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SAMENVATTING 

In de werkeenheid Atoom- en Plasmafysica van de vakgroep 

Deeltjesfysica is een opstelling gebouwd voor het onderzoek aan 

corona-ontladingen in lucht. Dit afstud~erwerk is een vervolg op 

het onderzoek dat eerder in deze werkeenheid verricht is. Het 

ontwerpen en het bouwen van een opstelling voor het meten van het 

licht van een negatieve corona als funktie van de tijd is één 

van de doelen van dit afstudeerwerk. Het uitvoeren van metingen 

met deze opstelling aan een spits-plaat-corona in lucht is het 

tweede doel. 

Het oplossend vermogen van de gebouwde meetopstelling bedraagt 

0,7 ns. Met deze opstelling is aangetoond dat er koper uit de 

spits gesputterd wordt met l,4*10-3 atomen per inkomend ion. 

Bovendien is aangetoond dat de corona-ontlading continuÜmstraling 

uitzendt. Met behulp van de gemeten lichtintensiteit zijn 

bovenschattingen van de elektronendichtheid en -temperatuur 

berekend: deze zijn respectievelijk 3*1016 m-3 en 1600 K. 

Het onderzoek was vooral gericht op licht afkomstig van 

stikstofmoleculen. Aangetoond is dat de excitatie van de 

moleculen in de ontlading ook op grote af stand van de spits 

door elektronen veroorzaakt wordt. Bovendien wordt de deëxcitatie 

van de aangeslagen moleculen versneld door botsingen met 

elektronen en niet moleculen. 

Uit de metingen blijkt dat het meest recente model van de 

Trichelpuls, opgesteld door R. Morrow, niet overeenkomt met 

het experiment. Tenslotte ben ik op een uiterst vreemd 

verschijnsel gestoten: het voorkomen van meerdere maxima in de 

lichtpuls terwijl de Trichelpuls slechts één maximum vertoont. 

Dit treedt alleen op onder speciale omstandigheden. Dit 

verschijnsel wijst erop_ dat de corona-ontlading mogelijk een 

superfluorescente gasontlading is. 
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INLEIDING 

In het kader van het STW-project 'Negatieve corona in lucht' 

wordt in de werkeenheid Atoom- en Plasmafysica van de vakgroep 

Deeltjesfysica onderzoek verrirht aan de negatieve corona-ontlading 

onder atmosferische omstandigheden. Deze ontlading staat in de 

belangstelling vanwege een aantal uiteenlopende toepassingen, 

zoals in kopieerapparatuur en stoffilters. Corona's treden 

bovendien op als ongewenste neveneffecten, zoals het doorslaan 

van de isolatie van hoogspanningskabels. 

De coronaverschijnselen worden bepaald door de aanwezigheid van 

sterk inhomogene velden tussen asymmetrische elektrodeconfiguraties 

zoals een spits en een plaat. In elektrönegatieve gassen zoals 

lucht worden onder bepaalde omstandigheden, dat wil zeggen een 

bepaalde negatieve spanning op de sterk gekromde elektrode, 

intermitterende verschijnselen waargenomen: de zogenaamde 

Trichelpulsen. Deze stroompulsen treden op met vaste 

herhalingsfrequentie. 

In dit afstudeerwerk is een opstelling ontworpen waarmee de 

lichtpuls gemeten kan worden die veroorzaakt wordt door de 

elektronen. Deze laatste zijn de stroomdragers in de Trichelpuls. 

Met de ontworpen opstelling kan het licht zowel als funktie van 

de tijd als de golflengte en de plaats in de ontlading gemeten 

worden. Dit onderzoek is het vervolg op mijn stage waarin het 

licht alleen als f unktie van de golf lengte en de plaats gemeten 

kon worden (SCH085). 

In hoofdstuk 1 van dit verslag zijn enkele algemene kenmerken van 

de corona-ontlading beschreven, alsmede de meetmethoden voor de 

bestudering van de corona en theoretische modellen voor de 

Trichelpuls. In hoofdstuk 2 wordt de ontworpen en gebouwde 

meetopstelling besproken, samen met de werking hiervan. Vervolgens 

worden in hoofdstuk 3 de resultaten van de uitgevoerde metingen 

behandeld. Tenslotte worden in hoofdstuk 4 de conclusies gegeven. 

Buiten deze hoofdstukken zijn er nog vier appendices, het 

literatuuroverzicht en de lijst van gebruikte symbolen. 
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HOOFDSTUK 1 DE CORONA-ONTLADING 

1.1 INLEIDING 

De corona-ontlading is een gasontlading die optreedt in sterk 

inhomogene velden tussen asymmetrische elektrodes, zoals 

spits-plaat of draad-plaat configuraties. De ontlading is 

inhomogeen omdat het veld aan de gekromde elektrode zeer hoog is 

en aan de andere veel lager. Dit is hèt verschil met een gewone 

gasontlading. 

De corona-ontlading is onder andere bekend doordat zij 

radiostoringen onder hoogspanningsleidingen veroorzaakt, maar ook 

omdat zij verantwoordelijk is voor lichtverschijnselen in de 

masten van schepen: het Sint Elmus-vuur. Zij is tevens de oorzaak 

van problemen zoals het doorslaan van de isol~tie van 

elektriciteitkabels en het verlies van vermogen in 

hoogspanningleidingen. Behalve deze nadelen heeft de 

corona-ontlading ook voordelen, zoals de produktie van ozon het 

verwijderen van statische lading van oppervlakken, het filteren 

van stof in luchtreinigingsinstallaties en olie in 

transformatorstations en de Geiger-MÜller-teller. Eén van de meest 

bekende toepassingen is in het elektrostatisch kopieerproces 

waarin zij de fotogeleiderlagen oplaadt. Deze corona heeft, buiten 

de naam, niets te maken met de zonne-corona. 

Op de gekromde elektrode kan zowel een positieve als een negatieve 

gelijkspanning ten opzichte van de vlakkere elektrode staan. Men 

spreekt dan respectievelijk van een positieve en een negatieve 

corona. Er bestaat ook nog een ac corona, waarbij een 

wisselspanning op de elektrodes wordt gezet. Tussen de eerste 

ontladingsverschijnselen bij lage spanning en de vonkdoorslag bij 

hoge spanning treden bij toenemende spanning vele verschijnselen 

op die typerend zijn voor corona's. In dit verslag wordt alleen de 

negatieve (de) corona behandeld. · 
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1.2 DE NEGATIEVE CORONA 

De beschrijving van de verschijnselen optredende in de negatieve 

corona-ontlading geschiedt hier aan de hand van een artikel van 

Gallo (CALL77). I~ figuur 1.2,l staat een schets van een 

stroom-spanningskarakteristiek voor een spits-plaat-configuratie 

in lucht van 100 kPa. 

-" -

ATMOSPHERIC AIR. 
NEGATIVE NEEDLE-PL.Af.;E CORONA. 

JOZ,_.----.-----..-----..-----.-----..-----, 

\ J. ARC (SPARKJ 
\ , __ ~ _____ ,__, __ 

' G. UNSTABLE TRANSITION REGION 
.............. 

/, ,. 
1 

4 

....... _ ------...... , 
-----~--'- BRE.AKOOWN FEA 'fl.tERS 

E.P-mlli<ow--
o. REGULAR TRICHEL 1"'\J1~~ 

( SEl.F-SUST.AlNED 1 

~-------:-----
§ 

C. IRREGULAR TRtCHEL. PULSES 
(EXTERNALLY SUSTA1NEDJ 

ti.guwr.. 1 • 2. 1 

SiA.oom-~pan..n..i.n.g~kG./l.~Liek voo/1. .een. ne.ga.i..i2.v~ 

~pl..U,-pfaai..-co/1.ona l.n .fuchi. van 100 kPa,-

de ~odea/_;,tan.d ( d) ~aagt 6 rrun en. de ~piliJZ.a.cLi.uA (R) 

i./J g~vwU...evu:L tw,~en. 0,003 en. 0,05 rrun (LAJYIA74). 

Voo/1. de de?i-n-Li-e van d en. R zie. ti.guwr.. 1. 2. 2. 
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Als de spanning geleidelijk verhoogd wordt, verschijnt er eerst 

een, in de tijd gemiddelde, lage achtergrondstroom (gebied A), ten 

gevolge van spontane pulsen veroorzaakt door kosmische straling en 

natuurlijke radioactiviteit. Wordt de spanning verder verhoogd, 

dan treedt verzadiging op (gebied B). Alle, door externe invloeden, 

ontstane ladingsdragers worden uit de ontlading verwijderd. Tot nu 

toe is het veld te zwak om ionisaties te veroorzaken. Hierin komt 

verandering door de spanning wederom te laten toenemen. De 

elektronen kunnen nu voldoende energie krijgen om zelf te 

ioniseren (door middel van botsingen). De zo vrijgekomen 

elektronen kunnen op hun beurt ook weer ioniseren. Dit 

lawine-effect wordt de Townsend-ionisatielawine genoemd (gebied C). 

De optredende stroompulsen zijn onregelmatig en groot. Ze dragen 

de naam van G.W. Trichel, een pionier in het corona-onderzoek 

(TRIC38). De ontlading is nog niet zelfstandig. Bij verhoging van 

de spanning wordt de ontlading op een gegeven 'moment zelfstandig 

(gebied D). De Trichelpulsen verschijnen nu regelmatig en zijn 

kleiner dan in gebied C. De pulsrepetitiefrequentie kan oplopen 

tot enkele Megahertz. In figuur 1.2.2 is een foto gegeven van de 

Trichelontlading in lucht van 30 kPa (met spitsradius, r=O.l mm en 

elektrodeafstand, d=7 mm). 

plaa: spits 

d 

µguU/1.. 1.2.2 

Open-.11.uil.vz.-/.olo van. de 7uchdco11.ona in 1.uchi.. van. 30 kPa; 

(d:7 mm, R:0, 1 mm, A..e.Lichi...i..ng-1lijd 5 rn.J..n.ui.en 100 ASA). 
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Bij verdere verhoging van de spanning wordt de 'pulseless glow' 

(gebied E) bereikt, mits de eiektrodeafstand niet te klein is. De 

ruimtelading verhindert nu het afbreken van de ionisatie, zodat 

een constante, door ruimtelading begrensde, stroom ontstaat. In 

het hierop volgendP stadium treden de 'breakdown feathers' 

(negatieve veren) op, die uit de constante ontlading steken 

(gebied F). Als deze veren de anode bereiken treedt volledige 

doorslag op (gebied G). Soms is het mogelijk nog verder te gaan. 

Dan ontstaat een coronaboog (gebied J). 

Het geschetste optreden van regelmatige Trichelpulsen is 

afhankelijk van het feit of het gas elektronegatief is. Indien het 

gas geen elektronegatieve componenten bevat, worden deze 

intermitterende verschijnselen niet in deze vorm waargenomen. 

Gravendeel heeft in N
2 

een intermitterende ontlading waargenomen 

(private communication). 

Daarnaast spelen bij het verschijnen van Trichelpulsen druk en 

elektrodeconfiguratie een rol. Bij een te kleine elektrodeafstand 

(1 mm in een spits-plaat-configuratie) treden gebeiden D en E niet 

op. 

In een corona-ontlading valler ionisatie- en drif tgebied niet samen 

en is het eerste veel kleiner dan het tweede. Maar het meest in 

het oog springende kenmerk is het zelfstandig intermitterend 

gedrag. De bestudering van dit laatste heeft, in dit 

afstudeeronderzoek, voorop gestaan. 
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1.3 HET CORONA-ONDERZOEK 

1.3.1 Inleiding 

Het corona-onderzoek is begonnen op grond van vragen uit de 

industrie. De problemen zijn de üngewenste effecten van negatieve 

ionen op de veroudering van f otogevoelige lagen en andere 

materialen in kopieermachines. Daarbij speelt tevens het probleem 

van het ongelijkmatig verdeeld zijn van de ontlading over de 

coronadraad. Bij ozonisatoren spelen de problemen van het zo 

efficiënt mogelijk produceren van ozon door de juiste keuze van de 

pulsvorm van de ontladingsspanning. Bij stofvangers tenslotte gaat 

het om het opvoeren van de invangef ficiëntie met name voor kleine 

deeltjes (diameter kleiner dan 0.001 mm). Deze verzameling van 

problemen hangt samen met de kennis van het coronamechanisme. 

Uitgangspunt bij ons corona-onderzoek is dat ~undamentele kennis 

kan leiden tot een meer gerichte aanpak van de praktische 

problemen. 

Door op basis van de experimenten modelstudies te verrichten kan 

men de processen in de corona verklaren. Deze experimenten worden 

uitgevoerd met behulp van enkele meetmethodes, die in het volgende 

gedeelte besproken worden. Opde Technische Hogeschool Eindhoven 

worden drie meetmethodes toegepast. Gravendeel gebruikt de 

stroomanalyse en de deeltjesanalyse (methodes 1 en 3 in paragraaf 

1.3.2). In dit afstudeerwerk is de lichtanalyse toegepast (methode 

2 in paragraaf 1.3.2), omdat deze methode het systeem niet 

beinvloedt. Bovendien kan het verloop van de lichtintensiteit als 

funktie van de tijd inzicht geven in het coronamechanisme. 

Informatie die niet uit de Trichelpuls volgt, omdat deze alleen 

informatie over de geladen deeltjes bevat. 



-11-

1.3.2 Diagnostieken 

Om inzicht te krijgen in de eigenschappen van de corona-ontlading 

zijn de volgende experimentele methodes mogelijk: 

1 Analyse van de elektrische stroom, door het transport van 

ladingsdragers, geinduceerd in het elektro<le- uf 

probecircuit; 

2 Analyse van het, door de ontlading, uitgezonden licht; 

3 Analyse van de, uit de ontlading, geëxtraheerde, geladen 

en neutrale, deeltjes; 

4a Analyse van de, door de ontlading, voortgebrachte wind; 

4b Corrosie-onderzoek aan de elektrodes; 

4c Analyse van mechanische krachten op de elektrodes; 

4d Analyse van het, door de ontlading, voortgebrachte geluid. 

Een overzicht hiervan staat tevens in het verslag van de Vries 

(VRIE82). 

1.3.2.1 Stromen 

Uit de analyse van de gemiddelde stroom-spanningskarakteristiek 

van het elektrodesysteem of van de stroom in de probes tussen de 

elektrodes, wordt informatie verkregen over de veldsterktes, 

ruimteladingseffecten, beweeglijkheden van deeltjes en 

ionisatiecoëfficiënten in het systeem (LAMA74, SELI80). 

Een tweede methode is de tijdopgeloste analyse van de stromen, 

bijvoorbeeld van de Trichelpuls (ZENT70, GRAV85). Hierbij hanteert 

men meestal een ontladingsmodel waarin bovenstaande parameters nog 

onbekende grootheden zijn. Door aanpassing aan de resultaten van 

de genoemde analysemethoden kunnen de parameters worden bepaald. 

De basis van de analyse van de geïnduceerde stroom wordt gevormd 

door het Shockley-Ramo theorema. Dit is een algemene formule 

af geleid voor de stroom geïnduceerd in de toevoerleiding van een 

elektrode door het bewegen van de ladingsdragers in een 

configuratie van een aantal elektrodes (SHOC38, RAM039). 
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(3.1) 

Hierin is i de, in de aansluiting van de meetelektrode, gemeten m 
stroom, veroorzaakt door de, met een snelheid v, bewegende lading 

q; E is de elektrische veldsterkte in de richting van v, in het sr 
hypothetische geval dat U de spanning van de meetelektrode is en sr 
de andere elektrodes geaard zijn, terwijl er geen ruimtelading 

tussen de elektrodes aanwezig is. Het theorema gaat uit van een 

oneindig grote lichtsnelheid en is alleen geldig als de 

Fourier-componenten van de gemeten stromen corresponderen met 

golflengtes die groter zijn dan de systeemafmetingen. 

Ter verkoming van extra capacitieve stromen, dat wil zeggen 

capacitieve stromen die niet door de elektrodeconfiguratie 

veroorzaakt worden, moeten de elektrodes op een constante 

potentiaal staan (MEEK78, VERH82). 

1.3.2.2 Licht 

Een soortgelijke benadering, namelijk modelstelling en aanpassing 

van de parameters aan experimenten, kan worden toegepast op het, 

door de ontlading, uitgezonden licht. In tegenstelling tot 

stroommetingen beinvloeden de lichtmetingen het systeem niet. Deze 

meetmethode wordt soms in samenhang met de stroommetingen gebruikt. 

De methodes verschillen voornamelijk in eenvoud. Het eenvoudigste 

is het meten van de gemiddelde lichtopbrengst door middel van 

open-sluiter-fotografie (LOEB65) (figuur 1.2.2). Minder 

eenvoudig zijn de tijd- en plaatsopgeloste metingen met behulp van 

image intensifier fotografie (TORS73). In figuur 1.3.1 is hiervan 

een voorbeeld gegeven voor een Trichelcorona in een N2/o2 mengsel. 

Het minst eenvoudig zijn de tijd-, plaats- en golflengteopgeloste 

metingen met behulp van een photomultiplier (IKUT76) (zie 

paragraaf 1.4.2). 
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1.3.2.3 Geladen en neutrale deeltjes 

De analyse van de deeltjes in de ontlading kan op twee manieren: 

chemisch en fysisch. De chemische methode is de gebruikelijke 

analytische, maar lastig in opstellingen te gebruiken (LECU72). 

De meest gebruikte fysische methode is de analyse met behulp van 

een massaspektrometer. In figuur 1.3.2 is een voorbeeld gegeven 

van een massascan van een Trichelcorona in lucht van 10 kPa. 

De deeltjes gaan via een gaatje in de anode naar de 

massaspektrometer. De gevoeligheid is voor zowel geladen deeltjes 

als neutralen vrij groot, maar bij het bemonsteringsgat treden 

door de reacties, die daar optreden, problemen op. Analyse in het 

ionisatiegebied levert ook problemen, vanwege de grotere 

beinvloeding van het systeem (SHAH69, GARD77). 
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Een minder toegepaste (en minder gevoelige) methode is de analyse 

van de mobiliteiten van ionen. De stroom wordt hier gemeten met 

behulp van een, tussen de elektrodes geplaatst, gaasje waarop een 

variabele spanning staat. Door variatie van die spanning worden 

ionen met verschilllende mobiliteiten wel of niet doorgelaten. De 

elektrische wind zorgt hier voor een complicatie, omdat deze voor 

een extra impuls zorgt en plaatsafhankelijk is (GOLD76). 
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1.3.2.4 Overige 

Metingen aan de elektrische wind zijn onder andere verricht äoor 

Saint-Arnaud en Goldman (SAIN77). In figuur 1.3.3 zijn de 

resultaten gegeven van hun metingen aan een negatieve 

corona-onl~rling in lu~ht van 100 kPa. 

2 

1 

V(m/s) 

5 10 r(mm) 

/.i-gUWt 1.3.3 

E..~;,che wind .m een 

7 ucfudco11_ona in f.uch.t van 

100 kPa; 

(R:0,02 mm, d:10 mm, 

/lhoclwm ;,pi.Ll) ( S!i.IN77). 

Metingen aan de corrosie van oppervlakken zijn verricht door Buchet 

(BUCH69) en Sigmond (SIGM80). 

Metingen volgens de eerder genoemde methodes 4c en 4d (mechanica 

en akoustiek) zijn schaars en worden hier niet besproken. 
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1.4 DE TRICHELPULS 

In de praktijk is het belang onderkend van de analyse van de 

Trichelpuls voor het begrip van de negatieve corona. In de 

volgende paragrafen worden enige belangrijke resultaten opgesomd 

van de experimentele analyse van de Trichelpuls. Het betreft hier 

zowel stroonunetingen als lichtmetingen. 

1.4.1 De stroompuls 

In de beginfase van het corona-onderzoek zijn, vanwege het afwezig 

zijn van voldoende snelle elektrische meetapparatuur, grote 

meetfouten gemaakt. De eerste modellen zijn gebaseerd op deze 

foutieve metingen (LOEB65). Met het verschijnen van snellere 

meetapparatuur zijn de metingen nauwkeuriger geworden (ZENT70, 

TORS73, GRAV85). 

De vorm van de Trichelpuls is globaal gezien altijd hetzelfde: na 

een aanloop van lage stroom volgt een zeer snelle stroomstijging, 

die iets langzamer gedeeltelijk inzakt en vervolgens via een 

trage achterflank naar nul gaat. In figuur 1.4.1 zijn een aantal 

Trichelpulsen gegeven zoals deze in lucht en zuurstof gemeten zijn. 

In lucht van 100 kPa duurt de aanloop enkele tientallen 

nanosecondes, de stijgende flank 1 ns en de achterflank circa 

100 ns (Gravendeel, private conununication). 
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De elektrodeafstand heeft weinig invloed op de puls, de spanning 

daarentegen heeft meer invloed hierop. Deze afhankelijkheid is 
" gegeven in figuur 1.4.2. De amplitude van de puls (I) neemt 

lineair af met de spanning op de spits (U) en de stijgtijd (TK) 

~eemt toe bij het verhogen van de spanning. 

2 80 

nsec ~ 0 mA /.i.guWI. 7. 4. 2 ~ ' &O 
Z/. :!'~ De cunpLilude en de 1Jlijglijd 

i~ 
40 t 1..;a.n. de 7 //..ic.Judpuî..IJ w t ~~ 

~~ " /.unklie van. de 1JpG.fll?ÁJig; TK g~ . I 
!!' 

0.5 0 :\ " 20 ( R :0, 5 mm, p:100 kPa meld) 0 " 
~ ( ZlN770). ~ 0 

10 11 12 13 1~ kV 15 

u-

De pulsvorm is ook afhankelijk van de spitsradius (R) en de druk 

(p). Bij dalende druk wordt de totale puls langer (figuur 1.4.1) 

en wordt de stijgtijd (7) groter (figuren 1.4.3 en 1.4.4). Bij 

lage druk is de stijgtijd groter voor een kleinere spitsradius. 

Bij een atmosferische druk speelt de spitsradius geen rol 

(figuur 1.4.4). 

T in 
ns 

102 

10 

1 

10_1_.+---.--..--4---.--..--+-p;;...,...in_mb.,..a_r_. 

10 102 103 104 

t,iguWl 1.4.3 

De 1Jlijglijd van. de 7/1..ic.Judpuî..IJ 

ai.IJ /1.mJd-Le van. de d//..uk .in.. 

ZUU/l./Jlo/.. en meld; 

(R:0,0125 mm, d:5 mm, 

1Jlai.en 1Jpit!J) (9RAV85). 
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Ook de samenstelling van het gas heeft invloed op de pulsvorm 

(figuren 1.4.1 en 1.4.3). In paragraaf 1.2 is deze afhankelijkheid 

besproken. 

1.4.2 Lichtmetingen 

Metingen aan de inten$iteit van de geëmiteerde spektra van de 

corona in de Trichelmode zijn schaars en meestal uigevoerd bij 

lage drukken, zoals het geval is bij de metingen van Teich en 

Bräunlich (TEIC85). In figuur 1.4.5 zijn de resultaten gegeven van 

een golf lengtescan van het licht van een corona in lucht van 

1,3 kPa. 

In figuur 1.4.6 staan de resultaten van een meting aan een 

negatieve corona in lucht van 100 kPa. Deze meting is verricht om 

na te gaan hoe groot de, door de ontlading, uitgezonden 

continuÜmstraling is (SCH085). 
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Figuur 1.4.5 en figuur 1.4.6 vertonen goede overeenkomst, rekening 

houdende met het feit dat in figuur 1.4.5 de intensiteit lineair 

uitgezet is en in figuur 1.4.6 logaritmisch. Het betreft hier 

over de tijd gemiddelde metingen van het licht. 

In de tijd opgeloste metingen zijn nog schaarser dan 

spektraalopgeloste metingen. Metingen met een vrij goed oplossend 

vermogen (circa 3 ns) zijn verricht door Ikuta et al. (IKUT76). 

Het betreft hier wederom metingen bij een lage druk. De metingen 

zijn verricht aan een spits-plaat-corona in lucht van 6,7 kPa, 

waarbij de spitsradius 1 mm bedraagt en de elektrodeaf stand 30 mm. 

De resultaten zijn gegeven in figuren 1.4.7 en 1.4.8. 

De gebruikte golflengtes zijn: voor N2 de 0,0 vibratieovergang van 

het 2nd positive system (dit is de elektronenovergang van 
3 3 + C TI naar B TI ) met golflengte 337, 13 nm en voor N2 eveneens de 

u g 
0,0 vibratieoverzang maar nu van het lst negative system (dit is 

de elektronenovergang van B2 
::E: + naar x2 

::E: + ) : 
u g 
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li..guU/1.. 1. 4. 8 

7 11..ic/uûpuf..-6 en. lichipuf..-óen. V00/1.. 

6, 6 kIJa op vvihc.JU..f.1..e.ru pi.aa.Lóen. 

iu-6-óen. -ópi.:V, en. pf..aai,-

(R= 1 mm., d:JO mm.),-

geiA.okken. lijn : lichi van N2,

gehlippel.de lijn : lichi van N~,
( fY/ééK.7 8). 

Uit deze metingen blijkt duidelijk dat er twee oplichtende gebieden 

zijn, een 'negative glow' (negatieve glim) en een 'positive column' 

(positieve kolom). Uit de resultaten valt af te leiden dat de 

verschijnselen globaal overeenstemmen met de stroommetingen. Een 

specifieke analyse kan alleen plaatsvinden aan de hand van een 

modelstelling. Ikuta zelf heeft hier geen bijdrage geleverd. 
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1.5 MODELLEN VAN DE NEGATIEVE CORONA-ONTLADING 

Het aantal publikaties over modellen van de Trichelontlading is 

nauwelijks groot te noemen. Dit is niet alleen te wijten aan de 

complexiteit van het probleem, maar ook aan de getoonde interesse. 

Vergelijk dit onderzoek maar eens met de complexiteit van het 

Tokamak-onderzoek en het aantal publikaties hierover. 

Het spits-plaat systeem is een twee-dimensionale configuratie met 

sterk inhomogene velden. De belangrijkste processen treden op in 

een gebiedje dat niet veel groter is dan de spitsradius en de 

tijdschaal waarop de processen optreden varieert van 1 ns (de 

stijgende flank) tot circa 100 ns (de dalende flank). 

De modellen die er zijn, zijn in twee groepen te verdelen: de 

kwalitatieve en de kwantitatieve modellen. De eerste soort 

beschrijft de optredende processen. Hiertoe behoren de modellen 

van Loeb (LOEB65), Aleksandrov (ALEK63) en Dancer (DANC79). Bij de 

tweede soort worden vaak sterk vereenvoudigde vergelijkingen 

analytisch opgelost. Hiertoe behoren de modellen van Sigmond 

(HEEK78), Davies (DAVISO),·Graf (GRAFSO), Ogasawara (OGAS66), 

de Vries (VRIE82), Geel (GEEL84) en Morrow (MORR85). Alle modellen 

gelden voor een spits-plaat systeem, tenzij anders vermeld. 

1.5.1 De kwalitatieve modellen 

Een beschrijving van de eerste modellen wordt gegeven door Goldman 

en Goldman (HIRS78). Het eerste model, door Loeb in 1948 opgesteld 

(LOEB65), is gebaseerd op een mechanisme dat Aleksandrov later 

'opeenvolgende ontwikkeling' noemt (ALEK63). In Loeb's model stijgt 

het aantal elektronenlawines geometrisch proportioneel: elke lawine 

geeft q foto-elektronen, die weer q lawines veroorzaken. De 

tijdsduur van zo'n cyclus hangt af van de ontwikkelingstijd van 

één lawine. Het afknijpen van de puls verklaart Loeb door het feit 

dat de, door elektronenaanhechting, ontstane negatieve ionenwolk 

het veld bij de kathode zodanig verlaagt dat verdere ionisaties 

vrijwel onmogelijk zijn. 
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Een nieuwe puls kan pas gegenereerd worden als het veld hersteld 

is door het wegdriften van de negatieve ionen. 

Loeb heeft met behulp van zijn model verklaard dat ifl lucht van 

100 kPa stijgtijden van 10 ns mogelijk zijn, hetgeen zijn 

experimenten bevestigen. Later is met behulp van snellere 

meetapparatuur gebleken dat de stijgtijden 1 ns zijn (GRAV85). 

Een verbeterd model is opgesteld door Aleksandrov (ALEK63). Het 

mechanisme van 'parallelle ontwikkeling' gaat uit van secundaire 

lawines die parallel aan de primaire ontstaan. Deze ontstaan 

omdat de foto-elektronen steeds sneller gevormd worden en het 

aantal elektronen in de ontwikkelende lawine (n) groter wordt. 

Dit gebeurt zodra n groter is dan het aantal elektronen in de 

eerste lawine (no), dus zodra aan n/n 0 =l voldaan is 

(zelfstandigheidscriterium). Het groter worden van n wordt 

veroorzaakt door het groter worden van het veld in het 

ionisatiegebied ten gevolge van de snelle accumulatie van 

ruimtelading. 

Aleksandrov heeft de totale lawine in segmenten verdeeld, waarbij 

in ieder segment n/n 0 constant is. Het quotiënt n/n 0 wordt hierbij 

groter als de lawine verder ontwikkelt. Hierdoor ontstaan twee 

fases in de ontwikkeling. In de eerste fase, corresponderend met 

kleine n/no verhoudingen (kleiner dan 2), wordt het aantal 

lawines langzaam groter tot aan circa 1000 (figuur 1.5.1). 
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iin. i..aw.i..n.e; 

t: totale Lijd; 

( AlEJ{63). 
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De stroom is tijdens deze fase vrij klein (circa twee ordes 

kleiner dan het maximum) en dus nauwelijks waarneembaar. Bugge en 

Sigmond (BUGG69) hebben een langzaam stijgende glimemissie 

waargenomen die minstens tien keer zo lang duurt als de 

daaropvolgende snel stijgende flank. Hosokawa et al. (HOS069) 

hebben aangetoond dat dit licht veroorzaakt wordt door 

opeenvolgende groepen lawines. 

De waargenomen snelle toename van de stroom correspondeert 

volgens Aleksandrov met de tweede fase. Loeb stelde n/no=3 en 

kreeg te grote stijgtijden omdat het aantal zich parallel 

ontwikkelende lawines niet te verwaarlozen is. 

Bovenstaand model leidt tot een oneindig groot worden van de 

pulsstroom. Evenals Loeb verklaart Aleksandrov het bereiken van 

een eindige waarde met de vervorming van de ruimteladingsverdeling 

door het veld en het kleiner worden van het veldgebied door 

accumulatie van negatieve ionen (Morton (MORT46)). In figuur 1.5.2 

staan de door Aleksandrov berekende velden (E) en dichtheden (n) 

als funktie van de plaats (r). 
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De effecten van de vervorming van het veld ziJn bevestigd door de 

experimenten van Torsethaugen en Sigmond (TORS73), die aantonen 

dat de superpositie van een hele kleine spanningspuls (1% van de 

aangelegde spanning) voldoende is om de Trichelpuls te vernietigen. 

De beschrijving van het afbreken van de stijgendP flank wordt 

aangevuld door Dancer et al. (DANC79). Het effect van de negatieve 

ruimteladingswolk is niet voldoende om de puls af te breken. Zij 

vullen dit aan met het verdwijnen van de positieve ionen. In het 

versterkte veld bewegen de positieve ionen steeds sneller naar de 

kathode en worden daar geneutraliseerd. Dit resulteert volgens hen 

in een snelle daling van de stroom. 

Dancer et al. verklaren de regelmatige herhaling van de pulsen 

door de aanwezigheid van metastabielen, die in de vorige puls 

gevormd zijn. Deze zorgen voor een kleine continue stroom die een 

nieuwe puls kan triggeren. 

De laatste jaren is men steeds meer aandacht gaan besteden aan 

een kwantitatieve benadering van het Trichelprobleem. De zo 

opgestelde modellen worden in het volgende gedeelte behandeld. 

1.5.2 De kwantitatieve modellen 

1.5.2.1 Sigmond 

Sigmond gaat in zijn model uit van één elektronenlawine. In dit 

computermodel berekent hij de elektronendichtheden en de 

dichtheden van de ionen die door de lawine gevormd worden. 

Detachment, diffusie en ruimteladingseffecten worden niet 

meegenomen. Voor de waarden van mobiliteiten en 

ionisatiecoëfficiënten worden literatuurgegevens gebruikt. De zo 

berekende dichtheden voor een negatieve spits-plaat-corona in 

droge lucht van 4,7 kPa zijn gegeven in figuur 1.5.3. Deze 

berekening geldt voor een kathode-emissie dichtheid van één 

elektron per vierkante meter. 

Daarna heeft hij een berekening uitgevoerd met een grotere 

kathode-emissie dichtheid. Hierdoor ontstaan steeds grotere 

lawines en deze ontwikkeling gaat door totdat de lokale 

veldenergie nul is. 
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/_igUWL 1.5.J 
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( (1[[){7 8). 

Dan ontstaat een veldvrij gebied op de grens van de positieve en 

negatieve ruimteladingsgebieden. De stroom daalt hierna langzaam 

totdat de positieve ruimtelading verdwenen is. Dit duurt veel 

langer dan de stijgtijd van de puls. Vervolgens blijft alleen de 

stroom geinduceerd door de driftend negatieve ionen over. 
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1.5.2.2 Davies en Donne 

Het model van Davies en Donne (DAVI80) behandelt de eerste 

Trichelpuls in een co2-onlading bij een druk van 1,3 kPa. De 

oplossingen van de ladingsbehoud- en Poissonvergelijking worden 

iteratief berekend. met veel punten iu d~ actieve ionisatiezcne 

en minder daarbuiten. Dit model komt goed overeen met de 

meetresultaten van Gardiner et al. (GARD78), zoals in figuur 1.5.4 

te zien is. Hierin wordt de berekende puls vergeleken met de 

gemeten puls. De resultaten van de berekeningen van de 

ladingsdichtheden op drie verschillende tijdstippen (A, B en C 

in figuur 1.5.4) als funktie van de plaats (x) zijn gegeven in 

figuur 1. 5. 5. 

Bij deze berekeningen verwaarlozen zij detachment. Voor de 

coëfficiënten voor foto en secundaire emissie van elektronen aan 

de kathode , ionisatie, attachment en drift worden 

literatuurgegevens gebruikt. Het meest dominante negatief ion is 

volgen hen het co;-ion. 
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Het foto-effect (hier het vrijmaken van elektronen, uit de kathode, 

door fotonen) is het belangrijkste terugkoppelingseffect in de 

stijgende flank van de Trichelpuls, terwijl de secundaire emissie 

van elektronen ten gevolge van positieve ionen van invloed is op 

de dalende flank. In figuur l.5.5R is te zien dat de 

elektronendichtheid in de buurt van het maximum groter is dan de 

dichtheid van de negatieve ionen. Uit het feit dat zelfs de totale 

lading ten gevolge van de elektronen groter is dan die van de 

negatieve ionen blijkt dat (onder deze experimentele voorwaarden) 

de elektronen een belangrijke rol spelen bij het afbreken van de 

puls. Het is zelfs zo dat het afbreken niet optreedt als de 

elektronendichtheid niet meegenomen wordt. 

In de dalende flank wordt de dichtheid van de negatieve ionen 

groter dan de elektronendichtheid (figuur 1.5.SC). Hierna driften 

de negatieve ionen richting anode, totdat het veld sterk genoeg is 

om een volgende Trichelpuls te starten. 

1 ZJ 
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1.5.2.3 Graf 

Graf neemt in zijn model drift, diffusie, ionisatie, attachment, 

recombinatie en foto-emissie mee. Hij berekent alleen de stijgende 

flank van de Trichelpuls. 

Ter vereenvoudigiug vervangt Graf de ruimtelad:ingen door homogeen 

geladen bollen en stelt hij de snelheden van de ionen gedurende de 

eerste 5 ns nul. Zo komt hij op een stijgtijd van 0,9 ns, terwijl 

de metingen 1,2 ns aangeven. Dit is te zien in figuur 1.5.6 voor 

een negatieve corona in lucht. 

-c: • 
:J 
(j 

6 

2 

0 

0 

Point to Plane Gap 

s 

U =-5.5 kV 
r =0.2 mm 
s • 30 mm 

- calculated 
--· measured 

2 3 
Time 

4 
ns 

5 6 7 

,t.igUWl 1.5.6 

Bvz..ekend..e (-) R.n. genuz.:len.. 

( -- ) -1lijge.ncli!. /.1.ank van. 

de 7 ucheî..pul/., in R..R.fl. 

nega:li.e.ve co~ona .ll1. 

LLêh.i (9RA180). 

De berekende elektrische velden zijn gegeven in figuur 1.5.7. Als 

de stroom begint te stijgen wordt de donkere ruimte van Faraday 

gevormd. Deze is te zien tussen de negatieve glim en de positieve 

kolom. Hierin is het veld zo laag dat er geen ionisatie of 

excitatie plaats kan vinden. 

Daarnaast berekent Graf ook nog de pulsrepetitiefrequentie. Hij 

plaatst, in zijn model, een ruimtelading van negatieve ionen voor 

de punt. De grootte daarvan bepaalt hij uit experimenten. De 

ruimtelading drift naar de plaat. Na een tijdje herstelt het veld 

zodanig dat er een nieuwe Trichelpuls kan optreden. De 

pulsrepetitiefrequentie is uit dat tijdsinterval berekend. Dit 

interval bereikt na circa 40 pulsen een constante waarde. In 

figuur 1.5.8 is een vergelijking tussen de gemeten en berekende 

frequenties gegeven. 
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1.5.2.4 Ogasawara 

Ogasawara gaat in zijn model van dezelfde vergelijkingen uit als 

Graf 14 jaar later doet: de Poissonvergelijking en de 

vergelijkingen voor ladingsbehoud (OGAS66). Dit model neemt 

foto-emissie ~n secundaire emissie van elektronen êläfl het 

kathodeoppervlak, drift, diffusie, ionisatie en attachment mee. 

De vergelijkingen worden opgelost door separatie van variabelen 

en iteratie van het niet tijdafhankelijke deel. De separatie 

wordt uitgevoerd door het tijdafhankelijke deel voor te stellen 

als een exponentiële verdeling (exp(i.t)) met tijdconstante f. 

Tijdens de stijging van de Trichelpuls berekent hij de 

tijdconstante totdat deze negatief wordt. In figuur 1.5.9 staan 

de resultaten van de berekeningen voor een negatieve corona in 

lucht van 100 kPa. 

/.iguwz. 1.5.9 

De ~Lioom Len. gevolge van. de 

e.leki:A.on.en (J ), po~iLL.eve 

ion.en ( J ) en ne.gaLL.e.ve ..Lonen 
+ 

(I_) afA t~ van. de lijd 

voo~ een ne.gaLL.e.ve co~ona -ln 

lucht van. 100 kPa,-

( R:0, 078 mm, d:10 mm, 

kop~ ~p.ii.h) (09AS66). 
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1. 5. 2. 5 De Vries 

De Vries begint 16 jaar later dan Ogasawara ook met separatie van 

variabelen, maar hij neemt de tijdconstante echt constant (VRIE82). 

De berekeningen beperken zich tot het ionisatiegebied en het 

ruimteladingsvrije gevai, door weglating van de negatieve ionen. 

Hij neemt een draad-cylinder-corona in plaats van een 

spits-plaat-corona. Hierdoor kan'hij de vergelijking (nu Laplace 

in plaats van Poisson) analytisch oplossen. Hij neemt drift, 

ionisatie, secundaire en foto-emissie mee. Net als eerdere 

modellen berekent dit model alleen de stijgende flank van de 

Trichelpuls. De, voor verschillende tijdconstantes, berekende 

dichtheden zijn gegeven in figuur 1.5.10. Hieruit volgt dat de 

tijdconstante voor de aangroei van de Trichelpuls in lucht van 

100 kPa circa 1 ns is. 

----r"""I 

/.iguWI.. 1.5.10 

r ----·--T----t 

i 1 

:?: 1 

ft·· 
.L _____ _ 
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··-~--L---·-i..-~ 
-- •fpml 

De ei.RldAorz.enclich.i.h..e-id (N ) en. de dich.i.h..e-id van de po-1ili.eve 
e 

ion.en (N ) ai;, -/.unki-1-e van de a/_,1tand tot de dAaad (r) vool'l 
p 

vV'l./.JcfU.U..ende. lijdcon-1tanle-1 (f.a.m.&i.a) vool'l een. 

dAaad-cy-li.n.de!'l-col'lona in f.uch.:l van 100 kPa (VRil82). 
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1.5.2.6 Geel 

Geel pakt hetzelfde probleem numeriek aan (GEEL84). Hij 

verwaarloost detachrnent, foto-ionisatie en secundaire 

foto-ionisatie. Hij berekent, met behulp van de 

Poissonvergelijking, de elektrische velden op verschillende 

tijdstippen. De velden op drie tijdstippen zijn gegeven in 

figuur 1.5.11. Het betreft hier wederom een draad-cylinder-corona 

in lucht van 100 kPa. Hij berekent tevens de dichtheden, welke 

voor twee verschillende tijdstippen gegeven zijn in figuur 1.5.12. 

De uit dit model volgende stijgtijd is circa 0,5 ns. 

40 
1 • T = 1250 = 2,5 ns 

2. T = 1200 = 2,4 ns 

E 30 

CkV/ca> 

20 

10 

0 

0,001 

afstand in c111 

-/..iguWI.. 1.5.11 

De ~ v.ef.c!Ate/1./de ai/., tun.Jd...i..R.. van. de pf.aai.J voo11. 

vvwc.h..i.Llende lijdAlippen voo11. een dA.aad-cy..li..ndvt.-co11.ona .m 

f.ucht van. 100 kPa ((}é.é.l84). 

1 
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T = 1100 = 2,2 ns 

10
1 

dichtheid 
(cm-3) 

10
8 

0,001 

n 
+ 

l.iguWI. 1.5.12 

0,01 . 0' 1 1 0' 001 

n+ T = 1250 = 2,5 ns 

0,01 

n 
e 

0' 1 

1fst.ind in c• 

De ~ e.1..eki:Aonen. clichihe.i.d (ne) en ck clich.i:.h..eden. van ck 

po~ilieve (n+) en ck negaU..e.ve .i..onen. (n ) voo;i rkzeitck 

oni..1.a.din.g aîJ., .i..n t.i..guWI. 1.5. 11 (9lll84). 

Bij verwaarlozing van de attachment verandert de stijgtijd 

nauwelijks. Dit wijst erop dat bijna alle gevormde elektronen nog 

vrij zijn als de puls afbreekt. De negatieve ruimtelading van die 

elektronen zorgt voor een veldomkering (figuur 1.5.11) en deze 

is verantwoordelijk voor het afbreken van de puls. 

1 
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1.5.2. 7 Morrow 

Een vrij recente en vrij uitvoerige modelstudie is verricht door 

Morrow (MORR85). Hij gaat uit van een spits-plaat-corona in 

zuurstof van 6,7 kPa, waarbij de spitsradius 5 mm en de 

elektrcdeafstand 20 mm bedragen. 

In zijn numerieke model plaatst Morrow op tijdstip t=O, 400 

elektronen op een af stand van x=0,055 mm van de spits. De 

iteratief berekende Trichelpuls is gegeven in figuur 1.5.13. 

Hieruit volgt een stijgtijd van 11 ns. 
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/.iguW1. 1.5.13 

Bvud<..endR.. ï !U.che.1..pul...I) voo;z. R..e.rt 

n.e.gaLi..R..vR.. .l)pi±.l)-pl..aai..-co11.ona 

-Ui 0 
2 

van 6, 6 k.Pa; 

(R=5 mm, d;20 mm) (~Ol?i?85). 

Tussen t=O en 26 ns (A en B in figuur 1.5.13) groeit de stroom 

door de groei van het aantal elektronen. De ionen spelen hier nog 

geen rol. 

Van t=26 tot 39 ns (B en C in figuur 1.5.13) wordt de ruimtelading 

steeds belangrijker totdat het veld nul is. Tijdens deze fase 

stijgt het aantal secundaire elektronen ten gevolge van fotonen 

ook naar een maximum. 

Tussen t=39 en 70 ns (C en D in figuur 1.5 13) ontstaat een 

kathodeval en de stroom daalt. Het aantal elektronen (en positieve 

ionen) blijft stijgen. Tussen x=0,2 en 2,0 mm ontstaat een 'plasma' 

(een quasineutraal gebied). 
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Tussen t=70 en 131 ns (D en E in figuur 1.5.13) daalt het aantal 

elektronen door de vorming van negatieve ionen. Het aantal 

secundaire elektronen ten gevolge van ionen wordt groter dan het 

aantal ten gevolge van fotonen (zie figuur 1.5.14), maar is niet 

groot genoeg om de ontlading in stand te houden. 

Na t=l31 ns (E in figuur 1.5.13) zijn de negatieve ionen dominant, 

maar de elektronen zijn, door de hogere snelheden, nog steeds de 

stroomdragers. Pas na t=500 ns nemen de ionen deze rol over. 
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van de tijd VOO~ de 

on.:U..ading van /.iguwt 1.5.13; 

: ten gevolge van totonen..; 

: ten gevolge van ionen.; 

( f/ORR.8 5). 

De naar de kathode drif tende positieve ionen zorgen volgens hem 

voor het ontstaan van een nieuwe puls, door de nieuwe benodigde 

elektronen te creëren. 

Hij berekent ook de lichtopbrengst als funktie van plaats en tijd. 

In figuur 1.5.15 staat deze berekende lichtintensiteit. Ondanks de 

verschilllen in geometrie en gas komen deze berekeningen goed 

overeen met de meetresultaten van Ushita et al. (USHI67). 
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HOOFDSTUK 2 DE MEETOPSTELLING 

2.1 INLEIDING 

In paragraaf 1.3 is al vermeld dat dit afs~udeerwerk gericht is 

op de meting van de intensiteit van het licht komende van de 

negatieve spits-plaat-corona. Het doel van dit werk is vooral de 

tijdafhankelijkheid van dit licht te onderzoeken. Omdat de 

processen die optreden in de Trichelcorona in lucht van 100 kPa 

zeer snel zijn (zie paragraaf 1.4.1) moeten de lichtmetingen ook 

zeer snel zijn. Deze metingen moeten dus verricht worden met een 

meetopstelling waarvan het oplossend vermogen in de tijd kleiner 

is dan 1 ns (de stijgtijd van de Trichelpuls), hetgeen de reden 

is van het feit dat er in het verleden nog geen 

tijdafhankelijke metingen zijn verricht in corona's in gassen met 

hoge drukken. 

De in dit afstudeerwerk gebruikte meetopstelling is zodanig 

geconstueerd dat de lichtintensiteit zowel als funktie van de tijd 

als van de plaats en de golflengte gemeten kan worden. 

De met deze opstelling verrichte metingen kunnen extra informatie 

geven over het Trichelmechanisme, informatie die niet uit de 

analyse van de Trichelpuls volgt omdat hierin alleen de geladen 

deeltjes vertegenwoordigd zijn en informatie die niet uit de 

deeltjes analyse volgt omdat de metingen zich hier concentreren 

op het kleine ionisatiegebied, waar de deeltjes analyse niet 

plaats kan vinden. 

De spektrale metingen worden met behulp van een monochromator 

ui tg'evoerd met een oplossend vermogen van minimaal 8 pm en 

maximaal 0,6 nm. 

De plaats metingen worden uitgevoerd met behulp van een beweegbare 

elektrodeconfiguratie. Deze kan ten opzicht van de optische as 

van het systeem bewogen worden met een nauwkeurigheid van 5 pm. 
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De tijdmetingen berusten op time of flight technieken met als 

centraal element een tijd-pulshoogte-omvormer (time to pulse 

height converter) die als een stopwatch werkt. Deze registreert 

het tijdverschil tussen een elektrische triggerpuls en de 

binnenkomst van een foton met een nauwkeurigheid van 10 ps. 

De nauwkeurigheid van de gehele meetopstelling bedraagt 0,4 ns en 

het oplossend vermogen bedraagt 0,7 ns. 

De time of flight metingen zijn computer-gestuurd. Het 

computerprogramma is gegeven in appendix A.Het is zeer 

gebruikersvriendelijk en daarom direct door een ieder te gebruiken. 

Alle programma's die bij deze meetopstelling gebruikt kunnen 

worden zijn beschreven in een apart rapport (VDF/NT 86-07). 

In dit hoofdstuk wordt eerst eèn schematische weergave van de 

meetopstelling gegeven (paragraaf 2.2) en vervolgens de funktie en 

werking van de verschillende onderdelen (paragraaf 2.3). Daarna 

wordt de werking van de gehele meetopstelling 'uitgelegd (paragraaf 

2.4) en tenslotte wordt de ijking van de opstelling gegeven 

(paragraaf 2.5). 

2.2 DE OPSTELLING 

De opstelling is geschetst in figuur 2.2.1. Het gedeelte tussen de 

schakelaars Sl en S2, en de computer is geheel analoog aan de 

opstelling voor het meten van vervaltijden van aangeslagen 

energieniveaux in atoomkernen (SCH084). Zoals in paragraaf 2.1 

vermeld is, worden de, onderdelen van de opstelling in de volgende 

paragraaf behandeld. 
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2.3 DE APPARATUUR 

2.3.1 De coronakamer 

De ontlading vindt plaats in de coronakamer, waarin zich op een 

beweegbare tafel een spits-plaat systeem bevindt. In figuur 2.3.1 

is een schets gegeven van de coronakamer. 

1 
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E.en ;,c/udJ., van de co1T..onak.CUTUV1.. rrud. dawU..n de 17..2.f..evani.e. V0017..W2.17..pen: 

1 - co11.onak.CUTUV1.. ( evacu.e.vz.R,.aa11.) 8 - k..wa.A.J..;,-ven;,i.R..11.. 

2 - opli;,che. a;, van de op;,le.f....ling 9 - a~g van de pf.aai 

3 - IJ...e.Lv.el!..g~ tatei- 10 - hoog;,panning;,pl.ug 

4 - ;,pilh 

5 - pf.aai 

11 - pompaan;,i.uiling 

12 - BNC-pf.ug 

6 - coax.iaaf. kai,...eî.. 1 3 - mie11.omei.R.A. 

7 - we2.17..;,tand van 10 flegaohm. en conden;,aioll.. van 100 p'f 
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De messing plaat is zodanig geconstrueerd dat de Trichelpulsen via 

de coaxiaalkabel de coronakamer kunnen verlaten. In figuur 2.3.2 

is een schets gegeven van de opbouw van de plaat. 

1 1 
'--·-·==, 1 

/.iguu.7. 2. ) . 2 

[R.n -óch.RL1 van de fu1:u! gl!-MU-i.Jd.E. eûkiA.ode-;;,, een -ópil-ó mei.. 

//..acliu-ó R ( //..E.ch.t-ó) R.n op a/_-óta.nd d een me.-ó-ómg plaat die 

ove//..gaat i..ri eR.n BNC-pi.ug (Li..nk-ó). 

De hoogspanning op de spits (V ) is negatief en wordt geleverd c 
door een Brandenburg 705 hoogspanningsvoeding. In tegenstelling 

tot de situatie bij eerdere experimenten (SCH085) kan de corona nu 

wel bij drukken lager dan 100 kPa onderzocht worden. Deze lage 

drukken worden behaald met behulp van een Edwards Vacuurn Pomp 

(Speedvac ED150) en af gelezen met een Balzers Absolute Pressure 

Meter (APGOlO met sensor APROlO). 

Het is aan te bevelen geen neopreen 0-ringen te gebruiken in 

combinatie met een corona-ontlading. Door onbekende chemische 

processen vallen deze snel uit elkaar. Viton heeft deze 

eigenschap niet. 
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2.3.2 Het optisch gedeelte 

Het optisch systeem bestaat uit een lenzenstelsel, een 

monochromator en een photomultiplier. Het lenzenstelsel is 

gegeven in figuur 2.3.3. Het bevat twee kwartslenzen, een met 

brandpuntsafstand fi=200 mm (L1) en de ander met f 2=400 mm (12). 

De afstand tussen deze twee (d
1

) bedraagt 150 mm. 

/-i.guWL 2.3.3 

Het hmz.e.n-óidhe.f. mV.. van linkh naWL /1.12.c.hi/., de. hpil/> (S), een 

ki.vWl.Llhn-ó (1
1
), een wee.de ki.vWLLlhM (1

2
) en. de. ~-óphd 

van de. monochA.omato~ (I). De optihclu!.. ah (---) .f.oopt van I naWL 

Sen. hfuil aan lij 2 in tiguWL 2.3.1. 

(f1:200 mm, d
1

:750 mm, f 2:400 mm). 

De lenzen zijn zo opgesteld dat de spits in het brandvlak van lens 

11 ligt en de intreespleet van de monochromator in het brandvlak 

van lens 1
2

. Doordat de afstand tussen de lenzen kleiner is dan de 

kleinste brandpuntsafstand is het beeld negatief (lees: omgekeerd). 

De lineaire vergroting (N) bedraagt -2 (=-f2/f1). Deze verhouding 

bepaalt tevens de verhouding tussen de twee openingshoeken 

(a
1 

en a
2
), namelijk: 

(3.1) 

De hoek a2 wordt bepaald door de monochromator (figuur 2.3.4), een 

Jarrell Ash Model 82-025 Series 0,5 Meter Ebert Scanning 

Spectrometer. Deze heeft een spiegel met een brandpuntsafstand van 

0,5 meter en een tralie van 52 x 52 mm met 1180 spleten per 

millimeter. 
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De monodvz..omaio1t me.i daaA..-i...n e.en di..dvz..oma.Ll.,:,ch..e lich.i.AVr..aal. me.i 

gof../_i!_engle,:, 1-7 en f.. 2, wawz.&..ij 1..7 g1tolell. i,:, dan f.. 2• 

De spleetbreedte (sb) is variabel (tussen 0 en 400 pm) 

Om het tralie geheel met licht te vullen moet tan(!a2)=0,05 zijn 

(trigoniometrie). Voor a
1 

volgt dan tan(!a7)=0,l. Deze hoek wordt 

dus groter bij toenemende lineaire vergroting: 

Het doorgelaten licht valt vervolgens op de fotokathode van een 

photomultiplier. Deze photomultiplier (een RCA 1P28A 

Photomultiplier) werkt goed in het gebied van 200 nm (vanwege een 

UV-doorlatend venster) tot circa 550 nm. De hoogspanning voor de 

photomultiplier (VPM) wordt geleverd door een Harrison 6516A 

DC Power Supply. 

De geleverde stroompuls wordt via een weerstand van 50 ohm omgezet 

in een spanningspuls. 

Een photomultiplier geeft ook spontaan pulsen, de zogenaamde 

donkerstroompulsen. Deze pulsen hebben invloed op de gevoeligheid 

van de photomultiplier. 
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2.3.3 De versterkers 

De schakelaars in figuur 2.2.1 geven aan dat de opstelling ook 

zonder verstrekers te gebruiken is. Dit is het geval bij de 

metingen waarbij de spitsen met radiussen 100, 125 pm en 5 mm 

zijn gebruikt. De Trichelpulsen zijn dan groot genoeg voor de 

discriminator (zie paragraaf 2.3.4). Bij de metingen waarbij de 

spits met radius 30 ;im is gebruikt zijn deze pulsen echter te 

klein. Versterker 1 versterkt een factor 600, versterker 2 een 

factor 20. Beide versterkers zijn snel genoeg voor de stijgende 

flank van de Trichelpuls. De ijking (zie paragraaf 2.5) heeft 

bij alle gebruikte combinaties van schakelaarstanden 

plaatsgevonden. 

2.3.4 De discriminator 

De gebruikte discriminatoren maken beide deel·uit van de EG & G 

Dual Discriminator Model Tl05/N, waarvan de ingangen met 50 ohm 

afgesloten zijn. Een discriminator bepaalt of de amplitude van de 

ingangspuls boven een bepaald niveau komt en leidt tot een betere 

signaal-ruisverhouding. Als de puls boven het instelbare niveau 

komt geeft de discriminator een negatieve ECL-puls aan de uitgang. 

De breedte van die puls is met behulp van een coaxiaalkabel te 

variëren. De ingangspuls wordt dus omgezet in een standaardpuls. 

Door de manier van ijken (paragraaf 2.5) is het niet nodig de 

exacte specificaties van de discriminator te kennen. 

2.3.5 De time to pulse height converter 

De time to pulse height converter (tijd-pulshoogte-omvormer), 

voortaan TPHC genoemd, zet een tijdverschil om in een pulshoogte. 

De TPHC heeft twee ingangen: een start- en een stopingang. Het 

verschil in tijd tussen de twee pulsen wordt evenredig omgezet in 

de hoogte van de uitgangsblokpuls. Dit principe wordt 

gedemonstreerd in figuur 2.3.5. De gebruikte TPHC, een Nuclear 

Enterprises Time Converter Model NE 4645, levert een maximale 

pulshoogte van 10 V corresponderend met een instelbaar 

tijdsinterval van respectievelijk 50, 100, 200, 500 ns, 1, 2, 5 ps. 
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De breedte van de uitgangsblokpuls is traploos instelbaar van 0,5 

tot 5 ps. Deze is gedurende alle metingen 1 ps geweest. 

/ 

start stop --+ t 

/-igUUA. 3.3.5 

wacvz.lij U de amplitude 

van hei:. uitgang~~ignaa.î.. i~ 

en t de lijd. 

De blokpuls verlaat de TPHC circa 1 ps nadat de stoppuls 

binnengekomen is. Hierna kan deze pas een volgende startpuls 

ontvangen. 

Voor de ijking van de TPHC geldt dezelfde opmerking als voor de 

discriminator. 

2.3.6 De verzwakker 

Om het signaal geschikt te maken voor de transient-recorder 

(paragraaf 2.3.7) is tussen de TPHC en eerstgenoemde een 

verzwakker geplaatst (figuur 2.3.6). De weerstanden zijn zodanig 

gekozen dat de resultaten optimaal zijn, rekening houdend met de 

interne 50 ohm weerstanden van de betrokken apparaten. 

Omdat de ingangspuls een blokpuls met een breedte van 1 ;is is, 

zijn er geen condensatoren nodig. 
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2.3.7 De transient-recorder 

Het ingangssignaal van de transient-recorder (een LeCroy TR8837F 

transient-recorder) mag maximaal 512 mV top-top zijn, vandaar de 

verzwakker. Uit dit getal blijkt al dat de transient-recorder 

digitaal werkt. Het analoge ingangssignaal wordt via een ADC 

omgezet in een digitaal signaal. Dit signaal, een getal tussen 

0 en 255 (8 bits), wordt in het geheugen opgeslagen als de 

transient-recorder een klokpuls ontvangt. Deze klokpuls kan 

intern tot stand komen. De frequentie is dan van te voren in te 

stellen door één van de volgende frequenties te kiezen: ~. 1, 2, 

4, 8, 16, 32 MHz. 

De klokpuls kan ook extern aangeboden worden. Voor dit doel is er 

een speciale klokingang. Hier hoeft de frequentie dus niet vast te 

zijn. 

Het maximale geheugen bedraagt 8192 kanalen, ~aarbij een kanaal 

een getal van 8 bits voorstelt). Als de signaalfrequentie echter 

te laag is, wordt, bij een interne klok, dat geheugen zeer 

inefficiënt gevuld. Bijvoorbeeld bij een transientfrequentie van 

0,5 MHz en een signaalfrequentie van 5 kHz zijn slechts 81 à 82 

van de kanalen niet nul en dus bruikbaar. Deze meting zou circa 

16 ms duren, gevolgd door een verwerkingstijd van 7 s. 

Dezelfde meting met een externe klok van 5 kHz (overeenstemmend 

met de signaalfrequentie) zou weliswaar 100 keer zo lang duren, 

maar door de relatief lange verwerkingstijd toch efficiënter zijn. 

De eerste meting zou namelijk 100 keer uitgevoerd moeten worden 

om hetzelfde aantal meetwaardes te verkrijgen en zou circa 700 s 

duren. De tweede meting (met de externe klok) zou slechts 8,6 s 

duren. 

De klokpuls wordt geleverd door de pulsvertrager. Deze zet een 

ECL-puls (van de discriminator) om in een TTL-puls en vertraagd 

deze puls. Dit laatste is nodig vanwege de eerder genoemde 

vertraging van de TPHC-puls (zie vorige paragraaf). 
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De gebruikte transient-recorder maakt een systematische fout. Om 

de zestien kanalen wordt één kanaal overgeslagen. Deze kanalen 

zijn de zestienvouden minus 1 (dus 15, 31, 47, etcetera). Als een 

signaal in zo'n kanaal zou moeten vallen wordt dit signaal één 

kanaal hoger of lager ttCergczet (dus 15 wordt 14 of 16). Het 

geheugen wordt na een meting omgezet in een frequentietabel, dat 

wil zeggen dat bijgehouden wordt hoeveel elk kanaal in het geheugen 

voorkomt. Door deze tabel op een speciale manier te middelen 

wordt de systematische fout gedrukt. 

Stel kanaal k is zo'n missend kanaal. Dan verloopt de middeling 

als volgt: het gemiddelde van de kanalen k-1, k en k+l wordt in 

kanaal k gezet; Vervolgens wordt het gemiddelde van de kanalen k-2 

en k in k-1 gezet en van k en k+2 in k+l. 

Deze middeling werkt vrij goed, gezien de resultaten zonder en met 

middeling (zie figuur 2.3.7). Hierdoor wordt de nauwkeurigheid van 

de transient-recorder dus wel beïnvloed. 
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2.3.8 De computer 

De computer, een PDP 11/03, start een meting, stopt diezelfde 

meting en leest het geheugen van de transient-recorder. Vervolgens 

worden de uitgelezen waardes in een frequentietabel gezet. 

Daarna kunnen de gegevens gemanipuleerd worden, dat wil zeggen op 

het scherm getoond, getekend met een plotter, naar 

achtergrondgeheugen gestuurd of vergeleken met andere 

meetgegevens. 

Het programma (in het Engels) is gegeven in appendix A. In appendix 

B staat de informatie die bij het starten van het programma 

gegeven wordt. In appendix C staat een voorbeeld van een meting. 

Naast het hoofdprogramma bestaan er nog enkele andere, welke allen 

behandeld worden in een apart rapport (VDF/NT 86-07). 
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2.4 DE WERKING 

De meetopstelling registreert het tijdsverschil tussen twee pulsen, 

in dit geval de Trichelpuls en de lichtpuls. De Trichelpuls gaat 

direct of via de 600x versterker 1taar discriminator 1 en daarna 

naar de sartingang van de TPHC (zie figuur 2.4.1). De lichtpuls 

gaat via de monochromator naar de photomultiplier. Hierna gaat de 

'licht'-puls direct of via de 20x versterker naar discriminator 2 

en vervolgens naar de ingang van de TPHC èn naar de ingang van de 

pulsvertrager (zie figuur 2.4.1). Circa 1 ps later vertrekt de 

blokpuls van de TPHC en gaat via de verzwakker naar de 

signaalingang van de transient-recorder. Circa 0,5 ps daarna 

vertrekt de puls van de pulsvertrager en gaat naar de klokingang 

van de transient-recorder (figuur 2.4.1) zodat de blokpuls in 

het middelste gedeelte afgelezen wordt. 

De Trichelpuls drukt dus als het ware op de startknop van de 

stopwatch en de lichtpuls op de stopknop waarna de 

transient-recorder het tijdsverschil opslaat. 

Het getal in de transient-recorder, het kanaal, geeft het 

gemeten tijdsverschil weer, bijvoorbeeld kanaal 0 is 0 ns, kanaal 

1 is 0,33 ns en kanaal 114 is 38 ns. 

Vele van dergelijke metingen geven de totale lichtpuls als funktie 

van de tijd. 

Karakteristiek voor deze meetmethode is het feit dat alleen het 

eerste foton dat na de startpuls arriveert van belang is: dit 

foton stopt de TPHC. Dit doet vermoeden dat de geneten lichtpuls 

vervormd is ten opzichte van de werkelijke lichtpuls, omdat 

fotonen die bijvoorbeeld 10 ns na de Trichelpuls komen niet geteld 

worden. 

Met behulp van Poisson-statistieken is te berekenen dat deze 

vervorming niet optreedt als het aantal getelde fotonen per 

Trichelpuls beneden een bepaalde waarde blijft. Deze waarde is 

1 foton per 100 Trichelpulsen (de Hoog, private communication). 
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2.5 DE IJKING 

2.5.1 De ijking van het tijdafhankelijke gedeelte 

Het elektronische gedeelte van de opstelling is geijkt door de 

Trl~helpuls ook op de stcpingang te zetten. Dit is gebeurd met 

beide versterkers en zonder. De meetopstelling is niet met maar 

één versterker gebruikt. 

De ijking is uitgevoerd door lemokabels van verschillende lengte 

voor de stopingang van de TPHC in het systeem te plaatsen. Deze 

ijking is voor de twee gebruikte waardes van het TPHC-maximum 

uitgevoerd, namelijk 50 en 100 ns. De breedte van de zo gemeten 

puls bedraagt 1 kanaal en het maximaal haalbare kanaal is 150. 

Het oplossend vermogen is dus 2 kanalen, want de definitie 

hiervan is de waarde waarop twee pulsen nog van elkaar te 

onderscheiden zijn. Dit is het geval als de epe puls 2 kanalen 

van de andere ligt. Door de foute werking van de 

transient-recorder (zoals beschreven in paragraaf 2.3.7) wordt 

de ijkpuls bij sommige kanalen verbreed. Deze verbreding beslaat 

slecht 1 kanaal zodat het oplossend vermogen ook daar 2 kanalen 

is. 

Daar de ijkpuls in 1 kanaal valt is de jitter van het 

elektronisch gedeelte kleiner dan 0,33 ns (50 ns/150 kanalen). De 

jitter op de doorgangstijd van de photomultiplier is circa 100 ps 

(CAN085). 

De door de fabrikant gegeven doorgangstijd is 16 ns (bij 

VPM=l250 V). De lichtweg is 266 cm lang, dus 8,8 ns. 

Samenvattend is het ingebouwde tijdsverschil 24,8 ns, de totale 

jitter kleiner dan het oplossend vermogen en dat oplossend 

vermogen 2 kanalen. Dit laatste komt overeen met 0,67 ns voor de 

50 ns-stand en 1,33 ns voor de 100 ns-stand van de TPHC. 

De fout van de transient-recorder is als stoorpieken op het 

signaal zichtbaar op respectievelijk 5,33 en 10,67 ns van elkaar. 

Met deze meetopstelling zijn dus goede tijdopgeloste metingen van 

de lichtpuls mogelijk. De resultaten van de uitgevoerde metingen 

worden in het volgende hoofdstuk gegeven. 
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2.5.2 De ijking van het golflengteafhankelijke gedeelte 

Met behulp van een kwik lage druk lamp is de golflengteschaal van 

de monochromator geijkt. Hieruit blijkt dat de golflengteindicator 

over het bereik 200 - 550 nm maximaal 0,1 nm afwijkt. De absolute 

resolutie is dus 0,1 nm. De relatieve resolutie wordt door de 

fabrikant opgegeven als 1,6 nm per 1 mm spleetbreedte. Voor een 

spleet van 100 pm is de relatieve resolutie dus 0,16 nm. 

2.5.3 De ijking van het plaatsafhankelijke gedeelte 

Bij de metingen wordt een gedeelte van de ontlading afgebeeld op 

de intreespleet van de monochromator. De breedte van dit gebied 

(bo) hangt af van de breedte van de spleet (sb). Doordat de 

lineaire vergroting gelijk is aan -2, is de breedte van het gebied 

~sb. Vanwege het feit dat de uittreehoek (a 1) niet gelijk is aan 

nul, is dit gebied ruimtelijk gezien geen balK maar heeft het de 

vorm die in figuur 2.5.1 afgebeeld is. 

Als de ontlading voorgesteld wordt als een cylinder met straal ~h 

blijkt de spleetbreedte, waarbij het buiten de balk tredende 

volume gelijk is aan het volume van de balk 100 pm te zijn 

(appendix D). Deze waarde geeft de minimale stapgrootte (Dx) aan 

die zinvol is, namelijk Dx=50 pm. 
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De ijking van de positie van het meetvolume ten opzichte van de 

spits is verricht met behulp van een laser met een golflengte van 

623,8 nm. De laser wordt daarbij zodanig in het systeem geplaatst 

dat de laserstraal als de optische. as van dit systeem fungeert. 

Door de kleine spleten van de monochromator ontstaat ter plaatse 

van het meetvolume een interferentiepatroon. Dit patroon wordt 

gebruikt om de absolute ijking te verrichten. Deze ijking vindt 

plaats met een nauwkeurigheid van 10 pm. 

2.5.4 De controle van de optische funktie 

Ter controle van de optische funktie van de meetopstelling is een 

meting verricht analoog aan de metingen met een eerdere opstelling 

(SCH085). De intensiteit van het licht dat in een tijdsinterval 

van 50 ns rond de Trichelpuls uitgezonden wordt door een 

negatieve corona in lucht van 100 kPa is geme~en als funktie van 

de golflengte. De laatste is gevarieerd van 320,0 - 339,0 nm en 

van 348,0 - 361,0 nm met stappen van 0,1 nm. 

De op deze manier gevonden intensiteiten komen goed overeen met de 

resultaten van eerder werk, zoals afgebeeld in figuur 1.4.6. 

Met deze controlemeting is de ijking van de gehele opstelling 

voltooid. 
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HOOFDSTUK 3 RESULTATEN 

3.1 INLEIDING 

De in hoofdstuk 2 beschreven opstelling is gebruikt om het licht 

komende van de negatieve spits-plaat-corona te onderzoeken. In 

hoofdstuk 1 is onder andere de complexiteit van deze ontlading 

beha~deld. Deze complexiteit blijkt vooral uit de vele parameters 

waarvan de corona-ontlading afhangt, zoals de druk (p), de 

spitsspanning (V ), de spitsradius (R) en de elektrodeafstand (d). 
c 

Deze parameters zijn onafhankelijk van elkaar gevarieerd. 

Buiten deze parameters zijn er nog de meetvariabelen, namelijk de 

positie van het meetvolume tussen spits en plaat (x), de golflengte 

(f) en de tijd (t). Deze meetvariabelen zijn onafhankelijk van de 

vier coronaparameters. 

Tenslotte dienen de volgende parameters nog vermeld te worden: de 

Trichelperiode (7Tr) en de reciproke hiervan, de Trichelfrequentie 

(vTr)' de breedte van de monochromatorspleten (sb) en de spanning 

over de dynodes van de photomultiplier (VPM). 

In dit hoofdstuk worden de uitgevoerde metingen als volgt 

behandeld. In paragraaf 3.2 wordt beschreven welke metingen zijn 

uitgevoerd en waarom deze zijn uitgevoerd. In paragraaf 3.3 worden 

de resultaten van die metingen besproken. In paragraaf 3.4 wordt 

een meting behandeld waaruit een vreemd verschijnsel volgt. 

Tenslotte wordt in paragraaf 3.5 een meting besproken waarmee 

nagegaan is in hoeverre het model van Morrow aansluit bij het 

experiment. 
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3.2 DE METINGEN 

Alle metingen zijn uitgevoerd aan een negatieve spits-plaat-corona 

in lucht, waarbij vier verschillende spitsen gebruikt zijn. Dit 

zijn drie spitsen v;.:in koper met radiussen û,l nun, 0,12 mm en 5 mm 

en een stalen spits met een radius van 0,03 mm. 

Buiten de twee metingen die in paragrafen 3.4 en 3.5 behandeld 

worden, zijn de metingen onder te verdelen in drie categorieën, 

namelijk koper-, stikstof- en continuÜmmetingen. Deze metingen 

worden besproken in respectievelijk subparagraaf 3.2.1, 3.2.2 en 

3.2.3. De resultaten van deze metingen worden besproken in 

respectievelijk subparagraaf 3.3.1, 3.3.2 en 3.3.3. 

3.2.1 Koper 

Een gereinigde koperen spits die enkele uren deel uitmaakt van 

een spits-plaat-corona wordt duidelijk zichtbaar aangetast. Met 

behulp van een microscoop zijn de verontreinigingen goed te zien: 

het oppervlak is ruw met daarop plaatsen waar koper zichtbaar is 

en plaatsen waar koperoxide zichtbaar is. De oorzaak van deze 

aantasting is niet bekend. Daar corona's gebruikt worden in 

f otokopieerders en bij isolatoren van hoogspanningsinstallaties 

optreden, is het van belang te weten door welk mechanisme de 

aantasting plaatsvindt. 

De in aanmerking komende mechanismen zijn: corrosie, physische 

migratie, thermische belasting, welke de corrosie kan bevorderen, 

en sputteren. De laatste twee komen in aanmerking door het feit 

dat wij bij het experiment m~t de massaspektrometer koper van de 

spits op een anodeplaatje hebben gevonden, terwijl dit plaatje 

niet van koper was. 

In paragraaf 3.3.1 zijn een aantal waarnemingen beschreven om na 

te gaan of sputteren een mogelijk mechanisme is. Er zijn twee 

soorten metingen aan keperlijnen uitgevoerd: golflengte- en 

plaatsafhankelijke. De eerste is uitgevoerd om aan te tonen of 

er koper in de ontlading aanwezig is. De laatste is uitgevoerd om 

de dichtheid van de CuI-atomen te kunnen berekenen. 



-56-

Uit deze berekeningen blijkt dat er koper in de ontlading aanwezig 

is en dat sputteren inderdaad een mogelijk mechanisme is. 

3.2.2 Stikstof 

Lucht bestaat voor 80 % uit stikstof. Het ligt dus zeer voor de 

hand om voor de analyse van het doorslagmechanisme, dat wil zeggen 

het Trichelmechanisme, de emissie afkomstig van N2-moleculen als 

funktie van de tijd te meten. 

Daar het hier gaat om corona's in lucht van 100 kPa is het van 

belang dat het oplossend vermogen in de tijd hoog genoeg is. Zoals 

in paragraaf 2.5.1 beschreven is, is dit bij deze opstelling het 

geval: het bedraagt circa 0,7 ns. Bij de analyse van dit soort 

doorslagverschijnselen is tot dusver een oplossend vermogen van 

circa 3 ns gehanteerd. Het nadeel daarvan is dat in dat geval 

slechts experimenten tot drukken van 10 kPa mógelijk zijn (IKUT76). 

Alle metingen zijn verricht aan de banden horende bij het second 

positive system van N2• Dit zijn alle vibratieovergangen horende 

bij de c3 
TT u - B

3 
TT g elektronenovergang (zie tabel 3 .1 en figuur 

3.2.1). 

Er zijn verschillende soorten metingen aan stikstofbanden uigevoerd 

namelijk: 

druk-, plaats- en tijdafhankelijke metingen om te onderzoeken 

wat het verschil is tussen een ontlading in lucht van lage 

druk en hoge druk; 

druk- en tijdafhankelijke metingen om de drukafhankelijkheid 

van de lichtpuls op één plaats in de ontlading te kunnen 

onderzoeken, in het byzonder de daaltijd hiervan; 

golflengte- en plaatsafhankelijke metingen om te onderzoeken 

of er een verschil is in de intensiteit van licht met 

verschillende golflengtes horende bij overgangen vanaf 

hetzelfde bovenniveau; 

frequentie- en tijdafhankelijke metingen omdat tijdens de 

metingen bleek dat de achterflank van de lichtpuls afhankelijk 

was van de pulsrepetitiefrequentie. 

De resultaten van deze metingen zijn gegeven in subparagraaf 3.2.2. 
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Tabel 3.1 Het second positive systeu van N 
2 

L Ir v, v' L Ir v, v' l. 

4916,8 0 1, 7 4059,4 8 0, 3 3371,3 
4814,7 1 2, 8 3998,4 9 1, 4 3339 
4723,5 1 3, 9 3943,0 8 2, 5 3309 
4667,3 0 0, 5 3894,6 7 3, 6 3285,3 
4649,4 1 4, 10 3857,9 5 4, 7 3268,l 
4574,3 2 1, 6 3804,9 10 0, 2 3159,3 
4490,2 3 2, 7 3755,4 10 1, 3 3136,0 
4416,7 3 3, 8 3710,5 8 2, 4 3116, 7 
4355,0 3 4, 9 3671,9 6 3, 5 3104,0 
4343,6 4 0, 4 3641,7 3 4, 6 2976,8 
4269,7 5 1, 5 3576,9 10 0, 1 2962,0 
4200,5 6 2, 6 3536,7 8 1, 2 2953,2 
4141,8 5 3, 7 3500,5 4 2, 3 
4094,8 4 4, 8 3496 0 3, 4 

3446 0 4, 5 

Ir=relatieve intensiteit; v,v'=vibratie-overgang 

* in een ontlading is Ir groter dan 2. 

Sc.ftema van. de 

~Oru!Jl.OVVtgan.gen. 

van N2 mei. daWl...P,.j_j 

de nam.en van. de 

Rij~o/U!JUl.e. 

,:,y ,:,i.e.m.en van. 

viMa:Li...e.o vVLgan.gen.. 

(Pé.AR.65). 

Ir v, v' 

10 0, 0 
2* 1, 1 
2* 2, 2 
3 3, 3 
4 4, 4 
9 1, 0 
8 2, 1 
6 3, 2 
3 4, 3 
6 2, 0 
6 3, 1 
6 4, 2 
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Tenslotte dient nog vermeld te worden dat de fotonen komende van 

N;-ionen wel te meten zijn, maar dat de intensiteit van het licht 

te zwak is om zinvolle metingen mee uit te voeren. 

3.2.3 Continuüm 

Uit eerdere metingen volgt dat er continuÜmstraling uit de 

corona-ontlading komt (SCH085). Met deze geavanceerde opstelling 

moet het mogelijk zijn aan te tonen dat deze gemeten straling 

inderdaad continuÜmstraling is of dat dit niet het geval is. 

Op analoge manier aan het eerdere werk kan dan een bovenschatting 

van de elektronendichtheid en -temperatuur gegeven worden. 

De intensiteit van het licht is als funktie van de tijd gemeten 

bij een golflengte waar geen lijn- of bandstraling aanwezig is. 

De berekende bovenschattingen bedragen respectievelijk 

3*1016 m-3 en 1600 K. De resultaten van deze-metingen zijn 

gegeven in subparagraaf 3.3.3. 
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3.3 DE RESULTATEN 

3.3.1 Koper 

Om te onderzoeken of er koper uit de spits verwijderd wordt en 

in àe ontlading ~eetserie de golf lengte 

gevarieerd rond één van de sterkste koperlijnen (1=324,7 nm). De 

gemeten intensiteit (I) is de intensiteit van het licht dat in een 

tijdsinterval van 50 ns rond de Trichelpuls uitgezonden wordt door 

een negatieve corona in lucht van 100 kPa. De golflengte, 

aangegeven door de monochromatorteller (~), is gevarieerd van 

324,2 tot en met 325,2 nm. Tevens is de donkerintensiteit (Id) 

gemeten, dat wil zeggen de intensiteit van het licht die gemeten 

wordt als het licht van de corona de monochromator niet bereikt. 

Hiervoor wordt de coronakamer afgedekt. 

Deze meetserie is uitgevoerd met een koperen spits met radius 

0,1 mm en een spleetbreedte van 400 pm. De meting vond plaats op 

x=O ;im. dus het meetvolume strekte zich uit van x=O tot 200 pro 
(=!sb). In figuur 3.2.1 is de intensiteit als funktie van de 

golflengte gegeven. Bij het bestuderen van deze grafiek moet men 

rekening houden met het feit dat deze koperlijn zich op de flank 

van één van de stikstofbanden bevindt (zie tabel 3.1). 

Uit de ijking blijkt dat de resolutie bij een spleet van 400 11m 

circa 0,6 nm bedraagt. Met dit gegeven en figuur 3.2.1 blijkt dat 

er licht afkomstig van koperatomen gemeten is met het maximum van 

de koperlijn op 1M=324,6 nm. Deze golflengte is vervolgens 

gebruikt bij de volgende meetserie. Hierin is de intensiteit (I) 

van het licht gemeten als funktie van de plaats voor eenzelfde 

ontlading als bij de vorige meetserie. De resultaten van deze 

metingen zijn gegeven in figuur 3.2.2. 
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De. in.1.e.n-tJil.e.il van /ud üc.h.i. aLó /.un.k..:Li.e. van de. gof./.h.n.gle. 

voo11. lU2JI. ne.gali.e.ve. co11.ona in f.uc.h.i. van 100 k.Pa 

(V c=-5, 5 kV, 7Tr=4 f1-11 VPM= 1200 V, sb:400 µm. 1 x:O µm.1 

R:0,1 mm, d=5 mm). 

De gemeten intensiteit wordt nu gebruikt om de dichtheid van.. de 

koperaüomen (nCu) te berekenen die aanwezig moet zijn om deze 

intensiteit te kunnen behalen. Vervolgens zal ik nagaan of deze 

dichtheid door sputteren veroorzaakt kan worden. 

Uit figuur 3.2.2 volgt I-Id= 3,6 fotonen/s op x=O pm. Dit geeft 

samen met de quantumefficiency van de photomultiplier (19 %) een 

intensiteit van 19 fotonen/s. 
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De ini..en.-1-i.i..eil van het licht aî..-0 /-unklie van. de. a/_,1tand tot 

de. ;,pil;, voo//.. een. negatieve co//..ona -in. fucht van 100 k.Pa 

(Vc:-5,4 k.V, 7Tr=4 µ;,, VPM=1200 V, sb:100 pm1 fN:324,6 nm., 

R:0,1 mm, d:5 mm.). 

Dit komt uit een klein volumeëlement waarvan het volume (V) gelijk 

is aan: 

2 h3N V = h sbïr 
32 + 240 • (3.1) 

Deze formule is afgeleid in appendix D. 
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Ik probeer nu een relatie te leggen tussen de gemeten intensiteit 

van de 324,7 nm CuI-lijn en de aanwezige koperdichtheid. Hiertoe 

maak ik gebruik van een coronamodel voor de berekening van het 

aangeslagen koperniveau en stel: 

4nE. 
hv k n nc ' e e u 

(3.2) 

hierin is l de emissie van de 324,7 lijn per volumeëenheid en per 

eenheid van ruimtehoek, hv de energie van het uitgezonden foton, 

k de bevolkingssnelheid van het emitterend niveau door aanslag 
e 

uit de grondtoestand en n de elektronendichtheid. e 
Is de gemeten intensiteit I afkomstig uit een volume V en 

gedetecteerd in een ruimtehoek ~ gedurende een tijd t dan geldt: 

~ t 
I = v-4 hv k n nC -7 :rt: e e u Tr 

(3.3) 

Voor de dichtheid van de Cu-atomen geldt dus: 

7 
I 4:rt: Tr 1 

n - -------Cu - V ~ t k n (3.4) 
e e 

Het aantal elektronen dat gedurende de puls gevormd is (Ne) volgt 

uit het oppervlak van de puls. Hiervoor wordt de puls voorgesteld 

door een driehoek (zie figuur 3.3.3). Dit is geoorloofd omdat de 

elektronen de grootste bijdrage aan de stroompuls leveren. Voor 

het aantal elektronen geldt: 

N = e 
(3.5) 

waarbij î het maximum van de puls is, en t 1 en t 2 respectievelijk 

de stijg- en daaltijd van de puls. 
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î 

( )( ) 

De elektronendichtheid volgt nu uit: 

/iguW?.. 3.3.3 

5 cfiem~duz VOOMle.Lling 

van de. -6UW ompui/.,. 

(3.6) 

waarbij V0 het volume van de gehele ontlading is. Als de ontlading 

voorgesteld wordt als een cylinder met diameter h en hoogte h dan 

geldt voor V0 : 

Va = tnh3 
. (3.7) 

Substitutie van formules (3.1), (3.5), (3.6) en (3.7) in formule 

(3.4) geeft: 

(3.8) 

De elektronen- en koperdichtheid kunnen nu berekend worden door 

de volgende waardes aan de parameters toe te voegen: I=l9 fotonen/s, 
2 -2 -15 3; fl=a 1 =4*10 sr, 7Tr=4 fs, i=50 ns, ke=5,87*10 m s (de Haas, 

private communication), e=l,6*10- 19 C, Î=l mA, t 1=1 ns, t 2=4 ns, 

N=2, sb=lOO fm en h=400 fm (figuur 1.2.2). 



Hieruit volgt: 

n = 3,1*10
17 

e 
m 
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-3 en 

De vraag is nu of deze koperdichtheid door sputteren veroorzaakt 

kan worden. Om deze vraag te beantwoorden zal ik proberen aan 

de sputtercoëf f iciënt een waarde toe te kennen en deze met 

literatuurgegevens te vergelijken. 

Stel er geldt een netto bronsterkte van koperatomen die van de 

spits vertrekken en deze bronsterkte is gelijk aan S. Voor de 

schatting van de dichtheid van neutrale koperatomen in de buurt 

van de spits neem ik aan dat er een bolsymmetrie is. Dan is de 

stroomdichtheid van koperatomen (j): 

j(r) __ -D dn _ S 
dt - 4nr2 

met als oglossing voor de dichtheid n: 

s 1 
n(r) = 4n!) r + constante . 

(3.9) 

(3.10) 

Hierbij is r de afstand tot de spits, D de diffusiecoëfficiënt 

en n de koperdichtheid. 

Als r naar oneindig gaat moet n(r) naar nul gaan zodat op de 

afstand r0 van de spits voor de dichtheid geldt: 

oftewel 

n(ro) - __?__ l 
- 41!'1) r:- (3.11) 

(3.12) 
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Stel het bekeken volumeëlement is een bolschil dan geldt: 

4rr D )3 3 V = ~ ((r 0 + r - ro) (3.13) 

met r~ de straal van de bol en Dr ue dikte van de schil. 

Hieruit volgt: 

2 2 4rr 3 
V = 4rrr 0 Dr + 4rcroDr + ~Dr • (3.14) 

En omdat Dr bekend is volgt hieruit een vierkantsvergelijking met 

als oplossing: 

V Dr 2 ! 
ro = -!Dr + (4rcDr - ~) (3.15) 

Indien er per Trichelpuls N. positieve ionen gevormd worden zal 
J. 

een goede schatting voor de sputtersterkte zijn: 

N.k 
J. s s = -7-
Tr 

(3.16) 

hierin is k de sputtercoëfficiënt, dat wil zeggen de hoeveelheid 
s 

gesputterde neutrale koperatomen per inkomend ion. 

Gelijkstelling van formule (3.12) aan formule (3.16) geeft: 

k = s (3 .17) 

Het aantal gevormde positieve ionen is ongeveer gelijk aan het 

aantal gevormde vrije elektronen, dus N.=N . Dit geeft: 
J. e 

k = s (3.18) 

Substitutie van D=O,l m2/s (VELD83), 7Tr=4 ps. ncu=l,4*10
14 

rn-
3 

n =3,1*1017 m-3 ; V0 =5*10-ll m3 (formule (3.7)) en ro= 30 pm 
e · -12 3 

(formule (3.15) met Dr=5011m en V=2*10 m uit formule (3.1)) 

levert: 

k = l,4*10-3 atomen/ion 
s 
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Deze waarde komt in de buurt van de waarde die van Veldhuizen 

(VELD83) vindt. Hij vindt voor het sputteren van Cu-atomen door 

Ne-ionen een coëfficiënt van 3*10-3 atomen/ion. 

Rekening houdend met het feit dat de sputtercoëf ficient omgekeerd 
2 P.venredig is met n en dat de geschatte elektronendichtheid vrij e 

hoog is volgt dat de sputtercoëf f iciënt hoger kan zijn dan hier 

berekend is. 

Al met al kan geconcludeerd worden dat sputteren inderdaad de 

aanwezigheid van koper in de ontlading en op de anode kan 

verklaren. 
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3.3.2 Stikstof 

3.3.2.l Druk, plaats en tijd 

De lichtintensiteit is gemeten als funktie van zowel de tijd als 

de plaats bij rlrukken van 35 en 100 kPa in een negatieve corona in 

lucht. De spits was van staal met een radius van U,03 mm welke op 

4 mm van de plaat was geplaatst. De golflengte van het gemeten 

licht was 337,0 nm. 

De meting is uitgevoerd van x=-50 pm (voor de spit~) tot 400 pm 

met stappen van 50 pm. Op elke plaats is het licht als funktie van 

de tijd gemeten in het tijdsinterval van 100 ns rond de Trichelpuls 

waarvan het maximura op t=24,8 ± 0,4 ns ligt. De resultaten van deze 

metingen zijn gegeven in figuur 3.3.4. 

Duidelijk zichtbaar is het feit dat het maximum in de 

lichtintensiteit bij p=35 kPa verder van de spits verwijderd is dan 

bij p=lOO kPa. De grotere vrije weglengte van'de elektronen zou 

hiervan de oorzaak kunnen zijn. 

De drukafhankelijkheid van de lichtpuls zelf wordt uitvoerig 

behandeld in de volgende subparagraaf. 
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a : (V c=-7, 3 kV, 7Tr=1 JL-1 1 VPM= 1200 V, sb: îOO ;mz1 

f.M:337,0 n.m., R:0,03 mm, d:4 mm) 

t: (Vc:-2,4 kV, 7Tr=1,5 µ-1, VPM=1250 V, J?.e-ól al.-ó a). 

4CD 
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3.3.2.2 Druk en tijd 

In vervolg op de meting beschreven in de vorige subparagraaf is de 

lichtintensiteit als funktie van de tijd gemeten voor drukken 

variërend van 20 tot 100 kPa in eenzelfde corona-ontlading. Deze 

metingen zijn eveneens verrici1L wet de stalen spits met radius 

0,03 mm en bij een golflengte van 337,0 nm. In tegenstelling tot 

de vorige metingen zijn deze op één plaats uigevoerd namelijk 

x=O pm met een spleetbreedte van 400 pm. Uit deze lichtpulsen is 

de daaltijd (7d) van de achterflank bepaald omdat deze veel 

kleiner is dan de tijdconstante voor spontane emissie. De laatste 

bedraagt circa 31,6 ns (MILL73) terwijl de daaltijd bij hoge 

drukken kleiner dan 5 ns is. 

In figuur 3.3.5 zijn de lichtpulsen gegeven zoals deze bij enkele 

drukken gemeten zijn. In figuur 3.3.6 is de reciproke daaltijd 

uitgezet tegen de druk. 

Zoals ook bij de stroompuls waargenomen is (GRAV85), neemt de 

stijgtijd van de lichtpuls toe bij afnemende druk (figuur 3.3.5). 

De daaltijd is eveneens drukafhankelijk, hetgeen ik in het volgende 

gedeelte van deze subparagraaf zal trachten te verklaren. 

Het feit dàt de daaltijd drukafhankelijk is, is in het verleden 

meermaals waargenomen (CAL071, MILL73, BECK77). Echter in die 

gevallen is de daaltijd omgekeerd evenredig met de druk en hier 

niet. Vooral bij lage drukken wordt van deze lineairiteit afgeweken 

(zie figuur 3.3.6). 

In alle gevallen wordt de verandering van de daaltijd verklaard 

met het verschijnsel botsingsdeëxcitatie ten gevolge van moleculen 

in de grondtoestand, oftewel quenching. De hierbij horende 

tijdconstante (7 ) kan als volgt geschreven worden: 
m 

(3.19) 

oftewel 

1 À 
7 = ~ (mk T/3) 2 

m 6 p B m 
(3.20) 
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De daaiLi..jd van. de üchtpuf..ö al..-1 /.unki:_.i_e van. de wwk, 
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vel"liegeruuool"ldigt en de /lOndje.ö de gRJ!l.R..ien daalLi..jden. 

Hierbij stelt óm de botsingsdoorsnede van de moleculen voor, vth 

de thermische snelheid van de moleculen, m de massa van één 

molecuul, kB de Boltzmann-constante en T de kamertemperatuur. 

Met dit verschijnsel is de vorm van de grafiek in figuur 3.3.6 

niet te verklaren. Dit verschijnsel is echter wel te verklaren 

als de botsingsdeëxcitatie ten gevolge van elektronen hierbij 

betrokken wordt. 
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De tijdconstante voor quenching ten gevolge van elektronen (7 ) kan 
e 

als volgt geschreven worden: 

oftewel 

7 
e 

7 
e 

1 =---ó n v e e e 

1 ---ó n e e 

waarbij ó de botsingsdoorsnede voor de elektronen is, n de e e 

(3.21) 

(3.22) 

elektronendichtheid, v de elektronensnelheid en E de elektrische e 
veldsterkte. De uitdrukking voor v is gegeven in een handboek e 
voor ontladingen in lucht door Badaloni et al. (BADA72). 

De gemeten daaltijd kan nu als volgt geschreven worden: 

1 1 1 1 ----+-+-
7d - 7 7 7 sp m e 

(3.23) 

waarbij 7 de tijdconstante voor spontane emissie is. Zoals eerder sp 
vermeld volgt deze uit de metingen van Millet et al. (MILL73): 

7 = 31,6 ns. sp (3.24) 

Uit de gemeten daaltijden van de lichtpuls en formule (3.23) blijkt 

dat de invloed van deëxcitatie door moleculen het grootst is bij 

lage drukken. Zonder elektronenquenching volgt uit de daaltijd 

gemeten bij p=20 kPa: ó =6,ll*l0-21 m2 . Dit is de grootste waarde 
m 

van deze botsingsdoorsnede die hier mogelijk is. 

Vervolgens is de botsingsdoorsnede voor elektronen, met behulp van 

formule (3.23), berekenend voor twee gevallen. In het eerste geval 

is de molecuulquenching wel meegenomen (ó =6*10-21 m2) en in het 
m 

tweede geval niet. De resultaten van beide berekeningen zijn 

gegeven in figuur 3.3.7, waarbij de elektronendichtheid op dezelfde 

manier berekend is als in subparagraaf 3.3.1. De berekende waarde 

bedraagt 2,4*1018 m-3 (voor een puls van 1 mA in een gebied van 

100x100x200 fl!l). 

Deze berekeningen geven in feite een onder- en bovenschatting 

van de botsingsdoorsnede. 
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3.3.2.3 Golflengte en plaats 

De intensiteit van het licht komende van een negatieve corona in 

lucht van 100 kPa is gemeten als funktie van de golflengte en de 

plaats. De spits was van staal met een radius van 0,03 mm, 

geplaatst op 4 mm van de plaat. Licht met een golflengte van 

337,0 en 357,6 nm is hierbij onderzocht op plaatsen variërend van 

0 pm tot respectievelijk 350 en 500 pm. Evenals bij de metingen 

aan koperlijnen het geval is, is de gemeten lichtintensiteit (I) 

het aantal fotonen dat per seconde op de photomultiplier valt in 

een tijdsinterval van 50 ns rond de Trichelpuls. Op deze manier 

wordt de donkerintensiteit (Id) sterk onderdrukt. 

De resultaten van beide metingen zijn gegeven in figuur 3.3.8. 

Uit deze figuur blijkt dat licht met de grotere golflengte nog op 

een grotere afstand van de spits uitgezonden wordt. Dit is niet 

te verklaren met het feit dat de elektronenen~rgie op grotere 

af stand kleiner is en dat daardoor de elektronen het ene 

bovenniveau niet meer kunnen bevolken, want het betreft hier twee 

gelijke bovenniveaux (zie tabel 3.1). Analoog aan de situatie in 

subparagraáf 3.3.2.2 zou botsingsdeëxcitatie ten gevolge van 

elektronen ook hier een mogelijke verklaring kunnen zijn. Op 

grote af stand is de elektronenenergie kleiner en daardoor de 

deëxcitatie naar een lager benedenniveau minder waarschijnlijk. 

Een schatting van de botsingsdoorsneden kan hier niet gegeven 

worden omdat het hier metingen bij hoge druk betreft. De 

daaltijd van de lichtpuls komt in de buurt van het oplossend 

vermogen van de gebruikte opstelling en variaties op deze 

daaltijd zijn zelfs met deze opstelling nauwelijks meetbaar. 
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R:0,03 rrun, d:4 rrun). 
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3.3.2.4 Frequentie 

De intensiteit van het licht met golflengte 337,0 nm komende van 

een negatieve corona in lucht van 100 kPa is gemeten als funktie 

van de pulsrepetitiefrequentie. Dit is·gebeurd met de stalen spits 

met radius 0,03 mm diP. op 4 mm van de plaat was geplaatst. De 

meting is verricht op x=O pm met een spleetbreedte van 400 pm. 
De intensiteit is als funktie van drie verschillende 

Trichelfrequenties gemeten. De resultaten van deze metingen zijn 

gegeven in figuur 3.3.9. 
a b c 
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(VpM=1250 V, sb:400 ;un1 41:337,0 nm., R:0,03 mm, d:4 mm); 

a: V =-8, 0 kV, c 

7Tr=1 µ1J 

g_: Vc:-7,0 kV, 

7Tr=Î, 5 )1-/J 

c: V c=-6, 3 kV, 

7rr=3 µ1J 
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Opmerkelijk is het verschil in daaltijd van de lichtpuls, aangezien 

de druk hier niet gevarieerd is. De Trichelpuls verandert niet, dat 

wil dus zeggen dat de elektronendichtheid niet verandert. Toch 

sluit dit het optreden van botsingsdeëxcitatie door elektronen 

niet uic, aangezien Je veldsterkte ock invloed hierop ujtoefent 

(zie paragraaf 3.3.2.2). 

Bij het opvoeren van de frequentie springt de ontlading op een 

gegeven moment in een andere mode. Zoals Trichel al waargenomen 

heeft (TRIC38) ontstaat er op een andere plaats op de spits nog een 

ontlading. De corona-onlading ontstaat nu alternerend op beide 

plaatsen, waardoor tevens twee Trichelpulsen van verschillende 

hoogte ontstaan: de ene is circa 20 % lager dan de andere. 

Door de discriminator zo af te ster.unen dat deze alleen op de hoogste 

Trichelpuls reageert wordt alleen de lichtpuls gemeten die bij deze 

Trichelpuls hoort. Met behulp van de daaltijden van de lichtpulsen 

(figuur 3.3.9) en de berekeningen in subparagraaf 3.3.2.2 moet 

het mogelijk zijn de ontstane veldverlaging te berekenen .• 

De daaltijden voor 7Tr=l ?sen 7Tr=3 fS zijn respectievelijk 4,7 

en 10,7 ns. Het betreft hier gelijke Trichelpulsen dus ook gelijke 

elektronendichtheden (n =2,4*1018 m-3 , subparagraaf 3.3.2.2). e 
Aangezien deëxcitatie door moleculen bij hoge drukken nauwelijks 

van belang is kan deze verwaarloosd worden. In dit geval kan, met 

behulp van formule (3.22), voor de verhouding van de daaltijden 

het volgende geschreven worden: 

(3.25) 

waarbij het cijferindex de Trichelperiode in fS aangeeft. Hierbij 

wordt aangenomen dat de botsingsdoorsnede voor beide modes gelijk 

is, aangezien de verwachte veldverlaging niet groot is. 
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Doordat bij de hogere frequentie de spitsspanning hoger is en dus 

de daaraan gekoppelde veldsterkte ook, wordt deze veldverlaging 

minder groot, namelijk: 

v 7 
E = E .J:l (__Q]_)l,399 

l 3 vc3 7dl 
(3.26) 

Substitutie van de daaltijd in formule (3.26) geeft: 

(3.27) 

De veldverlaging is dus inderdaad niet zo groot, zodat de aanname 

betreffende de botsingsdoorsnedes geoorloofd lijkt. 

In paragraaf 3.4 wordt de bespreking van de metingen aan stikstof 

hervat. Eerst wordt in subparagraaf 3.3.3 de meting besproken 

die aan moet tonen of er continuÜmstraling uit de corona-ontlading 

gezonden wordt. 
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3.3.3 Continuüm 

In eerder onderzoek is ook gezocht naar continuÜmstraling (SCH085). 

In dat onderzoek is gemeten bij een golflengte van 345,0 nm. Met 

deze opstelling blijkt dat er bij die golflengte een lichtpuls 

uitgezonden word~. Nu is gezocht naar een golflengte waarbij dlL 

niet het geval is: bij ~=460,0 nm is geen lichtpuls te zien. 

In een corona-ontlading in lucht van 100 kPa met een stalen spits 

met radius 0,03 mm op 4 mm van de plaat is de lichtintensiteit 

gedurende 1 ?s gemeten terwijl de Trichelperiode 1,2 ?s was. 

Tevens is de donkerintensiteit gedurende die tijd gemeten. De 

resultaten van deze metingen zijn gegeven in figuur 3.3.10. 

In deze figuur is duidelijk te zien dat de intensiteit gedurende 

de hele tijd constant is (de fluctuaties worden hoofdzakelijk 

veroorzaakt door de transient-recorder). 

Opvallend was dat bij eenzelfde meting met eeo spits van 0,12 mm 

geen straling gemeten is. Het hogere veld bij de kleine spits kan 

dus een invloed hebben op de aanwezigheid van continuÜmstraling. 

Met behulp van de waarde van de netto intensiteit kan een 

bovenschatting van de elektronendichtheid (n ) en -temperatuur (T ) 
e e 

berekend worden (SCH085). De gebruikte formules zijn gebaseerd 

op een thermisch-plasma-model: 

é = é ei ea 
f.., c f.., fb + éf..,ff + é f.., ff (3.28) 

2 n 
éf..,fb = l,6C1 -f!-r (1-e-z) (3.29) 

f.. T2 
e 

2 
ei n 

éf..,ff = l, 2C 1 -f!-r e -z 
(3.30) 

f.. T2 
e 

ea n 

éf..,ff = C e (t -773)(l+(l+z) 2) -z 
(3.31) 2 f..2Tl! e e 

e 

met he 
z = .t' k T 

B e 

cl = 1,6321*10-43 J -4 -t -1 -1 m K s sr 

c2 + 1,0344*10-32 J -3K-H -1 -1 m s sr 
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Met behulp van de conputer is de elektronendichtheid als funktie 

van de elektronentemperatuur berekend waarbij de 

stralingsintensiteit gelijk is aan de gemeten lichtintensiteit. 

De resultaten van deze berekening zijn gegeven in figuur 3.3.11. 

Hieruit volgt dat de maximale di~htheirl circa 3*1016 m-3 

bedraagt bij een temperatuur van circa 1600 K. Als we deze waarde 

vergelijken met de dichtheid in de Trichelpuls zien we dat het 
18 -3 . verschil minstens twee ordes is (n 1 =2,4*10 m , zie e,pu s 

subparagraaf 3.3.2.2). 

Uit deze metingen blijkt dus dat er continuÜmstraling uitgezonden 

wordt. 



n 
e 
-3 rn 
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2600 3400 4200 5000 

1015 

1013 

2600 3400 4200 5000 

T K e 

De fi.e/1..ek.ende .e.1.R.kiAon.encli..ch..:th.ei..d en. -i.R.mpvwi..uWL ho~ lij 

de lic.fi:LinJ:.R.n/).i:le.il zoa.f.4 gegeven. in /_,iguWL 3.3.10. 
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3.4 DUBBELE PIEKEN 

3.4.1 De meting 

Tijdens de metingen heb ik een vreemd verschijnsel waargenomen, 

dat alleen onder bepaalde cu11Jiti~s aptreadt. Bij alle tot nu toe 

behandelde metingen heb ik dit verschijnsel niet waargenomen. 

Bij een negatieve corona in lucht van 100 kPa is de Trichelpuls 

gedurende de eerste nanoseconde monotoon stijgend (GRAV85) en 

daarna monotoon dalend (zie paragraaf 1.4). De Trichelpuls heeft 

één maximum (dus vertoont één piek). Omdat een piek in de stroom 

gerelateerd is met een maximum in het elektronentransport rond de 

spits verwachten wij ook één maximum in de lichtpuls. Zoals in het 

vervolg zal blijken is dat onder de volgende condities niet het 

geval. 

Bij deze metingen is de lichtintensiteit gemeten als funktie van 

de tijd op verschillende plaatsen in de negatieve corona in lucht 

van 100 kPa. De gebruikte koperen spits heeft een radius van 0,12 

mm en is op 5 mra van de plaat geplaatst. Deze meetseries zijn 

verricht bij twee golflengtes namelijk 337,2 en 380,4 nm en de 

plaats van het meetvolume is gevarieerd van 0 to 1200 pm met 

stappen van 200 pm (=~sb). De resultaten van deze metingen zijn 

gegeven in figuur 3.4.1. 

Bij het bekijken van de resultaten vallen de dubbele pieken direct 

op. Ook bij de spits met radius 0,1 mm treden deze dubbele pieken 

op. De verklaring van deze pieken is niet eenvoudig. In de 

volgende subparagraaf wordt getracht een verklaring te vinden voor 

dit vreemde verschijnsel. 
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3.4.2 De oorzaak 

In de volgende zes subparagrafen zal getracht worden de dubbele 

pieken te verklaren. Als oorzaak kunnen genoemd worden: De 

Trichelpuls, de elektronen, een meetfout, recombinatiestraling, 

plasma-oscillaties en d~ positieve kolo~. 

3.4.2.1 De Trichelpuls 

De maximaal haalbare pulsrepetitief requentie bedraagt bij deze 

configuratie circa 5 MHz (ïTr=200 ns). Als een foton een stoppuls 

veroorzaakt is dit foton zeker veroorzaakt door de Trichelpuls 

die de starttrigger gegeven heeft, omdat de maximale tijd dat de 

TPHC open staat slechts 100 ns is. 

Zen tweede mogelijkheid zou de eerder vermelde mode-overgang 

kunnen zijn (zie paragraaf 3.3.4). Op de oscilloscoop zijn twee 

verschillende Trichelpulsen te zien, waarvan meestal de hoogte 

verschilt (zie figuur 3.4.2). Zoals ook in subparagraaf 3.3.4 

besproken is kunnen de pulsen komende van de ene ontlading met 

behulp van de discriminator weggefilterd worden. Dus de gemeten 

lichtpuls vertegenwoordigt alleen die fotonen die in één van de 

twee ontladingen ontstaan zijn. 

De Trichelpuls kan niet de oorzaak zijn van de dubbele pieken. 

0 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·disc 

/iguWI.. 3.4.2 

ï~ich..e..1.pul,;,en. zoal~ deze op een o~ci11o~coop te z.uz.n z~Jn 

.i..n hei geval da± de onllad...i..ng op twee pl..a~en. MancLi mei.. 

daGA.lij hei di~C//Á..lrU.nai..o~iveau. ( di~c). 
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3.4.2.2 Elektronen 

Een tweede elektronenlawine, bijvoorbeeld veroorzaakt door 

foto-ionisatie aan het kathodeoppervlak zou een tweede lichtpiek 

kunnen veroorzaken. Echter zo'n tweede lawine zou ook een tweede 

stroompiek moeten veroorzaken. Deze laatste moet dan zichtbaar 

zijn op een oscilloscoop als deze in de opstelling wordt 

geplaatst. Een tweede stroompiek is niet waargenomen zodat ook deze 

mogelijkheid vervalt. 

3.4.2.3 Meetfout 

Een mogelijkheid die zeer voor de hand ligt is de meetfout. Er 

zijn verschillende argumenten die dit echter tegenspreken: de 

tweede lichtpiek is geen meetfout. 

Het eerste argument betreft de meting met de spits met radius 

0,03 mm: hier treedt dit verschijnsel niet op'(zie figuur 3.3.5). 

In subparagraaf 2.3.7 is beschreven dat de transient-recorder 

niet helemaal optimaal werkt, maar bij een andere instellling van 

de TPHC blijft het tijdverschil hetzelfde, dat wil zeggen het 

aantal kanalen tussen beide pieken verandert. Dit sluit een 

meetfout ten gevolge van de transient-recorder uit. 

Tevens is nagegaan of er sprake is van overspraak van de 

Trichelpuls naar de andere (foton) ingang van de dicriminator. 

Ook dit blijkt niet het geval te zijn. 

Tenslotte is onderzocht of de meetopstelling aardlussen bevat 

zodat er in het elektronisch systeem pulsen rondlopen, de 

zogenaamde 'ringing pulses'. Deze zijn er niet. 

Samenvattend kan gezegd worden dat de pieken niet veroorzaakt 

worden door meetfouten. 

3.4.2.4 Recombinatie 

Tijdens de Trichelpuls ontstaan positieve ionen. Deze zouden 

kunnen recombineren tot aangeslagen neutrale deeltjes en dan 

fotonen uitzenden. De tweede piek zou dan een recombinatiepiek 

zijn. Deze piek volgt echter op circa 2 ns van de eerste hetgeen 

zeer snel is voor recombinatieprocessen. 
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Aan de hand van een schatting van de recombinatietijd kan 

aangetoond worden dat deze tijd inderdaad groter is dan 2 ns. 

Voor de tijdconstante voor recombinatie 7 kan geschreven worden: 
r 

7 
r 

1 
k l'l 

r e 

met k de recombinatiecoëfficiënt. r 
S b . . 3 1'~10 17 - 3 u stitutie van n = , ~ m 

e 
k =l0-12 m3s-l (BADA72) levert 

r 

(subparagraaf 3.3.1) en 

7r=3,1*10-S s=31 fS· De 

(3.32) 

Trichelperiode bedraagt 3 fS dus recombinatie treedt nauwelijks op 

en kan ook geen tweede lichtpiek veroorzaken. 

3.4.2.5 Plasma-oscillaties 

De tweede lichtpiek zou veroorzaakt kunnen zijn door een 

oscillatie die op den duur stopt omdat de ele~tronenproduktie 

stopt. In dit geval moet de tijdconstante van deze 

plasma-oscillatie dus circa 2 ns bedragen. Voor deze tijdconstante 

(7 ) geldt: 
p 

7 = 21T (~)t 
p n e2 (3.33) 

e 

met m de massa van een elektron en [ 0 de diëlektrische constante. 

S b . . 3 l-~1017 - 3 1 - 2 0"'10-lO 0 2 D. u stitutie van n = , ~ m evert I = , ~ s= , ns. it e p 
proces is dus te snel om een tweede piek op 2 ns te kunnen 

verklaren. 

3.4.2.6 Positieve kolom 

Uit metingen van Ikuta et al. (IXUT76) blijkt dat er twee .gebieden 

ontstaan waaruit licht gezonden wordt, gescheiden door een donkere 

ruimte. Deze gebieden worden negatieve glim en positieve kolom 

genoemd en de ruimte ertussen de donkere ruimte van Faraday. Uit 

deze metingen blijkt bovendien dat de positieve kolom, welke het 

verst van de spits verwijderd is, richting spits beweegt. 

Dit gebied zou verantwoordelijk kunnen zijn voor de tweede 

lichtpiek. 
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In figuur 3.4.1 is echter nog een derde piek zichtbaar. Deze piek 

is weliswaar klein maar toch duidelijk aanwezig. Achter de 

positieve kolom verschijnt niet nog een donkere ruimte, zodat ook 

dit verschijnsel niet alle pieken kan verklaren. 

3.4.2.7 De oorzaak 

Na deze zes pogingen de pieken te verklaren kan gezegd worden dat 

ik hier op een uiterst vreemd verschijnsel gestoten ben, dat 

moeilijk te verklaren is. 

In de volgende subparagraaf wordt een laatste poging ondernomen 

deze pieken alsnog te verklaren. 
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3.4.3 Superfluorescentie 

3.4.3.1 Het verschijnsel superfluorescentie 

Gezien het feit dat de golflengtes, waarbij de lichtpieken 

waargenomen 2ijn, behoren tot hetzelfde systPPm waartoe ook àe 

laserlijnen van de stikstoflaser behoren en gezien het feit dat 

deze laser werkt dankzij het verschijnsel superfluorescentie, is 

het heel goed mogelijk dat dit verschijnsel ook de oorzaak is van 

de waargenomen pieken. 

Superfluorescentie (voortaan afgekort met SF), ook wel 

superradiantie genoemd, is te omschrijven als collectieve 

spontane emissie van fotonen: het stralingsveld van een uitgezonden 

foton veroorzaakt de emissie van een ander foton en op deze manier 

ontstaat een fotonenlawine. 

Dit is niet hetzelfde als gestimuleerde emissie omdat dan het foton 

zelf de emissie veroorzaakt door een botsing. 

SF kan pas optreden als de dichtheid van de aangeslagen niveaux 

hoog genoeg is. Als deze dichtheid in een systeem niet bereikt 

wordt kan SF dus nooit optreden. 

Voor het optreden van SF moet bovendien de deëxcitatietijd ten 

gevolge van SF groter zijn dan de tijd die een foton nodig heeft 

om het gebied waarin SF optreedt te verlaten en kleiner dan de 

spontane emissie tijd. In dit geval is de eerste kleiner dan 1 ns, 

de tweede circa 10 fs en de laatste circa 32 ns, zodat aan deze 

voorwaarden is voldaan. 

Kenmerkend voor SF zijn de volgende twee eigenschappen: de 

piekintensiteit is evenredig met het kwadraat van de dichtheid 

van de aangeslagen niveaux en de vervaltijd van die niveaux is 

omgekeerd evenredig met die dichtheid (MACG81). De piekintensiteit 

bij gestimuleerde emissie is slechts evenredig met die dichtheid. 

Bij SF worden alle fotonen uitgezonden in een kleine ruimtehoek 

parallel aan de langste dimensie van het volumeëlement. 

Dit alles leidt ertoe dat de stikstoflaser pulsen van 1 ns kan 

geven terwijl de natuurlijke levensduur van de aangeslagen 

niveaux groter is. 



-90-

Bij het tot nu toe beschreven verschijnsel gaat het om enkele 

pulsen, maar het verschijnsel oscillatorische superfluorescentie 

is ook bekend. Oscillatorische SF, ook wel quantum beats genaamd, 

komt voor als de af metingen van het systeem veel groter zijn dan 

de golf lengte. De uitgezonden fotonen worden opnieuw ingevangen 

door deeltjes in hetzelfde volumeëlement. Hierdoor stijgt de 

dichtheid weer en kan SF opnieuw optreden. 

Omdat de fotonen van de eerste puls de oorzaak zijn van de tweede 

kan de tweede nooit hoger zijn dan de eerste. In ons geval wordt 

op bepaalde plaatsen in de ontlading de tweede piek wel hoger dan 

de eerste. Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt door het feit dat 

de externe produktie van aangeslagen niveaux (door elektronen) na 

de eerste piek nog niet verdwenen is. 

De waargenomen pieken zouden in ons geval veroorzaakt kunnen worden 

door deze externe produktie die nauw samenhangt met het 

elektronentransport. De juiste naam voor dit verschijnsel zou dus 

niet quantum beats maar production beats zijn. 

In de volgende subparagraaf wordt een eenvoudig model behandeld 

waarmee deze production beats te verklaren zijn. 
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3.4.3.2 Het superfluorescentie-model 

Met een eenvoudig model zijn meerdere lichtpieken te berekenen. 

Omdat dit model uitgaat van één volumeëlement met constante 

grootte is de relatieve verhouding van de lichtpieken hiermee 

niet te verklaren. 

De balansvergelijking zonder SF luidt: 

dN 
dt = p - BN (3.34) 

waarbij P de produktiefactor is en B de overgangswaarschijnlijkheid 

veroorzaakt door spontane emissie en botsingsdeëxcitatie. 

Met SF luidt deze vergelijking: 

dN S N2 dt = p - BN - F (3.35) 

waarbij SF de overgangswaarschijnlijkheid voor collectieve 

spontane emissie is. In beide vergelijkingen stelt N het aantal 

aangeslagen niveaux voor. 

Stel dat bij N=No het verlies door botsingsdeëxcitatie en SF 

gelijk is, dan geldt: 

Beide balansvergelijkingen delen door No levert: 

d(N/No) P N 
- dt - = No - B Na en 

d(N/No) 
dt 

= Np - B .J!... - S N2 
0 No F No 

Substitutie van n=N/No en SFNo=B levert: 

(3.36) 

(3.37) 

(3.38) 

(3.39) 

(3.40) 
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Stel nu dat P uit twee verschillende Gauss-krommen bestaat, 

namelijk: 

voor t-; to 

De constante Po volgt uit: 

dn 
dt = 0 en n = no op t=O 

namelijk: 

(3.4la) 

(3.4lb) 

(3.42) 

De differentiaalvergelijking met de n2-term is niet analytisch op 

te lossen, daarom zijn deze vergelijkingen opgelost met behulp van 

het Runge-Kutta iteratie proces. 

De iteratie begint met formule (3.39) totdat n boven een van te 

voren instelbare waarde komt (nSF). Dan wordt formule (3.40) van 

toepassing, dus SF treedt op. Dit gaat door totdat het quotiënt van 

lichtopbrengst en produktie een bepaalde, eveneens van te voren 

instelbare waarde heeft bereikt. Hierna gaat de iteratie weer 

verder met formule (3.39) en herhaalt het proces zich. 

In figuur 3.4.3 zijn de produktie, de relatieve dichtheid en de 

lichtopbrengst als funktie van de tijd gegeven, zoals deze 

berekend zijn met behulp van bovenstaand iteratieproces. Bovendien 

is de lichtopbrengst gegeven zoals deze met de gebruikte 

meetopstelling gemeten zou zijn. 

Het SF-gedeelte is duidelijk zichtbaar als hele scherpe pieken. 

De gemeten lichtintensiteit als funktie van de tijd is weliswaar 

veel complexer (figuur 3.4.1), maar in dit model is de 

plaatsafhankelijkheid van de produktie niet meegenomen. Dit zou 

wel moeten gebeuren om dz gemeten intensiteit te kunnen berekenen. 

Maar in ieder geval zijn de pieken met SF te verklaren. 

Op grond van deze modelvorming is het niet uit te sluiten dat 

superfluorescentie een rol speelt bij de lichtverschijnselen 

in atmosferische corona's. 
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3.5 MORROW 

Getracht is metingen te verrichten aan een spits-plaat-corona 

die overeenkomt met degene die Morrow (MORR85) in zijn model 

gebruikt (zie subpdraKcaaf 1.5.2.7). Het was echter niet 

mogelijk dezelfde elektrodeafstand te gebruiken. Bij die lage 

druk (6,7 kPa), grote spitsradius (5 mm) en lage spanning (-2,9 kV) 

kan geen Trichelontlading ontstaan als de elektrodeaf stand 20 mm 

bedraagt, wel als deze 5 mm is. 

De lichtintensiteit is gemeten als funktie van de tijd en de 

plaats voor een negatieve corona in lucht en niet zuurstof zoals 

Morrow in zijn model (hierover later meer). 

De golflengte van het gemeten licht was 337,2 nm. De plaats is 

gevarieerd van 0 tot 1200 urn met stappen van 50 urn. De intensiteit 

is op iedere plaats gemeten in een tijdsinterval van 100 ns rond 

het maximum van de Trichelpuls. 

In figuur 3.5.1 is de intensiteit als funktie van de tijd gegeven 

op verschillende plaatsen. In figuur 3.5.2 is de intensiteit als 

funktie van de plaats gegeven op verschillende tijdstippen. 

Uit figuur 3.5.2 blijkt dat eerst een oplichtend gebied richting 

spits beweegt (de negatieve glim). Daarna ontstaat een donker 

ruimte met daarachter een nieuw oplichtend gebied dat ook richting 

spits beweegt (de positieve kolom). De donker ruimte (van Faraday) 

wordt daardoor kleiner. Op den duur verdwijnt de positieve kolom. 

Ikuta et al. (IKUT76) vinden een gelijksoortig verschijnsel bij 

een spits met een radius van 1 mm. 

De naar de spits bewegende negatieve glim volgt ook uit Morrow's 

model, maar de positieve kolom niet. De aanhechting is in pure 

zuurstof weliswaar groter dan in lucht maar dit verschil is te 

klein om het niet optreden van de kolom te kunnen verklaren. 

Zoals uit het volgende gedeelte zal blijken zou de positieve 

kolom in pure zuurstof zeker aanwezig moeten zijn. 
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Ik heb nog geprobeerd het licht in een zuurstof-ontlading te meten 

maar de intensiteit daarvan is te laag (circa vier maal de 

donkerintensiteit). Zelfs als het licht gedurende 5 ps in plaats 

van 100 ns wordt gemeten blijft de intensiteit laag. 

Over de Trichelpuls in een zuurstof-ontlading kan wel iets gezegd 

worden. Deze verschilt van degene die uit Morrow's model volgt: 

vergelijk figuur 1.5.13 1aet figuur 3.S.3b. In figuur 3.5.3 zijn 

de Trichelpulsen gegeven zoals deze in een corona in lucht en in 

zuurstof met behulp van een oscilloscoop gemeten zijn. 

In lucht is de vorm van de Trichelpuls wel gelijk aan die van 

Morrow's model, maar in beide gevallen is de piekstrooCT veel 

groter. 

a 

b 

10 ns 

- - - - - - - - - - - - - - --

/--iguU/1. 3.5.3 

7 .11.icfuû_pul.Avi zoaf..-1 deze. gR.JTZR.i..e.n V..Jn -lil ee.n ne.ga.Li.eve. 

co.11.ona onde.11. deze.1.t.de. om-óf_a.n.di..ghe.den af..-1 lle.-óchA.evvi lij 

tigll/1.Vt 3.5. 1 Vt 3.5.2; 

a: -lil 1.uch:l van 6,7 kPa; 

&. : -lil zuU.11.-1tot van 6,7 kPa. 
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Het enige verschil tussen beide ontladingen is het elektropositieve 

gas. De veel grotere hoeveelheid elektronegatief gas kan niet de 

oorzaak van de pieken zijn, zoals deze in figuur 3.5.3b te zien 

zijn. Deze pieken verdwijnen al als er slechts een beetje lucht 

inlekt (2 % is al voldoend~). 

Een verklaring voor de dubbele stroompieken is met behulp van de 

botsingsdoorsnedes voor excitatie van N
2 

en o
2 

te vinden. Stikstof 

exciteert veel gemakkelijker dan zuurstof (BADA72, BROW79), dus de 

elektronen verliezen in lucht meer energie dan in zuurstof. Als de 

Trichelpuls inzakt vanwege de ontstane ruimtelading zijn er in 

zuurstof meer elektronen met nog veel energie dan in lucht. Deze 

lopen verder en komen vrij snel weer in een hoger veld waarin ze 

weer versnellen. Hierdoor onstaat een tweede stroompiek. Dit 

proces kan zich eventueel herhalen zodat later nog een derde piek 

kan ontstaan. In werkelijk pure zuurstof is dit inderdaad 

waargenomen (zie figuur 3.5.3b). In lucht zijn er niet genoeg 

snelle elektronen om een meetbare tweede stroompiek te genereren. 

De lage excitatiegraad is bovendien de reden waarom een 

zuurstof-ontlading zo weinig licht uitzendt. 

Uit dit verschijnsel volgt automatisch dat de elektronen in 

zuurstof de donkere ruimte van Faraday wèl over kunnen steken. 

In zuurstof moet dus ook een posiitieve kolom zichtbaar zijn. 

Concluderend kan gezegd worden dat de door Morrow berekende 

Trichelpuls weliswaar overeenkomt met de gemeten puls in lucht 

maar niet met die in zuurstof: het gas waarin de ontlading 

plaatsvindt bij Morrow's berekeningen. In beide gassen moet 

bovendien een positieve kolom ontstaan, welke echter niet uit 

Morrow's model volgt. Er zijn dus wel enkele verschillen tussen 

Morrow's theorie en mijn experiment. 
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HOOFDSTUK 4 CONCLUSIES 

In dit hoofdstuk zullen de conclusies, die uit de meetresultaten 

getrokken kunnen worden, puntsgewijs gegeven worden: 

- Met de gebouwde meetopstelling is het mogelijk lichtmetingen 

te verrichten met een oplossend vermogen van 0,7 ns. De 

meetopstelling waarmee Becker et al. onderzoek hebben 

verricht aan het verval van aangeslagen stikstof moleculen had 

slechts een oplossend vermogen van 1,9 ns. 

' -3 
- Uit de spits wordt koper gesputterd met l,4*10 atomen per 

inkomend ion. 

- De ontlading zendt continuÜmstraling uit. De berekende 

bovenschattingen van de elektronendichtheid en -temperatuur 

zijn respectievelijk 3*1016 m-3 en 1600 K. 

- De excitatie van de moleculen wordt in de gehele ontlading· 

veroorzaakt door de elektronen. Foto-excitatie komt niet in 

aanmerking omdat er een donkere ruimte ontstaat. Bij 

foto-excitatie zou de lichtintensiteit monotoon dalen. 

- Het verval van de aangeslagen niveaux van de moleculen wordt 

eveneens veroorzaakt door de elektronen en niet of nauwelijks 

door de moleculen. 

De botsingsdoorsnede voor deze deëxcita~ie is, bij gelijk 

bovenniveau, afhankelijk van het benedenniveau. 

- Als de ontlading bij hoge spanning op twee plaatsen op de 

spits gaat branden, wordt het elektrische veld bij de spits 

lager. 

- Bij grote spitsradius (5 mm) ontstaat een negatieve glim met 

op circa 0,3 mm een donkere ruimte met daarachter een 

positieve kolom. Het is goed mogelijk dat bij de spits met 

kleinere radius deze drie gebieden ook ontstaan. Als de 

verhouding tussen de afstand spits-donkere ruimte en 

spits-plaat gelijk blijft betekent dit dat bij een spits met 

radius 0,1 mm de donkere ruimte op circa 6 fm van de spits 

ligt. 
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Methet oplossend vermogen van 50 urn betekent dit dat de 

lichtmetingen met kleine spitsradiussen vooral betrekking 

hebben op de positieve kolom. 

- Uit het aanblijven van de negatieve glim blijkt dat 

elektrûnen nog lang ~a het maximum van de Trichelpuls 

aanwezig zijn. 

De positieve ruimtelading, in de donkere ruimte, zorgt samen 

met de negatieve ruimtelading van de elektronen voor het 

afbreken vàn de stijgende flank van de Trichelpuls. 

- Uit de metingen blijkt dat Morrow's model niet geheel juist 

is: dit model voorspelt in een corona-ontlading in zuurstof 

één maximum in de Trichelpuls terwijl het experiment er twee 

of drie laat zien. 

- Bij een spitsradius van 0,1 en 0,12 mm ontstaan twee of meer 

maxima in de lichtpuls terwijl de Trichelpuls slechts één 

maximum vertoont. Dit is allen te verklaren als de 

corona-ontlading superfluorescente eigenschappen bezit. 

Dit is pas het begin van het onderzoek van de lichtpuls van de 

negatieve corona-ontlading hier op de TH. Om een nog beter 

inzicht te krijgen in het Trichelmechanisme dient het aanbeveling 

deze metingen voort te zetten, vooral met de spitsen waarbij 

dubbele pieken (zowel licht als stroom) gemeten zijn. 
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APPENDIX A HET MEETPROGRAMMA 

In deze appendix is het programma gegeven dat van een terminal, 

die verbonden is met een CAMAC-crate, een multichannel-analyser 

maakt, dat wil zeggen een systeem dat telt hoeveel keer een 

puls van een bepaalde hoogte binnenkomt en de gegevens in het 

geheugen opslaat. 

In deze appendix wordt alleen het programma gegeven. Voor meer 

informatie betreffende dit programma en de bijbehorende 

programma's verwijs ik naar de software documentatie die bij 

deze meetopstelling hoort (VDF/NT 86-07). 

In appendix B is de infornatie gegeven die verschijnt als dit 

programma gestart wordt. In appendix C wordt een voorbeeld van 

een metins gegeven. 

Bij de listins die geseven is dient nog opgemerkt te worden dat 

het programma in de taal PEP geschreven is en dat de rechte 

haken die bij arrays horen vervangen zijn door uitroeptekens(!). 
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1000 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%A 
1010 % 
1020 % 
1030 % 
1040 % 
1050 % 
1060 % 
1070 % 
1080 % 
1090 % 
1100 % 
1110 % 

THIS PROGRAM TURNS A TERMINAL AND A TRANSIENT-RECORDER 
INTO A 256-CHANNEL MULTICHANNEL-ANALYSER 

VERSION 1.0 
VERSION 2.0 
Vt:l<SION 3.û 
VERSION 3.1 

OCTOBER 31ST 1985 
NOVEMBER 21ST 1985 

JANUARY 31ST 1986 
MARCH 7TH 1986 

RINY SCHOENMAKERS 

0 
A 
0 
A 
0 

A 

0 
A 

1120 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%) 
1130 
1140 DECLARE 
1150 
1160 
1170 
1180 
1190 
1200 
1210 
1220 
1230 
1240 
1250 
1260 
1270 
1280 
1290 
1300 
1310 
1320 
1330 
1340 
1350 
1360 
1370 
1380 
1390 
1400 
1410 
1420 
1430 
1440 
1450 
1460 
1470 
1480 
1490 
1500 
1510 
1520 
1530 

atad = 0 .. 255 top= 1 .. 11 
data: ARRAY atad OF integer 
t: ARRAY yop, 31 OF char 
td: ARRAY top OF integer 
heading: ARRAY 66 OF char 
num: ARRAY 25, 52 OF char 
answer: ARRAY 1 OF char 
transient: ARRAY 1 •. 4 OF natl 
spot: ARRAY 5 OF natl 
dash: ARRAY 3 OF natl 

maxdata, mindata, total: integer 
sample, lambda, pressure, tphc, light, d_light, 
measure, meastime, black, minpos, maxpos: natl 
size, channel_size, tphc_low, tphc_high: natl 
distance: int2 
freq: real 
rs, pp, da: boolean 

% PROCEDURES FOR THE USE OF THE CAMAC AND 
% THE TR8837F TRANSIENT-RECORDER 
% FROM PAM:BOBLIB.BTC AND PAM:TESTC.MOC 

codel: ARRAY 0 OF nat2 

yO: nat2 

PROCEDURE cmc_plotter(n, a, f: nat2, lenght: integer) AT codel!4! 

code2: ARRAY 0 OF nat2 
PROCEDURE testq: nat2 AT code2!2! 
PROCEDURE read cmc(nr, ff: nat2): integer AT code2!3! 
PROCEDURE exec-crnc(nr, ff: nat2): nat2 AT code2!4! 
PROCEDURE array crnc(nr: nat2, ar :ARRAY 0 OF int2): nat2 AT code2!5! 
PROCEDURE wt_cmc(nr, ff:nat2, getal: integer) AT code2!6! 

code3: ARRAY 0 OF nat2 
PROCEDURE array_data(s: ARRAY 0 OF int2, d: ARRAY 0 OF integer) 
AT code3!0! 
PROCEDURE data surn(d: 
AT code3!1 ! -

ARRAY 0 OF integer, b, m: natl):integer 
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1540 PROCEDURE find max(d: ARRAY 0 OF integer, b, m: natl): natl 
1550 AT code3!2! -
1560 PROCEDURE data metsign(s: ARRAY 0 OF int2, d: ARRAY 0 OF integer) 
1570 AT code3!3! -
1580 
1590 % REST OF THE PROCEDURES 
1600 
1610 PROCEDURE clear screen 
1620 BEGIN 
1630 write(chr(26)) 
1640 END 
1650 
1660 PROCEDURE clear data 
1670 BEGIN 
1680 clear(data) 
1690 END 
1700 
1710 PROCEDURE init init 
1720 BEGIN 
1730 td!l! := date td!2! := measure td!3! := sample td!4! := meastime 
1740 td!5! := lambda td!6! := distance td!7! := pressure 
1750 td!8! := tphc td!9! := light td!lO! := d_light td!ll! := block 
1760 END 
1770 
1780 PROCEDURE exit init 
1790 BEGIN 
1800 date := td!l! measure := td!2! sample := td!3! meastime := td!4! 
1810 lambda := td!5! distance := td!6! pressure := td!7! 
1820 tphc := td!8! light := td!9! d_light := td!lO! block := td!ll! 
1830 END 
1840 
1850 PROCEDURE set: integer 
1860 DECLARE 
1870 set_up: integer 
1880 BEGIN 
1890 set_up := transient!4!+16*transient!2!+256*transient!3! 
1900 RETURN set_up 
1910 END 
1920 
1930 PROCEDURE initiate 
1940 DECLARE 
1950 f: file 
1960 BEGIN 
1970 lookup file(f, 'PAM:PARMCA.BGD') seek_block(f, O) 
1980 FOR i IN top DO 
1990 readln(f, t!i!, td!i!) 
2000 OD 
2010 close file(f) 
2020 exit_init clear(heading) 
2030 lookup_file(f, 'PAM:PLOTTE.BGD') seek_block(f, O) 
2040 FOR i IN 0 .. 24 DO 
2050 readln(f, num!i!) 
2060 OD 
2070 close_file(f) 
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clear screen 2080 
2090 
2100 
2110 
2120 
2130 

writeln(chr(lO): 7, ' ': 28, 'WELCOME TO THIS PROGRAM') 
writeln writeln(' ': 36, 'MCA 3.1') writeln 

·2140 

writeln(' ': 25, 'WHICH TURNS THIS TERMINAL INTO') 
writeln(' ': 28, 'A MULTICHANNEL-ANALYSER', chr(lO): 3) 
writeln(' ': 23, 'PLEASE PRESS "RETURN" TO CONTINUE') 
writeln(chr(lO): 2. ' ': 39) readln 

2150 clear screen 
2160 IF NOT eoln(input) THEN 
2170 read(heading) 
2180 FI 
2190 IF heading!0 .. 4! + '$$$$$' THEN 
2200 headins!0 .. 12! := 'HELLO RINY ! !' rs:= true 
2210 ELSE 
2220 heading!0 .. 8! := 'HELLO ! !' rs := false 
2230 
2240 
2250 
2260 
2270 
2280 
2290 
2300 
2310 
2320 

END 

FI 
pp ·- true da .-
spot!O! ·- 27 .-
dash!O! ·- 95 .-
transient!l! 
transient!2! 
transient!3! 
transient!4! 

·- true .-
spot!l! ·- 61 ·-
dash ! 1! != 45 dash!2! 

·- 7 % SLOT-NUMBER .-
·- 7 % FREQUENCY .-
·- 7 % MEMORY .-
·- 0 % PRETRIGGER .-

2330 PROCEDURE look(new_value: REF integer) 
2340 DECLARE 
2350 str: ARRAY 20 OF char 
2360 new: integer 
2370 single, lenght: natl 
2380 sign: intl 
2390 fault: boolean 
2400 BEGIN 

·- 94 .-

2410 lenght := get_line(input, str) new := 0 sign := 1 
2420 IF lenght > 0 THEN 
2430 IF str!O! = '-' THEN 
2440 sign := -1 str!0 .. 18! := dtr!l .. 19! lenght -:= 1 
2450 FI 
2460 FOR i IN 1 .. lenght DO 
2470 single := ord(str!i-l!)-48 
2480 IF single>= 0 AND single < 10 THEN 
2490 new := lO*new+single 
2500 ELSE 
2510 fault := true 
2520 FI 
2530 OD 
2540 IF fault THEN 
2550 writeln(=': 10, 1> INVALID INPUT') 
2560 ELSE 
2570 new value := sign*new 
2580 FI 
2590 FI 
2600 END 
2610 



2620 
2630 
2640 
2650 
2660 
2670 
2680 
2690 
2700 
2710 
2720 
2730 
2740 
2750 
2760 
2770 
2780 
2790 
2800 
2810 
2820 
2830 
2840 
2850 
2860 
2870 
2880 
2890 
2900 
2910 
2920 
2930 
2940 
2950 
2960 
2970 
2980 
2990 
3000 
3010 
3020 
3030 
3040 
3050 
3060 
3070 
3080 
3090 
3100 
3110 
3120 
3130 
3140 
3150 
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PROCEDURE menu 
DECLARE 

sp = ' 
BEGIN 

clear screen 
writeÏn(' ': 34, 'COMMANDS', chr(lO): 2) 
writeln(sp, 'MENU TRAN MAXI PLXY 
writeln(sp, '.FUNC MEAS MINI PLSM 
writeln(sp, 'INIT MECO WRIT PLMX 
writeln(' ': 32, 'LYST PLNG') 
writeln(' ' · 32, 'VIEW ZERO') 
writeln(' '· 32, 'PLOT CALL') 

END 

PROCEDURE func 
DECLARE 

f: file 
line: ARRAY 80 OF char 

BEGIN 

END 

clear screen 
lookup file(f, 'PAM:FUNMCA.BGD') seek_block(f, O) 
LOOP 

OD 

readln(f, line) 
WHEN line!O! = '$' EXIT 
IF line!O! = '&' THEN 

write(line!l .. 35!) readln 
clear screen 

ELSIF line!O! = ·e· THEN 
writeln 

ELSE 
writeln(line!l .. 79!) 

FI 

close file(f) 
writeÏn(line!l .. 35!) readln 
menu 

PROCEDURE tphc_check 
BEGIN 

IF tphc = 50 THEN 

CONV 
AVER 
DIFF 

tphc_low := 67 tphc_high := 212 channel size := 23 
ELSIF tphc = 100 THEN 

tphc_low := 52 tphc_high := 202 channel size := 22 
ELSE 

FI 
END 

tphc_low := 0 tphc_high := 255 channel size := 13 

PROCEDURE writ 
BEGIN 

SEND') 
CORR') 
TAKE') 

write('MAXPOS =', maxpos: 7, ' MAXDATA 
writeln(' TOTAL=', total: 7) 

=', maxdata: 7) 

END 



3160 
3170 
3180 
3190 
3200 
3210 
322û 
3230 
3240 
3250 
3260 
3270 
3280 
3290 
3300 
3310 
3320 
3330 
3340 
3350 
3360 
3370 
3380 
3390 
3400 
3410 
3420 
3430 
3440 
3450 
3460 
3470 
3480 
3490 
3500 
3510 
3520 
3530 
3540 
3550 
3560 
3570 
3580 
3590 
3600 
3610 
3620 
3630 
3640 
3650 
3660 
3670 
3680 
3690 
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PROCEDURE max_find(first, last: natl) 
BEGIN 

maxpos := find max(data, first, last) 
maxdata := data!maxpos! 
total := data_sum(data, first, last) 

PROCEDURE maxi 
BEGIN 

max_find(0,255) 
IF maxdata = 0 THEN 

wri teln '=' : 10, '> ALL CHANNELS EMPTY' ) 
maxdata := 1 

ELSE 
writ 

FI 
END 

PROCEDURE mini 
BEGIN 

mindata := 9999999 
writeln( '=': 10, ':::.. WAIT A MOMENT PLEASE') 
FOR i IN atad DO 

IF data!i! <mindata THEN 
mindata := data!i! minpos := i 

FI 
OD 
writeln( 'MINPOS 

END 

PROCEDURE aver 
DECLARE 

tf: natl 
BEGIN 

FOR j IN 1 .. 15 DO 
tf := 16*j-l 

=', minpos: 7, ' MINDATA =', mindata: 7) 

data!tf! := round((data!tf-l!+data!tf!+data!tf+l!)/3) 
data!tf-1! := round((data!tf-2!+data!tf!)/2) 
data!tf+l! := round((data!tf!+data!tf+2!)/2) 

OD 
writeln('DATA AVERAGED') 

END 

PROCEDURE conv 
BEGIN 

tphc check 
total := data_sum(data, tphc_low, tphc_high) 
IF total <> 0 THEN 

FOR i IN atad DO 
data!i! := round(data!i!*freq/total*lOOO) 

OD 
writeln('DATA CONVERTED') 
maxi 



3700 
3710 
3720 
3730 
3740 
3750 
3760 
3770 
3780 
3790 
3800 
3810 
3820 
3830 
3840 
3850 
3860 
3870 
3880 
3890 
3900 
3910 
3920 
3930 
3940 
3950 
3960 
3970 
3980 
3990 
4000 
4010 
4020 
4030 
4040 
4050 
4060 
4070 
4080 
4090 
4100 
4110 
4120 
4130 
4140 
4150 
4160 
4170 
4180 
4190 
4200 
4210 
4220 
4230 

FI 
END 
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PROCEDURE maxim(max: integer) 
BEGIN 

FOR i IN atad DO 

OD 
END 

IF data!i! > max THEN 
data ! i ! : = max 

FI 

PROCEDURE lyst 
DECLARE 

first_channel, last channel: integer 
count, space: natl 

BEGIN 
tphc_check 
first channel := tphc low last channel := tphc high 
write('FIRST CHANNEL : 1

, first=:channel: 4, ' NEW: ') 
look(first channel) 
write('LAST CHANNEL =', last channel: 4, ' NEW : ') 
look(last channel) 
max_find(Îirst_channel, last_channel) 
IF maxdata = 0 THEN 

maxdata := 1 
FI 
write('CONTROL OF LISTING IN OWN HAND (Y/N) ? ') read(answer) 
IF answer!O! = 'Y' THEN 

write('PRESS "RETURN" TO CONTINUE') 
FI 
FOR i IN first channel .. last channel DO 

IF count = 0 THEN 

OD 

FI 

IF answer!O! = 'Y' THEN 
readln 

ELSE 
delay(lOOO) 

FI 
writeln('CHANNEL PULSES PER CHANNEL') 
count := 22 

·t c· 4 d ,., 9,, wri e i: , ata.i.: 1 ) 

IF data!i! <O THEN 
writeln( '<1

) 

ELSE 
space := round(60*data!i!/maxdata) 
IF space = 0 THEN 

writeln('•') 
ELSE 

writeln(' ! ', ' 1. space-1, 1 # 1
) 

FI 
FI 
count -:= 1 
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4240 clear(answer) 
4250 END 
4260 
4270 PROCEDURE view 
4280 BEGIN 
4290 writeln('PRESS "RETURN" TO CONTINUE') 
43ûû writeln( 'AFTER YOU' 'VE SEEN THE DATA') 
4310 IF NOT rs THEN 
4320 delay(2000) 
4330 FI 
4340 FOR i IN atad DO 
4350 write(data!i!: 7) 
4360 OD 
4370 readln 
4380 END 
4390 
4400 PROCEDURE pos(x, y, z: integer) 
4410 BEGIN 
4420 spot!2! := 55-y spot!3! := 32+x spot!4! := z 
4430 put array(output, spot) 
4440 END 
4450 
4460 PROCEDURE plot_screen(x_start, x_step, ·x_max: integer) 
4470 DECLARE 
4480 average: integer 
4490 height, which_dash, channel: natl 
4500 BEGIN 
4510 clear_screen write(x_max) 
4520 FOR i IN O .. x max DO 
4530 average := 0 channel := i*x_step+x_start 
4540 FOR j IN O .. x_step-1 DO 
4550 IF channel+j <= 255 THEN 
4560 average +:= data!channel+j! 
4570 FI 
4580 OD 
4590 average := round(39*average/x step/maxdata-.4999) 
4600 IF a verage < 0 THEN -
4610 height := 0 which dash := 2 
4620 ELSE 
4630 height := average DIV 2 which_dash := average MOD 2 
4640 IF pp THEN 
4650 FOR j IN 3 .. height+2 DO 
4660 pos(i, j, 46) 
4670 OD 
4680 FI 
4690 FI 
4700 pos(i, 3+height, dash!which_dash!) 
4710 OD 
4720 writeln pos(O, 2, O) writ 
4730 END 
4740 
4750 PROCEDURE plot 
4760 DECLARE 
4770 plot start, step, plot_end, axis: integer 



4780 
4790 
4800 
4810 
4820 
4830. 
4840 
4850 
4860 
4870 
4880 
4890 
4900 
4910 
4920 
4930 
4940 
4950 
4960 
4970 
4980 
4990 
5000 
5010 
5020 
5030 
5040 
5050 
5060 
5070 
5080 
5090 
5100 
5110 
5120 
5130 
5140 
5150 
5160 
5170 
5180 
5190 
5200 
5210 
5220 
5230 
5240 
5250 
5260 
5270 
5280 
5290 
5300 
5310 
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BEGIN 
tphc_check plot_start := tphc_low 
step := round((tphc_high-tphc_low)/80) 
IF NOT rs THEN 

FI 
LOOP 

writeln( 'POINTS AREN' 'T INCLUDED IF PP=FALSE') 
writeln('ENTER STEP= 0 TO STOP PLOT') writeln 
delay(3000) 

WHEN step = 0 EXIT 
IF plot start+79*step > 255 THEN 

axis := round((255-plot_start)/step-.5) 
ELSE 

axis := 79 
FI 
plot end := plot start+axis*step+step-1 
IF pÎot_end > 25S THEN 

plot end := 255 
FI 
max_find(plot_start, plot_end) 
IF maxdata + 0 THEN 

FI 

writeln('ALL CHANNELS IN THIS RANGE ARE EMPTY') 
delay(lOOO) maxdata := 1 

plot screen(plot start, step, axis) 
writeln('START' ,-plot start: 8, ' ': 10, 'END', plot end: 9) 
writeln('STEP', step:-9) pos(O, 2, O) -
write( 'START', plot_start: 8, ' ') look(plot_st·art) 
write( 'STEP', step: 9, ' ') look(step) 

OD 
END 

PROCEDURE pen_up 
BEGIN 

cmc_plotter(l4, 4, ·. 16, 2048) delay( 250) 
END 

PROCEDURE pen_down 
BEGIN 

delay(lOOO) cmc_plotter(l4, 4, 16, O) delay(250) 
END 

PROCEDURE plott(x, y: nat2) 
BEGIN 

cmc_plotter(l4, 2, 16, x) cmc_plotter(l4, 3, 16, y) pen_down 
END 

PROCEDURE drawto(x, y: nat2) 
BEGIN 

cmc_plotter(l4, 2, 16, x) cmc_plotter(l4, 3, 16, y) delay(lOO) 
END 

PROCEDURE drawz(z_old, z: nat2, xy: natl) 
DECLARE 
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5320 step: nat2 
5330 BEGIN 
5340 IF z old < = z THEN 
5350 step := (z-z_old) DIV 16 
5360 FOR zz IN ! .. step DO 
5370 cmc_plotter(l4, xy, 16, z_old+l6*zz) 
538û OD 
5390 ELSE 
5400 step := (z_old-z) DIV 16 
5410 FOR zz IN ! .. step DO 
5420 cmc_plotter(l4, xy, 16, z_old-16*zz) 
5430 OD 
5440 FI 
5450 cmc_plotter(l4, xy, 16, z) delay(IOO) 
5460 END 
5470 
5480 PROCEDURE frame 
5490 DECLARE 
5500 step, old: nat2 
5510 BEGIN 
5520 tphc check 
5530 step-:= round(channel size*(tphc high-tphc low)/10) 
5540 old := 560 plott(old,-yO) - · -
5550 FOR i IN 0 .. 10 DO 
5560 drawz(old, 680+i*step, 2) old := 680+i':Cstep 
5570 drawz(yO, yO+IO*size, 3) drawz(yO+IO*size, yO, 3) 
5580 OD 
5590 drawz(old, 4095, 2) old := yO 
5600 FOR i IN 0 .. 5 DO 
5610 drawz(old, y0+(20+120*i)*size, 3) old := y0+(20+120*i)*size 
5620 drawz(4095, 4055, 2) drawz(4055, 4095, 2) 
5630 OD 
5640 drawz(old, y0+640*size, 3) old := 560 
5650 pen_up 
5660 plott(560, yO) old := yO 
5670 FOR i IN 0 .. 5 DO 
5680 drawz(old, y0+(20+120*i)*size, 3) old := y0+(20+120*i)*size 
5690 drawz(560, 600, 2) drawz(600, 560, 2) 
5700 OD 
5710 drawz(old, y0+640*size, 3) old := 560 
5720 FOR i IN 0 .. 10 DO 
5730 drawz(old, i*step+680, 2) old := i*step+680 
5740 drawz(y0+640*size, y0+630*size, 3) 
5750 drawz(y0+630*size, y0+640*size, 3) 
5760 OD 
5770 drawz(old, 4095, 2) 
5780 pen_up 
5790 END 
5800 
5810 PROCEDURE plot_char(x, y: nat2, g: natl) 
5820 DECLARE 
5830 c: natl 
5840 BEGIN 
5850 c := first_index(num!g!) 
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5860 plott((ord(num!g, c!)-48)*8+x, (ord(num!g, c+l!)-48)*8+y) 
5870 c +:= 2 
5880 WHILE nur.i ! g, c ! <> '0' DO 
5890 drawto((ord(num!g, c!)-48)*8+x, (ord(num!g, c+l!)-48)*8+y) 
5900 c +:= 2 
5910 OD 
5920 pen_up 
5930 END 
5940 
5950 PROCEDURE plot_trichel 
5960 DECLARE 
5970 channel: nat2 
5980 short: real 
5990 BEGIN 
6000 IF light > 0 THEN 
6010 tphc_check 
6020 IF (tphc = 50 OR tphc = 100) AHD yO = 150 THEN 
6030 short := (tphc high-tphc low)/tphc*channel size/1000 
6040 plott(round((lfght-d_light)*short)+680, yO) 
6050 drawz(yO, y0+20*size, 3) pen_up 
6060 plott(round((light+d_light)*short)+680, yO) 
6070 drawz(yO, y0+20*size, 3) pen up 
6080 channel := round(light*short)+380 
6090 plot char(channel, 0, 17) plot char(channel+lOO, 0, 18) 
6100 channel +:= 200 -
6110 plot_char(channel, 0, 19) plot char(channel+50, 0 ,20) 
6120 channel +:= 150 
6130 plot char(channel, 0, 21) plot_char(channel+lOO, 0, 10) 
6140 plot=char(channel+200, 0, 22) 
6150 FI 
6160 FI 
6170 END 
6180 
6190 PROCEDURE plot_rs 
6200 BEGIN 
6210 IF rs THEN 
6220 plot char(4000, 3990, 23) plot char(4000,3942, 24) 
6230 plot_char(3920, 3990, 11) plot_char(3800, 3990, 18) 
6240 plott(3915, 4006) drawz(4006, 4070, 3) pen up 
6250 plott(3915, 4085) pen_up 
6260 FI 
6270 END 
6280 
6290 PROCEDURE plot date 
6300 DECLARE -
6310 a: integer 
6320 x: nat2 
6330 b: natl 
6340 BEGIN 
6350 writeln('DATE ISN''T PLOTTED IF DA=FALSE') 
6360 a := date 
6370 IF rs THEN 
6380 x := 3500 
6390 ELSE 
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6400 x := 4080 
6410 FI 
6420 IF a > 850000 AND da THEN 
6430 FOR i IN 1 .. 6 DO 
6440 b := a MOD 10 a := a DIV 10 
6450 plot_char(x-i*80, 3990, b) 
6460 OD 
6470 FI 
6480 END 
6490 
6500 PROCEDURE char lef t 
6510 DECLARE 
6520 a: integer 
6530 yy: nat2 
6540 b, e: natl 
6550 BEGIN 
6560 plot_char(460, y0+20*size-16, O) 
6570 yy := y0+620*size-96 
6580 e := round(log(maxdata)+0.5) 
6590 IF e > 5 THEN 
6600 a := round(lOO*maxdata/lO**(e-1)) 
6610 b := a MOD 100 a := a DIV 100 
6620 plot_char(20, yy, a) plott(l33" yy+l6) pen_up 
6630 a := b DIV 10 b := b MOD 10 
6640 plot char(l48, yy, a) plot char(248, yy, b) 
6650 plot=:char(348, yy, 10) plot_char(460, yy, e-1) 
6660 SLSE 
6670 a := maxdata 
6680 FOR i IN 1. . e DO 
6690 b := a MOD 10 a := a DIV 10 
6700 plot_char(560-100*i, yy, b) 
6710 OD 
6720 FI 
6730 END 
6740 
6750 PROCEDURE plot_data 
6760 DECLARE 
6770 x old, y new, u old: nat2 
6780 BEGIN- - -
6790 tphc check 
6800 IF m'ixdata = 0 THEN 
6810 max_find(tphc_low, tphc high) 
6820 writ 
6830 FI 
6840 x old := 680 y old := y0+20*size plott(x old, y_old) 
6850 FOR i IN tphc Îow .. tphc high-1 DO -
6860 y new := y0+20*size+round(data!i!/maxdata*600*size) 
6870 drawz(y old, y new, 3) 
6880 drawz(x:=old, x_old+channel_size, 2) 
6890 x_old +:= channel_size y_old := y_new 
6900 OD 
6910 drawz(y_old, y0+20*size, 3) pen_up 
6920 char lef t 
6930 END 
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6940 
6950 PROCEDURE char under 
6960 BEGIN 
6970 tphc_check 
6980 IF t phc <> 0 THEN 
6990 plot_char(624, y0-110, O) 
7000 FI 
7010 IF tphc = 50 OR tphc = 100 THEN 
7020 plot char(3840, y0-110 ,0) 
7030 plot-char(3951, y0-110, 11) plot char(4015, y0-110, 12) 
7040 IF tphc = 50 TIIEN 
7050 plot char(3760, y0-110, 5) 
7060 ELSE 
7070 plot char(3680, y0-110, 1) plot_char(3760, y0-110, O) 
7080 FI 
7090 ELSIF t phc <> 0 TI-IEN 
7100 plot char(3850, y0-110, 2) 
7110 plot-char(3930, y0-110, 5) plot char(4010, y0-110, 5) 
7120 FI 
7130 plot trichel plot_date plot_rs 
7140 END 
7150 
7160 PROCEDURE zero 
7170 BEGIN 
7180 pen_up drawto(O, O) 
7190 END 
7200 
7210 PROCEDURE call 
7220 BEGIN 
7230 pen up drawto(4095, 4095) 
7240 END 
7250 
7260 PROCEDURE plxy 
7270 BEGIN 
7280 yO := 150 size := 6 
7290 frame plot_data char_under 
7300 zero 
7310 END 
7320 
7330 PROCEDURE plsm 
7340 BEGIN 
7350 IF size = 0 OR size = 6 THEN 
7360 LOOP 
7370 write('NIB·IBER OF DIAGRAMS ') read(size 
7380 WHEN size > 0 AND size < 7 EXIT 
7390 OD 
7400 size := 6 DIV size 
7410 FI 
7420 frame plot data 
7430 IF yO = 150 THEN 
7440 char under 
7450 FI 
7460 zero 
7470 END 



-775-

7480 
7490 PROCEDURE plmx 
7500 BEGIN 
7510 write('NEW MAXIMUM ') read(maxdata) 
7520 maxim(maxdata) 
7530 plxy 

7550 
7560 
7570 
7580 
7590 
7600 
7610 
7620 
7630 
7640 
7650 
7660 
7670 
7680 
7690 
7700 
7710 
7720 
7730 
7740 
7750 
7760 
7770 
7780 
7790 
7800 
7810 
7820 
7830 
7840 
7850 
7860 
7870 
7880 
7890 
7900 
7910 
7920 
7930 
7940 
7950 
7960 
7970 
7980 
7990 
8000 

PROCEDURE plng 
BEGIN 

mini maxi 
IF mindata >= 0 THEN 

plxy 
ELSE 

size ;= round(maxdata/(maxdata-mindata)'~6-0.5) 
yO := 3990-size*640 
frame plot_data char under 
zero 

FI 
END 

PROCEDURE tran 
DECLARE 

nn: ARRAY 1 .. 4 OF integer 
cu + ' CURRENTLY:' ne = NEW: 

BEGIN 

END 

FOR i IN 1 .. 4 DO 
nn!i! := transient!i! 

OD 
write('TRANSIENT NO', cu, nn!l!: 3, ne) look(nn!i!) 
LOOP 

OD 

write('FREQUENCY , cu, nn!2!: 3, ne) look(nn!2!) 
write('MEMORY , cu, nn!3!: 3, ne) look(nn!3!) 
write( 'PRETRIGGER , cu, nn!4!: 3, ne) look(nn(4!) . 
WHEN nn!2! < 8 AND nn!3! < 8 AND nn!4! < 8 AND 

nn ! 2 ! >= 0 AND nn ! 3 ! > = 0 AND nn ! 4 ! > = 0 EXIT 
writeln( '=': 10, '> INPUT INVALID : ', nn!2!, nn!3!, 

FOR i IN 1 .. 4 DO 
transient!i! := nn!i! 

OD 
wt_cmc(transient!l!, 16, set) 

PROCEDURE scan 
DECLARE 

assistance: integer 
BEGIN 

assistance := exec cmc(transient!l!, 26) % ENABLE LAM 
assistance := exec=:cmc(transient!l!, 10) % CLEAR LAM 
assistance := exec cmc(transient!l!, 9) % READY 
delay(meastime) -
assistance := exec_cmc(transient!l!, 25) % STOP 

nn!4!) 



8010 
8020 
8030 
8040 
8050 
8060 
8070 
8080 
8090 
8100 
8110 
8120 
8130 
8140 
8150 
8160 
8170 
8180 
8190 
8200 
8210 
8220 
8230 
8240 
8250 
8250 
8270 
8280 
8290 
8300 
8310 
8320 
8330 
8340 
8350 
8360 
8370 
8380 
8390 
8400 
8410 
8420 
8430 
8440 
8450 
8460 
8470 
8480 
8490 
8500 
8510 
8520 
8530 
8540 
8550 

END 

LOOP 

OD 
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assistance := exec cmc(transient!l!, 8) 
WHEN testq = 1 EXIT % TEST LAM 

assistance := exec_cmc(transient!l!, 17) % ENAMLE READ MODE 

PROCEDURE meas 
DECLARE 

ttime = get_time 
metsign: ARRAY 1024 OF int2 
help, sec: integer 
mtime: real 

BEGIN 
clear data 
wt_cm~(transient!l!, 16, set) 
freq := 0 
writeln(' ': 13, 'TIME OF') 
writeln('SAMPLE MEASUREMENT (S) FREQUENCY (HZ)') 
FOR i IN ! .. sample DO 

OD 

write(i: 4) 
sec := get time scan 
mtime := (get_time-sec)/1000 
IF transient!2! = 7 THEN 

mtime -:= .06 freq +:= mtime 
writeln(mtime: 14: 2, 1024*(transient!3!+1)/mtime: 20: 2) 

ELSE 

FI 

write(meastime/1000: 14: 2) 
IF transient!2! = 6 THEN 

write(' ': 13, '0.5') 
ELSE 

write(round(32/2**transient!2!): 15) 
FI 
writeln(' MHZ : INTERNAL CLOCK') 

FOR j IN l .. transient!3!+1 DO 

OD 

help :=array cmc(transient!l!, metsign) 
array_data(metsign, data) 
FOR k IN 1 .. 3 DO 

OD 

metsign!atad! := metsign!256*k .. 256*k+255! 
array_data(metsign, data) 

help := get_time-ttime 
writeln 
writeln('TOTAL TIME USED 
IF transient ! 2 ! <> 7 THEN 

f req := sample*meastime/1000 
FI 

• 1 . ' help/1000: 7: 2, ' S') 

writeln('TOTAL TIME OF MEASUREMENT :', freq: 7: 2, ' S') 
IF transient!2! = 7 THEN 

write('AVERAGED FREQUENCY :') 
freq := sample*l024*(transient!3!+1)/freq 
writeln(freq: 10: 2, ' HZ') 



8560 
8570 
8580 
8590 
8600 
8610 
8620 
8630 
8640 
8650 
8660 
8670 
8680. 
8690 
8700 
8710 
8720 
8730 
8740 
8750 
8760 
8770 
8780 
8790 
8800 
8810 
8820 
8830 
8840 
8850 
8860 
8870 
8880 
8890 
8900 
8910 
8920 
8930 
8940 
8950 
8960 
8970 
8980 
8990 
9000 
9010 
9020 
9030 
9040 
9050 
9060 
9070 
9080 
9090 
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ELSE 
freq := 0 

FI 
END 

PROCEDURE meco 
DEC LA RE 

eff: real 
BEGIN 

tphc_check 
meas maxi 
max find(tphc low, tphc high) 
eff-:= total/Î024/(tran-;ient!3!+1)/sample freq *:= eff 
conv 
FOR i IN O .. tphc_low-1 DO 

data!i! := 0 
OD 
maxi aver maxi 
write('EFFICIENCY ') 
IF eff >= 0 .1 THEN 

writeln(round(lOO*eff): 12, ' %') 
ELSE 

writeln(lOO*eff: 12: 1, ' %') · 
FI 
writeln('REAL FREQUENCY ', freq: 12: 2, ' HZ') 

END 

PROCEDURE ok 
BEGIN 

END 

transient!2! := 7 meastime := 20 
wt_cmc(transient!l!, 16, set) 

PROCEDURE ko 
BEGIN 

END 

transient!2! := 6 
wt_cmc(transient!l!, 16, set) 

PROCEDURE pt 
BEGIN 

END 

pp := true 
writeln('PP = TRUE') 

PROCEDURE pf 
BEGIN 

pp := false 
writeln('PP = FALSE') 

END 

PROCEDURE u % SHORT FOR UPDATE 
DECLARE 

update: natl 



9100 
9110 
9120 
9130 
9140 
9150 
9160 
9170 
9180 
9190 
9200 
9210 
9220 
9230 
9240 
9250 
9260 
9270 
9280 
9290 
9300 
9310 
9320 
9330 
9340 
9350 
9360 
9370 
9380 
9390 
9400 
9410 
9420 
9430 
9440 
9450 
9460 
9470 
9480 
9490 
9500 
9510 
9520 
9530 
9540 
9550 
9560 
9570 
9580 
9590 
9600 
9610 
9620 
9630 
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BEGIN 

END 

init init 
IF NOT rs THEN 

FI 

FOR i IN top DO 
writeln(i: 3, ' 

OD 
writeln 

t!i!) 

write('UPDATING? WHICH ONE? ') read(update) 
IF update>= 1 AND update<= 11 THEN 

write(t!update!, ':', td!update!: 8,' ') look(td!update!) 
FI 
exit init 

PROCEDURE init 
rlEGIN 

END 

init init 
LOOP 

OD 

clear screen 
writeÎn('THE VALUES OF THE PARAMETERS ARE:') 
writeln writeln('HEADING : ', heading) writeln 
FOR i IN top DO 

writeln(t!i!, ': ', td!i!: 6) 
OD 
writeln 
write('DO YOU WANT TO CHANGE SOME VALUES (Y/N) ? ') 
read(answer) 
:mEN answer!O! = 'N' EXIT 
write('DO YOU WANT TO CHANGE THE READING (Y/N) ? ') 
read(answer) 
clear screen 
IF answer!O! = 'Y' THEN 

writeln('CURRENT READING · ', heading) 
writeln writeln('NEW READING : ') readln(heading) 

FI 
writeln writeln('HEADING : ', heading) writeln 
FOR i IN top DO 

write(t!i!, ' CURRENTLY:', td!i!: 10, ' NEW: 
look(td!i!) 

OD 

exit init menu 

PROCEDURE send 
DECLARE 

f: file 
head: ARRAY 6 OF char 

BEGIN 
init init 
WHILE black MOD 6 <> 0 DO 

write(t!ll!, td!ll!) look(td!ll!) 
exit init 

1 ) 



9640 
9650 
9660 
9670 
9680 
9690 
')700 
9710 
9720 
9730 
9740 
9750 
9760 
9770 
9780 
9790 
9800 
9810 
9820 
9830 
9840 
9850 
9860 
9870 
9880 
9890 
9900 
9910 
9920 
9930 
9940 
9950 
9960 
9970 
9980 
9990 

10000 
10010 
10020 
10030 
10040 
10050 
10060 
10070 
10080 
10090 
10100 
10110 
10120 
10130 
10140 
10150 
10160 
10170 

END 
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OD 
lookup_file(f, 'PAM:TRDATA.BGD') 
LOOP 

OD 

seek block(f, block) 
readln(f, head) 
WHEN head!0 .. 5! = 'HELLO ' EXIT 
!)loek +:= 6 

writeln('SENDING TO BLOCK', block: 4) 
seek block(f, block) 
writeln(f, heading) 
FOR i IN top DO 

OD 
. 1 (f ,., dl'!) write n , t.i., t .i. 

FOR k IN atad DO 

OD 

IF k MOD 9 = 0 THEN 
writeln( f) 

FI 
write(f, data!k!: 7, ', ') 

writeln(f) 
block := file_pos(f) DIV 512+1 
close file(f) 
writeÎn('THE DATA HAS BEEN SEND TO THE FILE "PAM:TRDATA.BGD"') 
writeln('THE NEXT BLOCK IS', block: 4) 

PROCEDURE corr 
DECLARE 

f: file 
BEGIN 

END 

init init 
look~p file(f, 'PAM:TRDATA.BGD') seek_block(f, block) 
writeln(f, 'HELLO ') 
FOR i IN top DO 

OD 
"t 1 (f ,. ' dl.') wri en , t.i., t .i. 

close file(f) 
writeÏn('BLOCK', block: 4, ' CORRECTED') 

PROCEDURE take 
DECLARE 

f: file 
BEGIN 

writeln('READING FROM BLOCK', block: 4) 
lookup file(f, 'PAM:TRDATA.BGD') seek block(f, block) 
readln(f, heading) writeln(heading) -
FOR k IN top DO 

readln(f, t!k!, td!k!) writeln(t!k!, td!k!) 
OD 
FOR k IN atad DO 

read(f, data!k!) 
OD 
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close file(f) 10180 
10190 
10200 
10210 
10220 
10230 
10240 
10250 
10260 
10270 
10280 
10290 
10300 
10310 
10320 
10330 
10340 
10350 
10360 
10370 
10380 
10390 
10400 
10410 
10420 
10430 
10440 
10450 
10460 
10470 
10480 
10490 
10500 
10510 
10520 
10530 
10540 
10550 
10560 
10570 
10580 
10590 

writeln('THE DATA HAS BEEN READ FROM THE FILE "PAM:TRDATA.BGD"') 
exit init 

END 

PROCEDURE abs 
BEGIN 

FOR i IN atad DO 

OD 
END 

IF data!i! :;;.- 0 THEN 
data!i! := -data!i! 

FI 

PROCEDURE dif f 
DECLARE 

dat: ARRAY atad OF integer 
BEGIN 

writeln( 'THE DATA MUST BE STOR.tJ.1 IN "i'HE FILE "PAM:TRDATA .BGD"') 
write('DATA TO BE SUBTRACTED, IN BLOCK ') read(block) 
take writeln 
dat!atad! := data!atad! 
write('DATA TO BE SUBTRACTED FROM, iN BLOCK ') read(block) 
take writeln 
FOR i IN atad DO 

OD 
LOOP 

data!i! -:= dat!i! 

write('DO YOU WANT THE ABSOLUTE VALUES ') 
write('OF THE DIFFERENCES (Y/N) ? ') read(answer) 
WHEN answer!O! = 'N' OR answer!O! = 'Y' EXIT 
clear(answer) 

OD 
IF answer!O! = 'Y' THEN 

abs 
FI 
clear(answer) 
write( 'WHERE DO YOU vJANT THE DATA TO BE STORED ') read(block) 
send 

END 

10600 BEGIN 
10610 load code(codel, 'PAM:BOBCMC.BTA') 
10620 load-code(code2, 'PAM:CAMAC.MOA') 
10630 load::=code(code3, 'PAM:QUICK.BGA') 
10640 initiate 
10650 IF NOT rs THEN 
10660 f unc 
10670 FI 
10680 clear screen 
10690 write(chr(lO): 11, t!l!, ':', td!l!: 8, ' ') look(td!l!) 
10700 exit init 
10710 init 
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10720 monitor 
10730 clear screen 
10740 writeln( chr(lO): 11, ' '· 27, HOPE TO SEE YOU AGAIN ' ! ') 
10750 writeln(chr(lO): 7) 
10760 END 
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APPENDIX B HET OPSTARTEN 

Het programma is zo groot dat het niet in de "PEP:EDITOR.PES" 

monitor geladen kan worden, daarom moet eerst het commando "EXEC" 

gegeven worden. "PEP:MONEX.PES" wordt dan geladen. Daarna kan het 

programma geladen worden met "LOAD PAM:MCA3" als de USER BG is. 

Nadat dit commando gegeven is verschijnt het volgende scherm: 

WELCOME TO THIS PROGRAM 

MCA 3.1 

WHICH TURNS THIS TERMINAL INTO 
A MULTICHANNEL-ANALYSER 

PLEASE PRESS 'RETURN' TO CONTINUE 

Het streepje onder aan het scherm stelt de cursor voor. Dit geldt 

voor alle schermen die in deze appendix gegeven worden. 

Bovenstaand scherm is eenmalig: het verschijnt alleen bij het 

opstarten van het programma. Nadat de "RETURN"-toets ingedrukt is 

verschijnen vijf schermen die later met het "FUNC"-commando weer 

opgeroepen kunnen worden. Op het eind van ieder scherm verschijnt 

weer de instructie waarna de "RETURN"-toets ingedrukt moet worden 

om verder te gaan. 
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Die schermen zijn achereenvolgens, scherm 1: 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% % 
% % 
% % 
% 0 0 0 0 0 00000 00000 000 0 0 000 0 0 0 0 00000 0 % 
% 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00 0 0 0 % 
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000 00000 0 0 0 0 0 0 0000 0 % 
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 ()() 0 0 % 
% 0 0 000 00000 0 00000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 00000 00000 % 
% % 
% % 
% 000 0 0 000 0 0 0 0000 00000 0000 % 
% 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 
% 00000 0 0 0 00000 0 000 000 0000 0000 % 
% 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 % 
% 0 0 0 0 0 0 00000 0 0000 00000 0 0 % 
% % 
% % 
% % 
% % 
% VERSION 3.1 C RINY SCHOENMAKERS (MARCH 4TH 1986) % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
PRESS 'RETURN' TO CONTINUE 

Scherm 2: 

COMMAND 

MENU 
FUNC 
INIT 

TRAN 

MEAS 
MECO 

CONV 
AVER 
DIFF 

FUNCTION 

GIVES A SUMMARY OF THE POSSIBLE COMMANDS 
GIVES A SUMMARY OF THE COMMAND-FUNCTIONS 
GIVES THE POSSIBILITY TO CHANGE THE MAIN PARAMETERS 

GIVES THE POSSIBILITY TO CHANGE THE PARAMETERS 
OF THE TRANSIENT-RECORDER 

PERFORMS ONE MEASUREMENT WITH THE TRANSIENT-RECORDER 
EXECUTES THE "MEAS" COMMAND, CONVERTS AND AVERAGES THE DATA 

USING THE "CONV" AND "AVER" COMMANDS 
USE THE FILE "PAM:MEASUR.BGC" FOR MULTIPLE MEASURE.MENTS 

CONVERTS THE DATA IN THE UNIT PULSES PER CHANNEL PER 1000 SECONDS 
AVERAGES THE DATA AROUND THE DIPS OF THE TRANSIENT-RECORDER 
CALCULATES THE DIFFERENCE BETWEEN THE DATA OF TWO MEASUREJ>IENTS 

PRESS ' RETURN' TO CONTINUE 
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Scherm 3: 

COMMAND FUNCTION 

:-!AXI GIVES THE MAXIMUM IN TriE DATA 
~INI GIVES THE ~INIMUM IN THE DATA 
WRlT GIVES THE RESULTS OF THE LAST "MAXI" COMMAND 
LYST GIVES A LISTING OF THE DATA 
VIEW GIVES A VIEW OF THE DATA ON ONE SCREEN 
PLOT PLOTS THE DATA ON THE SCREEN (WITH SCREEN-FILLING IF PP=TRUE) 

SEND SENDS THE DATA TO THE FILE "PAM:TRDATA.BGD" 
CORR CORRECTS A BLOCK OF THE FILE "PAM:TRDATA.BGD" FOR NEW USE 

NECESSARY IF THE STORED HEADING ISN'T "HELLO" 
TAKE READS THE DATA FROM THE FILE "PAM:TRDATA.BGD" 

PRESS 'RETURN' TO CONTINUE 

Scherm 4: 

COMMAND FUNCTION 

PLXY PLOTS THE DATA (FULL-SIZE) ON THE PLOTTER 
PLSM PLOTS THE DATA (SMALL-SIZE) ON THE PLOTTER 

USE FILE "PAM:DIAGRM.BGC" FOR MORE THEN ONE PLOT 
PLMX LIKE THE "PLXY" COMMAND BUT WITH ADJUSTABLE MAXIMUM 
PLNG PLOTS THE DATA ON THE PLOTTER ALLOWING NEGATIVE VALUES 

WHICH COULD RESULT FROM THE "DIFF" COMMAND 
ZERO PLACES THE PLO'TI'ER-PEN AT ZERO-POSITION 
CALL PLACES THE PLOTTER-PEN AT MAXIMUM-POSITION 

THERE IS ANOTHER PLOTTER-COMMAND CALLED "PLDI" 
THIS COMMAND PLOTS THE DATA OF UP TO TWELVE BLOCKS 

IN A THREE-DIMENSIONAL DIAGRAM (I.E. DIAGONALLY) 
YOU CAN EXECL'TE THIS COMMAND BY PERFORMING THE FOLLOWING PROCEDURE: 

LOAD THE FILE "PAM:PLDI.BGC" 
RUN THE FILE "PAM:DIAGON.BGC" 
WHEN YOU HAVE FINISHED PLO'TI'ING, UNLOAD THE FILE "PAM: PLDI.BGC" 

PRESS 'RETURN' TO CONTINUE 



-125-

En scherm 5: 

THE FOLLOWING FILES CAN BE EXECUTED BY THE COMMAND "RUN PAM:FILENAME.BGC" 

FILENAME FUNCTION 

FREQUE PERFORMS SEVERAL MEASUREMENTS WITH THE TRANSIENT-RECORDER 
WITHOUT STORING THE DATA, RESULTING IN 
THE FREQUENCY OF THE CLOCK-PULSE 

INTENS CAN BE USED TO ENTER THE MEASURED INTENSITIES 
w'HICH COULD HAVE RESULTED FROM 
THE "RUN PAM:MEASUR.BGC" COMMAND 

SMOOTH SMOOTHENS THE DATA AS FOLLOWS: 
THE MAXIMUM INTENSITY BECOMES 
THE SECOND HIGHEST MINUS ONE 

OSCILL USES THE TRANSIENT-RECORDER AS A ME.~ORY-OSCILLOSCOPE 
USING THE INTERNAL CLOCK FREQUENCIES 

OFFSET CAN BE USED TO SET THE OFFSET OF THE TRANSIENT-RECORDER 

PRESS 'RETURN' TO CONTINUE 

Zoals eerder opgemerkt is, kan deze informatie ten alle tijde 

opgeroepen worden. Alle mogelijke commando's zijn hierin 

opgenomen, zodat iedereen dit programma meteen kan gebruiken. 

De programma's die op scherm 5 staan worden behandeld in de 

software documentatie die in appendix A genoemd is. 

Na het vijfde scherm verschijnt een scherm waarop de datum 

ingevoerd kan worden. Bij invoer waar al een getal gegeven is 

zoals bijvoorbeeld op het volgende scherm de datum 860131, blijft 

deze waarde behouden als alleen de "RETURN"-toets ingedrukt wordt. 

Het datum-scher~ ziet er als volgt uit: 

DATE (YYMMDD): 860131 
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Wanneer de "RETURN"-toets ingedrukt is, met of zonder nieuwe 

dqtwn, verschijnt een scherm waarop meerdere parameters veranderd 

kunnen worden. Dit scherm is later oproepbaar met het commando 

"INIT". De speciale invoermethode zoals die bij het v?ri3e 

scherm besproken is, maakt het veranderen van parameters op 

dit scherm veel eenvoudiger. 

Als de datum niet veranderd is, ziet dit scherm er als volgt uit: 

THE VALUES OF THE PARAMETERS ARE: 

HEADING: HELLO '! 

DATE 
MEASUREMENT 
NUMBER OF SAMPLES 

(YYMMDD): 860131 
(NUMBER): 1 

1 
SAMPLE-PERIOD (MSEC): 
WAVELENGHT (ANGSTROM): 
DISTANCE FROM POINT (MICRON): 
PRESSURE (MBAR): 
TPHC MAXIMUM (NS): 
DELAY STOP-PULSE (PS): 
JITTER DELAY STOP-PULSE (PS): 
BLOCK 

20 
0 
0 

1000 
50 

24800 
400 

0 

DO YOU WANT TO CHANGE SOME VALUES (Y/N) 

Nadat op de vraa3 'N' geantwoord is, verschijnt het scherm dat 

hoort bij het commando "MENU": 

COMMANDS 

MENU TRAN MAXI PLXY CONV SEND 
FUNC MEAS MINI PLSM AVER CORR 
INIT MECO WRIT PLMX DIFF TAKE 

LYST PLNG 
VIEW ZERO 
PLOT CALL 

10:52:47 PAM:MCA3 .DGC LOADED 
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Nadat dit scherm verschenen is, is het programma geladen en 

klaar voor gebruik. In appendix C is een voorbeeld gegeven 

van een meting. 

Wanneer men wil stoppen met het programma geeft men het commando 

"U~~LOAD". Daa~na v~rschijnt het volgendP- scherm: 

HOPE TO SEE YOU AGAIN 

PAM:MCA3 .BGC UNLOADED 

Om weer naar de uitgangspositie terug te keren geeft men het 

commando "EXIT". De monitor is dan weer "PEP:EDITOR.PES". 
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APPENDIX C DE METING 

In deze appendix wordt een voorbeeld gegeven van een meting 

waarbij de signaalingang van de transient-recorder geen 

signaal aangeboden werd, de klckingang echter wel. De metitig 

is met de externe klok mogelijkheid uitgevoerd. Het resultaat 

van de meting is de frequentie van de klokpuls en tevens de 

waarde van de offset van de transient-recorder. De meting 

begint na het op één na laatste scherm van appendix B met het 

commando "MECO". De volgende uitvoer verschijnt op de terminal: 

SAMPLE 
1 
2 
3 
4 
5 

TIME OF 
MEASUREMENT (S) 

6.88 
6.90 
6.86 
6.76 
6.76 

TOTAL TIME USED 
TOTAL TIME OF MEASUREMENT 

FREQUENCY (HZ) 
1190. 70 
1187. 25 
1194.17 
1211.83 
1211.83 

73.02 s 
34.16 s 

AVERAGED FREQUENCY 1199.06 HZ 
MAXPOS = 47 MAXDATA = 40907 
DATA CONVERTED 
MAXPOS = 47 MAXDATA =1197512 
MAXPOS = 47 MAXDATA =1197512 
DATA AVERAGED 
MAXPOS = 47 MAXDATA = 399688 
EFFICIENCY 100 % 
REAL FREQUENCY 1199.06 HZ 

TOTAL = 40960 

TOTAL =1199064 
TOTAL =1199064 

TOTAL = 799376 

Het betreft hier een metingen waarbij de transient-recorder vijf 

keer uitgelezen wordt. Het aangeboden kloksignaal was afkomstig 

van de photomultiplier terwijl de corona-ontlading niet brandde. 

Dit verklaart het fluctueren van de frequentie.'De plaats van 

het maximum, de offset, is precies een van de plaatsen waar de 

transient-recorder niet goed funktioneert. Als de recorder echter 

geen signaal krijgt op de signaalin3ang is er van die fout niets 

te merken, vandaar dat het maximum hier wel op 47 kan liggen. 

Na de uitvoer "DATA CONVERTED" is duidelijk zichtbaar dat het 

aantal pulsen per kanaal omgezet is in het aantal pulsen per 1000 

seconden per kanaal. Dit is te zien aan het getal na "TOTAL=". 

Dit is 1000 keer de frequentie. 
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APPENDIX D HET MEETVOLUME 

In deze appendix wordt het volume van het meetvolume berekend en 

tevens nagegaan wat de kleinste spleetbreedte is die zinvol is. 

DP corona-ontlading wordL hiervûor voorgesteld als eerr cylinrler 

met diameter hen lengte L (zie figuur D.l). 

h 
< ) 

/.,iguWt.. D.1 

s ch.emali/j~ 
VOO~/j:le.1f.j_ng van de 

co~ona-on:ll..ading t.vz. 
V€./UU!JWOudiging van 

het /MOPJ..eem. 

Het volume van waaruit het licht in de monchromator valt kan als 

volgt berekend worden. Hierbij is gebruik gemaakt van de 

parameters die in figuur D.2 gedefinieerd zijn. 

b 

x 

tsb 
/..iguWt.. D.2 

Doo~/j~/j van de co~ona-on:ll..ading zoal./j deze in /..iguWt.. D. 1 
gegeven ,,f__/j met da~ de deti-nitie-1 van de t.en..odigde 

p~am.f!iJVZ./j" 

a : zijaanzicht van éhi. kw~ani; 

&.. l de h.ei/;l van het iov.enaanzi..ch.t op hoogte y. 
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Stel A1 is het oppervlak van de twee driehoeken in figuur D.2b en 

A2 het oppervlak van het trapezium in dezelfde figuur, dan geldt: 

Bovendien volgt uit figuur D.2: 

xN = 2x 0,0SN = lO 

(D .1) 

(D.2) 

(D.3) 

(D.4) 

Ter hoogte van y is het volumeëlement dV gelijk aan: 

(D.S) 

(D.6) 

Substitutie van formules (D.l) en (D.3) in (D.S) en integratie 

van de laatste van 0 tot -!h geeft: 

vl 
2 h3N (D.7) 

= 3 80 

Substitutie van formules (D.2) en (D.4) in (D.6) geeft na integratie 

van 0 tot th: 

(D.8) 

De grootte van het meetvolume bedraagt dus: 

(D.9) 
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De kleinste spleetbreedte die nog zinvol is volgt uit gelijkstelling 

van fornules (D.7) en (D.8): 

oftewel 

sb = ~ h 

Met h=400 )lffi en N=2 geeft dit sb=l01, 9 pm, dus de kleinste 

spleetbreedte die nog zinvol is bedraagt 100 pm. 

(D.10) 

(D .11) 
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LYST VAN GEBRUIKTE SYMBOLEN 

B overgangswaarschijnlijkheid van het aangeslagen niveau 

voor spontane emissie en botsingsdeëxcitatie (s- 1) 

b breedte van het meetvolume äan het uiteinde (m) 

c 

D 

î 

k r 
k s 
m 

breedte van het meetvolume in de taille (m) 

lichtsnelheid (ms-1) 

diffusiecoëfficiënt (m2s-1) 

af stand tussen twee lenzen (m) 

elektrische veldsterkte (Vm-1) 

elektrische veldsterkte (Vm-1) 

elektrische veldsterkte bij de spits voor een 
-1 Trichelperiode van respectievelijk 1 en 3 ps (Vm ) 

brandpuntsafstand van een lens (m) 

diameter van de ontlading (m) 

constante van Planck (Js) 

gemetèn lichtintensiteit (fotonen/s) 

gemeten donkerintensiteit (fotonen/s) 

gemeten stroom (A) 

amplitude van de Trichelpuls (hoofdstuk 1) (A) 

amplitude van de Trichelpuls (A) 

stroomdichtheid van koperatomen (atomen/m2s) 

constante van Boltzmann (JK- 1) 

bevolkingssnelheid van het emitterend niveau door aanslag 
3 -1 uit de grondtoestand (m s ) 

recombinatiecoëfficiënt (m3s-1) 

sputtercoëfficiënt (atomen/ion) 

massa van één molecuul (kg) 

massa van één elektron (kg) 

N lineaire vergroting van het lenzenstelsel (-) 

aantal aangeslagen niveaux (-) 

n aantal elektronen in een lawine (Aleksandrov) (-) 

dichtheid (m-3) 

relatieve dichtheid (-) 

N aantal elektronen (-) e 
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N. aantal positieve ionen (-) 
1. 

No aantal aangeslagen niveaux waarbij het verlies door 

n,.., .• 
'-' u. 

botsingsdeëxcitatie en superfluorescentie gelijk is 

elektronendichtheid (m-3 ) 

dichtheid -3 van de koperatomP.n (m ) 

nSF relatieve dichtheid waar SF begint op te treden (-) 

(-) 

n0 aantal elektronen in de eerste lawine (Aleksandrov) (-) 

relatieve dichtheid op t=O (-) 

P d k · 1 (s-l) pro u tie van aanges agen niveaux 

p druk (Pa) 

q lading (C) 

R 

r 

s 
sb 

T 

t 

getal (Aleksandrov) (-) 

spitsradius (m) 

af stand van de spits (m) 

af stand van de spits (m) 

bronsterkte (s-1) 

breedte van de monochromatorspleten (m) 

overgangswaarschijnlijkheid van het aangeslagen niveau 

voor superfluorescentie (s 

kamertemperatuur (K) 

tijd (s) 

elektronentemperatuur (K) 

-1) 

stijgtijd van de Trichelpuls (hoofdstuk 1) (s) 

tijdstip waarop de produktie van aangeslagen niveaux 

maximaal is (s) 

t
1 

stijgtijd van de Trichelpuls in het driehoekmodel (s) 

t
2 

daaltijd van de Trichelpuls in het driehoekmodel (s) 

U spanning op de spits (hoofdstuk 1) (V) 

U spanning op de meetelektrode (V) sr 
V grootte van het meetvolume (m3) 

v c 

VPM 
v(t) 

spanning op de spits (V) 

spanning over de dynodes van de photomultiplier (V) 
-1 snelheid van de ladingsdragers (ms ) 

snelheid van de elektronen (ms-1) 
-1 thermische snelheid van de moleculen (ms ) 

volume van de gehele ontlading (m3) 
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x afstand van de spits richting plaat (m) 

a
1 

uittreehoek van het meetvolume (rad) 

a2 intreehoek van de monochromator (rad) 

l emissie per volumeëenheid en per eenheid van ruimtehoek 
-3 -1 -1 (Jm s sr ) 

(1 

7 

u 

Dr 

Dx 

l .e., c 

cei 
c_ .e., ff. 

tijdconstante (hoofdstuk 1) (m) 

golflengte (m) 

ruimtehoek van het meetvolume (sr) 

stijgtijd van de Trichelpuls (hoofdstuk 1) (s) 

meettijd (s) 

lichtfrequentie (Hz) 

dikte van de bolschil (m) 

stapgroote bij de plaatsopgeloste metingen (m) 

totale stralingsintensiteit van continuÜmstraling per 
.. -4 -1 -1 

volumeeenheid en per eenheid van ruimtehoek (Jm s sr ) 

gedeelte van l dat veroorzaakt wordt door free-bound 
.f.,c -4 -1 -1 

botsingen (Jm s sr ) 

gedeelte van l 1 dat veroorzaakt wordt door free-free 
,c -4 -1 -1 

botsingen tussen elektronen en ionen (Jm s sr ) 

gedeelte van é.f. dat veroorzaakt wordt door free-free 
,c -4 -1 -1 

botsingen tussen elektronen en neutralen (Jm s sr ) 
.. -1 -1 

dielektrische constante (CV m ) 

golflengte aangegeven door de monochromatorteller (m) 
2 botsingsdoorsnede van N2-moleculen voor elektronen (m ) 

botsingsdoorsnede van N2-moleculen voor moleculen (m2) 

standaarddeviatie van de produktie van aangeslagen niveaux 

respectievelijk voor en na de maximumproduktie (s) 

Td daaltijd van de lichtpuls (s) 

7dl 7d bij een Trichelperiode van 1 fS (s) 

7d3 7d bij een Trichelperiode van 3 fS (s) 

ï tijdconstante voor deëxcitatie ten gevolge van botsingen e 
met elektronen (s) 

7 tijdconstante voor deëxcitatie ten gevolge van botsingen 
m 

met moleculen (s) 

7 tijdconstante voor plasma-oscillatie (s) 
p 
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1 tijdconstante voor recombinatie (s) 
r 

7 tijdconstante voor spontane emissie (s) sp 
7Tr Trichelperiode (s) 

vTr Trichelfrequentie (=pulsrepetitiefrequentie) (Hz) 


