeling iets sneller en de eigen verdeling zeer 

snel. Ме t de ui t Laborie ( ref. 2) bekende werkzame doorsnede 

voor ionisatie als functie van de electronenenergie cr (Е) zijn 

waarden voor de ionisatiesnelheid in figuur 8. uitgezet. 

Uit de experimentele waarden van а/р en de driftsnelheid van de 

electronen V (ref. 3) zijn k. waarden bepaald met behulp van 
l 

vergelijking 1.33: 

k. 
l 

Ook deze waarden zijn uitgezet in figuur 8. Er Ыijkt een zeer 

goede overeenkomst te zijn tussen de k. waarden, berekend uit de 
l 

а -
makroscopische grootheden ·- en V , en de k. berekend met behulp 

р l 

van de Druyvesteyn verdeling en de ionisatie cross sectie. 

1.49 
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Daarom hebben we de Druyvesteyn verdeling als een goede benadering 

van de electronenenergie verdeling aangenomen. 

Figuur 

_,, 
/о 

-Jb 
10 

8. 

1 

о 

/ 

/ 

/ 

Reactiesnelheid 

berekend met de 

berekend met de 

berekend met de 

/ 

/ 

/ 
v / 

voor 

v 

1 
1 

1 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

ionisatie 

/ 
1 

1 

k.' 
l 

Maxwellverdeling -

/ 
/ 

/ 

. -·, 
Druijvesteynverdз:~ng 

2 -х 
verdeling х е 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

60 ____ _ 

Е 
met х=

Е / 

berekend uit metingen van Кruithof en metingen 

van Hughes V. 
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HOOFDSTUK 2. DE OPSTELLING. 

par. 2.1 Inleiding. 

In dit hoofdstuk worden de meetopstelling, in figuur 9. en 10. weer

gegeven, en de meetmethode beschreven, die gebruikt zijn om de con

versie, dissociatie en associatieve ionisatie te bestuderen. Centraal 

in de opstelling staat de т.о. In de kathode is een klein gaatje 

gemaakt waardoor ionen uit de ontlading kunnen ontsnappen. Via het 

zich daarachter bevindende quadrupool massafilter Q.M.F. en 

channeltron worden deze ionen geselekteerd en gedetecteerd. In par. 

2.2 worden de Т.О., de transmissie van het gat en de Q.M.F. nader 

bekeken. In par. 2.3 worden de verschillende ontladingscondities 

en de meetmethode besproken. 

In Iir.:iнп 9 еп 10 wordt de door ons gebruikte opstelling gegeven. 

Figuur 9. De ontladingsruimte А en de detectieruimte В. Zie Ыz. 24. 

1. Ruimte voor de Townsendontlading 

2. kathode van roestvrij staal met een dun laagje goud 

3. anode van kwarts met een laagje tinoxyde,halfdoorlatend 

voor UV licht. 

4. lens 

5. kwik-lampje 

6. venster 

7. gat van 1001'1 

8. rooster en diafragma 

9. quadrupoolstaven 

10.electrostatische spiegel 

11.channeltron 
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Figuur 9. De ontladingsruimte А en de detectieruimte В. 
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Figuur 10. Het totale gassysteem met de ontladingsruimte А, de 

detectieruimte В, het gastoevoersysteem С en het vacuum-

systeem D. 

1.De Townsendontlading 

2. detectiesysteem 

3. baffle 

4. oliediffusiepomp 

5. voorvacuumpomp 

6. manometer 

7. differentiёle manometer 

8. automatiscl1e klep 

9. voorraadvat voor zuiver gas 

10.electrodes voor de kataforese 

11 . manometer 

12.fles met neon 
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De door ons gebruikte т.о. is een ontlading tussen twee vlakke evenwij

dige electroden in een roestvrij stalen vacuuтvat. De anode is van 

kwarts waarop een laagje tinoxyde is aangebracht. De anode is via ver

schillende glasovergangen verbonden теt een roestvrij stalen beweeg

bare cylinder, waarтee de electrodenafstand instelbaar is van О tot 

30 тт . Ое tinoxyde laag heeft een transтissie van 50 % voor de 

2537 ° lig-lijn van het kwiklaтpje dat boven de anode is aangebracht. 

Tussen het lampje en de anode is nog een lens aangebracht от een hoтo

gene verlichting van de kathode te verkrijgen. Door in te stralen теt 

de kwiklamp kunnen primaire electronen uit de kathode losgemaakt wor

den от de niet-zelfstandige Т.О. ор gang te brengen. 

De kathode bestaat uit roestvrij staal, met een dunne laag goud ter 

voorkoтing van oxydevorming ор de kathode. Beide electroden hebben 

een diameter van 60 mm. Midden in de kathode is een gat теt een dia-

тeter van 100 рт. 

Het quadrupool massafilter (Q.M.F.) is eveneens in een vacuuтvat aan

gebracht. De quadrupool bestaat uit 20 ст. lange staven теt een dia

тeter van 1 ст. De resolutie М/ЛМ is 100, dit wil zeggen dat tot 

тassa 100 de тassa's gescheiden kunnen worden waargenomen. Tussen 

saтpelgat en Q.M.F. zijn een rooster en een diafragma aangebracht om 

door electrische focussering een optimale transтissie van ionen te 

krijgen. Door de Q.M.F. doorgelaten ionen worden door een electro-
o 

statische spiegel 90 afgebogen en opgevangen door een channeltron. 

Deze afbuiging is gemaakt om geen licht ор het channeltron ор te van

gen van het kwiklaтpje of de ontlading. 

De ontladings- en quadrupoolruimte worden hoog vacuuт gepompt door een 

oliediffusiepoтp теt een capaciteit van 1000 l./sec. (Leybold Hereus) 

en een voor-vacuuт ротр (Balzers). От te voorkoтen dat olie in de 

vacuumkaтers koтt is een freongekoeld Baffle aangebracht. De opstel

ling is uitstookbaar tot 380° С. Na enkele dagen uitstoken wordt een 
-9 

vacuuт bereikt van ongeveer 4 х 10 Torr. in ruiтte в en van ongeveer 

10-
8 

Torr. in ruiтte А (zie figuur 9.). 

Bij het bestuderen van eleтentaire processen is de zuiverheid van het 

gas erg belangrijk. Wij hebben gebruik geтaakt van gas voor wetenschap

pelijke toepassingen. Dat wil zeggen dat het gas bestaat uit 99,99 % 
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Ne en 0,01 % Не. Verder is de stikstofconcentratie van dit gas kleiner 

dan 5 ppm en van andere elementen is de concentratie kleiner dan 1 ppm. 

Om het gas nog zuiverder te maken wordt dit door middel van kataforese 

verder gezuiverd. Bij kataforese trekt de verontreiniging van het 

hoofdgas naar de kathode van een electrische ontlading. Dit was in ons 

geval een 100 cm. lange zuilontlading. De kathode van deze kataforese 

ontlading is geplaatst in een pyrex ballon waarvan de wanden bedekt 

zijn met een titanium spiegel. Door de getterwerking van het titanium 

zal de verontreiniging bij de kathode aan de wand gehouden worden. Ор 

deze manier daalt de stikstofconcentratie tot minder dan 1 ppm en 

andere onzuiverheden als н2о en со2 tot orden kleiner. Bij de anode 

is een pyrex ballon aangebracht met een volume van 5 liter, die als 

voorraadvat dient voor het gezui,rerde gas. In dit gedeelte van de 

opstelling wordt bij uitstoken tot 380° С. een beste vacuйm bereikt 
-8 

van 10 Torr. 

Bij metingen wordt de druk in de ontlading geregeld door een diffe-

rentiёle manometer met een automatische klep, en zo binnen enkele 

honderdsten van een Torr. constant gehouden. De referentiedruk wordt 

met behulp van een oliemanometer afgelezen. De nauwkeurigheid, waarmee 

de druk instelbaar is, is binnen .05 Torr. 

Transmissie van het sampelgat. 

От na te gaan of de transmissie voor ionen van het gat in de kathode 

varieert als functie van de druk van het gas in de ontlading hebben 

we de Ne+ ionenflux j+(O) aan de kathode gemeten. Tevens werd de 

totale buisstroom gemeten als functie van de druk. Uit de vergelij

kingen 1.13 en 1.28 volgt dat we voor de electronenflux aan de anode 
+ en Ne ionenflux aan de kathode, in het geval waarin alleeп primaire 

ionisatie aanwezig is, kunnen schrijven: 

en 

+ + 
V n (0) 

ad 
V n (О) е 

ad 
V n (О) (е - 1) 
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De totale buisstroom is gelijk aan de electronenstroom aan de 

anode volgens: 

Ib . UlS 
j ( d_) е О 

waarbij е de elementaire lading en О de oppervlakte van de elec-

troden. 

Om de transmissie van het gat te onderzoeken maken we gebruik van 

de gelijkvormigheid van de Т.О. In experimenten wordt bij constant 

gereduceerd electrisch veld Е/р, waarin Е het electrisch veld , 

р de gasdruk, en bij een constant product van druk en electrode 

afstand p·d, de Ne+ flux en buisstroom gemeten. Met а/р alleen een 

functie van Е/р en р· d constant is ad Ьij de metingen constant. 

Als de druk gevarieerd wordt moet de Ne+ flux aan de kathode j+(O) 

en de buisstroom Ib . , constant Ыijven. Variatie in de gedetec
uis 

+ teerde Ne flux kan slechts veroorzaakt worden door een veranderde 

transmissie van het gat voor de ionen. Als controle ор de gelijkvor

migheid van de ontlaд.ing wordt de buisstroom gemeten. 
+ 

Bij verschillende Е/р en p·d waarden zijn de Ne fluxen en buisstro-

men als functie van de druk gemeten tussen .4 Torr. en 30 Torr., 

zoals aangegeven in fi.gш1r lla.Hierin zijn de j+(O) en Ib . Ьij 
UlS 

Е/р 25 en Ьij Е/р = 50 als functie van р weergegeven. Het Ыijkt 

dat de buisstroom in het hele drukgeЬied .3 tot 30 Torr. slechts 

20 % toeneemt zodat de aanname van gelijk\rormigheid terecht is 

geweest. De ionenstroom is in het drukgeЬied van 0.4 Torr. tot 

+ ongeveer 3 Torr. constant (zie fig. llb.).Boven 3 torr neemt de Ne flux 

sterk af. Als we dus metingen in het geЬied van .4 tot 3 Torr. doen, 

mogen we de druk variёren zonder dat dit de transmissie beinvloed. 

Bij drukken groter dan 3 Torr. kunnen, opdat de transmissie steeds 

hetzelfde Ыijft, alleen experimenten gedaan worden Ьij constante 

druk. 
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par. 2.3 De тeetmethode. 

In deze paragraaf wordt behandeld onder welke fysische oтstandigheden 

en ар welke wijze de conversie, dissociatie en associatieve ionisatie 

snelheid bepaald kunnen worden. 

Een belangrijke grootheid hierbij is de gereduceerde veldsterkte Е/р, 

het electrisch veld Е gedeeld door de druk р. Deze grootheid hangt 

nauw samen теt de geтiddelde energie van de ionen en electronen in de 

ontlading. Deeltjes теt lading q ondervinden in een electrisch veld 

Е een kracht qE. De versnelling die het deeltje теt тassa т hierdoor 

krijgt is gelijk aan qЕ/т wolgens de vrije vlucht theorie). De tijd 

t die een geladen deeltje tussen twee botsingen heeft от te versnel

len, oтgekeerd evenredig теt de dichtheid N, t rv 1 /N. Hierui t 

volgt direkt dat de snelheid van de geladen deeltjes evenredig is теt 

E/N en geschreven kan worden als: 

v 
Е 

N 

en daardoor is de energie van de geladen deeltjes evenredig теt (E/N)
2

• 

De grootheid E/N is bij een bepaalde teтperatuur evenredig теt Е/р, 

waarin р de gasdruk zoals die geтeten wordt. In McDaniel (ref. 4) 

vinden we voor de relatie tussen E/N en Е/р: 

Е 

N 
1.035 н 10-2 и Т и Е 

р 

+ 
Conversie: Ne + 2Ne ---

От de reactiesnelheid k voor conversie te bepalen als functie van 
с 

Е/р, zijn de Ne+ ionenflux j+(O) en de buisstrooт Ib . geтeten als 
Ul.S 

functie van de electrode af stand d теt als paraтeter Е/р en р. 

30. 

2.4 

2.5 



Het conversieproces is een drie deeltjesproces. De kans ор conversie 

is evenredig met het kwadraat van de gasdruk, dus zal bij hogere 

drukken gemeten moeten worden. Omdat de transmissie van het gat bij 

deze drukken verandert, moet de druk tijdens de meting constant 

wo.rden gehouden. Tevens moet, от k Ьij een waarde van de ionenener-
c 

gie te bepalen, Е/р constant gehouden worden. De enige variabelen 

die gevarieerd kunnen worden, zijn V en d . 

Ionen worden voornamelijk Ьij de anode gemaakt en driften daarna 

onder invloed van het veld naar de kathode. Ное groter de electrode 

afstand, des te groter is de kans dat een Ne+ ion door conversie 

verloren gaat en dus niet aan de kathode kan worden gemeten. Uit de 

bepaling van j+(O)/Ib als functie van d kan de waarde van kc bepaald 

worden. De ionenstroom wordt door Ib gedeeld als normering, omdat 

ieder electron (ead - 1) ionen maakt. Een nettere afleiding gaat als 

volgt. De waarde van het quotiёnt van de gedetecteerde ionenflux en 

de gemeten buisstroom is evenredig met de ionenflux aan de kathode_, 

gedeeld door de electronenflux aan de anode, 

.+ 
J (0) gemeten 

Ib 

.+ (0) ] 

j (d) 

+ + 
V n (0) 

V-n-(d) 

Voor de electronendichtheid n-(x) geldt de relatie 1.13. Voor de 

+ ionendichtheid n (х) hebben we 1.18 afgeleid waarin alle belangrijke 

2.6 

processen zijn meegenomen.Чoor de associatieve ionisatie gebruiken we de 

indirekte ionisatiecoёfficent die we ui t eigen metingen bepaald heЫ.en. 

Omdat de dissociatiefrequentie veel kleiner is dan het verlies van Ne; ionen 

door drift naar de kathodebij de voor deze metingen gebruikte Е/р waarden, 

hebben we aangenomen dat de dissociatie te verwaarlozen is. 

In een afschatting met behulp van meetgegevens in par. 3.1 zal Ыij

ken dat deze aanname voor Е/р <_ 1~ een fout kleiner dan 10 % zal 

geven, voor hogere Е/р is de aanname echter niet meer gerecl1tvaarcHgd. 

De vergelijking 2.6 vereenvoudigt nu tot 
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waarin 
2 

S = kcnO . In 2. 7 komen nu alleen 

meters voor. 

Er zijn meetseries van j+(O)/Ib als functie van d gemaakt bij drukken 

tussen 15 en 30 Torr. en waarden van het gereduceerde veld van 3 tot 

15 V/cm. Torr. Voor de parameters J. en V+ zijn waarden uit de litera

tuur bekend als functie van Е/р (ref. 2, 4.). De conversiesnelheid 

k is nu als enige onbekende parameter uit de metingen te bepalen. 
с 

+ 
Dissociatie: Ne

2 
+ Ne --4 

+ Ne + 2Ne. 

от de reactiesnelheid kd voor dissociatie te bepalen als functie van 

de gemiddelde energie van het Ne; ion zijn metingen gedaan van de Ne; 

molecuulionenflux j;(O) en de buisstroom Ib als functie van de electrode 

afstand d, bij constante druk р en gereduceerde veldsterkte Е/р. 

Evenals in het geval van de conversiemetingen geldt ook hier dat door 

d te vergroten de kans ор dissociatie van het Ne; ion in botsingen 

met Ne atomen in de grondtoestand groter wordt voordat zij de kathode 

+ bereiken. Voor de gemeten Ne
2 

ionenflux gedeeld door de buisstroom 

kunnen we schrijven: 

А./ ---

Voor n-(x) geldt weer vergelijking 1.13 en voor n;(x) de uitgebreide 

uitdrukking 1.19. Als parameters komen in vergelijkina ?,.8 voor 

no, J, ' 

Er zijn 

+ + 
а 1 , а 2 , v, v2 , kc' kd, d. 

. + / meetseries gemaakt van J2 (0) Ib . 
Ul.S 

als functie van d bij 

drukken van 2 tot 7 Torr. en waarden van het gereduceerde veld van 
+ + 

16 tot 80 V/cm Torr. De parameters а, V en v2 zijn uit de litera-

tuur (ref. 2, 4) bekend als functie van Е/р. Uit eigen metingen zijn 
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а 2 en kc bekend als functie van Е/р (zie paragraven 3.1 en 3.3). De 

dissociatiesnelheid k is nu als enige onbekende parameter te bepalen. 
с 

* Associatieve ionisatie: Ne + Ne~~~~ + Ne 2 + е 

De associatieve ionisatiesnelheid k willen we bepalen door meting van 
r 

de atomaire en moleculaire ionenfluxen aan de kathode als functie van 
1 
р' bij constante Е/р en constante p·d. Ное uit deze metingen de kr be-

paald kan worden, wordt in par. 1.5 beschreven. Per meetserie werd 

de druk gevarieerd van .5 tot 2 Torr. De associatieve ionisatie werd 

gemeten bij waarden van het gereduceerde veld tussen 15 en 80 V/cm. 

Torr. 
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HOOFDSTUK 3 RESULTATEN EN DISCUSSIE. 

par.--2..:._!_ Conversie. 

Ter bepaling van de reactiesnelheid voor conversie k als functie 
с 

van de gemiddelde ionenenergie zijn metingen gedaan van de atomaire 

ionenflux j+(O) en de buisstroom Ib . als functie van de electrode 
uis 

afstand d met als parameters het gereduceerde veld Е/р en de druk р. 

In de figuren 12. а. en Ь. zijn twee voorbeelden gegeven van zulke 

meetseries, in 12. а. bij een Е/р van 10 V/cm Torr. en een druk van 

17.5 Torr en in 12. Ь. van een meting bij Е/р = 5 V/cm Torr. en een 

druk р = 30 Torr. De getrokken lijnen in de figuren 12. а. en Ь. zijn 

kleinste kwadraten aanpassingen van de relatie 2.7 aan de meetwaarden. 

Hierbij is het minimum bepaald van het kwadraat van meetwaarde min 

functiewaarde gedeeld door functiewaarde. Voor deze aanpassing is de 

methode van Marquardt gebruikt die in het programma Miniquad, dat 

in de biЫiotheek van de В 7700 van de Т.Н.Е. aanwezig is, wordt 

gebruikt. Dit programma heeft de relatie 2.7 aan de meetwaarden 

aangepast met een vormfactor, de conversiesnelheid k en een afstand 
с 

d
0

. Deze d
0 

is die afstand die nodig is om de electronen zodanige 

energie uit het veld te laten opnemen dat zij kunnen exciteren en 

ioniseren. 

Ор deze wijze zijn k waarden bepaald bij Е/р waarden variёrend van 
с 

3 tot 15 V/cm Torr. De bovengrens van 15 V/cm Torr. wordt bepaald 

doordat wij bij voldoende hoge druk moeten meten om de invloed van 

conversie te zien. Als we bij hoge druk onzelfstandig meten mag de 

Е/р niet te groot worden gekozen omdat dan ook Е groter moet worden 

en dan snel doorslag wordt verkregen. De ondergrens wordt bepaald 
+ door het nog detecteerbaar aantal Ne ionen en de afval die daarin 

nog waarneemЬaar is. De berekende conversiesnelhe~~n zijn in figuur 

13. uitgezet als functie van Е/р en de energie. Er is een lichte 
-43 6 -1 

stijging, van 0.3-0.8 10 m s , van de conversiesnelheid te 

constateren als functie van de energie. 
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Figuur 12. oL (слп.) 
D~' verhoucting van de atomaire ionenflux aan de kathode en de buisstroom 

als functie van de electrode afstand: 

а. Ьij Е/р 

Ь. Ьij Е/р 

10 V/cm Torr. en р 

5 V/cm Torr. en р 

17.5 Torr.; 

30 Torr. 
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Figuur 13. De conversiesnelheid als functie van het gereduceerde 

veld Е/р en de energie van het Ne+ ion. 

Orn te controleren of we dissociatie mogen verwaarlozen gaan 
+ de bijdrage aan de Ne flux ten gevolge van dissociatie van 

we na wat 
+ . Ne
2 

1onen 
+ is ten opzichte van het verlies aan Ne ionen door conversie. Dit 

bekijken we door te vergelijken hoe een Ne+ ionenflux r
0 

afneemt ten 

gevolge van conversie, wat beschreven wordt door: 

-k n 2 d 
I (1 - е с о v+ 
о 
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2 d + 
waarin kcnO de conversiefrequentie en + de drifttijd van Ne 

v + ionen naar de kathode is. De bijdrage van de Ne flux ten gevolge 

van dissociatie van de Ne; ionenflux I~ wordt beschreven door: 

d 
waarin kdnO de dissociatiefrequentie en + de drifttijd van de 

molecuulionen naar de kathode is. V2 

Bij een druk van 15 Torr. en een plaatafstand van 1 cm. maken we 

een schatting bij Е/р = 10 V/cm Torr. Door extrapolatie van eigen 

metingen vinden vте voor k = 1o-
20

m
3
3-l . Dan is het verlies door 

d 
conversie ongeveer gelijk aan .54 r

0 
en de winst door dissociatie 

ongeveer .08 I~. verwaarlozing van dissociatiegeeft dus bij Ejp= 

10 V/cm Torr. een fout van ongeveer 8 %. Bij Е/р = 15 V/cm Torr., 
-18 3 -1 

waarbij kd = 0.3 н 10 m s is, is het verlies N + . 
van е ionen 

1 
door conversie .39 r

0 
en de winst door dissociatie .44 r

0 
zodat de 

fout hier al 44 % bedraagt. Hieruit volgt dat onze metingen tot 

Е/р = 10 V/cm Torr. betrouwbaar zijn, de metingen tussen 10 en 15 

V/cm Torr. niet meer. 

Uit de literatuur (ref. 5 t/m 13) bekende k waarden zijn ook in 
с 

figuur 12. weergegeven. Daarvan zijn er drie theoretisch bepaalde 

en vij f ui t afterglow metingen bepaalde ;:·c!,1ctiesnelheden. In after

glows is de ionentemperatuur ongeveer gelijk aan de gastemperatuur 

hetgeen overeenkomt met een Е/р die naar nul gaat. Er zijn twee 

driftbuismetingen bekend, de metingen van Beaty en Patterson die 

tussen Е/р = 2 V/cm Torr. en 6 V/cm Torr. een licht dalend verband 
43 -43 6 -1 

vonden van. 7 х 10- tot .5х 10 m s en de conversiesnelheden van 

Orient die tussen Е/р = 2 V/cm Torr. 

practisch constante waarde van 0.46 

en Е/р 10 V/cm Torr. een 
6 -1 + 0.04 m s vindt. Onze meet-

3.2 

waarden tot Е/р = 10 V/cm Torr. met een gemiddelde van 0.46 .:!::_ 0.04~ 10-
43 

6 -1 
m s zijn in goede overeenstemming met de literatuurwaarden. Boven 

10 V/cm Torr. is er geen vergelijkingsmateriaal maar ze zijn ook 

niet betrouwbaar vanwege de verwaarlozing van de dissociatie. 
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In het vervolg van dit verslag zullen we conversie beschouwen als een 

proces dat de Ne; dichtheid beinvloed. Maar aangezien dit bij drukken 

tussen 05. Torr. en 8 Torr. gebeurt, waar deze beinvloeding klein is, 

en omdat we verder bij Е/р waarden werken waarbij k niet gemeten is, 
с 

zullen we voor k de constante waarde van О.46 х 10 43 6 -1 
с m s aannemen. 

Par. 3.2 Dissociatie. 

Volgens de in par. 2.3 aangegeven methode ziJn metingen gedaan van de 

moleculaire ionenflux naar de kathode j+
2

(0) en de buisstroom Ib . 
UlS 

als functie van de electrode afstand d bij constante waarden van het 

gereduceerde veld Е/р en de druk р. Het quotiёnt van ionenflux en 

buisstroom is in figuur 14. а. en Ь. uitgezet tegen d voor Е/р waarden 

van 16 V/cm Torr. en 50 V/cm Torr. Door deze meetpunten is met behulp 

van de eerder genoemde kleinste kwadraten methode een aan vergelijking 

2.8 aangepaste kromme gelegd. Aangepast zijn hierbij een evenredig

heidsconstante, de dissociatiesnelheid kd en een afstand d
0

. Deze d
0 

is die afstand die nodig is om de electronen zodanige energie uit het 

veld te laten opnemen dat zij kunnen exciteren en ioniseren. In de 

vergelijking 2.8 is daarom de afstand d vervangen door d - d
0

. 

Uit de kleinste kwadratenaanpassing Ыееk dat de berekende dissocia

tiesnelheid de grootste nauwkeurigheid vertoonde bij lage Е/р. In dat 

gebied waren de aanpassingen aan de meetwaarden ook het beste. Dit 

is te begrijpen uit het feit dat bij lage Е/р metingen de druk rela

tief groot was zodat er een relatief grote opbrengst van moleculaire 

ionen ten opzichte van de atomaire ionen was, hetgeen de nouwkeurig

heid vergrootte. Een minder goede aanpassing voor hogere Е/р waarden 
-43 

volgt uit het feit dat de conversiesnelheid constant ор 0.46 н 10 
6 -1 

m s werd gehouden. De berekende kd waarden zijn met hun nauwkeurig-

heden in figuur 15. uitgezet als functie van Е/р (en de ionenenergie). 
+ Analoog aan wat Niles en Robertson (ref. 5) deden voor не2 , kunnen 

wij een theoretische uitdrukking vinden van de dissociatiesnelheid 

als functie van de ionenenergie dus als functie van Е/р. Niles en 

anderen hadden daarbij de volgende uitgangspunten: 
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Figuur 14. De moleculaire ionenflux aan de kathode, gedeeld door de 

buisstroom als functie van de electrode af stand 

а. Ьij Е/р 

Ь. Ьij Е/р 

16 V/cm Torr. en р 

50 V/cm Torr. en р 

5 Torr.; 

З Torr. 
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Figuur 15. De dissociatiesnelheid als functie van het gereduceerde 
+ 

veld Е/р en als functie van Ne
2 

energie. 

а. De dissociatiesnelheid is een product van drie factoren, te weten: 

1. de snelheid waarmee twee deeltjes botsingen optreden, 

2. de fractie van deze twee deeltjes botsingen die voldoende energie 

heeft от te dissociёren, en 

3. de fractie Р van laatstgenoemde botsingen die ook werkelijk een 

reactie tot gevolg heeft. 
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Ь. De moleculaire ionen bezitten slechts translatie energie; vibra

tie en rotatie van de molecuulionen worden buiten beschouwing 

gelaten. 

Zij komen aldus ор een uitdrukking voor de dissociatiesnelheid 

-D/KT 
Р • Z . ( 1 + D/KT) е 

waarin z het aantal twee deeltjes botsingen per tijds- en volume-
-D/KT eenheid is, (1 + D/KT) е de fractie van Z is die voldoende 

translatie energie heeft voor dissociatie, met D de dissociatic 

energie en кт de energie van het Ne; ion, en Р de zogenaamde 

sterische factor is die de ruimtelijke oriёntatie van de botsende 

d lt . t 1 ' Z f ' ( Т) l/2 · ее Jes voors е t. Aangezien nog een unctie van К is 

kunnen we voor kd ook schrijven: 

1/2 -D/KT 
kd /°'.../ (КТ) ( 1 + D/KT) е 

De dissociatie energie D is een maat voor de diepte van de potenti

aalput, in het geval dat de energie van het molecuulion zo klein is 

dat er geen vibratieniveaus bezet zijn. In ons geval is de gemiddel-
+ de energie van het Ne
2

, berekend volgens vergelijking 1. 4 7 (Wanniгr) , 

echter ten gevolge van het electrische veld zo groot dat het in 

dezelfde grootte orde ligt als de onderlinge af stand van de vibratie1 

niveaus. Wij kunnen dus niet dezelfde vereenvoudiging als Niles · 

maken, en moeten onderzoeken hoe de bezetting van de vibratieniveaus 

is. 

Om dit na te gaan vergelijken we de botsingsfrequentie met de neu

tralen en de dissociatiefrequentie van het Ne;, respektievelijk v Ь 
en v diss. Voor de dissociatiefrequentie geldt dat 
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en voor de botsingsfrequentie dat 

\) ь 

waarin а de botsingsdoorsnede voor botsing met de gasatomen en v de 

relatieve snelheid van atoom en molecuulionen, die ongeveer de snel

heid van het Ne; is. Er zijn 2 schattingen gemaakt van deze freqнen

ties, ёёn bij lage en еёn bij hoge Е/р, waarvan de resultaten en de 

gebruikte waarden in tabel 2. zijn weergegeven. 

Е/р (V/cm Torr.) 
з -1 V, + (m/s) \! diss. \) ь kd(m s ) ]_ Ne2 

20 4.2 х 10-18 1,3 х 10
3 

4,2 х 104 3,9 х 10
6 

70 97 х 10-18 2,7 х 10
3 

9,7 х 105 
8 1 1 х 10

6 

Tabel 2. 

De botsingsdoorsnede is afgeschat met тт R2 
en daarvoor is gevonden 

а= 3 х 10-
19

m
2

. Hierbij is voor R de interatomaire afstand die 

Cohen en Schneider (ref. 14) berekenen, genomen. Voor de dichtheid 

1022m-3, ..,, , 1 nemen we hetgeen o~ereenkomt met ongeveer З Torr. We 

vinden dat in beide gevallen de botsingsfrequentie veel groter is 

dan de dissociatiefrequentie. Door deze botsingeп zullen de ionen 

zich volgens een Boltzman verdeling over de vibratieniveaus verdelen. 

De energieёn van de vibratieniveaus hebben we berekend zoals in 

ref. 25 is gebeurd door de Schrбdiger vergelijking ар te lossen met 

als vorm voor de anharmonische oscillator de morse potentiaal. 

Deze potentiaal hebben we optimaal aangepast aan de vorm van de ро-

. l + d 4 tentiaa Ne
2 

die Cohen en Schnei er in ref. 1 geven. Beide poten-

tialen zijn in figuur 16. weergegeven. Voor de energieёn van de 

vibratieniveaus was de oplossing 

Е 
v 

hc w v -
е 

h
2 2 2 
с w 

е 
----v (v+l) 

4D 
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waarin v het vibratiequantum getal, Е de energie is van het v-de 
v 

niveau ten opzichte van het grondniveau van de vibratie, D de 

diepte van de potentiaalput is en И) een factor waarin de fysische 
е 

eigenschappen van het molecuul zitten, h de constante van Planck, 

с de lichtsnelheid. 

Uit de Boltzman verdelingswet volgt dat het aantal moleculen N v 

in vibratietoestand v gelijk is aan 

N 
v 

N 

- Ev/kT 
е 

s - Ev/kT 
L: е 

v=O 

waarin s het aantal vibratieniveaus dat in de put past (ref. 21). 

1 -·- - -·-у 

\ 

\ 

3 З.З 

1!" 

Cohen/Schneider 

Morse potentiaal 1+е- 2 ар_2е-ар 
R 

met р= R -1 en а= 4 

/ 
;; 

е 

+ . Figuur 16. De Ne
2 

potentiaal van Cohen en Schneider en de Morse 

potentiaal benadering. 
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We kunnen nu ор dezelfde wijze als Niles en Robertson voor moleculen 

in het grondniveau van de vibratie, voor moleculen in elk vibratie

niveau bepalen welke moleculen voldoende translatie energie hebben 

от bij botsing met een gasatoom te dissociёren. De fractie van de 

moleculen die voldoende energie heeft om te dissociёren is de som 

de fracties die in elk vibratieniveau zitten en voldoende energie 

hebben om te dissociёren. We krijgen zo 

+ 

Nd. lSS 

N 

e-E/kT 

D - ЕО 

(l + kT ) 
~ -Е /kT 
" е v 

v=O 

D - Е -(D - Е 1) 
( 1 

1 
+ е kT ) s кт 

L: -Е /kT 
е v 

v=O 

-Е /kT 
е s 

D - Е s 
+ ------ (1 + 

kT 
) 

s 
L: -Е /kT 

v=Oe v 

+ ... 

waarin in iedere term eerst de fractie staat van de moleculen die 

in een bepaald vibratieniveau zitten en vervolgens de fractie daar

van die voldoende translatie energie heeft om van daaruit te dis

sociёren. In totaal volgt er nu voor de dissociatiesnelheid als we 

ook de andere eerder genoemde fracties meenemen: 

kd А./ (kT) 1/2 

s D - Е 
v z: (1 + 

-D/kT v=O kT 
е '--------~ 

s -Е /kT 
L: е v 

v=O 

Met behulp van de eerder genoemde kleinste kwadratenmethode is deze 

relatie aangepast aan de meetwaarden voor kd. Daarbij zijn een 

evenredigheidsconstante en de diepte D van de potentiaalput aan

gepast. De vibratieniveaus zijn tot 0,01 ev onder het vibratie

niveau meegenomen. Ook hier Ыijkt dat voor lage Е/р het beste aan

gepast wordt. 

44. 

3.9 

3.10. 



. 

De door ons gevonden diepte van de potentiaalput bedraagt 2.0 ~ 0.4 eV. 

In tabel 3. zijn uit de literatuur bekende waarden gegeven, waarvan de 

meeste uit een overzichtsartikel van Mulliken uit 1970 en nog twee 

waarden voor D van Cohen en Schneider uit 1974. 

D (eV) Ref erentie Methode 

0.33 - 0.71 Е.А. Mason, J.T. Vanderslice (1959) (17) verstrooiings-

experiment 

~ 0.69 + 0.02 м. Munson, Franklin, Field, (1963) (17) verstrooiings--

experiment 

1.35 + 0.07 T.R. Connor, Biondi, (1965) (16) Lijnvormanalyse 
-

in afterglow 

0.78 Mulliken (1970)(17) semi-empiri-

sche berekening 

1. 1 Mulliken (1970) (17) semi-empiri-

sche schatting 

1. 65 T.L. Gilbert, А.С. Wahl, (1971) (15) theorie 

1.20 J.S. Cohen, в. Schneider (1974) (14) аЬ initio bere-

keningen zonder 

spin-baan w.w. 

1. 1 7 J.S. Cohen, в. Schneider (1974) (14) аЬ initio bere-

keningen met 

spin-baan \\'. w. 

2.0 + 0.4 J. Dielis, Р. v.d. Kraan (1978) -

Tabel 3. 

De eerste twee waarden voor D zijn bepaald in verstrooiingsexperimenten. 

Connor ев Biondi analyseerden de lijnvorm van de 5852 uit een afterglow, 

dus bij lage energie van het ion. De door hen gevonden dissociatie 
+ energie voor Ne 2 zal dus een goede benadering zijn voor de waarde van 

+ de diepte van de Ne
2 

potentiaalput. Mulliken bepaalde uit de dissociatie 
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+ + 
energieёn van не2еn н 2 en van F

2 
de dissociatie energie voor Ne

2
, 

+ 
door de verhouding van de dissociatie energieёn van не 2 en н2 te 

+ vergelijken met die van Ne
2 

en F
2

. Bovendien gaf een schatting van 

de "true value" ор grond van experimentele gegevens van derden. 

Gilbert en Wahl voeren molecular orbital, self consistent field 

calculations uit en bepalen daarmee potentiaalcurven voor onder 
+ andere Ne
2 

en komen ор D = 1,65 eV. Cohen en Schneider voeren аЬ 

initio berekeningen uit met en zonder spin-baan koppeling en zij 

komen ор D = 1.17 respektievelijk 1.20 eV. 

Onze waarde voor de diepte van de potentiaalput ligt boven de 

hoogste theoretische waarden van Gilbert/Wahl. Met name de kd 

waarden bij hoge Е/р (40,50,70 V/cm Torr.) zorgen voor deze 

grote dissociatie energie. Als we deze punten weglaten komen we 

tot een dissociatie energie van 1.5 ± 0.1 ev. Het feit dat de 

waarden die uit verstrooiingsexperimenten en ор grond van experi

mentele gegevens bepaalde dissociatie energieёn lager liggen kan 

men aannemelijk maken door te stellen dat zij een effectieve 

dissociatie energie bepalen. Voor moleculen in hogere vibratie

niveaus zal de dissociatie energie kleiner zijn dan die van mole

culen in het grondniveau, dus onder in de put. Bij experimenten 

zal de gemeten dissociatie energie een gemiddelde zijn van deze 

kleine dissociatie energieёn. Deze effectieve dissociatie ener

gie moet dus nog een funktie van de energie van het Ne; ion zijn. 

De effectieve dissociatie energie Deff kunnen we ook bepalen door 

voor elk niveau de bezettingsfrac·tie te bepalen met de Boltzman

verdeling en elke fractie te vermenigvuldigen de benodigde energie 

voor dissociatie. De som van deze producten geeft dan de D _ in 
erf 

formulevorm 

gesommeerd over de s- vibratieniveaus die in de put passen, 

46. 

3.11 



s -Е /kT 
l: (D - Е ) е v 

~~~v~=~O><-~~~ v 
-Е /kт 

D-

s 
l: е 

v=O 

v 

s -Е /kT 
l: Е е v 

v=O v 

s 
l: е 

v=O 

-Е /kT 
v 

ofwel, 

+ 
Deze effectieve dissociatie energie voor het Ne

2 
is in figuur 17. 

+ 
gemiddelde Ne

2 
ionenenergie. De Deff uitgezet als functie van de 

+ 
is voor lage energiёn gelijk aan de diepte van Ne

2 
potentiaal 

omdat dan geen vibratieniveaus bezet zijn. Voor hogere energieёn 

+ van het Ne
2 

, dit wil zeggen van de orde van de diepte van de 

potentiaalput, zullen de molecuulionen volgens een Boltzman 

verdeling over alle vibratieniveaus van de put verdeeld zijn en 

is de effectieve dissociatie energie gelijk aan de putdiepte min 

de gemiddelde vibratie energie. Een beperking bij onze berekening 

is dat een eindig aantal (v = 34) vibratieniveaus berekend en 

meegenomen wordt, zodat we voor de effectieve dissociatie energie 

minimaal de putdiepte D min het Boltzman gemiddelde van dat 

eindige aantal vibratie energieёn kunnen krijgen. 

Z>e/I 
(ev) 

1 

+ 
Figuur 17. De effectieve dissociatie energie van het Ne 2 molecuulion 

als functie van de energie van het molecuulion. 
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Par. 3. 3 Associatieve ionisatie. 

3.3.1. Resultaat. 

In paragraaf 1.5 is afgeleid hoe de waarde van k т , het product van 
r 

de reactiesnelheid voor associatieve ionisatie en levensduur van het 

hoog aangeslagen atoom bepaald kan worden uit de meting van de ato

maire en moleculaire ionenfluxen aan de kathode van de т.о. Deze 

fluxen zijn gemeten als functie van de reciproke gasdruk 1/р en 

de gereduceerde veldsterkte Е/р. 

In figuur 18. а. en Ь. worden twee typische voorbeelden gegeven van 

zulke meetseries, een bij een Е/р van 20 V/cm Torr. en een bij Е/р 
-1 

70 V/cm Torr. De meetpunten tussen 1/р = .5 Torr. en 1/р = 
-1 

2 Torr. beantwoorden aan een lineair verband met 1/р, zoals door 

het model wordt gegeven. In dit drukgebied is de transmissie van 

ionen door het gat een constante, als functie van de druk. Ui t de 

ordinaat en de richtingscoёfficent van de rechte ziln к т en de . r 
verhouding tussen ionisatie- en excitatiesnelheid k./k bepaald. 

1 е 
-1 

De punten voor 1/р < . 5 Torr. wijken af van deze rechte omdat ten 
+ gevolge van conversie voor hogere drukken meer Ne
2 

gevormd wordt, 

zodat het quotiёnt Ne+/Ne; sneller dan lineair afneemt als functie 

van de toenemende druk. 

De ар deze wijze bepaalde k т 
r 

waarden voor Е/р waarden tussen 15 

en 80 V/cm Torr. zijn uitgezet in figuur 19. We constateren een 

significante stijging van k т 
r 

voor toenemende Е/р, ongeveer een 

factor 3 van Е/р = 15 V/cm Torr. tot Е/р = 80 V/cm Torr. De stij-

ging verwachtten we а priori niet omdat k zelf geen functie van 
r 

de gemiddelde ionenenergie, dus van Е/р kan zijn, omdat de H.M.-

reactie tussen neutrale deeltjes plaatsvindt. 

De conclusie moet zijn dat we het model te sterk vereenvoudigd 

hebben en Е/р afhankelijke factoren ten onrechte hebben verwaarloosd. 

We zullen achtereenvolgens onderzoeken of het verwaarlozen van 

conversie en dissociatie terecht is en wat de invloed vан meerdere 

hoog aangeslagen niveaus in plaats van een is. 
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Figuur 18. De verhouding van de atomaire en de moleculaire 

ionenflux aan de kathode als functie van de 

inverse gasdruk: 

а. Ьij Е/р 

Ь. Ьij Е/р 

20 V/cm Torr. (en p.d 

70 V/cm Torr. (en p.d 

1.5 Torr.cm.) 

1.5 Torr.cm.) 
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1.s 

1 

Figuur 19. De gemeten k '! waarden als functie van Е/р. 
r 

3.3.2. Afschatting van het conversie- en dissociatie-effect. 

In paragraaf 1. 5 is gesteld dat conversie en dissociatie te 'Jerwaar

lozen zijn, in het parametergebied voor р en Е/р waarop de associatie

ve ionisatie metingen betrekking hebben. Als we de uitdrukkingen 

1.18 en 1.19 voor de ionendichtheden in de bepaalde grootheid 
+ + 

V n (О) 

+ + v
2

n
2

(0) 
gebruiken is niet duidelijk te zien wat precies de bijdrage 

van conversie en dissociatie is. Daarom beschrijven we de processen 

in de ontlading ор een iets andere manier. 
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In paragraaf 1.4 zijn de dichtheden in de Т.О. plaatsafhankelijk 

afgeleid door ор een ion gezeten langs een stukje dx van de stroom

lijn te bekijken welke productie- en verliesprocessen er zijn. Een 

andere benaderingswijze is ош de deeltjesbalans over de hele ont

lading ор de stellen, dus plaatsonafhankelijk, waarbij de Ne+ en 

Ne; ionen homogeen over de ontlading verdeeld verondersteld worden. 

De bronteпnen uit de deeltjesbalansen van vergelijkingen 1.14 en 

1.15 Ыijven hetzelfde. Er komt nu nog een term bij die het verlies 

door drift naar de kathode beschrijft. Voor deze drift nemen we een 

karakteristieke drifttijd т aan, gelijk aan het quotiёnt van de 

electrode afstand en de driftsnelheid van het desbetreffende ion. 

In de stationaire ontlading worden de deeltjesbalansen voor de 

atomaire en moleculaire geschreven als: 

2 + 
+ 

о kin0n 
+ n 

+ kdn0n2 kcn0n - -
т+ 

+ 

о k n n *'*' + 2 + n2 

r о 
kdn0n2 + kcn0n 

+ 
'2 

'*'* 
о ken0n - k n n ** n - --

r О т 

Oplossing van dit stelsel geeft voor onze gemeten grootheid 

1 k т 

+ r 
+ + v+ (У+ '2)ki + yk 1/n

0 
+ k т 

V n с r 
+ + + 

6 k. ( 6 + -
1 

)k 
k r т V2n2 v2 + 

l ,+ е 
1/n

0 
+ k т 

r 

+ + 
V n 

waarin 
2 

6 == k n 
с о 

en У== kdn
0

. Als·we ter controle stellen dat 

8 ==О en У== О (onze aannamen uit par. 1.5) krijgen we de 

relatie 1.41 weer terug. 
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In tabel 4. worden S en у afgeschat voor een hoge en een lage Е/р 

waarde waarЬij de druk -::::: 1 Torr. verondersteld is en de electrode 

afstand ~1 ст., zoals Ьij de H.M.-тetingen het geval is. Hieruit 
+ 

Ыijkt dat de dissociatiefactor у van dezelfde orde is als 1/ т 
2

. 

Dit betekent dat de dissociatiefrequentie van dezelfde orde is als 

de frequentie waarтee тolecuulionen door drift naar de kathode 
+ 

verloren ~:tan. Dus у is niet verwaarloosbaar ten opzichte van 1/ т 
2

. 

De conversiefactor S is wel verwaarloosbaar ten opzichte van 1/ т+, 
hetgeen betekent dat de frequentie waarтee atoтaire ionen verloren 

gaan door conversie verwaarloosbaar is ten opzichte van de fre

quentie waarтee atoтaire ionen door drift naar de kathode verloren 

gaan. 

Е/р 
3 -1 k (т6 s -l) -1 S (s -l) + -1 1/ / (s -l) (V/ст kd(т s ) У (s ) 1/т 2 (s ) 

Torr.) 
с 

20 .78н1о- 18 .46н1о-43 2.51н10 4 
48 1.1н1О 5 s .б~йо 4 

70 13.1н1о- 18 .46нlо- 43 5 
48 5 5 

4.2 нlО i 2.6н10 1.3*10 

Tabel 4. Afschatting van conversie- en dissociatiefrequentie ten 

opzichte van vervalfrequentie door drift naar kathode. 

+ + 
n /n

2 

~ 10 

~ 10
3 

" 

От beide termen in de noeтer van vergelijking 3.17 ten opzichte van 

elkaar af te schatten herschrijven we deze, gebruik тakend van de verge

lijking 1.41, tot: 

k, 
1 

+ 
n 

+ (Sn + 

waarin de eerste terт de productie van molecuulionen ten gevolge van 

conversie voorstelt en de tweede terт verlies van тolecuulionen ten 

gevolge van drift naar de kathode. Uit de getalwaarden in tabel 4. 

volgt nu dat Ьij lage Е/р een fout kleiner dan 1 % en voor hoge 

Е/р kleiner dan 20 % geтaakt wordt als we conversief actor S = О 
stellen. 

(3.18) 
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------- ------------------------------

De vergelijking 3.17 vaar de verhauding van de ianenfluxen wardt 

hiermee: 

(1 + (1 + 
1 

n k т 
О r 

+ 
) + у 1 2 

welke in figuur 20. als functie van 1/n
0 

schematisch is getekend. 

Als we nu k т ар dezelfde wijze bepalen uit de meting als in 
r 

paragraaf 1.5 is aangegeven, dus de ordinaat gedeeld daar de r.c., 

geeft dit vaar de 

k т 
r 

Figuur 20. Bepaling van 

k т met 
r 

dissaciatie. 

(k т. ) 
r gemeten 

k 
е 

(k т ) k l' 'k (1 + k r wer е lJ i 

+ 

De gemeten k т 
r 

ke У т 2 
is dus een factar ( 1 + -•------) 

k. 1 + 
l + у т 2 

waarbij deze factar nag een functie van Е/р is daardat 

te graat, 

+ 
у т en 

,:_, 

k/k. nag functies van Е/р zijn. De Е/р afhankelijkheid van У is 
8 l 

in de varige paragraaf behandeld, die van т; is te berekenen met 

de literatuurwaarde van v; (ref. 4), die van k /k. kunnen we ар 
е i 

twee manieren bepalen, ten eerste thearetisch ten tweede uit de 

aЬscis van de + + + + . V n /v
2

n
2 

metingen. 

le manier. De ianisatiesnelheid k., bekend als functie van de 
l 

energie is in par. 1.6 al ter sprake gekamen. De excitatiesnelheid 
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is een groter proЫeem. De werkzame doorsneden voor aanslag naar de 

hoge energieniveaus, binnen 1 ev van de ionisatie, zijn niet bekend. 

De door ons gemeten k , uit k /k., is in feite een samenstel van de 
е е i 

excitatiesnelheden naar die aangeslagen toestanden die de Hornbeck-

Molnar reactie ten gevolge kunnen hebben. Het is nu moeilijk om een 

goede schatting te maken. Dahler stelt in zijn artikel (ref. 26) de 

werkzame doorsnede voor excitatie gelijk aan die voor ionisatie. Wij 

zullen hier een andere aanname maken. Voor de excitatiesnelheid 

naar een niveau j geldt: 

k 
е. 

J 

(u.v) 
J е 

J CJ j ( Е) lif f ( Е) dE 

waarin о. de werkzame doorsnede voor excitatie naar niveau j is, 
J 

v de snelheid van het electron, f (E) dE de electronenenergie-
e 

verdeling, waarvoor wij hier de Druyvesteyn verdeling gebruiken. 

De werkzame doorsnede die in het algemeen nog een functie van 

de energie is wordt benaderd door 

о. (Е) о voor Е < Е h 
J t r 

Е 

CJ (Е) 
thr 

о -- voor Е > Ethr j Е О. 
J 

waarin Е h de minimumenergie is die nodig is om tot excitatie te 
t r 

komen en с;О. het maximum van de werkzame doorsnede is voor 

excitatie J naar niveau j. De vorm van de cross sectie is in 

figuur 21. weergegeven en is gekozen naar aanleiding van re

sultaten van Sharpton en anderen (ref. 27). 
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Figuur 21. 

Vorm voor de werkzame 

doorsnede voor direkte 

excitatie. 

Volgens (ref. 20) de evenredig met 1/n 
3 

waarЬij Goedheer is ао . , n 

het hoofdquantumgetal van de Jenergie van de aangeslageн 

toestand van niveau j is. Ор deze wijze vinden we voor de werkzame 

doorsnede van niveau met hoofdquantumaetal n. 

О' . (Е) 
] 

Е 
thr 
Е 

00 

3 
n 

In ref. 2 wordt voor het niveau 2 5 . d 
р 4s van Neon een maximum van е 

-23 2 
ongeveer 7 * 10 m . Dit geeft werkzame doorsnede gevonden van 

voor de werkzame doorsnede 
-21 2 

а0 4.5 * 10 m . De totale 

excitatiesnelheid schatten we nu af door de individuele excitatie-

snelheden vanaf n = 4 te sommeren 

k 
е 

00 

I: 
n = 4 

k 
е 

n 

ot> 

а f {2Е n~4-% Ethr \)m f (Е) 
n n Е 

Е 
thr 

n 

dE 

De aldus bepaalde excitatiesnelheid is als functie van de energie 

uitgezet in figuur 22. evenals de ionisatiesnelheid k. en het 
i 

quotiёnt k./k . 
i е 
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Figuur 22. Theoretische waarde voor excitatie en ionisatie 

snelheid (zie ook figuur 8) en de verhouding van 

deze twee snelheden, theoretisch en experimenteel. 

х theorie 

о experiment 

Figuur 23. Correctiefactor voor dissociatie. 
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2е manier. Het quotiёnt van excitatie-en ionisatiesnelheid kunnen we 

ook uit onze metingen bepalen. De afsnijding van de verticale as, 

de ordinaat, hangt samen met de waarde voor k./k volgens 
i е 

(k,/k ) 
i е ехр. 

+ 
ordinaat - хт2 

1 + + 
ут 2 

De met de aldus bepaalde k./k waarden zijn eveneens in figuur 22. 
k + i е 

1 
+ е ут 2 waardoor 

k. 1 + 
weergegeven. De Е/р afhankelijke factor 

l + УТ 2 

in vergelijking 3.20 de gemeten k т door moet worden gedeeld staat 
r 

voor zowel de theoretische als de experimentele k./k weergegeven 
i е 

in figuur 23. Het Ьlijkt dat deze factor de toename van k т niet r 

kan verminderen, sterker nog, voor lage Е/р wordt k т door een r 

grotere factor gedeeld dan bij hoge Е/р zodat de gevonden stijging 

in k т alleen maar sterker wordt. 
r 

3.3.3. Hornbeck-Molnar reactie vanaf meerdere hoog aangeslagen niveaus. 

Een andere aanname die is gemaakt, is dat er maar een hoog aangeslagen 

niveau is dat Ne~ ionen levert. In werkelijkheid zullen het vele ni

veaus in het gebied dicht (binnen 1 eV) onder het ionisatieniveau 

die via de Hornbeck-Molnar reactie molecuulionen kunnen produceren. 

Aan elk niveau kennen we dan een dichtheid n.** , een excitatiesnelheid 
J 

k , een vervaltijd 
е. 

J 

т. en een Hornbeck-Molnar reactiesnelheid k toe. 
J r. 

J 
De belansvergelijkingen 3.14 - 3.16 worden dan onder verwaarlozing van 

conversie: 

+ 
+ n 

о kin0n + kdn0n2 
т+ 

+ 

** + n2 
о l: k non - kdn0n2 -r. + 

J '[ 2 
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о k non 
е. 

] 

** n. 
_]_ 
т. 

] 

Uit deze balansvergelijkingen volgt voor de atomaire en moleculaire 

ionendichtheden: 

+ + 
(kin0n n т + non 

+ 
ут 2 + 1 

+ 
УТ2 
----

k 
е. 

] 

+ 1 УТ 2 + 

k т 
r. j 

] 

,_, k 
е. 

] 

k ' . r. J 
] 

De verhouding van deze ionenfluxen is: 

+ ( 1 + УТ 
2

) 
k, 

l 

z:: k 
е. 

] 

k т . 
r. J 

] 

voor 1 niveau vinden we 3.19 weer terug. 

k т. 
r. J 

] 

k Т, 
r. 

] 

1/n
0 

+ + УТ 2 

] 

+ k т. 
r. ] 

] 

Mathematisch is uit vergelijking 3.31 geen analytische uitdrukking 

te krijgen voor de totale k т . Daarom zullen we ар analoge wijze 
r 

als in par. 1. 5 de totale k т bepalen. Daar leidden we af dat er een 
r 

lineair verband is tussen de verhouding van de ionenfluxen en de 

3.28 

3.29 

3.30 

3.31 

inverse gasdichtheid. Door ordinaat bij oneindige dichtheid te delen door 

de r.c. van het lineaire verband kon de k т bepaald. (Zie figuur 24). 
r 
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Als we de functie 
+ + 

V n 
+ + 

V2n2 

nu f(1/n
0

) nemen dan is 

de r.c., bepaald in het 

punt 1/N0 gelijk aan 

f l (1/N ) • 
о 

1 
1 

1 

------1 
1 

f". с. 

De ordinaat is gelijk aan: Figuur 24. Bepaling 
niveaus 

k т met meerdere 
т 

Voor k т krijgen we dan volgens deze methode: 
r 

k т 
r 

k т 
r 

k 
е. 

k Т. 
r. J 

L: _J_ __ ___,_ __ _ 
2 

(1/N
0

+k т.) k. 
l r. J 

J 

k ( k т. ; е. r. J 

~ 1/N ~k т ·. 
i О r· ' j J 

+ 
waarin de dissociatieconstante У , de molecuulionendrifttijd т 2 , 

de neutrale dichtheid N
0 

en de ionisatiesnelheid ki bekend zijn. 

Voor k gebruiken we onze benadering in formules 3.21 en 3.22 
е. 

en ор J de Hornbeck-Molnar reactiesnelheid en de levensduur van 

de hoog aangeslagen niveaus gaan we vervolgens nader in. 

(3.32) 

(3.33) 

(3. 34) 
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De levensduur van het n.** bestaat uit een stralingslevensduur en 
J 

een deёxcitatieleven5d1111r door botsinr:r~n. De stralingsl~vensdgren van 

de energieni veaus 2р ns voor n = 3 tot n = 1 О en voor 2р np, 2р nd, 

2p5nf voor n = 3 tot n = 8 worden door Gruzdev en Afanaseva in ref. 

22,23 berekend. Deze stralingslevensduren zijn in figuur 25. als 

functie van de energie afstand tot het ionisatieniveau uitgezet. 

Als we de botsingsdeёxci tatiefrequentie afschatten met n 0 а v waar-
22 -3 -20 2 

bij n
0 

= 3.22 х 10 m , а= 10 m en v = 600 m/s, krijgen we 

n
0 

CJ v ::: 2 х 105 s -l. Deze frequentie is veel kleiner dan de inverse 

levensduur, dus verwaarlozen we de botsingsdeёxcitatie en ramen als 

levensduur voor de hoog aangeslagen niveaus de stralingslevensduur. 

1: ( .S) 

-~ 
10 

_, 
ID 

6р 

Е,о..,-Е (eV) 

5 
Figuur 25. Stralingslevensduren van de niveaus 2р ns (n = 4 tot 

5 5 5 
n = 10), 2р np, 2р nd, 2р nf (n = 3 tot n = 8). 
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Uit figuur 25. is afgeleid voor de levensduren: 

vап s ,d en f niveaus: 't. = 55 х 10-9 (-E.(eV))- 1 · 22 

J J 

van р niveaus 1:· :::206 х 10-9 (-E.(eV))-l.8З 
J J 

waarin Е. de energie afstand van niveau j tot het ionisatieniveau. 
J 

Voor deze energieёn vlak onder het ionisatieniveau, voor n 

hebben we deze energieёn Е. omgewerkt in een functie van het hoofd
J 

quantumgetal van het betreffende niveau. Voor deze uitdrukking 

nemen we de algemene vorm. 

Е 
n 

(eV) 

De resultaten voor s, р, d en f niveaus zijn weergegeven in 

tabel 5. 

ns np nf nd 

R 120 57 22.7 27 

Q 3 2.7 2.4 2.5 
! --

Tabel 5. 

Met behulp van de vergelijkingen 3.35 - 3.37 kunnen we de levens

duur van een bepaald niveau uitdrukken als functie van het hoofd

quantumgetal. Zo vinden we bijvoorbeeld voor de s-niveaus: 
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т 0.16 
n 

3.66 
n (n sec.) 

Soortgelijke relaties kunnen we voor f, р en d niveaus bepalen. 

Om een schatting te maken van de Н.М. reactiesnelheid vanaf 

een niveau j maken we gebruik van het model dat Demkov in het 

algemeen heef t afqeleid voor reactie van het type А + В -+ 

А + В+ + е - . ( re f • 2 4) 

Eiguur 26. Het systeem А*+ В dat in een hoog aangeslagen 

toestand verkeert, gaat in een interactie

afstand пL rond R
0 

vanaf nivo n
0 

over naar de 
+ 

geioniseerde toestand А + В + е. 

Demkov beschouwt een systeem АВ dat zich in een energieniveau 

bevindt dat onder een gebied van parallelle energieniveaus vlak 

onder het ionisatieniveau ligt. Hij beschrijft hoe het systeem 

АВ deze parallelle niveaus kan kruisen en kan overgaan in het 
+ 

systeem А В. Hij berekent hiervoor een overgangswaarschijnlijk-
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heid naar het ionisatieniveau, Е О, 

W(O) w
0 

ехр (-2В Е) 

waarin w
0 

de waarschijnlijkheid is dat een systeern АВ in een toe

stand rnet energie Е0 kornt, de energie Е is de energie afstand van 

het niveau Е0 tot het ionisatieniveau. De constante В is, als Е 

in eV staat, gelijk aan: 

в 
2 тт е L 

h v 

waarin е de elernentaire lading, h de constante van Planck, v de 

naderingssnelheid van de twee atornen en 2 L is het interval van 

R rond R
0

, waarin het hoofdquanturngetal n verandert rnet 1/2. De 

vorrning van het rnolecuulion kunnen we in een aantal stappen 

opgebouwd denken zoals in figuur 27. schernatisch is weergegeven. 

Ne"** 
lt.t- +-

Ne. № Не !fe,_ 

о ? о 00 С) 

*е· --*ь W' (о) 
J / l т. 

V/ J 

Figuur 27. Schernatische vorming van het + rnolecuulion via de Ne2 

H.M.-reactie. 

Een Ne-atoorn wordt geёxciteerd naar niveau j met reactiesnelheid k 
е. 

Vandaar kan het aangeslagen niveau vervallen rnet een vervaltijd т. J 
J 

door straling of botsen met een Ne-atoorn met reactiesnelheid kb. 
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Daarna hebben deze twee atomen volgens Demkov een kans W(O) om een 

molecuulion te vormen. 

Voor de associatieve ionisatie of Hornbeck-Molnar reactiesnelheid k 
r. 

kunnen we schrijven: 

k 
r. 

J 

kь. w0 ехр (-2 в Е 0 ) 

J 

** waarin w
0 

de waarschijnlijkheid is dat het systeem Ne + Ne een 

bepaald niveau j bereikt. Deze kans is bij ons 1 omdat deze over

gang al door ke is beschreven. Voor de botsingssnelheid kb maken 

we weer de ruwe schatting met kb = av waarbij а , de werkzame door-
-20 2 

snede voor neutraal - neutraal botsingen, 10 m genomen wordt, en 

de gemiddelde thermische snelheid bij karnertemperatuur voor neutrale 

neonatomen gelijk aan 600 m/s genomen wordt. Hieruit volgt dat 
-18 3 -1 

kb = 6 х 10 m s . 

Met behulp van de uitgebreide vergelijking voor k т, vergelijking 
r 

3.34, de gebruikte benaderingen voor т., vergelijkingen 3.35 en 
J 

3.36, en k , vergelijking 3.41, zijn berekeningen uitgevoerd van 
r. 

de totale J k voor р en s niveaus van n = 4 tot n = 20. Omdat de 
r 

k т 
r 

berekening onafhankelijk van Е/р Ыeken te zijn, zijn de 

resultaten in tabelvorm weergegeven in tabel 6. en 7. Bij de 
-16 3 -1 

van 10 m s berekening is de botsingssnelheid kb gevarieerd 
-19 3 -1 

tot 10 m s en de factor В voor s niveaus van 0.42 tot 4.2 ge-

nomen hetgeen overeenkomt , volgens vergelijking 3.40, met L waarde 

van .16rrJ\. tot 16mA.en voor р niveaus В waarden van 0.88 tot 8.8 

hetgeen overeenkomt met L waarden van .34~ tot 34rnA.. 

De f en d niveaus zullen een soortgelijk gedrag hebben als de 

s niveaus omdat de vervaltijden т. ongeveer hetzelfde zijn. J . 

J 

64. 

(3.41) 



'· 

·-.~ 
.042 0.42 4.2 

kb "'-. ·-
10-16 3.5 4.0 5.9 

10-17 1. 5 1. 6 2.0 

5х1о- 18 
1. о 1 .1 1. 3 

10-18 0.30 .32 .35 

10-19 0.34 .036 .038 

Tabel 6. k т waarden voor de s 
r 

niveaus in eenheden 

1o-23m3 als functie van 
3 -1 

В (1/eV) en kb(m s ) . 

~ .088 0.88 8.8 

10-16 8.3 9.3 14 

10-17 4.8 5.8 8.5 

5х1О- 18 
4.2 5.0 7.0 

10-18 2.8 3.2 3.9 

10-19 .95 1. о .97 

Tabel 7. k т waarden voor de р 
r 

niveaus in eenheden 

10-23m3 als functie van 
3 -1 

в ( 1/ eV) en kb (m s ) . 

De conclusie van deze berekening met meer niveaus is dat: 

а. k т geen functie is van Е/р; 
r 

Ь. de grootte orde van krт bij juiste keuze van В en kb in overeen-

stemming is met de gemiddelde gemeten k т 
r 

Par. 3.4 Conclusies. 

Conversie. 

In het gebied van Е/р = 3 - 10 V/cm Torr. is een gemiddelde conversie

snelheid k 
с 

-43 6 -1 
.46 + .04 * 10 m s bepaald. Bij drie andere auteurs 

wordt een even grote of een binnen onze onnauwkeurigheid liggende 

waarde gevonden. 

- Deze conversiesnelheid vertoont voor Е/р waarden tussen 3 en 10 

V/cm Torr. geen afhankelijkheid van Е/р binnen de onnauwkeurigheid. 

Dissociatie. 

In het gebied van Е/р = 16 - 70 V/cm Torr. is de dissociatiesnelheid 

bepaald, zoals weergegeven in figuur 15. 
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Uit de aanpassing van een theoretisch model voor de dissociatie
+ 

snelheid aan de meetwaarden is de diepte van de Ne 2 potentiaalput 

bepaald, D 2.0 ~ 0.4 eV, die 0.35 eV boven de hoogste uit de 
+ 

literatuur bekende potentiaalputdiepte voor Ne 2 ligt. 

- Uit deze diepte van de potentiaalput D en een Boltzman verdeling 
+ 

over de berekende vibratieniveaus van het Ne 2 is een effectieve 
+ 

dissociatie energie Deff als functie van de energie van het Ne 2 

te bepalen zoals in figuur 17. is weergegeven. 

Associatieve ionisatie. 

In het gebied van Е/р = 15 - 80 V/cm Torr. zijn waarden voor het 

product k ' van de reactiesnelheid voor associatieve ionisatie en 
r 

de levensduur van de hoog aangeslagen neonatomen, zoals weerge-

geven in figuur 19. Er is een stijging in k ' waarneembaar van 
-23 3 -23 3 r 

.6 х 10 m tot 2 х 10 m . 

- Met correctie voor dissociatie wordt deze stijging slechts ver

sterkt, maximaal een factor 1.15. 

- Met de gegevens uit de laatste paragraaf over excitatiesnelheid, 

Н.М. reactiesnelheid en levensduren van de hoog aangeslagen niveaus, 

kan men een fy~ische verklaring vinden voor de toename van k 1 . r 

In de band van dicht bij elkaar liggende hoog aangeslagen neon-

niveaus onder het ionisatieniveau geldt voor de lage niveaus een 

korte (stralings-) levensduur en volgens Demkov een kleine over

gangswaarschijnlijkheid naar het molecuulion. Voor hoge niveaus in 

de band geldt een lange levensduur en een grote overgangswaarschijn

lijkheid naar het molecuulion. Schematisch is dit in figuur 28. 

weergegeven, Bij hoge Е/р, dus 

bij hoge energie zullen de hoge 

niveaus door excitatie relatief 

meer bezet worden ten opzichte 

van de lage niveaus dan bij 

lage Е/р (lage energie). 

Hierdoor zal bij hoge Е/р ook 

een relatief grotere Hornbeck

Molnar bijdrage geleverd 

worden dan bij lage energie. Figuur 28. 
Эv' /.,t/&E 'Вi;' /IO~l: 
&/rfERC•f iiнl!Rtit 
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- Uit het model waarin meerdere niveaus waarvandaan de H.M.-reactie 

kan plaatsvinden worden meegenomen met hun excitatie- en 

Hornbeck-Molnar snelheden en hun levensduren, volgt geen toename 

van k т als functie van Е/р. 
r 

Bij de bepaling van ke' kd en krт is steeds gemeten in een energie

gebied en/of drukgebied waarin een van de processen dominant is. De 

andere reactiesnelheden werden bij die berekening verwaarloosd of 

constant gehouden. Voor verhoging van de meetnauwkeurigheid en het 

verkrijgen van betrouwbare waarden voor de reactieconstanten zoals 

in dit verslag besproken (kd, k , k т , k./k ) kan men gebruik maken 
е r i е 

van een iteratief proces. 

De verschillende reactieconstanten zijn bepaald in die experimenten, 

waarin die betreffende reactie dominant is. De eerste stap is om 

van die experimenten vereenvoudigde formules van de ionenfluxen 

als functie van de ontladingsparameters ор te stellen en daaruit 

de eerste waarden van de reactieconstanten te bepalen. 

Een tweede stap is om het volledige model bij ieder experiment te 

gebruiken en voor de processen de in de eerste stap 

gevonden waarden of literatuurwaarden te substitueren. De tweede 

stap moet een grotere nauwkeurigheid geven voor de reactieconstanten. 

Dit proces kan herhaald worden tot een voldoende nauwkeurigheid is 

bereikt. 
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SymЬolenlijst. 

SymЬool Omschrijving 

а,а 1 ,а 2 
s 
у 

с 

cl, с2 

d 

do 

D 

Deff 
-

е 
' 

е 

Е 

Е/р 

ionisatiecoefficent, directe -, indirekte -. 

conversief actor 

dissociatiefactor 

lichtsnelheid 

constanten 

electrodenafstand 

afstand tot de kathode waarbinnen geen ionisa

tie of excitatie optreedt 
+ . 

diepte van de №2 potentiaalput 

effectieve dissociatie energie 

electron, elementaire lading 

electrische veldsterkte, in par.1.2 

gereduceerde veldsterkte 

E,Ev,Ethr energie, vibratie -, drempel -

Е: 

ЕО 

f(E) 

I' I 
bl 

I 
о' IO 

j 
+ + 

j 
' j2 

j 

k 

kb 

k 
с' kd 

k ' k. 
е l 

k 
r 

L 

m, m. ,М 
l 

Ne~~ Ne, 

+ + 
Ne ' Ne2 

normerings energie 

energie afstand tot het ionisatieniveau 

energieverdeling 

stroom door de ontlading 
. + + ionenflux, Ne , №2 
electronenflux naar de anode 

+ ionenflux naar de kathode, Ne 

index 

constante van Boltzman 

+ -, Ne
2 

reactiesnelheid voor twee deeltjes botsingen 

" 
11 

" 

11 

11 

11 

conversie, - dissociatie 

excitatie, - ionisatie 

associatieve ionisatie of 

Hornbeck-Molnar reactiesnelheid 

vrije weglengte 

afstand 

massa, - van het ion, - van de botsingspartner 

neon atoom, aangeslagen -

neon ion, atomair -, moleculair -
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Dimensie 

-1 
m 

-1 
s 
-1 

s 
-1 

m s 
-3 -4 m s / m s 

m 

m 

eV 

eV 

с 

V/m 

V/cm torr 

ev 

ev 

ev 

-

А 

-2 -1 
m s 

-2 -1 
m s 

-2 -1 
m s 

-
-1 
к 

3 -1 
m s 

3 -1 
m s 

3 -1 
m s 

3 -1 
m s 

m 

m 

kg 



SymЬool Omschrijving 

vb,vdiss botsigs -, dissociatie frequentie 

n deeltjesdichtheid 

n 

n 

n 

р 

р 

r 

о 

s 

т 

t 

v 

+ 

-

v, 

+ 
' n2 

vd, 
+ + v 

' v2 

v 

w, w 
о 

в 

wl' w2 

w 
е 

х 

hoofdquantumgetal in par.3.3 

atomaire -, moleculaire ionendichtheid 

electronendichtheid 

druk 

sterische factor 

straal van de electrode 

botsingsdoorsnede 

aantal vibratieniveaus 

vervaltijd van een hoog aangeslagen atoom 

gastemperatuur 

tijd tussen twee botsingen 

vibratiequantumgetal, in par. 3.2 

v snelheid, drift -, electronen -

atomaire ionen snelheid, moleculaire -

spanning tussen de electroden 

overgangswaarschijnlijkheid 

constante(Demkov) 

constante 

constante 

plaatscoбrdinaat 

Dimensie 

-1 
s 
-3 

m 

-3 
m 

-3 
m 

torr 

m 
-2 

m 

s 

к 

s 

-

m s 

m s 

v 

-

-1 

-1 

-1 
eV 
-3 

m 
-1 

m 

m 
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APPENDIX 1. Onderzoek naar associatieve ionisatie теt behulp van 

een dyelaser. 

А.1.1 Dat de associatieve ionisatie vanaf de zeer hoog aangeslagen 

niveaus dicht onder het ionisatieniveau plaatsvindt, was 

Hornbeck en Molnar in 1951 al duidelijk. In experiтenten die 

daarna gedaan zijn naar associatieve ionisatie (de H.M.

reactie), is steeds een k т geтeten die het geтiddelde H.M.-
r 

proces beschrijft. Welke individuele niveaus hierbij een rol 

spelen werd niet duidelijk en kon ook niet onderzocht worden. 

Toch zou een gedetailleerde kennis van welke niveaus тeedoen 

en welke niet een beter inzicht geven in dit vorтingsproces 

van de тolecuulionen. 

Tegenwoordig bestaat die тogelijkheid door gebruik van een 

afsteтbare dyelaser. Dit is een laser die in een groot aantal 

frequentiegebieden, afhankelijk van de gebruikte dye, continu 

in golflengte instelbaar is. Deze golflengtes liggen in het 

zichtbare licht tussen 450 en 700 nт. 

We willen nu door in de ontlading te stralen теt de laser 

bereiken dat een bepaald niveau overbezet wordt ten opzichte 

van de oтringende niveaus. Als dit niveau de H.M.-reactie kan 
+ veroorzaken тоеt ook een verhoging van de Ne
2 

ionconcentratie 

waarneeтbaar zijn. Deze detecteren we ор de тethode als in 

hoofdstuk 2 staat beschreven. 

От echter een overbezetting van het bovenniveau te krijgen die 

waarneeтbaar is, heeft alleen het тetastabiele neonniveau ор 

16.62 eV boven het grondniveau een voldoende grote aichtheid 

от als onderniveau te dienen voor de laserovergang. De energie

afstand naar de niveaus die we willen bestuderen en die in de 

band tussen 20 en 21.56 ev boven het grondniveau liggen, is 

groter dan 3.4 ev hetgeen overeenkoтt теt golflengtes kleiner 

dan 365 nm. Daar dit buiten het golflengtegebied ligt dat ор 

norтale wijze теt dyev1oeistoffen bereikt kan worden, тoeten we 

een kunstgreep toepassen in de vorт van een frequentie verduЬbelend 

kristal. Dit kristal wordt achter de lasercavity geplaatst. 
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Als er licht van 600 nm ingaat komt er ongeveer 1 % van dat 

licht met een golflengte van 300 nm uit. 

Om zoveel mogelijk vermogen in de ontlading te pompen hebben 

we gebruik gemaakt van een gepulste dyelaser met een pulsduur 

van .5 psec. en een vermogen van 10 kw (als niet verdubbeld 

wordt) . Over deze dyelaser en de afstemming ervan wordt in 

appendix 2. verder uitgeweid. 

Met theorie over absorptie van straling uit Mitchell en 

Zemansky (ref.29 ) is afgeschat dat door het laserschot het 

bovenniveau wordt verzadigd, zodat de bezettingen van het 

metastabiel en het bovenniveau zich gaan verhouden als hun 

statistische gewichten. Aangezien deze bezetting voor het 

bovenniveau veel groter is dan de oorspronkelijke bezetting 

verwachten we als dit betreffende niveau H.M.-reactie kan 
+ veroorzaken ook een grotere Ne
2 

ionendichtheid. Een proЫeem 

hierbij is echter nog wel wat het effect is van botsings

koppeling en cascadestraling. 

А.1.2 In de opstelling, zoals in figuur 29. is weergegeven, gaat 

het licht uit de laser direkt door de ontlading. Daar achter 

bevindt zich de diagnostiek voor de golf lengtebepaling en een 

pindiode die de trigger puls voor het starten geeft aan de 

microprocessor die de telling verzorgt. Hierbij is de tijd 

dat er geteld wordt instelbaar. In deze teltijd worden 

achter elkaar 1024 kanalen gevuld zodat pas na de looptijd 

van de ionen door de opstelling een eventuele vergroting van 
+ de Ne
2 

ionenflux zichtbaar wordt. 

Figuur 29. Opstelling, met 

1. laserbundel 
1. 

2. ontlading 

3. golflengtebepaling 

4. pindiode 

5. ionendetectie 

6. М6800 microprocessor 

г---. 

1 2. 

1--1 
г- - - -, 
1 

1 

З. 

1 

1 ~ ~.+-----t 
t__ - _J 

6. 
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De meting loopt als volgt. Eerst wordt de laser ар een gewen

ste neonovergang ingesteld. Vervolgens wordt de laser met een 

(maximale) frequentie gepulst (van 2 Hz). Bij ieder schot 

wordt de telling in de М6800 gestart en na een looptijd van 1~ 

+ psecwordt een eventuele vermeerdering van de Ne
2 

ionenflux 

gedetecteerd. Aangezien in de teltijd 3.2 msec maar 0.65 

ionen geteld worden zal van een groot aantal schoten de op

brengst opgeteld moeten worden om enig eff ect te kunnen 

waarnemen. 

Met deze opzet zijn we echter niet tot resultaten gekomen 

omdat electromagnetische storing van de dyelaser de meting 

verstoorde. In de laser worden twee condensatoren van 0.05 

pF in zeer korte tijd ontladen om de flitsbuizen te laten 

branden waarmee de laser wordt gepompt. Om dit te verhelpen 

hebben we de aarding van laser en meetopstelling veranderd, 

een scheidingstrafo gebruikt, een kooi van Faraday om de 

laser geplaatst. Dit had weliswaar enig effect maar de sto

ring Ыееf nog zo groot dat meten onmogelijk was. 

Aan de mogelijkheid om de laser ver van de opstelling te 

plaatsen en via een lichtgeleider het licht bij de opstel

ling te brengen zijn we helaas niet meer toegekomen. 
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APPENDIX 2. De dyelaser en de methoden om de golflengte af te 

stemmen. 

А. 2. 1 De werking van een dye laser .. 

Een dyelaser bestaat als alle lasers uit een lasercavity 

die begrensd wordt door twee eindspiegels en waarin een 

laser gainmedium is opgenomen. Dit laser gainmedium bestaat 

uit een vloeistof met daarin opgelost een dye. Dit is een 

organische stof met zeer grote moleculen, die lange ketens 

bevatten. Door deze lange ketens hebben deze moleculen 

zeer vele vibratietoestanden. In het algemeen is het zo dat 

aan elke aangeslagen toestand van een electron een groot aan

tal vibratietoestanden gekoppeld zijn ар elk waarvan weer 

een aantal rotatietoestanden gesuperponeerd zijn, die nog 

door botsingen verbreed zijn. (Zie figuur 30.). Aldus ont

staat boven elk aangeslagen niveau een quasi-continuum, 

waarnaar atomen vanuit de 

grondtoestand geёxciteerd 

kunnen worden door absorp

tie van licht uit een brede 

======::::::::::::::::::::::::;:;;;; 5.2.. 

frequentieband. Door bot

singen vervalt deze toestand 
-12 

zeer snel, binnen 10 

sec. , naar s
1 

zonder stra

ling. Vanuit s 1 kunnen de 

geёxciteerden door spontane 

of gestimuleerde emissie 

vervallen naar een van de 

vibratietoestanden van het 

grondniveau. Dus ook het 

fluorescentiespectrum is 

breedbandig. Door de afmetin

. 

G-f'o"dn•veo..ц G-

Figuur 30. Schematisch niveauschema 

van een dye molecuul. 

gen van de lasercavity wordt nu bepaald welke frequenties 

worden versterkt (ref.28). 



А.2.2 Dyelaser, model 23 van Electro Photonics Ltd. 

T!U-PRIS 

MOUNT. 

De door ons gebruikte gepulste dyelaser met een pulstijd van 

.Sµsec 
1 

en een vermogen van 10 kw was model 23 van Electro 

Photonics Ltd. Dunmurry, Belfast, Northern Ireland. Daarbij 

waren een Fabry-Perot etalon en een frequentieverdubbelend 

kristal. 

De keus van de dyevloeistof bepaalt het frequentiegebied 

waarin gelaserd wordt. In principe zou dit l1Ple frequentie

gebied versterkt worden. Door de dispersie van de drie pris

ma' s (zie figuur 31.) echter wordt slechts een klein frequen

tiebandje versterkt dat loodrecht ор eindspiegel 2 valt en 

weer in de invalsrichting wordt weerkaatst. Door hoekver

draaiing van deze spiegel kunnen andere frequenties worden 

versterkt. De golflengteverandering hierbij bedraagt 24 

nm/graad ( = 1 omwenteling van de micrometer). 

Fijninstelling is mogelijk door het Fabry-Perot etalon in de 

lasercavity te plaatsen. 

T!JNINt; MIRROR 

MOUNТ. 

CA\IITY OUTPUT NlRROR 

/ 

Figuur 31. SCHEМ.!\TIC LAYOUT OF LASER НЕАD 
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Ор het etalon zit een grove instelknop met een golflengte

verandering van .4 nm per omwenteling en een micrometer 

met een golflengteverandering van .05 nm/omwenteling. Dit 

alles gemeten Ьij 600 nm met Rhodamine 6 G als dye. 

De half waarde breedte van de golf lengteband is met etalon 

0.01 nm. 

А.2.3 Methoden om de golflengten van het laserlicht te bepalen. 

Wij willen met het ldserlicht een bepaalde excitatie over

gang veroorzaken in de ontlading. De hierЬij passende аЬ-
-3 

sorptielijn heeft een (Doppler) breedte van + 10 nm. De 

breedte van de laserlijn moet dus deze absorptielijn vol

ledig omvatten. Daarom moeten WlJ de golflengte van het 
-2 

laserlicht Ьinnen 10 nm nauwkeurig weten zodat een abso-

lute calibratie van het laserlicht nodig is. Daartoe hebben 

wij vier methoden onderzocht. 

le Methode met behulp van een monochromator. 

Het eenvoudigste is om de golflengte van het laserlict1-c 

met een monochromator te meten. 

от de monochromator ор de ;, . .-"",.R.1,znк8 
fi.ltt!..ГS / ,"""," t 

goede golflengte te krijgen 
.t{5Qf' 

/ 

beelden we eerst een referen-

tie ontlading af ор 

de ingangsspleet van de mono

chromator (figuur 31.). De 

monochromator wordt ingesteld 

ор de emissielijn die hoort 

Ьij de overgang waarin we het 

laserlicht willen absorberen 

Vervolgens wordt de laserbundel 

via filters ор de monochromator 

gericht en de golf lengte van 

de laser veranderd totdat we 

maximaal signaal van de foto-

/оох 

r-efe_reY')t;e 
о.., tfao/.011~ 

Figuur 31. Opstelling Ьij methode 

1 voor bepaling van de 

golflengte. 

rnul tiplier krijgen. Om de fotostroom van de gepulste laser te 

kunnen meten hebben we een hoogfrequente (30 MHz) versterker 



gemaakt om de fotomultiplier stroompulsjes ten gevolge van 

fotonen te kunnen versterken tot spanningspulsjes van .1 tot 

2 V en 50 ns breed en te tellen. De nauwkeurigheid die met 

de ~ m Jarrel Ash gehaald kan worden was .03 nm. 

2е Methode met behulp van Michelson/Morley interferometer. 

In deze interferometer wordt de laserbundel door een half 

doorlatende spiegel in twee bundels gesplitst, die beiden 

een andere weg moeten afleggen. Uit het interferentiepatroon 

van beide bundels is informatie over de golflengte te ver

krijgen. Wegens de gevoeligheid voor mechanische trillingen 

en daaruit volgende onnauwkeurigheid hebben we deze methode 

niet verder onderzocht. Bovendien leiden het gepulste 

karakter van de laser en de van schot tot schot veranderende 

intensiteit tot moeilijkheden. 

3е Methode. Optogalvanisch effect. (ref.30-32) 

Dit is het verschijnsel dat er een spanningsvariatie aan de 

anode optreedt, als met licht in een ontlading gestraald 

wordt van een frequentie gelijk aan die welke past bij een 

niveau overgang, in ons geval van het neon. Wij hebben het 

laserlicht in een holle kathode ontlading gestraald en de 

spanningsvariatie via het 

simpele circuit in figuur 33. 

gemeten. Voor de sterke neon

lijnen van Зр naar Зs niveaus 

in neon hebben wij het O.G.E. 

gemeten. Door de lasergolf

lengte over de neonlijn te 

Ьf1_$._к!:!Joole o~eQ,""t"J 
г 1 

scannen, konden we een pro-

fiel opnemen van de spanning 

V over de weerstand van lOk 

die maximaal .18 V bedroeg. 

De halfwaarde breedte van dat 

f . l 10- 2 nm. pro ie was 

1 

..! 

Figuur 33.Metinq van het opto-
qalvanisch effect. 

In principe kunnen we aldus het neonspectrum opnemen als we 

de laser in golflengte continu veranderen. Bij de voor ons 
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interessante UV-lijnen Ыееk echter het signaal van het 

O.G.E. kleiner dan het signaal dat de al eerder genoemde 

storing in het opnamecircuit veroorzaakte. Voor deze fre

quenties konden we deze methode daarom ook niet gebruiken. 

4е Methode. Fluorescentie. 

Licht van een bepaalde golflengte kan door een ontlading 

geabsorbeerd worden als deze past bij een bepaalde overgang 

van het gas van die ontlading. Het bovenniveau van die 

overgang zal door straling 

met verschillende golfleng-

tes vervallen naar ver-

schillende andere niveaus. 

Deze straling wordt f luo

rescentiestraling genoemd. 

(Figuur 34.) 

Van dit principe kunnen we 

gebruik maken als we het 

laserlicht door een ontla-

ding sturen met de golf

ffиorg51!ent•e straL'"J 
----------. 2 f'. 

1 

----~--- '-fL 
~--4-.+--.+--.,lt.--- .,."3 

--":iP,,, 
ip.-

'Si----"'-+---'__..,_,,, 
1 53 ---.L._,1--........ f'-
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Figuur 34. Voorbeeld van fluor
escentie 

lengte van een overgang die we willen bestuderen. We stellen 

een monochromator in ор een f luorescentiegolf lengte van die 

overgang en als de laser precies ор de goede golflengte zit 

moeten we een toename van het licht van de fluorescentiegolf

lengte waarnemen. 

In onze opstelling hebben we 

de fluorescentiestraling lood

recht ор de laserbundel ge

detecteerd met de monochroma-

tor, fotomultiplier, fotonen

pulsversterker en de teller. 

De teller wordt weer getriggerd 

met het signaal van een pin-

diode (figuur 35.). 

Ор deze wijze hebben wij de 

lasergolflengte over de 588.2 

nm lijn van de neonovergang 

tetf'e" 

Figuur 35. Opstelling voor 

fluorescentiemeting. 

79. 



1. 2 
s

5
- Р 2 (Paschen) verdraaid en de fluorescentielijnen van 

616.3, 603 en 659.8 nm gemeten. De hierbij bereikte breedte 

-2 bedroeg 2 х 10 nm, hetgeen met wat bij het O.G.E. gemeten 

is duidt ор een laserlijnbreedte van 1.5 + 0.5 н 10-
2 

nm. 

Bij de U.V.-lijnen speelde ook hier de storing van de laser 

een rol omdat ook de fotomultiplier erg gevoelig voor de 

storing Ыееk. Daardoor moest een discriminatieniveau gesteld 

worden van 1 V waarboven bij de eerder genoemde fluorescentie

lijnen slechts een paar procent van de fotonenpulsen uitkwamen. 

Voor de UV lijnen Ыееk deze meetgevoeliгrhciO. te чerincт. 
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