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De Intensiteit van Spectraal

l i jilen in een U i ts te r·vende 

Ontlading. 
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De verandering van intensiteit van twee neonspectraallijnen 

Ï\1 = 5852 R en Ï\2 = 5941-t R is gemeten voor een uitstervende 

ontlading .in neongas met gásdrukken. t'clssen 5 en 25 mmHg • 
• 

Dezelfde metingen zijn gedasn áan uitstervende ontladingen in een 

gasmengsel van 99,9% neon en o·,1 % argon. 

Hierbij zijn de gasdrukken 5, 10 en 15 rnmHg.gebruikt. 

De verkregen resultaten zijn voorlopitl nie·t in overeenstemming 

te bren~en met die van Ger>ber, ~auter> en Oskam1 ) en Biondi en 

Connor2 • Het is ons. inziens niet dir>ect mogelijk r.et proces 

of' de processen ~ar. te '.vij:-:en, die ver·antwoordelijk zijn vcor 

het uitzenden van lichtkwanten ·tijdens het nalichten. 

Inhoud 

I Inleiding 

II De meetopstelling 

1 : De pulson tl&ding 

2: Detectie van lichtsignalen. 

III De resultaten v-an de metingen 

IV Bespreking van de meetresultaten. 

Appendix. 

I 



1 

ONTLADING 

In de literatuur komen twee verschillende zienswijzen voor over 

de emissie van licht tijdens een uitstervende ontlad.:ng. 
. 1 ) 

G.F.Sauter, R.A.Gerber en H.J.Oskam stelden voor, dHt 

ncidat de energietoevoer naar de ontlading is beëindigd, aan

vankelijk de recomb-inatie vt.Hl het atomaire ion en léiter de 

recornb i natie van het mol ekulfl 1 r·e ion de ui ts tral ing van licht

kwanten bepalen. T.H.Connor en M·.A.Biondi2 ) kwamen .daar-e::1tegen 

tot de conclusie, cJat tijder:s het IHilic~hten van de ontlading 

da vorming van de lichtkwanten praktisch uitsluitend bepaald 

wordt door recomb1na tie van. het molekuul ion. Slechts een kleine 

bijdl'age wordt geleverd door de 'directe excitatie van de atomen 

(aangeslagen) door de nog aan'.~~ezige enei'gieri jke electronen. 

Het onderzoek van·G.I•'.Sautet•, R!A.Gerbero 011 H.J.Oskam bestaat 

uit drie delen. Tev eerste werd met een mRssaspectron~eter de 

a.fname in de t L je! van de concentr·o tie vaH de a toomionen gemeten 

bij waarden V8n cte·gere&Icee~de gasdruk gelegen tussen 1,9 mmHg 
' - . en 7, 75 mmHg. Uit de af'hankelijkheid van de afnametijd, van de 

gasdichtheid concluderen zij dat· de di--f'f'usie van de ionen DFlr:-;r 

de wand en het conversieproces {1J bepalend zijn voor het ver-

dwijnen van de a toomionen. 

+ . + 
Ne + 2 Ne-Ne2 + Ne [ 1 J 

Ze berekenden uit de afm".rnetijder. de beweeglijkheid van de 

t · ( + 4 o 2 v-1 - 1 ) ct · · r t · a oomlonen JJ. = ·, cm • .• sec. en e conversJe .req_uen 1e 

{v = 58 p 2 sec-1
}. De door C.Beaty en P.Patterson3 ) ult 

conv _ o . . · + ) -1 _, 
dr-if'tsnelheidsmetingen gevonden wasPden bedragen JJ. - i.+,O cm~.v sec 

7 ·~ 12 2 -1 en v = ~ p
0

_sec • conv 
Ten tweede werd massaspectr-ametrisch de concenti'Rtle V2ll het 

molekuulion ge!f!eten. Hierbij wel:'den aanwijzigingen gevonden,dat 

het verdwijnen van deze ionen vour:1a:-::el ijk pla<i ts vi. nd t ooor 

dissocia tieve- recoil'!binR tie [2 J 

f 
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+ • • [ J Ne2 + e- (Ne2 ) ins tabiel -Ne + Ne + kin. energie 2 

L+) Dit proces was eerder door Bates voorgesteld. 

Tenslotte rnaten ?:ij bij de eer>ed11ceerde gasdruk 7,75 mmHg. de 

af'narne in tijd van zowel de concentratie van de beide typen ionen 

als de intensiteit van een gr-oot aantal spectraallijnen. 

De spectr·aalli jnen konden in twee groepen worden ingedeeld. 

De eerste groep bestaat uit lijnen, die af'komstig ~ijn van 

elektronenovergangen van de L.d-naar. de 2p-energieniveaux.(f'iguur 1) 
• 

Deze lijnen hebben een vervaltijd, die kleiner is ·ctan die van de 

ev 
21,6 ------ion~ niveau 

--..------4di 

-----grond niveau 

Fig. 1 Vereenvoudigd termscherul van 
neon. 

Aang-egeven zijn de overg''lnger, 

Oskam als representatief' 

voor de beide groepen werden 
besc:1üuwd. -

f 

t 

atomaire-ionen-concentratie. 

'_;e lijnen uit de tweede groep 

~ijn een gevolg van electro

Denovergangen van de 3p- en 

2p-niveaux_naar de 1s-niveaux. 

Hun vervaltijden zljn groter 

dan die van de atomaire-iofien

concentratie maar kleiner dan . 
die van de molckuulionencon-

centratie. Om de~e verschillen-

c1 e '''aa:r':l en van de af'va 1 tijden 

te verk1are{J stelden zij voor, 

dat door de recombinRtie van het 

D tu mni.on de Ld-ni ve,gux gevuld 

worden en door de recombinatie 

van i1et rr:olekuuli.on de 3p- en 

2p-ni veaux. Dit vooros tel ho uj t 

in, d.at de bezetting van de ;2_;)

nive~o. 1x sanv<:-lnkelijk voorr,arrte:Lijk 

wordt bepanld door- de recornbina tie 

van de atoomionen samengaand met 

een electronovePgang van de Lgi- . 

n!:lf..H' de ,~p-,niveaux. Daarna wordt 

de dissociatieve re.combinatie het 

be1aniSPijkste pr-oces. Dit proces 

geef't aanleiding tot de di ree te 

b.evolkiDiT. van de 2p-niveaux. 
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M.A.Biondi en T.R.Connor2 ) maten tijdens het nalichten Véi.Il 

een neonontlading een extra ver·breding 3an de voet van het 

intensi te i tspro1'iel van de spect_realli jn, uitgezonden bij de 

electronovergang van het 2p 1-niveau naar het 2s2-niveau. De 

bezetting van het 2p 1 -ni~eau wordt volgens hen voornamelijk 

bepaald door de dissociatieve recombinatie van het molekuulion. 

In overeenstemming met de wetten van behöuct van ene~gie en 

irnp uls is de kinetische energie V3n .Let gevor•mde aBnges lagen 
• 

atoom praktisch de h~lf't van het· ver.scY1il in potentiële energie 

tussen het molekuul ion en het B':111!.l,eSl!'.lgen 21 toom. Deze kinetische 

energie uit zict1 in _de vorm van de spectraGllijn als eeG extra 

b fjdrage aan de Doppl ePVP ~·bred ing. Nn.::J.s t :ie rotenen af'korns tig 

van deze snelle Rangesü:L-~en R.torn_en .,_·erden door hen tevens re

tonen gedetecteerd, die uitge~traald woreten do9r.aangeslagen 

a tornen met een no~mRle th ey·rrd.sc:-te snelhei d.sverdel ing. Dit is, . 
naar zij vermoedeL, eerJ e..::vo lg '1/Br: oe overdracht van -ie .sansl eg

energie door snellé aan 1:n:gzarne atomen. De intens i tei tsverhou

ding van de beide bijd~·:,::;;e1' is vt1m-1f' 500 f.J.Sec na het beëi~ldid:en 

van de ontlfiding constant. ~ijdens het begin van het n8lichten 

is de bijdrage Vhn de fc)tonen, liie dOOI' lun•;zame aangeslagen 

atomen 'NÓrC1eiJ ui tge:0om1en, rel!Jtief p;rot•=r·. Dit is V~).u.;-e~'s 

hen een gevolg V'Jll cüPecte excitatie door uit de ontlading 

overgebleven snelle electronen. 

I 
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II. De Meetopstelling. 

11.1. De pulsontlading. 

Voor de meting van de intensiteit van het licht, dat door een 

uitstervende ontlading wordt uitgezonden, moet, willen we 

hieruit de bezetting van de energieniveaux ~ls .functie van 

de tijd leren kennen, de energietoevoer naar de ontlading worden 

beëindîgd. ;in een ti.jd, die klefner ~s dan de bezettlngstijden • 
• 

Bij de in de inleiding beschreven experimenten van·G.I<'.Sa:uter, 

R.A.Gerber en·H.J.Oskam1) en variT.R.Connor en M.A.Biondi 2 ) 

werd het gas in een.microgol.ftrilholte a~ngebrHcht. Door een 

mágnetron v;erod gepulseerd energie nAar de trilhol te toegevoerd 

Deze methode is door ons niet toegepast. 

ontlading 

oaeUloscoop .__ __ ......,. 

Fig. 2 Schakeling- voor het verkrijgen 

van een pulsontladiNI· 

I 

Men kan eveneens een 

~epulseerde ontlading 

maken ~oor een opgela

den condensator door 

een gas te ontl~den. 

i\.ndreewen Vanyukov5) 
. 6\ 

f.::n Gr·ÜnbePg 1 hebben 

bij dergelijke ont

ladingen in argon, 

helium, stiksto.f en 

lucht de vorm van de 

stroompul~ en v5n de 

lichtpuls bestudeerd 

voor waarden van de 

gereduceerde gasdruk 

tussen 1 atm. ~n 15 

atm. Deze methode 

is door ons bestudeerd 

voor neon bij een 

vuldruk va.1. 30 mmHg. 
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Uit deze metingen blijkt, dat 1Pepassing van deze pulstechniek 

voor ons minder geschikt is, ornaat de af'name in de tijd van 
de stroomsterkte, gezien bovenstaande, te klein is. Daarom is 

een schakeling (f'iguur 2) gebruikt, waarmee stroompulsen van 

de gewenste vorm door de ontlading kunnen worden gestuurd. 

In de toevoerleiding van de ontladingsbuis is een triode opge

nomen, zodat slechts dan een stroom door de ontlading kan lo

pen, als de roosterspanning ten opzichte van de kathode, ge

zien de negatieve voorspanning, voldoende positief' is. De span
ning V 

1 
is . in' de _tijd gepulseerd. ( z.ie figuur 2). 

Vanzelfsprekerid moet hierbij de ·voed-ingsspanning Vb groter zijn 

dan de doorslagspanning van de ontlHding. 

Dé grootte van de stroomsterkte ti~dens de .pulso'ntlading 

wordt voornamelijk bepaald door de spanning YB, de wee-rstand 

R
1 

( 2kn varia·bel.), de amplitude van de aan het rooster van 

de triode toegevoerde spannirigspÜlsen en de buiseigenschappen 

van de triode_ •. R2 ( 1 OU) is de roeetweers tahd voor de s traom

sterkte door de buis. 

De stroom door de ontlading neemt aan het einde van de pul~ 

af met een vervaltijd van minder dan 10 ~sec. 
•. 

De 'r.; tingen zijn uitgevoerd aan een zuilontlndi.:l.g om voldoende 

lic:ltintensi teit te verkPijgen. Een schets van de gebruikte 
on~.~,- ;ingsbuizen is gegeven in .f'ignur· 3. 

~ 6 mm.inw. 

anode 

50 mm. 

Fig. 3 • De ontla dingsb1iis •. 

r 

• 
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II.2 Detectie van lichtsignalen 

In f'iguur 4 is schematisch de opstelling-weergegeven, waarmee 

we de lichtsignalen gedetecteer-d hebben. De boxcar-integrator 

laat het ingangssignnal telkens weer gedurende slechts een. 

instelbaar tijdsinterval Ät (poort) op een instelbaar tijd

stip t na de triggerpuls (zie figuur 5) door aan een 

integr·a torschakel ing. Aan de uitgang van de integrator ont-

8 

' 

0 
. . 

' 
DL . .. 

M p - V BC s 
( ~ -~ 

pv-
-

. 

I<'ig.4. Schema van de -opstelling voor het meten van de intensi

teit van spectraallijnen. 

De ontlading_L wordt afgebeeld op de intreespleet van de 

monochroma tor M. Aari de ui ttreesp~eet is een photo

multipl~er P bevestigd, die gevoed wordt uit een hoog

spanningsvoeding P v. Het uitgangssignaal van dë photo

multiplier\'fflrdt via een verst~rker V toegevoerd aan 

de ingang van de boxcar-integrator (zie tekst) en aan 

een ?scilloscoop o. De uitgangsspanning van de boxcar 

iritegi}B.tor· wordt geregistreerd met e~n schrijver s. De 
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trig5erpuls ~ is de sparu1ingspuls, die ook aan het 

rooster van de triode (zie figuur 2) wor•dt toegevoerd. 

staat een gelijkspanning, waarvan de waarde gelijk is aan de 

grootte van het gemiddelde ingangssignaal. Op het scherm van de 

oscilloscoop wordt behalve het uitgangssignaal van de versterker 

tevens de poor-t van de boxcar-integrator geschreven. Hiermede 

we!'d de wÇJ.arde van -de tijd tussen het beëindigen van de ontlading 

e1l :1et begin .van de· meting, gemeten; De schl'talwaarde van de 

lichtpuls 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

r 

t 

naUchten 

I I 

... 
tijd 

'Fig.5 De plaats van de.poort ten 

opzichte v&n de lichtpuls. 

I 

tijdbasis van de oscillo

coop bleek bj.nnen 2% van 

de volle -schaal overeen te 

sterrunen met de fr•equentie 

van de calibratiespanningen 

van twee verschillende 

osc.illoscopen. 

Bij de keu~e van de spectraal

lijnen, waaraan de ~etingen 

zijn uitgevoerd, ~aren be

palend de intensiteit van de 

.. lijn en de energietoestand 

van het atoom voor de stralen

de overgang. We beperken ons 

tot twee spectraallij~en, 

arkomstig van de in 2p

toestanden aangeslagen 

atomen: 
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III. De Resultaten van de metinge!l. 

Voor gasdrukken tussen 5 en 25 mmHg (gemeten bij kamertemper·stuur) 

is tijdens het nalichten van de ontlading de intensiteit van 

twee neonsp ectrsall i jnen ( f.-1 = 5852 R en À? = 5944 R) als 

:functie van de tijd gemeten. In :figuur 6 en f'iguur 7 zijn de 

resultaten weergegeven. De karakteristieke dif'f'usielenè,Ste A 
(gedef'iniè~rd als de straal van de ~ntladingsbuis gedeeld 

door 2,40) ii gelijk aan 1,25 mm. De ontladingsstroomsterkte 

tijdens de puls bedra3gt 300 mA.· 

De intensiteiten zijn relatief gemeten. In :figuur 6 en figuur 

7 ·is de schar3lwaarde van de intensi tei,t willekeu'l"ig gekozen. 

De gemeten krommen kunnen benaderd worden door de som van 

drie functies Ci e-t/Ti (zie :figuur 8) • 

Er zijn geen aanwij?.ingen gevonden voor· een sy'stematisch ver>

schil in de vervaltjjder, r 1 tuseen het uit:gezonde~ licht 

met de golf'lengten- "/\1 == 5852 R-en "/\2 = 5945 R. 
De kleinste vervaltijd r 1 blijkt binnen de meetnauwkeurigheid 

voor alle met1ngen.dezelf'd~_waHrde te hebben 

+ 5 
T1 = 35- J.L sec. l3] 

Voor ~e vervaltijden r 2 en r 3 blijkt het mogelijk de relaties 

[4] en l5] op te stellen.-

(s~&:'} [ 5] 

Zie hiervoo'l" ook .:figuur 9 en i'ig uur 1 o. · 

I 
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Toevoeging van 0,1 % argon aan de neonontlading bleek bij 

de onderzochte vuldrukken (5, 10 en 15 mmHg) geen invloed 

te hebben op de waarden van T 2 • Bij de gasdruk van 5 mmHg 

bleek, voor dit gasmengsel, het niet mogelijk een waarde 

voor T 3 te bepale~. Bij drukken van 10 en 15 mmHg zijn 

de waarden van T3 kleiner dan de waarden gemeten bij zuiver 

neon bij overe(~nkom.stige drukken (:f':!.guur 10) • 
• 

Metingen aan een ontlading in neon met een karaktei•istieke 

di:f':f'usielengte A= 1-J-,3 mm en de vuldruk 10 mrnHg gaven 

dezel:f'de waarde van_T2 , maar een aanmerkelijk kle:i.nere 

waarde van T 3 teu_ opzichte van een neonontlading met A= 1 ,25 mm. 

De nauwkeurigheid, waarmee de_ in~ensi tei t van ~et uitgestraalde 

licht kan wor·den gemeten·, is behalve van de nauwkeurigheid . 
van de detectie-apparatuur· teve!'ls van de grootte van het 

r·uissignaal van de· pho tornul tiplier a:fhankeli jk. 

I 
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Fig. 6: De gemeten lichtintensiteit- I. 
\x 
-~ 

\. \x\ 
\ '· x \ \ ' 
\
\.a • x 

. +\ \ ", y\ ~ • . ~ \ a"\. , ~ 
• \ • x............._ 

~~· 4\ "-•,. · ·---x~x 
• 6 '· --.----~-----
\ ' ~ yo\4 , x 
\ \, ~ "- • · p: 7.5 mm Hg 
y \ ' 6' ~----. ' . 

I \ ' ~.. . 6...__ -----• 
~ 0 ' --.....4 -------.--~- . '«lo +, - -~4 ._ . 

\ '"-. ~.__ ..._4_ _
4

P•JommHg 
\ . . ---......; 0 + --.. --..:.__ .6 

•"'. . ~o -----.... p:15 mmHg -------4--- . . ------0~ ~ 
. -----0 

. "" ' . "'- p:25mmHg 

Neon; A: 5944 A; A
2

:1,56 mm~; iputs= 300 mA . 

_ _.. 

p: 5 mm Hg 

-----t--~t :(msec.) 0 ., .. 
10~------~--------~--~----L-------~2--------~------~3 

0 1 

.... 
0 



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

1~~------~-----------r----------~--------~~--------~----------~ 

-1 
10 

Fig. 7: De gemeten lichtintensiteit I . 

~eon; A = sas2l ; A2-~ 1,56 m m2 ; iputs = 300 mA . 

_p=smmHg 

·~ p:15mmHg 
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Fig. 8: benadering van de gemeten kromme 

3 t/ 
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- 3 

\ 
\ ., t -x \C e T2 · 

\2 
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\ 

-·--------
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. ._._. 
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0 1 2 3 
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NEON: A1 : 1,56 mm2 
A:5944Jl • / 

i: 300 '""· • 
3. 

! 
• 

• 
2. I 

1. 

100 200 400 500 600 

Fig.9: ~1 als functie van ~ 

3 - 2.10 r------r--------------""!""'1'------__;_---

f 
1. 

--•• p (mmHg) 

10 
\ ' 20 

Fiq. 10: J.r-
3 

als func~ie ~ail p voor ,ipuls = 300 filA. 
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IV. Bespreking-van de meetresultaten. 

Na het beëindigen van de energietoevoer naar de ontlading zullen 
. . 

de uit de puls overgebleven aangeslagen,atomen, voor zover 

deze geen metastabiel aangeslagen atomen zijn, in korte tijd 

"( < 1 o-8 sec) hun aanslagenergie verliezen door emissie van 

een lich tk\'Vant~ Het door ont? ge~etecteerde licht moet daarom 

afkomstig zijn van het_terugvallen van aa1~esl~gen atomen, die 

tijdens de uitstervende óntlading gèvorltd wor~en. ·De hiervoor 
benodigde energie moet afkomstig zijn ván deeltjes,_die deze . . 

energie gedw'ende een voldoende lange tijd kunnen behouden. 

We zullen nagaan welke deeltjes dit kunnen zijn. 

a) Electronen. 

We nemen aan dat de U:it d.e pulsontlading overgebleven snelle 

elektronen maximaal een kinetische energie hebben van o~eveer 

16 eV. De minst e.ff'iciente wijze voor de energie-overdracht 

aan het gas is het uitvoeren vai elastische botsingen met de 

neonatomen. De tijd T , die nodig is om de kineUsche energie . e . 
van 16 eV tot 1 eV te doen a.fnemen, berekenen we met .formule [6]. 

Hierin is M ma~ sa van het neona "toom. 

me electronenmassa. 

50 _, 
-·111 
P. 

1
1 

gemiddelde vrije weglengte· van de electrenen 

bij ée11 ge ".·edncec:rde gasdruk van 1 mmHg. 

p
0 

gereduceerde gasdr1Ák. 

, 

[ 6] 
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De door ons gemeten minimale waarden voor r 1 , T~ en T 3 respectievelijk . ' 

30, 70 en 390 IJ. sec, zijn allen groter dan re • 

b) De metasta.biele atomen 

Het proces 
N.: Al"" 

... + /Ve. - l71. 
kunnen we als niet-waarschijnlijk proces.buiten beschouwing laten. 

De waarden van r 3 zijn ten minste een ractor 5 groter dan de 

berekende waarden voor proóes [6] (vergelijk met de metingen 

van Phelps (7) ). De waarde~ voo~ r~ veranderen niet bij toe

voeging van O, 1 % argon· aan de neonontlading. 

c) De ionen.-

Het uitgezonden licht is r·ecombinatielich t. 

Uit het door Gerber, Sauter· en {)skam 1 ) beschr·even experiment 

blijkt, dat de dif'fusie na11·f' de· wand en het çonvérsieproces 

[1] voor het verdwijnen van de atoomionen Ne+ uit de ontlading 

van belang zijn. Het verband_ tussen de gereduceerde gasdruk 

en de vervalf'requentie wor·dt gegeven door vergelij%ing ·[8 J 

[&} 

Deze drukaf'hankelijkheid is door ons voor_ geen van de gemeten 

vervaltijden waargenomen, 
+ Voor het verdwijnen van de molekuulionen Ne2 uit de ontlading 

zijn twee processen bekend: . 

1) de dif'f'usj. e naar de wand 

2) de dissociatieve recombinatie. 

In de appendix wordt de ver:?-ndering van de concentra tie van de 

molekuulionen ten gevoige van deze twee processen berekend. 

Op grond van onze meetresultaten komen we t<?t de volgende conclusie~ 

a) De directe aanslag van (metastabiele) atomen door uit de 

pulsontlading overgebleven snel~e/ electronen, zoals- voorgesteld . 
door Biondi en Connor, kon door ons niet '.vaargenomen worden. 

, 
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b) De recombinatie van de a toomionen Ne+ geert _geen belangrijke 

bijdrage a a~ de vo rrnin:g van aangeslagen a tornen in de 2p1-

en de 2p4 - energieniveaux. 

c) Een armwijzïng,·dat de dissociatieve recombinatie een rol 

speelt bij de vorming van aangeslagen atomen, vinden we 

in de waspden van 7' 3 voor het_ neon-argon rnengs_el. Oskam
8

) 

beschriji't in zijn proefschrift metingen van de electronen-. . 
concentratie tijdens het nali~hten in een neon-argon ont-

lading. Bij een gereduéeerde gasdruk 3,5 mr-JHg wer>d door 
' I 

hem geen 'dissociatieve recomb-inatie gemeten. Bij grotere 

waarden van de gasdr.lik trad dit proces wel ~P • 

d) Om de invloed van de disáociatieve recombinatie ·op de 

emissie van licht nadef'·te bestuderen is het nodig.de 

concentratie. van de :r:olekuulionen aan het begin van het 

nalichten te meten.(zie appendix) 

' ' 
, 
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Appendix: Diffusie en àissocia tieve recomb.ina tie 

We zulleri de verandering in -tijd van de recombinatie van de 

molekuulionen ber-ekenen voor het geval, dat slechts de 

dif:fusie eri de dlssociatieve recombinatie [9] optreden. 

Om de berekening voorlopig eenvoudi_g te houden nemen ·we aan, 
' 

dat naast de gasatomen slechts electr•onen met de concentratie 

ne en molekuulionen met. de col'lcen tratie 'W~ vo-orkomen en dat 

geldt: 

ne - n· + ::: n 
N~.t 

Voor hogere waarden van de gasdichtheid is dit geoorloo:fd op 

grond van het conversie~roces. 

De verandering van de coi'lcentra. tie kunnen we beschr>i ,jven 

met de formule [ 11· J 

dn (ït, t) _ DaL::. n {il t) 
df 

[11] 

Hierin is D
8 

de ambipolaire-dit':füsi e-:-coef:ficien t en a de 

cue:fl'icient voor dissociatieve recombinatie. 

Voorde dichtheid op de as ~n onder de voorwaarde , dat alle 

ionen, die op.de wand vallen, hièr tevens-recombineren, wordt 

de vergelijklrJ.€. [ 11] 

cln _ 
df 

Voor een c~.'lindervor-mig~ ontlad-ing i~ 

[l.Z] 

Door integratie vinden .we de algemen_e oplo~sing van deze 

differentiaalvergelijking. 
' I 

Met de voorwaarde dat: 

voor- Ó3] 



18 

vinden we voor de conèentràtie van de molekuulionen als runetie 

van de tijd 

_n_ :: 
flo_ 

e 
1 • n~ . o<,/· { 1 - e - o. ~<} 

~ . 

[11t] 

In de :figuren 11, 12 en 13 is ft als runetie van t u~ tgezet 
0 . 

met als parameters p en ni • Als ~aarde voor a kozen we de door 
' 0 0 

I3iondi [9] gemeten waarde van 2;10-7 cm3 sec.-1 , voor Da een 
. · 300 2 , -1 . . At .. 

geschatte waarde van cm sec err voör11 eert w~arde die 

overeenkomt met de do;~ ons .geb;uikte ontladingsbuizen ( .lll_= 1 ,5 mm2 ) 

De figuren 1·1, 12 en 13 toneri duidelijk de invloed van de '.':Aarde 

van n aan. 
0 

, 
' ' 
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Fig.n: berekende waarden van !1 no 

mmHg 

mm Hg 

__ _.,.~ t ( msec.) 

1 2 3 -
10~----------~----~~~~----~~~~~--------~ 4 0 
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Fig.12; berekende waarden van n 
no 

voor n -10
18 

m·3 o· 

20 mm Hg 

q,= 10 mm Hg 

min H·g 

\ r .. t (msec.) 

2 3 4 
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1 

Fig.13: berekende waarden van n 
no 

P- = 20 m mHg 
0 . 

10 mmHg 

s mmHg 

' -'--•• t (msec.) 

, 2 3 4 
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