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Onderzoek van de inhomogene positieve 

zuil in een neonontlading. 

J.H.H.Claassens nov. 1969 



Samenvatting 

In de positieve zuil van een neonontlading ~s met thermokoppels 

(Pt-Pt Rh 10 ) de gastemperatuur gemeten als functie van de straal, 

voor vuldrukken varierend van 10 tot 400 mmHg en voor stroomsterkten 

tussen 20 en 400 mA. 

Uit deze metingen blijkt dat het radiale verloop van de gastempe~a

tuur goed beschreven kan worden met een lorentzfunctie. 

Verder tonen de metingen aan, dat de eigenschappen van de ontlading, 

voor vuldrukken groter dan 300 mmHg en voor stroomsterkten groter 

dan 100 mA, niet in eerste instantie bepaald worden door stroom

sterkte of vuldruk, maar door het aan de ontlading toegevoerde 

elektrische vermogen. Dit heeft geleid tot nieuwe inzichten over 

het contractiemechanisme van de zuil bij hoge drukken. 

Uit de metingen van het verloop van de gastemp~ratuur is, in 

combinatie met metingen van het in de neon-spectraallijn \ = 5852 ~ 
uitgezonden vermogen per volume-eenheid als functie van de straal, 

de vorm en de halfwaardebreedte van deze neonspectraallijn berekend 

voor de genoemde ontladingscondities. De berekende halfwaardebreedten 

vertonen redelijke overeenstemming met de interferometrisch gemeten 

halfwaardebreed ten. 
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I. Inleiding. 

Bij vrijwel alle onderzoek op het gebied van de lijnverbreding 

wordt er van uitgegaan dat het ernitterende plasma hornogeen is. 

Eén van de onderzoeken in de groep atoomfysica is er op gericht 

om na te gaan wat de invloed is van gasdichtheidsgradiënten ~n 

een plasma op de halfwaardebreedte van een door dat plasma 

geëmitteerd lijnprofiel. 

Dit onderzoek wordt verricht aan een spectraallijn (~ = 5852 i) 
waarvan de breedte wordt bepaald door resonantieverbreding. De lijn 

wordt geëmitteerd door een positieve zuil in neon, die axiaal homogeen, 

radia8l inhomogeen, doch rotatie-symmetrisch is.De halfwaarde

breedten worden met behulp van een Fabry-Perot interferorneter 

gemeten. Cl'l'l'~'l'~) . 
In het algemeen wordt de halfwaardebreedte van een spectraallijn, 

die geëmitteerd wordt door een inhomogeen plasma, bepaald door: 

I. de dichtheid van de storende deeltjes: N. 

2. het vermogen dat per volume-eenheid in de lijn wordt uitge

zonden : P . nrn 
Voor het geval dat het plasma rotatie-symmetrisch is, en de betrok-

ken lijn resonantieverbreding vertoont, zijn van belang: 

a. het radiale verloop van de gasdichtheid: N(r), die bij con

stante druk samenhangt met de gastemperatuur : T(r) volgens de 

ideale gaswet. 

b. het relatieve verloop van het in de spectraallijn uitgezonden 

vermogen pe'r volume-eenheid: P (r). (7) • 
nrn -

De functies T(r) , P
0

rn(r) en de halfwaardebreedte: y
0

rn zijn 

gemeten voor vuldrukken variërend van 10 tot 400 rmnHg en voor 

stroomsterkten tussen 20 en 400 mA. 

De als functie van deze vuldrukken en stroomsterkten berekende 

halfwaardebreedten z~JO vergeleken met interferornetrisch bepaalde 

waarden van ·y • 
urn 

Een reden :emeer om de gastemperatuur te meten, was gelegen in 

het feit dat er weinig bekend is over het radiale verloop van de 

gastemperatuur in de positieve zuil bij middel-hoge en hoge drukken. 

Een in de literatuur aangegeven methode om iets te weten te komen 

over de gastemperatuur in een ontlading ~s het meten van de 
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drukverhoging, die optreedt wanneer de ontlading ontstoken wordt. 

Op deze rnanier vindt men echter een gemiddelde gastemperatuur (~)· 

Een meting van deze gemiddelde gastemperatuur wordt soms ge

combineerd met therrnokoppelrnetingen. Hen meet dan met thermo

koppels de gastemperatuur op de as en aan de wand van de ont

ladingsbuis en benadert het verloop van de gastemperatuur binnen 

de zuil met een parabool door deze twee gemeten waarden. (2_,.!..Q.•.!..!). 
De therrnokoppelrnetingen, vermeld in de genoemde publicaties, zijn 

dus geen metingen als functie van de afstand tot de as van de ont

lading. Bovendien wordt in deze publicaties uitsluitend bericht 

over onderzoek aan lage- en middel-hoge druk ontladingen. 

De aanname dat de verdeling van de gastemperatuur binnen de zuil 

een parabo:isch verloop heeft, is gebaseerd op theoretische bere

keningen aan de positieve zuil (Hojaczek) (..!...?_,.!.l,.!i,.!2_). 

Deze theor~e~n en het daaruit volgende paraboolachtige verloop 

van de gastemperatuur worden door onze metingen niet bevestigd. 

Wij vinden nl. een gasternperatuursverloop dat duidelijk afwijkt 

van de theoretisch voorspelde parabool , Het blijkt dat de door 

ons gemeten verdeling van de ternperatuur.binnen enkele procenten 

benaderd kan worden door een lorentzfunctie. Dit kon worden ver

klaard, door uit te gaan van een nieuw model voor de gecontraheerde 

zuil bij hoge druk. 
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2. Theorie 

We hesehomven een axiaal homogene rotatie-synnnetrische en op

tisch dunne positieve zuil, waarbinnen een gasdichtheidsgradiënt 

heerst. We bekijken een spectraallijn die uitgezonden wordt op de 

plaats r bij overgang van energieniveau E naar E • 
n m 

In het geval dat de spectraallijn resonantieverbreding vertoont 

en de lijnverschuiving te venvaarlozen is, kan het lijnprofiel 

benaderd worden met een lorentzfunctie, waarvan de halfwaarde

breedte gegeven wordt door: 

.· ( r) 1 nm 
C .N(r) 

nm 
( 2. I) 

waarin: (r) 1 nm halfwaardebreedte van de spectraallijn met centrale 

hoekfrequentie: w uitgezonden op de plaats r. 
nm 

C verbredingscanstante behorende bij de spectraal-
nrn 

lijn met centrale hoekfrequentie 

N(r) gasdichtheid op de plaats r. 

w • nm 

Het op een totale intensiteit één genormeerde lijnprofiel van de 

spectraallijn wordt gegeven door: 

I (w,r) nrn 
2 

- C N(r) 
nm I + 

C 
2 N(r) 2 

nm 

(2.2) 

waar1n: I (w,r) 
nm 

relatieve intensiteit van de straling uitgezonden 

op de plaats r bij overgang van energieniveau 

E naar E . 
n m 

w = hoekfrequentie 

w centrale hoekfrequentie. nrn 

Het vermogen dat per volume-eenheid in de spectraallijn met 

centrale hoekfrequentie: w wordt uitgezonden, op de plaats r, nm 
noemen we : P (r). 

nm 

Het op een totale intensiteit één genormeerde lijnprofiel dat we meten, 

als we 1n een richting loodrecht op de as naar de positieve zuil 

kijken, wordt dan gegeven door: 



I (w) = 
nm 

0 

0 

5 

R 
I (w,r). P (r) r dr 

nm nm 

R P (r) r dr 
nm 

(2.3) 

waarin: I (w) 
nm 

I (w,r) gemiddeld over de doorsnede van de zuil. 
nm 

R inwendige straal van de ontladingsbuis. 

De halfwaardebreedte van dit lijnprofiel wordt gegeven door: 

'nm = 2 w( 1 ) - w ' 2 nm 

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

I (w) 
nm !I (w ) nm nm 

(2.4) 

(2.5) 

Inm(w) en ynm kunnen we berekenen als we de functies N(r) en Pnm(r) 

kennen. 

2.2 De functie N(r) ---------------

We veronderstellen dat de gasdichtheid: N(r) en de absolute gas

temperatuur: T(r) samenhangen volgens de ideale gaswet: 

waarin: 

N(r).k.T(r) (2.6) 

branddruk, d.i. de druk ln de ontladingsbuis als 

de ontlading brandt. 

k constante van Boltzmann. 

Uit de metingen bleek dat T(r) goed te benaderen lS door de volgende 

lorentzfunctie plus een constante: Zle figuur I. 

T(r) 

T(o) 
(2. 7) 



~2 
j 4 • 

T(R) 

T(o) 

I -

- a 

T(R) 

T(o) 

6 

en a = 
T(oo) 

T(o) 

waarin: R inwendige straal van de ontladingsbuis. 

3 halfwaardebreedte van de lorentzfunctie. 

T('"') = absolute gastemperatuur voor r _... x • 

t T(r) 

T(o) lorentzfunctie + constante 

+I 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

,. 
/ 

/ 

..... ....... 
....... 

' ' 

2 

' '-,2 

' 

parabool 

'\ 
'\ 

T(R) ~ 

T(o) 

0 

0 

Fig. I. 

T(r) als functie van r/R. 
T(o) 

+I 
r 
R 

2. 7 is een functie die ~n het oneindige (r -~·.:) naar een constante 

waarde (T(x)) gaat. 

Met drie meetpunten T(rl), T(r2) en T(r3) kunnen T(o) , a en B 

berekend worden. Het absolute verloop van T(r) ligt dan vast. 

Voor verdere opmerkingen over de functie T(r): zie appendix I. 

a 
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Uit 2.7 volgt voor N(r) 

N(r) 

N(o) 
a + 

2.3 De functie P (r) nm 

- a 

(2.8) 

Het blijkt (l), dat onder de bij onze metingen heersende ontladings

condities ') (r) benaderd kan worden door een empirische formule 
nm 

van de vorm: 

p (r) 
nm 

P (o) 
nm 

2 h 2 
= K. exp (-h r ) + (1-K) exp(- ~ .r ) (2.9) 

waar1n: K en h constanten Z1Jn, die zo gekozen worden dat P (r) nm 
het gemeten verloop zo goed mogelijk benaderd. 

Voor een Vt~rklaring van de keuze van deze functie, en de metingen 

van P (r) wordt verwezen naar het stageverslag van de Hr.Eertrams Cl) . nm 

2.4. Berekening van I (~) 
nm 

Substitutie van de gevonden uitdrukkingen voor N(r): 2.8 en P (r) 2.9 
nm 

in de algemene formule voor I L·) : 2. 3 geeft na enige omzettingen: 
nm 

I C:) nm 

I ("- ) nm nm 

0 h 2 
K exp(-hR~u)+(I-K) exp(- ~Ru) 

l+bu 
+ l+abu 

0 
4 (Á -'-' ) ~ 

nm 
0 2 • 

C ~ N(o) 
nm 

l+abu 

l+bu 

du 

2 h 2 K exp(- h R u) + (1-K) exp(- - R u) 
4 

+ bu 

+ abu 

(2. I 0) 



waartn u = 

h 

2 r 

I _ T(R) 
T(o) 

T(R) _ a 

T(o) 
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3. De meetopstelling en de meetmethode. 

3. I ~~-g~~~g!!~~!gg~~~!~· 

De buisjes waaraan de gastemperatuursmeringen ZlJn verricht, hebben 

de in figuur 2a getekende vorm. 

In figuur 2a hebben de cijfers de volgende betekenis: 

anode. Deze bestaat uit een massief cilindertje van nikkel. 

2 kathode, Deze bestaat uit een hol cilindertje van tantaal, 

waarop barium is aangebracht. 

3 buitenbuis van pyrex. Uitwendige diameter = 18.0 mm. 

Inwendige diameter= 15.1 mm. 

Lengte~ 190 mm. 

4 binnenbuis van pyrex. Uitwendige diameter = 14.2 mm 

Inwendige diameter = 12 mm 

5,6,en 7 

• •• R = 6 mm. 

kwartspijpjes die respectievelijk lopen tot r ~ 0 mm, 

r ~ 3 mm en r ~ 6 mm. 

De uitwendige diameter van deze kwartspijpjes ligt tussen 

0.5 nnn en 0.6 nnn 

J = kwarts-pyrex overgangen. 

Opmerkingen: a. De binnenbuis ts aangebracht om te voorkomen dat 

de ontlading uitdijt op de plaatsen waar de 

kwartspijpjes in de buis steken. 

b. De metingen zijn verricht aan een vertikaal staande 

buis, omdat de vorm van ·de ontlading dan niet 

beÏnvloed wordt door convectie in radiale richting. 

In de kwartspijpjes van figuur 2a worden thermokoppels gebracht. De 

koppels zijn dan geisoleerd van de ontlading. Deze thermokoppels 



thermokoppel 

SCHEHATISC-iE VOORSTELLING VAN DE GASONTLADINGSBUIS. 

6 5 

r -
R 

2 

Fig.2a. 

Fig.2b. 

7 

'I 
I 

9 

8 thermokoppel 

thermol'oppel 
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blijven tijdens de meting op hun plaats. Zo meten we de temperatuur 

op drie vaste plaatsen in de ontlading. 

Ook zijn metingen met een verschuifbaar thermokoppel verricht. Hier

voor is een iets gewijzigd buisje gebruikt. In plaats van de 

kwartspijpjes 5 en 6 zit er één kwartspijpje, dat door heel de 

buis loopt. Zie figuur 2b. 

3.3 Q~_!Q~E~~~~EE~!~~ 

Voor de metingen met drie vaste thermokoppels zijn PT-PtRh
10 

thermokoppels gebruikt. 
10 

Deze zijn gemaakt van 50 ~m dikk~Pt en PtRh draden, welke met 

het argonare procedé aan elkaar gelast werden. De dikte van de 

las is kleiner dan 0.15 mm. 

Door een h;rartscapi llairtj e van ongeveer 0. 2 mm dikte om een van 

de thermokoppeldraden te schuiven, werden de draden van elkaar ge

ïsoleerd. 
10 Pt-PtRh thermokoppels kunnen gebruikt worden voor temperaturen 

tussen o0 e en 1400°e. Hun e.m.k. is ongeveer 6 ~V 
oe. 

Voor de metingen met het verschuifbare thermokoppel ~s chromel-

alumel thermocoax gebruikt. Dit thermocoax bestaat uit een draad 

chromel en een draad alumel binnen een mantel van inconel. Het 

magnesium is alles van elkaar geisoleerd. 

De uitwendige diameter van het thermocoax ~s 0.25 mm. Dit thermo

coax kan gebruikt worden voor temperaturen tussen o0 e en 1000 °e. 
~V 

De e.m.k. ervan is ongeveer 41 
oe 

De thermokoppels zijn tot op + 0.25 °e nauwkeurig geijkt. 

3.4 De meetmethode. 

De thermospanning is gemeten met een compensator, waarvan de 

thermospanning tot op ~ 3 ~V nauwkeurig afgelezen kan worden. 

De exacte plaatsen van de vaste en verschuifbare thermokoppels 

z~Jn gemeten met een meetmicroscoop, welke een afleesonnauwkeurig

heid heeft van + 0.02 mm. 
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De in de ontlading stekende kwartspijpjes verstoorden de ontlading. 

Voor deze verstoring is gecorrigeerd door met een magneetje de 

ontlading recht te trekken, en de daardoor optredende veranderingen 

van de thermospanningen te registreren op een schrijver. 

De asteroperatuur (T(o)) 1s gemeten door de grootste positieve 

verandering van de thermospanning te registreren, die optreedt als 

we de ontlading om het thermokoppel op de plaats r ~ o mm heen trekken. 

4. De meetresultaten van de thermokoppelmetingen. 

4.1 ~~-!b~E~~~~22~1~-~2-~~~-~~~!~_21~~!~-~~-~~-~~~1~~~~g. 

\.Je meten op drie plaatsen 1n de ontlading de gastemperatuur, en 

we 1 op r = 0 mm, r ':::::::1 3 mm en r ~ 6 rnm. 

De toevallige fout in de gemeten absolute temperatuur 1s maximaal 

+ 2%. 

Voor enige opmerkingen over de systematische fout 1n de temperatuurs

meting wordt verwezen naar appendix 2. 

Met behulp van een computer is door de drie meetpunten de volgende 

lorentzfunctie plus een constante gelegd: 

T(r) 

T(o) 
a + 

1-a 
2 

4 
r 
2 

I + 
R 

(, 
2 

Door de computer is berekend: 

I. a 

(zie formule 2.7) 

2. T(r) voor r = 2,4 en 6 mm. Opm: T(o) is rechtstreeks gemeten. 
-

3. de gemiddelde gastemperatuur van de zuil: T '1 ZUl 

In figuur 3,4 en 5 ZlJn respectievelijk T(o), ~~:~ en a 

uitgezet als functie van p300' met 1 als parameter. 

Opm: p300 = de vuldruk bij 300 K 

1 = de stroomsterkte door de buis. 
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Uit deze drie grafieken kan door interpolatie voor elke stroom

sterkte : i ( ~400 mA)· en voor elke vuldruk : p
300 

( ~ 400 mmHg) 

de gastemperatuur op elke plaats: r (~R) binnen de zuil berekend 

worden. 

Uit figuur 4 en 5 zten we dat voor kleine stroomsterkten en vul-
T(R) 

drukken T(o) en a groot ZlJn, en dat ze bij toenemende stroom-

sterkte en vuldruk sterk afnemen. 

Dit betekent, dat bij kleine stroomsterkten en vuldrukken het 

temperatuursprofiel vrij vlak loopt, en dat bij toenemende stroom

sterkte en vuldruk het profiel aanzienlijk scherper wordt. Dit 

verschijnsel noemt men contractie van het temperatuurprofiel. 

Deze contractie vindt voor het grootste gedeelte plaats voor vul

drukken kleiner dan 150 mmHg (bij constante stroomsterkte) en voor 

stroomsterkten kleiner dan 200 mA (bij constante vuldrukken). 

-
In figuur 6 is de gemiddelde gastemperatuur van de zuil: T .

1 ZUl 

uitgezet als functie van p300 , met i als parameter. 

Om alles te kunnen betrekken op het aan de ontlading toegevoerde 

elektrische vermogen: i x V, 1s in figuur 7 1 x V uitgezet als 

functie van 1, met p
300 

als parameter. Opm: V is de spanning 

over de buis. 

In figuur 8 , 9 en 10 zijn respectievelijk T(o), ~~:~ en a 

uitgezet als functie van p
300

, met i x V als parameter. 

We zten uit deze grafieken, dat voor grote vermogens (i x V >20 Watt) 
T(R) 

en voor grote vuldrukken (p
300 

'· 300 mmHg) T(o) , T(o) en a 

vrijwel drukonafhankelijk zijn. 

Dit betekent, dat voor vuldrukken groter dan 300 mmHg en voor 

stroomsterkten groter dan 100 mA de gastemperatuur alleen een 

functie 1s van het aan de zuil toegevoerde elektrische vermogen. 

Dit kan worden verklaard door aan te nemen dat in de zuil de energie

produktie als gevolg van de lage waarde van E/p, volledig wordt 

bepaald door elastische botsingen tussen elektronen en gasatomen. 

De hieruit volgende ideeën over het mechanisme van de contractie 

zullen worden medegedeeld in een korte publicatie. 
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T(o) 1n K 

1250 

1000 

750 

x : 1 50 mA. 

e: 1 = 100 mA. 

500 A: 1 = 200 mA. 

fl.: 1 = 300 mA. 

o: 1 400 mA. 

p300 in nnnHg. 

301) 
0 100 200 300 00 

Fig.3: T(o) als functie van p 300 , met i als parameter. 
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o. 
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0 

Fig. 4: 

T(R) 

T (o) 

T(R) 

T(o) 
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)C: ~ 50 mA. 

e: ~ 100 mA. 

': ~ 200 mA. 

f1: ~ 300 mA. 

o: i 400 mA. 

p
300 

in mmHg ... 
100 200 300 400 

als functie van p300 , met i als parameter. 
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1.0 r--------------------------------------------------------------------------. 

a 

0.9 

x : 1 = 50 mA. 

•= 1 100 mA. 

Ä: 1 = 200 mA. 

ó: 1 300 mA. 

0.8 
o: 1 400 mA. 

0.7 

0 

p300 in mmHg 0 

• 
0.4 

0 100 200 300 400 

Fig.S: a als functie van p300' met i als parameter. 
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900.-----------------------------------------------------------------------~ 

-

zuil 
T l_n K 

.800 

700 

600 

500 

X: ~ = 50 mA. 

•= ~ 100 mA. 

•= ~ 200 mA. 

400 t:.: i 300 mA. 

o: ~ 400 mA. 

p300 in nunHg ... 
300 ~o~----------~~~o+o------------~2~o~o~------------~3~oo~----------~3~o~oL-----~ 

-
Fig.6: Tzuil als functie van p300 , met ~ als parameter. 
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Fig.7: 

i x V als functie van i, 

met p
300 

als parameter 

x : 
e: 

':_ 
ö: 

o: 

p300 

p300 

p300 

p300 

p300 

i in rnA 

200 

10.4 nnnHg 

lOl mmHg 

202 mmHg 

303 mmHg 

405 nnnHg. 

300 400 
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T(o) 
• 

in K 

J250~ 
I 

1000 

• 

x 

x : ~ x V 20 Watt 

•= ~ x V 30 Hatt 

•= i x V 40 Hatt 

500 ~: ~ x V 50 Hatt 

p300 ~n rnmHg 

300 

0 100 200 300 400 

Fig.8: T(o) als functie van p300 , met i x V als parameter. 
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T (R) 

T(o) 

• T(R) 
F~g. 9: 

T(o) 
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X: ~ x V 20 Hatt 

•= ~ x V 30 Hatt 

•= i x V 40 Hatt 

ó= ~ x V 50 l.Jatt 

x 

• 

100 200 300 400 

als functie van p
300

,met ~ x V als parameter. 



20 

1.0,_--------------------------------------------------------~--------------~ 

a 

0.9 

X: ~ x V 20 \~att 

0.8 •= ~ x V 30 Hatt 

A: ~ x V 40 l.Jatt 

fl: ~ x V = 50 Watt 

0.7 

0.6 

0.5 
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Deze metingen z~Jn gedaan bij dezelfde vuldrukken en stroomsterkten, 

als waarbij met de vaste thermokoppels gemeten ~s. 

Deze metingen zijn gedaan om na te gaan of het radiale verloop van 

de gastemperatuur inderdaad benaderd kan worden door een functie 

gegeven door formule (2.7), zoals in paragraaf 4.1 is verondersteld. 

Uit de metingen blijkt ·dat het gemeten temperatuurprofiel binnen 

de relatieve meetonnauwkeurigheid van enkele procenten inderdaad 

benaderd kan worden door deze lorentzfunctie plus een constante. 

5. Berekening van de vorm en de halfwaardebreedte van de neon

spectraallijn f = 5852 R . 
5. I ~~-~~E~-~~~-~~-~p~~!E~~!!ii~~ 

De vorm van de spectraallijn wordt gegeven door formule 2.10. 

In deze formule zijn bekend: 

K en h 

a en b 

uit de P (r)-metingen 
nm 

uit de gastemperatuursmetingen. 

De integralen zijn numeriek berekend met de computer. 

I C) 
nm 

I C ) nm nm 

~s getekend als functie van 
~-w 

nm 

C N(o) 
nm 

voor een aantal 

vuldrukken (<300 mmHg) en stroomsterkt-en (< 300 mA). Hieruit bleek 

dat voor deze vuldrukken en stroomsterkten 

I (.._) 
nm 

~n zeer goede benadering (beter dan 1%) een lorentz-
I (JJ ) 

nm nm 

functie is van de vorm: 

waarin: 

I (w) 
nm 

I (:.J ) 
nm nm 

4 (r...; ) 
2 

1 
+ __ __;n;;:.m:,:__ 

2 

'1nm halfwaardebreedte van 
I (w) 

nm 

I (.._ ) 
nm nm 

(5. I) 
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Voor een aantal vuldrukken ( ~ 300 mmHg) en stroomsterkten 

(~ 300 mA) is tevens y /C N(o) berekend. Als we N(o) kennen, dan 
nm nm 

kunnen we r nm berekenen. N(o) hangt af van de branddruk in de buis, 

zodat N(o) en dus ook y afhangt van het buisvolume buiten de zuil. 
nm 

Nu zijn de metingen van de halfwaardebreedten met de Fabry-Perot 

interferometer en de P (r)-metingen verricht aan dezelfde buisjes. 
nm 

De gastemperatuursmetingen zijn echter om practische redenen verricht 

aan buisjes met een enigszins afwijkende constructie. De inwendige 

diameters van de beide typen buisjes zijn wel even groot, maar de 

schadelijke volumes verschillen. Onder het schadelijk volume ver

staan we de ruimte in de buis buiten de zu{l. Dit zijn dus de 

ruimten rondom de anode en de kathode, bolcapillairen, kwarts

pijpjes. In deze ruimten is de gastempera-tuur aanzienlijk lager 

dan in de zui 1. 

We nemen nu aan dat in de buisjes waaraan de halfwaardebreedte

metingen en de P (r)-metingen zijn verricht het gemeten relatieve 
nm 

temperatuurprofiel , volgens formule 2.7, aanwezig is. We kunnen 

dan de gemeten halfwaardebreedte berekenen, als we de N(o) in 

dit buisje kennen. 

\.Je kunnen deze N(o) met de volgende methoden meten: 

I. We meten de branddruk: pb in het buisje, immers pb = N(o) k T(o), 

2. We meten ~n de lengterichting de halfwaardebreedte: y(o) op de 

as. Hiervoor geldt: y(o) = C .N(o). nm 
3. We maken het buisje zodanig dat het schadelijk volume nul is. 

Als het schadelijk volume in de buis nul is, dan geldt dat de 

gemiddelde gasdichtheid in de zuil gelijk is aan de gemiddelde 

gasdichtheid in de buis. 

Uit formule 2.8 volgt voor de gemiddelde gasdichtheid in de zuil: 
-
N "1 • 
zu~ 

-
N zui 1 = N(o),\ 

a 
I-a 

a
2

b 
ln (I+ab) ~ (5.2) 

-
De gemiddelde gasdichtheid ~n de buis: N ~s te berekenen uit de 

vuldruk: pv en de vultemperatuur: Tv 

N (5.3) 
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- -
Omdat N .

1 zu~ 
N kan uit de formules 5.2 en 5.3 N(o) berekend worden. 

De methode die ons voor ogen stond om N(o) te meten, is methode 2, 

de meting van ·r (o). Deze metingen blijken echter niet zonder meer 

bruikbaar te zijn, vanwege verstorende invloeden van de kathode 

op de gem~ten halfwaardebreedte: 1 (o). 

We hebben echter wel de halfwaardebreedte kunnen berekenen voor het 

type buisje waaraan de gastemperatuursmetingen zijn verricht. 

We hebben nl. de branddruk: pb in deze buisjes gemeten als functie 

van de vuldruk bij een stroomsterkte van 200 mA. Dit is gedaan 

met een membraanmanometer, terwijl het buisje zich aan een pompstel 

bevond. 

De zo berekende halfwaardebreedtes hebben als functie van vuldruk en 

stroomsterkte hetzelfde verloop als de, aan het andere type buisje, 

interferometrisch gemeten halfwaardebreedtes, doch hebben een 

systematisch te kleine waarde. 

Dit komt doordat in het type buisje waaraan de gastemperatuurs-

en branddrukmetingen zijn gedaan het schadelijk volume aanzienlijk 

groter is, dan in het type buisje waaraan de interferometrische 

metingen van de halfwaardebreedte zijn gedaan. Hierdoor is de ge

middelde gasdichtheid in de zuil kleiner, en dit veroorzaakt een 

kleinere halfwaardebreedte. 

Om te illustreren dat het verloop van de berekende halfwaardebreedte 

als functie van de vuldruk en de stroomsterkte hetzelfde is als het 

verloop van de interferometrisch gemeten halfwaardebreedte als 

functie van vuldruk en stroomsterkte, is ~n figuur 11 

{i - "( 300 
getekend als functie van ~. 

'so- 1 300 

onafhankelijk te zijn. 

Opmerking: y. halfwaardebreedte 
~ 

iso halfwaardebreedte 

'300 
halfwaardebreedte 

bij een 

bij ~ 

bij ~ = 

·y i - 1300 
blijkt druk-

150- '(300 

stroomsterkte ~. 

50 mA. 

300 mA. 
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0 
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y. 
~ - \300 

Yso - Y3oo 

• 

x 

100 

x 
t:. 

• 

•= 
t:.= 

x : 
o: 

•= 

200 

p300 100 rrnnHg 

p300 = 150 rnmHg 

p300 200 rrnnHg 

p300 250 rrnnHg 

p300 300 rnmHg 

][ meetfout van I % + 

~ in mA 

als functie van i,met p300 als parameter. 
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In deze figuur geeft de getrokken lijn het uit de gastemperatuurs

metingen, branddrukmetingen en P (r)-metingen berekende verloop van 
nm 

'ti - y 300 

'so- Y3oo 
als functie van 1. 

De in de figuur aangegeven meetpunten ZlJn de waarden van 

1 i - '( 300 

'50 y300 
berekend uit de interferometrisch gemeten halfwaardebreedten. 

De in de figuur aangegeven meetfout van 1% slaat op de inter

ferometrische metingen. 

6. Conclusies en suggesties. 

6.1 Conclusies. 

Uit de metingen en berekeningen kunnen de volgende conclusies 

getrokken worden. 

I. Het gastemperatuursprofiel 1n de positieve zuil kan voor vul

drukken kleiner dan 400 mmHg en voor stroomsterkten kleiner 

dan 400 mA beschreven worden met de empirische relatie: 

T(r) = 

T(o) 
a + 

1-a 
(zie formule 2.7) 

Deze gastemperatuursverdeling wijkt duidelijk af van het in 

de literatuur meestal aangenomen parabolische gastemperatuurs

verloop (zie figuur I, paragraaf 2.2). 

2. Voor vuldrukken groter dan 300 mmHg en stroomsterkten groter dan 

100 mA wordt het gedrag van de zuil nagenoeg geheel bepaald door 

het aan de zuil toegevoerde elektrische vermogen. 

Dit heeft geleid tot het opstellen van een nieuw thermisch model 

voor de contractie van de positieve zuil. 

3. Het interferometrisch gemeten lijnprofiel, dat bestaat uit een 

middeling over de doorsnede van de zuil van de plaatselijk 

uitgezonden lorent~profielen, is weer een lorentzfunctie. 
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I. Om een sluitend geheel te krijgen, is het zinvol om de gas

temperatuursmetingen, de P (r)-metingen, de N(o)- metingen, 
nm 

en de metingen van de halfwaardebreedte te doen aan dezelfde 

buisjes. 

2. Om een indruk te kunnen krijgen van de temperatuurverdeling 

binnen heel de ontladingsbuis, moeten de temperatuur van kathode 

en anode, en eveneens de tenperaturen van de schadelijke volumes 

gemeten worden. 

3. Door met een smal diafragma in de lengterichting de halfwaarde

breedte te meten als functie van de straal, krijgt men een 

indruk van het radiale verloop van de gasdichtheid. Zo kan het 

gemeten gastemperatuursprofiel gecontroleerd worden. 
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Appendix I 

De functie T(r). 

He hebben T(r) berekend voor een theoretisch model van de zuil. 

Dit model ~~B~t de volgende aannamen: 

I. Alleen binnen een cilinder met straal r , o < r ~ R, vindt 
0 0 

~n de zuil dissipatie van elektrisch vermogen plaats. 

r ~s niet vast, maar is een functie van het aan de ontlading 
0 

toegevoerde elektrische vermogen. 

2. Binnen deze cilinder is het gedissipeerde vermogen per volume

eenheid constant. 

3. Het aan de zuil toegevoerde vermogen wordt vrijwel geheel 

omgezet in warmte. 

Voor vuldrukken groter dan 300 mmHg en voor stroomsterkten groter 

dan 100 mA blijkt dit model een goede benadering van de werke!ijk

heid te z~Jn. Een uitgebreide uitwerking van dit model zal gegeven 

worden in een publicatie, die spoedig zal verschijnen . 

Voor dit model kan een warmtebalans opgesteld worden. Hiervoor 

hebben we de warmtegeleidingscoëfficiënt van neon nodig. Deze 

warmtegeleidingscoëfficiënt kunnen we goed benaderen door de 

volgende uitdrukking (~) 

I, 

ne 0 
(Al, I) 

waarin: = warmtegeleidingscoëfficiënt van neon. ne 
', constante 

0 

T absolute gastemperatuur. 

De warmtebalans van de zuil levert dan de volgende differentiaal

vergelijking op: 

d 

(
x { Ihl) 

\ T(o) 

2/3 d(~~~~))-- - u 
dx 

(A 1 • 2) 
x dx 



u 

u 0 

\ T(o) 5/ 3 
0 
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voor o .::: x ~ 6 

d 
Randvoorwaarden: voor x = 0 

( T(x) 
T(o) 

dx 

voor x 0 
T(x) 

T(o) 

waarin: 
r 

x = -
R 

r 
5 

0 

R 

() 

I . 

u"= de per volume-eenheid en per seconde geproduceerde 

warmte binnen de cilinder met straal r . 
0 

Dit is gelijk aan het elektrisch vermogen per volume-

eenheid. 

De oplossing van AI.2 is: 

Voor o ~ x ~ ê 

T(x) 

T(o) 

Voor ~ < x ~ 

T(x) 

T(o) 
= 

(I 
5 

I2 

(I - 5 

I2 

(A I. 3) 

1 U 52 ln ~ ) 3/5 
6 ó 

Deze oplossing heeft bij benadering hetzelfde verloop als de door 
. T(r) 

formule 2.7 gegeven funct1e T(o) 
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Appendix 2 

De systematische fout ln de metingen van de gastemperatuur. 

Het thermokoppel neemt de temperatuur aan van het gas, omdat er 

warmteoverdracht plaats vindt van het gas naar het thermokoppel. 

De systematische fout in de metingen van de gastemperatuur wordt 

nu veroorzaakt door een aantal processen die, anders dan door 

warmteoverdracht van het gas naar het thermokoppel, warmte aan het 

thermokoppel toevoeren of van het thermokoppel afvoeren. 

Van deze processen zijn in ons geval de volgende drie het meest van 

belang: 

I. warmteafvoer door warmtegeleiding via het thermokoppel naar de 

omgeving. 

2. warmteafvoer door uitstraling van het thermokoppel. 

). warmtetoevoer ten gevolge van recombinatie van lonen en 

elektronen en deëxcitatie van metastabielen op het thermokoppel. 

Berekeningen tonen aan dat proces I weinig, proces 2 daarentegen 

veel invloed heeft op de metingen van de temperatuur • 

De invloed van de onder drie genoemde processen op de temperatuur

metingen is niet te berekenen, aangezien -er niets bekend is over 

wandrecombinatie, terwijl ook de bijdrage van de deëxcitatie 

van de metastabielen moeilijk te schatten is. 

Uit berekeningen blijkt dat de systematische fout niet veroor

zaakt kan worden door de processen I en 2 alleen, maar dat er een. 

aanzienlijke compensatie door proces 3 op moet treden. 

Alhoewel de gemeten gastemperatuur: T(r) tengevolge van de 

systematische fout eventueel een duidelijke afwijking van de 

werkelijke gastemperatuur kan vertonen, zal het relatieve 

verloop van de gemeten gastemperatuur: ~~~~ veel minder afwijken 

van het werkelijke gastemperatuursverloop. 

Aangeziende berekende halfwaardebreedte afhangt van de bij de bere

keningen gebruikte waarden van de gemeten gastemperatuur, geeft ae 

mate van overeenstemming tussen de gemeten en berekende halfwaarde

breedte van de neon-spectraallijn .\ = 5852 R een indruk van de 

systematische fout in de metingen van de gastemperatuur. 
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