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Gu-c, 

ELEKTRONENDICBTBEDEN IN LOPEBDE STRliTIES BEPAALD ME!l! BU 
HICBOGOLFIHERFEROMETER •. 

Samenntting 

Uit de fasedraaiing van een } cm golf, bij het passeren 

van het ontladingsplasma van een gestrieerde zuil in neon, 

is de elektronendichtheid als tunctie van de plaats in de 

striatie bepaald. Bet oplossend vermogen wat de plaats betrett 

is geoptimaliseerd door ter plaatse van de ontlading de 

hoogte van de gebruikte golfpijp tot 2 mm te verkleinen. 

De gevonden resultaten worden vergeleken met de door van 

Deursen met behulp van een La.ngmuirsonde gemeten elektro

nendiohtheden. 

Afstudeerverslag van J.A.A.Castelijna 

Technische Bogeschool Eindhoven, a~deling 

Technische Natuurkunde, seotie atoom~sica 
maart 1968. 
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ELEKTRONENCONCENTRATIES IN LOPENDE STRliTIES BEPAALD MET BEBULP 
VAN EEN MICROGOLFINTERFEROMETER. 

I. Inleiding. 

Elektronenconcentraties in een ontladingsplasma kunnen onder 

andere bepaald worden uit de stroom-spanningakarakteristiek van 

de La.ngmuir-sonde [1J , de verstemming van een trilholte door 

het ontladingsplasma [2 J en de tasedraaiing van de microgolt bij 

bet passeren van het plasma[3J. De La.ngmuir-sondemetingen kun

nen alleen gedaan worden aan lage druk ontladingen. Voor gasdruk

ken groter dan ongeveer 3 torr (0°C) ~ordt in het algemeen Diet 

meer voldaan aan de door Langmuir gestelde eis dat de vrije 

weglengte van de elektronen groter is dan de atmeting van de 

laag rond de sonde waarbinnen het plasma door de sondepotentiaal 

ten opzichte van het plasma is verstoord. Deze afmeting moet 

bovendien klein zijn in vergelijking tot de afmetingen van het 

gedeelte van het plasma dat men wil bestuderen. Microgolfmetingen 

zijn in principe ook bij hogere gasdrukken toepasbaar. Hi.er moeten 

we er voor zorgen dat door de absorptie van de elektromagnetische 

golven het plasma Diet ontoelaatbaar wordt verstoord. De methoden 

'(uitzonderingen daargelaten) zijn zowel bruikbaar voor continu 

brandende ontladingen ala voor ontladingen die in de tijd al 

of niet periodiek varieren. 

Voor ons van interesse zijn de elektronendichtheden in de 

gestrieerde positieve zuil. Gentle [4J heett de elektronendioht

beden in een stilstaande striatie bepaald met behulp van een 

interferometer voor 2 om golven. De stroomsterkte varieerde 

van 100 tot 400 mA, bij een buisdiameter van 10 mm inwendig en een 
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druk van 5 torr. (o0 c) • Sodomsky [5] bestudeerde lopende striaties
bij een stroomsterkte van 270 mA, een buisdiameter van 21 mm in

wendig en een druk van 0,5 torr (0°C) in neon - door de ontlading 

in een golfpijp te brengen en het staandegolfpatroon van de 

microgolven te bepalen. Pupp(6J bepaalde elektronendichtheden 

in striaties met behulp van sonden. Hiertoe mat hij de sondestroom 

bij het passeren van een striatie voor een reeks waarden van de 

vaste sondepotentiaal. Uit de verkregen curven kunnen de Lang

muirkarakteristieken bepaald worden voor verschillende plaatsen 

in een striatie. Garseadden en Bletzinger[?] lieten de sonde

spanning binnen 1/'"sec. het gewenste spanningsgebied doorlopen. 

Deze tijd is v.eel kleiner clan de tijd die een striatie nodig heett 

om de sonde te passeren. Een derde methode toegepast door 

Woolsey en Gray ta] is een verfijning van de methode van Pupp. 

Op de sonde werd een wisselspanning gezet met een veel kleinere 

frequentie dan .de striatiefrequentie. De sondestroom werd op 

een oscilloscoop geschreven. De Langmuirkarakteristieken kan men 

nu eenvoudig bepalen door punten van gelijke fase in de striatie

golf op te zoeken. De interpretatie van de sondekarakteristieken 

is vooralsnog niet eenvoudig, bovendien blijkt dat de licht

emissie in de buurt van de sonde wel eens merkbaar verstoord 

wordt.[4J Vergelijkende metingen van elektronendichtheden met 

behulp van microgolven (trilholte) en Langmuirsonden zijn ge-

daan door Sicha, Gajdusek en Veprek (9J aan een striatievrije 

neonzuil (druk 1,8 torr (o0 c»bij stroomsterkten van 2 tot 6 mA 

en een buisdiameter van 18 mm inwendig. De uitkomsten varieren 

een factor 2 tot 5 • De verschillen worden waarschijnlijk 

veroorzaakt doordat de sondemetingen niet juist werden geinter

preteerd [9J . Bij deze microgolfmetingen is gebruik gemaakt van 

een torusvormige trilholte die, vergeleken met een cilindervormige, 

het voordeel heeft een kleiner interactiegebied te hebben van 

het hoogfrequent veld met het plasma. Hierdoor verkrijgt Sicha 

een hoger oploasend vermogen van de elektronendichtheid als functie 

van de plaats in de striatie. Eveneens is deze trilholte door 

Sicha (10] en Heymann [11J gebruikt om de elektronendichtheden in 

lopende en stilstaande striatiea van de positieve zuil van een 
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glimontlad.ing te bepalen. Een nadeel van de trilholte is dat de 

verstemming van de trilholte bepaald wordt door de ruimtelijke 

verdeling van de elektromagnetische velden en van de elektronen

dichtheid. Zeker voor een torusvormige trilholte is de berekening 

daardoor erg ingewikkeld [12A,12B:J • 
Dit onderzoek gaat ervan uit dat het op een eenvoud.igere wijze 

mogelijk moet zijn de metingen van de elektronend.ichtheden in een 

striatie met een redelijk oplossend vermogen wat de plaats 

betreft uit te voeren met een 3 cm microgolfinterferometer waar

bij ter plaatse van de ontlad.ing de golfpijp tot een hoogte van 

2 mm is teruggebracht ( Severin (13J ). De verkregen meetresul

taten vergelijken we met de door van Deursen[.14J gemeten 

elektronendichtheden aan een soortgelijke gestrieerde zuil. 
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Boofdstuk II 

De interferometer 

2.1 Algemeen 

In de door ons gebruikte interferometer wordt het uitgangs

signaal van een klystron met behulp van een "magic tee" gesplitst 

in twee lopende golven die zich voortplanten in de twee takken 

van de interferometer, waarna de beide golven via een tweede 

"magic tee" weer worden samengevoegd. In de ene tak bevindt 

zich de te onderzoeken gasontlading, in de andere tak is een 

fasedraaier en verzwakker opgenomen.·De gasontlading is door 

twee gaten in de golfpijp, loodrecht op de voortplantings

richting van de microgolf, aangebracht. Ter verduidelijking 

is in figuur 1 een schema van de interferometer weergegeven. 

Om het oplossend vermogen van de dichtheidsmeting als functie 

van de plaats in de striatie te verbeteren zijn in de golf-

pijp wiggen aangebracht zoals beschreven is door Severin tJ3] • 
Hierbij wordt de golfpijp die een hoogte heeft van 10 mm ter 

plaatse van de ontlading vernauwd tot 2 mm , zie tiguur 2. 

Ter voorkoming van te grote reflecties geschiedt de vernauwing 

geleidelijk. Via de aangebrachte openingen in de golfpijp zal 

een gedeelte van het microgolfsignaal uitkoppelen. Deze uit

koppeling is afhankelijk van de elektronendichtheid in de 

golfpijp, en varieert daardoor tijdens het passeren van een 

striatie. We kunnen het uitkoppelen, dat een nadelige invloed 

heeft op het oplossend vermogen tegengaan door om de glaswand 

van de ontladingsbuis aan beide zijden van de golfpijp messing 

cilinders aan te brengen, waarvan de diameter niet past bij de 

golflengte van de microgolt. In deze ronde golfpijp kan de 
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microgolf zich dan niet ongedempt voortplanten. De grootte van 

deze demping neemt af met toenemende diameter van deze ronde 

golfpijp. De diameter kunnen we natuurlijk niet onbeperkt klein 

nemen. Ten eerste moet de ontladingsbuis in deze pijp passen, 

en ten tweede is het gewenst dat de vulfactor van het ontladings

plasma in de golfpijp voldoende groot is. Dit wil zeggen dat de 

interactie van de microgolf met het ontladingsplasma zodanig is 

dat een meetbare fasedraaiing optreedt. Gekozen is een buiten

diameter van de ontladingsbuis van 10 mm, waarbij de ronde 

golfpijpen nauw om de glaswand sluiten. Door bovendien een ver

nauwing van de golfpijp in dwarsrichting aan te brengen zouden 

we de vulfactor kunnen verhogen. Dit is niet gedaan omdat door 

deze vernauwing bier ter plaatse het microgolfsignaal gedempt wordt. 

2.2 Het oplossend vermogen van de interferometer 

Uit de sondemetingen van van Deursen volgt dat in het 

gebied aan de kathodezijde van de striatie over een afstand 

van ongeveer 3 mm vanaf de plaats van maximale lichtemissie 

(met als striatielengte ongeveer 30 mm) een oplossend vermo

gen vereist i~ van minder dan een millimeter. In de andere 

delen van de striatie kan met een veel kleiner oplossend vermo

gen worden volstaan (ongeveer 2 mm). Uit het experiment blijkt 

dat een vernauwing van de golfpijp ter plaatse van de ontlading 

tot een hoogte die kleiner is dan 2 mm geen noemenswaardige 

verbetering meer geeft in het oplossend vermogen. Om deze 

reden mogen we dan ook verwachten dat we met behulp van de 

interferometer de elektronendichtheid ala functie van de 

plaats in de striatie in het genoemde gebied aan de kathode

zijde van de striatie in feite niet kunnen bepalen. Een 

gedeelte van de energiestroom van de elektromagnetische golven 
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dringt door in het gat in de golfpijp waardoor de ontladings

buis is gestoken. Hierdoor wordt het interactiegebied van de 

microgolven met de ontlading groter dan de pijphoogte ter 

plaatse en zal het oplossend vermogen kleiner zijn dan de 

genoemde 2 mm. Een schatting van deze verbreding van het 

interactiegebied is te maken door na te gaan hoe de veld

sterkte verloopt in de, in het gat geplaatste, metalen 

cilindrische golfpijpen (zie figuur 2). In deze golfpijpen 

zullen zich namelijk elektromagnetische golven gaan voort

planten die zowel in de TE als in de TM modes kunnen 

oscilleren. Deze golven zijn gedempt. We kunnen er een in

dringdiepte aan toekennen. We mogen aannemen dat het oplossend 

vermogen van de interferometer inligt tussen de eerder genoemde 

pijphoogte en de pijphoogte vermeerderd met tweemaal de in

dringdiepte. De indringdiepte van de minst gedempte golf volgt 

uit: 

E = E (r' f> ) ej wt - J?> z 

Hierin is E de elektrische veldsterkte, ~ de dempingsconstante, 

Ac de afsnijgolflengte, Wde hoekfrequentie van de microgolven 

en c de lichtsnelheid. De golf met de grootste indringdiepte, 

ofwel de golf met de grootste waarde voor A c is de golf tril

lend in de TE11 mode. In one geval heeft A dan de 'Waarde 
-- . 10 c 8 

~ • 17,06 mm (w = 6,28.10 rad/sec i c • 3.10 In/sec ) en wordt 
c . 1 1 

de dempingsconstante f • 0,303 mm· • De indringdiepte ( / jJ) 
wordt 1/f = 3,3 mm. 
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De effectieve indringdiepte zal kleiner zijn daar deze bepaald 

wordt door de indringdiepten van alle optredende Modes met 

daaraan toegekend een gewichtsfactor. Anderzijds zal de indring

diepte worden vergroot door de aanwezigheid van een ontladings

plasma. Een juiste bepaling van het oplossend vermogen van de 

interferometer is vooralsnog niet eenvoudig. Een beter inzicht 

hierin zullen we krijgen zodra we onze metingen kunnen verge

lijken met de metingen van van Deursen waarbij de elektronen

dich theden met La.ngmuirsonden worden bepaald en waarbij we 

mogen verwachten dat het oplossend vermogen belangrijk groter 

is. 

2.3 Fasedraaiing en verzwakking. 

De elektronendichtheden van de ontlading kunnen berekend 

warden uit de fasedraaiing en de verzwakking van de micro

golf bij het passeren van de ontlading. De fasedraaiing van 

de golf wordt veroorzaakt door de permittiviteit van het 

plasma, de verzwakking wordt veroorzaakt door de absorptie 

van energie van de invallende microgolf door de elektronen 

van het plasma. Voor ons geval dat de plasmafrequentie veel 

kleiner is dan de frequentie van de microgolven mogen we 

schrijven voor de fasedraaiing: 

en voor de verzwakking [15] 

Met CA> de hoekfrequentie van de microgolven, WP de plasma

frequentie, c de lichtsnelheid in vacuum, ~ de golflengte van 

de microgolven in vacuum, A de golflengte in de golfpijp, ~ . g 
de botsingsfrequentie van de elektronen met de atomen en ionen 

en l· de lengte van bet interactiegebied. Uit deze beide tor
mules is de elektronendichtheid te berekenen daar W een p 
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functie hiervan is : 

Hierin is n de elektronendichtheid, e de lading van het elektron 

en m de massa van het elektron. In onze opstelling is de 

botsingsfrequentie van de elektronen met de atomen en ionen 

veel kleiner dan de frequentie van de microgolven. Hierdoor 

wordt de verzwakking verwaarloosbaar klein, en kunnen we voor 

de fasedraaiing schrijven; 

Indien we nu een elektronendichtheid n invoeren waarvoor geldt .c 
dat de bijbehorende plasmafrequentie gelijk is aan de frequentie 

van de microgolven wordt de bovenstaande formule; 

1. 

Met behulp van deze formule hebben we de elektronendichtheid 

bepaald. 'A is te meten met een staandegolineter, of is te g 
berekenen indien bekend is in welke mode de elektromagnetische 

golf oscilleert. Bij de berekening van n nemen we aan dat de 

dichtheid van de elektronen in een dun plakje van het plasma 

loodrecht op de as van de ontlading constant is. Voor de lengte 

l kunnen we nu de diameter d van de ontlading nemen, vermenig

vuldigd met de vulfactor van de golfpijp. Onder deze omstandig

heden kunnen we voor de vulfactor schrijven(15']; 

F = 



9 

Bierin is E de elektrische veldsterkte, d~ is een volume

elementje. De integraal in de teller is een maat voor de 

gemiddelde golfenergie binnen het ontladingsplasma dat zich in 

de golfpijp bevindt, de integraal in de noemer is een maat 

voor de gemiddelde golfenergie in de gehele golfpijp ter plaat

se over de eerder genoemde lengte d (zie fig.3) • 

In one geval hebben we een TE01 mode ; 

Ey = E0 s1n~x sin(wt-kz) 

Bierin is b de .breedte van de golfpijp. Bij de ontladings

diameter 8 mm en de breedte van de golfpijp 23 mm wordt de 

vulfactor: 

F = 0,51 

Bij deze berekening is de invloed van de glaswand van de 

ontladingsbuis en van de cilindervormige pijpjes op de vulfactor 

verwaarloosbaar gesteld. Verder is aangenomen dat de veldverde

ling door de aanwezigheid van het plasma niet verstoord is. 
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Uit de formule voor de fasedraaiing (formule 1) zowel ale 

uit het experiment blijkt dat de fasedraaiing voor ons geval 

van de orde van grootte van 1 graad is. Met de beschikbare 

apparatuur was een nauwkeurige meting hiervan niet mogelijk. 

Daarom is een fasedraaier ontwikk:eld waarmee deze kleine 

fasedraaiingen nauwkeuriger meetbaar zijn. Hierbij is uit

gegaan van een tweede gasontlading met bekende elektronen

dichtheden. Deze wordt beschreven in bet volgende hoofclstuk. 
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• p 

K 'T--__ T 
MT MT 

Fig.1. Schema van de interferometer. 
K • klystron ; I = ferriet isolator.; V = verzwakk.er ; P = ontladingaplaama 
CV = gecalibreerde verzwakker ; CF = gecalibreerde fasedraaier ; 
MT • magic tee ; D = detector ; T = aangepaate belaating 

------

Fig.2 Golfpijpvernauwing 
(doorsnede in lengterichting) 

d 

Fig.3 Golfpijpvernauwing 
(bovenaanzicht) 
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Boofdstuk III 

Een fasedraaier voor kleine faseveranderingen. 

3 .1 Algemeen 

Om een ontladingsplasma van een zuilontlading als instelbare 

fasedraaier voor microgolven te gebruiken, bij de meting van de 

elektronendichtheden in de gestrieerde zuil,moet dit plasma 

aan de volgende eisen voldoen. 

- het plasma mag in de tijd niet veranderen 

- de radiale verdeling moet min of meer overeenkomen met de 

radiale verdeling in de gestrieerde zuil, zodat een gemiddel

de elektronendichtheid gemeten kan.worden 

- het verband tussen de stroom door de ontlading en de elektronen

dichtheid moet eenduidig en reproducerend te meten zijn 

- de elektronendichtheid van het plasma moet gelijk gemaakt 

kunnen worden aan de voorkomende elektronendichtheden in de 

gestrieerde neonontlading. 

Een hiertoe vervaardigde waterstofzuilontlading bleek niet bruik

baar omdat in de zuil, voor de gewenste elektronendichtheden, 

stilstaande striaties optreden. Een kwikontlading met argon ala 

stootgas met een extra elektrode bij de anode (volgens de methode 

van Verwey B6])om het optreden van striaties te voorkomen, kan 

evenmin gebruikt worden. Voor de gevraagde elektronendichtheden 

was de ontlading instabiel en vertoonde lopende striaties. Bet 

ontstaan van de striaties wordt bevorderd door klein_e toevoegingen 

aan bet gas van verontreinigingen die zi.ch volgens het penning

mechanisme laten ioniseren. Als gevolg van de lage aanslagenergie 

van stikstof (6,1 eV) zouden bier verontreinigingen een geringe 

invloed hebben. Voor een stikstofontlading met warme kathode bleek 

inderdaad de zuil homogeen te zijn. Door het invangen van stikstof, 

waarschijnlijk door het verstoven kathodemateriaal was in eerste 

instantie de levensduur van de buia te klein C.t 10 minuten). 



Hierin hebben we verbetering gevonden door de ontladingsbuis 

beter te ontgassen, de waarde van de bedrijfstemperatuur van 

de warme kathode kleiner te kiezen en de diameter van de ont

lading ter plaatse van de kathode te vergroten. In figuur 4 
is de uiteindelijke vorm van de ontladingsbuis weergegeven. 

De elektronendichtheden in de stikstofontlading zijn zowel 

met Langmuirsondemetingen ala met microgolfmetingen uitge

voerd. 

3.2 Microgolfmetingen aan de stikstofontlading. 

Het met behulp van de interferometer meten van de fase

draaiing van de microgolf, ala gevolg van de elektronendichtheid 

in de stikstofontlading, geeft dezelfde moeilijkheden ala bij 

de neon-ontlading. De door de elektronen veroorzaakte fase

draaiing is te gering om nauwkeurig met de beschikbare fase

draaier gemeten te worden. We bepalen dan ook de elektronen

dichtheid uit de verandering van het uitgangssignaal van de 

interferometer tengevolge van de aanwezigheid van het ontla

dingaplasma. Het zal blijken dat dit tot nauwkeuriger resultaten 

leidt. 

Het interferentiesignaal is te schrijven ala de som van twee 

lopende golven: 

Instellen van de interferometer op nul houdt in dat a1 = a2 C=a) 
en dat ¢ = (2k + 1 )lt • Door nu bij deze nulinstelling een 

kleine fasedraaiing ~; in een tak van de interferometer aan 

te brengen krijgen we een interferentiesignaal dat te schrijven 

is als : 

S : Q 4fJ Sin (Wt+ ~o) 



Het gemeten kristalsignaal u blijkt voor kleine waarden van het 

interferentiesignaal een kwadratische functie van de amplitude 

QA~ en blijkt voor een constante waarde van a een kwadratische 

functie van de fasedraaiing A; : 

(voor a constant) 

Met een geijkte fasedraaier hebben we u ala functie van 

bepaald. Hieruit blijkt dat voor een geschikt gekozen waarde 

van a, de constante C eenduidig is te bepalen voor de fase

draaiingen gelegen tussen 4 graden en 10 graden. Bij het meten 

van de elektronendichtheden in de stikstofontlading stellen 

we de brug dan ook niet op nul in, maar introduceren, bij het 

nog niet aanwezig zijn van het ontladingsplasma, in een van 

de takken een fasedraaiing die inligt tussen 4 graden en 10 

graden. De aanwezigheid van het ontladingsplasma zal nu een 

verandering van het uitgangssignaal u tot gevolg hebben, waar-

uit de bijbehorende fasedraaiing te berekenen is. Op deze wijze 

zijn fasedraaiingen gemeten bij ontladingsstromen van 50 tot 200 mA. 
Hierbij dient opgemerkt te worden dat een meting snel moet ge

schieden daar de uitgangsspanning verloopt. De oorzaak hiervan 

moet waarschijnlijk gezocht worden in de uitzetting van de 

golfpijp tengevolge van de temperatuursverhoging in de omgeving 

van de ontlading. 

Met behulp van de eerder gegeven formule, die het verband aangeeft 

tussen fasedraaiing en elektronendichtheid, kunnen we nu deze 

dichtheid berekenen. Een en ander is uitgezet in figuur 5. 

Opmerking. 

De beide karakteristieken in figuur 5 zijn opgenomen op verschillende 

data. De later opgenomen karakteristiek geeft kleinere waarden 

voor de elektronendichtheid bij dezelfde ontladingsstromen dan 

de eerste karakteristiek. Dit zou verklaard kunnen worden uit een 

hogere driftsnelheid van de elektronen bij de tweede meting. 

De oorzaak hiervan kan zijn een hogere waarde van de gereduceerde 



veldsterkte E/p ala gevolg van het wegvangen van stikstofmoleo 
culen door het verstoven kathodemateriaal. 

3.3 Sondemetingen aan een stikstofontlading. 

Aan de homogene zuil van de stikstofontlading zijn Langmuir

sondemetingen uitgevoerd. De stroomspanningskarakteristieken 

zijn punt voor punt gemeten. Voor de meting zijn de sonde ont

gast door gedurende een korte tijd de sone witgloeiend te stoken 

met behulp van een sondestroom die elektronen onttrekt aan het 

ontladingsplasma. Bij herhaling van het ontgassen tijdens de meting 

bleek dit geen invloed meer te hebben op de karakteristiekmeting 

waaruit we kunnen afleiden dat de uittreepotentiaal van het 

sondeoppervlak gedurende de meting constant is. Sondekarakteris

tieken zijn opgenomen voor de ontladingsstroomsterkte van 50,100 

en 150 mA. De karakteristiek voor de ontladingsstroomsterkte 

100 mA is weergegeven in figuur 6. 

Uit het lineaire verband tussen 1ni
8 

en V
6 

(1
8 

is de sondestroom 

en V
8 

is de spanning van de sonde ten opzichte van de anode) 

mogen we afleiden dat de elektronenenergieverdeling bij goede 

benadering beschreven kan worden met de Maxwellse energieverdeling. 

Uit de in figuur 6 gegeven karakteristiek vinden we voor het 

lineaire verband tussen lni en V de elektronendichtheid 
17el 3 8 8 o Ne= 1,08.10 /m en de elektronentemperatuur T:e = 30.000 K. 

Uit bet kwadratische gedeelte van de karakteristiek vinden we voor 

deze waarden respectievelijk N
8 

= 1,43.101 7el/~3 en Te= 33.000°K. 

Bet meest betrouwbaar zijn de eerste waarden, omdat hier de gemeten 

karakteristiek het beste overeenkomt met de Langmuirkarakteristiek. 

De gevonden dichtheden zijn eveneens in tiguur 5 aangegeven. De 

sondemetingen zijn in de periode tussen de beide microgolfmetingen 

in gedaan. 
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Fig.~. Kwadratische eondekarakteriatiek 
gemeten bij een ontladingsstroom Tan 100 m.A. 
in stiketot J p • 1 torr (0°C) en de binnen
diameter Tan de ontladingsbuis 8 ma 
(sondelengte 5 mm 1 aondediameter 20,tc-m). 
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Hoofdstuk 4 Metingen aan de neonontlading. 

De gecalibreerde fasedraaier, in de vorm van de beschreven 

stikstofontlading, bleek tot onze spijt niet geheel bruik-

baar voor de meting van de elektronendichtheden in de gestri

eerde zuil in neon. De elektronendichtheden in een striatie 

bleken namelijk plaatselijk groter te zijn dan die welke in 

de stikstofontlading maximaal verkregen kunnen worden. De 

maximale stroomsterkte in de stikstofontlading, - ongeveer 

200 mA - wordt be~aald door een zichtbare verandering van de 

ontlading {verandering van kleur van het uitgezonden licht, tluc

tuaties in de lichtintensiteit.). Evenals beschreven voor de 

stikstofontlading hebben we, in afwachting van de constructie van 

een voor dit doel geschikte homogene zuilontlading, de elektronen

dichtheden in de gestrieerde neonzuil bepaald uit de meting van 

de kristalspanning van de interferometer. 

De uitgangsspanning van het kristal dat, met het passeren van de 

striaties in de interferometer,in de tijd verandert, is geschreven 

op het scherm van een oscilloscoop. Met behulp van deze curve 

hebben we de elektronendichtheid als functie van de plaats in 

. de striatie berekend. De verkregen resultaten zijn in fig.7 

weergegeven. 
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Fig.7 Elektronendichtheden in de lopende striatie van een neonontlading ; 
on tladingsstroom 2} m A ; p = 3 torr Co0 c) ; en de binnendiameter van de 
on tladingsbuis 8 mm . 
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