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Samenvatting. 

Binnen de groep atoom- en plasmafysica van de vakgroep deeltjes

fysica is o.l.v. prof. dr. F.J. de Hoog en dr. ir G.M.W. Kroesengestart 

met een onderzoek van optogalvanische effecten, afgekort OGE, in gas

ontladingen bij lage druk en zeer lage stromen. Het OGE treedt op als 

een exciterend systeem in evenwicht resonante fotonen absorbeert. Door 

deze absorptie wordt het evenwicht verstoord en verandert de conductivi

teit van het systeem. Het gevolg hiervan is een verandering van de 

brandspanning over en/of de stroom door het systeem. Deze verandering 

wordt het OGE genoemd. 

In het kader van het afstudeeronderzoek is het OGE in een Townsend

ontlading bestudeerd. Verklaringen die gelden voor het optredend OGE in 

glimontladingen, waaraan tot nu toe redelijk veel aandacht is besteed, 

en die gebaseerd zijn op volume-ionisatie effecten en verandering van de 

elektronentemperatuur, kunnen niet geldig zijn in Townsend-ontladingen. 

Om het OGE dat optreedt in Townsend-ontladingen te kunnen verklaren, 

zijn metingen verricht en is een eenvoudig model ontwikkeld. Met het 

onderzoek is aangetoond dat het OGE in Townsend-ontladingen werkzaam is 

via het secundaire ionisatiemechanisme. Uit de resultaten volgt boven

dien dat het OGE afhankelijk is van de plaats van instraling. Deze 

afhankelijkheid kan worden verklaard doordat het aantal deeltjes dat 

secundaire elektronen nalevert aan de kathode verandert, afhankelijk van 

de plaats van instraling. Het aantal deeltjes dat nalevering veroorzaakt 

kan berekend worden met het model. Uit de Paschenwet is vervolgens de 

verandering van de brandspanning af te leiden. 
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1 INLEIDING. 

1.1 Optogalvanische effecten in gasontladingen. 

Een gasontlading treedt op in een gas waarin transport van elek

trische lading plaatsvindt. In een groot aantal gevallen loopt de stroom 

tussen twee elektroden, waarover een elektrisch potentiaalverschil aan

wezig is. In de gasontlading bevinden zich geladen deeltjes die onder 

invloed van het aangelegde elektrisch veld botsings- en stralingspro

cessen veroorzaken. Als het spanningsverschil over de elektroden groot 

genoeg is, zullen de elektronen in staat zijn om voldoende energie uit 

het elektrisch veld op te nemen om atomen te ioniseren en zal zich een 

evenwicht instellen tussen ladingscreatie, ladingstransport en recombi

natie. In de ontlading stelt zich eveneens een stationair evenwicht in 

van de bezetting van de diverse geëxciteerde toestanden van de gas

atomen. 

Het optogalvanisch effect treedt op bij een interaktie van licht met 

een gasontlading. Door met een laserbundel resonant in te stralen op een 

lijnovergang tussen twee diskrete energieniveau's van de geëxciteerde 

gasatomen, verstoort men het stationaire bezettingsevenwicht van de 

energieniveau's in de gasontlading. In het algemeen is in een ontlading 

de ionendichtheid gekoppeld met de dichtheden van de aangeslagen 

niveau's. Deze koppeling vindt o.a. plaats via ionisatie van de betref

fende niveau's door elektronen. Door het resonant instralen wordt dus 

ook de ionendichtheid beïnvloed. Macroscopisch heeft deze beïnvloeding 

een verandering tot gevolg van de brandspanning van de gasontlading (bij 

constante stroom) of van de stroom door de ontlading (bij constante 

brandspanning). Deze veranderingen worden eveneens vaak verklaard uit 

een beïnvloeding van de elektronentemperatuur. Door een toename van de 

bezetting van het boven niveau van de door de laser veroorzaakte over

gang kan de elektronentemperatuur toenemen als gevolg van superelas

tische botsingen tussen elektronen en atomen in dit bovenniveau. Dit 

resulteert in een verhoogde geleidbaarheid in de ontlading en een ver

laging van de brandspanning (of een toename van de stroom). Men spreekt 

bij deze gevallen van het optogaLvanisch effect. Treedt een brandspan

ningsverhoging (of een stroomverlaging) op, dan spreekt men van een 

positief optogalvanisch effect; in het geval van een brandspannings

verlaging spreekt men van een negatief optogalvanisch effect. 
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In ons onderzoek hebben we optogalvanische effecten in een Townsend

ontlading bestudeerd. Deze keuze is gedaan om een tweetal redenen: 

-De idee om aan te tonen dat het optogalvanisch effect verschij

ningsvormen heeft die niet kunnen worden begrepen met de twee reeds 

geschetste verklaringen. 

-De Townsend-ontlading biedt door zijn eenvoud de mogelijkheid om 

een consistent model van een daarin voorkomend optogalvanisch effect te 

ontwikkelen. Dit in tegenstelling tot de glimontlading die optreedt bij 

hogere stroomdichtheden (zie figuur 1.1). 

In een Townsend-ontlading wordt de vrije lading door twee verschil

lende mechanismen gecreëerd. Naast het optreden van volume-ionisatie, 

waarbij dus ionen en elektronen gecreëerd worden, kunnen aan de kathode 

ook elektronen vrij gemaakt worden door opvallende ionen, metastabiele 

atomen en fotonen. Door resonant instralen van fotonen in de Townsend-

ontlading is het mogelijk de metastabiele atoomdichtheid te beïnvloeden 

en daarmee de nalevering van elektronen door metastabiele atomen. Daar 

metastabiele atomen in een Townsend-ontlading een verwaarloosbaar kleine 

bijdrage leveren aan de volume-ionisatie, zal het optogalvanisch effect 

in een Townsendontlading, als door de laser de metastabiele atoomdicht

heid beïnvloed wordt, zich afspelen via het naleveringsmechanisme van 

elektronen aan de kathode. Dit is dus in tegenstelling met de verschijn-

Ftguur 1.1: 

Abnarmalt 
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I. 
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I 
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Ontladingsstroom (A) 

Typische stroom-spanningskarakteristiek van een gasontLading. 



-5-

selen in glimontladingen waarin het optogalvanisch effect zich afspeelt 

via volume-ionisatie. 

1.2 Het afstudeeronderzoek. 

Het doel van het afstudeeronderzoek was om optogalvanische effecten 

in Townsend-ontladingen te bestuderen en zo de veronderstelling dat 

optogalvanische effecten zich eveneens kunnen afspelen via het na

leveringsmechanisme van elektronen aan de kathode te kunnen bevestigen. 

Het onderzoek heeft een fundamenteel karakter en draagt bij aan een 

beter begrip van optogalvanische effecten in ontladingen en indirekt tot 

een beter begrip van de atomaire processen die zich afspelen in een 

Townsend-ontlading. 

1.3 Inhoudsbeschrijving. 

De bestudering van optogalvanische effecten heeft zich in het ver

leden voornamelijk toegespitst op optogalvanische effecten die optreden 

in glimontladingen. In hoofdstuk 2 worden 2 verklaringen gegeven voor 

dit effect in glimontladingen. In hoofdstuk 3 wordt een beschrijving 

gegeven van de Townsend-ontlading en wordt uitgelegd waarom de verkla

ringen die gelden in glimontladingen niet kunnen gelden in Townsend-ont

ladingen. De meetopstelling waarmee optogalvanische effecten gemeten 

kunnen worden, wordt besproken in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 worden 

vervolgens de meetresultaten besproken die verkregen zijn in een 

Townsend-ontlading in neon door resonante en plaatsafhankelijke instra

ling op een overgang tussen een metastabiele en een aangeslagen atoom

toestand. Aan de hand van een eenvoudig model worden de experimenteel 

verkregen resultaten verklaard en wordt aangetoond dat optogalvanische 

effecten in een Townsend-ontlading werkzaam zijn via het secundaire 

ionisatiemechanisme. In hoofdstuk 6 worden de optogalvanische effecten 

besproken die verkregen zijn door resonante en plaatsafhankelijke 

instraling op een overgang tussen een resonante en een aangeslagen 

atoomtoestand. In hoofdstuk 7 worden tot slot nog enkele aanbevelingen 

gedaan voor het onderzoek van optogalvanische effecten in de toekomst. 
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2 HET OPTOGALVANISCH EFFECT IN GLIMONTLADINGEN. 

2.1 Inleiding. 

Penning ontdekte in 1928 het verschijnsel dat de brandspanning van 

een gasontlading verandert onder invloed van licht. Hij noemde dit "een 

nieuw photo-elektrisch effect" [PEN28]. Echter pas in de zeventiger 

jaren ontstond hernieuwde belangstelling voor dit effect. Door de ont

wikkeling van de verstembare dye-laser kon de stationaire toestand van 

een gasontlading op een goed definieerbare wijze verstoord worden. Hier

door werd het effect bruikbaar als diagnostiek voor gasontladings-, 

plasma- en spectroscopieonderzoek [GRE76]. Sinds deze tijd is het effect 

bekend als het optogalvanisch effect {OGE). 

De laatste tientallen jaren heeft men verschillende diagnostieken 

voor gasontladingsonderzoek in het glimontladingsgebied ontwikkeld, die 

berusten op het OGE. Deze diagnostieken onderscheiden zich van de rest, 

door de grote signaal-ruis verhouding en de relatief eenvoudige tech

niek. Bovendien worden de metingen nauwelijks verstoord door strooi- en 

achtergrondlicht en is het OGE even gemakkelijk bruikbaar voor onderzoek 

in het zichtbare licht als in het infrarode en ultraviolette gebied. 

Aan glimontladingen heeft men naast de atoomspectroscopie voor de 

bepaling van het voorkomen van de verschillende soorten atomen in een 

ontlading, ook lijnprofielstudies verricht. Hiermee is het mogelijk ont

ladingsparameters zoals elektronen- en ionentemperatuur en dichtheden 

van elektronen, ionen en aangeslagen atomen met behulp van het OGE te 

meten [JOH78]. Ook is het mogelijk om Doppier-vrije metingen te verrich

ten [JOH78]. Lawler en Wakata maakten gebruik van twee lasers om 

Doppier-vrije metingen te kunnen doen waaruit zij via het Stark-effect 

experimentele waarden voor het lokale elektrische veld in een ontlading 

konden bepalen [LAW79, WAK81]. 

Binnen de groep Plasma- en Atoomfysica is onderzoek verricht aan een 

holle kathode glimontlading. Hierbij zijn twee nieuwe diagnostieken ont

wikkeld, die gebruik maken van het OGE [VEL83]. De eerste methode wordt 

gebruikt om de gastemperatuur te bepalen aan de hand van de Doppier

verbreding van de opgemeten lijnprofielen. Met de tweede methode worden 

metingen gedaan van de ambipolaire diffusie van elektronen in het ont

ladingsplasma. Deze methode berust op de analyse van het tijdafhan-



-7-

kelijke OGE waarin de invloed van de diffusie van een lokale verstoring 

van de plasmadichtheid de belangrijkste rol speelt. 

Het niveau van de theoretische beschrijvingen van het OGE ligt nog 

ver beneden dat van de experimentele resultaten. Voor het OGE in een 

glimontlading zijn drie modellen opgesteld. Erez et al [ERE79] zijn in 

hun model uitgegaan van de theorie van van Geel [GEE55], die betrekking 

heeft op de stabiliteit en traagheidseffecten in een ontlading. Een 

tweede model is opgesteld door Pepper [PEP78]. Hij heeft gebruik gemaakt 

van het Schottky formalisme, waarmee de geleidbaarheid van een plasma 

berekend kan worden. Lawler tot slot is in zijn model uitgegaan van de 

dichtheden van de atomaire energieniveau's [LAW80]. Hij berekende de 

verandering hiervan met botsings-stralingsmodellen als de ontlading 

wordt aangestraald met een laser. Uit de veranderde ionisatiegraad 

berekende hij vervolgens de verandering van de geleidbaarheid van de 

ontlading. Het model van Lawler is tot nu toe voor glimontladingen het 

succesvolste en kompleetste. Om echter een goed resultaat, d.w.z. een 

goede overeenstemming met het experiment, te verkrijgen moeten veel 

energieniveau's in de berekening worden meegenomen. Hierdoor wordt het 

model erg gecompliceerd. 

2.2 Verklaringen voor het optogalvanisch effect in glimontladingen. 

In een stationair brandende gasontlading heerst op elke plaats een 

bezettingsevenwicht tussen de verschillende aangeslagen toestanden, de 

grondtoestand en de iontoestand van de gasatomen. Dit wordt bepaald door 

botsings- en stralingsprocessen en door transport. Door met een laser 

resonant in te stralen op een lijnovergang tussen twee energieniveau's, 

wordt het evenwicht verstoord. Door dit zgn. optisch pompen zal in het 

algemeen de verhouding van de dichtheid van het laagste energieniveau 

van de overgang (L) en die van het hoogste niveau (H) afnemen. Bij een 

voldoend grote elektronendichtheid (stroomdichtheid > 0.5 ~cm2 ) in de 

ontlading zal t.g.v. de veranderde dichtheden door elektronische bot

singsexcitatie en -ionisatie de ionenproduktie veranderen. Dit alles 

heeft tot gevolg dat de ionendichtheid in de ontlading groter wordt. 

Door de verandering van de bezetting van de aangeslagen niveau's kan ook 

de elektronentemperatuur toenemen door superelastische botsingen. In 
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beide gevallen neemt in het algemeen de geleidbaarheid van de ontlading 

toe. Bij een constante stroom door de ontlading stelt zich een nieuwe 

evenwichtssituatie in met een lagere brandspanning. Er treedt dus een 

negatief OGE op. Dit proces is weergegeven in figuur 2.1. 

:~ I /f 
~ 

T 
I 

a) b) c) 

Figuur 2.1: 

Schematische voorsteLLing van OGE in gLimontLadingen. Hierbij 

is uit gegaan van een atoommodeL met vijf energieniveau's. 

0: grondtoestand; P: aangesLagen toestand; I: iontoestand. 

a)Overgangen tussen de verschiLLende energieniveau's in 

ongestoorde toestand. 

b)Toename van overgang van het P1 naar het P2 niveau door 

resonant instraten van de Laser, Leidt tot een hogere 

ionisatiegraad. 

c)Door een toename van de dichtheid van de aangesLagen 

toestand P2 door resonant instraten van de Laser, kan 

de eLektronen temperatuur t.g.v. supereLastische 

botsingen toenemen. 

0 

Als een ontladingsgas een metastabiel energieniveau bezit, dan is 

het ook mogelijk om vanaf dit energieniveau optisch te pompen. Meta

stabiele energieniveau's hebben een langere levensduur en een hogere 

bezettingsgraad dan de meeste andere niveau's en zijn dan ook voor een 

belangrijk deel verantwoordelijk voor de produktie van de ionen en elek

tronen in een glimontlading. Vernietiging van metastabiele niveau's zal 

daarom leiden tot de bovengenoemde verandering, maar gepaard gaan met 

een grote vermindering van de totale bezetting van de betrokken 
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niveau's. Door optisch pompen vanaf een metastabiel niveau zal de ionen

dichtheid veranderen, maar het hangt van de elektronendichtheid af of de 

ionenproduktie groter of kleiner wordt. In het algemeen zal bij hogere 

elektronendichtheid een negatief OGE optreden, terwijl bij lage lage 

elektronendichtheden positieve effecten worden waargenomen [VEL83]. Dit 

is schematisch weergegeven in figuur 2.2. 

I~ 

I~ TIP 
I I 

I~ I~ 
----~--~----~--~------+-~--p p 

I 
'I/ 

m 

\v 

\I 

a) b) 

Figuur 2.2: 

Schematische voorsteLLing van positief OGE in gLimontLadingen 

met Lage eLektronendichtheden. Hierbij is uitgegaan van een 

atoommodeL met vijf energieniveau's waarvan een niveau 

metastabieL (M) is. 

0: grondtoestand; R: resonant niveau; 

P: hoger aangesLagen niveau; I: iontoestand. 

a)Overgang tussen verschiLLende energieniveau's in ongestoorde 

toestand. 

b)Door resonant instraLen op de overgang van het metastabieLe 

niveau naar het hogere resonante niveau, zaL de metastabieLen 

dichtheid afnemen. 

R 

M 

0 

2.3 Het elektrisch analogon van het optogalvanisch effect. 

Om een gasontladingsbuis te laten branden, wordt deze opgenomen in 

een elektrisch circuit zoals weergegeven in figuur 2.3. De macrosco

pische parameters die de stationaire toestand van de ontladingsbuis 

karakteriseren, zijn de brandspanning over de buis (Vb) en de stroom 
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B 

ELektrisch circuit om een gasontLadingsbuis (B) te 

Laten branden. 

U: spanningsbron; Rv: voorschakeLweerstand; 

A: amperemeter; V: voLtmeter. 

door de buis (I ). Bij kleine spanning en stroom variatiesven i rond 
0 

de stationaire toestand Yb en I
0

, vertoont de ontlading geen ohms ge-

drag, maar geldt volgens van Geel [GEE55] het volgende verband: 

dv 
V+ T•dt = R•i + L•di 

dt 
{2.1} 

De grootheid R is de differentiële weerstand van de gasontlading. Als de 

spanning en stroom variaties niet veranderen in de tijd, dan worden deze 

beschreven door v = R•i. De differentiële weerstand R is gelijk aan de 

helling van de I-V karakteristiek van de ontlading in stationaire toe

stand in het werkpunt (Vb,I
0
). L heeft de dimensie van een zelfinductie 

en beschrijft het voor- of naijlen van de stroom i, bij een spannings

verandering door extra ionisaties met looptijd effecten. T heeft de 

dimensie van een tijd. Het dynamisch gedrag van een gasontlading kan 

weergegeven worden in een elektrisch analogon zoals te zien in figuur 

2.4. r heeft hierin de dimensie van een weerstand en is gelijk aan L/T. 

C heeft de dimensie van een capaciteit en wordt gegeven door T/R. C 
p 

vertegenwoordigt de plaatcapaciteit van de elektroden in de ontladings-

buis. Deze is meestal in de orde van enkele pF. 

Door met een laser resonant in een ontlading te stralen, worden 

kleine stroom en spanningsvariaties gecreëerd. Hierdoor stelt zich een 

nieuwe stationaire toestand in met brandspanning Vb+v en stroom I
0
+i. De 

dynamische impedantie beschrijft het gedrag van deze verandering. 
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R 

L r=L/T 

Figuur 2.4: 

Het eLektrisch anaLogon van een ontLadingsbuis. 

(De aanduidingen van de componenten worden verkLaard 

in de tekst) 

In een elektrisch circuit kan het OGE ook weergegeven worden door 

twee ideale stroombronnen over de ontlading, zoals weergegeven in figuur 

2.5. Z is hierin de impedantie van de ontladingsbuis en I de 
0 

stroom 

door de buis, als deze stationair brandt zonder dat deze door een laser 

verstoord wordt. Stroombron 1 is gerelateerd aan de brandspannings

verandering v van de buis t.g.v. de impedantie verandering door het in

stralen van resonant laserlicht eh stroombron 2 aan de stroomverandering 

i. Als door een gunstige keuze van R de stroomverandering klein is in 
V 

vergelijking met I ·~Z/Z ( i<<I ·~/Z ). dan mag i verwaarloosd worden. 
0 0 

u 

Figuur 2.5: 

R 
V 

I =i 
2 

Het OGE weergegeven in een eLektrisch circuit met 

twee ideaLe stroombronnen. (De aanduidingen worden 

verkLaard in de tekst) 
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We beschouwen de stroom door de buis dan als constant. In dit geval 

heeft de ontladingsbuis nog maar twee vrijheidsgraden om t.g.v. het in

stralen van laserlicht te gaan branden in een stationaire toestand: ver

andert t.g.v. het instralen van resonant laserlicht de impedantie va de 

buis, dan verandert ook de brandspanning. Houdt men in het stroomcircuit 

de brandspanning van de buis constant, dan stelt zich t.g.v. het in

stralen van resonant laserlicht een nieuwe situatie in waarbij geldt: 

I •äZ/Z = -i. 
0 
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3 HET OPTOGAL V ANISCH EFFECf IN TOWNSEND-ONTLADINGEN. 

3.1 Inleiding. 

Een Townsend-ontlading is een van de eenvoudigste gasontladings

vormen die wij kennen. Het kenmerkende verschil met andere ontladings

vormen ligt in de dichtheid van de elektronen, ionen en aangeslagen 

atomen. Deze zijn in een Townsend-ontlading zo laag dat de wissel

werking tussen geladen en geëxciteerde deeltjes te verwaarlozen is. De 

bijdrage van de ruimtelading tot het heersende elektrisch veld is ver

waarloosbaar zodat in een Townsend-ontlading het elektrisch veld tussen 

twee vlakke elektroden homogeen verondersteld mag worden. 

In een Townsend-ontlading zijn de botsingen tussen de deeltjes in 

de grondtoestand en de elektronen, en de stralingsvervalprocessen bepa

lend voor het bezettingsevenwicht (zgn. corona evenwicht).Hi~rdoor is 
•" 

deze ontladingsvorm uiterst geschikt om deze processen te bestuderen. 

Dit geldt ook voor het onderzoek naar optogalvanische effecten. Dat 

optogalvanische effecten in Townsend-ontladingen voorkomen, is aange

toond door Kopeika et al, die dit effect gebruikten bij hun onderzoek 

naar ruimtelijke verdelingsprofielen van aangeslagen atoomtoestanden in 

Townsend-ontladingen [KOP79]. Uit deze metingen bleek dat het OGE in 

Townsend-ontladingen groter is dan in glimontladingen, maar omdat de 

optogalvanische effecten onder de door hun gehanteerde condities zeer 

sterk niet lineair zijn, lenen hun resultaten zich nauwelijks als uit

gangspunt voor modelvorming. 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de ionisatie mechanismen die 

zich in een Townsend-ontlading afspelen en wordt op kwalitatieve wijze 

aangegeven waarom de verklaringen voor het OGE in glimontladingen niet 

kunnen gelden in een Townsendontlading. Kwantitatieve beschouwingen wor

den in dit hoofdstuk nog niet gedaan. Hiervoor zijn namelijk gegevens 

over de ontlading nodig. Deze worden bij de opstelling in hoofdstuk 4 

besproken, waarna in hoofdstuk 5 het OGE in Townsend-ontladingen met een 

kwantitatieve berekening wordt verklaard. 

3.2 Ionisatiemechanismen in een Townsend-ontlading. 

Een Townsend-ontlading wordt gekenmerkt door een lage elektronen-
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dichtheid. Niettemin zijn het deze elektronen die verantwoordelijk zijn 

voor de excitatie- en volume-ionisatie processen. Een aangeslagen atoom 

in een geëxciteerde toestand zal onder uitzending van een foton overgaan 

naar een lagere toestand en uiteindelijk terecht komen in de grondtoe

stand via een resonant niveau of in een metastabiele toestand. Een meta

stabiele atoomtoestand heeft een langere levensduur dan een resonante 

atoomtoestand omdat de stralingsovergang naar een lager niveau (b.v. de 

grondtoestand) verboden is. De bijdrage van cumulatieve ionisatie 

(volume-ionisatie vanuit een aangeslagen atoomtoestand) tot de totale 

ionisatie is in een Townsend-ontlading te verwaarlozen omdat de ioni

satiefrequentie van de aangeslagen atomen veel kleiner is dan de ioni

satiefrequentie van de atomen in de grondtoestand. Ionen zullen dus 

hoofdzakelijk geproduceerd worden door botsingen tussen atomen in de 

grondtoestand en elektronen (direkte ionisatie). Bij deze volume-ionisa

tie komt dus ook telkens een extra elektron vrij. 

De primaire ionisatiecoëfficient a in een Townsend-ontlading wordt 

nu gedefinieerd als het aantal elektronen aan dat door één elektron per 

eenheid van weglengte afgelegd in de richting van het veld door ionisa

tie wordt gevormd. Als gevolg van drift, die in de hele ontlading con

stant is en onafhankelijk van de plaats [H0081], zullen elektronen uit 

de ontlading verdwijnen. Is nu a en de driftsnelheid Ve bekend dan is 

het mogelijk om de groei van de elektronendichtheid als funktie van de 

afstand x tot de kathode (x=O) te berekenen. De anode bevindt zich op 

afstand x=d van de kathode. De elektronen dichtheid wordt nu gegeven 

door de volgende differentiaalvergelijking [H0069]: 

= 0 (3.1) 

Beschouwen we nu de elektroden als oneindig vlak, dan geldt voor de 

elektronendichtheid: 

ne(x) = ne(O)•exp(a•x) (3.2) 

Hierin is ne(O) de elektronendichtheid aan de kathode. Deze randvoor

waarde is te bepalen uit de stroomdichtheid aan de kathode. Bij deze 

berekening hoeft geen rekening gehouden te worden met elektronen-dif

fusie. Dit effect is te verwaarlozen ten opzichte van de elektronendrift 

[H0081]. 
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De ionendichtheid n1(x) wordt beschreven door de volgende differen

tiaalvergelijking [H0069]: 

+ = 0 {3.3) 

Hierin is V1 de driftsnelheid van de ionen in de ontlading. Ook nu mag 

de diffusie weer verwaarloosd worden [H0081, PHE60]. De oplossing van 

deze differentiaalvergelijking kan bepaald worden met de randvoorwaarde 

aan de anode, waar de ionendichtheid gelijk aan nul is: 

n1{d) = 0 (3.4) 

De oplossing luidt dan: 

n 1 (x) = Ve•ne{O)•[exp(a•d) - exp(a•x)] 
V1 (3.5) 

Naast het primaire ionisatiemechanisme bestaat er in een Townsend

ontlading nog een tweede ionisatiemechanisme dat zorg draagt voor het 

instand houden van de ontlading. Dit secundaire ionisatiemechanisme 

bestaat uit het vrijmaken van elektronen aan de kathode door opvallende 

ionen, metastabiele atomen en fotonen. 

Het aantal ionen dat op de kathode botst is te bepalen uit de 

ionendichtheid zoals berekend in {3.5). Wedefinieren nu de coëfficient 

o1 als het gemiddeld aantal elektronen dat per op de kathode botsend ion 

aan de kathode wordt vrij gemaakt. 

Fotonen worden in een ontlading gecreëerd als een elektron in een 

aangeslagen atoomtoestand spontaan terugvalt naar een lagere energie

toestand. Niet alle geproduceerde fotonen die op de kathode botsen zijn 

in staat om elektronen vrij te maken. Om het foto-elektrisch effect te 

veroorzaken, moeten zij een bepaalde minimale energie bezitten afhan

kelijk van het kathode materiaal en de ontladingssituatie. Bij benade

ring kan men stellen dat alleen die fotonen elektronen vrij kunen maken 

die gecreëerd zijn bij een stralingsovergang van een elektron tussen een 

resonante toestand en de grondtoestand. Ook bij de fotonen die de 

kathode bereiken is het mogelijk om een 0 coëfficient te definiëren: op 

is het gemiddeld aantal elektronen dat door één resonant foton dat de 

kathode bereikt, wordt vrij gemaakt. 
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Het derde soort deeltjes dat nalevering van elektronen aan de 

kathode kan veroorzaken zijn de metastabiele atomen. Zij moeten dan wel 

meer energie bezitten dan de uittree-energie die nodig is om een elek

tron aan de kathode vrij te maken. Metastabiele atomen die in de ont

lading geproduceerd worden door stralings- en botsingsprocessen, kunnen 

de elektroden bereiken. Afhankelijk van de gasdruk zal dit exclusief 

gebeuren door diffusie [H0069]. Metastabiele atomen kunnen in een ont

lading behalve door vernietiging aan de wand, ook vernietigd worden door 

drie deeltjes botsingen met twee atomen in de grondtoestand en via een 

botsings-excitatieproces van een atoom in de metastabiele toestand naar 

een in de buurt liggend resonant niveau [PHE59]. Door het optreden van 

deze vernietigingsprocessen kan men spreken over een gemiddelde levens

duur T van de metastabiele atomen. Deze levensduur is afhankelijk van de 

dichtheid van het ontladingsgas en de ontladingstemperatuur [PHE59]. 

Het aantal metastabiele atomen dat de kathode bereikt, kan men 

berekenen door het diffusieprobleem op te lossen. De dichtheid n(x) van 

de metastabiele atomen wordt gegeven door de differentiaalvergelijking 

[H0069]: 

(3.6) 

Hierin is D de diffusiecoëfficient van de deeltjes. am is het aantal 

metastabiele atomen dat door één elektron per eenheid van weglengte 

wordt gevormd. Het diffusieprobleem kan worden opgelost met volgende 

randvoorwaarden: 

n{O) = 0 

Voor de dichtheid volgt dan: 

met z = 1/..Jlf.'T 

en n{d) = 0 {3.7) 

n(x) = 

exp(a•d)-exp(-z•d) 
exp(z•d)-exp(-z•d) • exp(z•x) -

exp(z•d)-exp(a•d) • e -z•x ] 
exp(z•d)-exp(-z•d) xp( ) 

(3.8) 
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Het aantal metastabiele atomen dat per tijdseenheid en per oppervlakte 

eenheid op de kathode botst, is nu gelijk aan [MON71]: 

. = D•dn(x) I 
Jm dx X=Ü (3.9) 

Het aantal nageleverde elektronen aan de kathode per tijdseenheid en per 

oppervlakte-eenheid door opvallende metastabiele atomen wordt nu gegeven 

door om· Hierbij is om het gemiddeld aantal nageleverde elektronen aan 

de kathode per opvallend metastabiel atoom. 

Door Townsend is een formule opgesteld die het verband aangeeft 

tussen de totale stroomdichtheid door de ontlading j(d), een stroom

dichtheid jo die veroorzaakt wordt door uitwendige omstandigheden en de 

totale nalevereingscoëfficient f, in een onzelfstandige ontlading. De 

stroomdichtheid j 0 zorgt er eigenlijk voor dat de ontlading blijft bran

den. De formule van Townsend luidt [H0081]: 

er;(a•d) 
1 - f·~xp(a•d)-1] (3.10) 

De totale naleveringscoëfficient f kan men beschouwen als het totaal 

aantal nageleverde elektronen aan de kathode per opvallend ion. r is te 

schrijven als een sommatie van de naleveringscoëfficienten van de ionen, 

metastabiele atomen en fotonen, zodanig dat de totale nalevering uit

gedrukt wordt per op de kathode vallend ion. Voor f geldt dan [H0081]: 

r = oi + 
a ,... ·f .~ 

UP P a (3. 11) 

Hierin zijn fm en fp geometrische kansfunkties die aangeven hoeveel 

metastabiele atomen respectievelijk hoeveel fotonen de kathode bereiken, 

en am/a en ap/a het aantal metastabiele atomen respectievelijk het aan

tal fotonen die per gevormd ion geproduceerd worden. Het aantal ionen, 

metastabiele atomen en fotonen die de kathode bereiken per tijdseenheid 

en per oppervlakte-eenheid is op deze manier respectievelijk uit te 

drukken als: 

= (3.12) 

(3.13) 
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(3.14) 

Als een ontlading zelfstandig wil branden, d.w.z. zonder uitwendige 

hulpbron, dan moet gelden jo=Ü. Uit de formule van Townsend volgt dan de 

zogenaamde zelfstandigheidsrelatie waaraan de ontlading moet voldoen. 

Deze luidt: 

f•[exp(a•d)-1] = 1 (3.15) 

Het aantal ionen en dus ook het aantal elektronen dat door ioni

saties wordt gevormd, kan men ook definiëren als het aatal ionisaties 

door één elektron per doorlopen eenheid van potentiaalverschil [H0081]. 

~ wordt dan als volgt gedefiniëerd: 

= 
a 
Ë (3.16) 

Omdat het elektrisch veld E homogeen verondersteld mag worden, geldt 

voor het spanningsverschil V over de elektroden: 

V = E•d (3.17) 

Uit (3.16) en (3.17) is af te leiden dat geldt: 

(3.18) 

Het nu mogelijk om de brandspanning V van de ontlading uit te drukken in 

ren~· Uit (3.15) volgt voor de brandspanning: 

V = 1 1 
~·ln(f + 1) 

3.3 Optogalvanische effecten in Townsend-ontladingen. 

(3.19) 

Evenals in glimontladingen treden ook in Townsend-ontladingen opto

galvanische effecten op. Deze zijn echter niet te verklaren op de wijze 
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zoals dit mogelijk is bij glimontladingen. In een Townsend-ontlading is 

de bijdrage van cumulatieve ionisatie te verwaarlozen, zodat resonant 

instralen tussen twee diskrete energieniveau's geen invloed zal hebben 

op de volume-ionisatie. Ook de elektronentemperatuur zal als gevolg van 

resonant instralen niet merkbaar veranderen omdat de botsingskans tussen 

vrije elektronen en aangeslagen atoomtoestanden te verwaarlozen is. 

In een Townsend-ontlading zal een optredend OGE zich niet afspelen 

via het primaire ionisatiemechanisme maar via het secundaire ionisatie

mechanisme. In {3.19) is de brandspanning uitgedrukt als funktie van r 
enD· Door substitutie van (3.11) in {3.19) is het verband af te leiden 

tussen de brandspanning en het aantal metastabiele atomen dat op de 

kathode botst. Dit verband luidt: 

V = + {3.20) 

In een Townsend-ontlading is het mogelijk de metastabiele atoomdichtheid 

te verlagen door resonant in te stralen op een stralingsovergang naar 

een hoger niveau. Dit proces is schematisch weergegeven in figuur 3.1. 

Door de verlaagde metastabielen dichtheid vermindert ook de metastabiele 

flux jm op de kathode. Hierdoor zullen er minder elektronen nageleverd 

worden, waardoor de geleidbaarheid van de ontlading afneemt. Om deze 

afname te compenseren moet de brandspanning stijgen, hetgeen een posi

tief OGE zou betekenen. Anders geformuleerd kan men ook zeggen: wil de 

ontlading aan de zelfstandigheidsrelatie zoals in (3.20) geformuleerd 

blijven voldoen, dan zal bij een verminderde metastabiele flux jm op de 

kathode, die rechtevenredig is met fm. de branspanning V moeten stijgen. 

Uit figuur 3.1 is ook op te maken dat bij optisch pompen vanaf een 

metastabiel atoomniveau hoog-energetische fotonen worden gecreëerd door 

stralingsverval van het resonante R1 niveau naar de grondtoestand. Deze 

Figuur 3.1: I 

Schematische voorsteLLing van R
2 

positief OGE in TownsendontLadingen 

door optisch pompen vanaf een 

metastabieL atoomniveau. 

0 : grondtoestand 

R1 en R2 : aangesLagen atoomniveau's 

I : iontoestand 0 



-20-

fotonen zijn ook in staat om elektronen na te leveren aan de kathode. 

Dit effect zal leiden tot extra nalevering van elektronen, hetgeen leidt 

tot een verlaging van de brandspanning. In (3.20) komt dit tot uitdruk

king door een toename van fp. Hoe groot het OGE uiteindelijk is, zal 

afhangen van het totaal aantal nageleverde elektronen door metastabiele 

atomen en fotonen tesamen in de resonant aangestraalde situatie in ver

gelijking met het nageleverde aantal elektronen in ongestoorde (niet 

aangestraalde) situatie. 

3.4 Lage druk Townsend-ontladingen. 

Als men onderzoek wil verrichten aan OGE in Townsend-ontladingen 

heeft het voordelen om dit te doen in lage druk ontladingen. In een ont

lading met een lage druk zal een groter gedeelte van de metastabiele 

atomen de kathode bereiken dan in een ontlading met een hoge druk 

[MOL51]. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van figuur 3.2 [H0069]. 

Door met een laser resonant in de ontlading te stralen waarbij de meta

stabiele atoomdichtheid beïnvloed wordt, zal er in een lage druk ontla

ding een grotere invloed zijn op het aantal metastabiele atomen da de 

kathode bereikt dan in een ontlading met hoge druk. Op grond van dit 

argument zouden in een lage druk ontlading een groter OGE verwacht mogen 

worden. 

Figuur 3.2: 

De fractie van de in de ontLading 

gevormde metastabieLe atomen die op 

de kathode arriveert, aLs funktie 

van de eLektrode-afstand voor ver

schiLLende karakteristieke 

parameters in neon [H0069]. 
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Zoals reeds in paragraaf 3.2 is opgemerkt kan de metastabiele 

atoomdichtheid in een lage druk gasontlading bepaald worden door een 

diffusieprobleem op te lossen. Hierdoor is het mogelijk om het aantal 

metastabiele atomen dat op de kathode arriveert goed te bepalen. 

Bekijken we Paschen curves, die het verband aangegeven tussen de 

brandspanning van een ontladingsbuis en het produkt van de atoomdicht

heid en de elektroden-afstand, dan zien we dat deze curves een minimum 

hebben in het gebied van de lage gasdichtheden {zie figuur 3.3). In het 

minimum van de brandspanning bij een bepaalde gassamenstelling, heerst 

een ontladingstoestand die relatief de beste geleidbaarheid heeft. Deze 

geleidbaarheid is rechtstreeks terug te voeren op het transport van 

ladingsdragers. Door met een laser via het secundaire ionisatiemecha

nisme het aantal ladingsdragers te beïnvloeden kan men verwachten dat 

dit proces grotere gevolgen heeft voor de brandspanning, naarmate de 

ontladingstoestand zich dichter bij het minimum in de Paschen curve 

bevindt. Op grond van deze fenomenologische beschouwing kan verwachten 

dat het OGE in lage druk ontladingen groter is dan in hoge druk ont

ladingen bij een zelfde elektroden afstand. 
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Tot slot is in figuur 3.4 een overzicht gegeven van de energie ver

liezen van een vrij elektron in een Townsend-ontlading in neon. Dit is 

uitgezet als funktie van het quotiënt van het elektrisch veld met de 

gasdruk. Uit deze figuur kunnen we afleiden dat in een lage druk ont

lading de elektronen hun meeste energie verliezen bij volume ionisatie

processen. Wil men het OGE in Towsend-ontladingen bestuderen dat zich 

afspeelt via het secundaire ionisatiemechanisme van metastabiele atomen 

dan is het raadzaam om het quotiënt van de elektrische veldsterkte met 

de druk niet te groot te kiezen. 
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Figuur 3.4: 

Energieverliezen van een elektron in een Townsendontlading 

in neon via verschiLLende processen. De bijschriften eL, ex 

en i duiden op verLiezen door resp. eLastische, exciterende 

en ioniserende botsingen. De verLiespost a ontstaat door het 

opwarmen van nieuw gevormde eLektronen tot de gemiddeLde 

energie van de eLektronenzwerm [DRU40]. 
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4 DE MEETOPSTELLING. 

4.1 Inleiding. 

In dit hoofdstuk wordt de opstelling besproken waarmee optogalva

nische effecten in een Townsendontlading gemeten kunnen worden. Er wordt 

gebruik gemaakt van een ontladingsbuis die gevuld is met neon met een 

druk van 532 Pa {kamertemperatuur). De moeilijkheid om de door resonant 

instralen veroorzaakte spanningsvariaties in een Townsend-ontlading te 

meten is dat de stroom door de ontlading, die enkele 0.1 MA bedraagt, 

niet merkbaar beïnvloed mag worden door de meetapparatuur. 

Om de rol van de metastabiele atomen op het OGE te kunnen onder

zoeken, is opstelling van de ontladingsbuis zo gemaakt dat er op ver

schillende afstanden tot de kathode ingestraald kan worden. Door dit 

plaatsafhankelijk instralen op een overgang vanaf een metastabiel ni

veau, is het mogelijk om de metastabielen flux zoals gegeven in (3.8) 

gecontroleerd te variëren. Om het OGE plaatsafhankelijk te kunnen meten 

is de ontladingsbuis op een statief geplaatst, waarmee de instralings

hoogte ingesteld kan worden. De totale meetopstelling is weergegeven in 

figuur 4.1. 

Achtereenvolgens wordt in dit hoofdstuk behandeld: het dye-laser 

systeem en de bijbehorende apparatuur waarmee het mogelijk is om een 

continu golflengtegebied te bereiken. Dit systeem kan gebruikt worden om 

iedere willekeurige atoomovergang aan te stralen. Vervolgens bespreken 

we de ontladingsbuis waarin OGE worden waargenomen en het elektrisch 

meetcircuit om de effecten te meten. Tot slot wordt de nauwkeurigheid 

van de meetopstelling besproken. 

4.2 Het dye-lasersysteem en het optisch gedeelte van de opstelling. 

Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van een verstembare dye

laser, zodat elke gewenste overgang tussen twee atomaire energie ni

veau's die optisch gekoppeld zijn, gerealiseerd kan worden. De dye-laser 

die in onze opstelling gebruikt wordt, is een gestabiliseerde c.w. ring 

dye-laser (Spectra Physics 380D). Deze wordt optisch gepompt door een 

argon-ion-laser {Spectra Physics 171) met een maximaal uitgangsvermogen 

van 6 Watt "all lines". Als kleurstof vloeistof wordt een rhodamine 6G 
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Figuur 4.1: 

De meetopsteLLing. 

Ar: argon-ion Laser 

B : bedieningseenheid 

van de argon-ion Laser 

D dye-Laser 

s stabiLock. 

G goLfLengte meter 

L Lens 

c chopper 

u hoogspanningsvoeding 

Rv: voorschak.eLweerstand 

An: anode 

K k.athode 

A nmperemeter 

M meetcircuit 

D 

Ar 

Vb: brandspanning van de ontLading 

DoGE: optogaLvanisch signaaL 
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M68000-computer 
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pLot ter 
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(R6G) oplossing in ethyleenglycol gebruikt. Deze kleurstof levert een 

stabiele laserbundel in het golflengte gebied van 570 tot 620 nm. Hoe 

het laservermogen (relatief} afhangt van de golflengte is te zien in 

figuur 4.2. Het optisch uitgangsvermogen van de dye-laser bedraagt maxi

maal 500 mWatt, bij een pompvermogen van de Argon-ion-laser van 4 Watt 

"all lines". 
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Figuur 4. 2: 

ReLatief spectraaL 

uitgangsvermogen van R6G. 

De laserwerking van de dye-laser ontstaat doordat de laserbundel van 

de argon-ion-laser de moleculen in de kleurstof stroom exciteert. Deze 

geëxciteerde moleculen kunnen vervolgens onder uitzending van een foton 

terug vallen naar een lagere toestand. De kleurstof spuit onder een druk 

van 80 psi uit een nozzle waarna hij wordt opgevangen. Vervolgens wordt 

hij weer op druk gebracht en rondgepompt. De vrij gekomen fotonen worden 

in een lopende golf door spiegeltjes in de cavity rondgestuurd. De baan 

die de fotonen doorlopen lijkt op een acht en vormt zodoende een ge

sloten kromme. Hieraan dankt het systeem de naam "ring dye-laser". Op 

hun rondgang door de cavity passeren de fotonen een keer de dye stroom, 

waar dan gestimuleerde emissie kan optreden. Een schematische voor

stelling van de ring dye-laser is weergegeven in figuur 4.3. 

De afstand tussen twee modes van de cavity bedraagt 200 MHz (0,0024 

Ä). Met behulp van het "birefringent filter" en het "scanning etalon" 

wordt ervoor gezorgd dat het systeem maar op een mode lasert. Het bire

fringent filter zorgt voor een grove frequentie afstemming, terwijl het 

scanning etalon het aantal modes reduceert tot één. De fijnafstemming 

van de frequentie wordt bewerkstelligd door de "dual galvoplates". Het 

"unidirectional device" zorgt ervoor dat de laserbundel slechts in één 

omlooprichting door de cavity rondgaat. Het totale laser vermogen zal 

zich hierdoor in één omlooprichting bevinden. Zodoende is het uitgangs

vermogen een factor twee hoger dan in het geval dat twee omlooprich

tingen worden toegelaten. 

T.g.v. externe factoren zal de cavity-lengte in de tijd altijd iets 

variëren. Hierdoor kan de laser overspringen op een andere mode (mode 
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Figuur 4.3: 
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Optisch schema van de dye-Laser en de stabiLoeR (reference station). 

hop), hetgeen een frequentie verschuiving tot gevolg heeft. Deze mode 

hop kan worden tegen gegaan door de optische weglengte te corrigeren. 

Dit wordt gedaan door een spiegel,die op een piëzo-elektrisch kristal is 

gemonteerd, en de galvoplates. Deze elementen worden aangestuurd door 

het "reference station" (Stabilock, Spectra Physics 388). Op deze manier 

wordt de spreiding in de frequentie terug gebracht tot minder dan 10 

MHz. 

Een van de spiegels in de cavity is voor een gedeelte doorlatend, 

waardoor de laserbundel voor een gedeelte uit de ring wordt gekoppeld. 

De intensiteit van de uittredende laserbundel wordt gemeten met een 

fotodiode. Het uitgangsvermogen vertoont altijd wel enkele fluctuaties. 

Deze fluctuaties worden door de fotodiode waargenomen en teruggekoppeld 

naar de stuureenheid van de argon-ion-laser. Door een vermogensregeling 

van de pomplaser kunnen de fluctuaties in het uitgangsvermogen van 2% 

tot 0,07% teruggebracht worden. Hierdoor mag men spreken van een gesta

biliseerde dye-laser. 

De golflengte van de laserbundel wordt bepaald met een Michelson

interferometer, zoals weergegeven in figuur 4.4. Een afgesplitste bundel 

van de dye-laserbundel wordt door een beamsplitter gesplitst in twee 

bundels. Een bundel wordt gereflecteerd door een vaste spiegel, de 

andere door een beweegbare spiegel. Als de bundels weer samen komen 

interfereren deze. Het interferentie patroon vertoont een aantal maxima 

en minima. Het aantal maxima wordt geteld door een counter. Het zelfde 

traject wordt ook doorlopen door een laserbundel afkomstig van een He-Ne 

laser, waarvan de golflengte bekend is (632,817 nm). Ook hiervan wordt 

het aantal maxima geteld. Uit de verhouding van deze twee aantallen is 
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vervolgens de golflengte van de dye-laserbundel te bepalen, met een 

nauwkeurigheid van 5 GHz (0,006 nm). Deze nauwkeurigheid is niet goed 

genoeg om de dye-laser met een lijnbreedte van 10 MHz op de natuurlijke 

lijnbreedte van de neon overgang te plaatsen. Deze lijnbreedtes zijn in 

de orde van 12 MHz. Evenmin is het met de bereikte nauwkeurigheid van de 

golflengtemeting mogelijk om de laserfrequentie binnen een Doppier

verbreding van een overgang te plaatsen. Echter m.b.v. de fijn afstel

ling van de dye-laser en gebruik makend van het OGE indien aanwezig, is 

het toch mogelijk om de dye-laser op de goede golflengte in te stellen. 

De gehanteerde instelling is dus steeds die golflengte waarbij voor een 

gekozen lijn het OGE maximaal is. 

b 

c 

L 

Figllilr 4. 4: 

MicheLson-interferometer ter bepaLing van de goLfLengte. 

b : beamspLitter 

BS: beamspLitter 

81: beweegbare spiegeL 

82: vaste spiegeL 

D1: detector van de dye-Laser bundeL 

D2: detector van de He-Ne Laser bundeL 

c counter 

L He-Ne Laser 

Voordat de laserbundel in de ontladingsbuis gestraald wordt, wordt 

deze eerst periodiek onderbroken. Op deze manier wordt het OGE als een 

wisselspanningskomponent boven op het brandspanningsniveau van de ont

ladingsbuis in ongestoorde toestand gesuperponeerd. Hierdoor is het 

gemakkelijker om OGE te bestuderen en is het eventueel mogelijk om naast 

de optogalvanisch veroorzaakte DC variaties ook het dynamisch gedrag van 
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Figuur 4.5: 

De verbreding van de LaserbundeL in de prisma-beamexpander. 

het OGE te bekijken. Om de periodieke instraling zo goed mogelijk op een 

stapverstoring te doen lijken, wordt de chopper, waardoor de periodieke 

onderbreking wordt veroorzaakt, in een waist van de laserbundel ge

plaatst. Deze waist kan eenvoudig met twee lenzen worden gemaakt. 

In het vervolg van zijn loop wordt de laserbundel in een prisma

beamexpander in een vlak evenwijdig aan de elektroden verbreed (ontwerp 

van beamexpander: [BAR81]). De verbreding van de laserbundel is weer

gegeven in figuur 4.5. De vier prisma's zijn op een dusdanige wijze 

t.o.v. elkaar geplaatst, dat er geen dispersie optreedt. Door gebruik 

makend van wordt een hele schijf evenwijdig aan de elektroden in de ont

lading aangestraald. Dit is weergegeven in figuur 4.6. De dikte van de 

schijf wordt bepaald door de spleet tussen de beamexpander en de ont

ladingsbuis. 

beam 
expander 

Figuur 4.6: 

liliser-
bundel 

AanstraLing van een schijfvormig voLume V in de ontLading 
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4.3 De gasontladingsbuis en het meetcircuit. 

De gebruikte gasontladingsbuis bestaat uit twee identieke schijf

vormige, stalen elektroden, met een straal van 2 cm. De afstand tussen 

de elektroden bedraagt 1,1 cm. Het omhulsel van de buis is van glas. De 

buis is gevuld met neon met een druk van 532 Pa bij kamertemperatuur. In 

figuur 4.7 is de ontladingsbuis schematisch weergegeven. 

---- --·-

Figuur 4.7: 

~ ·---- t:. 
De gasontLadingsbuis 

De ontladingsbuis is opgenomen in een elektrisch circuit zoals ge

schetst in figuur 2.3. Om een Townsend-ontlading te krijgen, moet men er 

voor zorgen dat de stroom door de ontlading niet groter is dan 5 ~. 

Daartoe wordt een hoge voorschakelweerstand van 1 tot 10 Gü gekozen. De 

spanningsgenerator (Brandenburg 8.0530) moet dan een spanning van 1 tot 

10 kV leveren. Als de buis stationair brandt is de stroom door de buis 

makkelijk te meten, zonder de buis te beïnvloeden. Hiertoe gebruiken we 

een ampèremeter (Keithley 409) met een meetbereik van 0,3 pA tot 1 mA. 

Moeilijker is het om de brandspanning van de ontladingsbuis nauwkeurig 

te meten. De brandspanning van de buis bedraagt 238,6 V. Bij een stroom 

van 0,1 à 1 ~betekent dit dat de statische impedantie van de buis 0,2 

à 2 Gü bedraagt. Hierdoor is het alleen met een elektrostatische volt

meter mogelijk om rechtstreeks de brandspanning te meten. Deze volt-
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meters hebben echter een slechte afleesnauwkeurigheid. Om de brand

spanning van de ontladingsbuis nauwkeurig te kunnen bepalen, aken we 

gebruik van een MOSFET (Siemens BSS 125). Deze wordt gebruikt als 

sourcevolger. De gate wordt aangesloten op de anode van de buis. De 

gatestroom bedraagt ongeveer 1 nA, waardoor de buis nauwelijks belast 

wordt. De souree van de FET volgt nu de gatespanning zonder deze te be

ïnvloeden en ongeacht de belasting van de source. Het elektrisch meet

circuit ter bepaling van de brandspanning is vereenvoudigd weergegeven 

in figuur 4.8. De weerstand R1 is zo gekozen dat ook tijdens het aan

zetten van de buis de FET niet boven zijn maximaal vermogen belast 

wordt. Het totale elektrische meetcircuit is beschreven in appendix A. 

In het elektrisch circuit zijn nog een aantal beveiligingen opgenomen. 

Deze zorgen er eveneens voor dat de FET niet overbelast wordt. Dit zou 

b.v. kunnen gebeuren als de gatespanning hoger wordt dan de drain

spanning. De drainspanning heeft een ingestelde waarde van 255 V. 

R 
V B 

Figuur 4.8: 

Vereenvoudigde weergave van het eLektrisch meetcircuit 

ter bepaLing van de brandspanning van de ontLadingsbuis: Vb. 

en het optogaLvanisch signaaL: VoGE· 

u spanningsbron 

Rv: voorschakeLweerstand 

B gasontLadingsbuis 

A nmperemeter 

Vd: drainspanning 

d drain-ingang van de FET 

g gate-ingang van de FET 

s souree-uitgang van de FET 
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Als gevolg van de hoge impedanties en de lage stroom waar we mee te 

maken hebben, is het niet mogelijk om de optogalvanische wisselspan

ningskomponent eenvoudig met een capaciteit en een lock-in of een oscil

loscoop te meten. De ingangs impedantie van deze apparatuur is hiervoor 

te laag. Om de optogalvanische komponent te bepalen, maken we daarom 

gebruik van een operational amplifier (OP.AMP) (AD 542K) die gebruikt 

wordt als spanningsvolger. De OP.AMP heeft slechts een ingangsstroom van 

2 pA. Om alleen de wisselspanningskomponent te bepalen, is voor de 

OP.AMP een capaciteit geplaatst. De lock-in of oscilloscoop wordt op de 

uitgang van de OP.AMP aangesloten. Doordat de FET signalen tot 1 MHz 

zonder veel verlies door geeft, is het mogelijk om de OP.AMP op de 

souree van de FET aan te sluiten, zoals eveneens weergegeven in figuur 

4.8. 

De optogalvanische spanningen worden verwerkt met een M68000 com

puter. Tijdens een meting worden 800 punten met een sample-frequentie 

van 10 kHz via een ADC door de computer opgeslagen. De chopfrequentie 

bedraagt 20 Hz, zodat ruim een volle periode gemeten wordt. Via de com

puter worden de signalen vervolgens verder verwerkt. 

4.4 De zuiverheid van de ontladingsbuis. 

Als zich verontreinigingen in een Townsendontlading bevinden, dan 

hebben deze een vrij grote invloed op de processen in de ontlading. In 

de gevallen dat de ionisatie-energie van de verontreinigingen kleiner is 

dan de aanslag energie van de metastabiele atomen, treedt een zogenaamde 

Penning reactie op: 

* Ne + X ~ x+ + Ne + e 

Deze reactie verloopt heel gemakkelijk. Het gevolg hiervan is dat de 

metastabiele atoomdichtheid lager wordt dan in de situatie waarin we te 

maken hebben met zuiver neon. Een gevolg van de Penningreactie is ook 

dat de volume-ionisatie in de ontlading toeneemt. Hierdoor zal de brand

spanning van de ontladingsbuis lager zijn dan in het geval van een zui

vere neon ontlading. Hoe groot de verlaging van de brandspanning is door 

verontreinigingen met argon, is te zien in figuur 3.3. 
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Na het vullen van de door ons gebruikte ontladingsbuis met neon, 

blijkt de brandspanning overeen te komen met een equivalente veront

reiniging van 0.1% Ar. Door de ontlading gedurende 24 uur met een span

ning van 500 V en een stroom van 300mA te belasten, waardoor elektrode 

materiaal wordt verstoven, konden de verontreinigingen worden geredu

ceerd. De brandspanning bedraagt na het sputteren 238,6 V (zie figuur 

4.9). Uit figuur 3.3 volgt dat deze waarde overeen komt met een equiva

lente verontreiniging van minder dan 0.0002% Ar. Echter bij de door ons 

gebruikte ontladingssituatie (po•d = 4,1 cm x mm Hg), is er geen ver

schil met zuiver neon. Uit vergelijking met andere literatuurwaarden, 

zoals weergegeven in figuur 4.10, mogen we concluderen dat we te maken 

hebben met zuiver neon. 
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De stroom-spanningskarakteristiek van de ontLadingsbuis: 

a) na het vuLLen. 

b) na 24 uur branden met een stroom van 5 ~-

c) na sputteren met een stroom van 300 mA en spanning van 500 V. 



Figuur 4.10: 

De brandsparmig van de 

neon ontLading uitgezet 

aLs funktie van het 

produkt van de druk en de 

eLektroden afstand. In ons 

onderzoek heeft dit produkt 

de waarde 541 Pa*cm. 
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4.5 De nauwkeurigheid van het meetcircuit. 
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Om ruis veroorzaakt door externe elektromagnetische velden zo klein 

mogelijk te houden, worden de ontladingsbuis en de voorschakelweerstand 

in een kooi van Faraday geplaatst. Het grootste ruissignaal is afkomstig 

van de Brandenburg hoogspanningsvoeding. Bij een geleverde spanning van 

1 kV, wordt er op de uitgang van het meetcircuit een hoogfrequent, sto

chastisch ruissignaal gemeten van 20 mV. Bij geleverde spanningen van 

2,5 10 kV bedraagt het ruissignaal 6 mV. Om zo min mogelijk last van 

ruis te hebben, wordt de voorschakelweerstand zo gekozen, dat de hoog

spanningsgenerator een spanning tussen 3 kV en 8 kV levert om de ge

wenste stroom instelling te verkrijgen. De OGE blijken in de orde van 1 

V te bedragen, hetgeen betekent dat het de ruis een factor 100 lager is 

dan het signaal. 

Uit herhaalde metingen is gebleken dat de FET een betrouwbaar ele

ment in het meetcircuit is. Bij belastingen kleiner dan 300 mWatt is de 

kans op beschadiging klein. De soureespanning komt goed overeen met de 
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gatespanning maar blijkt niet exact gelijk te zijn. Er treedt een klein 

spanningsverschil op tussen de gate en souree waarvoor gecorrigeerd kan 

worden. Dit verschil is in figuur 4.11 uitgezet tegen de sourcespanning. 

De drainspanning bedraagt 255 V. De souree belasting is 100 KO. 

Het meetcircuit blijkt spanningsvariaties tot 200kHz goed te kunnen 

volgen. De OP.AMP kan spanningsvariaties tot 3 V per ~s verwerken het

geen voor ons onderzoek ruimschoots voldoende is. Calibratie heeft uit

gewezen dat het wisselspanningssignaal door het meetcircuit met een con

stante factor A (A = 0,97) wordt verzwakt. Deze factor A blijkt onaf

hankelijk te zijn van de frequentie en de signaalgrootte. 
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Figuur 4.11: 

180 190 200 210 220 230 240 

V 
s 

De verschiL spanning tussen de gate-ingang en de souree-uitgang 

van de FET (Siemens BSS 125) V95 , aLs funktie van de 

soureespanning V5 • 
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5 HET OPTOCALVANISCH EFFECf IN EEN TOWNSENDONTLADING IN NEON BIJ 

INSTRALING OP EEN OVERGANG VANAF EEN METASTABIELE ATOOMTOESTAND. 

5.1 Inleiding. 

Neon heeft twee metastabiele energieniveau's, aangeduid in Paschen 

notatie met 1s3 en 1s5 , en in spectroscopische notatie met 3 P0 resp. 
3 P2 . Beide metastabiele atomen komen voor in de Townsendontlading en 

kunnen elektronen naleveren aan de kathode. De exacte waarde van de 

secundaire naleveringscoëfficiënt om van de beide metastabiele atomen is 

in de literatuur niet bekend. Vanwege het kleine energie verschil tussen 

de niveau's zullen wij geen onderscheid maken tussen de 

naleveringscoëfficiënten van de beide niveau's. 

In dit hoofdstuk wordt het OCE besproken dat optreedt door 

plaatsafhankelijk en resonant instralen in de ontlading met de 

golflengte die correspondeert met de overgang tussen de 3 P2 toestand en 

de hoger gelegen 2p2 toestand (Paschen notatie). Deze overgang is 

aangegeven in het energieschema van neon zoals weergegeven in figuur 

5.1. De golflengte behorende bij de overgang bedraagt 588,190 nm. In ons 

onderzoek hebben wij gekozen voor deze overgang omdat het 2p2 niveau een 

I!.I61-----....-"10No:!!15""A"'110""N,_"L=-'EV"'"EL,__ __ _ 
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Figlillr 5.1: 

Energieschema van neon voor de eerste twee configuraties. 

Aangegeven zijn de toegestane straLingsovergangen en de 

goLfLengte behorend bij de overgang. 
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goede stralingskoppeling heeft met de vier P niveau's. Een bijkomend 

voordeel is dat bij deze golflengte de response van de gebruikte laser 

kleurstof maximaal is (zie figuur 4.2). 

De experimentele resultaten worden besproken in paragraaf 5.2. In 

paragraaf 5.3 wordt de ontladingstoestand beschreven in ongestoorde 

situatie, d.w.z. zonder instraling van laserlicht. In de daarop volgende 

paragrafen zal worden uitgelegd hoe de metastabiele atoomdichtheid 

verandert als gevolg van plaatsafhankelijk en resonant instralen op de 

overgang tussen de 3 P2 en de 2p2 toestand. Aan de hand van een eenvoudig 

model zal het experimenteel gevonden OGE worden verklaard. 

5.2 Experimentele resultaten. 

Het OGE gemeten bij verschillende instralingsafstanden tot de 

kathode, is weergegeven in figuur 5.2 a t/m i. De metingen zijn 

uitgevoerd bij een stroomsterkte in de ontlading aan de kathode van 0,5 

MA. De brandspanning over de óntladingsbuis in ongestoorde toestand is 

238,6 V en correspondeert met de toestand VaGE = 0 in de figuren. De 

instralingspositie wordt gedefiniëerd als de loodrechte afstand van het 

midden van het schijfvormige volume tot de kathode {zie figuur 4.6). De 

dikte van het aangestraalde volume bedraagt 1 mm. 

2 

0 

2 

_j J 
ï. 

\. 
T, \ 

x = I Imi1 2 
x=2= 

0 I 0 20 30 40 50 60 70 80 
tijd (ms) 

0 I 0 20 30 40 50 60 70 80 
tijd (ms) 

Figuur 5.2: 

Het optogaLvanisch effect in een TownsendontLading in neon 

aLs funktie van de instraLingspositie x tot de kathode 

(Loodrechte afstand tot de kathode), bij instraLing met een 

goLfLengte van 588,2 nm en een kathode stroom van 0,5 ~A. 
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De resultaten zijn periodiek als gevolg van het gebruik van een 

chopper bij de metingen. In figuur 5.2 is met t = T 1 het tijdstip 

aangegeven waarop de chopper van de dichte naar de open toestand 

overgaat. Door de resonante instraling treedt het OGE op. Er treedt een 

dynamisch OGE op als gevolg van de stapverstoring die door chopper wordt 

veroorzaakt. Na uitdemping van het dynamisch gedrag treedt het statisch 

OGE op. Op t = T2 gaat de chopper over naar de dichte toestand. De 

ontlading reageert weer met een dynamisch gedrag en keert terug naar de 

ongestoorde toestand met een brandspanning van 238,6 V. 

In figuur 5.3 is het statisch OGE uitgezet tegen de 

instralingspositie. Uit deze figuur volgt duidelijk de tekenomkering van 

het OGE. De boven beschreven metingen zijn verricht met een ingestraald 

vermogen van 50 mW/cm2
. Uit metingen van het OGE als funktie van het 

ingestraald vermogen, weergegeven in figuur 5.4, blijkt dat bij 

vermogensdichtheden van groter dan 25 mW/cm2 het statisch OGE niet meer 

toeneemt. Dit wordt verzadiging van het statisch OGE genoemd. 

Het statisch OGE blijkt onafhankelijk van de stroom te zijn. Dit is 

nagegaan in het stroombereik van 0,2 tot 1,5 ~. Het statisch OGE komt 

bij elke stroominstelling in het genoemde bereik overeen met figuur 5.3. 

Het dynamisch gedrag is wel afhankelijk van de stroom. De pieken die 

optreden bij het dynamisch gedrag nemen toe met de stroom. 
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Figuur 5.3: 

Het statisch optogaLvanisch effect uitgezet aLs funktie van 

de instraLingspositie bij instraLing met een goLfLengte van 

588,2 nm. 
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Figl.lllr 5. 4: 

Het statisch optogaLvanisch effect uitgezet aLs funktie van 

het ingestraaLd vermogen. Parameter is de instraLingspositie x. 

a) x = 1 mm en b) x = 8 mm 

5.3 Beschrijving van de Townsendontlading in neon. 

5.3.1 De ontladingstoestand. 

Om berekeningen aan een ontlading te kunnen uitvoeren, moet de 

ontladingstoestand bekend zijn. Deze wordt gekarakteriseerd door de 

ontladingsparameters. De ontladingsparameters die de door ons gebruikte 

loO 

3S 

30 

2S 

"i (x) 20 

(x 106 cm- 3) 

IS -

10 

Figl.lllr 5.5: 

n. (x) 
1 

-so 

- 4S 

IS 

10 

s 4 
"e (0) .. 1,94 10 cm-) 

10 
11 

afstand tot kathode (Mm) 

De eLektronen- en ionendichtheid in de TownsendontLading bij 

een kathode stroom van 0,5 ~A. 



-40-

Tabel 5.1. 

Ontladingsparameter 

elektroden afstand 

straal van de elektroden 

druk in de ontladingsbuis 

(273,15 K) 

gasdichtheid (273,15 K) 

elektronensnelheid 

ionensnelheid 

primaire ionisatiecoëfficiënt per 

eenheid van afgelegde weg in de 

richting van het elektrisch veld 

primaire ionisatiecoëfficiënt 

per eenheid van doorlopen 

potentiaalverschil 

gevormd aantal metastabiele toe

standen per eenheid van afgeleg

de weg in de richting van het 

elektrisch veld (geldt voor 3 P0 

en voor 3 P2 toestand) 

gemidd. levensduur 3 P0 toestand 

gemidd. levensduur 3 P2 toestand 

diffusiecoëfficiënt 

sylllbool 

d 

r 

Po 

No 

Ve 

Vt 

a 

To 

D 

waarde bron 

1,1 cm 

2,0 cm 

492 Pa 

1,22 1017 -3 cm 

1,28 107 cm/s [H0081] 

1,27 105 cm/s [H0081] 

(2,8±0,1) -1 [H0069] cm 

(1,4±0.1)10- 2 V- 1 [KRU37] 

( 1, 2±0. 2) -1 cm [DRU40] 

(9,0+0,5)10- 4 s [DIX57] 

(8+1)10- 4 s [PHE59] 

45,2 cm2 /s [PHE60] 

ontlading beschrijven, zijn gegeven in tabel 5.1. 

De elektronen- en ionendichtheid in de ontlading kunnen worden 

berekend met de vergelijkingen gegeven in hoofdstuk 3. De beide 

dichtheden zijn uitgezet in figuur 5.5. De uitdrukkingen waarmee de 

dichtheden berekend worden, zijn afgeleid voor een ontlading waarin het 

elektrisch veld tussen de elektroden homogeen wordt verondersteld. In 

appendix B is afgeleid dat deze veronderstelling in de ontlading waarin 

wij het OGE onderzoeken, correct is. 
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5.3.2 De axiale dichtheidsprofielen van metastabiele atomen in de 

ongestoorde ontladingstoestand. 

De metastabiele atoomdichtheid in de ongestoorde ontlading is 

afhankelijk van de afstand tot de kathode en is te berekenen met 

uitdrukking (3.8). Deze oplossing geldt zowel voor de dichtheid van het 
3 P0 als het 3 P2 metastabiele atoom. De dichtheidsprofielen van beide 

metastabielen zijn uitgezet in figuur 5.6. Het verschil tussen de 

dichtheden wordt veroorzaakt door de verschillende gemiddelde 

levensduren van de niveaus [DIX57, PHE59]. De metastabielen flux op de 

kathode, gegeven door uitdrukking (3.9) is te bepalen uit de 

dichtheidsprofielen. Uit een berekening volgt dat er 1,24 1011 3 P0 

metastabielen en 1,15 1011 3 P2 metastabielen per seconde op één cm2 van 

de kathode arriveren. 

In hoofdstuk 3 is verondersteld dat de bijdrage van de cumulatieve 

ionisatie aan de totale ionisatie in een Townsendontlading te 

verwaarlozen is t.o.v. bijdrage van de directe ionisatie. In appendix C 

is dit met een berekening bevestigd. In het vervolg van onze 

beschouwingen mogen we er dus van uit gaan dat er vanaf een aangeslagen 

toestand alleen stralingsverval optreedt en geen ionisatie. 
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Figuur 5.6: 

De dichtheid van de 3 P0 en 3 P2 metastabieLe atomen in de 

TownsendontLading aLs funktie van de instraLingspositie x. 



-42-

5.4 De verandering van de dichtheidsprofielen van de metastabiele atomen 

als gevolg van plaatsafhankelijk en resonant instralen. 

5.4.1 Inleiding. 

Uit de experimenten is gebleken dat er verzadiging van het OGE 

optreedt als er plaatsafhankelijk en re sonant een schijfvormig 

ontladingsvolume aangestraald wordt met een vermogen groter dan 

25 mW/cm2
. In deze paragraaf zal worden aangetoond dat bij de optredende 

verzadiging alle neon atomen in de metastabiele 3 P2 toestand in het 

aangestraald volume via de 2p2 toestand optisch worden weggepompt naar 

de resonante 3 1 P1 of P1 toestand, of de metastabiele toestand. De 

resonante toestanden zullen onder uitzending van een foton overgaan naar 

de grondtoestand. De overgangen met de bijbehorende golflengte en 

overgangswaarschijnlijkheid zijn weergegeven in figuur 5.8. 
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VoorbeeLd van een dichtheidsprofieL van 3 P2 metastabieLe atomen 

waarin het aangestraaLde voLume gearceerd is weergegeven. 

5.4.2 Berekening van de dichtheid van de 3 P2 metastabiele atomen in het 

aangestraald volume. 

5.4.2.1 Rabi-oscillaties en vermogensverbreding. 

In afwezigheid van het stralingsveld kunnen neon atomen in de 2p2 
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De neonovergangen die betrokken zijn bij het optisch pompen 

van de 3 P2 metastabieLe toestand. Bij de overgangen zijn de 

goLfLengten en de overgangswaarschijnLijkheden vermeLd. 

toestand door spontane emissie overgaan naar de 3 P2 toestand. Dit 

gebeurt met een overgangswaarschijnlijkheid van 12,8 106 sec- 1
. Op grond 

van de onzekerheidsrelatie van Heisenberg die betrekking heeft op de 

energiespreiding en de levensduur van een atoomtoestand, zal bij 

spontane emissie een zekere spreiding optreden in de frequentie van de 

uitgezonden fotonen [BEIB5]. Deze spreiding wordt beschreven met een 

Lorentzprofiel. De natuurlijke lijnbreedte Ön van een overgang wordt 

gedefiniëerd als de frequentiebreedte van het profiel op halve hoogte 

{zie figuur 5.9), en is gelijk aan de overgangswaarschijnlijkheid van de 

stralingsovergang [BEIB5]. Deze natuurlijke lijnbreedte speelt ook bij 

gestimuleerde absorptie en- emissie een rol. Een atoom kan fotonen uit 

het zelfde frequentiegebied rond de centrale overgangsfrequentie van een 

beschouwde stralingsovergang als de natuurlijke lijnbreedte, absorberen. 

Bij gestimuleerde emissie vertonen de vrijgekomen fotonen een zelfde 

spreiding als de natuurlijke lijnbreedte. 

Bij instraling van laser-fotonen in het ontladingsvolume V ontstaat 

een wisselwerking tussen de atomen en het aangelegde stralingsveld, 

waarbij spontane en gestimuleerde emissie en absorptie optreedt. De 

sterkte van de wisselwerking hangt af van de frequentie en de 

frequentiespreiding van de fotonen en het ingestraald vermogen. Rabi 

heeft dit wisselwerkingsprobleem met quanturn mechanische berekeningen 

voor het eerst opgelost [RAB37]. Door gebruik te maken van de 



-44-

Figuur 5.9: 

Een LorentzprofieL dat de energiespreiding van de uitgezonden 

fotonen beschrijft. In het profieL is de Lijnbreedte Ön aangegeven. 

Rabi-oplossingsmethode zijn de waarschijnlijkheden dat een atoom zich in 

het onderniveau of het bovenniveau die betrokken zijn bij de overgang, 

bevindt, te bepalen. 

We beschouwen nu atomen met een onder- en een bovenniveau, 

waartussen koppeling als gevolg van instraling met een frequentie w 

plaatsvindt (in ons onderzoek komt het onderniveau overeen met het 3 P2 

niveau en het bovenniveau met het 2p2 niveau), en één of meerdere andere 

h b ( k d 3 3p niveau's die koppelen met et ovenniveau in ons onderzoe e P 1 , 0 

en 
1

P 1 niveau's). Dit is schematisch voorgesteld in figuur 5.10. Voor de 

waarschijnlijkheid dat een atoom zich in het bovenniveau bevindt, geldt 

de volgende uitdrukking [SAR79]: 

b 

0 
p 

grondtoestand 

Figuur 5.10: 

De sterke straLingskoppeLing tussen het onderniveau o en 

het bovenniveau b en het straLingsvervaL vanuit het bovenniveau 

naar andere niveau's p Leidt tot een Lagerebezetting van het 

onderniveau. Dit wordt optisch pompen van het onderniveau genoemd. 
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(5.1) 

en voor de waarschijlijkheid dat een atoom zich in het onderniveau 

bevindt, geldt: 

Hierin is t de tijd en nR de complexe "Rabi-flopping" frequentie die 

gegeven wordt door [BEU87]: 

(5.3) 

In deze uitdrukking is Wo de frequentie die correspondeert met het 

energieverschil tussen het onder- en bovenniveau. Als gevolg van de 

natuurlijke lijnbreedte zijn overgangen mogelijk tussen de niveau's als 

de ingestraalde frequentie w niet exact gelijk is aan W0 • ~b is de 

overgangswaarschijnlijkheid van de overgangen van het bovenniveau naar 

andere niveau's die niet bij de laser geïnduceerde overgang betrokken 

zijn (zie figuur 5.10). Ris de Rabi-frequentie en is recht evenredig 

met de ingestraalde vermogensdichtheid. 

De Rabi-flopping frequentie kan als volgt worden geïnterpreteerd. 

Atomen die zich aanvankelijk in het onderniveau bevinden kunnen door het 

stralingsveld periodiek omhoog en omlaag worden getild. Er treden 

zogenaamdeRabi-oscillaties op tussen het onder- en bovenniveau. Dit is 

weergegeven in figuur 5.11. De amplitude van de oscillaties wordt 

bepaald door de voorfactor R2/(0R·O~) in uitdrukking (5.1) en (5.2). De 

amplitude moet geïnterpreteerd worden als de waarschijnlijkheid dat de 

atomen zich na een halve oscillatieperiode bevinden in het bovenniveau. 

In het geval dat de instralingsfrequentie w overeenkomt met de 

overgangsfrequentie Wo (wo-w = O)en er geen verval vanuit het 

bovenniveau naar andere niveau's dan naar het onderniveau is (~b=O), of 

als het instralingsvermogen zo groot is dat geldt R2 >> (wo-w-i·~b/2) 2 
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ongedempt 

Figuur 5.11: 

Rabi-fLopping osciLLaties. 
t 

dan is de voorfactor in (5.1} en (5.2} gelijk aan 1. Dit betekent dat de 

waarschijnlijkheid waarmee de atomen meedoen aan de Rabi-oscillaties 

gelijk is aan 1. De exponentiele factor in (5.1} en (5.2} geeft de 

demping van de oscillaties weer. Deze demping beschrijft de 

waarschijnlijkheid dat de atomen overgaan naar een toestand die niet aan 

de oscillaties meedoet. 

De Rabi-frequentie wordt bepaald door de dipoolsterkte d van de 

geïnduceerde overgang en de sterkte van het stralingsveld E0 • Het 

verband tussen de grootheden luidt [BEU87]: 

(5.4} 

Voor de dipoolsterkte van de overgang geldt [MUL86]: 

(5.5) 

Hierin is A de overgangswaarschijnlijkheid van de geïnduceerde overgang, 

é 0 de diëlektrische constante in vacuüm, c de lichtsnelheid, h de 

constante van Planck en v de frequentie van de overgang. De 

dipoolsterkte van de door ons beschouwde overgang bedraagt: d = 5,55 

10-30 Cm. Voor de sterkte van het stralingsveld geldt de uitdrukking 

[BEU87]: 

(5.6} 

Hierbij is er van uit gegaan dat bij instraling gebruik wordt gemaakt 

van een single mode laser. P is het instralingsvermogen per oppervlakte 

eenheid geleverd door de laser. Uit de verzadigingsmetingen volgt dat 

verzadiging van het OGE bereikt wordt bij een ingestraald vermogen van 
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25 mW/cm2
. De sterkte van het stralingsveld bedraagt bij dit ingestraald 

vermogen: Eo = 434,0 V/m. Hieruit volgt voor de Rabi-frequentie R in het 

door ons onderzocht systeem: R = 22,83 MHz. 

Nu de Rabi-frequentie bekend is, kan de Rabi-flopping frequentie 

berekend worden. Voor de overgangswaarschijnlijkheid ~b van de 2p2 

toestand naar de 3 P 1 , 
3 P0 en 1 P 1 toestanden geldt [BEI85]: 

(5.7) 

De afzonderlijke overgangswaarschijnlijkheden van de stralingsprocessen 

zijn gegeven in figuur 5.8. Deze leveren voor ~b de waarde: ~b = 47,4 

MHz. Als we er van uitgaan dat de laser zo verstemd is dat de 

overgangsfrequentie Wo zich centraal in het 10 MHz frequentiegebied van 

de laser bevindt, geldt voor de Rabi-flopping frequentie: nR = 32,9 MHz. 

Voor de tijdafhankelijke bezetting van het onderniveau volgt nu: 

(5.8) 

Uit deze uitdrukking is af te leiden dat na een tijd t = 5,8 10-7 sec. 

nadat de instraling begonnen is, de dichtheid van de 3 P2 metastabielen 

in het aangestraald volume teruggebracht is tot 10-6 van de 

beginbezetting. 

Als gevolg van de Rabi-flopping oscillaties moet de interpretatie 

van de natuurlijke lijnbreedte worden herzien. De totale 

overgangswaarschijnlijkheid van de 2p2 toestand naar de 3 P2 toestand 

wordt niet alleen bepaald door de overgangswaarschijnlijkheid van de 

spontane emissie, maar ook door de Rabi-flopping frequenties, die de 

overgangswaarschijnlijkheid vergroot. Hernieuwde interpretatie van de 

onzekerheidsrelatie van Heisenberg tussen energiespreiding en 

levensduur, levert een grotere energiespreiding van de geëmiteerde 

fotonen, en van de fotonen die door de neon atomen in de 2p2 toestand 

kunnen worden geabsorbeerd. Men spreekt nu niet meer van de natuurlijke 

lijnbreedte, maar van een vermogensverbreding. Deze wordt 

gekarakteriseerd door een Lorentz-lijnprofiel, met een profielbreedte op 

halve hoogte die gegeven wordt door [LOU83]: 
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(5.9) 

Bij onze experimeneten treedt bij een vermogensinstraling van 25 mW/cm2 

een vermogensverbreding op van 48,3 MHz bij de overgang tussen de 

de 2p2 toestand van neon. 

5.4.2.2 Dopplerverschuivingen. 

In de beschouwing in paragraaf 5.4.2.1 zijn we er van uitgegaan dat 

alle 3 P2 metastabiele atomen in het aangestraalde volume door de 

vermogensverbreding meedoen aan de wisselwerking met het stralingsveld 

en na een tijd, bepaald door de Rabi-flopping oscillaties, overgaan naar 

de 3 P1 , 
3 P0 of 1 P1 toestand. Deze veronderstelling is niet geheel 

correct. De neon atomen in de gasontlading hebben als gevolg van de 

temperatuur in de ontlading die 300 K bedraagt, een thermische snelheid. 

Door onderlinge botsingen heerst in de ontlading een Maxwell se 

snelheidsverdeling. Deze snelheidsverdeling wordt in de frequentieruimte 

beschreven door een Doppler-lijnprofiel. De Doppierbreedte is hierbij 

gedefiniëerd als de breedte van het profiel op halve hoogte en wordt 

gegeven door [BEI85]: 

= Wo .J 8 ln2 k T/m 
c 

(5.10) 

Hierin is k de Boltzmann constante, T de absolute temperatuur in de 

ontlading en m de atoommassa. In de door ons onderzochte ontlading is de 

Doppierbreedte van de 588,2 nm overgang: 1,4 GHz. Als gevolg van hun 

snelheid ondervinden de neon atomen een Dopplerverschuiving in de 

frequentie-ruimte die gegeven wordt door: 

,.-+k ~ àw = W0 - w = •v (5.11) 

,.-+ ~ 

Hierin is k het golfgetal behorend bij de centrale frequentie Wo en v de 

snelheid van de 3 P2 metastabiele atomen. w is de frequentie die 

correspondeert met de stralingsovergang als gevolg van een 

Dopplerverschuiving. Hierdoor kan het zijn dat het vermogens verbrede 
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gebied dat symmetrisch om de frequentie w in de frequentieruimte ligt, 

geen overlap heeft met het 10 MHzbrede stralingsveld {zie figuur 5.12). 

De neon atomen in de 3 P2 toestand kunnen in deze situatie geen 

wisselwerking met het stralingsveld aangaan, waardoor geen overgang 

mogelijk is. 

frequentie 

Figuur 5.12: 

DoppLerverschuiving van het vermogens-verbrede gebied in 

de frequentieruimte van de sneLheid van de metastabieLe 

atomen. (De breedte van de aangegeven gebieden zijn niet in 

verhouding met de DoppLer-breedte van het profieL). 

5.4.2.3 Verzadiging. 

We beschouwen nu de situatie waarbij het 10 MHzbrede stralingsveld 

zich centraal in het Doppler-lijnprofiel van de 588,2 nm overgang 

bevindt. Als gevolg van de vermogensverbreding van 48,3 MHz hebben de 
3 P2 metastabiele atomen in het aangestraalde volume die een 

Dopplerverschuiving t.o.v. de centrale frequentie Wo die niet groter is 

dan 20 MHz, een {ruime) overlap in het frequentiegebied met de 

frequentiespreiding van het stralingsveld (zie figuur 5.13). Dit 

betekent dat de 3 P2 metastabiele atomen die zich in het frequentiegebied 

met een breedte van 40 MHz centraal om Wo gelegen en in het 

aangestraalde volume, bevinden via de 2p2 toestand over kunnen gaan naar 

de 3 P1 , 
3 P0 of 1 P1 toestand. 

Op grond van een "detailed balance" beschouwing, die uitgewerkt is 

in appendix D, is aan te tonen dat de neon atomen in de 3 P2 toestand in 
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w frequentie 

De Ligging van het vermogens-verbrede gebied t.o.v. het 

10 MHz brede frequentie-gebied van het straLingsveLd aLs 

t::.w = 20 MHz. 

het aangestraalde volurne en uit een willekeurig frequentiegebiedje van 

het Doppier-lijnprofiel maar buiten het centrale 40 MHz gebied, na een 

gemiddelde tijd van 2,8 10- 6 s via elastische botsingen in het 40 MHz 

gebied terecht komen. Deze tijd noemen we de gemiddelde instrooitijd T1. 

Zijn de neon atomen in de 3 P2 toestand in dit gebied terecht gekomen dan 

kunnen zij door elastische botsingen weer uit het 40 MHzgebied gestoten 

worden. De gemiddelde uitstrooitijd bedraagt 7,0 10-8 s en is berekend 

in appendix D. Voordat de deeltjes uitgestrooid worden, hebben zij een 

kans van ca 81% om optisch weggepompt te worden. De niet optisch 

weggepompte deeltjes die uitgestrooid ZIJn, komen door elastische 

botsingen met een gemiddelde instrooitijd van 2,8 10- 6 s weer in het 40 

MHz gebied, en hebben weer een kans van 81% om optisch weggepompt te 

worden. Het proces van in en uitstrooiïng zet zich voort, waardoor de 

dichtheid van de 3 P2 rnetastabiele atomen sterk wordt gereduceerd. De 

afname gaat zolang door tot er een evenwicht optreedt tussen produktie 

en reductie. De dichtheid van de 3 P2 rnetastabiele atomen in evenwicht 

n*(x), wordt gegeven door de volgende vergelijking: 

n*(x) 
--~AL = am Ve ne(x) 

T 
(5.12} 

De gemiddelde reductietijd T* wordt benaderd door de instrooitijd 

T1nstr· Uit deze vergelijking volgt dat de dichtheid van de 3 P2 

rnetastabiele atomen in de situatie waarbij resonante instraling 
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plaatsvindt en zich een nieuw evenwicht heeft ingesteld, gereduceerd is 

tot minder dan 10- 4 van de dichtheid in ongestoorde situatie. 

In een tijd van 2,8 10- 6 s leggen de deeltjes door diffusie 

gemiddeld een afstand af van 0,01 cm. Deze gevormde deeltjes hebben dus 

slechts een ontsnappingskans uit het aangestraalde volume als ze op aan 

afstand van minder dan 0,01 cm van de rand van het aangestraalde volume 

gevormd worden. 3 P2 metastabiele atomen die door diffusie in het 

aangestraalde volume terecht komen, hebben minder dan 1% kans om een 

afstand groter dan 0,015 cm af te leggen, voordat deze optisch worden 

weggepompt. Dit is de afstand die door een gemiddeld metastabiel in een 

tijd van 5 10- 6 s, wordt afgelegd. 

De gegeven beschouwing toont aan dat verhoging van het ingestraald 

vermogen in het aangestraalde volume weinig invloed heeft op de 

dichtheid van de 3 P2 metastabiele atomen in het aangestraalde volume. In 

het vervolg van paragraaf 5.4 zal blijken dat deze beschouwing de 

verzadiging van het OGE verklaard. 

5.4.3 Het dichtheidsprofiel van de 3
P2 metastabiele atomen bij 

plaatsafhankelijk en resonant instralen. 

In paragraaf 5.4.2 is aangetoond dat de dichtheid van de 3 P2 

metastabiele atomen in het aangestraalde volume waarin verzadiging 

bereikt is tot minder dan 10- 4 van de dichtheid in ongestoorde situatie 

is gereduceerd. Hierdoor verandert de dichtheidsverdeling van de 3 P2 

metastabiele atomen in de ontlading. De nieuwe verdeling wordt wederom 

door vergelijking {3.6) beschreven, echter de oplossing wordt in de 

aangestraalde (= gestoorde) situatie niet alleen bepaald door de 

voorwaarden aan de elektroden, maar ook door de voorwaarden aan de rand 

van het aangestraalde volume. Vanwege de sterke reductie van de 

dichtheid in het aangestraald volume stellen we de dichtheid op de rand 

gelijk aan nul. Beschouwen we een aangestraald volume op afstand 

x 1 < x < x 2 van de kathode dan zal in de gebieden 0 < x < x 1 en 

x 2 < x < d een dichtheidsverdeling n(x) optreden die voldoet aan: 

n(O) = 0 

(5.13) 

n{d) = 0 
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In figuur 5.14 is de dichtheidsverdeling weergegeven voor verschillende 

instralingsposities. De dikte van het aangestraalde volume bedraagt 

steeds 1 mm. 

De verandering van de 3 P2 metastabiele dichtheidsverdeling heeft 

tot gevolg dat het aantal 3 P2 metastabiele atomen dat op de kathode 

arriveert per tijdseenheid, verandert. De metastabielen flux op de 

kathode wordt bepaald door de dichtheidsgradiënt aan de kathode zoals 

beschreven door vergelijking {3.9), en is als funktie van de 

instralingspositie uitgezet in figuur 5.15. De veranderingen zijn goed 

te begrijpen als men bedenkt dat alleen 3 P2 metastabiele atomen die 

tussen de kathode en het aangestraald volume gevormd zijn, de kathode 

kunnen bereiken en dat de kans om de kathode te bereiken kleiner wordt 

naarmate de plaats van vorming verder van de kathode verwijderd is. 

5.4.4 Het dichtheidsprofiel van de 3 Pa metastabiele atomen bij 

plaatsafhankelijk en resonant instralen. 

In het aangestraald volume, waarin verzadiging bereikt is, is de 

dichtheid van de 3 P2 metastabiele atomen sterk gereduceerd. De vorming 

van 3 P2 metastabiele atomen wordt door de resonante instraling niet 

direkt beïnvloed. Door het optisch pompen gaat elk gevormd 3 P2 

metastabiel atoom in het aangestraald volume door stralingsverval over 
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2 3 4 5 6 8 9 

instralingspositie x (mm) 

Het aantaL 3 P2 metastabieLe atomen dat op de kathode arriveert 

per tijdseenheid en per oppervLakte-eenheid aLs funktie van de 

instraLingspositie. 

naar de 3 P1 of 1 P1 toestand. Uit de overgangswaarschijnlijkheden 

van de 2p2 toestand naar de genoemde toestanden is af te leiden dat 

33,8% van de gevormde 3 P2 metastabiele atomen overgaat naar de 3 P0 

metastabiele toestand, hetgeen tot een verhoging van de dichtheid van de 
3 P0 metastabiele atomen leidt. De omzetting van de 3 P2 toestand naar de 
3 P0 toestand is op te vatten als een verhoging van de produktie van de 
3 P0 metastabiele atomen. De produktie die bepaald wordt door am•ve•ne(x) 

is voor beide metastabiele toestanden gelijk. Door het optisch pompen 

van de 3 P2 metastabiele atomen kan men stellen dat de produktie van de 
3 P0 metastabiele atomen op elke plaats x in de ontlading met een factor 

1,338 toeneemt. Uit vergelijking (3.8) volgt dat de dichtheid van de 

metastabiele atomen rechtevenredig is met de produktie, zodat door de 

resonante instraling de dichtheid van de 3 P0 metastabiele atomen in het 

aangestraalde volume met een factor 1,338 toeneemt, als gevolg van 

produktie van 3 P2 metastabiele atomen in het aangestraalde volume. 

In de gestoorde ontladingssituatie wordt de dichtheid van de 3 P0 

metastabiele atomen ook nog door een ander proces bepaald. Aan de randen 

van het aangestraalde volume diffunderen 3 P2 metastabiele atomen in dit 

volume. Van deze metastabiele atomen gaat ook 33,8% door optisch pompen 

over naar de 3 P0 toestand. In appendix D is aangetoond dat de 3 P2 

metastabiele atomen voordat deze optisch weggepompt worden, niet verder 
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dan 0,015 cm in het aangestraalde volume kunnen diffunderen. De flux van 
3 P2 leidt dus tot een verhoging van de 3 P0 metastabiele dichtheid aan de 

randen van het aangestraald volume. De dichtheidstoename md(x) aan de 

randen wordt beschreven door [SCH84]: 

dn{x)l 
dx X=Xt 

(5.14) 

dn(x)l 
dx X=X2 

n(x) is de dichtheidsverdeling van de 3 P2 metastabiele atomen in de 

gestoorde toestand. De exacte oplossing van vergelijking (5.14) kan men 

bepalen als het verband bekend is tussen het aantal 3 P2 metastabiele 

atomen op een bepaalde plaats in de rand van het aangestraalde volume 

die door optisch pompen overgaan naar de 3 P0 toestand, en de diffusie 

snelheid op deze plaats. Oplossing van dit probleem is moeilijk en 

tijdrovend. We zullen in dit onderzoek volstaan met een benadering van 

de gemiddelde dichtheidstoename nd{ 3 P0 ,x) in het aangestraalde volume. 

Daartoe beschouwen we het schijfvormige gebied met een dikte van 0,05 cm 

aan de rand van het aangestraalde volume. Het aangestraalde volume is 

hierdoor in twee gebieden gesplitst. We stellen dat de 3 P0 metastabiele 

atomen die gevormd zijn door optisch pompen van de 3 P2 metastabiele 

atomen die in het beschouwde gebied zijn gediffundeerd, zich gelijk over 

dit gebied verdelen. De diffusietijd van een metastabiel deeltje bij 

verplaatsing over een afstand áx wordt gegeven door [SCH84]: 

t = (5.15) 

We definiëren de gemiddelde diffusiesnelheid in deze situatie als het 

quotiënt van de afgelegde weg door het volume met de diffusietijd van de 

metastabiele deeltjes over deze afstand. De gemiddelde diffusiesnelheid 

bedraagt dan 9 102 cm/s. Hiermee is de gemiddelde dichtheidstoename 

md(x) bekend. 

De dichtheidsverdeling van de 3 P0 metastabiele atomen m(x) als een 

volume op afstand x 1 < x < x2 van de kathode aangestraald wordt, is te 

bepalen met vergelijking (3.8) in combinatie met de randvoorwaarden: 
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m(O} = 0 

(5. 16} 

m(d) = 0 

mo(x) is de dichtheidsverdeling van de 3 P0 metastabiele atomen in 

ongestoorde situatie. De dichtheidsverdeling in gestoorde situatie is 

uitgezet in figuur 5.16 voor verschillende instralingsposities. In 

figuur 5.17 is het aantal 3 P0 metastabiele atomen uitgezet dat in 

gestoorde situatie per tijdseenheid op de kathode botst, als funktie van 

de instralingspositie. 
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0 2 3 4 5 6 8 9 10 .11 

Figuur 5.17: 
instralingspositie x (mm) 

Het aantaL 3 P0 metastabteLe atomen dat op de kathode arrtveert 

per ttjdseenhetd en per oppervLakte-eenhetd aLs funktte van de 

tnstraLtngsposttte. 

5.5 De brandspanningsverandering veroorzaakt door een vermindering van 

het aantal metastabiele atomen dat op de kathode arriveert. 

De resonante instraling veroorzaakt een verandering van het totaal 

aantal metastabiele atomen dat per tijdseenheid op de kathode arriveert. 

In figuur 5.18 is deze verandering, d.w.z. het aantal metastabiele 

atomen dat in ongestoorde situatue op de kathode arriveert verminderd 

met het aantal metastabiele atomen dat in gestoorde situatie op de 

kathode arriveert, uitgezet als funktie van de instralingspositie. Uit 

deze figuur volgt dat door resonante instraling minder metastabiele 

atomen op de kathode arriveren dan in de ongestoorde ontladingssituatie, 

onafhankelijk van de instralingspositie. Het gevolg hiervan is dat er 

aan de kathode minder elektronen worden nageleverd, waardoor de 

brandspanning toeneemt. Deze brandspanningsverandering is te berekenen 

met de relaties gegeven in hoofdstuk 3. Voor het totaal aantal 

metastabiele atomen dat per tijdseenheid en per oppervlakte-eenheid op 

de kathode botst bij instraling in een ontladingsvolume begrensd door 

x 1 <x< x2 , geldt vergelijking {3.9): 

= + 

= D dm{x) I 
dx x=O + D dn{x) I 

dx x=O (5.17) 
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Figuur 5.18: 

Het totaaL aantaL metastabieLe atomen dat op de kathode arriveert 

per tijdseenheid en per oppervLakte-eenheid in de ongestoorde 

situatie verminderd met het aantaL in de gestoorde situatie. 

De dichtheidsgradiënten volgen uit de dichtheidsverdelingen van de 3 P0 

en 3 P2 metastabiele atomen in de gestoorde situatie. Door gelijkstelling 

met vergelijking (3.13) volgt: 

Ve ne(O) fm am [exp(ad)-1] 
a = D dm(x) I 

dx X=Û + D dn(x) I 
dx X=Û 

(5.18) 

Uit de differentiaalvergelijking van het diffusieprobleem (3.6) volgt 

dat de metastabiele dichtheden rechtevenredig zijn met Ve ne(O) . We 

schrijven de metastabiele dichtheidsverdelingen nu als volgt: 

m(x) = Ve ne(O) f(x) (5.19) 

n(x) = Ve ne(O) g(x) (5.20) 

De factor 

Ve ne(O) 

f am l·n 1" "k" m a verge IJ 1ng (5.18) kan nu onafhankelijk van 

geschreven worden: 

1 [ D df(x) I 
[exp(ad) - 1] dx x=O + D dg(x) I ] 

dx X=Û (5.21) 
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en is hiermee bekend in de gestoorde situatie. In de ongestoorde 

situatie kunnen de metastabiele dichtheidsverdelingen op gelijke wijze 

onafhankelijk van Ve ne(O) geschreven worden en kan de factor f am 
m a 

eveneens bepaald worden. De Paschenwet, zoals gegeven in vergelijking 

(3.20) kan nu op de volgende manier geschreven worden: 

V = (5.22) 

Hierin is 0* de secundaire ionisatiecoëfficiënt van de ionen en fotonen 

samen, per op de kathode arriverend ion. In de ongestoorde situatie 

worden in de ontlading door stralingsprocessen fotonen gevormd die op de 

kathode nalevering van elektronen kunnen veroorzaken. De resonante 

instraling beïnvloedt deze produktie van fotonen niet. De heeft geen 

invloed op de ionendichtheid in de ontlading. Er geldt dus voor de 

secundaire ionisatiecoëfficiënt 0 * dat deze het zelfde is in de 

ongestoorde als de gestoorde ontladingssituatie. Als om bekend is, is 0 * 
te bepalen uit de ongestoorde ontladingssituatie, waarin de 

brandspanning bekend is en 238,6 V bedraagt. Door instraling verandert 

het aantal metastabiele atomen dat per tijdseenheid op de kathode 

arriveert. De brandspanning wordt vervolgens gegeven door (5.22). 

In figuur 5.19 is het brandspanningsverschil tussen de gestoorde en 
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De brandspanningsverandering veroorzaakt door de vermindering 

van het aantaL metastabieLe atomen dat per tijdseenheid en 

per oppervLakte-eenheid op de kathode arriveert voor 

verschiLLende waarden van om· 
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de ongestoorde situatie voor verschillende waarden van om uitgezet. Dit 

is dus de brandspanningsverandering als gevolg van een vermindering van 

het aantal metastabiele atomen dat op de kathode arriveert. 

De waarde van om in een ontlading is afhankelijk van de 

gasontlading. Van grote invloed op om zijn het kathode materiaal en de 

gassoort, maar de verbanden hiertussen zijn in de literatuur niet 

bekend. Uit gasontladingsonderzoek in het verleden is gebleken dat om 
niet veel verschilt met 0 1, de secundaire ionisatiecoëfficiënt van de 

ionen. Over deze grootheid is in de literatuur meer bekend; ze heeft 

ongeveer de waarde 0,09 [PHE60]. 

5.6 Vorming van resonante fotonen door optisch pompen. 

Door t . h t elk 3 P2 op 1sc pompen gaa metastabiel atoom in het 

aangestraalde volume over naar de metastabiele 3 P0 toestand of de 

resonante 3 P1 of 1 P1 toestand. Uit de overgangswaarschijnlijkheden is af 

te leiden dat 13,3% van de 3 P2 metastabiele atomen overgaat naar de 3 P 

toestand en 53,0% naar de 1 P1 toestand. Deze resonante 3 P1 en 1 P1 

atoomtoestanden gaan door stralingsverval in gemiddeld 2,1 10- 8 s resp. 

1,6 10-9 s over naar de grondtoestand. Bij deze overgangen komen 

resonante fotonen vrij die aan de kathode secundaire ionisatie kunnen 

veroorzaken. De energie van de fotonen bedraagt 16,67 eV resp. 15,85 eV. 

Vanwege het kleine energieverschil tussen de fotonen zullen we geen 

onderscheid maken tussen de secundaire ionisatiecoëfficiënten op van de 

fotonen. 

Bij de berekening van het aantal fotonen dat in een aangestraald 

volume gevormd wordt door optisch pompen van de 3 P2 metastabiele atomen 

in het aangestraald volume, maken we weer onderscheid tussen de 3 P2 

metastabiele atomen die in het aangestraald volume gevormd worden door 

botsingen tussen neon atomen en elektronen en de 3 P2 metastabiele atomen 

die in het aangestraalde volume terecht komen door diffusie van buiten 

het aangestraalde volume. 

Het aantal metastabiele 3 P2 atomen dat per tijdseenheid en per 

oppervlakte-eenheid gevormd wordt in een volurnetje op afstand (x,x+dx) 

van de kathode (zie figuur 5.20) is gegeven door: 

N(x,x+dx) = am Ve ne(O) exp(ax) dx (5.23) 
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Het beschouwde voLume eLement bij de produktie van 
3 P2 metastabieLe atomen. 

Het totaal aantal in een aangestraald volume op afstand (x1 ,x2 ) van de 

kathode geproduceerde 3 P2 metastabiele atomen per tijdseenheid en per 

oppervlakte-eenheid loodrecht op de driftsnelheid van de elektronen, 

bedraagt dan: 

(5.24) 

66,3% van deze geproduceerde 3 P2 metastabiele atomen wordt via de 

resonante niveau's omgezet in een foton. Niet ieder gevormd foton zal de 

kathode treffen. In ons model stellen we dat de fotonen die door de neon 

atomen worden geëmitteerd in de richting van de kathode, deze ook zullen 

treffen. Deze aanname is niet correct, daar de neon atomen in de 

ontlading die zich in de grondtoestand bevinden, de fotonen absorberen 

en overgaan naar de resonante toestand. Vanuit deze toestand gaan zij 

onder stralingsverval weer over naar de grondtoestand, waarbij weer een 

resonant foton met dezelfde energie wordt geëmitteerd. Dit proces noemt 

men opsluiting van resonante fotonen en is uitgewerkt door Holstein in 

1947 [HOL47]. 

In een eerste orde benadering nemen we in ons model aan dat het 

aantal fotonen dat de kathode treft, berekend kan worden door bepaling 

van de kans dat een foton in de richting van de kathode wordt 

geëmitteerd. Deze kans wordt bepaald door middeling over ruimtehoeken. 

In appendixEis de gemiddelde kans p(x1 ,x2 ) bepaald van alle fotonen 

die in een aangestraald volume op afstand (x1 ,x2 ) van de kathode zijn 

gevormd, om de kathode te treffen. Het aantal fotonen dat per 

tijdseenheid en per oppervlakte-eenheid de kathode treft als gevolg van 



-63-

optisch pompen van 3 P2 metastabiele atomen die in het aangestraalde 

volume zijn gevormd, wordt gegeven door: 

F1(x1,x2) = 0,663 p(x1,x2) a~ Ve ne(O) [exp(ax2) - exp(ax1)] 

(5.25} 

Als gevolg van diffusie van 3 P2 metastabiele atomen in het 

aangestraalde volume worden ook resonante fotonen gevormd. Het aantal 
3 P2 metastabiele atomen dat per tijdseenheid en per oppervlakte-eenheid 

in het aangestraalde volume diffundeert, wordt gegeven door: 

= D dn(x)l 
dx X=Xi 

+ D dn(x)l 
dx X=X2 

(5.26} 

Deze 3 P2 metastabiele atomen worden voor 66,3% omgezet in fotonen, die 

een gemiddelde kans p(x1,x2} hebben om de kathode te treffen. Voor het 

aantal fotonen dat de kathode treft door optisch pompen van in het 

aangestraalde volume gediffundeerde 3 P2 metastabiele atomen, geldt dus: 

= 0,663 i)(x, .x2 ) D [ dn(x)l 
dx X=X 1 

+ dn(x) I 
dx X=X2 l 

(5.27) 

Voor het totaal aantal resonante fotonen F(x1,x2} dat per tijdseenheid 

en per oppervlakte-eenheid de kathode treft, als een volume op afstand 

(x1,x2} van de kathode aangestraald wordt, geldt: 

(5.28) 

In figuur 5.21 is uitgezet als funktie van de 

instralingspositie. 

5.7 Het statisch optogalvanisch effect. 

Als gevolg van de resonante instraling op de overgang tussen het 
3 P2 metastabiele niveau en het 2p2 niveau in de Townsendontlading in 
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2 3 4 . 5 6 8 9 JO 

instralingspositie x (mm) 

Het aantaL resonante fotonen dat de kathode treft per 

tijdseenheid en per oppervLakte-eenheid uitgezet aLs 

funktie van de instraLingspositie. 

neon verandert de totale nalevering van elektronen aan de kathode. Dit 

wordt veroorzaakt door enerzijds een vermindering van het aantal 

metastabiele atomen dat per tijdseenheid op de kathode arriveert en 

anderzijds doordat er als gevolg van het optisch pompen gevormde 

resonante fotonen, de kathode treffen en elektronen naleveren. Het 

statisch optogalvanisch effect wordt bepaald door de netto verandering 

van het aantal nageleverde elektronen in de gestoorde situatie in 

vergelijking met de ongestoorde situatie. Uit de voorgaande paragrafen 

volgt dat de verandering van het aantal metastabiele atomen en fotonen 

die de kathode treffen, afhankelijk is van de plaats van instraling. Als 

gevolg hiervan is ook het optogalvanisch effect afhankelijk van de 

plaats van instraling. De brandspanning in de gestoorde situatie kan 

berekend worden door in vergelijking (5.22) ook de nalevering van 

elektronen door de resonante fotonen, in rekening te brengen. 

Het aantal resonante fotonen gevormd door optisch pompen dat per 

tijdseenheid en per oppervlakte-eenheid de kathode treft als een volume 

aangestraald wordt op afstand {x 1 ,x2 ) van de kathode, wordt gegeven door 

(5.28). Door gelijkstelling met vergelijking (3.14) is de factor f~ P a 
te bepalen: 
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D dg(x)l 
dx x=x 1 

+ D dg(x) I 
dx X=X2 l 

(5.29) 

Hierin is g(x) de dichtheidsverdeling van de 3 P2 metastabiele atomen in 

een gestoorde toestand zoals gedefiniëerd in (5.20). De brandspanning in 

een gestoorde situatie wordt nu gegeven door: 

(5.30) 

1* behoudt in deze uitdrukking de zelfde waarde als in (5.22), die 

bepaald wordt uit de ongestoorde ontladingssituatie. In 1* zijn dus de 

fotonen verrekend die in de ongestoorde situatie én in de gestoorde 

a situatie in de ontlading worden gevormd. fp ~ wordt bepaald door de 
a 

resonante fotonen die gevormd worden als gevolg van de resonante 

instraling. 

In figuur 5.22 is het statisch optogalvanisch effect uitgezet als 

funktie van de instralingspositie voor verschillende waarden van lm en 

lP• zoals dit volgt uit de modelberekening. In de literatuur is bekend 

dat lP ongeveer de waarde 0,015 heeft [PHE60]. De exacte waarde van lP 

voor verschillende ontladingssituaties is evenals de waarde van lm· niet 

bekend. Ondanks het feit dat de waarden van de secundaire 

Figuur 5.22 (zie bLz 66): 

Het optogaLvanisch effect bij instraLing op de overgang tussen 

de 3 P2 metastabieLe en de 2p2 atoomtoestand, berekent met het 

modeL voor verschiLLende waarden van lm en lp· Uit deze resuLtaten 

is de invLoed van de metastabieLe atomen en de resonante fotonen 

te achterhaLen, onafhankeLijk van de juiste waarde van lm en lpin 

de door ons onderzochte ontLading. Het resuLtaat dat het best 

overeenstemt met het experimenteeL gevonden optogaLvanisch effect 

wordt verkregen voor lm = 0,08 en lP = 0,012. 
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ionisatiecoëfficiënten niet exact bekend zijn, kan het experimenteel 

gevonden optogalvanisch effect aan de hand van dit eenvoudige model 

verklaard worden. Uit het model volgt dat door de resonante instraling 

op de overgang 3 tussen de metastabiele P2 toestand en de 2p2 toestand 

het aantal metastabiele atomen dat op de kathode arriveert, vermindert. 

Hierdoor worden minder secundaire elektronen geproduceerd. Deze 

vermindering leidt tot een hogere brandspanning. De resonante fotonen 

die door het optisch pompen worden gevormd, kunnen ook elektronen 

naleveren, waardoor de vermindering van het aantal nageleverde 

elektronen door metastabiele atomen wordt tegenwerkt. De vermindering 

van het aantal nageleverde elektronen door metastabiele atomen en het 

aantal resonante fotonen dat nalevering aan de kathode veroorzaakt is 

afhankelijk van de instralingspositie. Bij instraling aan de anode is de 

vermindering van het aantal metastabiele atomen dat op de kathode 

arriveert, en dus ook de daardoor veroorzaakte secundaire elektronen 

emissie, klein. Als gevolg van de nalevering van elektronen door 

resonante fotonen wordt het totaal aantal nageleverde nageleverde 

elektronen groter bij een instralingspositie dicht bij de anode. 

Hierdoor treedt een brandspanningsverlaging op, een negatief 

optogalvanisch effect. 

In figuur 5.22 zijn de resultaten de resultaten weergegeven die 

volgen uit het model. Het resultaat dat het best overeenkomt met het 

experimenteel gevonden resultaat, wordt bereikt voor om = 0,08 en 

op = 0,012. Het model is ontwikkeld om te kunnen achterhalen welke 

processen het optogalvanisch effect in een Townsendontlading bepalen en 

bevat een aantal aannamen waardoor het niet gebruikt kan worden om de 

secundaire ionisatie coëfficiënten te bepalen. Door deze berekening is 

wel aangetoond dat met een nauwkeuriger model van het optogalvanisch 

effect in combinatie met experimentele gegevens 

ionisatiecoëfficiënten bepaald kunnen worden. 

5.8 Het dynamisch optogalvanisch effect. 

Het dynamisch optogalvanisch effect treedt 

ontladingstoestand verandert als funktie van de 

de 

op 

tijd. 

secundaire 

als 

Bij 

de 

de 

experimenten die door ons verricht zijn, treedt een dynamisch 

optogalvanisch effect op doordat met een chopper een stapverstoring 
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wordt aangebracht op de ontladingstoestand. Modellering van het 

dynamisch optogalvanisch effect behoorde niet tot de opzet van dit 

afstudeeronderzoek, maar door het inzicht in het optogalvanisch effect 

verkregen door de modellering van het statisch optogalvanisch effect, is 

een kwalitatieve verklaring gevonden voor het optredend dynamisch gedrag 

bij de experimenten. We gaan uit van de situatie dat voor het tijdstip 

t = Ti zoals aangegeven in figuur 5.2, er een stationaire 

ontladingstoestand heerst waarbij geen resonante instraling plaats vindt 

(ongestoorde toestand). Vanaf tijdstipt =Ti vindt instraling plaats 

(gestoorde toestand). De ontladingstoestand moet daarbij overgaan van de 

stationaire toestand in de ongestoorde situatie naar een stationaire 

toestand in de gestoorde situatie. 81% van de 3 P2 metastabiele atomen 

die zich in het aangestraalde volume bevinden op t = Ti worden door het 

optisch pompen in een gemiddelde tijd van 2,8 10- 6 s omgezet in 3 P0 

metastabiele atomen of resonante fotonen. Van de resterende 3 P2 

metastabiele atomen wordt steeds in een gemiddeld tijdsinterval van 

2,8 10- 6 s 81% optisch weggepompt. Dit gaat zolang door tot er een 

evenwicht op treedt tussen produktie en vernietiging door optisch 

pompen. Het aantal resonante fotonen per tijdseenheid hierbij gevormd 

wordt, is veel groter dan het aantal fotonen dat gevormd wordt bij het 

statisch optogalvanisch effect. De invloed van dit grote aantal 

resonante fotonen is in vergelijking met de tijdsschalen waarop wij het 

optogalvanisch effect bestudeerd hebben direkt merkbaar. Dit grote 

aantal fotonen levert aan de kathode elektronen na. De invloed hiervan 

is op de door ons beschouwde tijdsschaal direkt merkbaar, daar de 

snelheid van de elektronen hoog is. De brandspanning reageert als gevolg 

van de verhoogde geleidbaarheid met een verlaging van de brandspanning 

(zie figuur 5.2). De respons van de verandering van de metastabiele 

dichtheid is veel trager. Deze wordt bepaald door de diffusietijd van de 

metastabiele atomen. Dit effect is terug te vinden in de meetresultaten. 

Door instraling op een grote afstand van de kathode is de respons van de 

metastabiele atomen later merkbaar, dan bij instraling aan de kathode. 

Het dynamisch optogalvanisch effect dat optreedt op het moment dat 

de resonante instraling 

worden verklaard. Tijdens 

stopt, is anders 

de stationaire 

van aard en kan als volgt 

toestand in de gestoorde 

situatie worden door optisch pompen resonante fotonen gevormd. Doordat 

de instraling stopt, stopt ook de vorming van deze fotonen. De invloed 

hiervan op de nalevering is direkt merkbaar en leidt tot een verminderde 
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nalevering van elektronen aan de kathode, waardoor de brandspanning 

stijgt. De respons van de metastabiele atomen is ook in dit geval weer 

trager. Doordat de instraling stopt, ontstaat weer een dichtheidsprofiel 

van de metastabiele atomen zoals in de stationaire situatie van de 

ongestoorde toestand. 

Het dynamisch optogalvanisch effect is afhankelijk van de stroom 

door de ontlading. Bij grotere stromen is het dynamisch optogalvanisch 

effect ook groter. Dit is een gevolg van het feit dat de produktie en de 

dichtheid van de metastabiele atomen rechtevenredig is met de 

elektronendichtheid, waardoor bij hogere stromen meer resonante fotonen 

worden gevormd. 

5.9 Conclusies. 

Met de resultaten die volgen uit het model kan het experimenteel 

gevonden optogalvanisch effect worden verklaard. 

-De belangrijkste conclusie die uit het experiment en het model 

volgt, is dat het optogalvanisch effect in een Townsendontlading 

werkzaam is via het secundaire ionisatiemechanisme en dat het 

veroorzaakt wordt door een verandering van het aantal metastabiele 

atomen en fotonen dat per tijdseenheid op de kathode arriveert. Deze 

verandering is afhankelijk van de plaats van instraling. 

-Uit het model volgt eveneens dat de invloed van de metastabiele 

atomen op de brandspanning het grootst is als deze dichtbij de kathode 

gevormd worden (zie figuur 5.14). Het optogalvanisch effect als gevolg 

van instraling dichtbij de kathode wordt voornamelijk veroorzaakt door 

de verandering van het aantal metastabiele atomen dat op de kathode 

arriveert (zie figuur 5.18 en 5.21, en bedenk hierbij dat om groter is 

dan op)· Als de metastabiele atomen dicht bij de anode gevormd worden 

dan hebben zij een geringe kans om de kathode te bereiken. Het 

optogalvanisch effect als gevolg van instraling aan de anode wordt 

voornamelijk veroorzaakt door de resonante fotonen, die gevormd worden 

door het optisch pompen en die de kathode treffen. 

-Een derde conclusie die uit het model volgt, is dat het statisch 

optogalvanisch effect in een Townsendontlading onafhankelijk is van de 

stroom door de ontlading. Dit volgt rechtstreeks uit vergelijking (5.30) 

die onafhankelijk is van de elektronendichtheid in de ontlading. Deze 
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onafhankelijkheid volgt ook uit metingen van het optogalvanisch effect 

bij stromen van 0,2 tot 1,5 ~ door de ontlading. Het dynamisch 

optogalvanisch effect is wel afhankelijk van de elektronen dichtheid in 

de ontlading. Dit kan verklaard worden doordat het aantal resonante 

fotonen die het dynamisch optogalvanisch effect veroorzaken toeneemt met 

de elektronendichtheid. 

-Modellering van het optogalvanisch effect draagt bij tot een beter 

begrip van het optogalvanisch efffect in gasontladingen. Bovendien is 

het mogelijk om door gebruik te maken van het optogalvanisch effect 

ontladingsparameters te bepalen. Het dynamisch optogalvanisch effect is 

afhankelijk van de diffusietijden van de metastabiele atomen. Verder 

onderzoek van dit gedrag maakt het mogelijk om deze tijden te bepalen. 
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6 HET OPTOGALVANISCH EFFECf IN EEN TOWNSENDONTLADING IN NEON BIJ 

INSTRALING OP EEN OVERGANG VANAF EEN RESONANTE ATOOMTOESTAND. 

6.1 Inleiding. 

Aan het eind van de afstudeerperiode zijn nog enkele metingen ver

richt van het optogalvanisch effect dat optreedt als gevolg van resonan

te en plaatsafhankelijke instraling op de overgang tussen de resonante 
3 P 1 en de 2p2 toestand. Deze overgang is aangegeven in figuur 5.1. Door 

een slechte stabilisatie van de dye-laser bij golflengten groter dan 

615 nm is het niet mogelijk om optogalvanische effecten te meten bij 

instraling op de overgang tussen de 1 P 1 en de 2p2 toestand evenals 

effecten bij instraling tussen de 3 P0 en de 2p2 toestand. In paragraaf 

6.2 worden de experimentele resultaten besproken, die verkregen zijn 

door resonante en plaatsafhankelijke instraling op een overgang vanaf de 
3 resonante P 1 atoomtoestand. Met het inzicht in het optogalvanisch 

effect in Townsendontladingen verkregen door de modelberekening en de 

experimenten zoals besproken in hoofdstuk 5, kunnen de experimentele 

resultaten verklaard worden. 

6.2 Experimentele resultaten. 

Het optogalvanisch effect gemeten bij verschillende instralings

posities, is weergegeven in figuur 6.1. De metingen zijn uitgevoerd bij 

een stroom van 0,5 ~ door de ontlading en de brandspanning over de ont

ladingsbuis in ongestoorde toestand bedraagt 238,6 V. De dikte van het 

aangestraalde volume bedraagt 1 mm. De metingen zijn verricht in de ver

zadiging van het optogalvanisch effect bij een ingestraald vermogen van 

40 mW/cm2
• In figuur 6.1 is met t = T 1 het tijdstip aangegeven dat de 

chopper overgaat van de dichte naar de open toestand. t = T2 is het 

tijdstip dat correspondeert met het tijdstip waarop de chopper weer 

overgaat naar de dichte toestand. 

In figuur 6.2 is het statisch optogalvanisch effect uitgezet als 

funktie van de instralingspositie. Bij instraling op een overgang vanaf 

een resonante toestand is het statisch optogalvanisch effect bij instra

ling aan de kathode negatief en wordt positief bij instraling aan de 

anode. Dit is dus tegengesteld aan het verloop van het statisch optogal-
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Figuur 6.1 (bLz 72 en 73): 

Het optogaLvanisch effect in een TownsendontLading bij 

verschiLLende instraLingsposities x en bij instraLing 

met een goLfLengte van 603,0 nm. 

vanisch effect dat optreedt bij instraling op een overgang vanaf een 

metastabiele atoomtoestand. 

6.3 Verklaringen. 

Door spontane emissie kunnen atomen in de 3 P1 toestand overgaan 

naar de grondtoestand. De overgangswaarschijnlijkheid van deze overgang 

bedraagt 47,6 106 s- 1 (zie figuur 5.8). Hierdoor is de dichtheid van 

deze atomen in een ontlading veel lager dan die van de metastabiele 

atomen. De produktie van deze toestanden in een Townsendontlading zullen 

niet veel verschillen. 

De berekening van de vermogensverbreding in hoofdstuk 5 leert ons 

dat de Rabi-flopping frequentie in de orde van enkele tientallen MHz 

ligt. Deze heeft de zelfde orde van grootte als de overgangswaarschijn-

lijkheid 3 van de overgang van de P1 toestand naar de grondtoestand. Dit 

betekent dat een gevormd 3 P1 atoom bij resonante instraling op de over

gang tussen de 3 P1 toestand en de 2p2 toestand zowel een kans heeft om 
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Figl.lllr 6.2: 

Het statisch optogaLvanisch effect in een TownsendontLading 

aLs funktie van de instraLingspositie x bij instraLing met 

een goLfLengte van 603,0 nm. 

door absorptie over te gaan naar de 2p2 toestand als door spontane emis

sie over te gaan naar de grondtoestand. Bij deze laatste overgang wordt 

een resonant foton gevormd. Bij de overgang naar de 2p2 toestand heeft 

het atoom een kans van ongeveer 20% om door spontane emissie over te 

gaan naar de 1 P1 toestand. Vanuit deze toestand gaat het atoom onder 

uitzending van een resonant foton over naar de grondtoestand. In dit 

geval zal het optisch pompen niet zo'n groot gevolg hebben voor de 

nalevering. 

Dit is anders als de atomen vanuit de 2p2 toestand overgaan naar de 

resonante 3 P0 of 3 P2 toestanden. In deze situatie wordt door het optisch 

pompen een metastabiel atoom gevormd i.p.v. een resonant foton dat vrij 

zou komen als er geen optisch pompen plaats vindt en de 3 P1 toestand zou 

vervallen naar de grondtoestand. Het optredend optogalvanisch effect 

wordt veroorzaakt door dit proces. 

We bekijken nu de situatie bij instraling dichtbij de kathode en 

dichtbij de anode. Dichtbij de kathode heeft een metastabiel atoom een 

redelijke kans om op de kathode te komen. Dit geldt evenzeer voor de 

resonante fotonen. Echter de naleveringscoëfficiënt van de metastabiele 

atomen is groter dan die van de fotonen. Bij instraling aan de kathode 

zal door een gevormd metastabiel atoom een groter nalevering veroorzaakt 

worden dan door een resonante foton dat zonder optisch pompen vrij ge-
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komen zou zijn. Dit effect leidt tot een lagere brandspanning. 

Bij instraling aan de anode treedt een brandspanningsverhoging op. 

Dit komt doordat de metastabiele atomen die door het optisch pompen zijn 

gevormd een hele kleine kans hebben om op de kathode te arriveren. Dit 

in tegenstelling tot de resonante fotonen die een grotere kans hebben. 

Het gevolg voor de nalevering is dat deze minder wordt. Fotonen die een 

redelijke kans hebben om nalevering te veroorzaken, worden gedeeltelijk 

omgezet in metastabiele atomen die een hele kleine kans hebben om 

nalevering te veroorzaken. Hierdoor neemt de totale nalevering af, het

geen leidt tot een brandspanningsverhoging. 

Deze beschouwing is een eerste aanzet tot een betere verklaring van 

het optredend optogalvanisch effect zoals beschreven in paragraaf 6.2. 

Om het optogalvanisch effect dat optreedt bij instraling op een overgang 

vanaf een resonante toestand beter te begrijpen is het nodig om over een 

goede beschrijving van het opsluitingsproces van resonante fotonen in 

een Townsendontlading te beschikken. Dit zal ook bijdragen tot een beter 

begrip van het optogalvanisch effect dat optreedt bij instraling op een 

overgang vanaf een metastabiel atoomniveau. 
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7 NABESCHOUWING. 

Uit de verrichte experimenten en de modelberekening volgt dat het 

optogalvanisch effect in Townsendontladingen werkzaam is via het secun

daire ionisatiemechanisme. Dit is in tegenstelling tot de verklaringen 

voor het optogalvanisch effect die optreden in glimontladingen en die 

verklaard worden met het primaire ionisatiemechanisme en/of een verho

ging van de elektronentemperatuur. 

Uit het model ontwikkeld tijdens het afstudeeronderzoek kan gecon

cludeerd worden dat de rol die de metastabiele atomen en resonante foto

nen spelen bij het optogalvanisch effect onderzocht kan worden in Town

sendontladingen. Uitwerking van het ontwikkelde model kan leiden tot een 

beter begrip van optogalvanische effecten in Townsendontladingen maar 

waarschijnlijk ook in glimontladingen. In het verleden zijn door van 

Veldhuizen optogalvanische effecten in een holle kathode glimontlading 

gemeten die met de verklaringen opgesteld voor glimontaldingen niet 

begrepen kunnen worden [VEL83]. Dit wijst er misschien op dat het secun

daire ionisatiemechanisme in glimontladingen ook een belangrijke rol 

speelt. Den Hartog, Doughty en Lawler onderschrijven deze veronderstel

ling in een recent verschenen artikel waarin zij schrijven dat voor een 

goede modellering van optogalvanische effecten in glimontladingen het 

secundaire ionisatiemechanisme in rekening gebracht moet worden [DEN88]. 
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Figuur 7.1: 

OptogaLvanische effecten gemeten door van VeLdhuizen [VEL83] 

in een hoLLe kathode gLimontLading in neon. 

a) aLs ftmktie van de radieLe positie bij een druk van 5 torr. 

b) aLs ftmktie van de frequentie van de 588,2 nm Lijnovergang. 
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Bij de uitwerking van het ontwikkelde model voor optogalvanische 

effecten in Townsendontladingen zal rekening gehouden moeten worden met 

d 3 3 3 e overgangen tussen de P0 , P1 en P2 toestanden. De koppeling tussen 

deze toestanden heeft invloed op de dichtheidsprofielen van de metasta

biele atomen en op het aantal gevormde resonante fotonen. Uitwerking van 

het opsluitingsprobleem van resonante fotonen in een Townsendontlading 

zal leiden tot een betere afschatting van het aantal gevormde fotonen in 

gestoorde situatie dat de kathode treft. 

Een beter inzicht in optogalvanische effecten kan ook verkregen 

worden door deze effecten te bestuderen bij andere ontladingscanfigu

raties van de Townsendontlading. Hierbij kan men o.a. denken aan varia

tie van de elektrodenafstand of experimenten bij verschillende ontla

dingsdrukken. Onderzoek van optogalvanisch effecten in Penningmengsels 

zal ook bijdragen tot een beter begrip. Tijdens de laatste week van het 

onderzoek is het optogalvanisch effect gemeten als funktie van de inge

straalde golflengte. Voor een analyse van deze metingen was helaas geen 

tijd meer over. Een van deze metingen is als afsluiting van dit verslag 

weergegeven in figuur 7.2. Hieruit blijkt nogmaals dat optogalvanisch 

effecten een interessant onderzoeksgebied zijn en dat nog veel kennis 

over gasontladingen is op te doen door gebruik te maken van het optogal

vanisch effect. 
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Appendix A. 

Het totale elektrische meetcircuit is weergegeven in figuur A.1. 

De maximale belasting van de FET bedraagt 0,3 W. Verder dient ten alle 

tijden de gatespanning kleiner te zijn dan de drainspanning. Om aan deze 

eisen te voldoen zijn een aantal beveiligingen in het circuit opgenomen. 

Als het circuit onbelast is, zijn de schakelaars S1 en S2 in de stand 

zoals aangegeven in figuur A.1. Wordt het circuit belast dan moet eerst 

de drainspanning aangebracht worden. De eerste beveiliging controleert 

of de drainspanning hoger is dan 255 V. Is dit het geval dan wordt scha

kelaar S2 geopend. Om te zorgen dat de FET niet te zwaar belast wordt, 

kan schakelaar S1 pas orngepoold worden als de ontladingsbuis brandt. Nu 

heeft U-gate het zelfde niveau als de ontladingsbuis. 

Appendix B 

Uit figuur 5.5 waarin de elektronen- en ionendichtheid is uitgezet 

als funktie van de afstand tot de kathode, blijkt dat er een netto posi

tieve ruimtelading optreedt. Deze ruimtelading veroorzaakt een versto

ring op het hornogene elektrische veld tussen de elektroden. Uit de wet 

van Poisson en vergelijking (3.1) waarin a plaatsafhankelijk wordt 

beschouwd (a= a(x)), is een uitdrukking af te leiden waaruit de maxi

male variatie van het elektrisch veld is af te schatten [H0069]. Deze 

uitdrukking luidt: 

(B.1) 

Hierin is j de stroomdichtheid aan de kathode. De afschatting is moge

lijk omdat de ruimtelading monotoon daalt tussen de kathode en de anode. 

Voor de ionensnelheid is de snelheid in het gemiddeld elektrisch veld 

genomen. Dit gemiddelde veld in de ontlading bedraagt: 

V 
E = d = 21691 V/rn (B.2) 

Bij een kathode stroom van 5 10-7 A, bedraagt de variatie van het elek

trisch veld maximaal: ~ = 379 V/rn, hetgeen een verstoring van 1,7% 

betekent. Deze verstoring beschouwen wij als acceptabel. 
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Figuur A.l: 

Het elektrisch meetcircuit. 
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Appendix C. 

De bijdrage van de cumulatieve ionisatie tot de volume ionisatie is 

in een Townsend-ontlading te verwaarlozen t.o.v. de directe ionisatie. 

Dit volgt uit een afschatting van de maximale verhouding tussen de beide 

bijdragen. 

We bekijken een eenheidsvolume elementje in de ontlading waar de 

directe ionisatie het kleinst is. Dit is het geval aan de kathode, waar 

de elektronen dichtheid het laagst is. Het aantal directe ionisaties per 

volume-eenheid en per tijdseenheid wordt dan bij benadering gegeven 

door: 

(C.l) 

We beschouwen hierbij de cross-sectie Qi voor directe ionisatie onafhan

kelijk van de elektronensnelheid, en nemen de cross-sectie die corres

pondeert met de elektronensnelheid gegeven in tabel 5.1. 

De grootste bijdrage tot de cumulatieve ionisatie wordt geleverd 

door de metastabiele atomen, daar deze de hoogste dichtheid van de 

geëxciteerde toestanden heeft. Om een afschatting te maken van de maxi

male verhouding tussen de beide bijdragen, benaderen we de cumulatieve 

ionisatie in het eenheidsvolume elementje waar deze het grootst is. Dit 

is het geval waar de metastabiele atoomdichtheid van de 3 P0 en 2 P2 toe

stand samen het hoogst is. De dichtheid bedraagt op deze plaats (x = 8,5 

mm van de kathode) 3,4 109 cm- 3
. De maximale cumulatieve ionisatie per 

tijdseenheid en volume-eenheid bedraagt bij benadering: 

Ie ~ nm•ne(x=8,5mm)•Qe•Ve (C.2) 

Voor de afschatting van de bovengrens van de verhouding tussen de beide 

bijdragen tot de volume-ionisatie geldt: 

Ie ( nm•ne(O)•exp(a•0,85)•Qe•Ve 
Ï: No•ne(O)•Qi•Ve 

(C.3) 

De cross-secties voor beide processen zijn van de zelfde grootte orde, 

maar de drempelwaarden van de cross-secties verschillen. Om directe 

ionisatie te kunnen veroorzaken moeten de elektronen minimaal een ener

gie van 21 eV bezitten. Om cumulatieve ionisatie te kunnen veroorzaken 
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ligt deze grens bij 5 eV. Een maximale afschatting van de verhouding 

<Qc•ve>/<Qt•ve> bedraagt voor neon 10- 3
• Uit (C.3) volgt na invullen: 

(C.4) 

Op grond van deze afschatting mag de bijdrage van de cumulatieve ioni

satie tot de volume-ionisatie worden verwaarloosd. 

Appendix D. 

Inleiding. 

In deze appendix wordt een uitwerking gegeven van de verandering 

van de dichtheid van de neon atomen in de 3 P2 toestand die zich bevinden 

in het aangestraalde volume van de ontlading. Zie figuur D.l. 

In paragraaf 5.4.2.2 is uitgelegd dat de neon atomen in de 3 P2 toe

stand in V die zich in het 40 MHz gebied symmetrisch gelegen om de cen

trale frequentie van de overgang in het Doppier-lijnprofiel via optisch 

pompen terecht komen in de 3 P1 , 
3 P0 of 1 P1 toestand. 3 P2 metastabielen 

uit een willekeurig ander frequentie-gebiedje van het Doppier-lijn

profiel kunnen door elastische botsingen met andere gasatomen in de ont-
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Het dichtheidsprofieL van de 3 P2 metastabieLe atomen 

waarin een aangestraaLde voLume gearceerd is aangegeven. 
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FigUl.lr D.2: 

frequentie 

Het frequentie-gebied waarbinnen de 3 P2 metastabiele atomen 

optisch weggepompt kunnen worden. 

lading een andere snelheid krijgen en dus door een Dopplerverschuiving 

in het frequentie-gebied terecht komen in het 40 MHz gebied. Hier zullen 

zij dan optisch worden weggepompt. 

Berekening 

Het verband tussen de . -+ snelheid v van de deeltjes en de Doppler-

verschuiving t.o.v. de centrale frequentie W0 luidt: 

(D.l) 

~ 
Hierin is k het golfgetal en wordt gegeven door: 

(D.2) 

~ 
De richting van k is de instralingsrichting. 

We beschouwen een volume elementje ~ in V. Het aantal botsingen per 

seconde dat een 3 P2 metastabiel in~ en in de snelheidspositie tussen~ 

en ~+d~ in de snelheidsruimte wordt gegeven door: 

(D.3) 
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Hierin is Q de totale cross-sectie voor elastische botsingen tussen de 

neon atomen in de ontlading en No de dichtheid van het achtergrondgas. 

De dichtheid van de 3 P2 metastabielen wordt gegeven doorn(~). Voor het 

totaal aantal 3 P2 metastabielen in volume-elementje ~rond ~geldt: 

-+ -+ 
N = n(x}•dX (D.4) 

Het totaal aantal botsingen dat plaatsvindt in ~ per seconde door 3 P2 

-+ -+ -+ 
metastabielen in het snelheidsvolume-elementje (v, v+dv} is: 

f(~) is de verdelingsfunktie in de snelheidsruimte (Maxwell). 

(D.5) 

We beschouwen nu het 40 MHz vermogensverbrede gebied in de frequen

tie-ruimte. We definiëren de instralingsrichting als de z richting. Dit 

betekent dat de snelheidscomponenten in de x en y richting geen Doppler

verschuiving in het beschouwde frequentiegebied veroorzaken. De grenzen 

van het snelheidsgebied in de z richting dat correspondeert met het 40 

MHz gebied in de frequentie-ruimte zijn: 

Vzi = -11,8 m/s en Vz2 = 11,8 m/s 

Wil een 3 P2 metastabiel dat zich buiten het 40 MHz frequentie gebied 

bevindt, door een botsing hierin terecht komen dan moet zijn snelheid in 

de z richting door de botsing in het snelheidsinterval (-11,8 m/s, 

11,8 m/s) terecht komen. 

Bekijken we vervolgens de botsingen door de 3 P2 metastabielen in 

het snelheidsvolume-element begrensd door Vzi en Vz2 dan kan een 3 P2 

metastabiel door de botsing in dit volume-element blijven, of het kan 

hier uit gaan (uitstrooiïng). Zonder instraling van resonante straling 

is de snelheidsverdeling in evenwicht. Dit betekent dat er per seconde 

evenveel 3 P2 metastabielen uit als in het snelheidsvolume-elementje 

gestrooid worden. Men spreekt van "detailed balancing". De 3 P2 metasta

hielen blijven door de botsingen wel in het zelfde ruimtevolume-element 
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~- Op grond van deze detailed balance beschouwing geldt in ~: 

{het aantal botsingen per seconde door 3 P2 metastabielen in 

het snelheidsvolume-element (vz1,Vz2)} 

= 
{het aantal botsingen per seconde door 3 P2 metastabielen waarbij 

de deeltjes in het snelheidsvolume-element (vz1,Vz2) blijven} 

+ 

{het aantal ingestrooide 3 P2 metastabielen per seconde in het 

snelheidsvolume-element (vz1,Vz2) door botsingen} 

Wil een 3 P2 metastabiel dat zich in het snelheidsvolume-element 

(vz1,Vz2) bevindt, bij een botsing hierin blijven, dan kan bij benade

ring verondersteld worden dat dit alleen gebeurt als er een kop-staart 

botsing plaats vindt, tussen twee deeltjes die zich beide in het snel

heidsvolume-element bevinden. 

Het gedeelte van het totaal aantal deeltjes dat zich in het snel

heidsvolume-element (vz1,Vz2) bevindt, wordt gegeven door: 

~ = I I J·:(~)d~ 
Vx Vy Vzl 

(D.6) 

-00 -00 Vzl 

Hierin is m de massa van de neon atomen (m=3,3 10-30kg), k de Boltzmann

constante en T de absolute temperatuur in de ontlading (300 K). Dit 

levert: 

dN N = 0.021 

De kans dat bij een botsing twee deeltjes uit het snelheidsvolume 

element (vz1,Vz2) elkaar treffen is (0,027) 2 = 0,0007. Deze kans mogen 

we verwaarlozen, zodat we ook de kans op een kop-staart botsing in het 

beschouwde snelheidsvolume-element mogen verwaarlozen. Er geldt dus in 
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-+ het beschouwde ruimtevolume-element x: 

{het aantal botsingen per seconde door 3 P2 metastabielen in 

het snelheidsvolume-element (vz1,Vz2)} 

= 
{het aantal ingestrooide 3 P2 metastabielen per seconde in het 

snelheidsvolume-element (vz1,Vz2) door botsingen} 

Voor de eerste term van de vergelijking geldt: 

Vz2 

eerste term =~ n(x) diJ f(~) 1~1 Q(v) No d~ (D.7) 

x Vz 1 

De tweede term kan men als volgt definiëren: 

tweede term = 

{aantal 3 P2 metastabielen in~ en in [snelheidsruimte-{vz1,Vz2)]} 
{gemiddelde instrooitijd van 3 P2 metastabielen in x naar (vz1,Vz2)} 

~ n{x) 
x 

di-+ J f(~) d~ 
v-{vz1,Vz2) {D.8) = 
Ttnstr 

Dit levert voor de gemiddelde instrooitijd: 

-+ J f(~) d~ 
-+ J f{~) 

Ttnstr = v- {V z 1 , V z 2) 
"' v-{Vz1,Vz2) 
"' Vz2 Vz2 

d~ 

J f(~) 1~1 Q(~) -+ 
Q No f f{~) No dv V gem d~ 

Vz1 Vz 1 
(D.9) 

De gemiddelde snelheid van de 3 P2 metastabielen in het snelheidsvolume

element (vz1,Vz2). wordt gegeven door [VRI78]: 

Vtnstr = .../ 8kT/mn = 5,6 104 cm/s (D. 10) 
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De totale cross-sectie voor elastische botsingen bedraagt [MDA64]: 

Q = 21 10- 16 cm2 en de gasdichtheid is 1,22 1017 cm- 3
• Voor de gemid

delde instrooitijd volgt nu: 

Ttnstr = 1 - 0,027 
= 2,8 10- 6 sec. 

Een 3 P2 metastabiel atoom dat zich in het 40 MHz gebied bevindt kan 

door een botsing ook uit dit gebied gestrooid worden. De kans dat het 

deeltje bij de botsing in het gebied blijft mogen we weer verwaarlozen. 

De gemiddelde uitstrooitijd wordt gegeven door de gemiddelde botstijd 

van elastische botsingen van de deeltjes in de ontlading, en bedraagt: 

1 
N Q Vgem 

= 
1 

Tuitstr = = 7,0 10-8 sec 

(D.11) 

Uit vergelijking (5.8) volgt dat een 3 P2 metastabiel atoom 81% kans 

heeft om optisch weggepompt te worden voordat het door een botsing uit 

het 40 MHz gebied gestoten wordt. De gemiddelde afstand die het 3 P2 

metastabiel aflegt na uitstrooiïng, voordat het door instrooiïng weer in 

het 40 MHz gebied terecht komt, wordt gegeven door [SCH84]: 

= J D Tinstr = J 45,2•2,8 10- 6 cm = 0,01 cm (D.12) 

Hierin is D de diffusiecoëfficiënt. Als we er van uit gaan dat het 

deeltje niet uit het aangestraalde volume diffundeert, heeft het na in

strooiïng weer een kans van 81% om optisch weggepomt te worden. Dit 

proces van in en uit strooien blijft zich herhalen, waarbij de dicht

heden van de 3 P2 metastabiele atomen steeds verder wordt gereduceerd. De 
3 P2 metastabiele dichtheid zal in een tijd van 8 10- 6 sec worden terug 

gebracht naar minder dan 0,4% van de beginbezetting. De afstand die de 

metastastabielen in deze tijd afleggen is 0,019 cm. Hierdoor hebben de 

deeltjes die zich aan de rand van het aangestraalde volume bevinden een 

kans om uit het aangestraalde volume te diffunderen, voordat deze 
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optisch worden weggepompt. Omgekeerd kunnen 3 P2 metastabielen van buiten 

het aangestraalde volume naar binnen diffunderen. Hierdoor is de meta

stahielen dichtheid aan de rand hoger dan in het midden gedeelte van het 

aangestraalde volume. 

Appendix E. 

In deze appendix wordt de geometrische kans berekend dat een foton, 

dat op een loodrechte afstand x van de kathode geproduceerd wordt, de 

kathode treft. We beschouwen de situatie, weergegeven in figuur E.l. Het 

foton wordt in punt f gevormd. K is het kathode oppervlak met straal R. 

De kans dat het foton in ruimtehoek ~ gestrooid wordt en terecht komt op 

het oppervlak 0 met straal R+r, wordt gegeven door: 

Po(x,r) = (E.l) 

De kans dat het foton het kathode oppervlak treft, wordt vervolgens 

gegeven door: 

PK(x,r) = (E.2) 

~ 
I 

I 
\ 

I 
\ 

I x \ 

I \ 
I 

Figuur E.l: 

Beschouwde situatie bij de berekening van de gemiddeLde kans 

dat een foton gevormd in f de kathode K bereikt. (De 

aanduidingen worden in de tekst verkLaard). 
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In het vlak op afstand x en evenwijdig aan de kathode, is de fotonen

produktie homogeen over het oppervlak verdeelt. We berekenen nu de 

gemiddelde kans van een foton, geproduceerd in het vlak op afstand x van 

de kathode, dat het de kathode treft. Voor deze gemiddelde kans geldt: 

R 

J PK(x,r) 2 7r r dr 
p(x) 0 = 

R 

0 
J 2 1r r dr 

R 

I r 
[ 1 

x 
] dr (E.3} = -

J x2+(R+r} 2 (R+r} 2 

0 

Substitutie van R+r=y levert: 

p(x) = 

R 

2R 

I [~ R x 
= 

R 

= (E.4) 

Uitwerking van integraal 11 levert: 

2R 

= I x dy 
y J x2+y2 

R 

= (E.5) 

R 
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Substitutie van xly=z levert: 

x/2R 

xiR 

I 1 dz 
F;_2;i 

= arcsinh( [ ) - arcsinh( 2; ) 

Uitwerking van integraal I 2 levert: 

2R 

= I y2 jx:2+y2 dy 

R 

R 

Substitutie van xly=z levert: 

xiR 

I2 R 
I 

z dz = 
x J z 2 + 1 

x/2R 

= g_ J x21R2 + 1 - g_ J x2 /4R2 + 1 x x 

Voor de gemiddelde kans p(x) geldt: 

p(x) = ln2 - 1 "nh( XR ) 2 - arcs1 + arcsinh( 2; ) + 

(E.6) 

(E.7) 

(E.8) 

(E.9) 

In paragraaf 5.6 is de gemiddelde kans van een foton, geproduceerd in 

het aangestraalde volume op een afstand x 1 < x < x2 van de kathode 
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gedefinieerd als: 

0,24 

0,20 
p (x) 

0,16 

0, 12 

0,08 

0,04 

0 
0 2 3 11 

5 10 

afstand tot kathode x (mm) 

Fi.gl.lllr E.2: 

De gemiddelde kans p(x) dat een foton gevormd op afstand x 

van de kathode, de kathode bereikt. 

(E.lO) 
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