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Bepaling van enkele overgangswaarschijn

lijkheden behorende bij spektraallijnen . . 
van het a'gon1on. 

D. van Houwelingen JUnl 1969 
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SAMENVATTING 

Uit de intensiteitsmetingen van spektraallijnen van een argon boogontlading 

zijn bij asteroperaturen van 11.050 Ken 11.530 Ken drukken van respectievelijk 

518 en 527 rnm Hg de overgangswaars~hijnlijkheden van vier spektraallijnen 

van het eenmaal geïoniseerde arSPn(4348,4806,4879 en 4847 R) bepaald. Voor 

de reeds eerder geconstateerde. z;lfabsorptie van de 4348 R lijn is gecorrigeerd. 

Deze waarden van de overgangswaarschijnlijkheid zijn binnen·hun nauw

keurigheidsgrenzen gelijk aan de bekende theoretische waarden. 

De temperaturen zijn bepaald uit zowel de intensiteit van neutrale~lijnen 

met de daarbij behorende bekende overgangswaarschijnlijkheden als uit de 

intensiteit van de continue straling. 

Ook van enkele neutrale lijnen is de overgangswaarschijnlijkheid bepa~ld. 
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LIJST VAN GEBRUIKTE SYMBOLEN 

m bovenste niveau 

n onderste niveau; hoofdkwantumgetal 

o neutrale atomen 

x geÏoniseerde atomen 

2 2 x geÏoniseerde atomen 

z z x geïoniseerde atomen 

e electronen ; em~ss~e 

cant continuurn 

overgangswaarschijnlijkheid 

Debye lengte 

energie 

ionisatie energie vanuit het bijbehorende grondniveau 

statistisch gewicht 

constante van Planck 

intensiteit, stralingsdichtheid 

inwendig kwantum getal 

constante van Boltzmann 

neven kwantum getal 

radiant ie 

rust massa 

deeltjesdichtheid; hoofdkwantumgetal 

druk; met indice partiëlè druk 

lading electron 

partitie functie 

temperatuur 

absorptiecoëfficiënt 

golflengte 

frequentie 

zie paragraaf 2.3 

transmissie coëfficiënt 
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I. Inleiding 

Voor het bepalen van de temperatuur van een volledig geÏoniseerd argongas 

of het bepalen van de elektronentemperatuur in een argon plasma dat niet in 

thermisch evenwicht is, is het gewenst dat de overgangswaarschijnlijkheid 

van enkele spektraallijnen van het argon ion bekend zijn. In de literatuur 

worden voor deze ionlijnen waarden gegeven welke onderling .een grote spreiding 

vertonen (I t/m 7). Deze overgangswaarschijnlijkheden zijn alle gemeten in 

min of meer open systemen (o.a. kaskadeboog en vlam) met kans op verontreini

gingen, of bij lage gasdichtheden (thêta-pinch) waar twijfel over thermisch 

evenwicht kan bestaan. Daarom hebben we metingen verricht aan een argon boog

ontlading met hoge gasdichtheid (druk is ca. 500 rnmHg) in een gesloten kwarts 

buis. Voor deze ontlading kunnen we boven een zekere stroomsterkte aantonen 

dat deze in lokaal thermisch evenwicht (LTE) verkeert. De temperatuur in de 

ontlading is bepaald uit de intensiteit van enkele Ar I lijnen en de daarbij 
' behorende bekende waarden van de overgangswaarschijnlijkheden en uit de 

intensiteit van de continue straling. De druk in de buis is gemeten met 

behulp van een aan de buis gesmolten dunwandige hardglazen spiraal manometer. 

De dichtheden van de componenten van het argonplasma zijn berekend uit de 

Saha-Eggert vergelijking, de quasi-neutraliteitsconditie en de wet van 

Dalton. Na de meting van de absolute intensiteit van de Ar II lijnen zjjn 

hieruit de overgangswaarschijnlijkheden bepaald. De absolute stralingsinten

siteit op de as van de ontlading is gevonden door de radiale intensiteits

verdeling te berekenen. Deze verdeling volgt uit het toepassen van de reken

methode van Abel op de gemeten radiantie van dunne plakjes uit de ontlading 

evenwijdig aan de as van de ontlading als funktie van de afstand van deze 

plakjes tot de as. Het bij het toepassen van de methode van Abel benodigde 

differentiaalquotiënt van genoemde radiantie naar de afstand tot de as is 

bepaald met behulp van een trillend spiegeltje in de lichtweg tussen de 

ontlading en het meetsysteem. 

De op deze wijze gevonden waarden voor de overgangswaarschijnlijkheden 

zijn tenslotte vergeleken met die welke door anderen experimenteel of 

theoretisch zijn bepaald. 

• 

• 
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2. Gebruikte methode ter bepaling van de overgangswaarschijnlijkheid. 

In een plasma dat in lokaal thermisch evenwicht (LTE) is, ~s de stralings

intensiteit van de spektraallijn À behorende bij een overgang van het energie

niveau rn naar het energieniveau n; 

I()\,T) I ,582. 10-I? A 
rnn 

(erg/crn3 ster sec) 
3 (0,1 J/rn ster sec) 

De temperatuur T is op drie verschillende rnanieren bepaald:. 

!)uit de absolute intensiteit van één spektraallijn, 

( 2, I) 

2) uit de relatieve intensiteit van twee spektraallijnen ten opzichte van 

elkaar, 

3) uit de intensiteit van de ,continue straling. 

In hoofdstuk 3 wordt aangegeven hoe de dichtheid n(T) en de partitiefunktie 

Q(T) berekend zijn. De absolute intensiteit I(À,T) wordt gemeten zoals is 

aangegeven in hoofdstuk 4. Met behulp van vergelijking (2,1) kan dan de 

overgangswaarschijnlijkheid A berekend worden omdat alle andere groot-rnn 
heden bekend zijn. 

2.1 Temperatuurbepaling uit de absolute intensiteit van een spektraallijn 

met bekende overgangswaarschijnlijkheid. 

Uit vergelijking (2,1) kunnen we de temperatuurT berekenen als de overgangs

waarschijnlijkheid en de andere grootheden bekend zijn. Voor deze rneth~de om de 

temperatuur te bepalen gebruiken we de lijn bij À = 4300 R van Ar I omdat 

zes auteurs (3,5,8,10,11 en 12) voor de hierbij behorende overgangswaar~ 

schijnlijkheid dicht bij elkaar liggende waarden vinden (zie tabel I) 

.. 



Tabel I Literatuurwaarden voor A van de lijn bij À 
.mn 

-----r- -----------

4300 R Ar I. 

A x 10-5 (s- 1) 
mn Onnauwkeurigheid 

(%) 
referentie 

-------------

3,25 

3, I 

0,98 

3, I 7 

3, I 8 

4, I I 

3, I 4 

3, I 

I 5 

10 

30 

5 

I , 3 

I I 

I 2 

18 

(8) 

(3) 

(9) 

(I 0) 

(I I) 

(2) 

(5) 

(12) 

We kiezen A 
mn 

5 -1 
3,18.10 s van Malone (11) omdat deze het gemiddelde 

van alle vermelde waarden goed benadert en voor.deze overgangswaarschijn-

lijkheid ook de kleinste onnauwkeurigheid opgegeven wordt. 

2.2 Temperatuurbepaling uit de relatieve intensiteiten van meerdere 

spektraallijnen met bekende overgangswaarschijnlijkheden. 

Uit vergelijking (2,1) volgt:, 

10 
log(l(À,T).À/A g .constante(T)) =- E /2,303kT ... mn m m (2,2) 

De grafische voorstelling van deze logarithme als funktie van de aanslag

energie bij constante temperatuur en voor één soort deeltjes is een rechte 
' 

lijn waarvan de helling (2,303 kT)-I is. Hieruit kunnen we de temperatuur 

T berekenen . Het voordeel van deze methode is dat zowel de intensiteiten 

I ( 1\, T) als de overgangswaarschijnlijkheden sleehts relatief ten opzichte 

van elkaar bekend behoeven te zijn. Voor een nauwkeurige meting is 

het van belang dat spektraallijnen gekozen worden waarvoor de aanslag-

energieën in waarde zoveel mogelijk verschillen. 
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De gekozen lijnen staan vermeld in tabel 2. 

Tabel 2: Gegevens lijnen bij À= 6965 Ren 3834 RvanAr I. 

,\ E gm A xi0-5 onnauwkeurig referentie m mn heid 
(R) (cm-1)1) (s-I) (%) 

6965 107.496 
' 

3 51 ,4 10 ( 10) 

3834 121.470 I 6,91 10 ( 1 I ) 

--~--- -----~ 

1) De energie van een niveau wordt in dit verslag uitgedr~kt 1n de reciproke 

golflengte in cm van de straling geëmiteerd bij de eventuele overgang van dit 

niveau naar de grondtoestand. cm-I ~ 1/8067,5 electr~n volt. 

Coates (10) heeft de overgangswaarsçhijnlijkheid van de 3834 R-lijn niet 

gemeten, Malone (11) de overgangswaarschijnlijkheid van de 6965 R-lijn niet. 

De overgangswaarschijnlijkheden welke wel door beiden gemeten zijn komen 

goed overeen, zodat we aan mogen nemen dat de beide A waarden relatief ten mn 
opzichte van elkaar correct zijn. 

2.3. Temperatuurbepaling uit de intensiteit van de continue straling. 

De intensiteit van de continue straling wordt gegeven door (3) 

I cont. 
I ,65.10-28 

2 
n 

e 

À 2 ~/T 
[ { 6C ( 1-exp-hv/kT)} + exp-h\l/kT J 

Ql 

4 
(erg/cm ster sec) .•.. (2.3) 

(JO J/m4 ster sec) 

De term tussen de accolades is de bijdrage van elektronen die van een 

toestand met niet gekwantiseerde energie overgaan naar een toestand 

met wel gekwantiseerde energie (de zogenaamde vrij -gebonden overgangen). 

Hierin is t(~,T) een door Schlvter (13) berekende faktor welke praktisch 

onafhankelijk is van de temperatuur. De resterende term tussen de grote 

haken is de bijdrage van elektronen welke overgaan van een toestand met niet 

gekwantiseerde energie naar een toestand met eveneens niet gekwantiseerde 

energie (de zogenaamde vrij-vrij overgangen). 
' Voor de golflengten waarbij we de continue straling gemeten hebben 
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zijn de ~n (13) berekende waarden van t gegeven ~n tabel 3. 

Tabel 3: ~-faktoren uit (13) . Zie formule (2,3) 

3834 

4251 

4259 

4300 

4348 

4806 

..------------

t(I400K) 

-----------i 

I, 55 

1,85 

I, 85 

I ,90 

I, 90 

2' 15 

L ________ ______.____ 

In deze no;2~'~En C heeft Schl~ter (13) ook de correctie ondergebracht voor 

de verbreding van de niveaus met hoge energie. Bij overgangen van en 

naar zulke niveaus is het namelijk mogelijk dat de bijbehorende spektraal

lijnen zó verbreed worden dat zij niet meer van de continue straling te 

onderscheiden zijn. 
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3. Berekening van de dichtheden van de plasma componenten 

Voor de berekening van de dichtheden van de plasmacomponenten gaan we uit 

van de volgende veronderstellingen: 
' a) het plasma bezit een loka~l thermisch evenwicht 

b) het plasma is quasi-neutraal, 

c) de gemeten druk is de som van de partiële drukken. 

Verder beperken we ons tot een plasma dat is samengesteld uit elektronen, 
~ 

atomen van één soort en hun ionen. We verkrijgen de volgende drie ver-

gelijkingen: 

De vergelijking van Saha-Eggert: 

n 
1

• n 
z+ e 

n 
z 

2( 
21ml kT 

e )3/2 
h2 

Qz+l 
exp - (E -6E )/kT 

Qz z z 

.... (3,1) 

De vergelijking die de quasi-neutraliteit weergeeft: 

n = 1: z n 
e z 

(3 '2) 

De vergelijking van Dalton: 

p = kT(n + tn ) + ~p 
e z 

(3 ,3) 

In vergelijking (3,1) ~s ~E de ionisatieenergieverlaging (zie 3.2). 
z 

~p in de vergelijking (3,3) i~ de Debye-HÜckel drukcorrectie tengevolge 

van de elektrostatische aantrekking tussen elektronen en ionen. Deze 

drukcorrectie is gelijk aan: 

3 -kT/24nD (14) 

Hierin ~s D de Debyelengte 

D =[ __ k_T __ 

2 2 
4'1q Z:n z 

z 

J 

(3 ,4) 

(3 ,5) 
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3. I Lokaal thermisch evenwicht. 

Als kriterium voor het heersen van lokaal thermisch evenwicht 1n een homogeen 

transparant plasma heeft Griem (IS) aangenomen dat het aantal overgangen 

per ~ijdseenheid van het eerste aangeslagen niveau naar het grondniveau 

door botsingen met elektro~en tienmaal groter is dan het aantal overgangen 

per tijdseenheid tussen deze niveaus door spontane emissie. Chapelle (5) 

berekent hiermee dat er in een argon boogontlading lokaal thermisch 

· h h d 1 d. h h ·d · dan I0 16cm-3 . evenw1c t eerst wanneer e e ectronen 1c t e1 groter 1s 
• 

Dat wil zeggen dat voor argoa bij eert gasdruk van één atmosfeer de 

temperatuur hoger dan 9500 K moet zijn. Bij lokaal thermis~h evenwicht 

zijn electronentemperatuur, ionentemperatuur en gastemperatuur in het 

plasma praktisch gelijk te stellen en gelden voor het plasma de Bo)tzmann 

en Saha-Eggert vergelijkingen. Dat deze beide vergelijkingen gelden voor 

argon onder bovengenoemde condities wordt experimenteel bewezen door o.a. 

Richter (3), Olsen (I) en Freeman(l6). Het verschil in electronentempe

ratuur en gastemperatuur is gemeten door Gurevich (17) . Reeds bij een 

7500 1 k d . h . 1015 -3 . . temperatuur van K en een e e tronen 1cht e1d van cm 1s d1t 

verschil slechts 120 K. 

In de as van de door ons gebruikte argonontlading is de electronen-
16 -3 

dichtheid ca. 3.10 cm zodat wij mogen aannemen dat er lokaal 

thermisch evenwicht is. 

3.2 De verlaging van de ionisatieenergie 

De ionisatieenergie, 'zoals deze gewoonlijk gedefinieerd wordt , geldt 

voor een geÏsoleerd atoom of ion. In een plasma wordt deze ionisatie

energie echter verlaagd door de aanwezigheid van het electrische veld 

van de omringende geladen deeltjes. 

Over deze verlaging van da ionisatieenergie bestaan meerdere theorie~n • 

Een overzicht van deze theorieën wordt gegeven in (18) . De meest toege

paste theorieën zijn van UnsÖld (19) welke slechts het electrische veld van 

de naaste buur in rekening brengt en van Ecker en KrÖll (20) welke hier

voor het gemiddelde veld in het pl~sma nemen zoals dit berekend wordt 

volgens de Debye-HÜckel theorie. Experimenteel is nog niet overtuigend 

bewezen welke theorie de beste is,aangenomen wordt echter dat de theorie 

van UnsÖld slechts geldt bij elektronendichtheden die in het algemeen te hoog 

zijn om in een laboratoriumplasma te·verwezenlijken. Ecker en KrÖll 

geven de kleinste waarde voor de ionisatieenergieverlaging en hun uit-
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komst wordt toegepast door o.a. Olsen (I) en aanbevolen door Neumann(21) •. 

De verlaging volgens UnsÖld wordt in (22) toegepast bij de berekening van 

de dichtheden van de componenten in het argonplasma. Wij sluiten ons, om 

onze uiteindelijke resultaten te kunnen vergelijken met d1e van anderen, 

bij Olsen (I) aan en passen de verlaging volgens Ecker en KrÖll toe. De 
19 -3 

verlaging 1s voor n < JO · cm : 
e 

• 3.3 Bepaling van de partitie funkties. 

De partitiefunktie Q 1s gedefinieerd als 

met g 
n 

g exp-E /kT 
n n 

2 J + I 
n 

. . • • • (3 ,6) 

••• (3,7) 

(3 ,8) 

Voor de berekening van Q hebben we een tabel nodig waarin voor ieder 

niveau n, de energie van het niveau E en het statistisch gewicht g 
n n 

voorkomen. Zulke tabellen zijn voor argon nog niet gepubliceerd. We hebben 

ze samengesteld met de gegevens voor Ar I en III uit (23) en voor Ar II 

uit (24). 

We beperken ons 1n de berekeningen tot een max1mum temperatuur van 

20.000 K. De niveaus die liggen tussen het hoogste bekende niveau en het 

ionisatieniveau voor Ar II en III geven dan een te verwaarlozen bijdrage 

tot Q. Voor Ar I 1s het echter noodzakelijk niveaus toe te voegen aan 

de gepubliceerde en hiervan ook de bijbehorende waarden van g te bepalen. 

Deze g wordt bepaald door de toegestane waarden van J van het beschouwde 

niveau zoals dit uit het nevenkwantumgetal 1 volgt te combineren met de J 

van het bijbehorende ionisatieniveau. Hierbij moeten we er op letten dat 

Ar I twee ionisatieniveaus heeft met J = I~ en!. Als voorbeeld krijgen 

we voor een f-baan ( 1 = 3 ,. j 

met J = I! respectievelijk J 

2! en 3D behorende bij het ionisatieniveau 

1,2,2,3,3,4,4 en 5 zodat wánneer deze 

n1veaus als één niveau worden beschouwd, g = t(2J+l) = 56. 

De energie van dit niveau wordt meestal berekend met de formule van Ritz 

bekend van de spectra van alkali metalen. Wij hebben uitgezet log(En+I-En) = 
= f(lpg n) bij constante 1 ( n en 1 zijn de kwantumgetallen) en constateren 

dat dit voor grotere waarden van n in zeer goede benadering een rechte 
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lijn 1s met een helling vari~rend van ca. -4 voor de s-banen tot ca.-3 

voor de f-banen. Een soortgelijk verloop vindt men bij de alkalimetalen 

voor het doublet interval (25). 

Wij nemen in onze berekeningen slechts niveaus mee met een energie lager 

dan de ionisatieenergie verminderd met 260 cm-I. Dit is voldoende omdat bij 

een druk van I atm. de ionisatieenergieverlaging reeds groter is dan deze 

waarde bij temperaturen hoger dan 10.000 K en bij lagere temperaturen de 

bijdrage in de partitie funktie van de hoger gelegen niveaus praktisch te 

verwaarlozen is. De extrapolatie gaat dan voor s-banen niet verder dan 

tot n = 60 en voor f-banen tot n = 23. Een eventuele fout blijft dus be

perkt. De energie van de banen volgende op de f-banen is niet bekend maar. 

mag gelijk gesteld worden aan die van overeenkomstige f-banen met eventueel 

een kleine correctie voor lage waarden van n. Na het inventariseren van 
• alle niveaus, waarbij we na het eerste tiental niveaus boven het grond-

niveau kunstmatige niveaus met regelmatige energieverschillen invoeren, 

blijkt dat de g waarden enórme fluctuaties vertonen. Het effekt hiervan 

is opgeheven door de hoge g-waarden uit te smeren over naastliggende 

niveaus, hetgeen we mogen doen· omdat de hooggelegen niveaus verbreed 

worden in het door ons besch~uwde plasma . 
• 

In appendix I ZIJn de aldus bepaalde energie~~met bijbehorende ·g-waarden 

gegeven voor Ar I,II en lil. Hiermee kunnen de partitiefuncties 

berekend worden tot een temperatuur van 20.000 K. 

3.4 De dichtheden van de plasmacomponenten. 

We ZIJn nu 1n staat de vergelijkingen (3,1)t/m(3,3) op te lossen met een 

methode gegeven in (1). Voor temperaturen lager dan 20.000 Ken een druk 

van ongeveer I atm., zodat er vrijwel gé~n 3x geÏoniseerde atomen voor

komen, worden hieronder de hiervoor aangepas~ formules,welke uit (I) 

volgen, gegeven. In deze formules is de eenheid van de druk p in mmHg, 

de eenheid van de temperatuur T in K en de eenheid van de energie E 
-I 

1n cm 

Uit de Saha-Eggert vergelijking (3,1) volgt 

0,49997.10- 3 

0,49997. J0- 3 

QI 
exp(-1,4385 

Qo 

exp(-1 ,4385 

E -~.E 
0 0 \ 

--T- / ... (3,9) 

••• (3. 10) 
T 
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Deze vergelijkingen vereenvoudigen we tot; 

F /p 
o e 

. .... 
(3,11) 

(3,12) 

pe wordt gevonden uit 

2 
2pe + 6F 1 pe 

[ 
pe 

+ 2p +,3F - 125440 (2p +6F 1)(p ) ! ] ! p 
F e I T2 e e p + 2F p +2F 0 e I e I 

(3,13) 

De verlaging van de ionisatieenergie is; 

523I80 ( 
2p e +6F I ! -I ,:.E pe pe+2FI) (cm ) 

0 
T 

(3, I4) 

'E LE 
~ I 0 

(3,I5) 

~E2 3~E 
0 

(3, I6) 

Bij bekende p en T kan hiermee p iteratief berekend worden. De plasma
e 

samenstelling volgt dan verder uit: 

9659.IOI 5 • -3 n p jT (cm ) (3,I7) e e 

2 -3 
(3' 18) n n p /(F p +2F F1) (cm ) 

0 e e o e o 

.. 
n p /(p + 2F I) 

-3 (3,19) nl (cm ) e e e 

n F1/(p + 2F I) -3 
(3 '20) n = (cm ) 2 e e 

Voor deze berekeningen hebben we een programma 1n Algol 60 voor de 

El-X8 rekenmachine geschreven. Voor een zekere druk verkrijgen we zo 

de plasmasamenstelling bij temperaturen van 5.000 K tot 20.000 K met 

intervallen van lOOK. Ook de partitiefuncties en de ionisatieenergie

verlaging worden verkregen. Voor de gasdruk 1,1 atm. konden we onze uit-
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komsten vergelijken met die van Olsen (1). Tot 15.000 K zijn de uit

komsten vrijwel gelijk. Voor grotere waarden van de temperatuur ZIJn de 

afwijkingen kleiner dan 1%. 

4. Bepaling van de absolute radiale intensiteit 

4.1 Bepaling van de absolute intensiteit. 

' 
De meetopstelling is schematisch weergegeven in fig.!. De ontladingsbuis 

B wordt via.spiegel SI en diafragma D door lens 1
1 

één op één afgebeeld 

op de ingangsspleet van de monochromator M. Door deze ingangsspleet en 

het diafragma wordt een plakje plasma begrensd met een hoogte van ca. 

0,5 mm (evenwijdig aan de as van de ontlading), een breedte van 30~m 
~ 

en een diepte bepaald door de ontlading. De radiantie uitgezonden ·door 

dit plakje in de meetrichting wordt voor de ingestelde golflengten van de 

monochromator als functie van de plaats u gemeten door de buis langs de 

u-as te schuiven. Met behulp van fotomultiplier FM wordt deze radiantie ge

registreerd op een recorder R. Door deze recorder wordt tevens de plaats 

u van het plakje aangegeven met een extra schrijfpen gestuurd door het 

verplaatsingsmechanisme V van de buis. Op het recorderpapier komt zo 

na iedere ! mm verplaatsing een merkstreepje. 

Dit meetsysteem wordt geijkt door inplaats van de buis een wolfraam 

bandlamp op dezelfde plaats op te stellen, waarvan de temperatuur bekend 

en de spektrale radiantie gegeven is door de Vos (26). De doorlating van 

het kwartsvenster van deze bandlamp is 1n rekening gebraçht. 

De totale radiantie uitgezonden binnen het golflengtegebied van een spektraal-

lijn wordt bepaald door de. spektrale radiantie in het midden van de ontla

ding te integreren over het golflengtegebied waarin deze lijn straling 

uitzendt. Deze bewerking is uitgevoerd met behulp van een planimeter. 

Als gemiddelde gemeten lijnbreedte nemen we de waarde die we verkrijgen 
• 

door deze waarde van de integraal te delen door de in de top van de 

lijn gevonden maximum waarde van de spektrale radiantie. 

Bij de volgende metingen is de monochromator ingesteld op de top van de 

lijn. Door de gemeten waarde te vermenigvuldigen met deze gemiddelde 
~ 

lijnbreedte verkrijgen we de radiantie. Hierbij nemen we aan dat de 

gemeten lijnbreedte over de doorsnede van de buis niet veel veranderd. 

Dit hebben we zoveel mogelijk verwezenlijkt door de apparaatbreedte flink 

groot te maken. Hierin worden we echter beperkt door de grote waarde 

van de intensiteit van de continue straling. 



1 5 ' . 
F R { ( >> ~>· ~tHz 

I FM ::$> 

41Hz 0 L, 

-- M J_------ e-
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• 

FL.:.1 l)pstelling waar·mee de door ontladin~ B zijdelings. 

uitgestraalde radiantie en de arg~leide hiervan naar de 

phtats u wor·dt gemt:ten.Ver~;l':mtsingsmechanisme V verschuiît 

B in de richting van u zodanié dat de aîbeelding van B via 

een op luids.vrekt:rcünus 18 gemonteerde tr·illende spiegel 

S 1 en lens 11 langs diai'1•agma D en de ingangsspleet van de 

monochromator M sc:nüft.Het gelijkspanningssi!Snaal van de 

îotomulti;_.lier FM wordt na verstel'king geregistreerd door 

R .Het wi ssel.:3l)amüngssign;:1al wordt via het bandîil ter F 

dooPgelaten er1 eveneens geregistreerrl.Met lenzen 12 en 13 
en s_piegels S2 en S3 wordt de transmissie van de ontlading 

gemeten. 



\ 

4.2 Bepaling van de radiale intensiteit 

In 4.1 is beschreven hoe de radiantie, welke een plakje plasma 

zijdelings uitzendt, als ~unctie van 1: 2emeten wordt. We willen echter 

de intensiteit van de straling weten uitgezonden door een volume

elementje in het plasma. ivhnneer we cilindersymmetrie aannemen wordt 
• 

deze als volg~ gevonden (27). 

Uit fig.2 blijkt dat de door ons gemeten radiantie gelijk 1s aan: 

L (u) 
e 

R(u) 
I 

R(u) 
I(r) exp(- J ~(r)dx')dx (4, I) 

-R(u) x 

waarin ~(r) de absorptieco~fficienL 1s. 

De transmissie dwars door de gehele ontlading op de plaats u 1s gelijk aan: 

T (u) 
R(u) 

exp(- J ~(r)dx') . . . (4' 2) 
-R(u) 

Vergelijking (4,1) is nu om te werken tot: 

R(u) x 
Le(u)/~T(u) =2 J I(r) cosh( j Ol.(r)dx')dx (4,3) 

0 0 

Deze cosh wijkt voorT (u)> 0,7 minder dan 2% af van I. Nemen we voor 

T(u) een gemiddelde waarde T (T(u) varieert niet veel bij onze metingen) 
dan krijgen we; 

L (u)/1 7= 
e 

!{(u) 

f 
-R(u) 

I(r) dx 

R {o) -----------=~.._
R (u) ------""c-----1---4.. 

- R (U)------...3ior----+---Y 
-R(o)-----~--

(4,4) 

Dw~~sduor~nede van 

• 
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De oplossing van deze integraalvergelijking van het Abelse type is: 

R L 1 (u) 
I(r) J e du 

1T•r r t/( u2-r~ 
... (4,5) 

d.L (u) 
met L 1 (u) e 

e du 
••• (4,6) 

Voor het bepalen van deze afgeleide worden diverse methoden 

toegepast: 

a) 

b) 

c) 

De helling van de raaklijn van L (u) wordt grafisch bepaald. Deze 
e 

methode is onnauwkeurig. 

L (u) wordt met een rekenmachine door een polynoom benaderd. Deze 
e 

polynoom kan eenvoudig gedifferentieerd worden (28). 

Een bespreking van zes verschillende polynoombenaderingen wordt 

gegeven in (29). Een analoge rekenmachine voor deze methode is 

beschreven in (30). 

1 (u) wordt benaderd met een aangepaste functie waarmee vergelijking e 
(4,5) analytisch op te lossen is. Knoche (31) past een combinatie van 

een Gauss kromme en een parabool toe. 

d) De door ons gebruikte methode is als volgt: 

We laten spiegel SI (zie fig.!) met een frequentie van ca. 40Hz 

1n de richting loodrecht op het spiegelend oppervlak trillen. De 

amplitude wordt gegeven door de gebruikte luidspreker (zie fig.!). 

Op de stroom van de fotomultiplier wordt dan een kleine wisselstroom 

gesuperponeerd met dezelfde frequentie. De amplitude hiervan is evenredig 

met L1 (u) mits de uitwijking. van het spiegeltje klein is ten opzichte 
e 

van de diameter van de ontlading. Via filter F en een versterker wordt 

de absolute grootte van deze wisselstroom geregistreerd door de tweepens 

recorder R. L (u) en L1 (u) worden aldus gelijktijdig geregistreerd. 
e e 

De absolute waarde van L1 (u) volgt uit 
e 

0 

I 
-R 

L 1 (u) du 
e 

L (o) 
e (4 '7) 

Bij deze methode moet de doorlating van de buiswand constant zijn . 
over de ontladingsdiameter. De buisdiameter moet daarom groot zijn 

... 
ten opzichte van de ontladingsdiameter. Deze methode is dus te 

gebruiken voor een gecontraheerde ontlading. 



De ru~s voorkomend op de afgeleide 1'(u) wordt hoofdzakelijk door de 
e 

ontlading bepaald. Hiervoor kan gecorrigeerd worden omdat deze vrijwel 

evenredig is met de radiantie en in het midden van de ontlading de 

afgeleide 1'(u) gelijk aan nul is, waardoor we hier enkel de ruis meten. 
e 

Hierna wordt de stralingsdichtheid met vergelijking (4,5) berekend. 

4.3. Bepaling van de transmissie van de ontlading en de buiswand. 

Om de transmissie van de ontlading te bepalen laten we het licht van de 

ontlading zelf via een lens 12, spiegels S2 en SJ en lens 13 (zie fig.!) aan 

de achterkant op de buis vallen. 12 beweegt met de buis mee en staat 

op brandpuntsafstand van de as van de ontlading. 13 staat op brandpunts

afstand van de u-as. 

De transmissie van de buiswand wordt bepaald door achter lens 13 een 

lichtbron te plaatsen waarvan de intensiteit van het uitgezonden 

licht binnen het gebruikte golflengtegebied zo groot is dat de meting 

uitgevoerd kan worden. 

Een probleem bij deze beide metingen ~s, dat de gebogen buiswand breking 

van het licht veroorzaakt, waardoor de intensiteit van de achtergrond 

lichtbron zoals we die in rekening moeten brengen niet meer onafhankelijk 

van u ~s. De buis moet ook om deze reden een diameter groot ten opzichte 

van de diameter van de ontlading hebben. Indien mogelijk wordt de as van 

de achtergrondlichtbron(cilindervormige gasontladingsbuis) evenwijdig 

aan de u-as geplaatst. Voor exacte metingen, vooral van de transmissie 

van de ontlading, is het gewenst dat de buis vlakke vensters heeft. 

De invloed van het niet vlak zijn van de buiswand op de gemeten waarden 

van de radiantie is door ons niet in rekening gebracht (diameter ontlading: 

8 mm; diameterontladingsbuis: 40 mm). 

' 
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5. De gasontladingsbuis. 

Experimenteel is gebleken dat voor het verkrijgen van een 

voldoend grote dichtheid van de argonionen,.zodanig,dat de 

in ten si te i t van de uitgezonden ar·gonion lijnen voldoende 

groot is voor het doen van onze metingen,bij een buisdiameter 

kleiner dan 10 mm de stroomsterkte door de buis van de grootte 

orde van 100 Ampère moet zijn.nm tevens de moeilijkheden 

zoals aangegeven·in paragraven L.2 en Li.3 te vermijden is 

gebr·uik gemaakt van cle in f'ie:~·3 weer·gegeven ontl'idingsbuis. 

De diameter van de ontlading verandert niet veel op de plaats . 
van de verwijding. Deze ve1·wi juing voorkomt de hierboven genoemde 

moeilijkheden.Vanwege de hoge temperatur>en in de ontlading 

hebben we als mater·i aal voor deze buis kwarts gekozen. De 

anode is een wolfr·h~lrn rrop die door zijn groot stralend opper

vlak voorkomt dat de kwartsdoor·voer te warm wordt. De kathode 

bestaat uit vier ~loeispiralen bedekt met metaal(Ba,Sr en Ca)

oxyden die de zijden van een vier·kant voPmen binnen een molybdeen 

bus welke de ksthode ai'schermt.Door dit laatste wordt de 
' 

ontluding eniger>rnélte gt::stabiliseerd.! .. lle metalen delen zijn 

in VélCUum hoogfr>equent uitgestookt. 

Een gedeelte van de buiswand woPdt wnnneer de buis in bedrijf' 

is gekoeld. met gedestillterd water. ·:rcdestilleErd water is gekozen 

om ketelsteen afzetting te voorkomen.De buis wordt in zijn 

geheel gekoeld met leidingwater. t 

De buis is gevuld met ar·gon met een zuiverheid van 99,996 %. 
De vuldruk is 250 mm Hg bij kamerternperatum·. 

Voor· de bereking van de plasmasamenstelling is het nodig 

dat we de dr·uk weten wanneer de buis in bedrijf' is.Hiertoe 

is aan de buis een hardglazen dunwandige Bourdon-spiraal 

gesmolten waarvan de draaiing viu een eraan verbonden 

spie6eltje en de lichtstraal van een kleine He-Ne laser 

ge me ten wordt. De dr·.1k kan hiermee met een nauwkeurigheid 



! 

a: 
w 
1-
<( 

3 

l 

20 

p 

Fi .3 ~ater~ekoelde 

ontladingsbuis 

met gasdrukmeter P. 

1\ is de wolfrfiam anode 

.. 

en K i 3 de kathode sA

rnenKc~:;teld uit h gloei

SlJir';len met een barium

strontium oxyde laag en 

een molybdeen arschermbus. 

(:\:<-.;ten in mm) 



21 

van 2 mm Hg gemeten worden. 

De stroom-spanning karakteristiek 

is gegeven in ~ig.4. 
van de ontlading 

,.... 130 
> 

(.!) 
z 
z 120 z 
~ 
U) 
0 
z 
<! 110 0: 
CD 

100 
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V 
V • 

_/ 

/ 
V 

' - I 

' . 
90 

0 20 40 60 80 100 

STROOM (A) 

:<..,ig.4 Stroom-spannintJ, karakter·istiek vnn de argon ontlading. 

Buisdiameter 6 mm ~;arstand anode-kathode ca 300 mm; 
vuldruk 250 mm Hg (300 K). 
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6. Metingen en resultaten. 

Twee ser· i es me tin~:~n zijn ve1·r icht bij s tr·omen dooi' de buis 

VF-J.n respectievelijk 75 A en 10C ;\.De dru.:>\.ken in cle buis waren 

rlh:r·bij 518 en 5~n mm Hg (vuldr>uk 25C mm Hg bij 300 K). 

E:iJ t..:ul struomste1·kte van 75 1' zijn v·m vijf' spektrr:tallijnen 

v:m het neutrale o l't)üll en twee ll jnen van het ion en bij zes 

gol 1'lE.;n2:ten van het con ~.i rlUJ.Iri de ,:; tr•rtl in5sd i eh thede!1 in de as 

v;".ir, de ontladinê bepaalci.?ij il.'Ü A is oe'',e str-;·lint_;sdichtheid 

be;,:;aald voor v ie1· ionl i jnr~n t' .. vour· twee c?;Olf'len~ten van het 

Cüntin,lurn.:Je gt:gevens vnn rle lijnt:n ?.ijn ver·me1d in tabel 4. 

'::':1oel !_.: De gew·ètcn stralingE:intens l te i ten VRn 

v~1n :u·:~on e:1 het ;.;r•t;oniun. 

str·oom Î\ E g 

spektraallijnen 

I(C) 
m~ m 

( er·g/ crn3 (A) ·0) (cu-') ster sec) ~ j~ 

75 jójLI 12~.1+7() 1 1~.~ .. 80 ! 

15 696ji 107 .L~c1(: 3 962.000 

75 425;1 1 Î 6. 660 3 9. ~ 00 

75 425'91 1 18. c71 ~ 80.400 I 

7'-;; 4jCCI 1 1 6. 9()') 5 SL~. OOG 

7'-;; i-+3i+ e: I I 1 5 7. ~:35 t 2 .')01+ 

1ü() 43i.è'i: I ~().1<~0 

.7 r Lb06IJ 1 5 5 . 04li- 6 1 ,- h,):: 
I ~ .b_...u 

lUL L.ECJ6Il 4.40C 

1iJlJ L,t 7 < 1 1)8.7)1 -
0 _3.29C 

lü(; 1~6!1 7I I î')')./09 2 ~ . 9_35 ' 

~e l:l.sternper·atu.lr bij /5 A is vulgen_:; de m:.::thode vah par>agro.af' 2.1 

~el ijl< é.ian 1 ~. O;:::G K en vul15enc; de met:·lUdc V'lD )ar>af'::raaf' ;...: • 2 

;Stlij!< é.l.an 1î. 100 è\.::n t.·l.bt::.;l 5 st·a:1 cic s;Jektrnle stP'illagsinten

sitt-itL~n ver·melri vuur· !'let continmrr:.·;n J-lit~!Tlee vole;;ens p1Jragr.·1.a1.~ 

,: • ) bepcaldt: as tempe r·a tt1r·en s tnan in 'le lc.Hl ts te kolom van deze 

tnbt l. 

• 

• 
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Tabel 5: De gemeten spektr<:tle stralingtiintensi tei ten van 

het contimmm. 

S tl'OOffi Î\ I ( 0) x 10-9 T(O) 

(A) (R) 
L, 

(erg/cm+ ster sec) (K) 

75 3834 1 . 51 7 11 . 070 

75 4251 1. 505 11 . 080 

75 4259 1 .490 11.090 

75 ü300 1. 363 1 ~. 010 

7'J 4348 1. 330 11 • 020 

7~ 4806 1 .;)60 11 . 040 

100 4.548 2 .760 11.560 
100 L+806 2 .350 11 . 500 

Ne vir'.den bij 75 A een gemiddelde astemuerat,nu· van 1 ~. 050 K en 

bij 100 A, 11.530 K.De plasmRsamenstellin~en kunnen nu berekend 

wor·den en met tehll,:._.t" ht·_·rvcm zijn de overgant:"'Swanrschijnlijkheden 

van alle gemeten lijnen te bepalen.~e d0cr ons berekende en de 
... 

1 i ter·a tuurwaarden van de over·!Zaa,~swaarschi J'nl i J'kheden A voor de -" ~- mn 
netltr-ale lijnen staan in tabt;l 6 en die vc,or de ion lijnen in 

t2bel 7. 



'I';\B!<~L t-. Cvt:I'e:S~tn~~- ·::.:Jr·3,:· .'. ~:.li ~kb.edcn vc:.n ;',r I :riet tU3SC!!. haakj':':s de opgegeven 

cn . .r1uu·:.r1{:t=:trighc id L--: _-:, 

-" - . 
A ·o - ( 8 ) mn .. 

1J 
)\, ;) r·i 

(f) '·' 0 ~ rl 
dit \\·er·~-{ r-! ".-.._ •:J "-.... o; "..--.,. .c ~ QJ .---.. Q) -- . .,_;> :_) "D ' . ·- .-.. ~.· .1 ,---.... ::J ,....... rn ..- Pl .---.. 

"' r< . t'j ~ G ·-- . 
.;J ·rl C'\ ç:., (J rl ..__.. d L1\ 

(R) ·:} ___" 0 '--" V ......... - .......... "' 
.._.. 0 .......... 0 .... 

..____." ..... ..__. 
0 ?-: tJ ~ h 0 """' 

3éjl+ s, 2;~· ( 1 c) ~ "A ( 
'-- ' - ;) 

4~51 Ü,G 7 
I J: c ~; ('' ( \ ;' ~(( 3' r ,:-. ( '5) \ ' '- ;i "· , ) \_' {·~) '- ') \} , I ..) 

4259 2é,9 ( (,' ~-) 3t,6(3) 3~ ,0(5) 32 ( A E \ 
\ ' I 36 ( '5) 8 • ( -;r• ~ 

J ~U I 
I ' ( 44 '4) 21.,6(·L~) 20 "(12) J , ,/ 

i;300 j,Jó ( r .._ 
_::,, 1 t' ( • , ~) -,· . 7( ~ 1 ?. ' (H;) 7, 5('i:;) c, 16( 30~ ; .. ' • 1 ( : ·l ) 3,'4(12) ~ , - ) _J, \ ..) ) -·, _.~,.. ,/ 

6965 L~3, 0 ( ,_ ..-- \ 
\. , _,.Ij 51 ,4( 1 ·J) 71 ( 1 1 ) ~ ',(_ A ( 1 ~ ) 

_./ _.,.,. , 

.... 

~ 
;:_) 
+' 
.c ,.-... 
0 r<'t 
·rl ..._", 

iY. 

3,1(10) 



TABEL 7 o Overgan6swaarschijr: .. li jkheden V'm Ar II met tussen haakjes de opgegeven 

on:1auwkE~UY' ighe id in % 

A rnn x 10-7 (s-i) 

exper·i:nent theorie 

}.. ~ (l.) 

dit ~ ~ 
:::1 'l) :::1 bO 

(~) 
al rl ;:..; (l.) .-~ ........... ~,.......... ........... 

werk a,,..---.,. .... ,..--.... .-~ ........... ,.......... Q),.......... o....-..... ,.......... ~ c-J aJI'(j -:t 
'~ r- ]) 1-.::) Q) ~\ + 

~"" ~ C\J ~ - ..C:r-<1 ~"" NI'(\ 
~ ,_... 'lj '-..../. Pi'-..../ ~ ,C...._.. QJ '-"' 1) ..... _... ~.;;)....._.. Cf)'--' +l '--' 
.-' ..... 

~· H C) Pi rJ) ~ '-. {.ij ..._, ...; 

0 ;j .c (l.) ·rl 0 rl (1j aJ ~ 
") ~ 0 ~ p:; p., G :> 0 en 

~~,0(13) 
4348 1 5' 1 13' 8 13,9 10,3 ~ :1, Q 21, ,0 1 ~ c:: ~2,8 13,9 - ''-.) JJ 

15,C:( 12) ( ~:_,) ( . 5) (2'-) 0; '-') (::2~) ( . ()) 

" ) , - _; ( 14) 
4806 8,62 5,70 7,88 1 ~ , 1 6,0 1 3, 1 7,86 7,88 8,74 

7,71; ( 1 3) ( 1 0) ( 1 ., \ ( L~O) ( 1 5) ( ~5) ( 1 ()) 'U I 

4879 9,3 ( 1 6) 5,52 8,56 6,59 7, 7~ 8,96 
(25) (40) ( '1 0) 

4847 1 1 , 2 ( 20) é,44 6, L; 7 0,95 9 7,97 8,J7 .... 
(25) ( 1.;.0) ( 1 0) (?) 

. 
N.E. Bij 4348 i en 4806 i is de eerste waarde gemeten bij 75 A en de tweede bij 100 A. 

,.......... .. U\ 
01'(\ 
~'-' 
'd 
::::! 
~ 

1 3, 5 

8,28 

8,45 

8,65 

1\) 
\J1 
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7. 0nnHuwkeuri~heia van de metingen. 

De to( vallige onn<iu.vkeur· i ~;he id in de dooP ons bepnalde over

gant;:sw~:lm·schijnlijkhedcn ·rmrdt 0egeven door·; 

( 7' 1 ) 

l: i t de overe;enl<oms t tussen de tew.pers turen bij 75 A gevonden 

met de drie vc:·scLi~-'-t:rH1e in hoo:f\istuk 2 e:;enoemde methoden 

cuncluderen we dat dt~ onn·nr.vkeur· i ,)leid in de bepç;.ling van de 

tt:m~,cr·attLJI' c:;. '· 'n beclr·FU'lb t. ;.:n(k'l' i,:; vool' de neutP~tle lijnen 

on~t'V•:er· i6 eL v,ur· dt: ion Lij:,P.n unt.;::t:v CI' ?C. 

De ormöu·vkeur·i.:.;ht;id i~1 de dlc;ltiH:id is l ,:,; ::; vc~·uor·zaakt door 

de onnauNkt:ur·l::otll:.icl in (h; cr·u~'-•netin,. w lijrJLltt~nsi tei t wordt 

uit J i jni utensi te i t 

illUS dt. Lltèll~)~ tt·i L Vitll rtet CU1tti:;llll'l Cl! de~e l:,atste intensiteit. 

ik r··l3tiPVt' 'J;,:··:~l·::Kt..'\ll'l .• )t• Ll Vl.cJil de lijnintensiteit wordt dan 

ook vcor·iûWtelijk Vt~r·uorz.:ukt ducr· rli t yt-;r·schil.'!uor alle gemeten 

1 ijner:. zijn dt: t.ucv:~l~ i~e o:l:-l'JUV'r{eLU•i.;heden getabellee:'d in 

t:=:;bel E:. ::1:;ste!;;::it:is,~he fo,ltel" zijn :?.o e{OC<l ;:lo,;;elijl< door· correcties 

Oi,~St-vc:;r,6C< .• !-!P.t •.vus r~iet rnu6elj j~ vour· de 1·eJtf~1·ende systematische 

" L\ I/I I.'J.n,: ' C' I m\ 6 T/,." 6A /A ;'l ;• ... rrr t\ 1 ) • l_ mn r.m 
(~ cf a' r' at 

'\ \ ;o 70 ,, /0 

)t' .5Lt 
,.. 

~'·, 5 " _, '' u c ,u 

4251 i 
' 

., r 9 ·+ , -·' 

ü259 ''· ('• I, p 8,5 C::. , u 

,; 30C) ., 
(), ::) (j 8,5 .~ 

CJt) .-, C,:J 6 E', 5 , .. _ 

i,3L+b( 75 A) 8 0, ~~ ~c 13 

Lt3L+8 ( 1 OOJ..) 6 o,~ 
1 ,. 

\., 12 

4806(75 A) 10 (), ~) . 
·~) Ht 

l+f,06( 1 OOA) 6 0,5 1() 13 ... 

! .. t -(9 12 ()' :' ~o 16 
l;.U,.7 1 7 () '~ f./ 

1Q 20 
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" 
8. Slotopmerkingen en conclusies. 

Uit het feit dat we voor de tem:peratutlP goed overeenkomende 

resultaten verkrijgen uit berekeningen uitgaande van twee 

(elektronen en neutrG.len)van de drie componenten van het 

plasma concluderen ook wij,aannemende dst de ionentemperatuur 

niet veel zal afwijken van de hier-boven genoemde temperatuur, 

dat er in de ontlading lokaal thermisch evenwicht heerst. 

De gevonden Ar I I over~s-angsw: .arschi jnl ijkheden komen goed 

overt:en met de thecretisch berekende w:J.m·den,.•narbij de waarden 

Véin Statz alle binnen de nnuTkeurit;ht.idStTenzen liggen. 

De rel a tier hoge W·'>cii'de voor de 1 i jn bij h3Lt6 ~ was te verwaeh ten 

omdat de andere exper·imentatcl'ell,uitgezonder·d Baüder,niet · 

gecorrigeerd hebben voo1· de zeli:'absor;: tie van deze lijn. 

De t;evonden Ar I overganb'swam·scr.i Jnli j!_heden kernen binnen 

de nau .. keur·te:Sr1e:idsgrenzen over :en met die gevonden door . 
Co ,t.C;s,ï\'endt:,Gcr·icke,C::halJelle en ~ichter·. 

Voor de be_i;aling V8.n de tem:. era tuur· uit de intensiteit 

van de continue strG.linr: voldoen de door Schltiter ( 13) 

berekende waarden van~ uitstekend. 

De toegepaste constr'uctie v~1n de ontladin2:sbui3 voldoet 

goeri. De as temper·a tuur· z:Jl ech tt:r waarsc•~i jnli jk niet hoger 

dG.n 12.000 K kunnen ~orden gezien het reit dAt deze 

temper·8 tuur· slechts ei r·cn S·OO ~ stijgt bij ver·hogi ng 

van de stroomsterkte van 75 A tot 100 A (~ie fip.5). 

Bij no~ hogere stroomster·kten ZB.l de door ons toegepaste· 

koeline_; van de buisw:Jnd niet voldoende meer zijn,zodat 

dBn de kaskadeboog (36) beter seschikt is.De contractie 

zo:1ls deze zich ffi'HüfesteePt in 1'i;.:.5 kf,n een rod~le 

contr·::.::ctie v<::m de vntl~3.ding zijn bij hogere strooomsterkte, 

het is echter ook wugeJijk dat niet op dezelfde hoogte 

in de verwijding van de buis gemeten is. 
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Het voor·deel v~1n t'~r·o tere •::aar-den v~n1 de tcmr:f;r·:, tum· is 

dut rl.c intenè:;it~'it V:;n de iun lijnt:n i1'0Ü:I' v,rordt.Hicr 

sta~1t ec:hte:· het n:1r::eel tegenover· dat bij tern~A:?'atm'en 

hogt; r· dan 1 S. 000 K ae temiJC r·a tuurbe~Jalinc uit neu ti'éÜe 

lijn en continutL. intensiteiten miudc~1· n<:nu:k.eur·i6 wor·öt, 

d::<11· de netltr•EJle lijn intem>i tt i t hier• 8.i'neemt en de 

ir1tr:nsi tt-i t vcn1 het c~.;:l!.iiliJU:n min. ul' meer constant blij:ft 

<Jls f':mctie van r_!e tern;;eJ'(j t·wr· ( '). 

Het blij~t uit ae 

de ducr· on~; t:;"ebr·•JÏ<t~ methucie om de i:,te .. l''Wlver•t;elijkine; 

van Abel o· te J.o·:;~3cn f_:'.oed vol~oet. 
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STRAAL CMM) 

Tempe:r·D t.nn·; r-u!'i cl i :1 de ver·wi jni ng 

van dP- bu:s bij 75 A en 100 A. 
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A P P E N D I X I 

Ener·gieniveaus en statistische gewichteo. van Ar I 

0 

'13, 144 
93,751 

94,554 
95, L+OO 

1 01-t, 102 

~05,463 

105,6~7 

1v6,Uc7 
~Of ,:~3t 

~01,05l~ 

107,152 
107,.-HJ 
1G7,L,.J6 
1 Of J? c:j 

1 ' 1 , b 

1 1 2' 1 

112,9 

~ 1 5 '5 
1 1 3, 6 
1 1 i l , • 

11· L - ' 
11 7, 0 

1 1 7, 6 

1 1 é,, 5 

11 9, 0 

11 9, 2 

1 Î 9, 4 

1 1 J' 6 
1 i 3' 7 
î 1 '3' b 

120,2 

120,3 
120,6 

g 
n 

5 
3 
1 

3 

3 

7 
5 

3 
r 
:J 

3 
5 

3 

4 
5 

16 
10 

10 

3 

3 
23 

1 5 

1 5 

7 

5 

7 

5 
6 

40 
16 
10 

E· x 10-3cm 
n 

• 120,8 

L2' ,0 

1 21 , 1 

121 '2 

1 21 , 3 
1'2~,5 

12. , 7 

-~ 2. ~? , 0 

1 ;~? , 1 

1 ;~2, 2 

122,3 
1:2:?,L+ 
1 2;, , 5 

122,6 
122,7 
122,8 
1 .::~2, 9 

12_3,2 

123,3 
123,L+ 
1;-~),) 

123,6 
123,7 
123,8 
123,9 
1:24,0 
124, 1 

12!., 3 

1 21-t, 4 

~24,5 

124,6 
124,7 

1 

28 

3 

9 

5 

7 
12 

5 
6 

1 A 

56 

72 
1 5 

8 

6 

9 

7 
16 

23 
12 

188 ', 

56 
36 
10 

14 
1 

27 
21 

1 21~, 8 11 
1 24;9 320 
1 25,0 3 
125,1 34 
1 25,2 17 
125,3 34 
125 ,l+ 455 
125,5 51 
125,6 99 
125,7 190 

125,8 303 
125,9 368 
126,0 382 
1 26,05 2 1 1 

126, 1 250 
126, 1 5 470 
1 26,2 251 
1 26,25 
1 26,3 
1 26,35 
A •)t 4 ,_ \. , 
126,45 
~26,5 

126,55 
126,6 
1 26,65 
1 26,7 

126,75 
126,8 

31 2 

61 3 
689 
709 

739 
1240 
1785 

2039 
2352 
3509 
6742 
7402 

126,85 2910 

1 27,'10 ionisatie

energie. 
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;.:nei·git::li v,_·aus en sta tis ti sche ge'vich ten v~-1n Ar LI 

E x 'o- jcrr· gn E x 10-3cm g I :.1 
n n n E x 10-3cm gn n 

0 l-t (3 1 .-
·0 2'5 1 3h 
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' I ij . t , .. , 
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4L 
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-, 
~l 41+ '-
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1 70 6 ;; ~ 2 1 76 
1 71 8 21 I 2L1 J 

1 7' L 1 0 21;' '42 
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EnergieniveGUS en statistische gewichten van Ar rrr 

En x 10-3cm gn En x 10-3cm gn 

0 5 2l-t6 25 
• 1 , 1 1 24 3 251 5 

1 , 5 702 252 1 5 

14,01 5 253 3 
33,267 1 2(~7 2A 

A 1 3, bO 1 5 2Eb 27 
' 

114,798 3 l6) A5 
115,j/8 1 272 27 

144 3 261 21 

1L+5 .-, h 
t::. • 

-' 282 9 ll 

157 15 2b!.j A5 

174 c.:; - 2(:6 9 
1 h 1 3 290 50(i'St:schut) 
186 9 300 60( 11 ) 

1b7 15 310 7C( " ) 
1é)8 1 2 3~?0 80"( ,, ) 

1b9 9 

197 1 5 

205 ~ 8 

207 5 enl:re_Sie. 

~_) 0(~ L~ 

209 9 
210 7 
~~ 1 1 :~ 

~ ~ L~ 3 
:) Î 1-+ 0 
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.-, ,.-
c._C:..:J 1 5 

226 5 
;~~~ 7 16 

2_.)1 5 
232 4 
23j 3 
240 i 5 

2L+3 9 
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