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Samenvatting 

Voor de positieve ~t1il in een neonontlading zijn de energie

verdeling vàn de ele}: tronen en hun rl.i~h theid gemeten als 
. ; 

funktie v_an de rl1:HitS in de lopende strintie. Hiertoe is 

gebruik gemaakt van de .ei lindervorl'lige l:Jngmuir·sonde met 

de diameter 20 J.tm en de lengte 2,6 ITirr:. 

De ener-giever-deling van de_ elektPonen is uit de lRngmuirsondeke.rakte-
- - . 

ristlek bep:a.ld vDlgeris de door.Druyveste,J'n aangegeven rnethcde·. 

De hiervoor benc.digde tweede af~eleide is verltreë.Seri door de 

karakteris ti·ek n·cl:r,.;.;r i ek twee maal te differentiëren. 

De energieverdeling va~ de 'el1,ktronen bli,jkt aan de kathodezij-de van 

de striatie belangrijk a~ te wijken van de maxw~lls~ energie

verdeling. De p-emeten waarden vo..or de elektronendichtheden zijn 

vergeleken met de '"~~urden, die door- Csstelel ,jns t-_:(evonden zi-jn 

tli t de f'é.' sed r•ani in~ v!!l.n rnicr'O·golven bij het passer·en van een 

soortgelijke ontlading. 
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. ELEK~RONENEI~~RGIEVERDELING EN ELJ•:XTRONENDICHTHEID IN 

LOPENDE STRIAE. 

Hoorctstuk I. Inleiding. 

Met de langmuirsonçie [ 1.] kan de energieverdeling van· de elektronen 

en hun dichthetd als runktie·van de plaats in de lopende atriatie 

worden bepaaltl. Hiertoe zijn een tweetal technieken gebruikt • 

Pupp [2)·heert de elektronendichtheid en hun temperatuur· gemeten 
I 

door voor een reeks verschillende waarden van de sondepotentiaal 

de sondestroom als :f'unktie-van de plaats in.-de striatie te meten. 

Uit de gevonden waarden van de stroom en de daa~bij behorende 

potentiaal konstrueerde hij de bij ~en bepaald punt in de 

atriatie behorende- langmuirsondekarakteristiek. Woolsey en Gray 

[3] hebben deze methode op een iets ander.e wijze uitgevoerd. 

Zij hebben tijdens het -meten van de sondestro_om de sondepotentiaal 

zo langzaam veranderd, dat gedurende een meting een aantal striae 

de sonde passeren. Hieruit kunnen de sondekarakteristieken op 

verscheidene plaatsen in de striatie gekonstrueerd worden doo~ 

punten met gelijke :f'ase samen te voegen. Een andere methode is 

door Gerscadden en Bletzinger gebruikt [4). Zij_ he~ben de sohde-

. potentiaal in de tijd van 1JJseç~het voor de sondekarakteristiek 

gewenste gebied laten doorlopen. Hierbij gaan zij ervan uit dat 

binnen deze ti.jd, tengevolge van het lopen van de striatie, de 

elektronenenergieverdeling zowel als de elektronendichtheid 

niet noemenswaard veranderen. 

Uit de sondekarakteristiek kunnen we volgens de door 

Druyveste;rn a~mgegeven methode, mits de ·snelheidsverdeling van 

de elektronen isotroop is, de f;ntn·~ieverdeling vRn de elekifronen 

r(V) berekenen met de rormule [~] 

1 

f'(V) = c x V2 

r . 
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waarin d2 i/dV2 de 'tweede afgeleide is van de aondekarakteris
ti_ek en.C een bekende konstante. Boyden Twiddy [6] hebben een 

methode ontwikkeld om de t,.veede a.fgeleide. elektronisch te 

bepal·en. Deze methode is· door Raymen t en Twiddy [7 J in een ge

wijzigde vorm toege·past bij hun metingen aan een gestrieërde 

positieve zuil. ·Zij superponeren gedurende 12 f.JSec •. telkens 

weer in een bepaalde f'ase van ee~ atriatie een hoogt'requente 

wisselspanning van 50. kHz en een amplitude van û,5 V op de 

sondesp~nnin~. De komponent van de sondestroom met de g~ond-. . 
.frequentie, die evenredig ·is met de eerste afgeleide van de 

langmuirsondel::arakteristiek, wordt gemeten. De tweede a.fgeleide 

wordt gra.fisch bepaa~d. 

Luyendijk en van Eek [8] wijzen op de f'out die· bij dit soort 

methodes kan o-ntstaan, wanneer hoge f'requenties gebruikt worden, 

terwijl Medicus [9] wijst op de afllankelijkheid van de tweede 

af'geleide van de ampli tnde; beide a:f'Nijkingen ?.ijn experimenteel 

gevonè.en. Bovendien beweert Wiesernann [ 10] dn t, indien de plasma

potentiae.l u (t) bijvoor·beeld t.g.v. ruis in de tijd verandert, . s . 
bij de bepal'ing van de tweede afgeleide van de sendekarak te ris tiek · 
door op de sondepotentiaal een wisselspanning ud(t) te super~ 

poneren de tweede af'geleide vervormd wor·dt door· wisselwerking 

tussen us(tj en ud(t). 

Aangezien r·uis in het sondesignr.HÜ aanwe?.ig is en ge?.ien 

de .fouten die in 'Je tv.ret:~cJe ar..se1eide kunnen ontstAan wanneer 

een signaal op de sondespanning gesuperponc:erd wordt [8,9] 
hebben wij eer-st de scnjek-.:trakterü;tiek gemeten en daRrna 

numeriek de t".reec:.:: af'geleide bepa~üd. De so.:'ldekarakte~·istieken 

zijn gemeten met een eypstelling die een varia:tt isvRn de 

opstelling van 'Noolse~r er: Gray [3] •. k-l!l de .flllctuRtie in de' 

sondesp&nnir:; is bij?.ondere aandacht besteed. Bij de huidige OJ;Bte~ 

is deze f'luctnatie bij een konstante sondestroom k.leiner dan 

o.os v. 

De elektronendichtheid is ver•kregen door de elektronen

energieverdelingsf'ur~tie te integreren over het gemeten 

energieinterval. De verkr·egen v:aiJr•dcn :-:ijn ver·cl'eleken met de 
~ 

waarden, die dool' Cssteleyns gevonden ~ijn uit de f'asedraaiing 

van microgolven bij het p~-tsseren van et~n gelijke ontlading. 
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Ho')N.I .. tt:J.k II Theorie 

1. Langmuirsondekarakteristieken 

De theoretische berekening van de sondekarakteristieken is voor 

het eerst door Langmuir e.a. gegeven [1]. Hij gaat erv~n uit dat 

binnen een laag rond ·.de sonde, sheath geheten, het plasma doo.r 

de sonde verstoord wordt. In de sheath heerst een·elektr1sch 

veld dat een gevolg is van het potentiaalverschil tussen de 

aonde en het plasma. 
Verder neemt hij aan dat de gasdruk zo ~aag is dat hèt aantal bot-

- . " ' . . 
•1ngen tussen de elektr<?nen EUl :de g~u~atomen in ·de ~t:~th verwa.e!"loosbaa: 
klein is. De b~Jan van het elektPon in de she;:"th wordt dan 

bepaald door het potentiaBlv~rschil tussen de sonde en het 

plasma en de snelheid van de elektronen bij het binnendringen 

van de shea th. 

De metingen zijn verricht ·bij de gereduceerde gasdruk p
0

= 3 mmH·g. 

Men 5aa t er· in het algemeen van uit dat voor. deze gasdichtheid en 

voor stroomd-ichtheden in de zuilontlading groter dan 1 mamp/cm2 
. -

aan de gestelde eis is volda~n. We beperken ons in dit verslag 

tot cilindervormige sondes. Volgens de theorie van Langmuir [1] 
geldt voor de elektronenstroom ie,. mits de sondepdtentiaal V 

8 
kleiner is dan de potentiaal van het plasma ter plaatse van 

de sonlle V 

waarin 

p 

- v, 
ie = 2n a~ Ne s du s uf(u,v> dv ( 1 ) 

u, -v, 
a de. s tr•aR.l· van_ de sh ea th, 

r,l de stl'R.al resp. de lengte van de sonde, 

N de elektronendich theid, · 

u,v de radi~le resp. tangenti~le snelheid van het elektron. 
f'(u,v) de snelheidsverdelingsfllnktie is 

u1 en v 1 zijn grootheden gegeven door 

2 2 e (V. .:.. V ) ' u1 = - -m s p 
2 r2 r 

2 ~ ( 
I '\· 

' 2 vs VP) v1 = lu - - • 
a2-r2 m- J 

r 
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Hiermee is het verband tussen de sondestroom èn de sondespanning 
; 

enerzijds en de verdelingsf'unktie anderzijds bepaald. 

2.Druyvesteynanalyse. 

In het geval dat we te maken hebben met een isotrope snelheida

verdeling kunnen we verge.li jking ( 1 ) schrijven. als 

d2· 
Nt<V> = 2 ( 2mV ) 112 ~ 

2nrle • d V 
I 

waarin de tweede ~f'gelei~e is van de sondekarakteristiek 

'•' 
[5]. Met deze door Druyvesteyn a:rgeleide f'ormule kan uit de 

langmuirsondekarakteristiek de elektronenenergie verdelings

:runkti e f'(V) bepaald worden. De t\veede af'geleide en daarmee de 
--verdelingsf'unktie is voor de door ons gemeten sondekarakteris-. 

tieken numeriek bepaald. 

3. De rekenmethode. 

Bij het bepalen van de tweede a:fgeJeide van de empirisch gevonden 

sondekaraktePistiek moet er rekening mee gehouden worden dat de 

meetpûnten y1 slechts met een essentieel .beperkte nauwkeurigheid 

bekend zijn. De oorzaken hiervan zijn o.a. de expePimentele 

ruis en de e;f'leesonnauwkeurigheden; .deze rou ten zijn van een 

toevallig karakter, .en· we kcinnen proberen deze zo veel mogelijk 

te elimineren op 6I'Oncl van statistische beschouwingen • 
• In f'ei te zouden 've will~:m reke,;1en met punten y1 , die vrij zijn 

van de bovengenoemne onnauwkeurigheden • Deze punten roepresenteren . 
de werkelijke k1•omme. 

• • • Deze waarden v;:ui y 1 ·~1Jn_ te benaderen door volgens de methode 
e der kleinste k"'LH'.ii·&ten door n punten een p opde polynoom 

(J;x n-1) te leggen, waarbij de ord·e p tevoren gekozen is. Van deze 

plynoom wordt dari rl.e tweede a:fgel~iP.e genomen. De keuze van de 

polynoom houdt een zekere willekeurigheid in. Als we p t~ groot 
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nemen zal de experimentele ruis niet voldoende geelimineerd worden; 

nernen we p daarentegen, te klein dan zal de benadering van de 

werkelijk~ kromme sle eh t zijn. 

Daarom passen we liever een andere methode toe. In tegen

stelling tot de voorgaande methode, '·''aarbi j telkens een deel van 

de reeks meetpunten wordt gebruikt, wordt nu de totale reeks 
"" als een geheel beschouwd~ Het toepassen van f'ourier-an.alyse . 

ligt dan voor de hand. De :fourierreeks hee:ft de voorkeur omdat 

zij sneller convergent is dan de meeste reeksontwikkelingen. 

Tevens zijn de goniometr>ische funkties orthogonaal. met betrek

king_tot equidistante punten: 
n-1 

.L ~ sin( k !La). si·nc m .!!..a>= b k 
n af=n · n n m 

Dit houdt in dat de fourierreeks in elk punt van het gemeten 

interval naar .f'(x) zA.l convergeren ':vanneer de equidistant . 
gegeven punten dichter bi ,j elkaar genomen wordeTl. Dit in tegen-

stelling tot de meeste an-dere reeksontwikkelingen (o.a.Taylor)·. 

Runge ontdekte namelijk c~at we zelfs voor eenvoudige .funkties 

als 

f ( x ) = ( 1 + 215 x 2 ) _, xE[-1 .1] 

verkeerde resultaten krijgen indien niet. aan de orthogonaliteits

voorwaar•de is· voldaan [ 13] • 

• • Het verschil tussen de werkelijke krorrtrne, gegeven door y 1 , 

en de gemeten punten y. zullen we in het volgende gedeelte r>uis 
1 

noemen. Deze ruis kan in een fourier~eeks ontwikkeld worden. 

De reeks zal ech ~er~ zeer· langzaam convergeren. De ampl i tudcs 

van het :fourierspectrnm van genoemde ruis hebben '.!'.'illekeuroige 

:fl uc tua ties r·.ond eeri be,t'aalde konstante waarde. De amp 1 i tudes 

von het fourier'spectrum van een analytische funktie d':larentegen 

zullen zeer snel convergeren naur nul. ~r-is dus een duidelijk 

verschil in de convergentiesnelheid van de reeksontwikl<.eling van 

ruis en die van een nnulvtische funktie.-
~ . 

Om dit verschil zo groot mogelijk te maken, moet de conver>gentie'-
. . -

snelheid van de werkelîjke analytische kromme 7.0 groot mogelijk 

gemaakt vmrden. Ind :i en zowel de CunU tie •üs de eers t"e afgeleide 

ervan kontinue zijn (ouk n'-m de r]ind) 7.-'11 de ·convePgentiesne1-
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heid k-3z.ijn. Indien Bf3n een van deze voorwaarden niet voldasn is, 

is de copvergeEti esne1heid. kleiner [ 1 :, j. 
Op .fysische gronden rriag aangenomen worden dat bij onze metingen de 

sondekarakteristieken, geiTie ten over het spanningsin terval lopend 

van 0 to 1, en_ 1·~ ~~e:~ste af'geleide ervAn kontinüe zijn. 

f(x) h~e~t in· x = 0 niet dezel.fde waarde als in x ~ 1 ; hetzelfde 

geldt voor f'' (x). Daarom zal de convergentiesnelheid bepaRld 

worden door de disconti~uTteit aan de rand ( x.= 0 en~ = 1). 

~Ne kunnen deze discohtinuiteit in de :functie en zijn eerste a.f

geleide door een t> ansfor-ms tie opl1eJ'f'en. We trekken van f'( x) de 

f'unktie a+{3x af'· 
I 

t
1 

(x);:; f Cx) - (ot. + p x) XE [O,l] 

xs[O, t J 

Op deze rnani_ ..:r is een kont~nue.funkti e met periode 21 verkregen, 

waarvan t ~ vens d c eerste 8:·geleide kon tinue is .. We hebben tot onze 

beschikking de wanrden vaE de verticale as van de sondekarakteristiek1 

de sondestroom. Deze wRar•den kunnen we schrijven als 

k = 0 .1. 2.3 . -.. -- -- n. 

waBrin h ~e af'starld op de hori zont8le H s tu -.:;sen t·111ee opee:Jvol~ende 

metingen is. 

possen ou '!, , wordt de . - ... i{ 

y 1 k 15e~iei'iniee:·cl. \.':':· k tm::-:ten de foui'i ~'"l~C ~:,i' i.,..:. •':IJ. ten bk berekenen 

uit ie vco~".'!:tarae d·~t vc_u1· de H:~;;;et1;,m"::.en x = 1\:h f;eldt y
1

k = r 1 (kh) • 

Dit leve:-·t: 
n-1 

2~ c·) ·c·rr bk = - L.. f lh Sin kl-) 
n i=1 n 

• In het i:eV'-ll cL. t Vl~o :net. de 'ner;.ce liJ~ 'H!alyti 3Che runetie y i 

te :n:,,~ r~n r.ebber1 
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omdat de termen met k > m or~eveer nul zijn. Wanneer echter 

ruis op deze kromme gesuperponeerd is zullen de termen met . . . 
k > m door de ruis bepáàld zijn. 

Daardoor zullen deze termen in willekeurige opeenvolging 

positief' en negatie.f' zijn ; _bovendien zijn 7,e allen van 

dezelf'de grootteorde. Een goede benade~ing van de ,.,erkeli jke • • 

kromme y 11 is dan ~ok 

. m . n· 
t 1 <x> = Ë

1 
bksm< kl x>. 

Hiermee is het hoogfr-eq~ente deel van de ruis geeiimineerti • 
• Het hlag.f'r·e~uente deel is echter nog in de benaderiüg t 1 (x) 

aanwezi~. Lar...czos heef't HRnr;Ptoond dat dit deel nog enigzins 

te reducer·en ls :ioo!' de ntetho_d e "ër-smooth ing" _toe .te passen ( 12 J. 
Dit houdt in c1;1 t c3 e ~o ef'fi e-i en t.en bk vermenigvuldi.gd moeten 

worden met 

_ sin[ krrt< m+1 >1 
(J'k 

[ krr/ <m + 1)] 

* De we~(e~ij~e funktie (y1 ) zal een gladde :funktie zijn, zodat elke 

di3ct-mtinulteit in de gemeten .funktie (yi) geheel en_al het_gevolg 

van r:li s mo~ t '7.i jn. Dit is· de rech tvaB rdiging van het :'ei t dat 

we aanneJTie;: dat de reeks ontwikkeling •net de coe:ff'ic ienten ~bk 

een redelijke benHelering geven van de '"erkeli jke kr•orn:-ne. 

m 
Do~r de op deze man i r~r ver~regen f' · · · _, -- f 2 (x) =2:::::: bka-k sin< k 7 x) 

k=1 

twee': 11\[19.1 ter·rr1 ter:n te ~al meestal geen 

goede benuce:r·lr.:__; v'::. De 

kurve van de i:m.kt~ c::- :>:al gh'l·.:l:ler zijn dan de kurve VHE de 

tweede ""•f1::-e1e.idt ':::"Vh'l• We ~ouden déln cok mt-;·:~· darc m termen 

in de !'eek 0 -~;JJ. twj k~el i ng '"Î lle n met-; nemen. Over deze .ter·men 

kurlnen we ec~tter• niet beschik:-cen, :-c:H.LgezieL cte tePmen bk 

met k >m volledig door ~e ~1is en niet door de .:funktie zelr 

bepaaJ d zijn. ·,Ne ma!<en daHPurn toch '~ebr:Iik van de polynoo'm-

. t '. t d aanpass1r..-~ me ;~1-:-:L vers an ~:: dct t we_ doc.Jr· VB.tl de h:J.r:nonische 

ana-lyse gebruik te maken de ruis van de t:::~pir·isch bepAalde 

kromme verwi j•ier·en en ·Je t·."ee:le a.:fb"eleide 1i t de polynoorn

aanpas3L:tg oe;..JHÜ'llo Het is derh:l]ve' ni,_:t ilodit: de orde VFl.n 
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de polynoom klein te nemen. Bij de uitwerking hiervan nemen 

we aan dat de tweede a.fg.eleide over 5 opeenvolgende punten 

lineair mag ver·ander-en. De tweede afgeleide in het punt 

(x i ,.y i) wordt dan gegeven door de .formule 
. . . 

y ~ =· < 2 Y. - y. ~ 2 y. -. y. + 2 1 )I 7 n 2 
I 1- 2 1-1 I I + 1 j + 2 

Deze for•mule is t·:)·t stand gekornerl door de tweede àf'gel.eide te 

nemen van èen 3e orde pelynoom, di~ volgens de methode der 

kleinste kwadr~ten cioor. 5 opeenvolgende punten is· gelegd. Voor 

het begin en het einde van de .funktie (x = 0 en x = 1) c'!ienen 

we andere :formules te gebruiken 

Deze fo~mules zijn op dezelf'de manier tot stand gekomen als de 

voorgaanèe. Deze argeleJcies zullen echter minder betrouwbaar 
zijn [1)j. 

Met de besçhr>even methode is een aanzet gegeven om de tweede 

af'geleide van een empirisch,bepaalde kromme numeriek te bereken~n. 

De nauwkeurigheid van de op deze manier verkregen tweede afgeleide 

is nog niet b.ekend. Met name dient het ef'fect van de 0"-smoothing op 

de ~ro:nme zel.i' nsgegaan worden. ~Nellicli t is het mogelijk in de 

door ons verkre~en resultaten enige verbetering aan te brengen 

aan de hFmd van P.en pas ver>schenen a!'tikel van Moor·e [ 14] , die een 

soor> tgeli jke rne thode h eef't toegepast. 

Het voordeel vnn de hier beschr-even methode is louter·en alleen 

dat we meer inform.<-:.tie'uit een empirisch bepaalde sondekarakteris

tiek kunnen krij...;en. 'Ne dienen ons namelijk te realiseren dat 

een tweede afgeleide' niet met gro·te nauwkeurigheid door de funktie 

zelf' bepaald is. 

r . 
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4. de el.ektronendich theid. 

De elektronendichtheid N is berekend door integratie van de 

energieverdelj_ngsf'unktie van de elektronen, die· op de in 

de vorige paragraaf' beschreven mHnier verkregen is: 

l 

N = ) N ~<V> dY 
0 

Hoo:fdst.!lk !II. f. I>e meeto:pstelling. 

De meetopstelling is schematisch weergegeven i-n :fi.g.uur 1 • 

Voor het meten van de s'troornspa.nningskarakteristiek van de 

lang!l1tlir,sonde is gebruik gemaRkt van een stroombron_ in 

plaats van, zoals algemeen gebruikelijk is, een spannings

bron. Voor een homogene zuil 9r voor een zuil waarin stil

staande striae voorkomen maakt het ln eerste instantie 

geen verschil welke methode men gebruikt. Komen in de zuil 

echter lopende striae voor dan heef't het gebruik van de . 
stroombron voordelen. Bij lopende striae verandert ~ijdens 

het passeren van een striatiè, de potentiaal ter plaatse van 

de sonde voor neon bijvoorbeeld ongeveer 18 volt. _D.w.z. dat 

bij de door Pupp en Yvoolsey en Gray gebruikte methode [2 ,3 J 
tijdelj.jk relatief grote sondestromen optreden, Vl.raarbij 

·elektronen aan het plasma ~orden onttrokk~n(positieve tak 

van de sondekar•akter•istiek). De versto r·ing van het plasma 

die hier een gevolg van is, is waar te nemen door een 

zi eh tba!'e toe:.nr:1e Véln de ·intensiteit van het uitgezonden 

licht aan de anodezi,jde van de sorH':.e. Bij het gebruik van een 

stroombron wordt een bep~:r·king hiera:Jn gesteld. Op deze wijze 

is het mogelijk gebleken cle sondestroom kleiner dan 5% van de 

buisstroom te houden. Het genoemde 1 i eh tversch i jnsel blijkt 

nu teruggebracht te zijn tot een maxJ.male toename van 5%. 
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De stroombron bestaat uit een hoogspannings p.s.a. van 

15 kV in serie met een weerstand van 10 tot 100 M.n. 

De variaties in de sondestroom als gevolg van de '.visselingen 

van de sondespanhing bedragen, alleen voor de kleinste waarden 

van de stroomsterkte, maximaal 2%. 

De sondespanning wordt via een kathodevolger telkens weer 

gedurende een tijd vàn 1 , 5 JJSec in een bepaalde :ra se van de 

atriatie gem~ten met behulp van e~n·wavef'ormtranslator. De . 
kathodevolger hee:rt e~n ingangsweerstand van 10 Mn en een 

ingangscapaciteit van de orde van grootte van 10pF. De wave

f'ormtransla tor bestaat in hoof'dzaak uit een poortschakeling 

en een delay-unit; de triggering geschiedt uitwendig door 

het photomul tipliersignaal. De wavef'ormtranslator laat 
' . . 

gedurende een koPte tijd, bepaald door de poor.tschakeling, 
. . 

het ingangssignaal van een bepaalde :fase ctoor, af'hankelijk . . 

van -de trigger·ing en de instelling van de delay-uni t. 

Dit komt erop neer dat de- :fase bepaald wordt door de tijd . 

die verloopt tussen het·passeren van bijvoorbeeld het ge

deelte van de atriatie waa~oor de lichtemissie maximaal is 

en de meting zel:f. Uit deze tijd en de tijd die de atriatie 

nodig hee:ft om de sonde te ·passere~ is de plaats in de 
. ' 

atriatie te bere~eneri. 

De lichtemissie ter plaatse van de sonde is via een 

spletensysteem met een photornul tiylier gemeten. Opdat de 

plaatsbepaling zo nRuwkeuri~ mogelijk zou zijn, is de breedte 

van de spleet 7:0 klejn mogelijk genomen. Aangezien echter de 

waveformtrartslatoi' '-'-~etPigger•d 'NOrdt doo.r het signaal van de 
photornulitiplier moet hieraan de eis gesteld worden dat de 

si!Snar:~l-r·uis ver:r--,o;Iding groot genoeg- is om de variatie in 
' het sondesparmingssismml lfoldoende klein te houden. 

Bevr·edigende res:ll't.<:J.ten zijn bereikt met de photo-multiplier -

buis RCA IP 21 ~n het spletensysteem dat in figuur 2 geschetst is; 

• 
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' . 

f i guur· 2 spletensysteem 

' ue maxima1e varia tie in het sondespanhingssignaal is dan 50 mV. 

Uit .t'iguur 2_ blijkt dat de .fotcmmltiplier bij de gebruikte 

ontladin.g~buis ongeveér• 0,2 mm van de ontlading "ziét", terwijl 

de afstand tussen de s trin ties 9ngeveer 3 cm is • 

De sondestroom wordt indirekt gemeten door de hoogspanning 

ten opzichte van aarde te meten. De f'ou~. die hierbij maximaal 

gemr-tH.kt :11 ordt is 2 %. Wanneer de s.ondestroom geleidelijk 

ver-ariderd 'NO rd t geef't de '."nvef'ormtransla tor de bij deze stroom 

behorende spanning, met' als parameter de af'stand tussen de sonde 

en bijvoor-beeld de ·plaH.ts van de maximale emissie in de striatie. 

Het verloop van de stroomspanningskarakteristiek wordt door de 

X-Y .... Pecorder· gesch1·e..ven. De karakteristieken zijn ui tgele~en en 

h ief:'van is, zoals in het vo.r- ige hoof'ds tuk is bes eh reven, numeriek 

de tweede af'gelei ;e bepaalcl. 
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De lineariteit van het gedeelte van de opstelling om de sonde

spanning te meten is bepaald door op de ingang een sinusvormig 

spanningssignaal te zetten en het uitgangssignaal als funktie· 

van de tijd met behulp van de X-Y -recorder uit te ach r~ jven. 

De ver•houding tussen dÇ! amplitude van het in - en uitgangssignaal 

blijkt bi~nen 5% konstant te zijn voor frequenties tussen 10. Hz en 

50 kHz; ook voo~ gelijkspanning is deze verhouding hetzelfde. 

De ontladingsbuis, waar de metingen aan verricht zijn, is 

schematisch weer·ge~even in f'iguur 3., 

60 ' . 200 ~.20 J 

anode 
I I kathode 

s"'nde. 

figuur 3 ontladingsbuis 
figuur 4 sonde 

De buis Komt zo goed mogelijk overeen met de buis, waaraan 

Castelei~ns [11 J met behulp van 3cm-golven dichtheidsmetingen 

in de ::~e:-;;ti·iëeJ•cle IJOSi tieve ;:jl_lj} heeft gedabn. De koude v
VOT'IT!lge ku.Vw(ie is ~~ekozen pm rîe stabiliteit van de glimont-

• 
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lading. te verhoJen. Het gebruik van de cilindervormige anode· 

blij~t eveneens de stabiliteit van de ontlading ten goede 

te komen. 

De sonde is op 6cm van de éinode gemonteerd, zoals aangegeven 

is in f'iguur 3. Verder is de sonde loodrecht op de as van de 

ontladingsbuis gemonteerd. ,Dit is o.a. gedaan op grond van 

twee metingen van de elt'!ktronendich theid op verschillende 

afstanden van de as van de ontladingsbuis. Uit deze metingen 

zijn aam: i jzigingen gevonden dat de. radiële verandering in 

de dichtheid gering is. Bovendien zijn bij de metingen met 

de sonde loocirecht op de as van d.e ontladingsbuis energiever

delingen gevonden waarbij in ver'houding tot de maxwellse 

energieverd~ling '.'reinig laagenergetische elektronen aanwezig 

zijn. De·~e verdelin_sen zijn niet gevonden bij metingen 
' • 0 met een sonde onder een hoek van !~5 met de as van de ont-

ladingsbuis. Aangezien ·het aantonen van het bovengenoemde . . . . . . 
verachijnseY het doel van dit on~erzoek is, hebben we een 

sonde gekozen die loodreëht op r..e as van de ontladingsbuis 
! 

staat. De sonde is gemafikt naàr de gegevens van Verwey [15) 

(zie figuur 4) • De diameteP van d~ sonde is 20 p.m en de lengte 2,6 mm. 

De diameter is zo klein mogelijk gekozen (doorbuiging onder• 

eigen ge'~ticht) opdat de sondestroom onder alle meetomstandigheden 
' -klein zal zijn in vergelijking met de ontladingsstroom 

(maximaal 5 %) • De lengte van d~ sonde is om dezelf'de reden 
... •• > 

zo klein mogelijk gekozen. Deze wordt beperkt door de verstoringen 

a11n de uiteinden van de sonded_raad van cie cilindervormige ruimte

ladingslaag rond de sonde. De spiraal rond de sonde is aangebracht 

opdat er geen elektrisch kontakt kan ontstaan tussen de sonde

dr·aud en het metaallaagje dat soms voo~komt op het de sonde 

omgevende glascapillair. 

De buis is bij een tempera tuur van 400 à 450°C onder vacuum 

ontgast. De kathode en' anode zijn door middel van hoogf'requente 

i:J.d~ktie verhit. Daarna is de buis gevuld tot 3 mmHg met 

spectroscopisch 7.Uiver neon. De sonde is schoongestookt door 

• 
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tijclelijl:". een voLJoende g:·ote t"lektPonenstroom vië'l dt~ 30:.ue 

aan het plRsn~ te 0nttrek~en. 
Al vorer10 tr~ m•:'tt: n is h~~ t gas in r1e onthidi ngsbui s ve~·n e ;· 

~ezuive.cd 'ioor 6'-'dnrende een rH' de kathode bij een strocm 

va11 100 nA enigel' ma te. te ver·s tui ven. Da.aPrH:t heeft de buis 

d 1 ) : b . j ,, 6 t b 'l u . . . b . . d 1 f'd ç;e. .urer;ce ._4 uur 1 ,_ ITI.rl 5e ran'-• alerna 7.1Jl1 1 J eze e 

stroomsterkte d,.e metinber. ve!·richt. 

' . 

' 

.. 

• 
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H.IV. MeetJ•es:..ll ü1 ten 

De meti:.gen zijn ver·richt btj ec:n ontladingsstroom van 26 mA. 

Het verloup van de lichtintensiteit toont bij deze stroom een 

gr·ote ove:·eenkomst TTlf:t het ver>loop dat gemeten is aan de buis 

y,,n Cs.steleljns [ 11 J (fig.1) 

... ·-G) ... ·-en 
i ... 
c ·-... 

J: 
u ·--

'"" . 
J: 
c 
G) 
Q) . --·-~ ._, 

25 

Casteleyns 

50 75 100 
tijd(l'sec). 

De met:'..n,:;;-=n van de sonc3ekarakteristieken zijn geda::.m op r.e in 
. . l 

!' L_5uur· :~. 1 oangegeven plaatsen. De uit deze sonde ka rak ter·ts-

tieken oerekende energieverdel inr;sfunkties van de elektronen 

zijn 'Neer·gegeven ·in t'ignur .3. 

Uit :t'igmu· 3.9 zijn twee .tsroepen elektronen waar te nemen , 

de een met eer. gemiddelde ener-gie· van - 2 eV en de ander van 

- 16,5 eV. Dit vertoont overeenkomst met,de metingen gedaan 

door ,~,-i~fmeJ:.t en Twiridy L7J. :F'igimr- 3.1), 3.6 e:: 3.7 ver·tonen 

een -:n·r_)ep t:lektr>OLt::n die t,eleidelijk versehuift near een hoger>e 

6e:rliddt;}r;r;- -:::r;er•(!,:e ~n 'Nel van - 3 eV (.o.ö<·lr - 5 eV. Uit deze 

''L-:Jt·er: is ·v.:a~,;- te nemen dD.t er in vergeiijking met de m&xwellse 

• 
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Het verloop van de elektronendichtheid is weergegeven in 

f'iguur 2.2. Hieruit blijkt dat deze dichtheid in de voor1'lank 

van de s tria tie zeeP sterk toeneemt. Bij onze metingen is 

een ~<;r•o tePe variatie in de elek tronendlch theicl gevonden dan 

bij de microgcl.fmetingen aan een soortgelijke ontlading door· 

C&s tel ei jns [ 11 J. Wellicht· L> dit te verklaren door het .feit 

dat het oplossend vermogen bij de sondemetingen groter is dan 

bij de genoemd-e mici:ogolf'metingon. De ovei· de gehele atriatie 

gemidtielde e,lektronendidlthe:i d is van de.zel1'de grootteorde. 

Het verloop van de plasm&potentiaal is weergegeven in 

f'ignuP 2. 3. Ir. :Je voorflrmk V8n de atriatie is een grote vet•

andering !n de plasmapotentiaal waar te nemen. 

' . 

' 

• 
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500 nr.1 500 nr. 2 
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1 2 3 4 0 4 
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0 1 2 4 0 1 2 3 4 

' 
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elektronen energie( eV) 

figuur a·. llel<tronenenergie'lerdelingsfunkties in de striatie. 
de nummeringi korresJX)ndeert metde plaats . 
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