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SAMENVATTING 

De eerste ionisatieco~fficient van Townsend, 

0(. , is bepaa1d a1s functie van de geredu

ceerde ve1dsterkte uit de toename van het 

door een ze1fstandige Townsend ont1ading uit

gestraa1de 1icht a1s functie van de afstand 

tot de kathode. 

Er zijn aanwijzigingen, dat het verschi1 tus

sen de gevonden en de door Kruithof en Penning 

gegeven waarden van°' veroorzaakt wordt doorde 

grotere zuiverheid van het door ons onderzochte 

neon. Er is verder nagegaan of we met behu1p 

van de gevo1gde meetmethode het ver1oop van het 
~ 

e1ektrische veld in een positieve ruimte1ading 

beinv1oede Townsend ont1ading kunnen bepa1en. 
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LIJST VAN DE BELANGRIJKSTE SYMBOLEN. 

°' de eerste ionisatieco8fficient van Townsend. 

~ de secundaire ionisatieco8fficient. 

E de elektrische veldsterkte. 

V het spanningsverschil tussen de elektroden. 
0 

p 0 de gasdruk gereduceerd op c. 
d de elektrodenafstand. 

D de diameter van de elektroden. 

x de plaatsco8rdinaat in de richting loodrecht op 

de elektroden. 

y,z de plaatsco6rdinaten in het vlak evenwijdig aan de 

elektroden. 

G Het met behulp van een spletensysteem ter plaatse 

x in de ontlading gelocaliseerde volume. 

R de response van het meetsysteem op het in het vo

lume G uitgezonden licht. 

n-,n+: 

v-,v+: 

·- ·+ J 'J : 

j 

i 

de dichtheid van de elektronen, respectievelijk ionen. 

de driftsnelheid van de elektronen, respectievelijk ionen. 

de stroomdichtheid van de elektronen,respectievelijk ionen. 

de totale stroomdichtheid. 

de stroomsterkte. 
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1. INLEIDING. 

Er zijn in de literatuur vele publikaties te vinden, die de 

meting van de eerste ionisatiecoUfficient van Townsend,o<. , 
o.~. 

tot onderwerp hebben. Voor Neon zijn er de metingen van 

Townsend en McCallum (1928) 1 ), van Kruithof en Penning (1937) 2) 
van Glotow (1937) 3 ) en van Chanin en Rork (1963) 4). 

De wijze waaropoe. wordt bepaald, is bij allen gebaseerd op 

een door Townsend, e.a., geformuleerde uitdrukking voor de 

elektronenvermenigvuldiging in een onzelfstandige ontlading 
· c"e.nw~\9c 5 tussen twee in principe oneindig uitgebreide vlakkeY'platen. ). 

Worden er uit de kathode, bijvoorbeeld door bestraling met 

ultra-violet. licht, per seconde io elektronen bevrijd en ko

men er op de anode i(d) elektronen aan, dan wordt de verhou

ding van i(d) en io gegeven door: 

exp(°' (d - xa) J 
= 

1 -l[explot (d- xo)] - l] 
(1.1) 

waarin: 

a< de toename van het aantal elektronen per eenheid 

van weg in de veldrichting per elektron; de eerste 

ionisatiecoUfficient van Townsend. 

~ het aantal door de kathode nageleverde elektronen 

per in de ontlading gevormd ion; de secundaire 

ionisatiecoUfficient. 

x 0 de door Kruithof ingevoerde correctie, die in ver

band staat met de afstand xk, die de elektronen

zwerm moet afleggen om de stationaire energiever

deling te verkrijgen die overeenkomt met de ver

houding van het heersende elektrische veld en de 

normaaldruk van het gas E/po. 2 ). 

Van essentieel belang zijn hierbij de gemaakte veronderstel

lingen over de ontlading en zijn mechanisme. Men neemt aan 

dat, vanaf de bovengenoemde afstand xk van de kathode, de 

energieverdeling van de elektronen niet afhangt van de plaats 

in de ontlading. 
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Verondersteld wordt, dat het elektrisch veld homogeen is, 

hetgeen impliceert dat de ruimteladingen verwaarl.oosbaa.r 

klein moeten zijn. 

Om oC. te·vinden wordt i gemeten als functie van d. en daar 

tijdens de meting de parameters van·de ontlading dus gewijzigd 

worden, moet de ontlading voldoen aan de gelijkvormigheids 

wet ten. 

Dit houdt
6
in dat ~/p0 en~ eenduidige functies moeten zijn 

van E/p0 • ). 

Verder word~n verliesmechanismen, zoals diffusie naar de wand, 

vorming van negatieve ionen en volumerecombinatie verwaar

loos'd. 

De laatste tien jaar is er twijfel ontstaan over de juistheid 

van sommige van deze premissen. Frouws meldde in 1957 dat voor 

neon-argon mengsels niet aan de gelijkvormigheidswetten wordt 

voldaan; de doorslagspanning, v0 , is geen eenduidige functie 

van de gereduceerde elektrode-afstand p
0
.d. 7 ). We zeggen dan 

dat de doorslagspanning drukafhankelijk is. Als eventuele 

verklaring noemde hij de door Phelps8 ) beschreven vernietiging 

van metastabiele neonatomen in gelijktijdige interactie met 

twee atomen in de grondtoestand. 

Ook Chanin en Rork vonden een drukafhankelijkheid in de door

slagspanning van penningmengsels {Ne-Ar; He-H2;Ne-H2)9). 

Bij de metingen van ~/p0 en ~ voor deze mengsels bleek alleen 

de ~ drul<afhankelijk te zijn. Als meest waarschijnlijke ver -

klaring noemen Chanin en Rork een absorptie van fotonen in 

het gas, beschreven door Govinda Raju. 10 ). 

Chanin en Rork constateerden nog een tweede verschijnsel 4); 
de bij constante E/p

0
. opgemet.en i(d)/i

0
- d curve {voor neon 

en waterstof) bleak bij uitwerking met behulp van (1.1) 

~/p -waarden te leveren,die uitgezet als functie van p 0 .d 
0 

een oscillatie vertonen rond een afnemende gemiddelde waarde. 

De amplitude van de oscillatie neemt af met toenemende waarde 

van p 0 d. Voor E/p0 -waarden groter dan 100 V/cm mm Hg wordt 

dit verschijnsel zo geprononceerd, dat de auteurs er de con

clusie aan verbonden dat de definitie vanOC. voor deze hoge 

waarden van E/p0 geen zinvolle kan zijn. 

De verklaring van dit verschijnsel zoeken zij in het niet tot 

stand komen van de plaats onafhankelijke energie-verdeling. 
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Om een juister inzicht te verkrijgen in de voornoemde ~f

fecten hebben wij ~ met een geheel andere methode bep~ald. 

Deze, door ons gekozen, methode is eerder toegepast door 

Corrigan en Von Engel ter bepaling van de excitatieco~ffi

cient in waterstof. 11 ). 

Het uitgangspunt hierbij is, dat het door de ontlading ge

genereerde licht afkomstig is van atomen, die door enkel

voudige botsingen met elektronen aangeslagen zijn. 

Zo de diffusie van geijxciteerde atomen verwaarloosbaar is, 

zal de in een elementair volume-elementje geijmitteerde hoe

veelheid st~aling evenredig zijn met de dichtheid van de 

elektronen ter plaatse. Dit gegeven biedt de mogelijkheid 

om door een vrij eenvoudige, relatieve lichtmeting de mate 

waarin de dichtheid van de elektronen van kathode naar anode 

toeneemt en dus de co~fficient ~ te bepalen. 

In.het hiervolgende wordt deze meetmethode nader uitgwerkt. 

Bij de toepassing hiervan beperken we ons tot neon. 



2. EEN NADERE BESCHOUWING VAN DE MEETMETHODE. 

2a Het ideale geval. 

We gaan uit van een zelfstandige Townsend ontlading, waarbij 

aan de in de inleiding opgesomde veronderstellingen wordt 

0 
. de 

voldaan. Wanneer men het vlak x = kiest op afstand xk van 

de kathode, die de elektronenzwerm moet afleggen om een 

plaats onafhankelijke energie verdeling te krijgen, dan wordt 

het aantal elektronen, per volume eenheid, ter plaatse x 

gegeven door: 

[aantal/cm3] (2.1) 

Hierin is n
0 

de elektronendichtheid op een afstand xk van de 

kathode en~ de eerder gedefinieerde ionisatieco~fficient. 

De atomen die door de elektronen worden aangeslagen, geven de· 

verkregen excitatie energie af in de vorm van straling. 

We noemen de per volume eenheid en per seconde aitgestraalde 

hoeveelheid energie I. I is evenredig met de dichtheid van 

de elektronen. We mogen dus schrijven: 

I = I
0

• exp[ot. x] (2.2) 

De dimensie van I en I 0 is dus Lwatt/cm3J. 
De spektrale samenstelling van I is zodanig, dat de energie 

ui tgezonden in het frequentiegebiedje tussen ~ en ~ + d'I> 

gegeven wordt door: 

I.,..d'I> = f(-.>).Id'I> 

met (2.2) 

I~ .d'\> = f(->).I
0

exp l0l.x1d~ ( 2 • .'.3) 

We meten de straling afkomstig uit een volume elementje van de 

ontlading, G, gelocaliseerd ter plaatse x = 1 met behulp van 

een spletensysteem. Dit betekent dat slechts een fractie, 

Kgeom• van de uitgezonden stra+ing door het lichtgevoelige 

element van het detectiesysteem, een fotomultiplier, wordt 

gedetecteerd. Kgeom wordt bepaald door de geometrie van het 

spletensysteem, en is onafhankelijk van de plaats van het 

volume G in de ontlading. 
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Bovendien gaat er van d~ze straling nog een gedeelte verloren 

als gevolg van verstrooiing en absorptie. De frac tie, TC\'>) , 
\ 

die de fotomultiplier toch bereikt is een functie van de 

frequentie van de straling, maar we veronderstellen dat T(~) 

onafhankelijk is van l· 
Noemen we het uiteindelijk door het detectie-systeem afge

geven signaal de re~ponse R, dan kunnen we R schrijven als: 

00 

R = /6fKgeom•I0 exp(~.xJ.d~dyd'1. f g(..>).Tlo))f£~) d-.>. 
' . . (2.4) 

Hierin is: g(-.>): de response R per door de fotomul tiplier 

opgevangen hoeveelheid stralingsenergie per seconde en met een 

frequentie tussen 'I> en ~ ... ch> 

De integratie strekt zich uit over het volume G, waarbij de 

afmetingen van Gin de x~richting begrensd warden door x =f 
en x = S +A • Is A een constante en zijn ook de afmetingen 

van G in de twee overige richtingen vast en onafhankelijk van 

! dan mogen we (2.J) schrijven als: 

R( 'f) 
• 

= exp(oc fJ • J[j K I expr ol ( x- l )].dxdyd'Z. (gL~) •TN). f(YJ d \> . geom o l 
0
Ji 

. (2.5) . 
en wordt de hierin voorkomende integraal een constante c. 
Er behoeven aan de afmetingen van G geen verdere voorwaarden 

gesteld te warden. We moeten echter wel aannemen dat de diameter 

van de ontlading onafhankelijk is van r 
Maken we nu van 'J weer de lopende variabele x, dan wordt (2.4): 

of: 

R(x) = C exp[ot.x) 

log.R(x) = °' .x + log.C (2.6) 

Met behulp van {2.5) kunnen we de ionisatiecoijfficient, 0(. , 

op eenvoudige wijze uit de gemeten waarden van R als functie 

van x berekenen. 

Een belangrijk voordeel, dat deze methode voor de bepaling van 

~ oplevert, laat zich het eenvoudigste illustreren door te 

wijzen op het verschil tussen formula (1.1) en (2.5). In (2.5) 

zijn en de secundaire ionisatiecoijfficient, r ' en de correctie

term x 0 verdwenen. We mogen dus verwachten met deze methode een 

directer inzicht te verkrijgen in het primaire ionisatie

mechanisme en daardoor in het gehele mechanisme van de Townsend 

ontlading. 
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Er zijn twee effecten, die, doordat zij de homogeniteit van 

het elektrische veld verstoren, a:fwijkingen in het g~schetste 

ideaalbeeld veroorzaken en waarvan we de invloed op de met 

(2.5) gevonden waarden vanolkunnen schatten. 

Hierop wordt in de volgende paragra:fen ingegaan. 

2b. De invloed van de eindige a:fmetingen van de elektroden. 

In een ontlading die zich uitstrekt over het gehele opper

vlak van twee planparalelle cirkelvormige elektroden met 

diameter D, wordt aan de randen van de ontladingscilinder 

niet voldaan aan de voorwaarde dat het elektrische veld homo-

geen is. 

Het veld is in deze elektrode con:figuratie een :functie.van 

x en r; r is de a:fstand tot de as van de ontladingscilinder. 

Als de geometrie bepalende parameter treedt hierin op de 

verhouding van de a:fstand en de diame.ter van de elektroden, 

d/D. 

We gaan met behulp van een schatting, die we met een veld

simulator van het elektrische veld hebben gemaakt, na welke 

invloed de genoemde inhomogeniteit in het ongunstigste ge

val op de bepaling van de ionisatiecoe:f:ficient kan hebben. 

We verwaarlozen in eerste benadering de x-a:fhankelijkheid 

van het veld, omdat uit de analoge metingen met de veld

simulator bleek dat deze in het gebied midden tussen de elek

troden, waar de stralingsmetingen, waaruit o<. is bepaald, 

zijn gedaan, klein is ten opzichte van de r-a:fhankelijkheid. 

De variatie van E met r is midden tussen de platen het grootste. 

In :fig. 2.1 is deze variatie gegeven voor de elektrode con

:figuratie bepaald door ~ = ~ • 
De :functie E(r) is benaderd door het interval 0-' r.!: 1 te 

splitsen in vij:f intervallen, in elk waarvan E lineair varieert 

met r. We maken in het volgende van deze benadering iroor het 

elektrische veld gebruik. 

Stel nu dat he.t ui t de ontlading gesneden volume G, de vorm 

hee:ft van een platte cirke1vormige cilinder met diameter D 

en hoogte.A, dan kan de bijdrage aan het gemeten sigµaal van 

een schil van deze cilinder, gelegen tussen r en r + dr, 

beschreven worden door: 

(2.7) 
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Ea 
r---------~---,-----..,_ ___ 

0,9~ 
0,8~ 

O,SEo 

interval 1 2 3 4 s 

op~+-...-~~~~--~--------
0 O,SR o,1Ro,sRo,9R 1,oR 

I 

--... r 

£ig. 2.1 Het elektrische veld, E(fd), zoals dat volgt uit 

de analoge metingen met een veldsimulator, als 

£unctie van de a£stand tot de ontladingsas. 

Elektroden a£stand d = 15 mm. 

Elektraden diameter D = 40 mm. 

De index 1 gee£t aan dat G op de plaats x 1 in de. ontlading is 

gesitueerd. 

Vergelijking met (2.5) leert dat k gegeven wordt door: 
x1+6 _ 

J Kgeom•I0 exp[oc. (x-x1 )] dxJ g(~)T('>)£(0;> )d'> 
Xl o 

(2.8) 

We stellen nu voorlopig ter vereenvoudiging k ona£hankelijk 

van r. 

Integratie van (2.7) over r van 0 tot fD levert dan: 

(2.9) 

Snijden we nu eenzel£de volume G op de plaats x 2 = Xl +~-

uit de ontlading, dan wordt de bijdrage van de cilinderschil: 

°"·e dR2 = 21T r k e dr 

Hierin is ~ een functie van E en daarmee tevens een functie 

van r. 

(2.10) 

We integreren (2.10) door het integratiegebied op dezel£de wijze 

te splitsen als dat met de £u.nctie E(r) is gedaan: 
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o~'O O,H'O l>,'11> . . O.'t~t> q.S~ 

~ .. ::. '1Ti-k i s,. ... eci.c-+ J "'~"' .. + s~,·~~ f rcJ.tJ.<t + f vc·~ l ( 2. ll) 
o ~H'O 0,~10 O,'f0 O.'ISO 

Daar we bij niet al te grote veldveranderingen~/p als 
lineaire 0 

een functie van E/p0 mogen denken, kunnen we zonder al te 

grote fouten te maken in de integralen ~ vervangen door 

«n =~(En),de waarde van~ behorende bij de gemiddelde waarde 

van het veld En in het n~ inter'Val. 

Herschrijven van (2.11) levert: 

5 atn.e 
= 21' k 2:, gn e 

n=l 
(2.12) 

Hierin is gn de integraal [ r dr over het n!. r-interval. De 

waarden van gn en En zijn in onderstaande tabel gegeven: 

n gn/D2 En/Eo 

1 0,03125 1 

2 0,03000 0,99 

3 0,01875 0,97 

4 0,02125 0,93 

5 0,02375 o,85 

De gemeten waarde van de ionisatiecoii:fficient, oc. gem., is 

gede:finieerd met de relatie: 

OCgem.2 
e = R2/R1 ( 2. l.3) 

met (2.9) e~ (2.12) volgt: 

o<gem.t 5 ot'n. e 
e = 8. !:: gn e (2.14) 

n=l 

Ui t ( 2 .14) kunnen we het verschil tussen oe. gem. &n 0(. 0 , 

de waarde van de ionisatieco~:fficient behorende bij het homo

gene veld E = V/d, berekenen. We hebben dit gedaan voor een 
0 

aantal verschillende waarden van E/p0 , daarbij gebruik makend 
de 

van door Kruitho:f en Pennig gegeven waarden van de ionisatie-

co~:f:ficient. 
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Het resultaat is gegeven in :fig. 2.2., waar Act. = °' -·•OC. o gem.. 
uitgedrukt in procenten van~ 0 ,is uitgezet als functie 

van E/p0 • 

% 
4cl12 

10 

8 

6 
a 

4 
b 

2 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 

E/1t[v/ cm mm Hg] 

:fig. 2.2 Het verschil tussen de waarde van de ioni

satieco~:fficient, behorende bij het homogene 

veld E0 , en de gemeten waarde, Ao< =ex. 
0

- O<gem •, 

uitgedrukt in procenten van o<. 0 ,als :functie 

van E0 /p0 • 

Curve a: de maximale schatting. 

Curve b: de re~le schatting. 

Bij de curve is aangegeven dat de berekende waarde Aot de 

maximale grootte van de :fout is, die we k~nnen maken door 

~gem.IPo als de bij E0 /p0 horende waarde van de gereduceerde 

ionisatieco~f:ficient te beschouwen. 

De :fout die we in werkelijkheid maken zal om de volgende 

redenen kleiner zijn: 

l. Het elektrische veld zal door het negatief opladen van de, 

zich op ongeveer l cm van de ontladingscilinder bevindend~ 

glaswand homogener zijn dan uit de analoge metingen met de 

veldsimulator volgt. 

2. De constant veronderstelde k is in de meeste gevallen een 

bijna symmetrische :functie met een ma~imum in de omgeving 
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van r = o, die snel naar nul gaat aan de randen van de ont

ladingscilinder. De oorzaak hiervan is dat J o<..dx aan de 

randen lager is dan in het midden van de ontlading. Dit is 

ook de reden waarom we de o~tladingscilinder mogen benaderen 

met de cilinder tussen de elektroden. 

Wanneer we aannemen dat k constant is van r = 0 tot r = o,4D 

en daarna afneemt tot ik voor r = tn, en dit nieuwe element 

in de berekening opnemen, word en de waarden van A 0(. gemiddeld 

met een factor 0,8 verkleind. 

J. We hebben verondersteld dat het uit de ontlading gelichte 

plakje G, een doorsnede heeft gelijk aan die van de ontladings

cilinder. In werkelijkheid heeft deze doorsnede de vorm, die 

in fig.2.J gearceerd is aangegeven. 

(Dit is eenvoudig te verifieren met de in fig. 4.2 gegeven 

schets van het afbeeldingssysteem). Een ruwe schatting van de 

invloed hiervan op A°' leert, dat Aoc. met een factor 0, 73 wordt 

verkleind.~) 
De voor de twee laatstgenoemde e££ecten gecorrigeerde waarden 

van ~o<. zijn eveneens in fig. 2 .2 aangegeven. 

*) 

,--------..... , , , ,, , \ 

~ 
\ I 
\ I ' / ' / ......... .,.,.,,,, -------

fig. 2.J. 

Dwarsdoorsnede van het uit de 

ontlading gelichte volume G. 

schaal (1 : 2) 

Noem het oppervlak. van de doorsnade van G, 0 en het ge-
deel te van dit oppervlak waarin het elektrische veld klei
ner is dan het homogene veld E0 = V/d,01• 
Nemen we in di t laatste gebied een gemiddelde waarde, 0(.1 • 
voor de ionisatieco~fficient aan, dan geldt in eerste be
nadering: 

AK= ~ {Ol0 - «1 ) 

De verhouding van Aota die we voor het aangenomen plakje G 
berekenen enf:IJlw voor het werkelijke plakje G wordt dan 
gegeven door: 

/:Ji.a~ (Qi.) • (2.l.) = O a • O w 
Aol.w 

Ui t de op schaal ( l : 2) getekende dwarsdoorsnede van G in 
fig. 2.J is de numerieke waarde van deze verhouding te be
rekenen. 
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2c. De invloed xan de positieve ruimtelading. 
< 

De ruimtelading, die zich bij toenemende ·stroomdichtheid 

opbouwt, zal het aangelegde elektrische veld beinvloeden. 

Daar de verhouding van de dri:ftsnelheden van de ionen en 

I ( ) -2 elektronen, v+ v-, in neon van de grootte orde 10 is, 

zullen in eerste instantie de positieve ionen bepalend 

zijn voor deze ruimtelading. 

We zullen trachten een criterium a:f te leiden voor welke 

waarden van de stroomsterkte daze invloed nog te verwaar

lozen is. 

·we veronderstellen daartoe dat de ontladingsgrootheden 
+ homogeen zijn in y- en z-richting. De ionendichtheid,, n , 

voldoet dan aan de volgende balans vergelijking: 

dn+ 
v-. cc. .n0 expl°'· x] + v+ dx = 0 (2.15) 

no is hierin de dichtheid van de elektronen aan de kathode. 

We veronderstellen dus dat de elektronen zodra ze de kathode 

verlaten in evenwicht zijn met het aangelegde elektrische 

veld. 

In eerste orde mogen we veronderstellen dat °"' , v+ en v

constant zijn. 

Integratie van (2.6) gee:ft dan: 

v- -- - n v+ o exp[~.x] + C (2.19) 

Daar aan de anode (x = d) de ionendichtheid geiijk wordt 

aan nul en dientengevolge de stroomdichtheid ter plaatse 

gegeven wordt door: 

j = n~ exp[«.d) .e.v- , (2.17) 

word t ( 2. 7) : 

n+(x) = ~ £ 1 - exp[oe. (x - d)J} (2.18) 

Hieruit vinden we het totale aantal i~onen, N+binnen de 

ontladingscilinder door (2.18) over dit gebied te integreren. 
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(2.19) 

Hierin is O het oppervlak van de doorsnede van de ontladings

cilinder. 

Nu geldt: 

(2.20) 

l 
e is de elementaire lading en dcr een in:fini tesimaal klein 

elementje van het cilinderoppervlak, dat N+ omsluit, en 

waarover geintegreerd wordt. 

Uitwerking van (2.20) levert: 

e N+ 
A E = E ( d) - E ( o ) = Eo • 0 (2.21) 

Daar: 

j = i/O (2.22) 

als i de stroomsterkte door de buis is, wordt AE tenslotte: 

(2.23) 

We hebben met(2-..23) /:l E als :functie van E/p0 berek:end, weer 

gebruik makend van de waarden van« volgens Kruitho:f en Penning2 ~ 
De dri:ftsnelheid van enkel geioniseerde neon-ionen in neon 

is bepaald door Hornbeck, wiens numerieke waarden we hier 

gebruiken12 ). 

In :fig. 2.2 zien we het resultaat van deze berekening voor een 

stroomsterkte van 1.10-?A en de drie verschillende combina

ties van de elektrodena:fstand, d, en diameter,D, die bij de 

metingen zijn toegepast. 6E is uitgedrukt in procenten van 

E0 = V/d. In :fig. 2.4 is tevens uitgezet de met ~E overeen

kotnende a:fwijking Aoc. in proaenten van oc. 0 =«-(E0 ). 

A.o<. is maximaal ongeveer 1,7% voor E/p0 = lOV/cm.mm.Hg. 

Daar in eerste instantie J ol..
0

dx =Jot..dx13 ) zal deze a:fwijking 

als gevolg van de meetmethode gedeel telijk · ·worden ui tgemiddeld. 

We mogen dus concluderen dat de veldvers~orende invloed van 

de ruimtelading te verwaarlozen is voor stromen kleiner dan 

o:f geLijk aan i.10-7AT 
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% % 
4E 1,8 1,8 4«. 

t 
16 1,6 

t 1,4 1,4 

1,2 1,2 

1,0 

op 

0,6 

0,4 

Cl,2 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 

E/p
0
[v/cmmmHg] 

Fig. 2.4. Schatting van de invloed van de positieve 

ruimtelading bij een stroomsterkte van l.10-7A. 

AE = E(d) - E(O) uitgedrukt in procenten van 

E
0 

= V/d. AoJ. is de met A E overeenkomende a:f

wijking van de ionisatieco~:f:ficient, uitge

drukt in procenten van o< 0 = ol.. (Eo). 

De bijbehorende parameter is de verhouding van 

elektroden-a:fstand en diameter. 

a: d/D = 15/40. 

b: d/D = 18/50. 

c: d/D = 21/60. 



J. DE ONTLADINGSBUIS. 

Een schets van de gebruikte ontladingsbuis is weergegeven 

in f'ig. J.l. 

De twee cirkelvormige elektroden zijn voorzien van een 

Rogowski.profiel en zijn uit molybdeen of' staal-J7 ver

waardigd. De diameter noemen we D en de onderlinge a:fstand 

d. Het geheel is opgesloten in een pyrexglasbuis met een 

binnendiameter van ¢ cm. 

De zogenaamde bolcapillairen maken het mogelijk de buis 

.meerdere malen te vullen. 

:fig. J.l Doorsnede van de ontladingsbuis. 

We hebben bij de,metingen buizen met de volgende a:fmetingen 

gebruikt: 

d cm 

I 1,5 
II 1,8 

III 2,1 

D cm 

4 

5 
6 

6 

7 
8 

De elektrodena:fstand is bepaald met een cathetometer, waar

bij de evenwijdigheid van de platen binnen 2% nauwkeurig-· 

bleek te zijn. 

Ter verkrijging van een zo zuiver mogelijke gasvulling 

ondergaan de buizen het volgende reinigingsprocede~ 

Op een pompstel, dat is uitgerust met uitstookbare metalen, 

kranen, wordt de buis ge!vacueerd; nadat de elektroden 

hoog:frequent zijn uitgestookt, wordt de gehele buis ge-
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durende 16 uur tot ongeveer 4 50°c verhi t. De molybdeen' 

elektroden worden voordat ze in de buis worden aangebracht 
" 

in een kwartsbuis gedurende zes uur op ioop0 c verhit. 

Deze voorbehandeling bleek nodig om de in het molybdeen 

aanwezige koolwaterstoffen te verwijderen. 

Daarna vullen we de buis met een druk van enkele mm.Hg neon 

en worden de elektroden een half uur lang verstoven in 

een wisselstroom ontlading met een stroom van ongeveer 250mA. 

Om te voorkomen dat het verstoven materiaal neerslaat op 

de glaswand tussen de elektroden is er in de buis een ver

plaa tsbaar. glasscherm aangebr~cht (zie fig. 3.~). 
I 

Na het wegpompen van de voor bet sputteren gebruikte gas-
' vulling en het afkoelen van de; elekt:r;-oden, wordt de buis ge

vuld met de gewenste hoeveelheid neon en afgesmolten. 

De druk wordt gemeten met een uitstookbare metalen verschil

druk manometer, een membraammanometer, de hierbij gemaakte 

fout is maximaal 0,2 mm.Hg. 

Wanneer na het afsmelten van de buis de doorslagspanning 

wordt gemeten bij een stroom van io-8 a 10-7A, zien we deze 

als functie van de tijd langzaam toenemen. Na enkele uren 

wordt een vrijwel constante eindwaarde bereikt. Dit proces 

is aanmerkelijk te versnellen door het gas met behulp van 

hoog-frequent-tester te ioniseren. 

Het vermoeden dat de sputterlaag hierbij een belangrijke 

rol speelt als vuil absorberend medium14 ). We hebben de in

druk dat de Mo laag een meer actieve absorber is dan de 

St-37 laag. 

De uiteindelijk gemeten doorslagspanningen z1Jn in het al

gemeen hoger dan de equivalente waarden van Frouws6 )(Mo) en 

Penning en Addink15 )(St-37). 

Het £eit dat Vn hoger is dan de in de literatuur gegeven 

waarden is ·als criterium genomen voor het al dan niet schoon 

zijn van de ontladingsbuis en de gasvulling. 
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4. DE MEETOPSTELLING. 

De meetopstelling is globaal in drie gedeelten op te 

split sen: 

1. de elektrische schakeling waarin de ontladingsbuis 

is opgenomen. 

2. Het systeem waarmee het in de ontlading gegenereerde 

licht als functie van x wordt afgebeeld op het licht

gevoelige element van het detectiesysteem. 

J. Het detectiesysteem. 

H.S •. 

fig.4.1. Elektrisch circuit. 

F.K. : Kooi van Faraday. 

Rl : Voorschakelweerstand 2 a 10 G 

R2 : Belastingsweersta~d 10 M 

H.S. : Hoogspanning p. s. a. ( 0 - 10 kV} 

B : Ontladingsbuis 

v 
A 

: Elektrostatische voltmeter 

: Pico-Amperemeter 

ad.l. Het ontladings-circuit is gegeven in fig. 4.1. 

Het is gebleken dat voor kleine waarden van de stroom

sterkte de ontlading gevoelig is voor uitwendige elektrische 

velden. Daarom hebben we de opstelling,voor zover deze een 

hoge impedantie heeft t.o.v. aarde,in een kooi van Faraday 

geplaatst. 

De fluctuaties in de stroomsterkte zijn zo goed mogelijk 

onderdrukt door grote voorschakelweerstanden R1 (2 a 10 G ) 

te gebruiken en de parallel capaciteit van de buis tot een 

minimum te beperken. 
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:fig. 4.2. Schets van het a:fbeeldingssysteem. 

ad. 2 Een schets van het a:fbeeldingssysteem is gegeven in 

:fig. 4.2. 

Mede om de parallel capaciteit zo klein mogelijk te houden en 

om de beinvloeding van het elektrische veld van buiten a:f tot 

een minimum te beperken is het eerste dia:fragma vervaardigd 

uit karton. 

Het bestaat uit een koker waarin een spleet is aangebracht. 

De buis is ingeklemd in een support dat van buiten de Faraday

kooi met een microschroe:f mechanisme bewogen kan worden. 

Dit maakt een verandering van de instelling van x tot op 0,02mm 

nauwkeurig mogelijk, De kartonnen koker is ten opzichte van 

de lichtdetector star opgesteld en is van binnen zwart ge

maakt ter voorkoming van.lichtre:flecties aan de binnenwand 

van de koker. 
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De in de koker aangebrachte spleet wordt met een ciliAder-

lens (f = 10 cm) afgebeeld op het lichtgevoelige oppervlak 

van fotomultiplier. De afmetingen van het plakje G in de 

z-richting worden bepaald moor de grootte van de opening 

van het diafragma dat op de lens is aangebracht en de hoogte 

van de spleet van het diafragma voor het lichtgevoelige 

oppervlak van de fotomultiplier. (zie fig. 4.2. en ook fig.2.J.). 

De breedte van delaatst genoemde spleet en die van de spleet 

in de kartonnen koker bepalen de afmetingen van G in de 

x-richting. De maximale afmeting van G in deze richting is, 

voor de fig. 4.2. gegeven systeem afmetingen, ongeveer J.mm, 

hetgeen betekent dat de stralingsmeting niet zinvol meer is 

wanneer het midden van de spleet het vlak van de elektroden 

op een afstand kleiner dan 1,5 mm. nadert. Deze afstand 

wordt kleiner wanneer we de spleet in de kartonnen koker 

smaller maken. 

De gehele lichtweg van ontlading tot foto~ultiplier is zorg

vuldig afgeschermd, om te voorkomen dat er licht, anders dan 

dat van de ontlading, door de fotomultiplier wordt gedetec

teerd. Mede daarom is de opstelling in een verduisterde 

ruimte geplaatst. 

c.h. chopper freq.13H.z 
I.a. f.m. fotomultiplier 

p.s.a. hoogspanningsvoeding 
v.v. V.V. selective voorversterker 

p.s.a. I.a. lock in amplifier 
v v voltmeter 

fig. 4.J. Blokschema van het detectiesysteem. 

ad. J. In fig. 4.J. is een blokschema van het detectie

systeeiµ gegeven. 

Het op de fotomultiplier vallende licht wordt met behulp van 

een chopper periodiek, met een frequentie van lJH~, onder

broken. De blokspanning, die hierdoor over de belastings-
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weerstand van de :fotomultip1;;er ontstaat wordt in een se

lectieve voorversterker versterkt. Daarna wordt het signaal 

in een Lock-in Ampli:fier binnen een kleine bandbreedte rond 

de lJ Hz versterkt en vervolgens gelijkgericht. 

Hiertoe levert de chopper een met het hoo:fdsignaal in :fase 

zijnde re:ferentiesignaal. Het gelijkgerichte signaal wordt na

dat het door enkele :filters is a:fgevlakt met een gelijkspannings

voltmeter gemeten. 

Met deze opstelling bleek het mogelijk over het gehele, te 

bestrijken, E/p0 gebied de relatieve lichtintensiteiten van de 

ontlading te meten. 
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5. BESPREKING VANDERESULTATEN VAN DE STRALINGSMETINGEN. 

Sa Meting van de response R als :functie van de stroomsterkte. 

Om na te gaan o:f de geobserveerde stralingsstroom inderdaad 

evenredig is met de elektronendichtheid, hebben we de res

ponse R gemeten als :functie van de stroomsterkte i in de 

buis. Voor stromen kleiner o:f gelijk aan 10-7A mogen we, 

zoals in paragraa:f 2.c is aangetoond, de ruimtelading 

verwaarlozen en is het elek~rische veld nagenoeg constant. 

In :formule (2.5) is de grootheid I 0 evenredig met de elek

tronendichtheid, no t die weer evenredig is met de stroom

sterkte i. 

Wanneer R lineair met de stroomsterkte varieert, het'geen 

voor stromen van io-8 tot 10-7Ahet geval bleek voor de be

schouwde ontladingen, is de conclusie, dat de stralings

stroom evenredig is met de elektronendichtheid gerecht

vaardigd, daar de andere grootheden in :formule (2.5.), 

die via het elektrische veld van de stroomsterkte zouden 

kunnen a:fhangen, voor deze stroomsterkten constant blijven • 

Voor stromen groter dan 10-?A is dit laatste niet meer 

het geval. 

In sommige gevallen blij:ft het verband tussen R en i vrij

wel lineair tot stromen van 5.10-6A, zoals in de in para-

graa:f 5.c beschouwde ontlading, in andere 

een ontlading waarvoor E0 /p0 = _:J__d = 4,4 
Po• 

gevallen, bv. in 

V/cmmm Hg, neemt 

de stralingsstroom in de omgeving van de anode zelfs a:f 

met toenemende stroomsterkte. 

-Sb De bepaling van de ionisatieco§:f:ficient. 

De resU:ltaten van de OC.- meting in neon zijn gegeven in 

tabel s.1. 

Enkele van de voor de verschillende waarden van E/p0 ge

vonden log R(x) curves vinden we in :fig. ,5.1. De 

waarden van ol../po 



TA BEL 5o1o DE GEVO!:DEN ·.;AARDEH VAroc/p
0 

ALS FU~~C'.l'IT.: v~·.:r E/p
0 

E/po V/cm.mm Hg °'/Po (cm.mmHg)-1 
E/po V/cm.mmHg °'/Po 

T .;;.1 (cnormJ;g) · 

4,20 0 ,00281 16,3 0' 108 
4,37 0,00251 17' 1 0,113 
5' 19 0,00483 17,8 09136 
5,50 0,00503 22,8 o, 160 
5,55 0,00582 22,8 0' 163 
5,66 0,00640 22,9 0,177 
6' 16 0,00793 24,2 0,201 
6,61 0,0108 27,5 0,257 
7,64 0,0205 28,0 0,274 
7,68 0,0173 30,4 0,300 
7,76 0,0177 30,7 0,302 
7,77 0,0220 34,o 0,347 
8, 14 0,0240 38,3 o,415 
8,65 0,0243 38,7 o,434 
9,05 0,0245 41,5 o,425 
9,37 0,0304 44,9 0,505 

10,5 0,0368 46,o 0,520 
11 '1 0,0435 53,2 0,610 
11,3 0,0435 57,5 0,705 
12,6 0,0573 60,8 0,675 
13,4 0,0640 62,6 0,762 
13,5 0,0710 65,0 0,745 
14,3 0,0785 75,2 0,930 
14,4 0,0805 75,2 0,980 
15,6 090990 
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fig. 5.1. De logarithme van de response R·als functie van x. 
E/p0 V/cm mm Hg p0d · cm mm Hg 

a E/p0 = 4,37 p
0

d = 56? 
b E/p0 = 9,37 p0d = 92,6 
c E/p0 =15,69 Pod = 22, 7 
d E/p0 =34,o p0d = 6,2 
e E/p

0 
=44,9 Pod = 4,6 

f E/p
0 

=62,0 p
0

d = 3,0. 
g E/p0 =75,2 p0d = 2,s 

+16 +20 +24 

x [mm] 

De waarden van R voor de verschillende curves zijn niet onderling vergelijkbaar. 
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uit tabel 5.1. zijn in fig. 5.2. uitgezet als .functie van 

E/p
0

, ter vergelijking ZJ..Jn eveneens de waarden van Kruit

hof en Penning2 ) gegeven. 

Uit fig. 5.1. lezen we dat er voor alle gemeten waarden 

van E/p0 een geoied in de ontlading bestaat waar het ver

band tussen log.~ en x lineair is. 

0(. werd steeds uit de helling van dit lineaire gedeelte be

rekend. Het is duidelijk dat er in de naaste omgeving van de 

elektroden afwijkingen van deze lineariteit zullen optreden • 

Niet alleen is daar het volume G niet eenduidig meer ge

definie erd, ook de inhomogeniteit van het elektrische veld 

zal afwijkingen veroorzaken. 

Op grond van het in de inleiding gestelde, mogen we in de 

naaste omgeving van de kathode afwijkingen verwachten als 

gevolg van het feit dat de elektronen zwerm nog niet de plaats

onafhankelijke energie verdeling heeft verkregen, die nodig 

is om het continue ionisatiemechanisme van Townsend te doen 

optreden. Uit fig. 5.1.f en g blijkt dat de afstand xk van 

de kathode, die de elektronenzwerm daartoe moet afleggen, 

vrij groat kan warden. 

De oorzaak van de afwijking van het lineaire verband tussen 

log.Ren x aan de anode bij lage waarden van E/p0 (fig.5.1.aenb) 

is niet duidelijk. De afwijking wordt grater naarmate de 

gereduceerde veldsterkte kleiner wordt. 

De waarden van de gereduceerde ionisatieco~fficient, die we 

met de stralingsmeting vinden liggen, zoals uit fig. 5.2. 

blijkt, over het gehele E/p0 -gebied lager dan de waarden 

volgens Kruithof en Penning. Het lijkt ons zeer waarschijn~ 

lijk dat dit een gevolg ~s van het feit dat het neongas, 

waarvoor de ionisatieco§fficient door ons is bepaald, minder 

verontreinigingen bevat dan het door Kruithof en Penning 

onderzochte neon. 

De oorzaak hiervan kan zijn dat onze ontladingsbuis, in tegen

stelling met die van Kruithof, een geheel vandimgeving af

gesloten systeem is. Deze verklaring wordt gesteund door de 

volgende verschijnselen. 
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Zoals reeds in paragraa:f 3 is opgemerkt, zijn de doorslag

spaningen in het algemeen hoger dan de uit de literattihr· 

bekende waarden(zie :fig.f.·4.·).', '/ 

Als doorsl:gspanning hebben we gebruikt de spanning die nodig 

is om een zel:fstandige ontlading met een stroomsterkte van 

l0-8 ! 10-7A in stand te houden. Deze definitie· is voor de 

beschouwde ontladingen equivalent met de mogelijke andere 

d .&-• •t• 16) 
eLJ.nl. l.05 • 

Uit het onderzoek van Penningl5) was al gebleken dat een 

kleine toevoeging van argon de ionisatiecoUf:ficient vergroot, 

waardoor de doorsl:gspanning lager wordt. 

[<cmmmHgf~ 
3r:J. I 

10. /Po 

:fig. 5.3. 

3,1 

3p 

2,9 

,.,, 

T • • 

.,. 
• I ... 

... • I ... 

~/p0 als :functie van E/p0 gemeten in een ontlading 

tijdens het inbranden. 

In paragraa:f 3 wordt tevens vermeld dat de doorslagspanning 

tijdens he.t inbranden van de buis sterk toeneemt. Di t betekent 

dat ook het elektrische veld, bij doorslag,groter wordt. 

Metingen van de ionisatiecoU:fficient tijdens het inbranden 

toonden aan dat de ionisatiecoi:fficient zelfs afneemt. 

(zie :fig. 5.3.). 
Het proces, dat we ons hierbij voorstellen is, dat de in het 

neon aanwezige verontreinigingen, die de ionisatiecoijfficient·. 
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verhogen, door de getterlaag worden geabsorbeerd. ' , \ , 

" Omdat de ~elfstandigheidsrelatie: 

1/~ = exp [ t oc. dx] - 1 

blijft gelden, moet de secundaire ionisatiecoHfficient, ¥ , 
tijdens het inbranden toenemen. 

Uit de metingen van Kruithof en Penning aan neon-argonmengels 

blijkt, dat de invloed van een kleine bijmenging van argon 

snel afneemt bij hoger wordende E/p0 • In fig. 5.5. is het· 

verschil van de door ons gevonden waarden van oc. , °'gem., 

en Kruithof's waarden, o<.Kr.• uitgedrukt in percentages van 

CXKr., uitgezet als f'unctie van E/p0 • Het feit dat dit 

verschil snel kleiner wordt, kunnen we opvatten als een in

dicatie, dat het verschil wordt veroorzaakt door een minder 

verontreinigd gas bij onze metingen. 

Uit welk gas of gassen de verontreiniging testaat is niet he

kend. Het kan bijvoorbeeld argon zijn, maar ook waterstof vormt 

met neon een penning-mengsel, met equivalente eigenschappen 

als het mengsel neon-argon. 

We veronderstellen nu dat het verscbil tussen de door ons 

gevo~den waarden en de door Kruitbog gegeven waarden van de 

ionisatieco~fficient bet gevolg is van een fractie veront

reiniging in bet door Kruitbof onderzocbte neon, waarvan we 
' de werking kunnen bescbrijven door er de eigenscbappen van 

argon aan toe te kennen. 

We kunnen dan die fractie, die we de equivalente argonfractie 

zullen noemen, berekenen met bebulp van een door Holscher 

geformuleerde uitdrukking voor de ionisatieco~fficient in neon 

en neon-argonmengelsl7), uitgaande van de veronderstelling 

dat het door ons onderzochte neon geen verontreinigingen meer 

bevat. 

Wanneer een elektron na een potentiaal verscbil van gemiddeld 

A volt doorlopen te bebben .inelastisc~.botst met een neon

atoom en de kans dat dit atoom geexciteerd wordt gelijk is 

aan k,dan is de kans op ionisatie 1 - k. In een neon-argon 

mengsel wordt « gegeven door: 
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\= Ol../E = ! log(2-k + z.k.e1
) (5.1.) 

Hierin is z.k.i 1 de bijdrage aan de ionisatie van het door 

metastabiele neon-atomen geioniseerde argon. 

z is de kans dat een aangeslagen neonatoom in eenmetastabiele 

toestand terecht komt. Voor E/p0 < 20 V/cmmm Hg geven Kruitho:f 

en Druyvensteyn een schatting voor deze kans18 ). 

l' = 1 + £ 
, waarin l gegeven wordt door: 

l = v.Q.a.b."C.po 

\ 

Hierin is: v: de'random'gassnelheid 

Q: de werkzame doorsnede voor botsingen tussen 
neon- en argon-atomen. 

p 0 : de gereduceerde gasdruk 

a: de :fractie Argon-atomen in het gas 

b: de kans, dat bij botsing tussen een metastabiel 
neon-atoom en een argon-atoom, de laatste geioni
seerd wordt. 

~: de gemiddelde levensduur van een metastabiel 
neon-atoom 

p0.~ is voor de gas dichtheden in het door ons bekeken E/p0 ge

bied tussen 4 en 20 V/cmmm Hg. ongeveer constant, 

p 0 1: :::! l,2.l0-2sec.mmHg. (Phelps?». 

De waarde van v bij een temperatuur van 300°)( volgt uit de 

kinetische gastheorie en is gelijk aan 6,2.104cm/sec. 

Voor b.Q mogen we in eerste benadering 83, cm-1 substitueren17). 
Doo.r a gelijk aan nul stellen wordt (5.1.). 

, = ot./E = ! log(2 - k) (5.2.) 

In neon is A = 18, 5 V. en met de door ons gemeten waarden 

~gem.• geco~rigeerd voor de inhomogeniteit van het elektrische 

veld in radi~le richting, kunnen we dan met behulp van (5.2.) 

k ~ls :functie van E/p0 , berekenen. 

Substitutie van deze numerieke gegevens in (5.2.) met als 

ionisatieco~:f:ficient, ()(.Kr., levert dan de in :fig.5.6. gegeven 

argon :fractie a als :functie van E/p0 • We zien dat a in goede 

benadering lineair met E/p0 toeneemt, van a = 10~7 bij een 
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E/p0 = 4 v/cmmm Hg tot a = 2.10-6 bij E/p0 =20V/cmmm Hg. 

7 20 ,1 
10 .a I 

18 I 
/• 

16 I 
I 

14 
1· 

I 
12 I 

I 
I 

10 .I. 
8 

I 
I 

./ 
6 I 

I 
4 -I 

I 

2 
I 

,t 
0 

0 5 "MO 15 20 

E/Pa ~/cmmmH~ 

f'ig. 5.6. 
De equivalente argon f'ractie in het door Kruithof'2 ) 

onderzochte neon als f'unctie van de gereduceerde 

veldsterkte. 

5.c Het elektrische veld in een door positieve ruimtelading 

beinvloedde Townsend ontlading. 

Met behulp van het gevonden verband tussen oc /p0 en E/p0 

hebben we onderzocht of' we uit de bij hogere stroomsterkten 

gemeten R - x krommen een indruk kunnen krijgen van de veld

vervorming door de positieve·ruimtelading. 
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In fig. 5.7 is een set van deze bij verschillende stroom

sterkten opgemeten curves gegeven. 

1 · i - 1x10·7 A . - 7 
2:i: Sx 10·. A 
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20 

log.R als functie 

van x met als para

meter de stroom

sterkte door de buis. 

De curves wijken zoals werd verwacht, bij grotere stromen 

steeds meer af van het oorspronkelijke lineaire verloop. 

W~nneer we nu aannemen dat in (2.4.) log.C in goede benadering 

constant blijft, is uit de eerste afgeleide van log.R(x) en 

C)(./p0 (E/p0 ) het verband tussen E en x af te leiden. 

Kromme a in figo 5.8. geeft het op deze wijze uit de kromme 

5 van fig. 5•f • afgeleide elektrische veld. 

De bijbehorende parameters zijn E/p0 = 17, l V/cm mm Hg, VB = 427 V, 
. -6 6 
i = 5.10 A, d = 2,l cm en D = cm. 
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' •''<-4 • ..... . ........... . 
-- t.. • 0- ---. 

0 0,2 0,4 0,6 o,s 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 
----.. x [cm] 

f'ig. 5.8. 

Het verloop van het elektrische veld in een ontlading 

gekarakteriseerd door: 

WP0 = 17 ,1 V/cmmm Hg. 

P 0 .ed = 

d/D = 

i = 

25,1 cm mm Hg. 

21/60. 
-6 5.10 A. 

De eerste af'geleide van log.R(x) is benaderd met: 

( d log.R ) _ log.R(x,2) - log.R(x1) 
dx f (x1 + x2) - x2 - x1 · · 

waarin x 1 en x 2 twee opeenvolgende meetpunten zijn. 

Er:zijn in de literatuur vele verhandelingen over de bereke• 

ning van het elektrische veld in een ontlading te vinden. 

De mee$te geven slechts een grove benadering van de niet 
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analytisch te verkrijgen oplossing. A.L. Ward, die g~-

bruik maakt van de I.B.M. 704 computer, gee:ft de meest exacte 

en uitgebreide uitwerkingl9). Zijn resultaten bleken echter 

niet direct vergelijkbaar met het door ons beschouwde geval. 

We hebben daarom de berekening opnieuw uitgewerkt, zonder 

evenwel gebruik te maken van een computer (zie Appendix B). 
De numerieke uitwerking van de grotendeels analytisch ver

kregen oplossing, moet dan rekentechnisch gezien op een 

weinig f'raaie wijze geschieden, waardoor het niet mogelijk 

is een schatting van de gemaakte tout te geven. Voor het door ons 

gestelde doel is deze met eenvoudige hulpmiddelen verkregen 

oplossing echter voldoende nauwkeurig. 

Kronune b in :fig. 5.8. is het voor de beschouwde ontlading 

gevonden.resultaat. We zien dat de vorm van deze kromme nogal 

verschilt van de uit R(x) a:fgeleide kromme. 

Daar integratie van het elektrische veld over x de aangelegde 

spanning moet leveren, en deze ona:fhankelijk gemeten wordt, 

hebben we een middel om een indruk te krijgen van de nauw

keurigheid, waarmee de gevonden :functie :E(x) het werkelijke 

elektrische veld benadert. 
2,1 4 Ui t kromme a volgt J Eadx = 07 V en ui t kromme b 

2,1 0 

.[ ~ dx s 422 V. 

De gemeten brandspanning is 427 V, zodat we zouden kunnen 

concluderen dat het berekende verloop de werkelijkheid be

nadert. 

De veronderstelling,. dat log.C c.onstant is, is dus waarschijn

lijk niet juist. Dit wordt bevestigd door de metingen van de 

response R als :functie van de stroomsterkte (zie paragraa:f 5.1.). 

5.d Conclusies. 

2 . 
Op grond van een ~ - test mogen we concluderen dat het in 

neon gevonden verband tussen log.R en ~, a:fgezien van de 

genoemde a:fwijkingen, met grote waarschijnlijkheid lineair 

is. 

De :fout in de uiteindelijk opgegeven waarden van «./p0 als 

I 
in · 

:functie van E p 0 zal, wanneer er voor de paragraa:f 2b be-
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schreven systematische fout is gecorrigeerd, niet groter 

zijn dan J%. 
Argumenten zijn aangevoerd om het verschil met de metingen 

van Kruithof en Penning te verklaren uit de aanwezigheid 

van een klein~ fractie argon, of een ander gas met een 

zelfde invloed. Geheel sluitend en bevredigend is deze ver

klaring niet. 

Er zal moeten worden aangetoond dat invloed van radiale 

diffusie inderdaad verwaarloosbaar is. Tevens is een syste

matisch onderzoek van de twee gevonden afwijkingen van het 

lineaire gedrag van log.R(x) noodzakelijk. 

Het meest geschikt daartoe lijkt de meting aan een onzelf

standige ontlading. 

De bovengrens van de gemeten gereduceerde veldsterkte is een 

gevolg van de zeer lage dichtheden, die we in verband met de 

vrij grote elektrodenafstand hebben ·.moeten kiezen. De vrije 

weglengte van de elektronen is dan zo groot dat er geen 

stationaire snelheidsverdeling der elektronen kan ontstaan 

op de weg van ka tho.de naar anode. 

De voor hogere waarden van E/p
0 

gevonden log.R - x krommen 

hebben een helling die in het geheel niet overeenkomt met de 

te verwachten ionisatiecoefficient. 

De bij lagere drukken steeds groter wordende relatie\re fout 

in de drukaflezing kan hierbij een rol spelen. 

De grenswaarde bij lage waarde van de gereduceerde veldsterkte 

E/p
0 

heeft een minder essentiele oorzaak; het was namelijk 

met de bestaande vulapparatuur niet mogelijk neon-drukken 

hoger dan 275 torr te verkrijgen. 

We geloven op grond van de gegeven resultaten, dat de beschre

ven meetmethode voor de ionisatiecoefficient °' zinvol is, 

mits er rekening wordt gehouden met de genoemde beperkende 
.re 

omstandigheden. Eenduidige.resultaten mogen verwacht worden 

uit een meting van de ionisatiecoefficientoc. aan een niet

zelfstandige ontlading,waarbij de elektronen uit de kathode 

worden vrijgemaakt door bestraling met ultra-violet quanten 

binnen een klein gebiedje rond de as van de ontlading. 
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APPENDIX A. 

De berekening van: 

Het elektrische veld in een door positieve ruimtelading 

beinvloede zelfstandige Townsendontlading. 

We benaderen de werkelijke ontlading door te .veronderstellen 

dat de stroomdichtheid j, homogeen over de doorsnede is ver

deeld. 

We mogen dan uitgaan van de een dimensionale Poisson-verge.:.. 

lijking: 

(1) 

De x - as staat loodrecht op het vlak van de elektrode~~ 

x neemt toe van anode naar kathode, n+ en n- zijn respectieve

lijk de ionen- en de elektronendichtheid, e de lading. 

Van het electron en E0 de di~lelektrische permivititeit van het 

vacuum. 

Met behulp van de volgende vergelijkingen voor: 

de ionenstroomdichtheid, j+(x) = n+(x).e.}L+• E (2) 

de elektronenstroomdichtheid, j-(x) = n-(x).e.J4-~• E (J) 

en de totale stroomdichtheid, j:tj-(x) + j+(x) = constant (4) 

schr~jven we (1) als: 

(5) 

I 
Hierin zijn ,µ.+ en }A-- de ionen- respectievelijk de elektronen-

beweeglijkheid. 

We verwaarlozen de term ~~ ten opzichte van l; uit (5) volgt:· 

(6) 

12) Volgens Hornbeck mogen we, wanneer E niet te sterk verandert, 

µ.+(E) benaderen met: 

_,u.+(E) =)A-0 - g.E (7) 

Combinatie van (7) en (6) levert: 

(8) 

Subs~itutie van (8) in de vergelijking van Townsend: 
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(9) 

geeft een tweede orde differentiaal vergelijking in E: 

~~2(tliQgEJ- te0 A>E2)+ oe.(E).:x(~e0gEJ- te0 ,uoi)+ o<.(E)".j =P 
(10) 

We voeren nu achtereenvolgens de volgende transformaties uit: 

(11) 

o<.= ot (z) (12) 

en * = y(z) (lJ) 

Daarmee wordt (10) /'' 

y~; + o<.(z).y + ~ oc.(z) = 0 (14) 

Deze differentiaal vergelijking wordt exact door alle termen 

te vermenigvuldigen met de volgende integrerende factor20 ): 

waarin 

¢ = exp [ -k(y + Jot..dz)] 

k =~· Jj 

De oplossing van (14) wordt dan: 

z 
(y+ l/k)exp[- k(y+fO(.dz)] = 

Zo 

(15) 

(16) 

(y
0 

+ 1/k)exp [ -ky0 ] 

(17) 

De waarde van y aan de anode, y 0 , moet nul zijn. Dit is als 

volgt in te zien. Uit (lJ) volt: 

y = E(JE - J ~) £! 
g dx 

Op de anode wordt de ionenstroom nul en er geldt dus 

j-(o) = j. 

(18) 

Uit (6) volgt dan dat (ddE) _ o= O en substitutie in (18) levert: 
X X- ~ 

y = 0 0 
(19) 
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I 
We moeten nu terug trans:formeren naar de oorspronkelijke 

variabelen en een, voor het verder uit te werken geval, 

voldoende nauwkeurige benadering van het :functionele ver

band tussen °"- en E geven. 

Wanneer E/p
0 

een niet .te grote variatie vertoont rond 

E0 /p0 = 17,1 V/cmmm, is een lineaire benadering voldoende: 

C:X.(E) = c.E - :f (20) 

(17) wordt dan tenslotte: 

dE ( )dE . (1- G(E)dx}exp G E dx (21) 

waarin: 

(22) 

en: 

G(E) = ~ E(~ - E) = ~o .v+(E~ 
J g J 

(23) 

Tot dusver is de oplossing analytisch en, op de benadering 

van de :functies 0(. (E) en µ.+(E) na, exact. Nadat we het 

probleem eenduidig hebben vastgelegd door de keuze van de 

tweede randvoorwaarde, moeten we echter de uiteindelijke op

lossing E = E(x) met behulp van (21) numeriek benaderen. 

De meest voor de hand liggende en voor de numerieke uitwerking, 

eenvoudigste keuze, is die van de elektrische veldsterkte aan 

de anode E(O).. E(O) is uit het gemeten verloop van R als 

:functie van x tamelijk nauwkeurig te bepalen (zie :fig.So9.). 

( ) dE _, ( ) We stellen nu G E dx = ., en ontwikkele~ het linkerlid 21 

in een ~achtreeks. Wanneer we deze reeks na de vij:fde term 

a:fbreken is de gemaakte :fout kleiner dan l~. Dit kunnen we 

als volgt inzien. 

Aan de kathode geldt: 

Uit (4) volgt dan: j - j-(d) 

(6) gee:ft: 

'Sd=l;)/ 

= j 
1 + 't 

(24) 

en substitutie hiervan in 

(25) 
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~dis de maximale waarde die S kan aannemen, omdat Op de 
L E , dE . 1 . . D d '1 1 . t kathode ~n en dX maximaa ziJn. e waar e van 0 vo gt ui 

de zel£standigheids eis van de ontlading: 

d 
1/ '(J = exp [ J oc. dx] - 1 (26) 

0 

0£ met (20) 

(27) 

Voor het in 5.J. besproken geval vinden we dan als schatting 

voor "d 0,065 en dus :voor f d: fd = 0,937. 

Met dit gegeven is de bovenstaande bewaring gemakkellijk te 

veri£ieren. 

( 21) krijgt dan de. V-olgende vorm: 

.&' ( ~) <2 ( 0 5 1 ~ 1 C"2 1 c J 1 'C'4 ) + 

.1. l = ~ ' + J ) + 8 l + JO ~ + 120 ~ (28) 

-( 1 - exp [ t F ( E) - F ( E0 ) J ~ ] ) = 0 

Met vergelijking (28) hebbenw~en zesde-graads vergelijking 

in f , waarui t de £unctie f (E) met behulp van de methode van 

Newton-Raphston numeriek is te benaderen. 

Uit het gevonden verb and tussen E en vol gt dan direct het 

verb and tussen E 
dE-. 

door r te delen door de bijbehorende en-· 
· dx ' 

waarde van G(E). Uit £! als £unctie van E volgt dan via.: dx 
E dE 

x = f dE/dx (29) 
Eo 

de samenhang tussen E en x. Daar echter voor E = E0 de eerste 

a£geleide van E nul wordt en dus de integrand in (29) naar 

oneindig gaat, berekenen we (29) in stappen: 

Ez dE 
x2 - xl =~ dE/dx ' 

uitgaande van een hoge waarde van E. Het laatste gedeelte 

van de zo gevonden kromme extrapoleren we dan gra£isch naar 

het punt (O,E
0

). 

•• 
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Kromme b in f'ig. 5.10. is 1berekend met behulp van de volgende 

numerieke waarden: 

i -Jr: ·1 2] 
j = 1 "" n2 = 1, 77 .10 LA m 

1t''' 
oC= 11,7.10-JE - 105,6!m-1 J 

)k+= 28,02,10-3 - 27.10-8 .E[m2
/V.secJ 

E0 = i7,8.103[v/m] 
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