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In de positieve zuil van een neonontlading is met een Fabry-Perot interferometer de 

halfwaardebreedte van de spectraallijn ~= 5852 R gemeten voor vuldrukken vari~rend 

van 5 tot 400 mmHg, voor stroomsterkten tussen 50 en 400 mA en voor verschillende 

diameters van de gasontladingsbuis. Tevens zijn voor de genoemde ontladingsC'ondities 

het radiale verloop van het uitgezonden vermogen per volume-eenheid, de branddruk en 

met behulp van een thermokoppel de gastemperatuursverdeling in de ontlading bepaald. 

Door deze metingen wordt een voor de lijnemissie uit een homogeen, rotatie . .:;ymmetrisch 

plasma opgesteld model volledig geverifieerd. 

De met dit model berekende halfwaardebreedten van de spectraallijn c=5852i blijken 

voor lage gastemperaturen (· 900K) en smalle gasontladingsbuizen (12mm) binnen de 

meetnauwkeurigheid in overeenstemming te zijn met de experimenteel gevonden waarden. 

Bij hoge gastemperaturen( IOOOK) en een grote buisdiameter(27mm) treden echter 

aanzienlijke verschillen op tussen de berekende en de interferometrisch bepaalde 

halfwaardebreedten. Door de hij deze hoge gastemperaturen optreelende systt>matischt> 

afwijkingen in de thermokoppelmetingen te berekenen en hiervoor te corrigeren,is dit 

optredende verschil tussen de theoretisch berekende en experimenteel bepaalde waarde 

van de halfwaardebreedte te verklaren. 

Er is een nieuwe methode ontwikkeld urn uit een laterale en een axiale meting van 

de halfwaardebreedte, gecombineerd met een branddruk- en radiantie-meting, de gas

dichtheid en gastemperatuur in de ontlading te berekenen. 
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I. Inleiding 

Bij vrijwel alle onderzoekingen op het gebied van de lijnverbreding wordt er 

van uitgegaan dat het emitterende plasma homogeen is. In het hier beschreven 

onderzoek is nagegaan wat de invloed is van gasdichtheidsgradienten op de 

halfwaardebreedte van een door dat inhomogene plasma geëmitteerde lijnprofiel. 

Het onderzoek is verricht aan een spectraallijn (~ = 5852 i) ge~mitteerd 
door een positieve zuil in neon, welke laatste axiaal homogeen, radiaal in

homogeen, doch rotatie-symmetrisch is. De halfwaardebreedte van de spectraal-

lijn 1s gemeten met een Fabry-Perot interferometer (~.~·l·i·~·~) 

In het algemeen wordt de halfwaardebreedte , van een door resonantieverbre-nm 
ding bepaalde spectraallijn, uitgezonden door een inhomogeen plasma, bepaald 

door: 

a. het radiale verloop van de dichtheid der neutrale gasatomen: N(r), 

b. het relatieve verloop van het in de betreffende spectraallijn uitgezonden 

vermogen per volume-eenheid: P (r). 
nm 

Het radiale verloop van N werd berekend uit het met een thermokoppel gemeten 

radiale verloop van de gastemperatuur: T(r). Het relatieve verloop van P nm 
werd met behulp van een Abel-transformatie berekend uit een laterale licht-

intensiteitsmeting(_7,_8,_9).De functies T(r), P (r) en de halfwaardebreedte 1 nm nrn 
zijn gemeten voor vuldrukken variërend van 5 tot 400 mmHg,voor stroomsterkten 

tussen 50 en 400 mA en voor verschillende diameters van de gasontladingsbuis. 

De met behulp van N(r) en P (r) berekende halfwaardebreedten bleken bij 
nm 

lage gastemperaturen en smalle gasontladingsbuizen binnen de meetnauwkeurigheid 

in overeenstemming te zijn met de experimenteel gevonden waarden(7) , 

Bij hoge gastemperaturen en een grote buisdiameter traden echter aanzien I ijkt> 

verschillen op tussen berekende en gemeten waarden van y • Door de metingen uit 
nrn 

te breiden met een meting van de branddruk bleek het mogelijk dit optredende 

verschil te verklaren uit de bij deze hoge gastemperaturen optredende systematische 

afwijkingen in de thermokoppelmetingen, tengevolge van zowel warmtegeleiding 

door, als uitstraling van het thermokoppel. 

Door de ontwikkeling van een model voor de positieve gecontraheerde hoge druv 

zuil (wordt gepubliceerd)werd een vert·mè gelegd tussen de groothedeu, die zowel 

het verloop van N als P bepalen. Gebruik makend van dit verband is een metlwde 
nm 

ontwikkeld om uit ee~ axiale- en laterale-meting van y , gecombineerd met een 
nm 

meting van Pnm(r) en de branddruk, de gastemperatuurverdeling in de ontlading 

te bepalen. 

' 
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2. Theorie 

2.1 De algemene vorm van het gemeten lijnprofiel (5) -----------· -----------------------------------~ 

We beschouwen een axiaal homogene,rotatie-symmetrische en optisch dunne positieve 

zuil, waarbinnen de gasdichtheid wordt gegeven door N(r). We bekijken nu een 

spectraallijn die uitgezonden wordt op de plaats r bi_i overgang van energieniveau 

E naar E . 
n m 

In het geval de spectraallijn resonantieverbreding vertoont is de lijnverschuiving 

te verwaarlozen en kan het lijnprofiel benaderd worden met een 1orentzfunctie, 

waarvan de halfwaardebreedte gegeven wordt door: 

· (r) = C .N(r) lnm nm 

waarin: 

y (r) = halfwaardebreedte van de spectraallijn met centrale hoekfrequentie 
nm 

~ uitgezonden op de plaats r. 
nm 

C = verbredingscanstante behorende bij de spectraallijn met centrale 
nm 

hoekfrequentie (J.) • 

nm 

( 2. I ) 

Het op een totale intensiteit één genormeerde lijnprofiel van de spectraallijn 

wordt gegeven door: 

I (w,r) 
nm 

2 

:rC N(r) 
nm 

~--------

I + 
4(unJ.J )2 

nm 

( 2. 2) 

Het vermogen dat per volume-eenheid 1n de spectraallijn met centrale hoekfrequentie 

~ wordt uitgezonden, op de plaats r, noemen we P (r). nm nm 
Het op een totale intensiteit één genormeerde lijnprofiel dat we meten als we 1n 

een richting loodrecht op de as van de ontlading het licht bekijken,dat 1n een 

sector (zie fig. I) wordt geemitteerd, wordt dan gegeven door: 

I ("') = 
nm 

R 
) I (u_, , r) . P ( r) rdr o nm · nm 

R 

0 

P (r)rdr 
nm 

(2. 3) 

(R = inwendige straal van de ontladings
buis) 
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11\eetri·chting 

l"ig. 1 

Uit gastemperatuursmetingen, uitgevoerd met behulp van thermokoppels ( '!.! 2_), is 

gebleken, dat in een zeer groot gebied van stroomsterkten en vuldrukken de 

gastemperatuursverdeling kan worden voorgesteld door de volgende empirische 

relatie (zie figuur 2). 

T(r) - " s + 
T(o) 2 

I + r 
2 ,. ,, 

waarin 

e T(oc) 

T(o) 

T(") absolute gastemperatuur voor r + " 

213 = halfwaardebreedte van de lorentzfunctie 
2 

r 
+-

2 
k"'> 

Binnenkort wordt een meer geavanceerde theorie hierover gepubliceerd. 

(2.4) 



+1 

5 

P m(r) i r T(r) ~ T[o) 
p -- (o) nm 

1 

0 

\2 
T(R) \ 
T(o) 

\ 

' +I 

T(r) Pnm(r) r 
T'('ö) en p (o5 als functie van R 

nm 

Fig.2 

1 
T(r) .. TTöJ 

P (r) 
nm 

2= p-_:(o) 
nm 

r 

R 

Met behulp van de ideale gaswet volgt hieruit, dat de gasdichtheidsverdeling 

~t~~ geschreven kan worden
2
als: 

r 
I + ""'2 

N(r) 
N(o) = 

8 
"' .. 

l+ El r 
2 

~) 

2.3 De functie P (r) . nm 

Het blijkt (~), dat onder de bij onze metingen heersende ontladingscondities 

P (r) benaderd kan worden door een empirische formule van de vorm: nm 

(2.5) 



p (r) 
nm 

p (o) 
nm 

2 r 
exp(- 2 ) 

x 

6 

waarin: x een constante is,die zo gekozen wordt dat P (r) het gemeten 
nm 

verloop zo goed mogelijk benaderd. 

(2.6) 

Voor een verklaring van de keuze van deze functie wordt verwezen naar het 

stageverslag van de Hr. Eertrams (8) • qet verloop van deze functie is geschetst 

in figuur 2. 

2.4 Berekening van I (~). nm ---------------------

Onder de aanna~e dat de functies N(r) en P (r) kunnen worden voorgesteld door 
nm 

de empirische relaties genoemd in (2.5) en (2.6), kan na substitutie van deze 

relaties in (2.3) een algemene uitdrukking worden verkregen voor I (ui). 
nm 

Het bleek niet zonder meer mogeliJ'k de aldus ontstane functie I (w) analytisch nm . 
door te rekenen. Daarom is het verloop van deze functie met een computer berekend 

als fu.nctie van de relevante parameters 8,8 en x • (1,2). Daarnaast is een 

analytische benadering otwikkeld voor I (w) in de vorm van een machtreeks, die nm 
bij de beschouwde experimentele condities snel convergeert en op eenvoudige 

wijze een willekeurig goede benadering van Inm('d mogelijk maakt (zie Appendix )• 

Deze benaderingsformule luidt: 

I(o)L(c.,; [ 1-K,(o)(cl-1) 
2 2 )] I (w) = L +oe x 

nm ~~2 ~ 
!) 

(2. 7) 

waarin: 2 
y 

L(w) 
0 

2 2 
4(w-JJ ) +y 

nm o 

Yo c N(o) 
nm 

2 2 
4(w-w ) -y 

K (o) nm o 
2 2 w 

4(ll.-w ) +y 
nm o 

2 2 
0( x ) = hogere ordetermen van .L 
~ .2 

p 

I(O) normeringsconstante. 
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Berekening van de halfwaardebreedte y nm ---------------------------------------

De halfwaardebreedte ''nm van het lijnprofiel Inm(w) wordt gegeven door de 

definitieformule: 

Y = 21~<!>- · I nm ~nm 

waarin ~(!) de oplossing is van de vergelijking: 

I (w) = II c~ ) 
nm nm nm 

Met behulp van (2.7) vinden we op die manier: 

= y
0 

[ 1- ( 6-1) -/ + 0 ( / ) 1 
Ynm 

6
2 b2 

Uit deze relatie blijkt, dat y op een correctieterm na gelijk is aan r
0

• 
. nm 

Bij onze experimenten was deze correctieterm maximaal 25%. 

Bij een afgesloten systeem en onder de aanname dat het gastemperatuursverloop 

(2.9) 

(2. I 0) 

gegeven wordt door (2.4) kan y
0 

berekend worden. Substitutie hiervan in (2.10) levert 
tenslotte (zie Appendix): 

2 

waarin: 

V 
I 

s 1+(1-8) L + v 62 
c N j 

z y = 

' V b2 R2 ~m nm v e-l z s 
I ln(l+S I + r· + 

R2 , 2) V 
s z 8 l~ 

N vuldichtheid van het gas bij kamertemperatuur. 
V 

V =het schadelijke'volume. 
s 

V 
z 

-

= het 

met 

totale volume van het afgesloten 

het schadelijke volume. 

systeem, verminderd 

T 
s 

de gemiddelde gastemperatuur l.n het schadelijke volume. 

T 
z 

de gemiddelde gastemperatuur l.n V . 
z 

De hier besproken experimenten hadden een tweeledig doel. 

a. Na te gaan of de experimenteel gevonden halfwaardebreedten konden worden 

beschreven met de in voorgaande paragrafen afgeleide relaties. 

(2. I 1 ) 

b. Het cPntroleren van de met behulp van een thermokoppel gemeten gastemperatuur. 
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Binnen de rneetnauwkeurigheid, die bij onze experimenten volledig werd bepaald 

door de systematische afwijkingen in de therrnokoppelmetingen, bleek het mogelijk 

om beide gestelde doelen te realiseren. 

3. De meetopstellin~ en de meetmethoden. 

Gemeten 1s aan de positieve zuil van gelijkstroom neon-ontladingen voor vul

drukken varierend van 5 tot 400 mmHg en stroomsterkten van 50 tot 400 mA. 

Tussen 7o en 120 mmHg treedt contractie van de ontlading op. 

De metingen ZlJn verricht aan twee typen buizen, die schematisch zijn weerge

geven in de figuren 3 en 4 • Aan de in figuur 3 afgebeelde ontladingsbuis 

hebben we interferometrisch de halfwaardebreedte van de neonspectraallijn 

À • 5852 R gemeten, zowel in de dwars-richting(pijll, licht uit de gehele 

ontlading) als in de lengte-richting(pijl 2, licht uit het centrum van de 

ontlading). Alle buizen van dit type hebben een inwendige diameter van 12 mm 

en een afstand tussen de elektroden van 110 mm. De kathode bestaat uit een holle 

cilinder van tantaal en de ringvormige anode (4 mm~.) is van fermico, waarop een 

laagje emaille is aangebracht, uitgezonderd ~e binnenzijde van de ring. 

In figuren 4 hebben de cijfers de volgende betekenis: 

= anode. Deze bestaat uit een massief cilindertje van nikkel. 

2 = gloeikathode. Deze is gemaakt van wolfraam, waarop barium is aangebracht. 

3 =buis van pyrex. Uitwendige diameter= 30·rrnn 

Inwendige diameter = 27 rrnn 

Lengte t 290 mm 

Elektrodeafstand = 210 mm. 

4 • kwarts capillair uitwendige diameter "~ 0.5 mm. 

Inwendige diameter 0.25 mm. 

5 kwarts-pyrex overgang. 

6 spiraal van pyrex. De spiraal heeft een ellipsvormige doorsnede(· 1 mm) 

Lengte spiraal 75 mm. 

Doorsnede spiraal ' 35 rrnn. 

7 = spiegel. 

Aan dit type buis hebben we interferometrisch de halfwaardebreedte van de spectraal

lijn À= 5852 R gemeten voor vuldrukken van 200,100 en 400 mmHg Pn voor stroom

sterkte varierend van 80 tot 150 mA. Tev~·ns 1:ebben we onder deze condities de 

branddruk p 1 , de gastemperatuursverdeling T(r) en de functie P (r) gemeten. 
J nm 
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Schematische voorstelling \L d. gasontladingsbuizen 

1 

2 

I 

-- J -
! 
' 

3 

7 

fig.4 



JO 
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Fig.5 s 

Het licht uit de neonontlading (0) valt door een collimatorlens C( f= 12cm) 

op een Fabry-Perot interferometer (I). Het door interferentie ontstane ringen

patroon wordt met een achromatische lens A(f•50cm) afgebeeld op de intreespleet 

van een monochromator (M). Langs de uittreespleet M beweegt een zeer smalle (20~m) 

rechthoekige detectiespleet. Het door de detectiespleet vallende licht wordt 

gedetecteerd met behulp van een photomultiplier (F). Het door deze laatste 

afgegeven signaal wordt versterkt (V) en geregistreerd op een schrijver (S). 

Uit de aldus op de schrijver verkregen curven is de halfwaardebreedte bepaald 

van het gemeten lijnprofiel. Door het, afhankelijk van de omstandigheden, enkele 

malen herhalen van de metingen werd een relatieve onnauwkeurigheid bereikt van onge

veer I% • Voor verdere bij zonderhe'den over de Fabry-Perot interferometer, de 

detectiespleet en de berekening van de halfwaardebreedte van de neon spectraallijn 

;, = 5852 R wordt verwezen naar l, ~ en §. 

Bij de axiale lichtmetingen zijn we slechts geïnteresseerd in het licht uitge

zonden rond de as van de ontlading. Om dit te realiseren is een systeem gebruikt 

zoals geschetst in figuur 6. 
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Diafragma d
1 

(2 nnn<P) en lens 1 (f=IOO nnn) 

worden zo dicht mogelijk bij de ontlading 

geplaatst. 

Men kan nagaan dat, wanneer diafragma 

d 2 (~ 2mm<P) in het beeldvlak van de 

kathode K geplaatst wordt, we dóór de 

ringvormige anode A bij benadering 

een cilindervormig gedeelte rond 

de as van de ontlading meten, waar

van de effectieve diameter bepaald 

wordt door de diameter van dia-

fragma d
1 

(_!Q) • 

Meting van de branddruk aan hogedruk 

ontladingen is vrijwel met elk type 

drukmeter onmogelijk, omdat zo'n 

meter in open verbinding met de 

ontladingsbuis staat en deze kan 

heinvloeden door vuilafgifte. Bovendien 

willen we, daar we met afgesmolten 

buizen werken, de schadelijke 

volumina zo klein mogelijk houden. 

We zijn daarom overgegaan tot een ~ompensatiemethode, zoals geschetst in figuur 4. 

We pompen met behulp van een voorvacuumpomp de ruimte rondom het pyrex spiraaltje 
-2 

op ongeveer 10 mmHg. Binnen het spiraaltje heerst de vuldruk. Bij dit druk-

verschil, binnen en buiten het spiraaltje, neemt dit een bepaalde stand 1n, welke 

wordt vastgelegd met behulp van een laserstraal en het spiegeltje. We laten daar

bij de laserstraal, na reflectie tegen de spiegel, een grote afstand doorlopen 

(ongeveer 20 meter), teneinde een grote nauwkeurigheid te verkrijgen. Ontsteken 

we nu de ontlading, dan wordt de druk in de ontladingsbuis hoger, doordat de gas

temperatuur toeneemt. Als gevolg van deze drukverandering binnen het spiraaltje, 

tordeert het spiraaltje en draait het spiegeltje. We verhogen vervolgens de 

druk in de ruimte rondom het spiraaltje totdat we de oude stand bereikt hebben. 
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De druk in deze ruimte wordt gemeten met een kwikmanometer en is gelijk aan de 

drukverhoging in de buis. De branddruk is dan de vuldruk vermeerderd met deze 

drukverhoging, 

Op deze manier kunnen we de branddruk met een absolute nauwkeurigheid van ongeveer 

5 mmHg bepalen. 

De gastemperatuur als functie van de plaats in de ontladingsbuis is met behulp 

van een in het kwarts capillair (fig,4) verschuifbaar thermokoppel gemeten. 

Hiervoor is chrome1-alumel- thermocoax gebruikt. Dit thermocoax bestaat uit een 

draad chromel en een draad alumel binnen een mantel van inconel. De verschillende 

componenten zijn door magnesium van elkaar geïsoleerd. 

De uitwendige diameter van het thermocoax is 0,25 mm. De e.m.k. ervan bedraagt 

ongeveer 41 wV/ C. 

De in de ontlading stekende kwarts capillairtjes verstoren de ontlading enigszins. 

Daarom is voor deze storing gecorrigeerd door met een magneetje de door de 

capillairejes veroorzaakte asymmetrie 1n de ontlading op te heffen. 

De asteroperatuur T(o) is gemeten door de grootste positieve verandering van de 

thermospanning te registreren, die optreedt als we de ontlading om het thermo

koppel op de plaats r • 0 mm heen trekken. 

De exacte plaats van het thermokoppel is gemeten met een meetmicroscoop. 

Voor een gedetailleerde discussie over het met.en met thermokoppels in een plasma 

en de daarbij optredende rnoeilijkheden,zie (7), 

diafragma 

rnonochrGtmator 
Fig.7. 

Het is niet mogelijk om het uitgestraalde 

vermogen per volumeëenheid op de plaats r 

(P (r)) rechtstreeks te meten. Figuur 7 
nm 

geeft de situatie bij de meting weer. 

Gemeten wordt de radiantie L(u). Hieruit 1s 

na toepassing van de Abel transformatie 

P (r) te berekenen. nm 
Voor een uitvoerige beschrijving van deze 

meting en de keuze van de empirische 

formule (2.6) wordt verwezen naar 

referentie 8 . 
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4 Meetresultaten 

In paragraaf 2 is een algemene formule (2.11) afgeleid voor de halfwaarde

breedte van een spectraallijn,,geemitteerd door een inhomogeen,radiaal symetrisch 

plasma. 

De parameters die van invloed bleken te zijn op deze halfwaardebreedte waren: 
- -x,S,B, T . 1, T , 
zu~ s 

V 
Vs (voor de betekenis der symbolen zie de betreffende para-

grafen). Daar een b~langrijk deel van dit werk erop gericht was om na te gaan 

of de halfwaardebreedte van een spectraallijn inderdaad beschreven kan worden 

met behulp van deze relatie (2.1 I) zijn in een drukgebied varierend van 50 
- - V 

tot 400 mmHg, de genoemde grootheden x, !J, I', T , T en ~ bepaald als functie 
z s V 

de buisdiameter al~ parameter. van de stroomsterkte (50-400 mA) met 
Vs 

Aangezien de verhouding: v- voor een ontlading constant is en T
8 

nauwelijks 

varieert als functie van s~roomsterkte en druk blijven als meest significante 

variabelen over x,e,s en T z 
De waarden van deze variabelen zijn in het bovengenoemde gebied van stromen en 

drukken bepaald met de methoden beschreven in de vorige paragraaf. Hoewel een 

groter aantal metingen is uitgevoerd, is terwille van de overzichtelijkheid 

maar een beperkt aantal waarden van de verschillende parameters weergegeven ~n 

tabel I. 

Om toch enigszins een indruk te geven van het verband tussen deze parameters 

zijn voor één bepaalde waarde van de druk (200 mmHg) de genoemde grootheden ~n 

gereduceerde vorm uitgezet als functie van de stroomsterkte (fig.8). 

In het zelfde gebied van stromen en drukken is nu de halfwaardebreedte van de 

' = 5852 .R lijn gemeten. Ook weer een beperkt aantal metingen hiervan is weer

gegeven ~n fig.g, 

In deze figuur zijn een aantal karakteristieke eigenschappen van de ontlading, 

althans kwalitatief,direct te herkennen. In het drukgebied tot 60 mmHg is de 

ontlading nog homogeen en zal de gasdichtheid constant zijn over de doorsnede 

van de ontlading. In dat geval zal uit theoretisch oogpunt het verband tussen de 

gemeten halfwaardebreedte en de vuldichtheid lineair moeten zijn,terwijl de waarde 

van de evenredigheidsconstante (verbredingsconstante) gelijk moet zijn aan de door 

Kuhn (!_!)en van Stek(~) gemeten waarden. 
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l 
C ( = ~ ) had 

nm N 
een waarde De door ons bepaalde verbredingscanstante 

-20 -1 -3 . 6,5.10 cm /atomen cm ,hetgeen goed 1n overeenstemming is met de 
V 

litteratuurwaarden van Kuhn (6,37.10-20 ) en van Stek (6,5.10-
20

). 

In het drukgebied tussen 70 en 120 mmHg treedt cantactie van de zuil op. 

Dit wil zeggen dat de lichtemissie in de zuil hoofdzakelijk op de as van de 

ontlading plaats vindt. Daar bovendien de gastemperatuur op deze as maximaal 

en dus de gasdichtheid minimaal is, zal de contractie zich uiten 1n een 

relatieve daling van de gemeten halfwaardebreedte ten opzichte van de halfwaarde

breedte die zou zijn gemeten bij eenzelfde vuldruk,r!och een homogene ontlading 

(gestippelde lijn in fig.9) . Voor drukken groter dan 120 mmHg zal deze 

contractie nog sterker worden, waardoor de relatieve verlaging van de gemeten 

halfwaardebreedte steeds groter wordt. 

Wat bovendien sterk opvalt in fig. 9 1s de sterke afhankelijkheid van ·1nm 

van de buisdiameter. Daar ti de enige grootheid is die zo sterk met de ontladings

diameter varieert, verwachten we dan ook dat de gemeten halfwaardebreedte in 

eerste benadering bepaald wordt door de grootheid 8. Dit wil mathematisch 

zeggen dat de algemene uitdrukking voor y (zie 2.1 I) te schrijven is als nm 

y. h = c N e[l+f(e,x,B, T ,T 'vvs>] 1n om nm v z s z 
(4. I) 

waarbij f beschouwd kan worden als een correctieterm. 

Om na te gaan of aan bovenstaande verwachting inderdaad voldaan is, hebben we 

1n fig. 10 uitgezet 

'{hom - Yinham 

Yhom 

als functie van 0. 

= (1-o) -9f(e,x, .,.,.,.,.,) 

Volgens bovenstaande relatie zouden de meetpunten dan in eerste benadering 

(4.2) 

(met verwaarlozing van f) op een rechte lijn moeten liggen met richtingscoeffi

cient -1. In de figuur 1s te zien dat de meetpunten inderdaad in eerste benadering 

op een rechte lijn met r.c. -1 liggen, doch dat de absolute waarde van de punten 

nog zo'n 10 tot 20% afwijkt van de theoretisch berekende waarden. Volgens ons 

model moet deze afwijking nu te verklaren ZlJn uit het gedrag f als functie van 

Deze functie f geeft zoals in de appendix is te zien, de invloed op het lijn

profiel weer van 3 verschillende, doch wel samenhangende mechanismen. Om de 

invloed van deze mechanismen afzonderlijk op de waarde van de gemeten halfwaarde

breedte na te gaan, zijn de verschillende mechanismen apart berekend als 

functie van fl. 
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a) Nettotransport van deeltjes vanuit de actieve zuil naar het passieve 

schadelijke volume. Dit wordt beschreven met de functie 

V 
I + 

s 
v-

F I (8) = 
z 

(4. 3) 
T V 

I + z s 
v T z 

s 

b) Verandering van de vorm van de gastemperatuursverdeling, gekarakteriseerd 

door 

c) Verandering vandeP (r) curve weergegeven door nm 

2 
1 + (1-e).L 

2 
B 

(4.4) 

(4.5) 

In fig. JO 1s de invloed van deze drie functies met behulp van de in tahe1 1 

gegeven waarden berekend en afzonderlijk uitgezet als functie van tl. 

Ook de functie f(8) gegeven door: 

(4.6) 

is berekend en in de grafiek weergegeven. 

Om na te gaan of met deze procedure de afwijking 1n fig. 10 verklaard kan worden 

1s nu 1n fig. IJ uitgezet 

'hom- y. h f(O) 1n om 

Yhom 

als functie van 6. 

( 1-8) 
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Uit deze figuur is te zien dat de berekende punten nu binnen de meetnauwkeurigheid 

inderdaad op de uit het model volgende rechte liggen, zodat hieruit de conclusie 

getrokken mag worden dat ~innen de meetnauwkeurigheid het opgestelde model 

van de lijnemissie uit een inhomogeen,rotatie-symmetrisch plasma correct is, 



Tabel I 

V - s 
P (nnnHg) i(mA) R(nnn) 6 S (nnn) x (mm) T ( K) T ( K) 

V V z s 
z 

200 80 13,5 0.32 7,2 I ,55 525 305 0.32 

200 150 13,5 0.28 6,3 2' 15 575 310 0.32 

200 200 13,5 0.25 6, I 2,50 590 312 0.32 

200 250 13,5 0.23 6,0 2, 77 600 315 0.32 

200 300 13,5 0.22 6,0 2,92 625 317 0.32 

200 350 13,5 0.21 6,0 3,06 650 320 0.32 

300 80 13,5 0.28 6.1 I ,83 550 310 0.32 

300 ISO 13,5 0,23 5,8 2,32 620 315 0.32 

300 200 13,5 0.21 6,0 2,78 690 317 0,32 

300 250 13,5 0, I 9 6,0 2,98 740 320 0,32 

300 300 13,5 0' 18 6,3 3,24 760 322 0,32 

300 350 13,5 0,18 6,5 3,48 780 325 0.32 

400 80 13,5 0,22 7,0 I, 97 625 315 0.32 -...J 

400 150 13,5 o, 18 7,0 2,82 725 320 0.32 

400 200 13,5 0. 17 7, I 3,21 800 322 0. 32 

400 250 13,5 0.16 7, I 3,50 870 325 0.32 

400 300 13,5 0. 15 7,3 3,84 920 327 0.32 

400 350 13,5 0. 15 7,4 4' 12 950 330 0.32 

150 300 6,0 0.53 6,3 2.7 600 330 0.25 

150 150 6,0 0.58 6.2 2.2 530 315 0.25 

200 300 6,0 0,50 7,0 3,40 650 350 0.25 

250 250 6,0 0.46 6. I 2.7 650 350 0.25 
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5. Controle van de thermokorpelmetingen 

In paragraaf 2 is een algemene relatie (2.II) afgeleid voor de aan een afgesloten 

systeem gemeten halfwaarde als functie van de volgende parameters: 

x,B,B, T , T en 
z s 

V 
s 

v 
z 

Hebben we echter te maken met open systemen, waaronder we verstaan een systeem 

waarin van buitenaf een bepaalde druk wordt gehandhaafd of een gesloten systeem 

waarin de branddruk pb bekend is (bijvoorbeeld door meting), dan is relatie 

(2.II) in een simpelere vorm te schrijven, namelijk relatie (2.10): 

2 
c 

nm kT(o) 
( I + (I-e) A_ + 

B2 

Uit deze relatie volgt dat, wanneer op een of andere wijze ynm'pb ,x,e en 1~ gemeten 

worden, T(o) uit deze gemeten waarden te berekenen is. Bij het hier beschreven 

experiment hebben we behalve de bovengenoemde parameters ook met een thermokoppel 

de gastemperatuur op de as: !(o)gemeten, teneinde via relatie (2.10) de 

systematische afwijkingen in deze thermokoppelkoppelmetingen te onderzoeken. 

Aangezien ynm' pb' 8, x en B konden worden bepaald met een relatieve onnauwkeurigheid 

in de orde van grootte van 2%, was op deze manier T(o) te berekenen met een 

relatieve onnauwkeurigheid van enkele procenten. 

Uit de vergelijking van de aldus gemeten waarden van de asteroperatuur T(o) en de 

berekende waarden T (o) volgt dat voor hoge gastemperaturen (T(o)>IOOO K) aan-
w 

zienlijke verschillen tussen deze waarden optreden. Dit is geïllustreerd in figuur 12. 

Voor de oorzaak van deze verschillen komen in principe twee mechanismen in aan

merking,respectievelijk warmtegele~ding door en warmteuitstraling van zowel het 

thermokoppel als het kwartscappillair daaromheen. Nu kan men berekenen dat 

ingeval het bewuste verschil tussen gemeten en werkelijke waarde van T(o) wordt 

veroorzaakt door warmtegeleiding bij benadering zal gelden: 

T (o)- T(o) J (T (o)- T(R)) w w 
(5. I) 

terwijl deze relatie, in geval dit verschil veroorzaakt wordt door straling van 

het thermokoppel, moet voldoen aan de relatie: 

In figuur 13 

T (o) - T(o) ' T4 (o). 
w 

is T (o) - T(o) uitgezet als functie van T4 (o). Uit 
w 

(5.2) 

deze figuur 1s 

te zien, dat de meetpunten, waarvoor geldt: 1000 K<T (o) 
w 

2000 K, inderdaad 

voldoen aan vergelijking (5.2). Extrapolatie van de gevonden rechten naar lagere 

temperaturen laat zien dat er nog een behoorlijke correctie overblijft die dan te WIJ

ten moet zijn aan warmtegeleiding zowel door het thermokoppel als door het 

kwartscapillair. 
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Worden de metingen nu gecorrigeerd voor zo goed mogelijk berekende invloeden van 

warmtegeleiding en straling, dan is het verschil tussen de direct met thermokoppels 

gemeten gastemperatuur en de uit de meting van de halfwaardebreedte berekende astero

peratuur in relatieve maat uitgedrukt in de ordegrootte van enkele procenten. 

Als conclusie uit deze direct controle van thermokoppelmetingen in plasma's mag dan 

ook gesteld worden dat thermokoppelmetingen in een plasma bij lage temperaturen 

(< 1000 l<) zeer goed mogelijk zijn, doch dat bij hogere gastemperaturen (T > 1000 K) 

vooral de straling van het thermokoppel een behoorlijke correctie (tot 257,) nood

zakelijk maakt. 

6. Axiale metingen van de halfwaardebreedte 

Volledig analoog aan uitdrukking (2.10) , kan een relatie afgeleid worden voor 

de axiaal gemeten halfwaardebreedte (zie Appendix): 

Ynm 
a x 

2 
2 rd 

= y (1+(1-8) ~, --- (I+ 
0 e' 2x

2 

2 
rd 
2) + ••••• ) 
2x 

(6.1) 

Hierin 1s rd de effectieve straal van het cylindervormig gedeelte van de ont

lading dat door het in figuur 6 geschetste optisch systeem wordt "doorgelaten". 

In figuur 14 is voor een aantal waarden van de vuldruk de experimenteel bepaalde 

ynm uitgezet als functie van de stroomsterkte. 
a x 

In deze figuur zien we dat de axiaal gemeten halfwaardebreedten kleiner z~Jn dan 

de lateraal gemeten waarden y • Dit is in overeenstemming met de relaties (2.Jn) 
nmlat 

en ( 6. I) . 

Het 1s nu 1n principe mogel, ijk om uit het verschil van 1
1 

en y de at ax 
waarde van de gastemperatuur te berekenen. 

Uit (2. 10) en (6. 1) volgt namelijk: 

Ly 

2 
r 

x2 ( 1 d 
2 -2 
k~ 2X 

) + I I I I (6.2) 

Nu volgt uit de theorie van de positieve zuil een verband tussen x,B en 8: 

2 V. x l 

2m(l-8)+4 2' i3 V. +V 
1 a 

(6.3) 

Meer bijzonderheden hierover worden binnenkort gepubliceerd. 
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Uit deze twee vergelijkingen kan B geëlimineerd worden, zodat 

of 

Dit wil zeggen: we hebben nu 8 uitgedrukt in de nog enige onbekende: y • 
0 

Substitutie van het aldus gevonden verband tusseneen y in relatie (2.10) geeft 
0 

een uitdrukking van y
1 

uitgedrukt in y • at o 
Uit een combinatie van een laterale en een axiale halfwaardebreedtemeting is dus 

y te berekenen, waarmee de dichtheid op de as N(o) bekend is, en bij bekende 
0 

branddruk de gastemperatuur op de as: T(o). 

Zoals uit figuur 14 blijkt, vertonen de axiale metingen een afwijkend verloop 

als functie van de stroom ten opzichte van de laterale metingen, hetgeen waarschijn

lijk veroorzaakt wordt door storende invloeden van de elektroden. Daar verder 

de door ons uitgevoerde axiale metingen een crienterend karakter hadden zijn de 
' 

gebruikte diafragma's (uit figuur 6) te groot ten opzichte van x om de hier 

bovengenoemde methode reeds toe te kunnen passen. 

7. Conclusies en suggesties 

Conclusies ----------
Uit de metingen en berekeningen kunnen de volgende conclusies getrokken worden: 

I. Het in paragraaf 2 opgestelde model voor de lijnemissie uit een inhomogeen~ rotatie

symmetrisch plasma wordt door de metingen volledig geverifieerd. 

2. Bij hoge gastemperaturen (>1000 K) en een grote buisdiameter (27mm) treden aan

zienlijke verschillen op tussen de gemeten en de theoretisch berekende ha]fwaarde

breedten. Deze verschillen zijn het gevolg van de bij deze hoge gastemperaturen 

optredende systematische afwijkingen in de thermokoppelmetingen, tengevolge van 

zowel wartegeleiding door als uitstraling van het thermokoppel. 

3. Het is mogelijk om met behulp van een laterale en een axiale meting van de half

waardebreedte van de neonspectraallijn \= 5852 R, gecombineerd met een brand

druk- en radiantie-meting,de radiale gastemperatuursverdeling in de gasontlading 

te berekenen. 

Om betrouwbare axiale metingen te kunnen verrichten is het noodzakelijk dat storende 

invloeden van de elektroden vermeden worden. Daartoe moeten de elektroden aan de 

zijkanten van de buis geplaatst worden. Verder moet bij deze meting een klein 
rd 

diafragma gebruikt worden, teneinde een gunstige verhouding-- van maximaal 1/3 
x 

te verkrijgen, zodat de in paragraaf 6 genoemde methode ter bepaling van N(o), 

respectievelijk T(o) met zekerheid toegepast mag worden. 
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Het bleek niet zonder meer mogelijk om de algemene uitdrukking voor I (w), nm 
verkregen na substitutie van de in (2.5) en (2.6) gevonden relaties van N(r) 

en P (r) in (2.3), analytisch door te rekenen. 
nm 

Daarom is een analytische benadering ontwikkeld voor I (w) in de vorm van nm 
een machtreeks, die bij onze experimentele condities snel convergeert en op 

eenvoudige wijze een willekeurig goede benadering van I (~) mogelijk maakt. nm . 

Daartoe ontwikkelen we I (:JJ,r) naar r rond het punt r=o • 
nm 

Dit levert: 

I (LL,r) 
nm L 

j=o 

I 
~ J • 

aJI (w,r) . 
f nm , J 
. • r r 

J r=o ar 
(I-1) 

Deze uitdrukking resulteert na substitutie 1.n de niet genormeerde uitdrukking 

van I (w) (2.3) in: 
nm . 

I (w) = 
nm 

Á 

\' 1 ,.,.. 
J • 

aJI (w,r) 
nm } 

arJ 
f 

R . I 
P (r)rJ+ dr 

nm 

l. 

j=o 

aJI (I.J.;,r) 
nm Berekening --~~-.--_______________ ls: ___ _ 

In (2.5) hebben we een uitdrukking 
r2 

I + """2 
N(r) 
N(o) 

B 

2 
I+ 8 r 

62 

r=o 0 

N(r) 
gevonden voor N(ö) 

Door machtreeksontwikkeling 1.s dit te schrijven als: 

N(r) 
2 \:J-1 y (-I)J(e 

r )J = + 
N(o) 8 

2 t-! 
J=O 

,~ 

(I-2) 

(l-3) 

-'\ 
Met behulp van de in (2.2) gevonden uitdrukking van I C:,r) en (!.3) kunnen we dan nm 

CiJI (w,r) 
( __ n;.;.m~-- ) r=o berekenen. 

J 
ór 
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R 

r j +I 
Berekening ; P (r)r dr nm 
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Aangezien P (r) = 0 voor r > R, vervangen we de integratiegrens R door + x • 
nm -

De integralen voor verschillende waarden van j zijn dan met behulp van (2.6) te 

berekenen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat alleen j=0,2,4,.,.,.,. bijdragen 

tot de berekening van I (w), daar 
nm 

( 

32j+II (..~.,r) 
nm ) 

2j+l 
élr 

r=o 
= o voor j = o,l,2,.,.,.,. 

Met de aldus gevonden uitdrukkingen voor de afgeleiden van I (~,,r) en de berekende nm 
integralen, kunnen we uit (I.2) I (w) berekenen. Dit geeft tenslotte de volgende 

nm 
uitdrukking voor het intensiteitsverloop : 

I (w) = 
nm 

I(o)L(...u) { 1-K (o) (rJ-1) 
w 

2 2 
~ + o(L)} 

62 [~2 

waarin de reeks, bij onze o~tladingscondities, snel convergeert. 

Met behulp van de definitieformule voor de halfwaardebreedte: 

y = 2Jw(l) - w nm nm 

(2. 7) 

waarin w(l) de oplossing is van de vergelijking I (w) = II (w ), kunnen we de nm nm nm 
halfwaardebreedte van het geemitteerde lijnprofiel berekenen, namelijk: 

2 2 
{1+(1-8) / +0 (.6.- (2. 1 n) {nm Yo 

2 2 
-~ 1:-

Axiale metin~en 

Bij de berekeningen voor de axiale metingen moeten we de integratiegrens R ver

vangen door rd, de effectieve straal van het cilindervormig gedeelte rond de as 

van de ontlading. Verder verlopen de berekeningen volledig analoog. Voor de half

waardebreedte y vinden we dan: 
0 

2 
2 2 

y ft+(l-fl) ~ 
rd rd 

) (6. I) y (I+ + ..... ·ax 0 

B z/ 2/ 
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We gaan uit van een gasontladingsplasma, dat 1n wezen uit 2 gedeelten bestaat: 

a. Het eigenlijke ontladingsplasma met een volume V , dat inhomogeen, doch z 
radiaal symmetrisch is. De gastemperatuursverdeling wordt hierin gegeven door T(r) 

(zie 2.4). 

b. Een schadelijk volume V , dat verondersteld wordt een nagenoeg homogene 
s 

temperatoursverdeling te bezitten, met gemiddelde gastemperatuur T s 
We moeten nu proberen N(o) uit te drukken in meetbare grootheden· 

Nu geldt volgens de ideale gaswet hij kamer-(vul)temperatuur T 
V 

waarin n 
V 

n .kT 
V V 

pv = V +V 
s z 

N .kT 
V V 

het totale aantal gasatomen 1n de ruimte V +V . s z 
pv = de vuldruk bij kamertemperatuur. 

(I. 4) 

Wanneer er een stroom door de ontlading loopt, zal zich een bepaalde gastemperatours

verdeling T(r) instellen, terwijl in het schadelijke volume een gemiddelde gas-
-

temperatuurT zal heersen, waarbij T ·< T(o). 
s s 

Bovendien zal in deze situatie een zekere branddruk ph heersen. 

Het totale aantal deeltjes n in het schadelijke volume: V wordt dan gegeven door: 
s s 

n 
s -

kT 
s 

terwijl het totale aantal deeltjes n 1n V volgt uit: 
z z 

-n V .N z z z 
waarin 

R - N(r)2· r.dr N -2 z 
-:rR 0 

(I. 5) 

(I-6) 

(I. 7) 

Nu is N t berekenen t b h 1 d · ("> S) 1 • N(r) z e me e u p van e 1n ~. gegeven re~at1e voor N(o) 

Dit levert tenslotte voor de gemiddelde gasdichtheid 1n V : 
z 

N(o) .2 R2 8-l R2 
N 

.~ ln( I +•.: ) (I. 8) -?- + z R- !) ,,2 8 
2 

~~ ~-) 
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Daar het totale aantal deeltjes in het afgesloten systeem constant blijft, mogen 

we stellen: 

n "" n + n 
V S Z 

Hieruit volgt met (1.4) , (1.5) en (1.6) 

kT 
V 

(V + V ) 
s z 

Dit ~s ook te schrijven als: 

-N z 

N 
V 

1- ( 
N 

s 

N 
V 

- I) 
V 

s 

V 
z 

-
V .N z z 

N 

(I. 9) 

(I.1o) 

Hierin komt nog de lastige ~itdrukking ~ voor. Deze ~s met behulp van 
V 

p = N .kT 
b z z 

-
= N .kT 

s s 

uit te drukken in meetbare grootheden, namelijk: 

- -
N N T 

s z z 
N N -

V V T s 

Substitutie van (I. I I) ~n (1.10) levert: 

V 
I 

s - + v N 
z z 

-= 
N T V V 

1 
z s 

+ -
T V 

s 2 

(I. 11) 

(1.12) 

Uit (I. 12) en (1.8) vinden we tenslotte voor de gasdichtheid op de as: 

N(o) eN 
V 

I + 

V 
s 

1 + v 
z 

-
T V 

z z 
-
T V 

s s 

(I. 13) 

r/ ::J-1 R
2 

1 +-- --- ln (I+ A 
R

2 • FJ 
2 

(--<, 
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Substitutie van deze uitdrukking van N(o) in y en combinatie met (2.10) , resulo 
teert tenslotte in een algemene uitdrukking voor de halfwaa.rdebreedte yhm 

= C N nm v 
8 

I + 

V 
s 

+-
V 

z 

T V 
s z 

1 + 

2 
I + (1-8) L 

82 

waarin alleen nog maar meetbare grootheden voorkomen. 
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