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VOOR DRIFTSl\TELHEID EN MONOENERGIE DER ELECTRONEN. 

Afstudeerverslag van M.J.Gelten. 

Technische Hogeschool Eindhoven, afdeling Technische Natuurkunde 

sectie Atoomfysica. 

Eindhoven, september 1966. 

Samenvatting. 

Een overzicht wordt gegeven van de 

achtergronden van de theorie van Langmuir sonden. Toepassing van deze 

sondemetingen in een Cesiumplasma levert moeilijkheden omdat in een 

dergelijk plasma de uittreepotentiaal van het sondeoppervlak niet 

constant blijft. Het is gebleken dat, als we als sondepotentiaal een 

zaagtandvormige spannlng.gebruiken waarvan de looptijd aan bepaalde 

voorwaarden voldoet, de sondemetingen toch goed te interpreteren zijn. 

Tenslotte is een berekening gegeven 

van de sonde karakteristieken voor een Maxwellse snelheidsverdeling 

waarop driftsnelheid en monoenergie van de electrenen gesuperponeerd zijn. 
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METING Vfu~ KARAKTERISTIEKEN VAN LANGMUIR SONDEN IN EEN CESIUM

PLASMA EN BEREKENING VAN DEZE KARAKTERISTIKEN MET CORRECTIES 

VOOR DRIFTSNELHEID EN MONOE~lliRGIE DER ELECTRONEN. 

Inleiding. 

Voor het meten van de electrenentemperatuur en de dichtheid 

van de electrenen in een plasma kan men onder bepaalde omstandig-
n 

heden gebruik maken van Langmuir sonden. Een Langmuir sonde is 

een electrode in de vorm van een cilinder, bol of vlakke plaat , 

die op de gewenste plaats in het plasma aangebracht wordt.Uit 

de stroomspanningskarakteristiek van de sonde kunnen de electronen

dichtheid, de potentiaal van het plasma, de electrenen temperatuur 

en de energie verdeling van de electronen ter plaatse in het plasma 

bepaald worden. De stroom-spanningskarakteristiek wordt verkregen 

door de potentiaal van de sonde ten opzichte van een vaste referen

tiespanning (bijv.de anodespanning) te varieren. Ter verduidelijking 

is in fig.1 een eenvoudige schakeling gegeven. 

buisstroom ra 

~.roorschakel

;;;eerstand R 
V 

kathode 

sondestroom Is~ 

sonde anode 

sondepotentia·l V s 
V 

Fig.1. Een eenvoudige schakeling ter bepaling van een sondekarakteristieke 

Theoretische berekeningen van sondekarakteristieken z~Jn gegeven 

door vele onderzoeker"', het '7erst, e~hter door Langmuir,Nott-Smith [ 1·,3J 

en Langmuir,Compton[2]Zij gaan er van uit dat rond die sonde, 

binnen een laag ter dikte a het plasma verstoord wordt.Buiten deze 

laag is de verstoring van het plasma te verwaarlozen. In de laag 
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zelf heerst een electrisch veld, ontstaan door het potentiaal

verschil tussen de sonde en het ongestoorde plasma. Verder zijn 

de berekeningen erop gebaseerd dat de electrenen binnen deze 

verstoorde laag geen botsingen (elastisch of inelastisch) uit

voeren met gasatomen of -ionen.De baan van een electron wordt 

dan volledig bepaald door het electrisch veld rond de sonde en 

de snelheidsvector van het electron bij het binnendringen van 

de laag.Deze eis komt erop neer dat de gemiddelde vrije weg

lengte Àe van de electrenen groter moet zijn dan de dikte van 
e 

de laag ( a<.À.a) .Dit betekent dat afhankelijk van de electronen-
e 

en ionenconcentratie in het plasma en de afmetingen van de sonde 

de gasdichtheid voldoende klein moet zijn. De dikte a is afhanke

lijk van de sondepotentiaal; een expliciete formule kan echter 

niet geceven worden. Een redelijke schatting van a is volgens mij 

de Debije lengte Àd. Iliermee kan nagegaan worden of bij de experi

menten steeds aan de voorwaarde ar:::w.Àd< Àe voldaan is. 

Bij de theoretische berekening van de sondestroom wordt tevens 

verondersteld dat de reflectie van electrenen aan het sondeopper

vlak te verwaarlozen is. Dit secundaire effect heeft meestal niet 

veel invloed[ 1] 

Een practische voorwaarde is nog dat de afmetingen a klein 

moeten zijn ten opzichte van de afmetingen van het plasma. Bij 

toepassing van de theorie van bol-en cilindervormige senden moe

ten tevens de afmetingen van de sonden (straal R) klein zijn 

ten opzichte van a ( a"> R). Voor a << R gaat de karakteristiek van 

de bol- of cilindervormige sonde over in die van de vlaY~e sonde. 

Bij mijn experimenten was weliswaar R '::::.! Àd maar volgens Demetriades 

en Doughman [ 4 J zijn de formules voor cilindervormige sonden voor 

deze waarden van R nog goed toepasbaar. 

In het volgende beperken we ons tot cilindervormige sonden(lengte 

1 = 3-6 mm, straal R = 10~m).Volgens de theorie geldt dan voor 

de electrenenstroom I van zo'n sonde bij een Maxwellse snelheids
e 

verdeling van de electrenen (zie ook appendix): 
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Als V <V 
s p 

Hierbij is: 

I 2 llRl · e 'l e = Jr ( 1 ) 

met '?. = 
e(V -V ) 

s p 
kT 

e 
en jr = eN~ = de random 

V : 
s 

stroomdichtheid in het ongestoorde plasma. 

potentiaalverschil van de sonde ten opzichte van 

vast referentiepunt. 

V : potentiaal van het plasma ten opzichte van hetp 
zelfde punt 

T : temperatuur van de electronen. e 
N : dichtheid van de electronen. e 
e,m:lading, resp.massa van het electron. 

k : constante van Boltzmann. 

Als we dit deel van de electronenstroom logaritmisch uitzetten 

tegen V vinden wij een rechte lijn. Uit de helling van deze lijn s 
is direct T te bepalen: e 

B) Als V >V : s p 

d 
dV 

s 
-- e 

kT 
e 

Uit de hellin0~ van de I 2 -V karakteristiek vinden we de e s 
electronendichtheid volgens: 

di 2 
e 

dV 
s 

= N 2 
e 

(2) 
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De plasmapotentiaal V valt in de sondekarakteristiek samen 
p 

met de overgang tussen deel A en deel B. Bij deze potentiaal 

wordt het plasma niet verstoord ( a = 0) en uit de waarde van 

de stroom IeO in dit punt kan eveneens met de zojuist bepaalde 

waarde van T de dichtheid N berekend worden. Voor deze stroom e e 
geldt namelijk volgens (1) 

I = ê.ffRlj = 2ffRleN eO r e 

Bovendien kan, nadat de plasmapotentiaal bekend is de electre

nentemperatuur op minder nauwkeurige wijze bepaald worden uit 

het sn~punt Vb van de I 
2 

-V rechte met de V -as. Voor dit sn~-
e s s 

punt geldt volgens (2) 

of T = e 

e (V - V ) 
D b 
k 

Bij de meeste sondemetingen is de ionenstroom I te verwaar
p 

lozen ten opzichte van de electrenenstroom I zodat we de gemeten 
e 

sondestroom I gelijk mogen stellen aan I • 
s e 

Een en ander is toegelicht in fig.2. 

deel B (f: J 

(N ) 
e 

deel A (T~) 

.C ('L' ) V 
>.i e p 

V 
s --

vf is de zgn. 17 floating 

potential17 , hierbij 

is I = o. 
6 

l'.ig·.2 .Stroom-spanningskarakteristiek van een cilindrische Langmuirsonde 
Voor de symbolen wordt verwezen naar de tekst. De tussen haakjes 
ge~laatste symbolen geven de parameter (N ,T ) aan die uit de resp. 
grootheden berekend kunnen worden. e e 
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Doel van het onderzoek. 

Bij sondemetingen is het van belang 

dat tijdens het meten van een sondekarakteristiek de uittree

potentiaal van het sondeoppervlak constant blijft, omdat anders 

het potentiaalverschil tussen de sonde en het plasma moeilijk 

te bepalen is [ 5) . Bij sondemetingen in een Cesiumplasma is 

in het algemeen de uittreepotentiaal van een Wolfraamsonde niet 

constant.(dit geldt ook voor andere sondematerialen), Dit komt 

door het feit dat de ionisatieenergie van Cesium slechts 3,9 eV 

is terwijl de uittreepotentiaal ~van Wolfraam 4,5 eV bedraagt. 

Hierdoor worden neutrale Cs-atomen aan het W-oppervlak geioni

seerd en deze ionen hechten zich vervolgens door hun beeldladingen 

aan het oppervlak tot een monoatomaire laag Cs ontstaan is[6J. 

De uittreepotentiaal van een W-oppervlak bedekt met een monoato

maire laag Cs is slechts 1,4 eV. Als de temperatuur van het W

oppervlak verhoogd wordt zal het Cs van het oppervlak afdampen 

en naarmate de temperatuur hoger wordt zal daarom de uittreepoten

tiaal toenemen van 1,4 eV bij kamertemperatuur tot 4,5 eV bij 

hoge temperatuur ( ~ 120û°K) Bovendien gaat een schoon W-opper-t s...t-
[ J '-" "'-""-l . 

vlak positieve ionen emitteren 7 .Tijdens de sondemetingen 

veranderen we de stroom door de sonde en daarmee de temperatuur 

van het W-oppervlak en hierdoor zal de uittreepotentiaal tijdens 

de meting in het algemeen niet constant zijn. Bovendien kunnen 

de genoemde positieve ionen de sondestroom bernvloeden. liet 

onderzoek had daarom tot doel om speciaal voor een Cesiumplasma 

een methode te ontwil~elen die sondekarakteristieken oplevert, 

welke op eenvoudige wijze te interpreteren zijn. 

Voorts zijn, met het oog op het onderzoek van lopende stria-

ties, naar analoGie van de theorie van Langmuir berekeningen op-

gezet om de sondekarakteristieken te berekenen voor het geval 

dKt de electrenen een Maxwel~se snelheidsverdeling bezitten 

;·.&a:-op driftsnelheid en monoenergie van electrenen gesuperponeerd 

zijn. 
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Experimenten. 

Neting van de sondekarakteristiek volgens de methode 

van Verwey [5] met een trage amperemeter en een snelle oscillos

coop in plaats van een galvanometer lukte niet. De reden hiervoor 

is dat de gemeten sondestroom sterk afhangt van de temperatuur 

waarop de sonde uitgestookt is. Bovendien verloopt de sondestroom 

als functie van de tijd. Statisch meten (d.w.z. punt voor punt) 

is dus niet mogelijk. 

Daarom is geprobeerd om als sondepotentiaal een zaagtandspanning 

te nemen en de sondekarakteristiek op het scherm van een oscillos

coop te schrijven. Hierbij blijkt dat de karakteristiek nu niet 

alleen afhankelijk is van de uitstooktemperatuur T1 ( dit is van 

de uitstookstroom Ih) maar ook nog van de snelheid waarmee hij 

opgenomen wordt ( dit is van de opnametijd t ) Zie hiervoor de 
0 

figuren 3 en 4. 

I i ~mA s 

10.5" ll.oV 

Fig;3. Sondekarakteristieken v1::::.k 
na het uitstoken bij con.stan:te 
opnametijd t ~50 ms en ver
schillende uftstookstromen ~ 

t =5sec 0 . 
1sec 

Oms 

~Vs 
lo,o 10,5'" 11.0 V 

Fig.4. Sondekarakteristieken bij 
een constante uitstookstroom 
Ih = 0 en verschillende 
opnametijden t • 

0 

Om nu na te gaan welke van de karakteristieken de juiste is, 

is geprobeerd om via een andere methode de dichtheid en temperatuur 

van de electrenen te meten en de resultaten hiervan te vergelijken 

met die van deze sondemetingen. Een techniek die hiervoor in aan

merking komt is de hoogfrequentsondemeting [8],[9] . 
Omdat de frequentie van de toegepaste wisselspanning hoog is en de 
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amplitude ervan klein , heeft deze methode het voordeel dat de 

temperatuur van de sonde tijdens de meting niet verandert en 

de uittreepotentiaal constant blijft. Deze methode levert jammer 

genoeg geen resultaten. De plasmafrequentie van de electrenen in 

het plasma is in ons geval van de orde van groo~e van 5 GHz 

en daarmee veel te hoog om met normale apparatuur te kunnen meten, 

omdat de sonde bij deze methode gevoed moet worden met een wissel-

spanning waarvan de frequentie toe moet nemen tot waarden groter 

dan de plasmafrequentie. 

In fig.3 zien we dat bij opnemen van de sondekarakteristiek 

vlak na het uitstoken grote fictieve ionenstromen gemeten worden 

(kromme 1 en 2). De stromen zijn zo groot dat ze onmogelijk 

verklaard kunnen worden uit het transport van ionen uit de ont

lading naar de sonde.De oorzaak van deze stromen is te begrijpen 

door na te gaan hoe I biJ. constante V verandert als functie s . s 
van de tijd viak na het uitstoken van de sonde. Er blijkt dan 

een belangrijk verschil te bestaan tussen de stromen al naar 

gelang V positief dan wel negatief is ten opzichte van het 
s 

plasma Zie figuur 5 en 6. 

0 

I. =2i":';~ 
n8mA 
'1~mA 

Isf "!mA 

_....----'1 
~ 

2 
'l. 

0 

Ih= 0 
6 

16 

t 

mA 
mA 
mA 

100 lOO 3oo m.s 

?ig s.sondestroom als functie 
van de tijd na het uit
stoken bij verschillende 
uitstookstromen I, en 
V =constant (V < 5) 

Fig.6.Sondestroom als functie 
van de tijd na het uitstoken 
bij verschillende uitstook
stromen Ih en V = constant 
(V ::>0). 6 

s s 6 

Als V > 0 (fig.6) zien we dat I continu toeneemt tot een bepaalde 
s s 

stationaire waarde. De stijging van I wordt minder naarmate de 
s 

uitstooktemperatuur (of Ih)kleiner is en verdwijnt bijna als Ih= 0 

(fig.6, kromme 1). 
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Als echter V < 0 ( fig .5) zijn de verschijnselen ingewikkelder. 
s 

Bij kleine uitstooktemperaturen zijn de fictieve ionenstromen klein. 

Ze worden groter naarmate Ih groter wordt en tenslotte gaan het 

karakteristieke maximum en minimum optreden (fig.5, kromme 3). 

Deze effecten kunnen te maken hebben met de interactie van es 

met het W-oppervlak en de verandering van, die dientengevolge 

optreedt. Om dit nader te onderzoeken, onafhankelijk van de ont

lading, is een proefbuisje gemaakt, gevuld met Cs van dezelfde 

dampdruk als in de ontlading wordt gebruikt. Het buisje bevatte 

een draadvormige ~·J-ka thode (diameter 1 00/' m) en een cilinder-

vormige anode (diameter 1 cm) met aan weerszijde een schermelectrode 

die op dezelfde potentiaal gehouden wordt als de anode. De spanningen 

tussen anode en kathode worden zo laag gehouden dat er geen ont

lading kan ontstaan. Ook nu bleken stromen op te treden na het 

uitstoken van de W-kathode. Met deze meting kon echter vastgesteld 

worden dat de fictieve ionenstromen van de sondekarakteristiek 

in feite electrenenstromen zijn van de sonde vandaan en dat de 

oorzaak van deze stromen de thermische emissie is van electrenen 

door het W-draadje. Deze emissie kan zeer hoge waarden aannemen als het 

W-oppervlak bedekt wordt met Cs.waardoor ':/' sterk afneemt [ 10] 

Van belang is dat dit effekt juist bij lagere temperaturen een rol 

speelt (afkoelen van het draadje na het uitstaken). Een typische 

kromme van deze electronenemissie van W-Cs oppervlakken als functie 

van de temperatuur is gegeven in figuur 7 [10] • 

Fig.?. Electronenemissie van W-Cs oppervlakken als functie 
van de temperatuur. 
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De verklaring van de fictieve ionenstromen van de sonde (voor V <0) 
s 

is nu als volgt.Bij de Cs dampdruk waarbij gemeten is (4.10-2 torr) 

botsen zoveel Cs-atome~ op het sondeoppervlak dat de bedekkinga

graad & van het oppervlak vrijwel momentaan is aangepast aan de 

heersende temperatuur Tw van het oppervlak. Dat wil zeggen dat de 

uittreepotentiaal ji(Tw) van dit gedeeltelijk bedekte oppervlak 

zonder enige traagheid de temperatuur T volgt. Na het uitstoken 
w 

zal de sonde een zekere tijd ~ nodig hebben om af te koelen van 

T1 (punt D in fic.?)tot de omgevingstemperatuur T
0 

(punt A in fig.?). 

In deze tijd wordt dan de kromme van fig.? doorlopen van D naar A. 

Dit verklaart meteen het minimum en maximum in de fictieve ionen

stroom (vgl.fig5, kromme 3).Als we uitgaan van een lagere uitstook

temperatuur, beginnen we in fig.? in de punten C en B en we zien 

vanzelf de stromen ontstaan van fig.5 krommen 2 en 1. Volgens 

fig.? zouden we diepere maxima en minima verwachten maar deze worden 

waarschijnlijk afgevlakt door de ruimtelading rond de sonde. 

Van belang bij deze verklaring is, dat de afkoeltijd r van het 

draadje dezelfde grootte moet hebben als de tijdsduur van de 

fictieve ionenstroom. Bij de sonde in de ontlading kan dit niet 

geverifieerd worden maar bij het draadje in het proefbuisje wel. 

De afkoel tijd r kan hier gemeten worden door de weerstand van de 

draad te meten als functie van de tijd, d.m.v. de constante stroom

methode. Het blijkt dat de beide tijden hierbij goed met elkaar in 

overeenstemming zijn. 

Effecten die enige overeenkomst vertonen met de bovengenoemde 

zijn gemeten door Becker [11J; zij berusten op hetzelfde principe 

van verandering vany bij bedekking van Wolfrnam met Cesium. \i Als nu V > 0 , zal deze emissiestroom niet gemeten worden omdat 

<de positiev: sonde ~e elcc!r~~~~thoud~~ De sonde is dan omgeven 

door een negatieve ruirnteladingswolk.De tijdsduur van de stroom

toename in fig.6 is even groot als die in fig.5, dus gelijk aan ~. 

Daarom kan fig.6 toch uit de afname vanjP verkläard worden. Het 

is namelijk bekend dat bij constante V de electrenenstroom door 

vcra:r.dsring van d;:; .:.;:"~.·~c..c :;pots:: tic..;;.l, ~oeneerr:t als !f afneemt [ 5 J . 
Dit gecombineerd met het feit dat y; des te meer afneemt naarmate 

Ih groter is verklaart volledig het gedrae van de sondestroom bij 

V s> 0. Omdat !f monotoon verandert met Tw vertoont fig.6 geen maxima 

en minima. 
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Het is nu wel duidelijk geworden dat we alleen goede sonde

metingen kunnen doen als de sonde juist niet uitgestookt wordt 

doch koud blijft. Hierbij moeten we bovendien zorgen dat de tijd 

t waarin een hele karakteristiek opgenomen wordt veel kleiner 
0 

is dan L. Bij een te leng durende meting neemt de temperatuur 

van de sonde tijdens de meting toe. Experimenteel blijkt dat we 

van een kritieke tijd tk mogen spreken waarvoor geldt dat, als 

de opnametijd t
0 

kleiner is dan tk' de karakteristieken onaf

hankelijk zijn van t , terwijl voor t > tk de karakteristieken 
0 0 

sterk gaan afhangen van t (vgl.fig.4),We mogen bovendien binnen 
0 

een tijd van enige malen tk slechts één karakteristiek opnemen 

omdat bij herhaalde metingen de gemiddelde sondetemperatuur te 

hoog wordt. 

De vraag blijft nog hoe koud de sonde moet blijven. Hiervoor 

willen we graag een vast referentiepunt hebben. Het meest geschikte 

punt hiervoor is de temperatuur die de sonde aanneemt als hij 

op wandpotentiaal Vf staat en geen stroom trekt (floating potential, 

zie fig.2). Dit punt is in een gas-ontlading goed gedefinieerd, 

reproduceerbaar en onafhankelijk van omgevingsinvloeden. In fig.2 

zien we dat, willen we de electrenenstroom meten, we gebruik 

moeten maken van een pocitieve zaagtandvor~ige spanning. 

De enig juiste methode om Langmuir sondekarakteristieken 

in een Cs-plasma ~P te me tefz/: als v~lg~: 

Stel de sonde ln op de ~n~;otent1aa~ Vf(Is = 0) en start 

ten opzichte van dit pu~t eenmalig een zaagtandspanning waarvan 

de looptijd t kleiner is dan de tijd ·~ , en schrijf de karak
o 

teristiek op het scherm van een oscilloscoop. Dit beeld kan dan 

gefotografeerd en uitgelezen worden. 
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Volgens deze methode zijn vele metingen verricht waarvan er 

ter illustratie een is uitgewerkt in de figuren 8a,b en c. 

1o.o"V S·o g.s- V tt:J.o "'V 
p 

2 
3omA 

Fig.Sa.Gemetcn sonde
karakteristiek 
(lineair) 

Fig.Sh.Gemeten sonde- •· karakteristiek 
(logaritmisch) 

'3·'5 \0.0 IOSV 

Fig.Sc.Gemeten sonde
karakteristiek 
(kwadratisch) 

Gegevens bij deze meting Stroom door de buis I = 136 mA a 
Spanning over de ontlading V = 19.5 Volt. a 

-2 Cs-dampdruk 4.10 torr. 

o~~ametiid t = 50 ms 
~ V 0 

so::d.elengte 1 = 5 rnm, diameter 20 f'm• 

11 -3 0 De resultaten van deze meting zijn : N = 5,2.10 cm en T = 2770 K, e e 
De plasmapotentiaal is bij deze metingen niet nauwkeurig te bepalen. 

omdat de karakteristieken geen scherpe knik vertonen. Als regel 

de logaritmische erafiek af begint te wijken van de rechte lijn 

(zie fig.8b).Uit de waarde van de stroom I volgt dan een electronense 
dichtheid die slechts opgevat kan worden als een goede schatting van 

de werkelijkedichtheid die volgt uit de helling van fig.8c. 
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Ondanks de gebrekkige techniek van het uitlezen van foto's 

vallen de meetpunten steeds zeer goed samen met de rechte lijnen 

in fig.8b en 8c. De dichtheden en temperaturen die uit de metingen 

volgen komen steeds goed overeen met de resultaten uit de metingen 

van Terlouw [ 12 J • 

Conclusie 

Er is een methode ontwikkeld om in een Cesiumplasma Langmuir

sondekarakteristieken op te meifen die eenvoudig te interpreteren 

zijn. De resultaten van deze sondemetingen komen goed overeen 

met de metingen van Terlouw. 
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APPEl'IDIJ~. 

Invloed van monoenergie en driftsnelheid van electrenen op 

sondekarakteristieken. 

De genoemde formules (1) en (2) gelden slechts voor een Maxwellse 

snelheiàsverdeling van de electronen. In een gasontlading treden 

echter afwijkingen van een dergelijke verdeling op. Met het oog 

op het onderzoek van gestrieerde zuilen in de sectie atoomfysica 

zijn twee afwijkingen van belang, namelijk driftsnelheid (snel

heidscomponent evenwijdig aan de as van de ontlading) en monoenergie. 

Or..der deze monoenergie wordt verstaar. dat de electrenen op een 

bepaalde plaats een constante energie hebben waarbij de overeen

komstige snelheid over willekeurige richtingen verdeeld is. De 

vectrori~le snelheid van een electron bestaat uit de dri~ com-

ponenten u,v,en w, waarbij u de snelheidscomponent evenwijdig 

aan de as van de ontlading is, w de component loodrecht op de as 

van de ontlading en tevens evenwijdig aan de as van de (cilindrische) 

sonde, en v de component loodrecht op u en w. 

Om de sondekarakteristiek te berekenen moeten we de snelheidsver

deling van de electronen weten. We onderstellen dat deze verdeling 

op een bepaalde plaats in de ontladin5 een superpositie is van 

drie afzonderlijke verdelingen, te weten: 

1) Maxwell verdeling, gegeven door 

- ?> (u..tt-vl..Tw'l..) 
e. 

2) Monoenergie.Als deze constante 

m~t ()... tYr. 
1-' = ·:r-.T~ 2 

energie gelijk is aan f me 
0 

wordt deze sr..elheidsverdeJ.i~g gegeven door: 

(a) 

I 

-( ""'/ .... ) 
( ) 

\ r· \ . ._ ,l. . , 

-
(j- '-~ - \'(,{,. 1'"~ t- w 

. 1. ~ /, i·J - - ( b ) 
lj 'lï (~).·i- i/"-; .. vJ ... } 

De factor in de noemer dient om de functj_e te normeren. 
3) Driftsnelheid. Als deze de grootte u heeft wordt de snelheidse 

verdeling hiervan gegeven door: 

i 

{!J (u)v,w) = Î (v..-u.") S [v) L (w) (o) 



Om na te gaan hoe de superpositie f
123

Cu,v,w) van deze verdelingen 

te berekenen is gaan we voor de eenvoud uit van een eendi-mensionaal 

probleem met twee snelheideverdelingen f
1

(u) en f
2

(u).Voor de 

superpositie f 12 (u) van deze verdelingen geven we de definitie: 

f 12 Cu) is de kans op snelheid u bij superpositie van f
1 

en f
2

; 

deze is gelijk aan de som van alle productkansen die ontstaan door 

de kans op snelheid ~ volgens de verdeling f
1 

te vermenigvuldigen 

met de kans op snelheid ( u - ~ ) volgens de verdeling f 
2

• 

In formule dus: 

-0 

(d) 

De rollen van f 1 en f 2 mogen in deze redenering verwisseld worden, 

dus geldt ook: 
,>.:,) 

I''- ( ") ·= I 11 i;) j' i d) ,j § 
-~ 

(e) 

Het is ook eenvoudig te verifieren dat (e) uit (d) volgt en omgekeerd. 

Uitbreiding van dit probleem tot het driedemensionale geval levert 

dan eenvoudig: 

J,,_ (u.,v,wj= J rr~l (;,?,'Z,)L l~-S,v-')•"-~)d~d?'~j (f.,) 
I 

Als we uitgaan van eenarmeerde .<" ..._. 
J..UnC-.leS 

genormeerd. Dit is eenvoudig na te gaan 
0<.) '---.:; •.x:> 

( (\ ,r ' , . . . 

) J ) 1-: ;~ L V.., v·, ~) () ""- ~J v ) ,1l 

-,;;o -"" -w 

f 1 en r 2 is ook f 12 (u,v,w,) 

door substitutie van(f1)of (f
2
)in 

De uitkomst is dan 1. 

Bereken nu eerst de su~)erposi tie van de Haxwell verdeling en de 

monoenergie: 
<"" w ·~\J 

/,,_Lu,v;w): ~ ( ~ \V)1c 

(g) 



Als we overgaan op de bolcoordir.a ~en S = r :;~"·,1l? c.c~ Ij' 

-~ = r ~ .. (1 e ~(..n ~· 
·;=r~s8 en gebruik maken 

van de eigenschappen van deltafuncties wordt (g) na enig rekenen: 

( 

x î ..:~r 
) 

\) 

li 

0 

Deze integraal kan verder herleid worden tot [13,hoofdstuk 337, 

9a en 1oaJ 

Hierbij is I de gemodificeerde Besselfunctie van nulde orde. 
0 

Nu moeten we nog de superpositie bepalen van (h) en (c).Nu geldt 

echter voor een willekeurige functie F(u,v,w): 

Dit betekent dat superponeren van een driftsnelheid u
0 
~p een 

willekeurige sneJheidsverdeling F(u,v,w) neerkomt op vervangen van 

' ( ) . ' u ~oor u-u 1n acze 
0 

forr~ule.D:5.t past in het fysische beeld want 

door de driftbeweginG wordt de snelheidsverdeling in de snelheids-

ruimte over een afctand u lan~s de u-as vernlaatst. c u ~ 

~erwille van de overzichtelijkheid van de formules zullen we pas 

later de driftsnelheid invoc- o~aat dit in het nu volgende deel 

nog niet nodig iG. Voor het terekenen van de sondekarakteristiek 

hebben we nodig [: "j ~ 

I 

"i L~.v) =: 

Uit (hJ vinden we dan: 

0 

( - (':J l "" l.._ 2 '"' w L<:':l G) 
"".)dwe... 

(h) 



Dit is te he~leiden tot [13 1 hoofdstuk 314,6a] : 

Als we bedenken dat de integraal oneven is in 0 vinden we: 

ii;~ 

j -·-,c,,}~~G 
d c.9 ~.,.:.. 0 e · 

0 

Stel nu sin G = f' dan vinden we tenslotte: 

(i) 

Deze vorm van de snelheidsverdeling is ontstaan door eerst 

r1 en r
2 

te superponeren en daarna over w te integreren. (d.w.z. alle 

punten uit de snelheidsruimte orthogonaal projecteren op het 

u-v vlak). Fysisch vinden we echter hetzelfde resultaat als we 

eerst r1 en r2 loodrecht projecteren op het u-v vlak en daarna 

superponeren. Nu geldt [1] : 

voor jviaxwell: I 1 . (':é\l -;.>L••·?·,.v'l.) 
·t 1 l ti,") :::: 'iT 1 e 

voor monoenergie: 

Als we volgens de bovengegeven definitie deze twee verdelingen 

superponeren krijgen we: 

' . ( / 
t l j_ ( tL., .; ) -= ~ I <.1 S d 1 

J) . 

Opgemerkt zij 

met straal c 
0 

hier d.ut ~ en n n.u in een cirkelvormige schijf 
.I ( 

lj.g,::;<::n en niet b,t interval van -.::otot oe. 

Invoeren van de poolcoordin.:,_~~<"r: ~::: r- <...c:.·~ ~" 

'?= ,..~..:._,~, met 0~ (' ~c.., en de substi-

tu tie Y' = '""r levert: 

0 

:2 ;~~-·c f ( U. Ü-1 )' t V ~ W: 'f) ( j ) 

e. 
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'?oep<:<.ssint; van [ 13, hoofc\sb:k ··;9a en 10al levert nu juist ,.J 

(i) op.Dit klopt dus helemaa~ met het idee van superponeren 

zoals dat hier gebruikt is. Tenslotte moeten we op (i) nog de 

driftsnelheid superponeren. Het resultaat hiervan is al bekend: 

r) 

We gaan nu een ander assenstelsel in de snelheidsruimte in-

voeren zodanig dat de component w ongewijzigd blijft.Hierdoor 

verandert er niets aan de integraties naar w die we zojuist 

uitgevoerd hebben • u en v worden de snelheidscomponenten in 

radiale resp.tangentiële richting ten opzichte van de sonde. 

De driftsnelheid u
0 

vormt een hoek f met de snelheid u 

( o ~ 'f -.. 2 rr). Zie figuur 9a en 9b. 

Figc9a.Oud coordinatenstelsel. 

sonde 

V 

as van de 
ontlading 

·-·-·-·-·-·-·-·-·-· 

Fig.9b.Nieuw coordinatenstelsel. 

Na overgang van het oude op t.ct nieuwe coordinatenstelsel volGens 

[ 1 ] wordt ( j) ~ 

I . 

j Lu.) V j'} =.I~! 1:·n ) \rr) 

-,-~ [é-,'-.:~,·r -v ... ..: t _,,_.,f r (- "'-~t tV L.:. ~ t) 4] 
e 



Voor de berekening van de sondekarakteristiek hebben we r
123 

(u.,a,t') nodig: 

. .... l.. 

e- r"- r L ( 2 il"· \I .. ~~~},-.;.;, u .;,T rJ 

De sondekarakteristiek wordt dan gegeven door [1) 
~;ï ~ 

l(v,)= .. REeN, j"'r fd~ ~~J ... ·,'"':nv: 
, 0 I -=-~ti. v;' 

(.! J \' ~ 

Hierbij moet de ondergrens $ genomen '\! :2 I<' v;. I worden als V ~ 0 en - ·-s, . ,.,.... 
als V < 0. Invullen van lk) s in (1) en invoeren van de substituties 

en gebruik makend van 

het feit dat de integrand even is in f levert na enig rekenwerk: 

ne:r.e n als ·( ~ 0 C/l V~ als ~ < 0 e 

Een verdere analytische E:.ar-.pak var. deze formule is niet mogelijk. 

Een numerieke bertkening met zowel cG als ofC levert eveneens 

:11oeilijkheden. ~aarom moeten we twee gevallen onderscheiden: 

1) 'I/el driftsnelheid, maar geen monoenergie (<4f O;,(~o) • Uit (m) 

vole;t dan: 

I;(~) =uRtj,. ,'fi J <~t }'" ,;_V"'·i 
.! --. 

t; I·( 

- ('X.,..,."' ... ,. .t."" :x.. .... "~ 1') 
tZ. 

(k) 

(1) 
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.C:.tel "'U r.'c IL' = Y d.,,., "l. ra'e.., "Ie. - U ......... ;) [ J t C.,,, V U i. ' • 

Xet [13,hoofdctuk 512,4a J vinden we 

(n) 

Deze functie F(~) die de gereduceerde sondekarakteristiek voor 

dit geval geeft is op de rekenmachine berekend, zowel voor positieve 

als negatieve waarden van ~ en voor verschillende waarden van de 
2 

parameter~ .De resultaten zijn (globaal) gegeven in de fuguren 10a, 

b en c. De exacte resultaten liggen ter inzage bij de sectie atoom

fysica. 

"":t= :..o 
1.Q 

0.'5" 
o.o 0,01 

""-:t= ::..o 
1.Q 

O.'S" 

o.os 
0 

~~ 

12 

IO 

8 

b 

•I 

4 

F ('?) 2. 

"'-2= ~.0 
1.0 
0.5' 
0 

~'?.. Oi- > . ~ • ...._,_......._ _ __.__--'>.-,.;;_.... 
__ >t. 

-6 -~ 0 ~ b J 
F:.i.g. 1 Oa. F &] ) :::.ir,eair 

uitgezet. 

-to -8 - b -!; -2 0 

Fig.10b.F(Q) logaritmisch 
uitgezet. 

.t '1 6 8 to 

Fig.10c.F(?) kwadratisch 
uitgezet. 



1,"5 

1,0 

In fig.îOa zien we dat de dr:Lfts;,_el/:eid (l:/) nogal invloed heeft 

op de sondekarakteristiek. In fig.~Ob zien we dat voor grote waarden 

va~1 Oo! 
2 

de elec troncr. tempera tuur ;Ji~ t meer te bepal.en is uit de 

:~cl.ling van een rechte lijn. Voor kleine waarden van oc2 ( 0 ~ ~ 2 ::f o,c':.-) 

~ijn de afwijkingen van de rechte lijn te verwaarlozen • Fig.10c 

::.aat v:el eer: invloed van <X.. 
2 

zier: :r,aar het blijl-:t dat deze 

/.:&rakteristieken rechte lijnen zijn die evenwijd:Jg lopen. De bepaling 

v&n de dichtheid N is dus onafhenkelijk van de driftsnelheid. e 
Bij de sondemetingen die verricht __;;~,jn was "'X

2 ongeveer 0,01, 

dat wil zeggen dat de driftsnelheid geen invloed heeft op de bepaling 

van T en I~ • 
e e 

2) Gee11 driftsnelheid, wel monoenergie ('CI.-=-cj ~· f o ) .In dit geval 

vwrdt (m): 

.l~ ( ~) -~ <. /Ï !( [ .J r 

Ook deze gereduceerde karakteristiek G(~) is met de rekenmachine 

berekend, alleen voor ·rJ.< o en v·2r-schillende waarden var:. ;(2 • De 
• .. fd 

resultate~ zijn (weer gloLaal) s~ceven in de figuren 11a en b. 

~2: -s.o 
~.o 

.Z~o 
1.0 
0 

:\I\'-

'i~j G (~) 

1 -

~01 
l. 

~ ::. 'S.o 
~.o 

2.o 
1.0 

0 

(p) 

~1o -8 -2.. 
-Jo -8 -É. -<, -2. 0 

Fig .11a. G(r'J) lineair uitgezet. Fig.11b.G(?) logaritmisch uitgezet. 
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In fig.11a zien we voor kleine waarden va~ 7 lineaire stukken 

optreden in G('~), vooral alG \ 
2 

groter wordt (gro·cere monoenergie). 

Dit duidt eron dat voor grotc
1

~ 2 
de functie G(~) convergeert 

""' i.; ' 

naar de sondekarakteristiek van monoenergie, die exact een rechte 

lijn is [1] • In fig.11b zien we dat bepaling van de electronen

temperatuur niet langer mogelijk is. Dit probleem moet echter nog 

verder bestudeerd worden. 
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