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Samenvatting. 

Een numeriek model van de nagloei van neon-gasontladingen in het 

drukgebied van 0.5 tot en met 100 torr en het stroomgebied van onge

veer 1 tot 100 mA wordt besproken. Dit model is een uitgebreide en 

aan n1euwe inzichten aangepaste versie van een eerder in de werkeen

heid "Afterglows" opgesteld model. Met behulp van het B7700 computer

systeem van de Technische Hogeschool te Eindhoven wordt de invloed 

van de diverse processen op het verval van de dichtheden van de 

1s niveau's in de nagloei van neon-gasontladingen gesimuleerd. 

Bij het ontwerp van het computerprogramma dat de modelberekeningen 

uitvoert is gebruik gemaakt van twee grote procedurebibliotheken. 

De ene, genaamd TOFPROCEDURES, is ontworpen in de onderwerpgroep 

"Molecuulfysica", de andere, genaamd AFTPROCEDURES, is ontworpen 

als een eigen aanvulling op de eerder genoemde bibliotheek TOF-

PROCEDURES. 

De resultaten van de modelberekeningen Z1Jn vergeleken met die van 

metingen die verricht zijn volgens de fluorescentiemethode bij de 

drukken 1, 10 en 100 torr. Eij hoge druk (p = 100 torr) wordt zowel 

de straal- als de stroomafhankelijkheid van het verval van de dicht

heden van de 1s niveau's goed beschreven. Uit de vergelijking van 

reken- en meetresultaten is de gastemperatuursafhankelijkheid van de 

drie-deeltjes-botsingscoëfficiënt y (T ) bepaald. Ook bij 10 torr 
m g 

wordt het gemeten verval van de dichtheden der 1s niveau's goed be-

schreven door het model. Bij lage druk (p = 1 torr) wijkt het be

rekende verval van de dichtheid van de 1s niveau's enigszins af 

van het gemeten verval. Dit wordt veroorzaakt doordat er niet vol

doende bekend is omtrent de coëfficiënten van de processen waarbij 

ladingsdragers betrokken Z1Jn. 

Ter automatisering van de experimenten met behulp van een PDP 11 V03 

minicomputer en een CAMAC systeem is een computerprogramma geschreven. 

Dit computerprogramma is in staat autonoom de metinge~ te sturen en 

on-line de metingen te verwerken. 

l' 
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Hoofdstuk I. Inleiding. 

In dit verslag wordt de uitbreiding en verbetering van een numeriek 

model van de nagloei van neon gasontladingen besproken (DEN76). Het 

hier besproken model beschrijft de nagloei van neon gasontladingen in 

een drukgebied van 0.5 tot en met 100 torr en een stroom gebied van 

tot en met 100 mA. De numerieke verwerking 1s gedaan met behulp van de 

B7700 computer van de Technische Hogeschool te Eindhoven. Het model be

schrijft het verval van dedichthedenvan de onderste vier aangeslagen 

niveau's van neon, alsmede het verval van de dichtheden van de elektro

nen, de atoomionen en de molecuulionen. Ook de relaxatie van de elek

tronenenergie wordt beschreven. 

In Paschen-notatie worden de onderste v1er aangeslagen niveau's van 

neon ook wel de Is niveau's genoemd. In figuur 1-1 wordt het niveau

schema van neon schematisch weergegeven. Atomen in de vier Is niveau's 

leven betrekkelijk lang. (In de orde van I ms, afhankelijk van de gas

dichtheid.) 

Het onderste n1veau ( 3P2 ) en het op een na bovenste Is n1veau ( 3P0 ) zijn 

metastabiel. Dat wil zeggen dat deze niveau's een langere levensduur heb

ben doordat de stralingsovergang naar het grondniveau verboden is. 

Het op een na onderste (3P 1 ) en het bovenste Is niveau ( 1P1 ) zijn reso

nant. Deze niveau's hebben wel een geoorloofde stralingsovergang naar 

het grondniveau. Atomen in de grondtoestand zijn in staat om deze stra

ling in te vangen en daardoor te exciteren tot het niveau van het atoom 

dat de straling uitgezonden heeft. Hierdoor wordt de effectieve levens

duur van de atomen in deze resonante niveau's aanmerkelijk verlengd. 

Wanneer de resultaten van de modelberekeningen en de meetresultaten met 

elkaar vergeleken worden, dan blijkt het model goed te voldoen bij 

drukken van 10 torr en hoger. Voor lagere drukken dan 10 torr vertoont 

het model nog gebreken. 

In dit verslag worden verschillende notaties gebruikt voor de Is n1-

eau's. Deze notaties worden in de onderstaande tabel gegeven. 
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3p2 Is~ m 

3pl I s 4 r 

3po I s 3 s 

lpl ls 2 t 

Tabel 1-1. De versehUlende na tatiewi<j zen 

van de Is niveau's van neon. 

De in hoofdstuk 12 beschreven vergelijking van de resultaten van de 

modelberekeningen met meetresultaten :ts te zarnen met van den Nieuwen

huizen verricht. Daarom is hoofdstuk 12 ook gezamelijk geschreven. 

Door de invloed van de voornamelijk engelstalige literatuur en omdat 

engels de voertaal is in de plasrnafysica worden in dit verslag vaak 

door elkaar engelse en nederlandse termen gebruikt. 
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Hoofdstuk 2. De basisprocessen in de afterglow die invloed hebben 

op de dichtheden van de Is niveau's. 

2- I . Inleiding. 

In dit hoofdstuk zullen de processen besproken worden die direct van 

invloed zijn op de dichtheden van de Is niveau's (Paschennotatie). 

De totale invloed van deze processen op de dichtheden van de Is nivt~au' s 

komt tot uitdrukking in de balansvergelijkingen van deze vier Is 

niveau's. Deze balansvergelijkingen worden besproken in hoofdstuk 5. 

De diverse in dit hoofdstuk beschreven processen zijn: 

De diffusie Paragraaf 2-2 

De resonante stralingsinvang 

De drie deeltjes botsingen 

De atoomkoppeling 

Paragraaf 2-3 

Paragraaf 2-4 

Paragraaf 2-5 

Paragraaf 2-6 De elektronkoppeling 

Botsingen tussen twee metastabiele 

neonatomen 

De dissociatieve recombinatie 

Paragraaf 2-7 

Paragraaf 2-8 

Steenhuysen (STE79) en Denneman (DEN76) geven evenals van Bonunel (BOH78a) 

een uitgebreider overzicht van de processen die belangrijk zijn voor het 

verval van de dichtheden van de Is niveau's. 

In dit verslag worden in het algemeen de volgende notaties aangehouden: 

Ne 

Ne*, Ne** 
+ 

Ne 

e 

Ek. 1n 

neonatoom 1n de grondtoestand 

aangeslagen neonatoom 

atoomion 

molecuulion 

instabiel neonmolecuul (dimeer) 

stralingquant (foton) 

elektron 

kinetische energie 

De bovenstaande symbolen worden gebruikt in de reactievergelijkingen die 

het mechanisme van de diverse processen weergeven. 
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De symbolen die bieronder gegeven worden zijn gebruikt in de formules 

die de invloed van de processen op het verval van de dichtheden van de 

atomen en van de ladingsdragers weergeven. 

n. met i 
l_ 

n 
g 

m, r, s, t. 
.de 

de dichtheid van het 1. Is n1.veau 

de dichtheid van de neonatomen in de 

grondtoestand 

de elektronendichtheid 

de atoomionendichtheid 

de molecuulionendichtheid 

Indien in een formule een afwijkende notatie gebruikt wordt dan zal deze 

ter plaatse worden uitgelegd. 

Steenhuysen (STE79) geeft voor diverse coëfficiënten van de pro

cessen een lijst van in de literatuur genoemde waarden. 
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2-2. De diffusie. 

De buiswand van een ontladingsbuis wordt beschouwd als een medium 

waaraan de aangeslagen neon-atomen hun energie afgeven. 

Ze vallen daardoor terug naar de grondtoestand. Het diffusieproces, 

waardoor een metastabiel neon-atoom naar de buiswand toebewegen kan, kan 

worden opgevat als een proces waardoor aangeslagen neon-atomen uit de 

afterglow verdwijnen. 

Op grond van de zeer korte werkelijke levensduur van de atomen in de 

resonante niveau's 3P1 en 1P 1 , namelijk 31.7 10-9 s voor het 3p 1 en 
-9 

1.9 10 s voor het 1P1 niveau, wordt aangenomen dat het diffusieproces 

alleen belangrijk is voor atomen in de twee metastabiele niveau's 3p 7 

en 3p u. 

Het diffusieproces kan op de volgende W~Jze ~n formulevorm weergegeven 

worden: 

3p • 2. 

3p • 0 • 

3n 
m 

3t 

3n 
s 

(2-2-1) 

(2-2-2) 

In deze vergelijkingen is \7/de radiale component van de Laplace

operator voor de bij ons van toepassing zijnde cylindersymmetrie: 

\72 = _!_ ~(r ~) 
r Clr Clr 

De coëfficiënten D en 
m 

metastabiele niveau's. 

(2-2-3) 

D zijn de diffusiecoëfficiënten van de beide 
s 

D en D worden in het algemeen gelijk gesteld. 
m s 

Dixon en Grant (DIX57) en Phelps (PHE59) hebben voor de diffusiecoëf-

ficiënten bij 300 Kelvin gemeten: 

D 
m 

D 
s 

(2-2-4) 
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Volgens Phelps (PHE59) Z1Jn de diffusieco~ffici~nten op de volgende 

wijze van de gastemperatuur afhankelijk: 

D 
m 

-I -I 
m s (2-2-5) 

Als resultaat van de vervalmetingen van het 3Pz en het 3Po niveau 1n de 

late afterglow bij lage drukken (STE79) hebben wij voor de diffusiecoëf

ficiënten bij 300 Kelvin gevonden: 

D (300) 
m 

D (300) 
s 

(2-2-6) 

De temperatoursafhankelijkheid van de diffusiecoëfficiënten blijft ge

handhaafd op die gevonden door Phelps. 

T 
D (T) = D (T) = D (300) (~)· 73 

m g s g m 300 
-I -I 

m s 
(2-2-7) 

Deze waarde komt goed overeen met de waarde die gevonden is door 

Dielis (DIE78). De waarde die Phelps (PHE59) opgeeft is zonder 

nauwkeurigheid opgegeven. Het is dus niet bekend hoe goed de 

resultaten van Phelps zijn. 
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2-3. De resonante stralingsinvang. 

Dit proces treedt alleen op bij de resonante niveau's 3P 1 en 1P 1 • 

Deze niveau's hebben een geoorloofde stralingsovergang naar de grond

toestand. De bij deze overgang uitgezonden straling kan weer worden 

geabsorbeerd door atomen in de grondtoestand. Deze worden daardoor 

aangeslagen tot het resonante niveau. Hierdoor wordt de effectieve 

levensduur van de atomen in de 3p 1 en de 1P 1 niveau's belangrijk ver

lengd. De effectieve vervalfrequenties van deze resonante 3P1 en 1P1 

niveau's zijn dus opgebouwd uit twee termen. Eén term ten gevolge van 

het natuurlijke verval van de atomen in de resonante ni.veau's) en -één 

term ten gevolge van de invang van resonante straling door neonatomen 

in de grondtoestand. 

Dit proces wordt ook '"el "Holstein-diffusie" of "Radiative trappi.ng" 

genoemd (HOL47, HOL51), naar degene die dit proces heeft beschreven. 

In formulevorm kan men het proces als volgt beschrijven: 

3p • 
1 • 

lp • 
1 • 

an r 
at 

ant 
= 

at 

-v n 
er r 

(2-3-1) 

-v n 
et t 

(2-3-2) 

In deze vergelijkingen Z1Jn de coëfficiënten v en v de effectieve 
er et 

vervalfrequenties behorende bij het 3p 1 en het 1P 1 niveau. 

Met behulp van de volgende formule die door Holstein (H01Lf 7, HOL51) is 

afgeleid, kunnen nu de effectieve vervalfrequenties berekend worden. 

\) . 
e1 

0.205 /\ --
= v met 1 = 

T. R 
1 

r, t. (2-3-3) 

Deze formule geldt u1 het gèval de druk hoog genoeg 1s om drukverbreding 

van de absorptieprofielen van de grondatomen te bewerkstelligen. 

In formule 2-3-3 is R de straal van de buis. In ons ~eval is deze: 

R ::: 1. 55 I 0-2 m 
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In formule 2-3-3 1.s À de golflengte die behoort bij de overgang van het 

resonante niveau naar het grondniveau, T is de natuurlijke leve~sduur 

van de atomen Ln het resonante niveau. 

Wiese (HIE66) geeft waarden van de natuurlijke levensduren van de 3P1 

en lp1 niveau' s. Ook LaHrence en Liszt (LA,·l69) hebben deze natuurlijke 

levensduren gemeten. De waarden worden in de onderstaande tabel gegeven. 

(liTE66) (LAH69) 

natuurlijke levensduur T 20.8 10-9 s 31.7 10-9 s 
r 

10-9 10-9 natuurlijke levensduur T 1.5 s 1.9 s t 
104 s 

-1 
10

4 -1 
effectieve vervalfreq. \) 2.13 1.4 s er 

105 s 
-1 

105 -1 
effectieve vervalfreq. \) 3.02 2.3 s et 

Tabel 2-3-1. De natuurlijke levensdv~en van de atomen in het 3P en het . 2 
1P1 niveau~ en de hieruit met behulp van de Holsteintheo-

rie bereker~e effectieve vervalfrequenties van deze ni

veau's voor het resonante stralingsverval. 

Bij de modelberekeningen voor een druk van 100 torr ZLJn de effectieve 

vervalfrequenties die berekend zijn uit de door Lawrence en Liszt ge

meten natuurlijke levensduren. Voor de modelberekeningen bij andere 

drukken zijn afwijkende waarden van deze effectieve vervalfrequenties 

gebruikt. Deze waarden staan vermeld in hoofdstuk 11. 
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2-4. De drie deeltjes botsingen. 

Bij een botsing van een metastabiel atoom met twee atomen ~n de grond

toestand, kan het metastabiele atoom overgaan naar de grondtoestand. 

Er is van dit drie-deeltjes-botsingsproces erg weinig bekend in de 

literatuur. Ofschoon theoretisch niet onmogelijk (VER79a) zijn de 

drie-deeltjes-botsingen voor de resonante atomen buiten beschouwing 

gelaten. 

Het mechanisme van het proces kan als volgt worden weergegeven: 

'X 
2Ne + Ne ~ 3Ne + E . 

k1n 
(2-4-1) 

In deze reactievergelijking geeft de term Ek. de vrijkomende kinetische 
l.n 

energie weer. 

In formulevorm kan men de invloed van het drie-deeltjes-botsingsproces 

als volgt weergeven: 

an. 
l. 

at 
2 

- y.n n. met 1 
l. g l. 

m, s. (2-4-2) 

In deze vergelijking is de term y de drie-deeltjes-botsingscoëfficiënt. 

Deze coëfficiënt heeft de volgende waarden bij 300 Kelvin: 

6 -] 
m s 

(STE79) 

(PHE59) 

(2-4-3) 

(2-4-4) 

Op grond van de vergelijking van reken- en meetresultaten is de vol

gende afhankelijkheid van de gastemperatuurT gekozen (Hfstl2, STE79): 
g 

y. 
l. 

T 
y. (300) (~)2.5 

l. 300 
(2-4-5) 

Deze afhankelijkheid wordt uitgebreider besproken 1n Appendix I. 
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2-5, De atoomkoppeling. 

Zoals 1n de onderstaande figuur weergegeven is, 1s de energetische af

stand tussen de Is niveau's van de orde van de gemiddelde energie van 

neongasatomen bij kamertemperatuur. 

z,I,,C9a\ 

tP, 

'J..'~s 3po 
o, 122~ tV 

3f, o, oct"f6.ttV' 

~1. o"oSil&V 

2p& 'S0 

Figuur 2-5-1. J;,'en schematisehe weergave van het energieschema van de 

onder•ste vier• aangeslagen toestanden van neon, met hun 

energetische afstanden. 

Hierdoor is het mogelijk dat een aangeslagen neonatoom door een botsing 

met een atoom in de grondtoestand overgaat in een atoom met een andere 

aanslagenergie. De benodigde excitatie~nergie wordt opgenomen door of 

afgestaan aan het gasatoom in de grondtoestand. 

De reactie van deze koppeling door atoom-atoom wisselwerking wordt 1n 

vergelijking 2-5-1 gegeven. 

x . x:t: 
Ne + Ne ~ Ne + Ne (2-5-1) 

* ** De termen Ne en Ne staan voor neonatomen in twee verschillende Is 

toestanden. 

Voorbeelden van dit proces 1n formulevorm zijn: 

Cln. 
1 

Clt 
i->-j 

K .. n n . met i I j 
lJ g l 

m, r, s, t. (2-5-2) 



éln. 
~ 

élt j-+i 
K .. n n. met i # J 

J ~ g J 
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m, r, s, t. (2-5-J) 

In deze vergelijkingen ~s K .. de coëfficiënt voor de atoomkoppeling van 
q . . . . 

niveau~ naar n~veau J. 

De koppelingscoëfficiënten worden ~n onderstaande tabel voor een tempera

tuur van 300 Kelvin gegeven. 

i j K .. (300) K .. (300) K .. (JOU) E .. (JOO) E .. (JOU) 
lj Jl lJ lj Jl 
3 -I 3 -I K .• (300) 3 -I 3 -I 

m s m s Jl lil s OI s 

x 
10-21 

x 
10-20 -2 J0-14 10 -IJ M K .L4 4.2 8. 12 10 7 9 

M s 3 I0- 23 
5 J0-21 6 I0- 3 

5 JO-J6 9 JO-J4 

H T lJ 
') 5 

JU-~ J0-20 9 JO-s 3 JO-J7 3 J0-!3 

K s 3 
-2? 

JO - 5 J0-21 6 I0- 2 6 10-JS 9 10-14 

[{ T 10-23 10-20 10-3 
3 10-16 3 10-13 

s 1' 2 I0- 22 
9 10-21 2 lü- 2 2 10-15 9 10-14 

Tabel 2-5-1. De coëfficiënten voor de atoom- en de elektronkoppeling 

tussen de ls niveau's (T =T =300 K)~ zoals die afgeleid g e 
zijn door Phelps (PHE59). De waarden die met~ gemerkt 

zijn zijn door ons bepaald. 

Volgens Phelps (PHE59) z~Jn de atoomkoppelingscoëfficiënten sterker 

dan kwadratisch van de gastemperatuur T afhankelijk. 
g 

K .. (T ) 
~J g 

T 
K (300) (_J_)2.5 

ij 300 
(2-5-4) 

De verhouding van de coëfficiënten voor de positieve- en de negatieve 

atoomkoppeling (Vergelijking 2-5-3 respectievelijk 2-5-2) wordt bepaald 

door het principe van "Detailed balancing". (MIT33, KRU75) 



K .. 
_lj_ 
K .. 
J~ 

g. 
_l_ exp(
g. 
~ 
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(2-5-5) 

In deze vergelijking ~s U .. de energetische afstand tussen de niveau's 
~J 

i en j. De factoren g. zijn de statistische gewichtsfactoren van het ide 
~ 

n~veau. Deze statistische gewichtsfactoren, ofwel de ontaardingsgraad, g 

wordt bepaald door het quanturngetal J van het totale impulsmoment. 

g 2J + I (2-5-6) 

Voor de vier Is niveau's heeft g de volgende waarden: 

3, g = I en g = 3. 
s t 

Meer theoretische beschouwingen van Cohen, Collins en Lane (COH78) over 

botsingen tussen geëxciteerde neonatomen en neonatomen in de grondtoe

stand zijn in goede overeenstemming met de resultaten van Phelps (PHE59) 

voor een aantal atoomkoppelingscoëfficiënten. 
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2-6. De elektronkoppeling. 

Onder elektronkoppeling wordt verstaan het overgaan van neongasatomen 

van de ene geëxciteerde toestand in de andere door botsingen met elek-

tronen. 

De invloed van dit proces op de dichtheid van de Is niveau's kan als 

volgt in formulevorm worden weergegeven: 

Cln. 
~ 

E .. - n n. 
f at ~J e ~ met i J m, r, s, t. 

~+J 
(2-6-1) 

Cln. 
~ 

Clt j+i E .. n n. met ~ J m, r, s, t. 
J~ e J 

(2-6-2) 

Het mechanisme van de elektronkoppeling kan samengevat worden ~n de 

volgende reactievergelijking: 

':1:: ':1::':1:: 
Ne + e + Ne + e (2-6-3) 

Vergelijking 2-6-1 geeft de negatieve elektronkoppeling voor het n1veau 

i weer. De positieve elektronkoppeling naar het ide niveau staat beschre

ven in vergelijking 2-6-2. 

De coëfficiënten E .. zijn de elektronkoppelingscoëfficiënten voor de kop-
. .de1J .de 

pel1ng van het ~ naar het J niveau. De waarden van deze coëfficiënt 

voor koppeling tussen de diverse niveau's wordt voor een elektronentem

per a tuur van 300 Kelvin gegeven in tabel 2-5-1. 

De elektronenkoppelingscoëfficiënten hangen volgens een wortelverband van 

de elektronentemperatuurT af (PHE59). 
e 

E .. (T ) 
lJ e 

(2-6-4) 

De verhouding van de elektronkoppelingscoëfficiënten voor de positieve 

en de negatieve koppeling wordt gegeven door een soortgelijke formule 

als geldt voor de atoomkoppelingscoëfficiënten (Vergelijking 2-5-5). 

Alleen moet in deze vergelijking de gastemperatuur T vervangen worden 
g 

door de elektronentemperatuur T . 
e 



E .. 
-~ 
E .. 
Jl 

g. 
_J_ exp(
gi 

u .. 
_21_) 

kT 
e 
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(2-6-5) 

ln deze vergelijking ZlJD de factoren g weer de statistische gewicllts

factoren van de niveau's en 1s U .. de energetische afstand tussen de 
lJ 

niveau's 
. . 
1 en J· 

Bij de modelberekeningen 1s 1n vergelijking 2-6-5 toch in plaats van de 

elektronentemperatuur T de gastemperatuur T ingevuld. Dit in gedaan 
e g 

om de modelberekeningen te vereenvoudigen. 

Een tweede reden is dat we alleen geÏnteresseerd ZlJn 1n een be-

schrijving door het model van de nagloei na 50 á 100 ~s. 

De elektronkoppelingscoëfficiënten zijn zeer onnauwkeurig bekend. 

Phelps (PHE59) geeft een aantal van deze coëfficiënten. Hij geeft 

er echter geen nauwkeurigheid bij op. Aangezien Phelps het botsings

praces tussen metastabiele atomen verwaarloosd heeft bestaat de moge

lijkheid dat Phelps te grote elektronkoppelingscoëfficiënten be

paald heeft. 
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2-7. Botsingen tussen twee metastabiele neonatomen. 

Er kan ook vernietiging van metastabiele neonatomen optreden door bot

sing van twee metastabiele atomen met elkaar. Dit komt doordat de ener

gie van de metastabielen zo groot is dat ionisatie van de metastabielen 

veroorzaakt kan worden. 

Botsingen tussen resonante neon-atomen worden in de literatuur (PFA78) 

niet genoemd, en worden daarom ook niet in het model opgenomen. 

Voor zover bekend bestaan er theoretisch geen redenen waarom botsing

en tussen resonanten niet op zullen treden (VER79a). 

De vernietiging van metastabielen door botsingen tussen metastabiele 

neonatomen onderling kan op twee manieren geschieden: 

x * + Ne + Ne ~ Ne + Ne + e + E . 
kln 

(2-7-1) 

* * + Ne + Ne ~ Ne 2 + e + Ekin (2-7-2) 

Beide processen kunnen optreden, en zullen gelijktijdig een rol spelen 

10 de afterglow. Gelijksoortige processen treden ook op in helium. 

Op grond van de door Deloche (DEL75) experimenteel bepaalde verhou

ding van de bijdrage van de reacties 2-7-1 en 2-7-2 bij helium ne-

men wij voor neon ook de verhouding 30:70 aan. 

Het proces van de botsingen tussen twee metastabielen kan optreden tus-

sen 3P2 atomen onderling, tussen 3Pu atomen onderling en tussen 3P2 en 

3p 0 atomen. 

De afname van de dichtheid van het metastabieleniveau verioopt volgens 

de ondersaande formules: 

3p • 
) . Cln 2 m - 0 n - 0 n n 

Clt mmm ms m s 
(2-7-3) 

Cln 2 s - 0 n - 0 n n 
at ss s ms m s 

3p • 0 • (2-7-4) 

In deze vergelijkingen 1s o de botsingscoëfficiënt. 
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In navolging van Salinger (SAL68) worden ormn' a en er van gelijke 
ms ss 

grootte gekozen. (PFA78) 

a rmn a 
ms 

0 ss 
= 6.8 10-16 

3 -1 
m s (2-7-5) 

Gezien het grote energieverschil tussen de som van twee metsstabiele 

niveau's en het ionisatie niveau van nepn, mag verwacht worden dat de 

vrijkomende elektronen hoog energetisch zijn. Zie ook hoofdstuk 4. 
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2-8. De dissociatieve recombinatie. 

De nalevering van aangeslagen (Is) atomen door dissociatieve recombi

natie is een proces waarbij een neon molecuulion recombineert met een 

elektron. Het produkt van deze recombinatie 1s een instabiel neonmole

cuul (dimeer). Dit instabiele molecuul valt uiteen in een atoom in de 

grondtoestand en een hoog aangeslagen neonatoom. Dit neonatoom bevindt 

zich in een van de aangeslagen niveau's dicht onder het ionisatie 

n1veau. (FR068,CUN69 en LUK70) 

Dit atoom valt via een der 2p niveau's naar een der Is niveau's terug. 

De straling die bij deze overgang van 2p naar Is uitgezonden wordt heet 

het recombinatielicht. 

Dit licht vormt het achtergrondlicht dat tijdens de fluorescentiemeting

en gemeten wordt (STE79, SCH79). 

Het hier beschreven naleveringsproces zorgt dus voor een produktie van de 

Is atomen ná het uitzetten van de ontlading. Vandaar ook de naam nalever

ing. De verhoudingen waarin het totale aantal 2p atomen terugvalt naar 

de vier verschillende Is niveau's wordt gegeven door de naleveringsfrac

ties f. met i= m, r, s, t. (VER77, VER79, STE79) 
1 

Volgens metingen (VER77) zijn deze fracties zwak drukafhankelijk. Bij 

onze modelberekeningen hebben we gebruik gemaakt van de volgende waar

den: 

f 
m 

f 
s 

.37 

. I 

.25 

.28 
(2-8-1) 

Het mechanisme dat bij de dissociatieve recombinatie hoort kan men als 

volgt beschrijven: 

+ x xx 
Ne + e ~ (Ne

2
) ~ Ne + Ne (2-8-2) 

** x Ne ·+ Ne + h\! (2-8-3) 

In deze vergelijkingen zijn (Ne
2

)* het instabiele neonmolecuul en Ne** 

het hoog aangeslagen atoom. 



-25-

De dichtheidstoename van het ide Is niveau kan men als volgt beschrij-

ven: 

lln. 
~ 

m, r, s, t. (2-8-4) 

In deze formule 2-8-4 ~s de a
2 

de recombinatiecoëfficiënt. Deze wordt 

gegeven door (FR068): 

3 -1 
m s (2-8-5) 

De termen ne en n
2 

zijn respectievelijk de elektronen- en de molecuul

ionendichtheid. 
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Hoofdstuk 3. De basisprocessen die invloed hebben op het verloop van de 

dichtheden van de ladingsdragers in de afterglow. 

3-1. Inleiding. 

Wij beschouwen als ladingsdragers in de nagloei van een neongasontla

ding elektronen, atoom- en molecuulionen. 

Uitgaande van het feit dat in de nagloei ladingsneutraliteit bestaat wor

den alleen de processen die belangrijk zijn voor het verval van de dicllt

heden van de ionen in beschouwing genomen. De dichtheid van de elektronen 

kan nu berekend worden uit de totale dichtheid van de ionen. 

De processen die van belang Z1Jn voor de positieve ladingsdragers zijn: 

AIDbipolaire diffusie 

De 
. . 
1onconvers1e 

De atoomion recombinatie 

De dissociatieve recombinatie 

Botsingen tussen twee metastabiele 

neonatomen 

Paragraaf 3-2 

Paragraaf 3-3 

Paragraaf 3-4 

Paragraaf 3-5 

Paragraaf 3-6 

Sommige van deze processen zijn ook al besproken in hoofdstuk 2. 

Daar is de invloed van deze processen op de dichtheden van de Is niveau's 

behandeld. In dit hoofdstuk wordt de invloed op de iondichtheden bespro

ken. 

In hoofdstuk 2 wordt ook de betekenis van een aantal hier gebruikte sym

bolen gegeven. 
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3-2. De ambipolaire diffusie. 

De ambipolaire diffusie is een proces dat ontstaat door het verschil 

1n mobiliteit van de elektronen en de ionen. 

Ten gevolge van de scheiding van elektronen en 1onen door dit mobi1i

teitsverschil ontstaat een ambipolair veld. Dit ambipolaire veld is 

een elektrisch veld dat radiaal gericht is. 

Onder invloed van dit ambipolaire veld zullen de elektronen en de 

1onen met dezelfde snelheid naar de wand toe bewegen. Dit verschijn

sel wordt ambipolaire diffusie genoemd. Aangenomen wordt dat aan de 

wand de ionen en de elektronen recombineren, waarbij de vrijkomende 

energ1e aan de wand wordt afgegeven. 

De vergelijking voor de dichtheidsafname van de beide ionsoorten ten 

gevolge van het ambipolaire diffusieproces luidt als volgt: 

an. 
1 

at 
L D .V n. met 1 

a1 1 1 ' 2. (3-2-1) 

In deze vergelijking Z1Jn de termen D 
1 

en D de ambipolaire diffusie-
a a2 

coëfficiënten voor de atoom- respectievelijk de molecuulionen. 

De term v2 1S de radiale component van de Laplace operator. 

De ambipolaire diffusiecoëfficiënten D 
al 

en D 
a2 

zijn afhankelijk van 

de vuldruk, de elektronen- en de gastemperatuur volgens: 

32.5 I0-2 u 
2 -1 

( 1 e u + -) m s 
Po g u 

g 
(3-2-2) 

(OSK57) 

56.9 I0- 2 u 2 -I u (1 + ~) m s 
Po g u 

g 
(3-2-3) 

De termen U en U staan voor de elektronen- respectievelijk de gas-
e g 

atoomenergie, uitgedrukt in eV, p
0 

is de vuldruk uitgedrukt in torr. 

In dit verslag worden de termen elektronentemperatuur T en elektronen
e 

energie U 
e 

door elkaar gebruikt. Het verband tussen de beide grootheden 

wordt gegeven door: 

l_kT 
2 e 

3 
2 

eU 
e 

(3-2-4) 
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In deze vergelijking 3-2-4 1s k de constante van Boltzmann en IS e de 

lading van een elektron. 
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3-3. De 
. . 
10nconvers1e. 

Het proces waarbij atoomionen door botsing met twee gasatomen overgaan 

in molecuulionen noemen we ionconversie. De reactievergelijking van dil 

proces luidt: 

+ + Ne + 2Ne ~ Ne
2 

+ Ne (3-3-1) 

Doordat voor dit proces twee neonatomen in de grondtoestand nodig ZIJn 

zal de ionconversie sterk afhangen van de gasdichtheid in de buis, en dus 

van de druk. Bij hogere gasdichtheden zullen door dit proces de molecuul

ionen gaan overheersen als positieve ladingsdragers. De atoomionenconcen

tratie is dan te verwaarlozen ( p groter dan 5 torr). 

De dichtheidveranderingen van de molecuulionen en de atoomionen ten gevol

ge van het ionconversieproces kunnen als volgt 1n formulevorm worden weer-

gegeven: 

an
1 2 - Sngnl at 

an
2 2 

at Sngnl 

In deze vergelijkingen is S de ionconversiecoëfficiënt. 

De waarde van S bedraagt: 

(SMI77 a) 

(3-3-2) 

(3-3-3) 

(3-3-4) 

De ionconversiecoëfficiënt S is onafhankelijk van de gastemperatuur T 
g 

Steenhuysen (STE79) geeft een lijst van in de literatuur gegeven waarden. 
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3-4. De atoomionrecombinatie. 

~i~ proces, waarbij door botsing van twee elektronen met een atoomiu~ di~ 

belangrijk in de afterglow van een neongasontlading. 

De reactievergelijking van dit proces ziet er als volgt uit: 

+ 
Ne + 2e ~ Ne + e (3-4-J) 

De invloed van dit recombinatie-proces op de atoomionendichtheid wordt 

gegeven door: 

(3-4-2) 

De coëfficiënt a
1 

1n deze vergelijking heet de atoomionrecombinatie

coëfficiënt en bestaat uit twee delen. De coëfficiënt air voor het 

proces waarbij de vrijkomende energie verdwijnt in de vorm van stra

ling ("radiative recombination") en de coëfficiënt alcr voor het pro

ces waarbij deze energie opgepikt wordt door een tweede elektron ("col

lisional radiative recombination") vormen te zamen de coëfficiënt a
1 

volgens: 

a = a + a n 
I Ir Ier e 

(3-4-3) 

De waarden van de coëfficiënten zijn: 

10-18 
T 

3 ( e)-.7 3 -1 (BAT62) air 300 m s (3-4-4) 

10-31 
T 6 -] 

2 (-e)-4.5 (MAK63) alcr 300 
m s (3-4-5) 
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3-5. De dissociatieve recombinatie. 

Dit proces speelt zowel een rol voor het verval van de dichtheid van 

de Is niveau's als voor het verloop van de dichtheid van de molecuul

ionen. Hier wordt alleen de invloed op het verloop van de molcuulion

endichtheid besproken. 

Bij het dissociatieve recombinatieproces recombineert een molecuulion 

met een elektron tot een instahiel neonmolecuul (dimeer). Dit instabiele 

molecuul valt uiteen in een atoom in de grondtoestand en een zeer hoog 

aangeslagen atoom. De reactie verloopt als in de onderstaande vergelij

king is aangegeven. 

(3-5-1) 

De afname van de dichtheid van de molecuulionen kan beschreven worden 

door: 

- a n n 
2 e 2 

(3-5-2) 

Hierin is a
2 

de recombinatiecoëfficiënt. Deze coëfficiënt heeft de 

volgende waarde: 

(FR068) 

3 -1 
De coëfficiënt a

2 
lS uitgedrukt 1n m s 

(3-5-3) 
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3-6. Botsingen tussen twee metastabiele neonatomen. 

Zoals in paragraaf 2-7 van hoofdstuk Z beschreven staat Z1Jn er twee 

mogelijke reacties voor het botsingsproces van twee metastabiele 

atomen onderling. 

:K :t + 
Ne + Ne ~ Ne + Ne + e + E . 

k1n 

:t :t + 
Ne + Ne ~ Nez + e + Ekin 

(3-6-1) 

(3-6-2) 

Beide reacties kunnen gelijktijdig voorkomen in de nagloei van neon

gasontladingen. De fractie van de totale invloed van het botsingspro

ces die bijgedragen wordt door de reactie volgens vergelijking 3-6-2 

noemen we g. 

Op grond van de door Deloche (DEL75) experimenteel voor helium 

bepaalde verhouding van voorkomen van de reacties volgens de ver

gelijkingen 3-6-1 en 3-6-2 nemen wij ook de verhouding 30:70. 

De factor g die de fractie van de bijdrage van reactie 3-6-2 geeft 

bedraagt dus g = 0.7. 

De invloed van deze factor g 1s zeer groot want hierdoor wordt bepaald 

hoeveel atoom- en hoeveel molecuulionen er gevormd worden. 

De verandering van de dichtheid van de ionen kan in formule-vorm be

schreven worden als: 

_L_I-g) (o n Z 
Z mmm 

z 
+ o n + Zo n n ) 

ss s ms m s 
(3-6-3) 

~ (o n 2 
+ o n Z + Zo n n ) 

Z nm1 m ss s ms m s 
(3-6-4) 

De groot te van de botsingscoëfficiënten a mm' o ms en a ss wordt gegeven 

1n paragraaf 2-7. 

Bij lage drukken blijkt het botsingsproces van twee metastabiele 

atomen onderling erg belangrijk te zijn. Bij I torr wordt de verhouding 

van de dichtheden van de atoom- en de molecuulionen grotendeels door de 

grootte van de factor g bepaald. 
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Hoofdstuk 4. De overdrachtsprocessen van de elektronenenergie. 

4-1. Inleiding. 

In dit hoofdstuk worden de processen die de energieoverdracht van en 

naar de elektronen bewerkstelligen besproken. Door Steenhuysen (STE79) 

en Denneman (DEN76) worden de volgende processen besproken: 

-Electron-atoom wisselwerking (n ). 
ea 

De elektronen geven door botsingen met neon atomen ln de grondtoe-

stand energie aan deze atomen af. (McD70, PFA68) 

-Electron-ion wisselwerking (n . en n .). 
eal eml 

Bij al dan niet elastische botsingen van elektronen met lonen treedt 

energieoverdracht op. De overdrachtfrequentie voor de wisselwerking 

van elektronen met atoomionen is n ., en die voor de wisselwerking 
eal 

van de elektronen met de molecuulionen lS n .. (SPI64) 
~l 

-De diffusiekoeling (ndk). 

Ten gevolge van de ambipolaire diffusie (Paragraaf 3-2) is er bij de 

buiswand een dun laagje negatieve ruimtelading. Alleen snelle, dat 

wil zeggen hoog energetische, elektronen bezitten voldoende energie 

om door dit laagje heen de buiswand te bereiken. Hierdoor is de af

name van snelle elektronen groter dan die van de langzame elektronen. 

Totaal koelt het elektronengas dus af.(DEN76) 

In dit verslag zal voor een uitgebreider bespreking van de bovenstaande 

processen volstaan worden met een verwijzing naar de bovengenoemde au-

teurs. 

De bij deze processen genoemde overdrachtfrequenties n worden gedefini

eerd in paragraaf 5-6. 

Van de bovenstaande wisselwerkingen kunnen de parti~le overdrachts

frequenties als volgt worden weergegeven. 

-1 
s (4-1-1) 
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1. 58 10-IO ln(À) n -
ea~ 

(U - u ) nl e g 

- 7.87 10-11 ln(À) n . 
em~ 

(U u ) n2 e g 

In de vergelijkingen 4-1-2 en 4-1-3 ~s: 

À 1.55 10
13 u312 

e 
-1/2 

n 
e 

u 

3
n {ln(3.7 10

4 
Ue) Da

1 
v2n

1 
e g 

u 
+ ln(7.4 10

4 
Ue) Da

2 
V2n

2
} 

g 

u -5/2 
e 

u -5/2 
e 

-I 
s 

-I 
s (4-1-2) 

-I 
s (4-1-3) 

(4-1-4) 

(4-1-5) 

Het onderlinge belang van deze wisselwerkingen wordt weergegeven in 

figuur 4-1. In deze figuur staan de partiële overdrachtsfrequenties 

uit tegen de druk in de ontladingsbuis. 

De bovenstaande processen zullen resulteren in een zeer snelle afname 

van de elektronenenergie in de nagloei van neon gasontladingen. In onge

veer 50 ~s, afhankelijk van de druk, bereikt de elektronentemperatuur 

z~Jn evenwichtswaarde die ongeveer gelijk is aan de gastemperatuur. 

In dit verslag worden de begrippen elektronenenergie en -temperatuur 

door elkaar gebruikt. Het veband tussen deze beide grootheden wordt 

gegeven door: 

i_ kT 
2 e 

3 
e U 

2 e 
(4-1-6) 

Hierin is k de constante van Boltzmann en e de lading van een elektron. 

In de volgende paragraaf zal de energietoename van de elektronen ten 

gevolge van de botsingen tussen metastabiele neon atomen onderling be

sproken worden. 
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Figuur 4-1. De bijdrage van de diverse processen voor de overdracht van 

de elektronenenergie als functie van de druk. 
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4-2. De energietoename van de elektronen ten gevolge van de botsinge~ 

tussen metastabiele neon atomen onderling. 

De bij botsingen tussen metastabiele neon atomen ( 3P2 of 3P0) optreden

de reacties zijn: 

x x + 
Ne + Ne ~ Ne + e + Ne (4-2-1) 

* * + Ne + Ne ~ Ne
2 

+ e (4-2-2) 

Bij deze reacties komt een energie vrij die gelijk 1s aan de ionisatie

energie van neon m1nus twee-maal de energie van de geëxciteerde neon 

atomen. Totaal ligt de vrijkomende energie in de orde van 11 eV. 

De bij de bovenstaande reacties geproduceerde elektronen zijn dus zeer 

snel. 

In het model van de nagloei van neon-gasontladingen behoort de vol

gende vergelijking aan de balansvergelijking van de elektronenener

gie toegevoegd te worden om deze energietoename te beschrijven: 

au 
e aantal elektronen gevormd door proces I of 2 

a~ I 1• 3 f Totale aantal elektronen 

(4-2-3) 

Het aanbrengen van deze formule in het computerprogramma dat is op

gesteld voor berekeningen aan het afterglowmodel stuit op moeilijk

heden wanneer f = I gekozen wordt. 

Voor kleine waarden van f (f ~ 0.1) Z1Jn wel modelberekeningen ver

richt waarbij vergelijking 4-2-3 in de balansvergelijking voor de 

elektronenenergie is aangebracht. De invloed hiervan op de afname 

van de elektronenenergie is minimaal, daarom is vergelijking 4-2-3 

weer uit de modelvergelijkingen verwijderd. 

De kleine waarde van f is verklaarbaar doordat de elektronen die bij 

de processen, beschreven in de vergelijkingen 4-2-1 en 4-2-2, vrij

komen zeer snel zijn(~ 11 eV). Deze elektronen staan hun energie 
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voornamelijk af aan de gasatomen (n >> n ). De energ1e van hel elek-
g e 

tronengas neemt dus nauwelijks toe ten gevolge van de aanwezigheid 

van de snelle elektronen. Een dergelijk proces wordt beschreven door 

Coolen (C0076). Experimenteel heeft hij een verhoging van de gemid

delde elektronenenergie gemeten ten gevolge van de aanwezigheid van 

snelle elektronen . Deze energietoename bedraagt in de orde van 

0.05 eV. 
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Hoofdstuk 5. De balansvergelijkingen. 

5-1. Inleiding. 

Wanneer we de processen zoals die genoemd worden in de hoofdstukken 2, 3 

en 4 voor ieder n~veau te zamen nemen, dan verkrijgen we een vergelijking 

die het verloop van de dichtheid als functie van tijd en plaats in de 

buis beschrijft. Deze vergelijking noemen we de balansvergelijking van 

dat niveau. Naast de balansvergelijkingen van de vier Is niveau's zul

len ook de balansvergelijkingen voor de atoom- en molecuulionen gegeven 

worden, evenals de vergelijking voor de elektronenenergie. 

In paragraaf 5-7 zal als voorbeeld de balansvergelijking van het 3 P7 

niveau nogmaals gegeven worden, maar nu in de vorm van partiële verval

frequenties. In deze paragraaf zal dan ook de notatie van de partiële 

vervalfrequenties worden aangegeven. 
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5-2. De balansvergelijkingen voor de Is niveau's. 

Op grond van de processen genoemd in hoofdstuk 2 kan men de balans

vergelijkingen voor de Is niveau's opstellen. In paragraaf 2-1 staat 

de notatie van de dichtheden van de diverse Is niveau's aangegeven. 

De betekenis van de overige symbolen wordt behandeld bij de diverse 

processen 1n hoofdstuk 2. 

an 
m 

at 

an 
r 

at 

an 
s 

at 

D 
m o2n 2 2 {( v - y n n - o n - o n n - K + K 

n m m g m mm m ms m s mr ms 
g 

+ K )n 
mt g 

+ (E + E + E )n }n + (K n + E n )n 
mr ms mt e m rm g rm e r 

+ (K n + E n )n + (K n + E n )n + fma
2
n

2
ne 

sm g sm e s tm g tm e t 

(5-2-1) 

- v n + (K n + E n )n - {(K + K + K )n 
er r mr g mr e m rm rs rt g 

+ (E + E + E )n }n + (K n + E n )n 
rm rs rt e r sr g sr e s 

+ (K n + E n )n + f a
2
n

2
n 

tr g tr e t r e 
(5-2-2) 

D 
s o2n 2 

v - y n n 
2 

- o n 
ss s 

- o n n - {(K + K + K )n 
ms s m sm sr st g n s s g s 

g 

+ (E + E + E )n }n + (K n + E n )n 
sm sr st e s ms g ms e m 

+ (K n + E n )n + (K n + E n )n + f a
2
n 2n 

rs g rs e r ts g ts e t s e 

(5-2-3) 



dll 
t 

dt 
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- v n + (K n + E n )n - {(K + K + K )n 
et t rnt g rnt e rn trn tr ts g 

+ (E + E + E )n }n + (K n + E n )n 
trn tr ts e t rt g rt e r 

+ (K n + E n )n + fta
2

n
2

ne 
st g st e s 

(5-2-4) 
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5-3. De balansvergelijkingen voor de ladingsdragers. 

De plaats- en tijdafhankelijkheid van de ionendichtheden wordt be

schreven door de volgende balansvergelijkingen. 

De balansvergelijking voor de atoomionen luidt: 

2 2 2 
Sngnl -a n n + 1(1-g)(cr n + 2o n n + o n ) 

. I e I mm m ms m m ss s 

(5-3-1) 

De balansvergelijking voor de molecuulionen wordt geschreven als: 

2 2 
- a n n + 6g(o n + 2o n n + o u ) 

2 e 2 mm m ms m s ss s 

(5-3-2) 

De elektronendichtheid op iedere plaats in de buis en op ieder tijd

stip in de nagloei volgt nu uit de ladingsneutraliteit: 

n 
e 

De balansvergelijking voor de elektronen luidt dus: 

dO 
e 

3t 

(5-3-3) 

(5-3-4) 
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5-4. De balansvergelijking voor de elektronenenergie. 

De balansvergelijking voor de elektronenenergie wordt ~n ZIJD algen1ene 

vorm als volgt beschreven: 

au 
e 

at: u (n + n . + n . + ndk) e ea ea~ em~ 
(5-4-J) 

De termen n zijn de parti~le overdrachtsfrequenties van de verschillen

de processen die energieoverdracht van en naar de elektronen bewerkstel

ligen. 

n overdrachtsfrequentie ten gevolge van de elektron - atoom 
ea 

wisselwerking. 

n . overdrachtsfrequentie ten gevolge van de elektron - atoomion 
ea~ 

wisselwerking. 

n . overdrachtsfrequentie ten gevolge van de elektron - molecuul
emi 

ion wisselwerking. 

ndk overdrachtsfrequentie ten gevolge van de diffusiekoeling. 

De diverse overdrachtsfrequenties worden door de volgende vergelijkingen 

gegeven: (McD70, PFA68, SPI64, DEN76) 

= - 2.5 4 
(U - u ) -1/3 -1 (5-4-2) n 10 Po u s ea e g e 

1.58 10-10 ln(À) (U - u ) -5/2 -1 (5-4-3) 
n - nl u s ea1 e g e 

- 7.87 JO-l I ln(À.) (U - u ) -5/2 -1 (5-4-4) n n2 u s em1 e g e 

In deze vergelijkingen 5-4-3 en 5-4-4 wordt de term À gegeven door 

vergelijking 5-4-5. 

À= 1.5510 13 u312 
e 

-J/2 
n 

e 
(5-4-5) 

(5-4-6) 

-I 
s 
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5-5. De rand- en beginvoorwaarden van de balansvergelijkingen. 

De rand en beginvoorwaarden van de balansvergelijkingen kunnen als 

volgt worden weergegeven. 

Op grond van de cylindersymmetrie 1n de ontladingsbuis moet gelden 

dat de afgeleide naar de plaats van de dichtheids-, elektronenenergie

en de temperatuursprofielen op de as gelijk is aan nul op ieder tijd

stip in de afterglow. In formulevorm kan dit als volgt worden geformu

leerd: 

dO 
0 (5-5-1) 

dr r=O 

dT 
~ 0 (5-5-2) 
dr r=O 

du 
e 

0 (5-5-3) 
dr r=O 

Aan de wand 1s de dichtheid van de aangeslagen niveau's van neon en de 

dichtheid van de ladingsdragers gelijk aan nul op ieder tijdstip 1n de 

afterglow: 

n(R,t) 0 voor iedere t (5-5-4) 

In de bovenstaande vergelijkingen is n het algemene symbool voor de 

dichtheid. R is de straal van de ontladingsbuis. 

R 
-2 

1.55 10 m (5-5-5) 
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5-6. pe vervalfrequenties. 

Om de invloed van de diverse processen op het verval van de dichtltl•id 

van een bepaald Is niveau van neon met elkaar te kunnen vergelijken 

is het begrip parti~le vervalfrequentie ingevoerd. 

Deze parti~le vervalfrequentie heeft de dimensie hertz en wordt als 

volgt gedefineerd: 

V •• = 
~J 

an. 
~ 

n. at 
~ 

(5-6-1) 

Met behulp van de parti~le vervalfrequenties is het mogelijk de in

vloed van de diverse processen op de dichtheid van een niveau direct 

met elkaar te vergelijken. 

De bovenstaande definitie wordt ook gebruikt als beschrijving van de 

bijdrage van de diverse processen aan het verval van de dichtheden van 

de ladingsdragers, met name de atoom- en de molecuulionen. 

In dit verslag is als definitie van de overdrachtsfrequenties van de 

elektronenenergie gekozen: 

n. 
l 

au 
e 

u at 
e 

(5-6-2) 

Dit in tegenstelling met de door Steenhuysen ingevoerde definitie van de 

overdrachtfrequentie n. (STE79, DEN76) 
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5-7. De balansvergelijking voor het 3P1 n1veau gegeven 1n de vorm van 

partiële vervalfrequenties. 

Als voorbeeld van de nomenclatuur welke gebruikt is voor de diverse 

partiële vervalfrequenties wordt het 3p 2 niveau behandeld. Hierbij is 

de balansvergelijking opgesplitst 1n partiële vervalfrequenties. De 

partiële vervalfrequenties van de andere niveau's zijn op identieke 

wijze benoemd. In de figuren worden hoofdletters als index gebruikt. 

<ln D v2n 
m m m --- ---

n at n n 
m g m 

2 
- ym n 

g 

(K + K 
mr ms 

+ K )n 
mt g 

- (E + E + E )n 
mr ms mt e 

- 0 n 
rnrn m 

- 0 n 
ms s 

+ K n n /n 
rm g r m 

+ K n n /n 
sm g s m 

+ K n n /n 
tm g t m 

+ E n n /n 
rm e r m 

+ E n n /n sm e s m 

+ E n n /n 
tm e t m 

+ f ex 2 
n n2/nm m e 

diffusie naar de wand 

drie deeltjes botsingen 

negatieve atoomkoppeling 

van het 3p 2 niveau weg 

negatieve elektronkoppeling 

van het 3pz niveau weg 

metsstabiele m-m botsingen 

metastabiele m-s botsingen 

positieve atoomkoppeling 

van 3p 1 naar 3p 2 . 

positieve atoomkoppeling 

van 3p 0 naar 3p 2 . 

positieve atoomkoppeling 

van 1P 1 naar 3p 2 • 

positieve elektronkoppeling 

van 3p 1 naar 3p 2 • 

positieve elektronkoppeling 

van 3p 0 naar 3p 2 • 

positieve elektronkoppeling 

van lp 1 naar 3p 2 • 

nalevering van 3P 2 atomen 

door dissociatieve recom-

binatie 

(v ) 
nam 

(v ) 
nem 

(v ) 
rnrn 

(v ) 
ms 

(V ) 
parm 

(V ) 
pasm 

(V ) 
patm 

(V ) 
perm 

(V ) 
pesm 

(V ) 
petm 

(V ) 
re cm 
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Hoofdstuk 6. De bepaling van de elektronendichtheid uit de ontladings-

stroom. 

Aangezien de ontladingsstroom een karakteristiek gegeven is bij de 

metingen aan de nagloei van neogasontladingen, is het noodzakelijk om 

deze stroom ook als beginvoorwaarde in het model op te nemen. 

In dit hoofdstuk worden een aantal berekeningswijzen van de elek

tronendichtheid n uit de ontladingsstroom I besprokeq, en wordt 
e 

het door ons gekozen verband uitgelegd. 

Algemeen geldt voor de ontladingsstroom I ~n een cylindersynunetrische 

ontladingsbuis (AL072): 

(6- I) 

In deze formule is: 

J 

R 

de stroomdichtheid (Am- 2) 

de driftsnelheid der elektronen (ms- 1) 
"1" . d 1 ( 2 -1 -1) de mob~ ~te~t er e ektronen m V s 

Electrische veldsterkte in de lengterichting van de ont

ladingsbuis (Vm- 1
) 

De straal van de buis (R = 1.55 I0-2m) 

Deze formule 6-1 wordt door verschillende auteurs in de literatuur op 

verschillende wijze uitgewerkt. Dit is mede afhankelijk van het druk

en stroomgebied van de ontlading die bestudeerd wordt. 

Lanuners en Smits (LAM73), Smits (SMI74 en SMI77) en van Tongeren (TON75) 

berekenen de beweeglijkheid van de elektronen b als functie van de 
e 

plaats in de buis, vanwege de elektronentemperatuurafhankelijkheid van 

deze beweeglijkheid. 

b 
e 

b (r) 
e 

(6-2) 

Zij laten de beweeglijkheid b (r) onder het integraal-teken in verge
e 

lijking 6-1 staan en komen dan uit op de volgende vergelijking: 
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rR 
I 2neE J b (r) n (r) r dr 

0 
e e 

(6-3) 

De axiale veldsterkte E wordt overal in de positieve kolom van de ont

lading constant verondersteld (SMI77). 

In tegenstelling tot deze bovenstaande benaderingswijze nemen Pfau en 

Rutscher (PFA68), Behnke (BEH71), Golubovskii (GOL68), Sabadil (SAB71), 

Rutscher (RUT66), Ricard (RIC69a en RIC69b) en Ivanov (IVA76) de be

weeglijkheid van de elektronen b onafhankelijk van de elektronenener-
e 

gie en dus onafhankelijk van de plaats in de buis. Hierdoor kan de be-

weeglijkheid b onder het integraalteken in vergelijking 6-1 worden weg
e 

gehaald. Dit leidt tot vergelijking 6-4: 

I (6-4) 

Uitgaande van de vergelijkingen 6-3 of 6-4 kunnen nu de diverse bereken

ingswijzen naast elkaar gezet worden. 

6-1. 

Smits (SMI74) geeft als resultaat van Z1Jn berekeningen de volgende for

mule: 

n (0) 
I 

e ES
1 

(6-5) 

Met: 

2ne IRb 
n (r) 

SI 
e r dr 

0 e n (0) 
e 

(6-6) 

De axiale elektrische veldsterkt E in formule 6-5 wordt gegeven door 

E 22.2 p 
U (r)4/3 

e -1 
T (r) Vcm 

g 
(6-7) 

Aangezien de axiale veldsterkte E onafhankelijk genomen 1s van de 

plaats in de buis (SMI74) moet dus het volgende verband tussen de elek-
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tronenenergie en de gastemperatuur gelden: 

U (r) 
e 

u (0) ( 
e 

T (r) 3 g -
T (0))4 eV 

g 
(6-8) 

Door dit verband wordt de straalafhankelijkheid van de elektronen 

afhankelijk van het gastemperatuursprofiel gegeven. 

Voor de beweeglijkheid b heeft Rutscher (RUT66) de volgende formule 
e 

afgeleid: 

1.43 1023 I 
n U 5/6 

g e 

2 -1 -1 
cm V s (6-9) 

Deze formule geeft nu de afhankelijkheid van de beweeglijkheid b van de 
e 

straal r via de straalafhankelijkheid van de gasdichtheid en de elek-

tronenenergie. 

Met behulp van deze formules 6-5 tot en met 6-9 is nu de electronen

dichtheid in de actieve ontlading op de as te berekenen als functie van 

de ontladingsstroom I, de elektronentemperatuur T , de gastemperatuur T , 
e g 

de druk p en de gasdichtheid in de ontladingsbuis. 

Variaties op deze beschrijvingswijze van het verband tussen de elek

tronendichtheid op de as 'en deontladingsstroom.worden,gegevert door 

Larurners en Smits (LAM73) en Smits (SMI77). 

De formule voor de berekening van de elektronendichtheid op de as van 

de ontladingsbuis in de actieve ontlading wordt door Smits (SMI77) ge

geven als: 

n (0) (6-10) 
e 

Met: 

_ JR Tg(x) ~ ne(x) 
S ( ) x dx 

I - T (0) n (0) 
0 g e 

(6-1 I) 

In vergelijking 6-11 is x de genormeerde afstand tot de as van de buis. 

r (6-12) 
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De factor CN 1n vergelijking 6-10 1s een correctieterm die erg dicht 

bij I ligt. 

c 
N 

.93 

De term M in vergelijking 6-10 is de atoom-massa van neon. 

(6-13) 

Bovenstaande berekeningen en formules zijn geldig voor neon gasont

ladingen bij drukken tussen 50 en 350 torr en bij ontladingsstromen tus

sen 50 en 300 mA. 

6-2. 

Voor lage drukken en stromen, namelijk drukken kleiner dan 6 torr en 

stromen kleiner dan 20 mA vindt Behnke (BEH71) voor de gemiddelde elek

tronendichtheid in de buis: 

n 
e 

2 
I I (nev R ) 

e 
(6-14) 

Op grond van metingen verricht door Andersou (AND64) en Pack en Phelps 

(PAC61) benadert Pfau (PFA68 en PFA69) de driftsnelheid van de elek-

tronen v door: 
e 

V 
e 

V 
e 

1.2 106 E 
p 

-I 
cm s 

-) 
cm s 

E -1 -1 
< 0.6 Vcm torr 

p 

E -1 -1 
- > 0.6 Vcm torr 
p-

Door Golubovskii (GOL68) 1s het volgende verband afgeleid: 

E 
p 

0.13 T 
e 

-) -1 
Vcm torr 

(6-15) 

(6-16) 

Wanneer we 6-15 en 6-16 1n vergelijking 6-14 invullen dan gaat ver

gelijking 6-14 over 111: 

n =I I (0.163 10
6 

neT R
2

) 
e e 

(6-17) 

In deze vergelijking 1s T de elektronentemperatuur 111 Kelvin. 
e 



T 
e 

eU /k 
e 
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(6-18) 

Het verband tussen de electronendichtheid op de as n (0) en de gemid
e 

delde elektronendichtheid ~ wordt gegeven door: 
e 

6-3. 

n 
e 

n (0) JR n (r) 

~2 0 21Tr n e (0) dr 
'lrR e 

(6-19) 

Ricard (RIC69a en RIC69b) heeft gevonden dat de elektronendichtheid in 

het drukgebied van 0.3 tot 10 torr en het stroomgebied tussen 2 en 50 

mA evenredig is met de druk in de buis en de ontladingsstroom: 

n "-' lp 
e 

(6-20) 

Dit is niet 1n overeenstemming met het door Behnke (BEH71) en Golubov

skii (GOL68) gevonden verband tussen de electronendichtheid, de ont

ladingsstroom en de druk in de buis. 

6-4. 

In ons model van de nagloei van neon gasontladingen is als beginvoor

waarde de stroom ingevoerd, waarbij de elektronendichtheid berekend 

wordt op practisch dezelfde wijze als is aangegeven door Behnke en 

Golubovskii. Echter formule 6-16 wordt vervangen door het experimen

teel door Bisschops (BIS78) bepaalde verband tussen de electrische 

veldsterkte E en de druk p. Dit verband wordt benaderd door: 

E 2 10
2 

V 
-1 

0.5 5 m < p < torr 

E 
10

1 -1 -I 
(6-21) 

- 5 V m torr p > 5 torr 
p 

Met behulp van deze benadering kunnen de vergelijkingen 6-15 anders 

geformuleerd worden. 



V 
e 

V 
e 

-1 
ms 

ms 
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-1 
(0.5 ~ p

0 
< 5 torr) 

(6-22) 

(p0 _:_ 5 torr) 

Wanneer de driftsnelheden van de elektronen v zoals die gegeven ZIJn 
e 

in de bovenstaande vergelijking ingevuld worden tn vergelijking 6-14 

dan verkrijgen we de benadering van het verband tussen de stroom en de 

gemiddelde elektronendichtheid zoals die in het model is toegepast. 

n 
e 

2 
I / ( 1rev R ) 

e 
(6-14) 

Deze benadering voldoet zowel in het hoge als het lage drukgebied 

als in het hoge en het lage stroomgebied redelijk goed. 

In het hoge drukgebied geeft de in het model gebruikte benadering 

goede aansluiting bij de resultaten van berekeningen van Smits (SMI77). 

In het lage drukgebied komen de benaderde waarden van de elektronen

dichtheid bij een bepaalde stroom goed overeen met de meetwaarden van 

Pfau (PFA68 en PFA69). 

Ook vergelijking met de meetresultaten van Bisschops (BIS78) duidt erop 

dat de benadering volgens de formules 6-14 en 6-22 goed is. De afwij

kingen van de door ons benaderde en de door Bisschops gemeten waarden 

van de gemiddelde elektronendichtheid bij een bepaalde stroom bedra

gen maximaal 20%. 

(torr) 
- -3 - -3 

p n (m ) n (m ) 
e e 

benaderd gemeten 

0.5 1.6 1015 1.6 JO IS 

3. I 1015 2.8 1015 

5 1.1 1016 1016 

10 1.1 1016 1.3 1016 

50 I .I 1016 1.3 1016 

100 1.1 1016 1.5 1016 

Tabel 6-1. Ver'gelijking van de benaderde en de door B1:sschops (biS78) 

gemeten gemiddelde elektronendichtheden bij een stroom van 

JO mA. 
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In de bovenstaande tabel wordt een vergelijking gegeven van de met be

hulp van de formules 6-14 en 6-22 benaderde gemiddelde elektronendicht

heid bij een ontladingsstroom van JO mA en de door Bisschops (BIS78) ge

meten waarden van deze gemiddelde elektronendichtheid. Deze vergelijking 

is ook grafisch weergegeven in figuur 6-1. De daar logarithmisch uit

staande gemiddelde elektronendichtheid ; is uitgedrukt in cm- 3 
e 

Zoals in vergelijking 6-21 is aangegeven wordt voor drukken lager dan 

5 torr de elektrische veldsterkte E benaderd door een constante. Dit 

heeft tot gevolg dat voor lage drukken voldaan wordt aan het door Ri

card gevonden verband tussen de elektronendichtheid en de ontladings

stroom (Vergelijking 6-20). 



x 

x 

0 -o -
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Figuur 6-1. De gemiddelde elektronendichtheden die volgen uit metingen 

(BIS?B) en uit de in het afterglotJmodel toegepaste benadering. 



-54-

Hoofdstuk 7. De verhouding van de dichtheden van de atoom- en de mole

cuulionen in de actieve ontlading. 

Uitgaande van de in hoofdstuk 5 gegeven balansvergelijking voor de mo

lecuulionen is het mogelijk de verhouding van de ionendichtheden te be

rekenen in de actieve ontlading. 

Hierbij wordt de elektronendichtheid bekend verondersteld. Ook wordt aan

genomen dat er ladingsneutraliteit bestaat. (Vergelijking 5-3-3) 

Verder wordt aangenomen dat de ionen- en elektronendichtheidsprofielen 

een Besselfunctie van de nulde orde volgen. De balansvergelijking voor 

de molecuulionen in de actieve ontlading luidt: 

2 2 1 ( 2 2 D v-n +Sn n - a 2nen2 + zg a n + 20 n n + 0 n) a2 2 g I mm m ms m s ss s 

(7-1) 

In de actieve ontlading is er sprake van een stationaire situatie en dus 

mag gesteld worden dat het totale aantal molecuulionen constant blijft. 

0 (7-2) 

Stel de toename van de dichtheid van de molecuulionen per tijdseen-

heid ten gevolge van het botsingsproces van twee metastabiele atomen 

onderling gelijk aan A: 

A 
2 

~(0 n + 20 n n 
mm m ms m s 

2 
+ 0 n )g 

ss s 

In hoofdstuk 3 is deze term uitgebreid besproken. 

(7-3) 

Uitgaande van een Besselprofiel van de nulde orde van de molecuulionen

dichtheid kan de term VLn benaderd worden door: 
2 

(7-4) 
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Met vergelijking 7-2 tot en met 7-4 gaat vergelijking 7-1 over in: 

0 (7-5) 

In deze vergelijking 7-5 kan wegens ladingsneutraliteit worden inge

vuld: 

(7-6) 

Uitwerken van deze beide vergelijkingen leidt tot de volgende verge

lijking voor de molecuulionendichtheid in de actieve ontlading: 

2 
Sn n + A 

g e 

+ a n 
2 e 

(7-7) 

Uit de vergelijkingen 7-3, 7-6 en 7-7 1s nu de verhouding van de 

ionendichtheden te berekenen. 

Da2 
nl AT n + a2ne - A 

e 
(7-8) 

2 n2 Sn n + A 
g e 

In de onderstaande tabel wordt de verhouding van de tl~éhtheden van de 

beide ionsoorten gegeven voor een aantal drukken. Uit de tabel blijkt 

dat voor lage drukken de verhouding van de iondichtheden sterk afhanke

lijk is van de productieterm A in vergelijking 7-8. 

Dit komt vooral tot uitdrukking door de mate waarin de verhouding van 

de ionendichtheden afhankelijk is van de factor g in vergelijking 7-3. 

Deze factor g geeft het percentage dat die reactie voor het botsings 

proces van twee metastabiele atomen onderling die molecuulionen vormt 

bijdraagt aan dit proces. Zie paragraaf 3-6. 
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Po (turr) g nl /n2 n (0) 
e 

(m-3) 

100 

100 

50 

20 

10 

1-1. 

0.2 0.004 I .02 1017 

0.7 0.005 I. 02 1017 

0.7 0.02 9.55 1016 

0.7 0.18 7.86 1016 

0.7 1.2 3.42 1016 

0.0 872.5 9.52 1015 

0 .I 22.9 9.52 1015 

0.4 5. I 9.52 1015 

0.7 2.5 9.52 1015 

De verhoud~ing van de dichtheden van de ionen in de ac t~ie !)u 

ontlading bij diverse drukken. De in deze tabel ge ge l)ert ve r•-

houcHng en electronendichtheid zijn resultaten van de model

ber•ekeningen. De factor g is de gewichtsj'actm• van de r•eaetie 

die molecuulionen levert bij het botsingspr•oces van twee neon 

metastabielen onderling. (Zie paragraaf' 3-6.) 

De productieterm A van molecuulionen ten gevolge van botsingen van twee 

metastabiele neon atomen heeft voor hoge drukken (p = 100 torr) niet of 

nauwelijks invloed op de verhouding van de ionendichtheden. Bij lagere 

drukken wordt de term A in vergelijking 7-8 steeds belangrijker. 
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Hoofdstuk 8. De gastemperatuur en de druk 1n de ontladingsbuis. 

8-1. Inleiding. 

Daar een aantal coëfficiënten afhankelijk is van de gastemperatuur 

zqn met behulp van thermokoppels metingen verricht aan deze gastem

peratuur in de neon ontlading bij diverse drukken en ontladingsstromen. 

Naar analogie van het temperatuurprofiel dat resulteert uit metingen en 

berekeningen aan helium en argon gasontladingen is voor het radiale 

gastemperatuursprofiel een parabolische functie gekozen. 

Ook de druk, en daardoor ook de gasdichtheid in de buis, zijn afhanke

lijk van de gastemperatuur. Dit wordt besproken 1n paragraaf 8-4. 
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8-2. De temperatuursmetingen met behulp van thermokoppels. 

Het behulp van thermokoppels die bevestigd zijn op diverse plaatsen op 

en in de ontladingsbuis (Figuur 8-2-1), is getracht de gastemperatuur 

van het neon 1n de buis zowel bij continue als gepulste ontlading te 

meten. 2oals 1n figuur 8-2-1 schematisch is weergegeven zijn de thermo

koppels, acht in totaal, op de wanden van de anode- en de kathoderuimte, 

op de wand van de positieve kolom, alsmede in glazen kanaaltjes op ver

schillende afstanden van de symmetrieas van de buis geplaatst . 

. 

. l 

FigwA-Y' 8- {;- J. Een schematische uJeergave van de po si tionerh1.g van de 

thermokoppels op en in de ontlad~ingsbw:s. Deze themzo

koppels zijn in de figuur door middel van punten aan

gegeven. De in de ontladingsbuis getekende the11 mokoppels 

n1~jn geplaatst in dunne glaskanaaltjes. 

Op de wand van iedere ruimte zijn steeds twee thermokoppels geplakt. 

Dit komt de meetnauwkeurigheid ten goede. 
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Een nadeel van deze meetmethode met behulp van thermokoppels is dat 

niet de ex.:1cte gastemperatuur gemeten wordt, maar de temperatuur van 

het in de buurt van het thermokoppel aanwezige glas-neongas systeem. 

Voor de thermokoppels die op de wand van de ontladingsbuis zijn opge

plakt geldt dat deze de temperatuur van de glaswand meten, terwijl ook 

invloeden van de lucht te verwachten zijn. 

Op grond van de onderzoekingen van Mouwen (MOU71) kan geconcludeerd 

worden dat de resultaten van onze metingen behept zijn met een syste

matische fout van hoogsten 10%. 

In figuur 8-2-2 wordt schematisch de opstelling weergegeven waarmee de 

thermokoppelmetingen verricht zijn. 

osc. 

R 

+ 
~Lo.i 

vo•ol "'' l=::=;;:::::~i) 

-

F7:~fLiiAY' 8-:é-:;. l:'en rwhemat'ische weer>gave van de opstelling wcwmee de 

terrrpePatuumetingen met behulp van ther>mokoppels ve1•richt 

;;'iJn. De themakoppels worden in deze figuur• door punten 

VOOY'(JCSteld. 
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De metingen ZIJn verricht met behulp van koper-constantaan thermokop

pels. De ijktabel voor dit type thermokoppels wordt gegeven in HANSO. 

De thermokoppels worden met een druppeltje goed warmtegeleidende kit 

(Fortafix) op de wand van de ontladingsbuis bevestigd. De thermokoppels 

die de temperatuur in de ontladingsbuis, met name in de positieve kolom, 

meten zijn ingebracht 1n dunne glazen kanaaltjes die voor dit doel in de 

ontladingsbuis zijn ingesmolten. Ook hier wordt het warmtecontact ver

beterd met behulp van de warmtegeleidende lijm. 

De temperatuur van het neongas in de anode- en de kathoderuimten wordt 

verondersteld gelijk te zijn aan het gemiddelde van de wandtemperaturen 

aan de boven en de onderkant van deze ruimten. 

De temperatuur in de positieve kolom wordt zowel op de synunetrie-as van 

de ontladingsbuis als aan de wand gemeten. 

Als ijkpunt voor de thermokoppels wordt de omgevingstemperatuur gebruikt. 

De spanning die de thermokoppels afgeven is gemeten met behulp van 

een digitale voltmeter. 

De ontladingsbuis zoals die getekend is in de figuren 8-2-1 en 8-2-2 

heeft dezelfde vorm en afmetingen als de buizen die gebruikt zijn bij 

de fluorescentiemetingen (Zie hoofdstuk 13). Het enige verschil is dat 

de buis die gebruikt is voor de temperatuurmetingen permanent aangeslo

ten is op een gasvulopstelling. Vlak voor de buis is een vacuum-

kraan opgenomen zodat tijdens de temperatuurmetingen de ontladingsbuis 

toch een gesloten systeem vormt. Met behulp van de gasvulopstelling 

kan de buis gevuld worden met neongas tot iedere druk tussen 0.5 en 

100 torr. De nauwkeurigheid van deze vuldruk bedraagt ongeveer 5%. 

Met deze opstelling nu (Figuur 8-2-2) zijn de temperatuurmetingen 

verricht als functie van de druk in de ontladingsbuis en de ontladings

stroom. Ook zijn er metingen verricht bij een continue brandende zowel 

als bij een gepulste ontlading. De karakteristieke tijden van deze 

pulsering zijn 6 ms voor de aan-tijd en 8 ms voor de uit-tijd van de 

ontlading. Omdat 1n de gepulste situatie het toegevoerde vermogen 

gelijk is aan 6/14 maal het vermogen dat toegevoerd wordt in de con

tinue ontlading, mag verwacht worden dat de gemeten temperatuur op de 

as van de positieve kolom bij de gepulste ontlading 6/14 maal die bij 
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de continue ontlading is. Dit wordt bevestigd door de meetresultaten. 

In de onderstaande tabel 8-2-1 en grafiek 8-2-3 zijn enkele tempera

turen zoals wij die gemeten hebben, weergegeven. Ook is door middel 

van een X-Y recorder het verloop van de temperatuur op de as van de 

positieve kolom als functie van de tijd opgenomen. Hierbij is de buis 

van een continue ontlading bij 22 mA omgeschakeld naar een gepulste 

ontlading met een aantijd van 6 ms en een uittijd van 8 ms. Dit ver

loop van de temperatuur wordt weergegeven ~n figuur 8-2-4. De karakter

istieke tijd waarin de ontlading zijn n~euwe temperatuurevenwicht be

reikt, bedraagt ongeveer JO minuten. 

- ---- --·-

···---------

continue ontlading -------- -r-~~~-~i~t~ ~n~l. (43% -duty. cycl-;)l 
.. --- ·-------·- --- ------

22 ')ij 
T T

2
(o) T T (R) 10- T T (o) T T

2
(R) 10--~ 

I 3 2 n 8 ( o) 1 2 3 u ( o) 
··---- --- --·-- -- ---- __________ jL ___ 

352 305 300 297 I. 64 352 299 297 296 I. 66 

354 305 300 298 3.30 350 299 298 297 3.32 

5 352 306 300 298 16.4 352 300 298 297 16.6 

10 14 7 312 300 298 32.4 347 303 298 297 32.9 

20 348 330 303 302 63. 1 347 310 299 298 65. 1 

50 350 379 310 315 148 346 333 303 304 157 

100 351 4 35 318 328 276 346 350 308 309 307 
--~---·- -----~---- ---- --- ·- -- ---------------------

'!'abel 8-2-1. De gastemper•atuur in de ontladingsbuis als functie l)an 

de druk voor cont·inue en de gepulste ontlading. T 
7 

is 

de t.emperatuur van de kathoderuimte ~ T ') is de temperatuur 
6 

van de positieve kolom en T, ·is de temperatuw• uan de 
,) 

anodcr•uimte. De temperaturen z·ijn uegeven in Ke Z vin. 

!Je eenheid van de vuldruk p 
0 

is torr. Ook wor>dt in de 

tabe Z de gasdic:htheid gegeven Of! de as van de pos-itieve 
. -3 kolom. Deze grootheid wordt uitgedr-ukt 1n m 

De ontladingsstroom in de buis bedl'uaut 22 mA. 
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500 

-::s:: -
...... L.OO -

0 20 

___ ..... ,00 

" 
,...._.... (GEPULST) 

L.O 
ICmA) 

10 
1 

60 

Figuur• 8-;-;-::s. De gemeten tempeY'atuY'en op de as van de ontladings

buis als functie van de ontladingsstY'oom. PaY'amefJeY' 

in deze figuur' is de vuldY'uk. 
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F'iguur 8-2-3. Het gemeten verloop van de asterrrperatuur• bij omschake

linu van een continue naar een gepulste ontlad'ing biJ 

een ontladingsstroom van 22 mA en een druk van 20 ton•. 
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Op grond van de in deze paragraafbeschreven temperatuurmetingen 1n 

de neon gasontlading kan in het model van de nagloei van de neon 

ontlading een redelijke schatting van de gastemperatuur worden gegeven. 

Uit figuur 8-2-3 volgt dat tijdens de metingen de ontladingsbuis, die 

vóór de meting continu heeft gebrand, afkoelt tot een nieuwe evenwiehts

temperatuur in ongeveer JO minuten. Voor deze evenwichtstemperatuur 

geldt de volgende relatie: 

T 
gepulst 

T . 
t 
aan 

cont1nu t 
aan 

+ t . 
Ult 

(8-5-1) 

Om nu te zorgendat de metingen bij een constante temperatuur verricht 

worden is in het meetsysteem voor de fluorescentiemetingen een schake

ling ingebouwd die er voor zorgt dat de ontlading ook tussen de meting

en in gepulst wordt in het hetzelfde ritme zoals dat gebeurt tijdens de 

metingen door het meetsysteem (Hfst 13) onder supervisie van de com-

puter. Deze schakeling wordt besproken in appendix 4. 

De gastemperatuur is, zoals dat in paragraaf 8-4 beschreven is, ook van 

belang voor de druk in de actieve ontlading. De druk in de ontlading kan 

maximaal I 1% hoger zijn dan de vuldruk voor ontladingen 1n het drukge

bied van 0.5 tot en met 100 torr en in het stroomgebied van I tot en met 

100 mA. 

Het gastemperatuurprofiel 1n de positieve kolom van de ontlading wordt 

parabolisch verondersteld. 
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8-3 · De gastemperatuu,r als functie van de plaat;s 111 de ontL::tdin~sb!!.is. 

Op grond van berekeningen en metingen verricht door Born en Buser (BOk66), 

Sorenson en Sexton (SOR69 en SOR70) en Donovan en Sexton (DON70) wordt 

als profiel van de gastemperatuur aangenomen: 

T (r) 
g 

T + (T - T ){I - (E) 2
} 

wand as wand R (8-3-1) 

Hierbij wordt aangenomen dat in de lengterichting van de buis de tem

peratuur constant is. De metingen en berekeningen van de bovenstaande 

auteurs zijn verricht aan heliurn of argon gasontladingen. 

Hayess en Wojaczek (HAY70) beschrijven metingen van de gastemperatuur 

als functie van de plaats in de ontladingsbuis met behulp van therma

elementen in argon gasontladingen. Ook zij gaan uit van een parabolisch 

ternperatuurprofiel. Aangezien zowel in helium als in argon ontladingen 

het gastemperatuurprofiel benaderd wordt door een parabolische functie 

volgens vergelijking 8-3-I, wordt ook voor neon ontladingen een parabo

lisch gastemperatuurprofiel gebruikt bij onze modelberekeningen. 

In vergelijking 8-3-1 wordt de temperatuur gegeven door twee parameters. 
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8-4. De druk 1n de ontladingsbuis. 

Met behulp van de ideale gaswet kan worden afgeleid dat voor de druk p 

tijdens de actieve ontlading geldt: 

In 

p 

deze 

Po o, + 12 + 13) 
(8-4-1) 

12 r2 (0) 11 13 
T ( T

2
(ü) - T

2 
(R) 

ln( 
T

2 
(R) 

) +- + ) 
0 r, T3 

vergelijking Z1Jn: 

de druk in de ontladingsbuis (torr) 

de vuldruk (torr) 

de vultemperatuur (T
0 

= 295 K) 

d . de . . d . ( ) lengte van e 1 ru1mte 1n e bu1s m 

de temperatuur van de ide ruimte in de buis (K) 

1=1,2,3. 

De index I staat voor de kathoderuimte, index 2 staat voor de centrale 

ruimte in de buis waarin de positieve kolom van de ontlading wordt onder

houden, en index 3 staat voor de anoderuimte. 

Bij de afleiding van vergelijking 8-4-1 is aangenomen dat' (Zie ook ap

pendix 2.): 

-1- De temperatuur 1n de anode en de kathoderuimten Z1Jn overal 

1n die ruimten constant. 

-2- Het gastemperatuurprofiel 1n de positieve kolom 1s parabolisch. 

(Paragraaf 8-3.) 

-3- De drie ruimten hebben alle drie eenzelfde straal. R 1.55 cm. 

Uit vergelijking 8-4-1 kan ook de gasdichtheid op de as van de positieve 

kolom van de actieve ontlading afgeleid worden. Dit resulteert dan in 

de volgende vergelijking: 

n (O) 
g 

n 
go 

(8-4-2) 

In deze vergelijking is n de gasdichtheid in de buis bij r
0

= 295 K. 
go 

In tabel 8-2-1 worden de gasdichtheden in de actieve ontlading gegeven. 
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Hoofdstuk 9. Het computerprogramma. 

Het model van de nagloei van een neon gasontlading, zoals dat gevormd 

wordt door de genoemde balansvergelijkingen, wordt doorgerekend met be

hulp van het B7700 computersysteem van de Technische Hogeschool te 

Eindhoven. Hiertoe is een computerprogramma geschreven in BEATHE. 

BEATHE is een op de THE in gebruik zijnde variant van de computertaal 

ALGOL60. Het computerprogramma maakt gebruik van twee uitgebreide pro

cedurebibliotheken, genaamd TOFPROCEDURES (HAB75) en AFTPROCEDURES. 

De beide procedurebibliotheken worden besproken in appendix 5. 

Het computerprogramma is een uitgebreide en verbeterde, aan n1euwe 

inzichten aangepaste versie van een al bestaand programma, geschreven 

door Denneman (DEN76). De in het nieuwe programma toegepaste discreti

satie naar plaats en tijd voor de berekening van de balansvergelijkingen 

is gekozen op grond van de discretisatieschema's die toegepast zijn in 

het programma van Denneman. (DEN76, HAG77, BOM78a) 

Bij het ontwerp van het computerprogramma is gekozen voor een zeer ge

structureerde opzet. Deze inzichtelijke structuur vereenvoudigt het 

gebruik van het programma. Het nadeel van deze structurering is dat 

het programma niet optimaal werkt wat betreft rekentijd en geheugen

gebruik. 

De karakteristieke tijd die nodig 1s voor het berekenen van een after

glow in ongeveer 1000 tijdstappen bedraagt ongeveer 210 seconden. 

Het gemiddelde geheugengebruik bedraagt ongeveer 40 K woorden. 

Het programma is opgeslagen op een massageheugeneenheid onder de naam: 

(U7088S664)AGLOW/PJ. 

Op dezelfde geheugeneenheid is ook een handleiding aanwezig waarin be

schreven wordt in welke volgorde de invoergetallen voor het programma 

aan de computer moeten worden aangeboden. De naam waaronder deze hand

leiding aanwezig is op dezelfde massageheugeneenheid USER2, waarop ook 

het programma zelf is opgeslagen, luidt: 

(U7088S664)MANUAL. 

Het programma geeft zijn uitvoer 1n twee gescheiden delen. Het ene deel 

bevat alle fysisch relevante uitvoer. Het andere deel geeft informatie 

over de loop van het programma. Ook worden in dit deel van de uitvoer de 
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ingevoerde data vermeld. Het programma heeft de beschikking over deze 

twee uitvoermogelijkheden omdat bij het optreden van moeilijkheden de 

informatie over de loop van het programma zeer nuttig kan zijn. Ook 

wordt hierdoor de mogelijkheid geboden het programma interactief te 

gebruiken. 

In figuur 9-1 ~s een flowchart gegeven waar~n het algemene verloop 

van het programma weergegeven staat. 

Het programma biedt de mogelijkheid om de resultaten van de bereke

ningen grafisch weer te geven via een plotter. Ook kunnen de resul

taten bewaard worden op diverse media, zoals ponsbanden of massa

geheugeneenheden. 
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r'LO\JCHAI\1' "AFTEI:{GLOIJ" 

·---------~ 

dr; dt; t
0 

gaste1uperaLurc Tg 

physical ..:onsLants 

norrualisation n (0,0) 

phys. const. as function of r and t 

set flag 

print I plot 

Figuur 9-1. Een flowchart van het computerprogramma dat is opgesteld naar 

aanleiding van het aj'terglowmodel. 
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Hoofdstuk JO. De beginwaarden van de dichtheden en de beginprofielen. 

JO-l. Inleiding. 

Dit hoofdstuk behandelt de begincondities voor de modelberekeningen. 

De dichtheden en de elektronentemperaturen in de ontlading zoals die 

bij de modelberekeningen voor de verschillende drukken gebruikt zijn 

worden gegeven, en deels vergeleken met resultaten van dichtheids

metingen. 

Ook zullen de profielen zoals die in de modelberekeningen gebruikt Z1Jn 

gegeven worden. Deze beginprofielen zijn vergeleken met metingen van de 

profielen van de Is atomen in de actieve ontlading. 
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I0-2. De dichtheden van de Is niveau's van neon in de actieve ont-

lading, de elektronendichtheden en de elektronentemperatuur. 

De dichtheden van de Is niveau's in de actieve ontlading z~Jn door 

verschillende auteurs beschreven. Hiervan geven Soldatov, Evtushenko 

en Muravev (SOL73) en Ricard (RIC69a, RIC69b) absolute dichtheden van 

de vier Is niveau's. Deze dichtheden hebben zij bepaald met behulp van 

absorptiemetingen. De metingen van Soldatov zijn tamelijk goed in over

eenstemming met die van Ricard. De resultaten van de metingen van 

Ricard worden weergegeven in de beide onderstaande figuren, 

5 

5 

JO 
p (torr)--

Figuur 10-2-1. De dichtheden van het 3P2 en het 3
P

0 
niveau, uitge-

-3 
drukt &n m ~ als functie van de druk P. Parameter 

is de ontladingsstroom I. De dichtheden zijn gemeten 

door Ricard (RIC69a~ RIC69b). 

Uit deze figuur 10-2-1 blijkt dat de dichtheid van de metastabiele 

niveau's 3P2 en 3P0 maximaal is bij een druk van ongeveer I torr. 
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p (torr) 

Figuur' 10-2-2. De dichtheid van het 
3
P 1 niveau~ uitgedrukt in 

-3 
m ~ 

als functie van de druk P in de ontlading. Parameter 

is de ontladingsstroom I. Deze figuur is het resultaat 

van metingen van Ricard (RIC69a~ RIC69b). 

Voor I torr is uit de figuren 10-2-1 en 10-2-2 de dichtheid van het 
3PL:, het 3 P1 en het 3P0 niveau als functie van de ontladingsstroom I 

afgeleid. Dit verband wordt weergegeven in figuur 10-2-3. 

Ricard heeft de dichtheid van het lp 1 niveau niet gemeten. De dicht

heid in de actieve ontlading van dit niveau is wel gemeten door Sol

datov. Voor een druk van 5.5 torr heeft deze gemeten: 

I (mA) 
-3 

n (cm ) 
t 

30 1.0 1010 

60 1.3 1010 

Tabel 10-2-1. De door• Soldatov e.a. (SOL73) gemeten dichtheden van het 
1P1 niveau bij een druk van 5.5 torr in de ontlading. 
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p I torr 

10 I (mA) 

Figuur 10-2-3. De uit de meetresultaten van Riaard (RIC69a, RIC69b) afge-
3 Zeide stroomafhankelijkheid van de diahtheden van het P2, 

3P1 en 3P0 niveau in de ontlading bij 1 torr. 
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Met behulp van de absorptiemeetmethode is de absolute dichtheid van 

het 3p 2 niveau op de as van de ontladingsbuis door ons gemeten (SCH79, 

STE79 en NIE79). De resultaten hiervan Z1Jn gegeven 1n tabel 10-2-2. 

p (torr) I (mA) n (J0 16m-3) 
m 

1.1 14.8 

I. I 2 18.0 

1.1 5 22.6 

I. I 10 35.3 

I. I 22 40.0 

I. I 50 34.4 

5.5 7.5 

5.5 2 9.4 

5.5 5 11.5 

100 22 3.8 

'l'abe Z 1 0-2-2. De in de werkeenheid "Afterg lows" met behulp van de 

absorptiemethode gemeten absolute dichtheid van het 3r
2 

niveau in de actieve ontlading. (STE79) 

Tabel 10-2-3 geeft de bij de modelberekingen gebruikte begindicht

heden. Deze waarden zijn gemiddeld een factor JO hoger dan de begin

dichtheden die Denneman (DEN76) bij zijn modelberekeningen gebruikt 

heeft. 

De bij de modelberekeningen gebruikte begindichtheden van de Is n1-

veau's wijken af van de in de literatuur gegeven experimenteel be

paalde waarden van deze dichtheden in de continue ontlading. De waar

den die in tabel 10-2-3 gegeven worden zijn het resultaat van het op

timaliseren van de modelparameters en beginvoorwaarden, zodanig dat 

het gemeten verval van de dichtheden van de Is niveau's zo goed moge

lijk beschreven wordt. 

De optredende afwijkingen, die in de orde van een factor 2 liggen, 

worden veroorzaakt door afwijkende meetsituaties en het feit dat 

het eerste begin van de nagloei nog niet optimaal door het model 

beschreven wordt. Bij 100 torr zijn de begindichtheden nier kritisch. 

Zie paragraaf 12-7, variatie IV. 
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( torr) (m-3) (m-3) -3 (m-3) p n n n (m ) n 
m r s t 

7.0 1017 7.0 1016 I. 2 1017 I .0 1016 

10 1.1 1017 1.4 1016 2.5 1015 1.0 1016 

100 7.5 1016 9.0 1015 2.9 1015 1.7 10 IS 

'J'abel 10-2-,). De begindichtheden van de ls nioeau's op de as van ,ie ont

ladingsbuis zoals die b'ij de modelber•ekeningen (]i!br•u"ikf; 

zijn. De ontladingsstronm bedraagt 22 mA. 

Oe dichtheden van de elektronen op de as van de ontladingsbuis voor 

de verschillende drukken worden 1n de onderstaande tabel gegeven. 

Deze waarden zijn de elektronendichtheden die berekend zijn op de W1JZc 

als in hoofdstuk 6 aangegeven 1s. De onderstaande elektronendichtheden 

zijn de waarden zoals ze door het model berekend worden. 

p ( torr) n 
e 

(m -3) u (eV) 
e 

100 1.0 1017 3.2 

10 3.4 1016 5 

9.5 1015 4 

Tabel 10-2-4. De waarden van de e lektr•onendichtheid en de e lektr•mwn

energie zoals die bij de modelberekeningen gebruikt zijn. 
De ontladingsstroom bedraagt 22 mA. 

Oe met de in tabel 10-2-4 genoemde elektronendichtheden samenhangende 

gemiddelde elektronendichtheden in de actieve ontlading komen goed over

een met de resultaten van Bisschops (BIS78). In het hoge drukgebied 

(100 torr) is de overeenkomst met de resultaten van Smits (SMI77) be

vredigend. 

In tabel 10-2-4 Z1Jn ook de bij de modelberekeningen gebruikte elektronen 

energieën gegeven. De bij de modelberekeningen gebruikte waarden zijn 

goed in overeenstemming met de meetresultaten van Bisschops (BIS78). 

In figuur 10-2-4 zijn de gebruikte en de gemeten waarden verge-

leken. 
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I I I I I 

u .. 
lt.vJ 

6 t- -
• • • )( 

• • 
"' 1- x • -• • • 

• 
2. - -

0~----~·------~·------~·----~·~----~·--------~ 
o 2 'f 6 ~ ao PeteN\') 

Figuur 10-2-4. De elektronenenergieën resulterend uit met-ingen l)an 

Bisschops (BIS78) vergeleken met de bij de modelbe

rekeningen gebruikte waar•den. De gemeten waarden zijn 

aangegeven met een punt (.)~ de bij de modelberekening

en gebruikte waardemmeteen kruis (x). 
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10-3. De beginprofielen van de Is atoom- en de elektronendichtheden. 

In de ontlading is het radiale dichtheidsprofiel van de Is atomen ge

meten met behulp van de fluorescentiernethode. De resultaten hiervan 

worden weergegeven in figuur 10-3-1. De gemeten profielen (STE75, 

OFF76 en STE79) worden benaderd door een formule van de vorm: 

n. (r) 
~ 

n. (0) 
~ 

rn, r, s, t. (10-3-1) 

De vorm van een genormeerd dichtheidsprofiel wordt nu dus gegeven door 

twee parameters, narnelijk A en e. Op grond van metingen (Figuur 10-3-1) 

wordt aangenomen dat de dichtheidsprofielen van alle vier de Is niveau's 

gelijk zijn. In de onderstaande tabel worden benaderde profielen gege-

ven. 

p (torr) 

5 

50 

100 

I (mA) 

2 

2 

25 

50 

n (r)/n (0) rn rn 

exp( - 2.85 (r/R)
2 

) 

exp( - 3.80 (r/R)
2 

) 

exp( - 4.09 (r/R)
2 

) 

exp( - 7.93 (r/R)
2 

) 

Tabel 10-3-1. De met behulp van formule 10-3-1 benaderde gemeten dicht

heidsprofielen van de 1s niveau 's (STE79). 

Het profiel van de elektronendichtheid is voor drukken kleiner dan of 

gelijk aan JO torr gekozen als een Besselfunctie van de nulde orde 

(GOL68, LIS69). Boven deze druk is op grond van modelberekeningen van 

Srnits (SMI77) aannemelijk dat het dichtheidsprofiel der elektronen 50% 

breder is dan dat van de Is atomen. Steenhuysen (STE79) benadert dit 

genormeerde dichtheidsprofiel als volgt: 

n (r) 
e 

n (0) 
e 

exp(- 1.8 (r/R) 1' 2 ) (10-3-2) 
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Figuur 10-3-1. De met behulp van de fluorescent-iemeetmethode gemeten 

dichtheidsprofielen van de ls niveau's. (STE?5) 
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Het profiel van de elektronenenergie 1s bij de modelberekeningen para

bolisch gekozen, met: (DEN76) 

u (0) 
e 

2U (R) 
e 

(10-3-3) 

Bij onze modelberekeningen ZIJn de beginprofielen van de dichtheden 

van elektronen en Is atomen aangenomen zoals in tabel 10-3-2 is aan-

gegeven. 

p (torr) 

10 

100 

n (r)/n (0) 
m m 

2 
exp(-4.00(r/R) ) 

exp(-3.51(r/R) 1"5 ) 

exp(-3.87(r/R)
1 

·
3

) 

n (r)/n (0) 
e e 

Jo 
J 

O I 2 
exp(-1. 73(r/R) · ) 

Tabel 10-3-2. De genormeerde dichtheidsprofielen van de ls atomen en 

de elektronen zoals die als beginvoor~aarde bij de model

berekeningen zijn gebruikt. 

Op grond van de in figuur 12-3-2 weergegeven vergelijking van de re

sultaten van metingen en modelberekeningen voor een druk van 100 torr, 

met als parameter de afstand r tot de as van de buis, kan geconcludeerd 

worden dat uitgaande van de begin-profielen volgens tabel 10-3-2 de 

straalafhankelijkheid van de dichtheden van de Is niveau's goed be

schreven wordt. 

De profielen van alle ladingsdragers zijn identiek gekozen aan het 

dichtheidsprofiel van de elektronen op grona van het principe dat er 

overal in de ontladfngsbuis ladingsneutraliteit bestaat. 
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Hoofdstuk I I. De fysische coëfficiënten zoals die bij de model bereke

ningen g~bruikt worden. 

In dit hoofdstuk worden de fysische coëfficiënten gegeven zoals die 

bij de modelberekeningen voor drukken van 100, 10 en I torr gebruikt 

zijn. Zoveel worden deze waarden in de vorm van een tabel gegeven. 

Daarnaast wordt gepoogd de diverse afhankelijkheden van de coëffici-

enten in formulevorm weer te geven. 

Met het oog op de vergelijking van modelberekeningen met de resultaten 

van metingen en berekeningen van Verspaget (VER79), zijn ook model

berekeningen verricht voor de drukken 20 en 50 torr. Alle coëfficiënt

en ZlJn voor deze berekeiogen gelijk genomen aan die voor het model 

van de nagloei van een 100 torr ontlading. Daarom worden deze coëf

ficiënten niet weer apart besproken. 

Coëfficiënt 

a
2 

(300) 

s 
K (300) 

mr 
K (300) 

ms 
K (300) 

rnt 
K (300) 

rm 
K (300) 

rs 
K (300) 
rt 

K (300) 
sm 

K (300) 
sr 

K (300) 
st 

K (300) 
tm 

K (300) 
tr 

K (300) 
ts 

E (300) 
mr 

E (300) 
ms 

E ( 300) 
mt 

E (300) rm 

p 100 torr P 10 torr P torr 

1.7 I0- 13 

6 10-44 

3.42 I0- 21 

2.55 I0- 23 

8. 73 I0- 25 

4.21 Jo-20 

3.09 I0- 22 

10
-23 

I. 11 

4.99 I0- 21 

4.99 Jo- 21 

1.52 I0- 22 

9.98 Jo- 21 

9.98 I0-21 

8.57 I0- 21 

7.44 I0- 14 

4.68 I0- 16 

2.82 I0- 17 

9.16 I0- 13 

1.7 I0- 13 

6 Io-44 

3.42 Jo- 21 

2.55 Io- 23 

8.73 10-25 

4.21 I0-20 

3.09 10-22 

1.11 10-23 

4.99 Jo- 21 

4.99 10-21 

1.52 I0-22 

9.98 I0- 21 

9.98 Jo- 21 

8.57 10-21 

7.44 10- 14 

4.68 I0- 16 

1.41 10-!7 

9.16 10- 13 

1.7 I0- 13 

6 I0-44 

3.42 I0- 21 

2.04 10- 22 

8.73 10-25 

4.21 Io- 20 

2.47 I0- 21 

1.11 Io- 23 

3.99 10-20 

3.99 Jo- 20 

1.52 I0- 22 

9.98 Jo- 21 

9.98 Jo- 21 

8.57 I0- 21 

7.44 I0- 15 

9.36 10- 17 

5.64 10- 19 

9.16 10- 14 

Eenheid Referenties 

3 -1 
m s 

6 -1 
m s 

3 -1 
m s 

3 -1 
m s 

3 -1 
m s 

3 -1 
m s 

3 -1 
m s 

3 -1 
m s 

3 -1 
m s 

3 -1 
m s 

3 -1 
m s 

3 -1 
m'S 

3 -1 
m s 

3 -] 
m s 

3 -1 
m s 

3 -1 
m s 

3 -1 
m s 

3 -1 
m s 

(FR068) 

(SMI77a) 

(PHE59) 

(PHE59) 

(PHE59) 

(PHE59) 

(PHE59) 

(PHE59) 

(PHE59) 

(PHE59) 

(PHE59) 

(PHE59) 

(PHE59) 

(PHE59) 

(PHE59) 

(Pl-~E59) 

(PHE59) 

(PHE59) 
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Coëfficiënt P 100 torr P 10 torr P torr Eenheid Referenties 

E (300) 
rs 

E (300) 
rt 

E (300) 
sm 

E (300) 
sr 

E (300) 
st 

E (300) 
tm 

E (300) 
tr 

E (300) 
ts 

D (300) 
m 

D (300) 
s 

y (300) 
m 

y (300) 
s 

0 
mm 

0 
ms 

0 
ss 

V er 
V 
et 

f 
m 

f 
r 

f 
s 

f 
t 

g 

5.67 10- 15 

5.01 I0- 16 

9.16 I0- 14 

9.16 I0- 14 

I. 71 10- 15 

3.22 I0- 13 

4.50 I0- 13 

9.66 I0- 14 

4.89 10
20 

4.89 10
20 

6 I0-46 

7 I0-47 

6.8 I0- 16 

6.8 Io- 16 

6.8 I0- 16 

1.4 10
4 

2.3 10
5 

0.43 

0.25 

0. I 

0.22 

0.7 

5.67 10- 15 

2.51 I0- 16 

9.16 I0- 14 

9.16 I0- 14 

8.55 I0- 16 

1.61 I0- 13 

2.25 I0- 13 

4. 83 I0- 14 

4.89 10
20 

4.89 10
20 

6 lo-46 

7 I 0-4 7 

6.8 I0- 16 

6.8 I0- 16 

6.8 I0- 16 

3.3 10
4 

6.4 10
4 

0.37 

0.25 

0. I 

0.28 

0.7 

1.13 10- 15 

I .00 10-!7 

1.83 I0- 14 

1.83 I0- 14 

3.42 10- 17 

6.44 I0- 15 

9.00 10 -l 5 

1.93 I0- 15 

4.89 10
20 

4.89 10
20 

6 I0-46 

7 I 0-4 7 

6.8 I0- 16 

6.8 I0- 16 

6.8 I0- 16 

3.3 to4 

6 103 

0.37 

0.25 

0.1 

0.28 

0.1 

3 -1 
m s 

3 -1 
m s 

3 -1 
m s 

3 -1 
m s 

3 -1 
m s 

3 -1 
m s 

3 -1 
m s 

3 -1 
m s 

-1 -1 
m s 

-1 -1 
m s 

6 -1 
m s 

6 -1 
m s 

3 -1 
m s 

3 -1 
m s 

3 -1 
m s 

-1 
s 
-1 

s 

(PHE59) 

(PHE59) 

(PHE59) 

(PHE59) 

(PHE59) 

(PHE59) 

(PHE59) 

(PHE59) 

(STE79) 

(STE79) 

(STE79) 

(PHE59) 

(PFA78) 

(PFA78) 

(PFA78) 

(NIE79) 

(NIE79) 

(VER77) 

(VER77) 

(VER77) 

(VER77) 

(DEL75) 

Tabel 11-1. De waar•den van de fysische coëfficiënten die bij de model

berekeningen gebruikt zijn (T = T = 300 K). 
g e 

Omdat de atoomionrecombinatiecoëfficiënt a
1 

en de beide ambipolaire 

diffusiecoëfficiënten D 
1 

en D van meerdere grootheden dan alleen de 
a a2 

gas- of de elektronentemperatuur, zijn deze coëfficiënten niet in de 

bovenstaande tabel opgenomen. 
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Hieronder worden de afhankelijkheden van de fysische coëfficiënten 

die in tabel 11-1 opgenomen zijn gegeven. Ook de vergelijkingen voor 

de atoomionrecombinatiecoëfficiënt a
1 

en de beide ambipolaire diffusie 

coëfficiënten Dal en DaZ worden gegeven. 

De formules voor de arnbipolaire diffusiecoëfficiënten worden gegeven 

door: 

T u 
2 -1 .28 ~ (I e 

(11-1) Dal + -) m s 
Po u . 

(OSK57) a~ 

T u 2 -I 
.49 ~ (I e 

( 11-2) Da2 + -) m s 
Po u . 

m~ 

In deze vergelijkingen is U . respectievelijk U . de energie van de 
a~ m~ 

atoom- en de molecuulionen. Bij de modelberekeningen is gesteld dat 

deze energieën gelijk zijn aan de energie van de gasatomen. (STE79) 

u . 
a~ 

u . 
m~ 

U eV 
g 

( 11-3) 

De recombinatiecoëfficiënt a
1 

voor de atoomionen wordt gegeven door 

vergelijking 11-4. ( Paragra,af 3-4, BAT62, MAK63) 

( 11-4) 

De eerste term van de recombinatiecoëfficiënt a
1 

bestaat uit de bij

drage van de "radiative recombination", terwijl de tweede term de bij

drage van de "collisional radiative recombination" weergeeft. 

De recombinatiecoëfficiënt voor de molecuulionen a
2 

hangt af van de 

elektronenenergie volgens: 

T 
a

2 
(300) (-e-)- · 4 

300 
3 -I 

m s (FR068) ( 11-5) 

Bij gebrek aan experimentele kennis is de ionconversiecoëfficiënt S 
onafhankelijk gesteld van de ontladingspararneters, evenals de coëf

ficiënten ver en vet voor het effectieve stralingsverval en de coëf-

ficiënten cr cr en cr voor botsingen tussen metastabiele neon-
mrn' ms ss 

atomen onderling. 
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Voor de koppelingscoëfficiënten gelden de volgende verbanden: 

T 3 -1 
K .. K .. (300) (____L)2.5 (I 1-6) m s 
~J q 300 

T 
(PHE59) 

E .. E .. (300) (-e-) .5 3 -1 
( 11-7) m s 

~J ~J 300 

Voor het verband tussen de coëfficiënten voor de positieve 

en de negatieve atoom- en elektronkoppeling is bij de modelbereke

ningen aangenomen (Detailed Balancing): 

K .. 
..21. 
K .. 
J~ 

E.. g. 
..21. = ....J_ exp ( -
E.. g. 
J~ ~ 

u.-u. 
J ~) 
kT 

g 
(KRU75) 

In de bovenstaande vergelijkingen 11-6, 11-7 en 11-8 is: 

i -1 J m, r, s, t. 

( 11-8) 

(I 1-9) 

De diffusiecoëfficiënten hangen van de gastemperatuur af zoals ~n 

vergelijking 11-10 is weergegeven. 

D. 
~ 

T 
D. (300) (-g-). 73 
~ 300 

-1 -1 
m s (i m, s.) (PHE59) ( 11-1 0) 

De coëfficiënten voor de drie deeltjes botsingen hangen ook van de 

gastemperatuur af. Dit verband wordt gegeven door: 

y. 
l. 

T 
y (300) (__JL) 2 . 5 
i . 300 

6 -1 
m s (i m, s.) (PHE59) (11-11) 
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Hoofdstuk 12. De resultaten van de modelberekeningen en vergelijking 

met meetresultaten. 

12-1. Inleiding. 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de modelberekeningen ver

geleken met de resultaten van de metingen, verricht volgens de fluores

centiemethode, voor drie drukken in de ontladingsbuis, te weten 100, JO 

en I torr. De meeste modelberekeningen zijn verricht voor een ontladings-

stroom van 22 mA. 

Aan de hand van de met het modelprogramma berekende partiële vervalfrequen

ties wordt het belang van de diverse afterglow-processen besproken. 

De coëfficiënten die bij de modelberekeningen gebruikt zijn zijn gegeven 

~n hoofdstuk I I. 

In dit hoofdstuk wordt frequent de term " Boltzmann evenwicht " gebruikt 

voor het evenwicht dat zou ontstaan wanneer bij twee niveau's alleen het 

proces atoomkoppeling optreedt. In paragraaf 12-2 wordt dit evenwicht 

nader besproken. 

De indeling van dit hoofdstuk ~s als volgt: 

Het Boltzmann evenwicht Paragraaf 12-2. 

Behandeling van resultaten bij 100 torr Paragraaf 12-3. 

Behandeling van resultaten bij JO torr Paragraaf 12-4. 

Behandeling van resultaten bij I torr Paragraaf 12-5. 

Modelberekeningen bij 50 en 20 torr Paragraaf 12-6. 

Variatie van coëfficiënten bij 100 torr Paragraaf 12-7. 

De vergelijking van de model- en de meetresultaten geschiedt aan de hand 

van grafieken die het verval van de dichtheden van de diverse Is niveau's 

weergeven en aan de hand van de grafisch weergegeven partiële verval

frequenties die berekend zijn met behulp van het modelprogramma. 
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12-2. Het Boltzmann-evenwicht. 

Deze paragraaf handelt over het evenwicht dat ontstaat tussen de dicht

heden van twee niveau's wanneer alleen de atoomkoppeling van belang is. 

Dit evenwicht noemen wij het Boltzmann evenwicht. 

Door de atoomkoppeling kunnen aangeslagen neon-atomen van de ene aangesla

gen toestand in een andere aangeslagen toestand overgaan. Het atoomkoppe

lingsproces wordt belangrijker naarmate de energetische afstand tussen 

twee niveau's afneemt. Omdat de energieverschillen tussen de Is niveau's 

van neon in de orde van de thermische energie van atomen in de grondtoe

stand zijn is het atoomkoppelingsproces voor deze niv-eau's erg belangrijk. 

De reactie-vergelijking van het atoomkoppelingsproces luidt: 

x ** Ne + Ne ~ Ne + Ne 
(12-2-1) 

De invloed van de atoomkoppeling op de dichtheid van een aangeslagen 

niveau kan als volgt worden beschreven: 

3n. 
1 

(-"-) .. 
at 1~J 

-K .. n n. 
1J g 1 (12-2-2) 

In deze vergelijking is K .. de koppelingscoëfficiënt voor de overgang 
. de h . de 

1
J 

van het 1 naar et J n1veau. 

De verhouding tussen de koppelingscoëfficiënten voor het op en neer 
.de h .de . d 1 h . . koppelen tussen het 1 en et J n1veau wor t vo gens et pr1nc1pe van 

"Detailed balancing" (KRU75, MIT33) gegeven door: 

K .. 
__21 
K .. 

J1 

g. 
1 exp(

gj 

u.-u. 
J 1) 
kT 

g 

(12-2-3) 

In deze vergelijking zijn de factoren g. de gewichtsfactoren voor de 
1 

diverse niveau's, gedefinieerd volgens: 

g. 
1 

2J.+I 
1 

Hierin 1s J het quantumgetal voor het impulsmoment. 

(12-2-4) 
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Wanneer nu een systeem beschouwd wordt van twee niveau's waarvan de 

dichtheid alleen bepaald wordt door de onderlinge atoomkoppeling, dan 

kan men voor de dichtheden van deze twee niveau's schrijven: 

-K .. n n. 
1J g 1 

-K .. n n. 
J1 g J 

(12-2-5) 

(12-2-6) 

Aangezien de atomen die wegkoppelen uit het ene n1veau terecht komen 1n 

het andere, geldt voor een evenwichtsituatie: 

3n. 3n. 
(~) .. 
at J~l - <a/)i~j 

Hieruit volgt nu dat: 

n. 
-~ 
n. 

1 

K .. 
...21 
K .. 

J1 

(12-2-7) 

u. - u. 
J 1) 

k T 
(12-2-8) 

g 

Wanneer naast de atoomkoppeling nog andere processen een rol spelen voor het 

verval van de dichtheden van de niveau's dan zal de dichtheidsverhouding kun

nen afwijken van de in vergelijking 12-2-8 gegeven verhouding. 
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12-3. Behandeling van het model voor een vuldruk van 100 torr 

en vergelijking met de meetresultaten. 

Zoals uit figuur 12-3-1 en 12-3-2 blijkt stemt het model van de neon 

afterglew voor een druk van 100 torr en een ontladingsstroom van 22 mA 

goed overeen met de metingen. De meeste metingen zijn verricht bij een 

ontladingsstroom van 22 mA, omdat de ontlading bij deze stroom voor alle 

vuldrukken redelijk stabiel is. In figuur 12-3-2 wordt het verval van de 

dichtheid van het 3P2 niveau gegeven. Parameter in deze figuur is de straal 

r. Dit ~s de afstand van de bemeten plaats 1n de buis tot de symmetrieas 

van de cylindrische gasontladingsbuis. Uit figuur 12-3-2 blijkt dat de straal

afhankelijkheid van het verval van de dichtheid van het 3P2 niveau goed be

schreven wordt. Het 3P2 n1veau is het dichtstbevolkte Is niveau in de na

gloei van een neongasontlading, en daardoor zeer bepalend voor de andere 

Is niveau's vanwege de atoomkoppeling. 

In figuur 12-3-1 zijn vanwege de slechte statistiek van de metingen aan het 

1P1 niveau geen meetpunten ingetekend voor d~t niveau. Deze slechte statis

tiek van de metingen aan het 1P1 niveau wordt veroorzaakt door de geringe 

dichtheid van dit niveau. 

Aan de hand van figuur 12-3-1, figuur 12-3-2 en de figuren 12-3-4 

tot en met 12-3-8 wordt het belang van de processen in de afterglew 

voor de diverse niveau's besproken. 

In figuur 12-3-3 worden de gemeten vervalkrommen met de overeenkomstige 

resultaten van de modelberekeningen bij een druk van 100 torr vergeleken. 

Parameter in deze figuur is de ontladingsstroom I. Uit de figuur blijkt dat 

ook de stroomafhankelijkheid van het verval van het 
3

P2 niveau goed 

beschreven wordt door het model bij een druk van 100 torr. 
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Figuur 12-3-1. Het verval van de dichtheid van de 1s niveau's voor een 

druk van 100 torr en een ontladingsstroom van 22 mA. De 

resultaten van de metingen zijn weergegeven door punten. 

De getrokken lijnen resulteren uit de modelberekeningen. 
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Figuur· 1:~-:1-:-!. Het verva[ van de dichthe'i,d van het 

3
P2 n'iVeau vom> een 

dr•uk van 100 torr. De getrokken lijnen z1:jn resultaten 

van modelberekeningen, de ingetekende symbolen zijn de 

meetresultaten. Parameter is de ontladingsstroom 1. 
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12-3-1 Het 3
P

2 
n~veau bij 100 torr. 

Zoals uit figuur 12-3-4 blijkt heffen de vervalfrequenties ten gevolge 
3 3 van de positieve atoomkoppeling van het P

1 
naar het P

2 
niveau ( v ) parm 

en die ten gevolge van de negatieve atoomkoppeling ( v ) elkaar nam 
praktisch op. Maar doordat beide vervalfrequenties zo groot zijn is het 

mogelijk dat een klein verschil toch van grote invloed is op het totale 
3 verval van het P

2 
n~veau. Uit figuur 12-3-4 blijkt tevens dat de 

driedeeltjesbotsing ( v
3
b) als vervalproces erg belangrijk ~s. Zie hiertoe 

ook appendix I. 

Het blijkt dat de diffusie (vdif) en de botsingen tussen twee 

metastabiele neonatomen (v en v ) bij een druk van 100 torr 
nnn ms 

volslagen onbelangrijke processen zijn voor het verval van het 
3

P n~veau. 
2 

De negatieve elektronkoppeling ( v ) en de positieve elektron-
3 3 nem 

koppeling van het P
1 

naar het P
2 

niveau (v ) zijn bijna aan 
perm 

elkaar gelijk. Beide zijn ze na 100\ls-Tn--ëre-afterglow kleiner dan de 
3 totale vervalfrequentie voor het P

2 
niveau ( v 

1
). Op grond hiervan tot a 

kan geconcludeerd worden dat na 100 ~s de elektronkoppeling niet 

belangrijk is voor het verval van dP dichtheid van het 3P2 niveau. 

Hieruit kunnen we concluderen dat het 3P2 en 3P1 niveau zich verhouden 

volgens boltzmannevenwicht door de atoomkoppeling bij 100 torr. 

In tegenstelling hiermee is de elektronkoppeling voor drukken van 

ongeveer I torr wel van invloed op het verval van de dichtheid van het 
3P2 niveau. Dit wordt besproken bij de behandeling van de modelresul

taten voor de afterglow van een neon gasontlading bij een vuldruk van 

I torr (paragraaf 5 van dit hoofdstuk ). 

De positieve elektron- en atoomkoppeling van het 3P2 n~veau met het 
3Po en het 1P1 niveau, ~n figuur 12-3-4 weergegeven met de symbolen 

v v , v en v liggen alle vier ongeveer een decade lager 
pesm' petm pasm patm 

dan de totale vervalfrequentie van het 3P2 niveau, en zijn dus ook 

minder belangrijk voor het verval van dit niveau. Alleen erg laat in 

de afterglow (lms)wordt de positieve atoomkoppeling vanuit het 3Po 

en het 1P1 niveau naar het 3P2 niveau belangrijker . Dit wordt veroor

zaakt door het ten opzichte van het 3P2 niveau relatief sterker 

toenemen van de dichtheden van het 3Po en het 1P1 niveau ten gevolge 
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van dissociatieve recombinatie. Dit uit zich in het evenwijdig lopen 

van de partiele vervalfrequenties voor atoomkoppeling v en v pasm patm 
met die ten gevolge van de dissociatieve recombinatie v re cm 
Het belangrijkste toeleveringsproces van 3p2 atomen laat in de afterglow 

is de dissociatieve recombinatie ( vrecm). 

Samenvattend kan gezegd worden dat het verval van het 3P2 n~veau 

van 100 tot 500 ~s in de afterglow in belangrijke mate bepaald wordt 

door de volgende processen bepaald: 

-driedeeltjesbotsing 

-dissociatieve recombinatie 

-atoomkoppeling tussen het 3P1 en het 3P2 n~veau. 

De fysische coëfficienten die behoren bij deze processen z~Jn de 

driedeeltjesbotsingscoëfficient y , de recombinatiecoëfficient a 2 en 
m 

de atoomkoppelingscoëfficienten K en K 
mr rm 

De dissociatieve recombinatiecoëfficiënt a
2 

wordt gegeven in de 

literatuur (hoofdstuk 10, FR068,CUN69, LUK73, VER79). De koppelings

coëfficienten K en K worden bepaald uit onze metingen verricht bij rm mr 
lage drukken (STE79). De driedeeltjesbotsingscoëfficient ym volgt uit 

metingen van het verval van de dichtheid van het 3p2 bij 100 torr (STE79). 

De gemeten waarde van deze coëfficiënt y bedraagt: 
m 

6 -1 
m s (12-3-1-1) 

Dit is Lil goede overeenstemming met het meetresultaat van Dielis (DIE78). 

Phelps (PHE59) geeft een waarde van de drie deeltjes botsingsco~fficiënt die 

20% lager ligt dan de door ons gemeten waarde. ~) 

In het model wordt de volgende waarde en afhankelijkheid van de drie deeltjes 

botsingscoëfficiënt y gebruikt: 
m 

x) 

46 T 2.5 
= 6 10- (-L) 

Ym 300 (12-3-1-2) 

Phelps geeft geen nauwkeurigheden op voor de door hem bepaalde coëffici-

ënten. (PHE59). 
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In figuur 12-3-5 zijn de partiële vervalfrequenties van het 3P2 ntveau 

voor 100 torr 1n het begin van de afterglew getekend. Duidelijk blijkt 

hierin dat de totale vervalfrequentie bij ongeveer 30 ~s van teken 

wisselt. Dus de top van de dichtheid van het 3P2 niveau ligt op ongeveer 

30 \lS in de afterglow. Dit is in overeensterruning met de meetresultaten. 
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Figuur 12-3-5. De berekende partiële vervalfrequenties voor het 3P2 ni

veau als functie van de tijd in het begin van de nagloei 

voor een dr'uk van 100 torr en een ontladingsstroom van 22 mA. 
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12-3-2 Het 3P1 n~veau bij 100 torr. 

Uit figuur 12-3-6 blijkt dat de totale vervalfrequentie van het 

(v 
1

) veel meer opgebouwd is uit processen die allemaal tot a 
ongeveer even belangrijk z~Jn dan de totale vervalfrequentie van het 
3P 2 n~veau (figuur 12-3-4). Ten gevolge van de atoomkoppeling met het 
3P2 n~veau (v en v ) komt het 3P1 n~veau na ongeveer 40 ~s op een nar pamr 
bepaalde dichtheidsverhouding met het 3pl niveau. Deze verhouding 

blijft verder gehandhaafd in de afterglow. 

Het verschil in grootte van de vervalfrequenties ten gevolge van de 

negatieve atoomkoppeling (v ) en de positieve atoomkoppeling met het nar 
3P 2 niveau (v ) wordt bepaald door de dichtheidsverhouding tussen pamr 
het 3P 2 en het 3P 1 niveau. Wanneer van de dichtheidsverhouding volgens 

boltzmannevenwicht tussen het 3P 2 en het 3P 1niveau afgeweken wordt dan 

wordt het bovengenoemde verschil tussen v en v zo groot dat alle 
nar pamr 

andere vervalprocessen daarbij in het niet vallen. De atoomkoppeling 

wordt dan veruit het belangrijkste proces voor het verval van de dicht

heid van het 3P1 niveau. Wanneer de vervalfrequentie ten gevolge van het 

resonante stralingsproces v (paragraaf 7 van hoofdstuk 12) veel hoger 
er 

wordt gekozen dan aangegeven is in figuur 12-3-6 dan zal de dichtheids-

verhouding tussen het 3P2 en het 3P1 niveau zich anders gaan instellen. 

Dit is dan ook van invloed op het verval van het 3P2 niveau. 

Alle andere processen die het 3P1 n~veau beinvloeden, zijn ongeveer van 

gelijk belang voor het verval van het 3P1 niveau in de afterglow. 

In figuur 12-3-7 zijn de partiële vervalfrequenties van het 3P1 n~veau 

voor 100 torr ~n de eerste 100 ~s van de afterglow getekend. Ook hier 

blijkt dat de totale vervalfrequentie v 
1 

van teken wisselt omstreeks tot a 
25 ~s in de afterglow. Dit houdt in dat op dit tijdstip in de afterglow 

het 3P1 niveau zijn maximale dichtheid heeft bereikt en weer af gaat 

nemen met toenemende tijd in de afterglow. Zie hiertoe ook figuur 12-3-1. 
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12-3-3 Het 3Po n1veau bij 100 torr. 

In figuur 12-3-8 worden de vervalfrequenties van de diverse processen 

voor het 3Po niveau gegeven. 

Hieruit blijkt dat de negatieve atoomkoppeling (v ) zo sterk over-
nas 

heerst dat de atoomkoppeling met het 3P2 en het 3p 1 niveau het belang-

rijkste verliesproces is voor de atomen in het 3P0 niveau. Dit komt 

doordat de dichtheid van het 3Po niveau dichter bij het 3P2 en het 3P1 

niveau ligt dan door boltzmannevenwicht wordt aangegeven. Als de 

atoomkoppelingscoëfficienten K , K , K en K groter gemaakt worden 
ms rs sm sr 

dan in hoofdstuk IJ aangegeven is, dan zal de dichtheid van het 3P0 

ntveau dichter bij het boltzmannevenwicht ten opzichte van het 3P2 en het 
3P1 niveau liggen. 

Bij een druk van I torr blijkt een grotere vervalfrequentie ten gevolge 

van negatieve atoomkoppeling nodig te zijn. Daarom zijn de koppelings-

coëff i ei enten K ms' 
K , K en K bij de modelberekeningen voor I torr 
rs sm sr 

met een factor 8 vergroot ten opzichte van die voor het 100 torr model. 

Door de grotere gasdichtheid bij 100 torr lS het verval van de dicht-

heid van het 3Po niveau veel minder gevoelig voor de grootte van de 

coëfficiënten van de atoomkoppeling van het 3p 0 met het 3p2 en 3p 1 
niveau dan bij I torr. (Zie ook paragraaf 12-7, variatie II.) 

De noodzaak om de bovengenoemde atoomkoppelingscoëfficiënten te ver

groten is een aanwijzing voor het foutief zijn van de coëfficiënten 

die door Phelps gegeven worden (PHE59). 

Doordat de dichtheidsverhouding verder in de afterglow gehandhaafd zal 

blijven, zal het 3p 0 niveau het 3P2 niveau gaan volgen. Dit uit zich 

1n het evenwijdig zijn van de vervalkrommen van de dichtheid van de vier 

Is niveau's in de afterglow (figuur 12-3-1) 

Als belangrijkste toeleveringsprocessen voor het 3Po ntveau kunnen 

genoemd worden de atoomkoppeling van het 1P1 niveau (v ) en de pats 
recombinatie (v ). 

ree 
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12-3-4 Het 1P1 niveau bij 100 torr. 

Uit de in figuur 12-3-9 gegeven partiële vervalfrequenties voor het 

lp 1 niveau blijkt dat de recombinatie (v ) het belangrijkste toe-ree 
leveringsproces is voor het lp 1 niveau. 

Als belangrijkste verliesprocessen voor de dichtheid van het 1P1 niveau 

kunnen de resonante straling (v ) en de negatieve atoomkoppeling (v ) 
et nat 

genoemd worden. 

Uit het feit dat de totale negatieve atoomkoppeling (v ) veel groter nat 
~s dan de totale positieve atoomkoppeling kan geconcludeerd worden dat 

de dichtheid van het lp 1 niveau hoger is dan volgens boltzmannevenwicht 

ten opzichte van de andere Is niveau's wordt aangegeven. 

Dit wordt veroorzaakt door een grote v • 
reet 

Na 100 ]-IS volgt het verval 

van de dichtheid van het lp 
l niveau het verval van de recombinatielicht. 

Dit blijkt uit het feit dat de partiële vervalfrequentie ten gevolge 

van de recombinatie na 100 ]-IS constant is. De partiële vervalfrequentie 

ten gevolge van de recombinatie is ook erg groot ten opzichte van de 

andere partiële vervalfrequenties. 
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12-4. Bespreking van de resultaten van de modelberekeningen voor een 

druk van 10 torr, en vergelijking met de meetresultaten. 

In figuur 12-4-1 ZlJn de vervalkrommen voor de Is niveau's van neon 

tn de nagloei van een neon-gasontlading bij een vuldruk van 10 torr 

en een ontladingsstroom van 22 mA getekend. 

De in deze figuur aangegeven punten zijn meetresultaten die verkregen 

zijn met behulp van de fluorescentiemethode. De lijnen zijn de resultaten 

van de modelberekeningen. 

Aan de hand van de figuren 12-4-2 tot en met 12-4-5 zal de invloed van 

de verschillende processen 1n de afterglow op het verval van de dicht

heden van de vier Is niveau's van neon besproken worden. 
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2 
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4 time~ms) 6 
F'iguur 7 2-1- I. Het verval van de dichtheid van de m:er 1 s niveau 's 

voor een druk van 10 torr en een ontladingsstr•oom oan 

22 mA. De getrokken lijnen zijn de ber•ekende~ en de 

punten zijn de gemeten düJht:lwden. 
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3 12-4-I. Het P2 n1veau bij JO torr. 

In het begin van de afterglow is vooral de elektronkoppeling van 

belang. Dit blijkt uit de parti~le vervalfrequenties die getekend ZIJn 

in figuur 12-4-2. Deze elektron-koppeling sterft echter zeer snel uit 

ten gevolge van de snelle afname van de elektronenenergie (Figuur 12-4-6) 

en het verminderen van de dichtheid van de elektronen. (Figuur 12-4-7) 

Na ongeveer I ms is alleen de atoomkoppeling met het jP 1 niveau nog van 

belang. Echter erg laat 1n de afterglow, dat wil zeggen later dan 4 ms, 

neemt de invloed van de toelevering van 3PL atomen door dissociatieve 

recombinatie sterk toe. Uit de modelberekeningen volgt dat op 10 ms in de 

afterglow de parti~le vervalfrequentie ten gevolge van de recombinatie 

(v ) ongeveer gelijk is aan die van de positieve atoomkoppeling van re cm 
het 3P 1 niveau naar het 3P 2 niveau (v ). 

parm 
In absolute waarde is ook de totale vervalfrequentie van het 3P 2 n1veau 

van dezelfde orde van grootte als v op 10 ms irl de afterglow. 
re cm 

Het drie-deeltjes-botsings-praces 1s bij deze druk van JO torr duidelijk 

van minder belang dan het is bij een druk van 100 torr. Dit wordt veroor

zaakt doordat dit proces evenredig is met het kwadraat van de gasdicht

heid. 

Van I ms tot 4 ms in de afterglow is de vervalfrequentie van het 3P 2 nl

veau sterk afhankelijk van het via de atoomkoppeling doorsprekende reso

nante stralingsverval van de atomen in het 3P1 niveau. 

Door het sterke resonante verval van de dichtheid van het 3p 1 niveau 1s 

de dichtheid van dit niveau lager dan door het Boltzmannevenwicht aan

gegeven wordt. Hierdoor is de parti~le vervalfrequentie voor de atoom

koppeling van het 3P1 naar het 3P2 niveau naar verhouding minder. 

De totale atoomkoppeling 1s er nu, door het gelijkblijven van de nega

tieve atoomkoppeling, de oorzaak van dat het 3P2 niveau sneller vervalt. 

Het proces dat verhindert dat de dichtheidsverhouding van het 3P 1 en het 
3P2 n1veau op het Boltzmannevenwicht ligt is dus de resonante straling 

van het 3P 1 niveau. Daarom is het 3P 2 niveau zeer gevoelig voor variaties 

in de coëffici~nt voor het resonante stralingsverval van het 3p 1 niveau 

(v ). 
er 
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De diffusie is voor een druk van 10 torr voor het verval van het 3p2 n1veau 

niet belangrijk in vergelijking met andere processen zoals de atoomkoppe

ling. Ook het botsingsproces van twee metastabiele atomen onderling is een 

onbelangrijk proces bij deze druk. De oorzaak hiervan is het feit dat 

de dichtheid van het 3Pz niveau laag is bij drukken groter dan of gelijk 

aan 10 torr. Evenals de diffusie wordt het botsingsproces van twee meta

stabiele neonatomen pas belangrijk bij drukken in de orde van I torr. 

(NIE79) 
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12-4-2. Het 3P 1 niveau bij 10 torr. 

De belangrijkste processen voor het verval van het 3P1 n~veau bij een 

druk van 10 torr zijn (Zie figuur 12-4-3): 

- Positieve atoomkoppeling tussen het 3P1 en het jP2 niveau 

( \) ) . 
pamr 

-Het resonantestralingsverval (v ). er 
-De negatieve atoomkoppeling (v ). nar 

De waarde van de coëfficiënt van het effectieve stralingsverval v kan er 
worden berekend volgens de Holstein..::theorie (HOL47, HOLSI, Nie79) uit de 

natuurlijke levensduur van de atomen in het 3p 1 niveau van neon.*) 

Deze natuurlijke levensduur is gemeten zoals dat in ónderstaande tabél ~s 

opgegeven. 

natuurlijke levensduur T 

eff. _vervalfrequentie v 
er 

(WIE66) 
-9 20.8 10 s 

2.13 104 s- 1 

(LAW69) 

31 . 7 10-9 s 

1.4 104 s- 1 

Tabel 12-4-2-1. De gemeten natuurlijke Zevensduur van de atomen in het 
3P1 niveau en de hieruit berekende effectieve verval

frequenties van dit 3P1 niveau. 

Uit berekeningen volgens de Holstein-theorie (Hoofdstuk 2, NIE79) volgt 

de effectieve stralingsvervalfrequentie v van het 3p 1 niveau. Deze fre-
er 

quenties zijn ook ~n tabel 12-4-2-1 gegeven. 

Om de helling van de berekende vervalkromme van het 3p 1 niveau aan die van 

de gemeten vervalkromme aan te passen hebben wij genomen: 

v = 3.3 104 s- 1 
er 

Bij pe modelberekeningen voor een druk van 100 torr ~s de waarde volgens 
4 -1 . 

Lawrence en Liszt (v = 1 .4 10 s ) gebru~kt. 
er 

x) 

Er ontbreken te veel experimenteel bevestigde gegevens om een precieze 

berekening van de effectieve vervalfrequentie van het 3P1 niveau v te er 
berekenen. 
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de resultaten van de berekeningen minder 

coëfficiënt v (Paragraaf 12-7, 
er 

Laat in de afterglow, dat wil zeggen na ongeveer 3 ms, wordt de invloed 

van de dissociatieve recombinatie op het verval van de dichtheid van het 

~P 1 niveau sterker. Ten gevolge van dit proces wordt de absolute waarde 

van de totale vervalfrequentie van het 3P1 niveau kleiner. 

Door het sterke resonante verval is de dichtheid van het jp~ n1veau 

minder dan door de dichtheidsverhouding ten opzichte van het 3p2 niveau 

volgens het Boltzmann-evenwicht wordt aangegeven. Dit heeft tot gevolg 

dat de positieve atoomkoppeling van het jp2 niveau naar het jP1 niveau 

sterker is dan de negatieve atoomkoppeling. Onder de negatieve atoom-

koppeling Cv ) wordt verstaan de totale atoomkoppeling van het 3p1 nar · 
n1veau weg. 

De verhouding van de elektronkoppelingscoëfficiënten is identiek geko

zen aan de verhouding van de atoomkoppelingscoëfficiënten. Dit kan theo

retisch niet geheel juist zijn,maar is toch zo in de modelberekeningen 

ingevoerd om de modelberekeningen te vereenvoudigen. 

Aangezien de positieve en de negatieve atoomkoppelingscoëfficiënten 

zich op dezelfde wijze verhouden als de positieve en de negatieve 

elektronkoppelingscoëfficiënten, is de dichtheidsverhouding van twee 

niveau's die ten gevolge van overheersende atoomkoppeling of van over

heersende elektronkoppeling ontstaat gelijk. 

De in paragraaf 12-1 besproken dichtheidsverhouding van twee niveau's 

ligt in het geval van pure elektronkoppeling ook op de door het Boltz

mannevenwicht aangegeven waarde. 
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12-4-3. Het 3P0 n~veau bij een druk van 10 torr. 

Uit figuur 12-4-4 blijkt dat de dissociatieve recombinatie (v ) als · rees 
toeleveringsproces en de negatieve atoomkoppeling (v ) als vervalpro-

/ nas 
ces erg belangrijk zijn voor het verval van de dichtheid van het jPo ni-

veau. Ook de positieve atoomkoppeling van het 3pz niveau naar het 3Po ni-

veau (v ) is belangrijk. pams 
Onbelangrijke processen zijn de diffusie (·v dif), de driedeel tj esbo~singen 

(v3b) en de botsingen tussen metastabiele neonatomen van het jP 2 en het 
3P 0 niveau. De botsingen tussen metastabiele atomen van het 3Po niveau 

onderling zijn zo onbelangrijk dat dit proces verwaarloosd kan worden. 

Ook de elektronkoppeling is minder belangrijk voor het verval van de dicht

heid van het 3Po niveau. 
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van 10 torr en een ontladingsstroom van 22 mA. 
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12-4-4. Het 1P1 n1veau bij een druk van 10 torr. 

Uit figuur 12-4--5 blijkt dat de dissociatieve recombinatie (v t) 
· ree 

veruit het belangrijkste toeleveringsproces 1s voor het 1P1 niveau. 

Verspaget (VER77) bespreekt de bepaling van de naleveringsfracties f. 
1 

(i = M, R, S, T). 

De belangrijkste vervalprocessen voor het 1P1 n1veau Z1Jn het resonante 

verval (v ) en de negatieve atoomkoppeling (v ). Ook de negatieve 
et nat 

elektronkoppeling (v ) is in het eerste begin van de afterglew van 
net 

invloed. 

De waarden van de coëfficiënten voor de elektronkoppeling Z1Jn zeer 

onnauwkeurig bekend (PHE59, DEN76), en zijn daarom gevarieerd bij de 

modelberekeningen. De elektronkoppelingscoëfficiënten die belangrijk 

zijn voor de elektronkoppeling van en naar het 1P1 niveau, namelijk 

E , E t' Est' E , Et . en E. , zijn een factor 2 kleiner gekozen dan 
rt m ~ tr m. r:s ) 

bij de modelberekeningen voor een druk van 100 torr~ Dit is gedaan om-'-

dat anders de elektronkoppeling een te overheersende rol gaat spelen , 

die niet met de meetresultaten in overeenstemming is. 

Hierdoor zou het totale verval van de dichtheid van het 1P1 niveau J.n 

het begin van de afterglow te·hard gaan. 

De variatie van deze elektronkoppelingescoëfficiënten met een factor 2 

heeft geen invloed op het ve1~al van de dichtheid van de andere ls ni

veau's door cie.geringe dichtheid van het 1P1 niveau. 

Bij 100 torr is het verval van de dichtheid van de Is niveau's ongevoe

lig voor variaties van een factor 2 in de elektronkoppelingscoëfficiënten. 

De coëfficiënt voor het resonante verval is gekozen als v = 6.4 104 s-I 
et 

om de berekeningen en de metingen met elkaar in overeenstemming te krij-

gen. Deze overeenkomst wordt weergegeven in figuur 12-4-1. 

x) 

De elektronkoppelingscoëfficiënten zijn niet nauwkeurig bekend en zijn 

daarom gevarieerd bij de modelberekeningen (Paragraaf .12-5-1). 
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100 
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F'iguw, 12-4-6. De berekende afname ·um: de el;:Ï<.tY'onenenergie az.g fimctia 

van de tijd in de a{beY'glo?.J v~m, de di'ukken 1 en 100 to:eP. 

De eZ.ekt-.r'onenenergie is u1:t.gedrukt -in eV. 
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Figuu:P 12-4-7. Het berekende verval van de elektronendichtheid als 

functie van de tijd ir: de afteï'glow voor een druk van 

10 toPr en een ontladingsstpoom van 22 mA. 
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12-5. Bespreking van de resultaten van de modelberekeningen bij 

een druk van I torr en vergelijking met de meetresultaten. 

In figuur I2-5-I wordt een vergelijking gegeven van het berekende ver

val van de vier Is niveau's met het gemeten verval . De metingen zijn 

verricht volgens de fluorescentiemethode. Uit de in figuur I2-5--I ge

geven vergelijking van de meetresultaten met de modelresultaten blijkt 

dat het model wat betreft de drukken in de orde van I torr nog niet 

volmaakt is. 

Bij het 3P2 niveau vervalt de berekende dichtheid in het begin van ?e 

afterglew niet snel genoeg, terwijl de helling van de berekende verval-· 

kromme laat in de afterglew ongeveer IO% afwijkt van die van de gemeten 

vervalkromme. Deze afwijking wordt veroorzaakt door de elektronkoppeling 

(Paragraaf I2-5-I.). 

Het berekende en gemeten verval van de dichtheid van het 1P1 n1veau komt 

goed overeen, terwijl ook het verval van de dichtheid van het 3p 0 niveau 

in de eerste milliseconde van de afterglew goed beschreven wordt.door het 

model. 

De hellingen van de berekende vervalkromnen van het 3P1 en het 3p0 n1-

veau stemmen redelijk overeen met die van de gemeten vervalkrommen laat 

in de afterglow. In het begin van de afterglow vervalt de berekende 

dichtheid van het 3P1 niveau te snel. 

Nu zal de invloed van de diverse processen 1n de afterglow, die belang

rijk zijn voor de vier Is niveau's, per niveau behandeld worden. 

Dit gebeurt aan de hand van de figuren I2-5-2 tot I2-5-6 waarin de 

partiële vervalfrequenties van de diverse processen als functie van de 

tijd per niveau zijn uitgezet. 
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12-5-1 Het 3P2 niveau bij I torr. 

In figuur 12-5-2 worden de vervalfrequenties van de diverse processen 

1n de afterglew voor het 3P2 niveau weergegeven. 

Zoals blijkt uit figuur 12-5-2 zijn de toeleveringsprocessen voor het 

3p2 niveau bij 1 torr onbelangrijk. De totale vervalfrequentie (vtotal) 

van het 3p2 niveau is practisch geheel opgebouwd uit de vervalfrequenties 

ten gevolge van diffusie (vd'f), negatieve atoomkoppeling (v ), 
1 nam 

negatieve electronkoppeling (v ) en botsingen tussen metastabiele nem . . 
neonatomen onderling (v ). 

IP.ffi 

Het verschil tussen de gemeten en berekende totale vervalfrequentie 

kan grotendeels veroorzaakt wnrden door de onbekendheid van de nega

tieve elektronkoppeling. 
Deze negatieve electronkoppeling is zo groot doordat de electronen-

dichtheid zo hoog is. De grote electronendichtheid wordt veroorzaakt 

door de botsingen tussen metastabiele neonaLomen onderling.Zoals in de 

onderstaande reactievergelijkingen aangegeven is, komt er per botsing 

een electron vnJ. De twee mogelijke reacties zijn : 

. * . * * Ne + Ne -+ Ne + Ne + e (12-5-1-1) 

* * + Ne + Ne -+ Ne 2 + e (12-5-1-2) 

Bij 1 torr is het botsingsproces tussen metastabiele atomen dermate 

dominant voor de electronendichtheid dat deze gedurende de eerste ms 

in de afterglew toeneemt . In figuur 12-5-6 wordt deze toename 

van de electrenendichtheid weergegeven. Deze figuur is het resultaat 

van de modelberekeningen voor een druk van 1 torr. ·ook Biondi (BI051,52,54) 

beschrijft een experimenteel gevonden toename van de elektroner..dicht-· 

heid door botsingen van metastabiele neon atomen gedurende de eerste· 

millisecónden van de nagloei. 

De waarden van de elektronkoppelingsco~ffici~nten zoals die in het 

100 torr model gebruikt zijn zijn afkomstig van Phelps (PHE59). Phelps 

heeft het bots~ngsproces tussen metastabiele atomen verwaarloosd. Daar-
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door bestaat de mogelijkheid dat de door hem bepaalde elektronkoppelings

coëfficiënten te groot Z1Jn. Om nu de elektronkoppeling een aanvaard

bare grootte te geven, zodat de berekeningen zoveel mogelijk met de 

experimentele resultaten overeenkomen, zijn de diverse elektronkop

pelingscoëffici~nten ten opzichte van die in het model van 100 en 10 

torr verlaagd. Zie hiertoe tabel 12-5-1 waar de factoren ~aármee de 

elektroncoëfficiënten vennenigvuldigd zijn voor de drie drukken 100, 

10 en 1 torr getabelleerd staan. 

Voor 100 en JO torr is de grootte van de elektronenkoppelingscoëf

ficiënten minder kritisch voor de resultaten van de berekeningen. 

Koppelingscoëfficienten 100 torr JO torr 1 torr 

E· E 0. 1 
mr rm 

E Esm 0.2 
ms 

0.02 E E 0.5 
mt tm 

E E 0.2 
rs sr 

E E o.s 0.02 
rt tr 

E E 0.5 0.02 
st ts 

Tahel 12-5-1 : De factoren waarmee de diverse electronko~peZings

coëffieienten vem:.enigvuldigd zijn bij de -r2~de Uen 

voor de drie àrukken. 

Zoals in de reactievergelijkingen 12-5-1-1 en 12-5-J-2 aangegeven is 

zijn er twee reacties mogelijk voor het botsingsproces tcssen twee 

metastabiele atomen onderling. De verdelingscoëfficiënt g geeft aan 

bij welke fractie van de reacties een molecuulion gevormd '-mrdt. 

(Zie paragraaf 3-6.) 

Om de metingen van het verval van het 1P1 niveau enigzins te benaderen 

met bet model blijkt het nodig te zijn om de reactie waarbij atoomionen 

geproduceerd worden (12-5-1-1) voor 90 % de voorkeur te geven. De factor 

gis dus gelijk gekozen aan 0.10 (zie hoofdstuk 3). 

Dit is in tegenstelling met de waarde die Deloche' welis\·."aar voor helium, 

geeft (g = 0. 7, ·DEL75, Fa ragraaf 3-6). 
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12-5-2 Het 3P, niveau bij 1 torr. 

Volgens figuur 12-5-3 zijn de belangrijkste processen voor het verval 

van het 3p 1 niveau het effectieve stralingsverval (v ),de pos1t1eve er 
atoomkoppeling van het 3P2 niveau naar het 3P1 niveau (v ), pamr 
de negatieve atoomkoppeling (v ) en de positieve electronkoppeling 

nar 
van het 3p 2 naar het 3P1 niveau (v ). pemr 
De coëfficiënt voor het effectieve stralingsverval moet groot 

V 

er 

-I 
s 

gekozen worden om te zamen met de atoom- en electronkoppeling een 

dichtheidsverhouding tussen het 3r 2 en het 3P 1 niveau te bereiken, die 

laat in de afterglow overeenkomt met de gemeten waarde 330 (SCH79). 

Voor het 3p 2 niveau moet de koppeling van het 3P 1 naar het 3p2 n1veau 

(v ) onbelangrijk zijn ten opzichte van de andere processen die 
parrn 

belangrijk zijn voor het verval van de dichtheid van het 3p 2 niveau 

bij een druk van I torr (STE79). (Zie paragraaf 12-5-1.) 

De grootte van de coëfficiënt v voor het effectieve stralingsverval er 
moet volgens Holstein (HOL51) voor een dopplerverbrced absorptieprofiel 

resulteren in: (NIE79) 

= I. 2 I 04 
ver 

-I 
s 

Voor een drukverbreed absorptieprofiel geeft deze theorie 

(12-5-2-1) 

v = 2.3 104 s-I (12-5-2-2) 
er 

Om de dichtheidsverhouding van het 3p2 en het jpl n1veau in de orde 

van de gemeten waarde 330 te brengen, is in de modelberekeningen voor 

de coëfficiënt ver voor het effectieve stralingsverval de volgende 

waarde ingevuld : 

(I 2-5-2-3) 

Dit is dezelfde waarde als gebruikt is 1n de modelberekeningen 

voor 10 torr. 

Wat betreft de electronkoppeling kan volstaan worden met een verW1JZ1ng 

naar de opmerkingen hierover bij de bespreking van het 1? 2 niveau 

in Paragraaf 12-5-1. 
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12-5-3 Het 3p 0 n1veau bij 1 torr. 

In figuur 12-5-4 Z1Jn de partiële vervalfrequenties voor het 3Po n1veau 

weergegeven. 

Uit deze figuur blijkt dat de absolute waarden van de vervalfrequenties 

van de negatieve atoomkoppeling (v ) en de positieve atoo~koppeling nas 
van het 3P2 naar het 3Po niveau (v ) naar elkaar toe bewegen als pams 
functie van de tijd in de afterglow. Hieruit kan geconcludeerd worden 

~ . 
dat de dichtheid van het ~Po n1veau na 2 ms in de afterglew in de buurt 

ligt van de door boltzmannevenwicht aangegeven verhouding met de dicht

heid van het 3p2 niveau. (Figuur 12-5-1) 

Doordat de begindicl.1theid van het 3P 0 niveau hoog is, Z1Jn de toe

leveringsprocessen in het begin van de afterglew verre in de minderheid 

ten opzichte van de vervalprocessen. Hierdoor vervalt de dichtheid van 

het 3p 0 niveau in het begin van de afterglew zeer snel. 

Om nu het verloop van de dichtheid van het 3P 0 niveau als functie van de 

tijd zo goed mogelijk overeen te doen komen met het gemeten verloop van 

de dichtheid van het 3p0 niveau, is het noodzakelijk gebleken om de 

atoomkoppeling van het 3P0 niveau naar het 3P1 en het 3P2 niveau met 

een factor 8 te vergroten. Hiertoe zijn de atoomkoppelingscoëfficiënten 

K , K , K en K met een factor 8 vergroot. (Zie paragraaf ~2-3-3) 
sm sr ms rs 

Zoals een vergelijking van de figuren 12-5-2 en 12-5-4 laat zien, zijn 

de partiële vervalfrequenties van het diffusieproces van het 3P 0 en het 
3P2 niveau als functie van de tijd practisch identiek. Dit is verklaar

baar, daar voor beide niveau's dezelfde diffusie-coëfficiënt genomen is 

bij de modelberekeningen. Ook de radiale beginprofielen zijn con-

form experimentele resultaten(STE79) identiek genomen, ten1ijl laat 

in de afterglew door het optreden van het Boltzmann evenwicht de pro

fielen zeer sterk op elkaar lijken. 

Het proces van de botsingen tussen twee metastabiele atomen (v en ·v ) ss ms 
blijkt onbelangrijk te zijn als vervalproces voor de dichtheid van het 
3P 0 niveau. Vooral de ·botsingen tussen twee 3Po metast~bielen (v ) 1s . ss 
erg onbelangrijk. Dit komt doo~dat de dichtheid van het 3p 0 niveau 

klein is (Figuur 12-5-1). 



-125-

De electronkoppelingsco~ffici~nten ZlJn verlaagd volgens de in 

tabel 12-5-1 gegeven factoren. Dit komt neer op een vermenigvuldiging 

met een factor 0.2 voor de electronkoppelingscoëffici~nten E , E , 
ms rs 

gedaan om dezelfde reden als is opgegeven bij de E en E • Dit is 
sm sr 

bespreking van het 3P2 niveau in paragraaf 12-5-1, namelijk de invloed 

van de electronkoppeling op een aanvaardbaar niveau te houden, ondanks 

de hoge electrenendichtheid in de afterglew ten gevolge van de botsingen 

tussen metsstabiele atomen. 

·, , . . 
i' 
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12-5-4 Het 1P1 n~veau bij 1 torr. 

De partiële vervalfrequenties voor het 1P1 n1veau als functie van de 

tijd in de afterglow op de as van de ontladingsbuis bij een vuldruk van 

I torr worden gegeven in figuur 12-5-5. 

Volgens deze figuur Z1Jn de belangrijkste processen 1n de afterglow 

voor het verval van het 1P 1 niveau de volgende vervalprocessen: 

effectief stralingsverval 

negatieve atooi!lkoppeling 

alsmede het toeleveringsproces: 

dissociatieve recombinatie 

( \l ) 
et 

( \) ) 
nat 

Deze drie processen te zamen bepalen het verval van het 1P1 n.1veau na 

ongeveer 2 ms in de afterglow. In het begin van de afterglow is de 

recombinatie relatief niet belangrijk. Dit komt door de hoge begin-

dichtheid 

koppeling 

van het 1P1 niveau. Wel is ook nog de negatieve electron-

Cv ) van belang in het begin van de afterglm.;r. Te zamen 
net 

met het effectieve stralingsverval en de negatieve atoomkoppeling 

bepaalt deze negatieve electronkoppeling het verval in het eerste be

gin van de afterglcw. 

Om op grond van de redenering vermeld bij de bespreking van het 3P2 

niveau bij torrinparagraaf 12-5-1, de electronkoppeling op een 

aanvaardbaar n1veau te houden, zijn de electronkoppelingscoëfficiënten 

met de andere Is niveau's met een factor 0.02 vermenigvuldigd. Deze 

electronkoppelingscoëfficiënten zijn: E , E , E , E , E en E . 
mt rt st tm ts

3 
tr 

De coëfficiënt voor het effectieve stralingsverval wordt 6 10 s-I 

gekozen, om de helling van de verv_alkromme van het 1 P1 niveau zoals die 

volgt uit de modelberekeningeu (figuur 12-5-1) in overeenstemming te 

brengen met de meetresultaten. Deze tvaarde is kleiner dan de waarde 

die volgt uit de theorie van Holstein (HOL53) voor een doppierverbreed 

absorptieprofiel (I. I 104 s -l) (NIE79). 

I' 
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Figuur 12-5-5. De berekende partiële vervaZfrequenties voor het 
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van 1 torr en een ontladings.stpoom van 22 mA. 
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Figuur 12-5-6. Het be1?ekende verZoop van de elektronendichtheid als fun

ctie van de tijd in de afterglow bij een druk van 1 torr 

en een ontladingsstroom van 22 mA. 

i' 
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J 2-6. De resultaten van de modelberekeningen voor 50 en 20 torr. 

In deze paragraaf vlorden de resultaten van de modelberekeningen voor 

de drukken 50 en 20 torr gegeven. De. ontladingss t.room bij de model

berekeningen voor 50 en 20 torr bedraagt 22 mA. 

Ofschoon voor beide drukken maar eenmaal het computerprogramma ge

draait 1s, en dus de beginvoonvaarden nog niet geoptimaliseerd ZlJn, 

blijkt het model bij deze drukken wat de elektronendichtheid betreft 

al goed overeen te komen met de resultaten van metingen (VER79). 

Deze overeenkomst blijkt in figuur 12-6-3 waar de berekende en de 

gemeten waarden van de elektronendichtheid a]s functie van de tijd 

1n de afterglew voor drie verschil.lende drukken gegeven worden. 

In figuur 12-6-1 worden de Is niveau's gegeven zoals die volgens het 

model vervallen. De vuldruk hierbij is 50 torr. 

Figuur 12-6-2 geeft de vervalkrommen van de 1s niveau's voor een druk 

van 20 torr als resultaat van de modelberekeningen. 

De voorlopige modelbcrekeningen bij de drukken 50 en 20 torr Z1Jll ver

richt met behulp van dezelfde set coëfficiënten als die voor 100 torr. 

;' 
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Figuur 12-6-1. Het verval van de dichtheden van de ls niveau's voor een 

druk van 50 torr en een ontladingsstroom van 22 mA. Het 

hier gegeven verval is het resultaat van voorlopige model

berekeningen. 
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Figuu.r 12-6-2. Het verval 1Jan de dichtheden v::m de 'ûier .Î[; niveau '.s voor 

een druk van 20 torr en een ontladingsstroom van 22 mA. Het 

h-ier gegeiJen IJCY'7Jal is het resuU:aat ·van voorlopige model

bercl<cn·ingcn. 
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F1:guur 12-6'-3. Het verûal van de elektronendü:htheid in de nagloei voor 

de dr'ul<ken 100" .50 en 20 torr'. De gestreepte Zijnen zijn 

resultaten van voor· lopige mode lber'el<eningen. Parameter r 

1:s d9 str'aal. De ge troleken h,inen zijn meetresultaten (VER?D). 

die verkregen zijn uit een m1:ddel·ing O<Jer de straal. 

'' 
'! i: 
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12-7. De invloed van variaties van fy~ische coëfficiënten op de model

berekeningen voor een druk van 100 torr. 

In deze paragraaf \vorden enkele variaties van divE-rse coëfficiënten 

besproken voor een druk van 100 torr. Alleen de invloed van deze varia

ties op het verval van de dichtheid van het 3P 2 niveau wordt besproken. 

Aangezien de atoomkoppeling bij 100 torr erg belangrijk is, mag verwacht 

worden dat de andere niveau's het 3p2 niveau volgen, ook wat betreft de 

invloed van de variaties van de fysische coëfficiënten. Dit geldt vooral 

3 3 voor het P1 niveau dat zeer sterk gekoppeld is met het PL niveau bij 

een druk van 100 torr. 

De invloed van de variaties 1s g~tekend in figuur 12-7-1. De verval

kromme B in deze figuur is de vervalkromme van het 3P2 niveau die wordt 

verkregen wanneer in het model alle coëfficiënten worden ingevoerd zoals 

die gegeven zijn in hoofdstuk 11. De bijbehorende set beginwaarden wordt 

gegeven in hoofdstuk I 0. Deze set van coëfficiënten en begim!aarden 

noemen we de basisset B. 

De vervalkromme B correspondeert met de in figuur 12 -3-1 getekende 

kromme welke door het model berekend ~s. In deze figuur zijn zowel 

de gemeten als de berekende vervalkrommen ingetekend, waarbij de laatste 

berekend zijn met behulp van de basisset. De overeenkomst tussen de 

berekende en de gemeten Has goed (Figuren 12-3-1 en 12-3-2). 

Er worden ~n figuur 12-7-1 een viertal variaties van fysische coëffici

ënten vergeleken met de basisset. Ter onderscheiding zijn ze genummerd 

met behulp van romeinse cijfers. 

Naast deze vier variaties is ook nog de ionconversiecoëfficiënt S gevar-
. · ·· .. ·· -44 6 -I 
~eerd. In de bas~sset wordt deze coeff~c~ent gekozen als S = 6 10 m s . 

(Hoofdstuk 11 en STE79) De waarde van deze ionconversiecoëfficiënt ~s ge-
-44 6 -1 -44 6 -lx) 

varieerd van 5 10 m s tot 7 10 m s • Deze variaties blijken zo 

weinig invloed te hebben op het verval van de dichtheid van het 3P 2 niveau 

dat dit niet in figuur 12-7-1 is ingetekend. 

Nu worden de vier in figuur 12-7-1 ingetekende variaties op de basisset 

behandeld. 

Steenhuysen (STE79) geeft een opsonnnng van experimenteel bepaalde 

waarden van Je ioHconvers:l_ccoëfficiënt S clie in de literatuur ver-
-~4 6 -] -44 6 -1 

meld worden, tussen G = 5 JO m s en e 7 JO m G • 
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Variatie .t. 
De coëfficiënt voor het resonante stralingsverval v is gewijzigd van er 
1.4 104 s- 1 ~n 3.3 104 s- 1. Door de atoomkoppeling met het 3P1 niveau is 

dit ook van invloed op het verval van de dichtheid van het 3p2 niveau. 

Dit blijkt uit de afwijking van kromme ":r ten opzichte van de vervalkromme 

Binfiguur 12-7-1. Vergroting van de coefficient v van het resonante 
er 

stralingsveral van het 3P1 niveau heeft een steiler worden van de verval 

kromme van het 3P2 niveau tot gevolg. 

Variatie Ir. 

Kromme .Ir wordt verkregen door de atoomkoppel ingscoëfficiënten KSW ~S, 

KSR en ~S van de atoomkoppeling tussen het jP2 en het 3p 0 alsmede tussen 

het 3P 1 en het jP 0 niveau met een factor 10 te vermenigvuldigen ten op-

. d b . *) . d . d h fd k 0 z1chte van e as~sset. De bas1sset wor t gegeven ~n e oo stu ken I en 

11. Zoals uit kromme t[ blijkt is de verandering in het verval van de 

dichtheid van het 3pz niveau niet erg groot. Hieruit blijkt dat de dicht

heicisverhouding tussen het 3P2 en het 3P0 niveau ongeveer ligt op de 

waarde die aangegeven wordt door het Boltzmannevenwicht. Wanneer dit het 

geval is dan speelt een vergroting van de atoomkoppeling, die naar dat 

evenwicht tendeert, geen rol van betekenis. 

Variatie D:[ .. 

Deze variatie betreft een verandering in de afhankelijkheid van de 

dissociatieve recombinatie-coëfficiënt a
2 

van de elektronentemperatuur T 

In de basisset wordt a 2 ~ T:· 4 gebruikt (FR068). Voor deze afhanke-

lijkheid is hier genomen a 2 ~ T:·?. Deze laatste afhankelijkheid wordt 

~n de literatuur ook wel gegeven (CUN69). Zoals blijkt uit figuur 12-7-1 

e. 

~s ~eze variatie alleen van belang in het allereerste begin van de nagloei. 

Later in de nagloei lopen de vervalkrommem IDCen B exact evenwijdig. 

De'macht in de afhankelijkheid van de dissociatieve recombinatiecoëfficiënt 

a 2 van de elektronentemperatuur Te ~s vooral van belang voor de toename van 

de dichtheid van het 3Pz niveau 1n de eerste 50 )lS van de afterglm·l. 

::!!) 

Er z~Jn geen experimentele waarden van deze atoomkoppelingscoëffici-

ënten bekend. Phelps geeft een waarde zonder opgave van de nauwkeurig-

heid (PHES9). 

:: 
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Variatie JJ:: 
In dit geval zijn de begindichtheden van alle v1er de Is niveau's met 

een factor 2 verlaagd. Dit om aan te geven dat na verloop van tijd 111 

de afterglew het verval van de dichtheid van het 3P2 niveau vooral be

paald wordt door de driedeeltjesbotsingen en door de dissociatieve re

combinatie) terwijl natuurlijk ook àe atoomkoppeling met het 3P1 niveau 

een rol speelt. 

Het verval van de dichtheid van het 3P2 n1veau blijkt vrij onafhankelijk 

te zijn van de voorgeschiedenis van de dichtheid van dit niveau. 

J. 
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Figuu~t' 12-7-_7. De invloed van variaties van coëfficiënten op het verval 

7 

van de d-ichtheid van het vp 
2 

niveau bij 100 torr en 22 mA. 

De me-t B aangegeven krorrrrne is be1~ekend met de basisset. 
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12-8. discussie. 

In deze paragraaf wordt de invloed van de diverse processen in de after

glew van neon gasontladingen als functie van de druk behandeld. 

Diffusie. 

Dit proces 1s erg belangrijk voor het verval van de dichtheid van het 3p 2 

niveau bij lage druk (p < 5 torr). Voor het verval van de dichtheid van 

het 3p0 niveau is zelfs bij lage drukken het diffusiepro~es minder belang

rijk. Bij hogere drukken (p > iO torr) is de invloed van het diffusiepro

ces op het verval van de dichtheden van de beide metastabiele Is niveau's 

venTaar loosbaar. 

Het drie deeltjes botsingsproces. 

Daar het drie deeltjes botsingsproces evenredig is met het k~.radraat van de 

gasdichtheid, 1s dit proces alleen voor hogere drukken (p > 50 torr) van 

belang. Voor een druk van 100 torr is het drie deeltjes botsingsproces een 

van de drie belangrijkste processen voor het verval van de dich~heid van 

het 3p 2 niveau. De andere belangrijke processen zijn de dissociatieve re

combinatie en de atoo~koppeling met het 3p 1 niveau. 

Voor het verval van de dichtheid van 3p0 niveau is het drie deeltjes bots

ingsproces bij 100 torr minder van belang. 

Effectief stralingsverval van de dichtheid van het 3p 1 niveau. 

Het effectieve stralingsverval is in het hele drukgebied (van 0.5 tot en 

met 100 torr) belangrijk voor het·verval van de dichtheid van het 3P1 n1-

veau. Via de atoomkoppeling met het 3p 2 niveau is het effectieve stralings

verval van het 3p 1 niveau ook belangrijk voor het verval van de · dichtheid 

va~ het 3p 2 niveau. 

Effectief stralingsverval van de dichtheid van het lp 1 n1veau. 

Dit proces is bepalend voor het verval van de dichtheid van het 1P 1 n1veau, 

vooral in het begin van de nagloei. 

Door de geringe invloed op de andere ls niveau 1 s via de atoomkoppeling 

'p . d" • 1 n1veau s2t 1e andere niveau 1 s, heeft het verval van de 

dichtheid van het lp 1 r.iveau geen grote invloed op het verval van de 
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dichtheden van de andere Is niveau's. 

Botsingen tussen metastabiele neon atomen. 

Dit proces is belangrijk voor het verval van de dichtheid van het 3p 2 n~

veau wanneer de dichtheid van dit n~veau hoog is. Dit is het geval voor 

drukken ~n de orde van I torr. 

Doordat de dichtheid van het 3p2 niveau afneemt ~n de nagloei, neemt het 

belang van het botsingsproces ook af. Alleen in het begin van de nagloei 

is het bótsingsproces dus van belang. 

Bij lage drukken is de invloed van het botsingsproces op de dichtheid van 

de ladingsdragers volgens de modelberekeningen erg groot, vooral de dicht

heid van de molecuulionen -vmrdt sterk beÏnvloed. 

Dit is weer van grote invloed op het dissociatieve recombinatieproces. 

Atoomkoppel ing. 

Het atoomkoppelingsproces wordt bij toenemende druk belangrijker voor 

het verval van de dichtheden van de Is niveau's door de evenredigheid 

van het belang van dit proces met de gasdichtheid. 

Het atoomkoppelingsproces is een proces dat er naar streeft om twee 

niveau's op een constante dichtheidsverhouding te houden in de afterglow. 

Ten gevolge van andere processen in de afterglow kunnen de dichtheden 

van de Is niveau's toch een andere verhouding hebben. 

De positieve en de negatieve atoomkoppeling zijn ieder voor zich zeer 

belangrijke processen, maar doordat deze beide processen elkaar groten

deels opheffen wordt deze invloed beperkt. 

Elektronkoppeling. 

De invloed van de elektronenkoppeling ~s evenredig met de elektronen

dichtheid. De elektronendichtheid is voor drukken boven ongeveer 5 torr 

een monotoon dalende functie van de tijd in de afterglow (Figuur I2-4-7). 

Hierdoor neemt bij deze drukken het belang van de elektronenkoppeling af 

met de tijd in de afterglow. De elektronkoppeling is vo~r drukken groter 

dan ongeveer 5 torr voornamelijk in het begin van de.afterglow van belang. 

Voor IOO torr is de elektronkoppeling niet belangrijk voor het verval van 

de dichtheid van de Is riiveau's in vergelijking met de andere processen 

die een rol spelen in de afterglow. 
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Bij 10 torr is alleen de invloed van de elektronkoppeling op het lp
1 

n1-

veau belangrijk. Bij nog lagere drukken wordt de eletronendichtheid in 

het begin van de afterglew vergroot door het botsingsproces van twee meta

stabiele neon atomen onderling. Bij lage drukken zijn de elektronkop

pelingscoëfficiënten in de modelberekeningen verlaagd om de invloed van 

de elektronenkoppeling tot een aannemelijke waarde terug te dringen. 

De dissociatieve recombinatie. 

De dissociatieve recombinatie is een toeleveringsproces van de Is n1v

eau's, dat met toenemende druk belangrijker voor het verloop van de dicht

heden van deze Is niveau's. Dit komt doordat bij toenemende druk een 

steeds groter percentage van de ionen bestaat uit molecuulionen (Ioncon

versie.). 

Het dissociatieve recombinatieproces wordt laat in de afterglew belang

rijk doordat de dichtheden van de ls niveau's sneller vervallen dan de 

dichtheden van de ladingsdragers. 

De invloed van het dissociatieve recombinatieproces op de heger gelegen 

Is niveau's is groter dan die op de lager gelegen ls niveau's , vanwege 

de geringere dichtheid van deze hoger gelegen niveau's. 
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Hoofdstuk 13. De meetopstelling en de automatisering van de metingen. 

13-1. Inleiding. 

In dit hoofdstuk wordt de meetopstelling en de automatisering hiervan 

besproken. Ook zullen enkele meetmethode summier behandeld worden. 

Aangezien de meetmethoden, de metingen zelf en de resultaten hiervan 

al uitgebreid besproken worden door anderen (STE79, NIE79, VER79 en SCH79) 

wordt hier volstaan met een verW1JZ1ng naar de zojuist genoemde referen

ties. 

De meetmethoden die in onze groep gebruikt kunnen worden met de geauto

matiseerde meetopstelling zijn: 

-1- Fluorescentiemethode. 

Deze meetmethode berust op het pr1nc1pe dat 1s atomen nadat ze 

optisch geëxciteerd zijn tot een 2p niveau onder het uitzenden van 

de zogenaamde fluorescentiestraling terugvallen naar het 1s niveau. 

(STE79, DEN76) 

De intensiteit van het uitgezondenfluorescentielicht is evenredig 

met de dichtheid van het optisch geëxciteerde 1s niveau. 

-2- Recombinatie methode. 

Bij de recombinatiemetingen wordt het licht dat uitgezonden wordt 

door 2p atomen die naar het 1s niveau vervallen gemeten. 

Hierdoor wordt informatie verkregen over bijvoorbeeld het dissio

ciatieve recombinatieproces. 

De meetopstelling voor deze metingen 1s identiek aan die voor de 

fluorescentiemetingen, met dien verstande dat de optische excitatie 

bron, de l~ser, uitgeschakeld is. 

-3- Pulsmethode. 

Deze meetmethode berust op de fluorescentiemeetmethode, waarbij 

echter tijdens de optische excitatie met behulp van een laser, 

meerdere malen de meetkanalen geopend worden. 

Deze methode opent de mogelijkheid om het verloop van de inten

siteit van het fluorescentielicht als functie van de tijd tijdens 

de optische excitatie te meten. 

.; 



-4- De dubbele pulsmethode. 

Ook deze meetmethode berust op het pr1nc:1pe van de fluorescentie

methode. Nu wordt echter met twee verschillende laserpulsen inge

straald. Hierdoor 1s het mogelijk de ene laserpuls als verstoring 

van het evenwicht 1n de afterglow te gebruiken en de andere laser

puls als meetpuls op dezelfde rnan1er als beschreven is bij de 

fluorescentiemethode. 

De dubbele pulsmethode 1s vermoedelijk bruikbaar om koppelings

coëfficiërtten van de koppeling tussen diverse Js niveau's te meten. 

Aan de hand van modelberekeningen is er al· wel theoretisch ean 

deze meetmethode gevlerkt (NIE79), maar er Zl]n nog geen metingen 

van dit type verricht. 

Aan de hand van de fluorescentiemethode zal de meetopstelling en de 

meetprocedure besproken worden in paragraaf 13-2 tot en met 13-4. 

De automatisering van de metingen is geschiedt met behulp van een 

PDP 11 V03 I CAMAC systeem. Dit systeem wordt besproken in paragraaf 

13-5. De PDP 11 V03 minicomputer werkt onder besturing van een compu

terprograwna genaamd NEON. Dit progranrna, dat grotendeels geschreven 

is in de computertaal FORTRM~_IV, wordt besproken in appendix 3. 

! 

; 
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I3-2. De meetopstelling besproken aan de hand van de fluorescentie

metingen. 

De fluorescentiemethode berust op het principe dat Is atomen nadat Zl.J 

optisch geëxciteerd zijn tot een 2p niveau onder het uitzenden van 

fluorescentiestraling terugvallen naar een der Is niveau's (STE79, DEN76). 

De optische excitatie geschiedt met behulp van een dyelaser. D~ze dye

laser, die in een bepaald golflengtegebied licht met een in te stellen 

golflengte kan uitzenden, wordt optisch gepompt met behulp van een argon

ionlaser. Beide lasers Zl.Jn van het fabrikaat Spectra Physics. 

De intensiteit van het fluorescentielicht is een maat voor de dichtheid 

van het aangestraalde Is niveau. 

Door de laserbundel te focusseren 1.s het mogelijk om op een zeer goed 

bepaalde plaats in de ontladingsbuis de Is atomen te exciteren. Hierdoor 

wordt de mogelijkheid gecreëerd om de relatieve dichtheden van de Is atomen 

als functie van de plaats in de ontladingsbuis, in radiale zin, te bepa

len. 

De voor deze fluorescentiemetingen gebruikte meetopstelling 1.s schema"'"· 

tisch weergegeven in figuur 13-2-I. 

Om de nagloei niet ingrijpend te verstoren wordt de laserbundel met 

behulp van een combinatie van een acoustisch kristal en een diafragma 

gepulst. Dit ~caustisch kristal buigt de laserbundel af wanneer het be

krachtigd wordt. Ter voorkoming van een verstoring van de nagloei door 

het instralen met de laserbundel worden er korte laserpulsen ingestraald met 

een duur van JO tot 50 ]JS.Het is belangrijk het vermogen van de l.nge

straalde laserpuls zo laag te kie~en dat de gestimuleerde emissie onbe

langrijk is. De maximale detectiecapaciteit van de detectiesyste1nen is 

hierbij ook een beperkende factor. 

Door het pulsen van de laserbundel kan tevens op een bepaald moment 1.n 

de.afterglow de dichtheid van de Is niveau's gemeten worden. Met de 1.n 

figuur 13-2-1 getekende opstelling is het mogelijk om het verval van 

de relatieve dichtheden van de Is niveau's van neon als functie van de 

plaats en de tijd in de afterglow te meten. 

De detectie van het uitgezonden fluorescentielicht gebeurt met behulp 

van monochromator - photomultiplier combinaties. 

Het uitgezonden fluorescentielicht heeft een discreet spectrum. Per 

meting kan de relatieve dichtheid van één der vier Is niveau's gemeten 

worden, afhankelijk van de golflengte van het ingestraalde laserlicht. 

',. 
:; 
' 
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Figuur 13-2-1. ·Een schematische UJe{Jrgave van het meetsysteem zoals dat 

gebJ•uikt ·is voor de fluorescentiemetingen. (SCH?9) 
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De timing van de metingen 1s zodanig dat tegelijk met het instralen • 

van het laserlicht het fluorescentielicht gemeten wordt. Per afterglew 

wordt éénmaal een laserpuls ingestraald. Deze laserpuls komt iedere 

nieuwe afterglow een bepaalde tijd later, totdat het opgegeven aantal 

tijdstippen van instralen met de laserbundel bereikt 1s. liet maximale 

aantal te bemeten tijdstippen 1s gekozen op 100. Op deze wijze kan in 

één meetcyclus het verval van de relatieve dichtheid van een bepaald 

Is niveau op 100 tijdstippen in de afterglew gemeten worden. 

Zoals in figuur 13-2-2 is weergegeven wordt op het tijdstip waarop in' 

de vorige afterglew de laserpuls is ingestraald, in de actuele after

glew alleen het achtergrondlicht gemeten. Dat achtergrondlicht wordt 

gemeten met dezelfde detectiecombinatie. In figuur 13-2-2 \vordt een 

meetcyclus schematisch weergegeven. De afkorting BG staat voor het 

achtergrondlicht (~ackjiround) terwijl FL voor Quorescentielicht staat. 

De in figuur 13-2-2 ingetekende blokjes zijn een voorstelling van het 

open staan van de meetkanalen. 

De meting van de intensiteit van het achtergrondlicht gebeurt)zoals 

uit figuur 13-2-2 blijkt, vóór het instralen van de laserpuls in de

zelfde afterglow. Hierdoor is het niet mogelijk dat de achtergrond

meting verstoord wordt door het instralen van het laserlicht. 

Het achtergrondlicht bestaat uit straling die uitgezonden wordt door 

spontaan vervallende 2p atomen, welke geproduceerd zijn in de afterglew 

door het dissociatieve recombinatieproces. (Paragraaf 3-6 van hfst. 3.) 

Daarom wordt het achtergrondlicht ook wel recombinatielicht genoemd. 

De ·recombinatiestraling ontstaat dus doordat molecuulionen en elektronen 

recombineren waarbij onder andere 2p atomen ontstaan. Deze 2p atomen ver

vallen nu tot rs atomen onderhet uitzenden van de recombinatiestraling. 

(Paragraaf 2-8.) 

Door nu de intensiteit van dit recombinatielicht af te trekken van de 

intensiteit van het fluorescentielicht kan de relatieve intensiteit van 

de pure fluorescentiestraling bepaald worden. Deze fluorescentiestraling 

1s nu een maat voor de relatieve dichtheid van de atomen in het betref

fende ls niveau. 

I, 
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13-3. De timing van de metingen. 

De timing van de metingen wordt besproken aan de hand van de timing voor 

het aan en uit ggan van de ontlading in de buis. De timing van de andere 

onderdelen van het meetsysteem, zoals het openen en sluiten van de meet

kanalen en het verzorgen van de timing van de laserpuls, geschiedt op 

soortgelijke wijze. 

De timing van de pulsering van de ontlading wordt geregeld door twee 

presetscalers, die v1a het CAMAC systeem 1n verbinding staan met een 

PDP 11 computer en met een klokeenheid. 

Presetscalers Z1Jn tellers die vanaf een bepaalde negatieve waarde tot 

nul tellen en dan een signaal afgeven. Dit signaal heet het 

overflow-signaal. Het starten van het tellen door de presetscaler 

gebeurt door middel van het zogenaamde inhibit-signaal (QUA, BOM78b). 

De signalen die door de presetscalers geteld worden zijn in ons geval 

pulsen die afkomstig Z1Jn van een klokeenheid die (als normal station) 

in de crate van het CAVillC systeem aanwez1g is. Deze klokeenheid gene

reerd pulsen met een frequentie van lMHz. 

Een door de experimentator opgegeven tijd wordt nu door de computer 

omgerekend naar een aantal door de presetscaler te tellen pulsen. Dit 

aantal wordt 1n de presetscaler geschreven. Dit gebeurt meestal in de 

vorm van een negatief getal. 

Wanneer nu door middel van het inhibitsignaal de presetscaler gestart 

wordt dan geeft deze na het opgegeven aantal klokpulsen een overflow

signaal. 

Met behulp van de inhibit- en overflowsignalen van twee presetscalers, 

waarvan de ene de aan- en de andere de uittijd telt, wordt nu de timing 

van de ontlading verzorgt. Het verloop van deze signalen tijdens een 

meting als functie van de tijd wordt gegeven in figuur 13-3-1. 

Uitgaande van de situatie dat de buis vóór een meting brandt, wordt het 

eerst "uit"commando voor de ontlading software gegenereerd door de com

puter. Dit houdt in dat de computer in opdracht van .het meetprogramma 

de overflow, en daarmee de inhibit, van de presetscaler die de aantijd 

telt omzet. 
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Vanaf dit moment tot het einde van de meting ZlJn de inhibitsignalen 

behorende bij de beide presetscalers elkaars inverse. Dit is in 

figuur 13-3-1 aangegeven. 

Direct na het opstarten van de meting door de computer is de buis uit. 

De tijd dat de ontlading uit is wordt nu geteld door presetscaler 2 

(Figuur 13-3-1.). Terwijl de ontlading uit is wordt in presetscaler de 

aantijd, uitgedrukt in klokpulsen, geschreven. Tevens wordt nu met be-

hulp van andere presetscalers de timing van de laserpuls en de meetkana

len verzorgt. Presetscaler I staat nu klaar om de aantijd van de ont~ 

lading te gaan te1len, maar mag nog niet beginnen omdat hiertoe nog geen 

toestemming is gegeven middels het inhibitsignaal. Hanneer presetscale:r 2 

het opgegeven aantal pulsen heeft' geteld dan geeft hij een overflow

signaal (OF2) af. Hierop worden door twee flipflops (Figuur 13-3-1) de 

inhibitsignalen (I! en I2) omgezet. De ontlading gaat nu aan en preset

scaler I begint te tellen. Nu initialiseert de computer alle presetsca

lers die de timing van de meting besturen, behalve presetscaler !. 

In al deze presetscalers worden de nieuwe presettijden geschreven, zoals 

bijvoorbeeld de uittijd in presetscaler 2. 

Wanneer nu preietscaler I de aantijd afgeteld heeft dan geeft hij een 

overflowsignaal (OF!). Hierdoor worden de inhibits IJ en I2 omgezet en 

gaat de ontlading weer uit. De cyclus herhaalt zich zo steeds. 

Op deze wijze wordt het ritme waarin de ontlading aan en uit gaat gere

geld. In figuur 13-3-2 wordt de loop van de overflow en inhibit-signalen 

tussen de persetscalers onderling geschetst. 

' I,. 
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Figuur 13-3-1. De aan/uit ûming van de ontlading zoals die geregeld 
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Figuur 13-3-2. Het verkeer van de overfloUJ- en inhibitsignalen tussen de 

presetsaaZer.s., zoals dat geregeld 1Jordt door twee flip

flops. 

,, 
J' 



-lSO-

13-4. De meetopstelling gekoppeld aan het computersysteem. 

In figuur 13-2-1 is zeer summ~er ook de koppeling van de meet

opstelling via het CAMAC systeem aan de PDP 11 minicomputer gegeven. 

Deze koppeling wordt nu, iets meer vanuit de computer bekeken, gegeven 

in figuur 13-4-1. Een meer uitgebreide documentatie van enkele aspecten 

van het PDP 11 - CAMAC systeem rond het cyclotron van de Technische Hoge

school te Eindhoven wordt gegeven in BOM78b. 

Uitgezonderd het instellen van het lasersysteem en de monochromatoren 

van het detectiesysteem, alsmede de positie van de ontladingsbuis, 

geschiedt de communicatie met het meetsysteem geheel via een aan het 

computersysteem gekoppelde terminal (Figuur 13-4-1). 

Vlak voor een meètcyclus stuurt de computer (BOM78b, SCH79) alle instel

tijden voor de timing naar de desbetreffende modules, normal stations ge

naamd. Deze normal stations zijn geplaatst in een standaardrek, crate ge

naamd, van het CAMAC systeem. Deze normal stations bevatten in ons geval 

presetscalers. In de crate die ~n gebruik ~s voor onze metingen komen 

echter ook nog een klokeenheid en een display voor. 

In de CAMAC c.rate voor de afte~glow experimenten z~Jn ook een aantal tel

eenheden geplaatst waarmee de meetwaarden worden geteld. Deze tellers 

staan direct in verbinding met de detectieeenheden in de meetopstelling. 

Via het CAMAC systeem worden de tellers door de computer uitgelezen. 

In principe z~Jn er voor een fluorescentiemeting twee teleenheden nodig 

(SCH79}. 

Vóór een meting initialiseert de computer alle electronische onderdelen 

van het meetsysteem.waarna de computer het sein geeft dat de metingen ge

start moeten worden. Bij de eerste puls van de presetscalers naar het 

meetsysteem nemen deze presetscalers de timing van het aan en uitgaan 

van de ontlading over van de schakeling die tussen de metingen in de 

timing van de ontladingspulsering regelt (Zie ook appendix 4.). 

De computer leest iedere meetcyclus de tellers met de meetwaarden uit en 

stelt deze weer op nul. Ook houdt de computer het aantäl meetcycli bij 

en zorgt ervoor dat na het opgegeven aantal cycli de meiing gestopt wordt. 
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De computer laat het gehele meetsysteem zodanig achter dat direct met 

een nieuwe meting begonnen kan worden. 

Na een meting slaat de computer de gemeten waarden te zamen met alle 

timing- en experimentele gegevens en eventueel conm1entaar op een 

schijfgeheugen (floppy diskette) op. 

Periodiek, dat wil zeggen om de 10 seconden, wordt door de computer 

de lopende meting gedurende ongeveer 10 ms onderbroken. De computer 

geeft dan de actuele toestand van de lopende meting weer op een beeld

scherm.(display). 

Al deze functies voert de PDP 11 V03 minicomputer uit onder besturing 

van een computerprogranm1a. Dit programma, NEON genaamd, wordt in ap

pendix 3 besproken. 

; 
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crate I - branch coupler 1 ... 
i--------

~ 
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unit 
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expenm. expenm. executive contr. set up set up 
\.. 

'""' 
/ 

system crate 

Figuur 13-4-1. Een schematische weergave van het PDP 11 V03 en het CAMAC 

systeem zoals da.t in gebruik is in de groep Cyclotrontoe~ 

pass1.:ngen (TlJE). 
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Hoofdstuk 14. Verbeteringen van het huidi&e model ten oEzichte van het 

model van Denneman en enige conclusies. 

In dit hoofdstuk worden verbeteringen en uitbreidingen besproken van 

het model van de neon afterglew ten opzichte van het model dat is op

gesteld door Denneman (DEN76). Ook worden er enkele conclusies gege

ven die getrokken kunnen worden uit de vergelijking van de meetresul

taten met de resultaten van de modelberekeningen. Eerst zullen de 

verbeteringen van het model ten opzichte van het model van Denneman. 

V-1. 
In het huidige model wordt als ontladingsparameter de ontladingsstroom 

ingevoerd. Hiermee wordt dan de elektronendichtheid berekend. 

V-2. 

De gastemperatuurafhankelijkheid van de diverse coëfficiënten en groot

heden, zoals bijvoorbeeld de gasdichtheid, wordt in de laatste versie 

van het noclel consequent meegenomen. 

V-3. 

De elektronkoppelingscoëfficiënten zijn 1n het huidige model afhanke

lijk genomen van de elektronentemperatuur. Dit in tegenstelling met de 

vorige versie van het model, waarin deze coëfficiënten afhankelijk zijn 

van de gastemperatuur. 

V-4. 

In het model is als nieuw proces de botsingen tussen twee metastabiele 

neon atomen onderling meegenomen. 

v-s. 
Er wordt 1n de laatste versie van het model rekening gehouden met de 

drukverhoging die optreedt ten gevolge van de gastemperatuurverhoging 

in de actieve ontlading ten opzichte van de situatie tijJens het vul

len van de buis. 



-154-

V-6. 
Het rekenprogramma dat opgesteld is naar aanleiding van het afterglew-

model berekent de partiële vervalfrequenties nauwkeuriger dan de vorige 

versie van dit programma. 
Dit komt doordat in de laatste vers1e de verschillende differentialen 

numeriek berekend in plaats van benaderd 1vorden. 

V-7. 

Bij de laatste vers1e van het programma is gekozen voor een inzichte

lijke structuur en eenvoud in het gebruik. Een nadeel hiervan is dat 

het progrm~~a minder optimaal is wat betreft rekentijd en geheugenge

bruik. 

V-8. 

Het computer programma 1s uitgerust met de mogelijkheid om de resul

taten van de berekeningengrafischweer te geven via een plotter. Hier

voor Zl.Jn enkele procedures uit de bibliotheek TOFPROCEDURES aangepast. 

Nu worden enkele conclusies gégeven die getrokken kunnen worden uit 

de vergelijking van gemeten en berekende vervalkrommen van de dicht

heden van de 1s niveau's van neon. 

C-1. 

Bij een druk van 100 torr beschrijft het model van de nagloei van een 

neon gasontlading zoals dat in onze groep is opgesteld, het gemeten 

verval van de dichtheden van de 1s niveau's als functie van de straal 

en de ontladingsstroom. De overeenkomst van de gemeten en berekende 

vervalkrommen is goed. 

C-2. 

Ook bij een druk van 10 torr komen de meetresultaten en de resul

taten van de modelberekeningen goed overeen. 

C-3. 

Bij 1 torr js de overeenkomst tussen modelberekeningen en meetresul

taten minder goed. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat processen 

\.Jaarbij e] ektronen betrokb~n zijn onvodoende bekend zijn. 
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C-4. 

De fluorescentie-techniek is een meetmethode die bij uitstek geschikt 

1s om het verval van de relatieve dichtheden van ls niveau's in de 

nagloei van neon gasontladingen te bepalen als functie van de plaats 

in de ontladingsbuis. 
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Appendix 1. De drie deeltjes botsingscoëfficiënt. 

In deze appendix zal de afhankelijkheid van de drie deeltjes botsings 

coëfficiënt voor het 3p2 niveau y van de gastemperatuur T besproken 
m g 

worden. 

Uit de partiële vervalfrequenties voor het 3p 2 n~veau bij een druk van 

100 torr, gegeven in figuur 12-3-4, blijkt dat de totale vervalfrequen

tie v 
1 

en de partiële vervalfrequentie ten gevolge van het drie deel-
tata 

tjes botsingsproces v
3
b ongeveer even groot zijn van .200 tot 400 ~s 1n de 

afterglow. De afwijking tussen deze beide vervalfrequenties ligt ~n 

dat tijdsgebied in de afterglow in de orde van 10%. 

Ofschoon deze afwijking afhangt van de ontladingsstroom I kan men toch 

stellen dat in het bovengenoemde tijdsinterval de totale vervalfrequen

tie van het jP 2 niveau een goede benadering is voor het verval van het 

3pz n~veau ten gevolge van drie deeltjes botsingen. vm(r) = v3b(r). 

Uit figuur 12-3-2 blijkt dat de helling van de vervalkrommen van het 3p2 

niveau afneemt met het toenemen van de afstand tot de as in de ontladings

buis. Ook de gastemperatuur zakt met het toenemen van deze afstand. De 

vervalfrequentie ten gevolge van het drie deeltjes botsingsproces is als 

functie van de straal gelijk aan: 

v3b(r) = y (T ) n
2

(r) . m g g (Al-l) 

De gasdichtheid n ~s omgekeerd evenredig met de gastemperatuur volgens 
g 

de algemene gaswet voor een ideaal gas. Dit leidt tot de volgende ver-

gelijking: 

(AI-2) 

Nu .is v3b(r) een afnemende functie van de straal r ~n de buis. 

T (r) is ook een afnemende functie van de straal r. De drie deeltjes 
g 

botsingscoëfficiënt y (T ) is in zijn algemene vorm te schrijven als: 
m g 

y (T ) 
m g 

y (300) Tn 
m g (AI-3) 
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Wanneer we nu formule AI-3 invullen ~n vergelijking Al-2 dan blijkt dat: 

n-2 
y (300) T 

m g 
(AI-4) 

Aangezien zowel v
3

b (r) als Tr(r) afnemende functie van. r z~Jn, moet de 

macht n in vergelijking Al-4 groter zijn dan 2. 

n > 2 (AI-S) 

Om nu een optimale benadering van deze macht n te vinden zijn ver

schillende modelberekeningen vergeleken met de metingen wat betreft 

de vervalfrequentie van het 3P2 niveau. 

In figuur Al-l staat de vervalfrequentie 'J van het 3P2 n~veau uit 
m 

tegen de ontladingsstroom op tijdstippen t = ISO, 200, 2SO en 300 ~s 

in de afterglow. De symbolen in figuur Al-l hebben de volgende be

tekenissen: 

x 

!:; 

0 = 

+ 

metingen. 

modelberekeningen bij ver 1.4 

7 

I 04 s-I en Ym 'V TI. S. 

104 s-1 en Ym"" Tgl.S. 

modelberekeningen bij v 1.4 104 s-I en Ym"" Tg 2 · 5 
er g 

modelberekeningen bij ver 

Uit figuur Al-l blijkt dat als beste benadering van de gemeten waarden 

van de vervalfrequentie voor het 3PL niveau de modelberekeningen aange

geven metoen +zijn. Aangezien de modelberekening met v = 1.4 10
4 

er s 
en met y 

m 
", r 2 ·S het d;chtst ' d b t 1' t d t" h t , ~ ~n e uur ~g van e me 1ngen en e 

g 
dichtst ligt in de buurt van de 1n de literatuur (HOL 47, HOLSI, LAW69) 

genoemde set parameters, is deze set gekozen voor de verdere model

berekeningen. 
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Figuu~ A1-1a. De totale vervalfrequentie van het 
3
P2 niveau uitgezet tegen 

de ontladingsstroom op 150 ~s en 200 ~s in de afterglow. 

De betekenis van de symbolen is: 

x = resultaat van vervalmetingen. 

+=resultaat van modelberekeningen met v - 1.4 10
4 

s-
1 

er 
T2.5 

en ym "' g 
0 = 1oesuUaat van modelberekeningen met 

T1.5 
en y "' • m g 

= resultaat van modelberekeningen met 

en Y "''1'1.5. 
m g 

7 104 -1 
\) = s 
er 

1.4 104 -1 
\) = s er 

De druk bedraagt 100 torr. Zie ook figuur A1-1b. 
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3 
Figuur Al-lb. De totale vervalfrequentie van het P2 niveau uitgezet tegen 

de ontladingsstroom op 250 ~s en 300 ~s in de afterglow. 

De betekenis van de symbolen is: 

x = resultaat van de vervalmetingen. 

1. 4 104 s-1 + =resultaat van modelberekeningen met·v = 
2.5 er. 

· en y 'V T 
m g ? 104 s-1 0 = resultaat van modelberekeningen met ver = 

T1.5 en y 'V . • 
m g 
7 d b k · 1.4 104 s-l 6 = resu&taat van mo el ere en~ngen met v = er 

T1.5 en y 'V • 
m g 

De dr>uk bedraagt 100 torr>. Zie ook figuur Al-la. 

'·! 
i' 
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Appendix 2. De druk ~n de ontladingbuis. 

Wanneer neon bij drukken van 0.5 tot 100 torr en temeraturen van 300 

tot 600 Kelvin (Hoofdstuk 8) beschouwd mag worden als een ideaal gas, 

dan geldt de ideale gasw·et. 

p = n k T (A2-1) 

In deze vergelijking A2-1 is: 

p 

T 

n 

k 

druk in de buis (torr) 

temperatuur (K) 

aantal deeltjes per volumeeenheid (m-3) 
-1 

constante van Boltzmann (JK ) 

Deze ideale gaswet kan toegepast worden op het neongas ~n de gasontla

dingsbuis op het moment van vullen van de buis en op het moment dat de 

ontlading brandt. 

In de gasontladingsbuis kunnen drie verschillende ruimten onderscheiden 

worden: 

De kathode ruimte. 

2 De centrale ruimte van de buis waar~n de positieve kolom van 

de gasontlading wordt onderhouden. 

3 De anode ruimte. 

Ofschoon de ontladingsbuis zoals die voor de metingen gebruikt is een 

vorm heeft zoals dat in figuur 8-2-1 is aangegeven, kan men bij verwaar

lozing van de kanaaltjes tussen de centrale ruimte en de anode- respec

tievelijk de kathode-ruimte de ontladingsbuis weergeven zoals dat in 

figuur A2-1 1s gedaan. 

I : -i -I 
I I '2 

I 3 I 
I I I I 

I I I 

I< 2, * .92. 
71< 

13 
'), 

I I I .. 
Figuv..r A2-1. Scha:.cztische vee1~gave van de gasuntwdingsbuis. In 

fig?J.;;.:f' B-2-1 uordt de Vel'kel.ijke ï)O:.f'T!l_, niet op schaal_, 

getekend. 
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De volumina van de verschillende ruimten ~n de ontladingsbuis kunnen 

als volgt worden berekend, uitgaande van het gegeven dat alle ruimten 

dezelfde diameter hebben. 

2 
V. c nR 1. met~= 1, 2, 3. 
~ ~ 

(A2-2) 

I d f 1 . V h 1 d .de . R . d 1 n eze ormu e ~s . et vo urne van e ~ ru~mte, ~s e straa van 
~ 

de ontladingsbuis en 1. is de lengte van de ide ruimte. De nun~ering 
~ 

van de ruimten is ~n figuur A2-I aangegeven. 

Tijdens het vullen van de buis tot een druk p
0 

heerst overal in de buis 

een constante temperatuur T
0 

= 295 K. 

Volgens de ideale gaswet (Formule A2-1) geldt nu voor de deeltjesdichtheid 

in de buis: 

(A2-3) 

Dus het totale aantal neon atomen ~n de buis bedraagt: 

(A2-4) 

Wanneer tijdens een meting de buis brandt, en er zich al dan niet bij 

gepulste ontlading een temperatuursevenwicht ingesteld heeft, dan kan 

de toestand van het neon gas in de ontladingsbuis beschreven worden met 

de ideale gaswet(Formule A2-1). 

Bij de berekeningen met behulp van deze ideale gaswet worden de volgende 

veronderstellingen aangenomen: 

-1- De gastemperatuur in de kathoderuimte (1) en de anoderuimte 

(3) is overal constant. 

-2- De gastemperatuur in de centrale ruimte (2) van de ontladings

buis waarin de positieve kolom van de neon gasontlading .onder

houden wordt, is een parabolische functie van de plaats r in 

de buis. Dit temperatuursprofiel kan als volgt beschreven 

worden (Paragraaf 8-3): 

T (r) 
g 

(A2-5) 

j I 
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Indien er sprake is van een temperatuursevem.;richt, dan treden er geen 

gasstromingen meer op van de ene ruimte naar de andere. De druk p is 

dan overal ~n de buis gelijk. 

Doordat er ~n de evenwichtstoestand geen gasstromingen meer optreden 

kunnen de drie verschillende ruimten geïsoleerd van elkaar gezien wor

den. Nu geldt dus voor iedere ruimte apart de ideale gaswet. 

p = n.k T. met ~ 
~ ~ 

1 ' 3. (A2-6) 

(A2-7) 

Het totale aantal neon atomen ~n de drie ruimten wordt nu gegeven door: 

N. = n.V. met ~ = 1 ' 3. (A2-8) 
~ 1 ~ 

N2 = f n2 dV (A2-9) 
v2 

Uit de vergelijkingen A2-6 en A2-8 volgt dat het totale aantal gas

atomen ~n de anode- en de kathoderuimte de volgende verhouding hebben: 

(A2-1 0) 

Uit de vergelijkingen A2-2, A2-7 en A2-9 volgt het aantal atomen ~n de 

positieve kolom van de gasontlading. 

(A2-11) 

Wanneer in deze vergelijking het gastemperatuurprofiel volgens ver

gelijking A2-5 ingevuld wordt, dan is de oplossing van deze integraal 

bekend (BR073) en gelijk aan~ 

2 
7f R p 12 

N 2 = -:-k-(=T~2"'( 0""'")---.:T::-
2
..,( R=)~) 

T
2

(0) 

ln ( T (R) ) 
2 

(A2-12) 
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Gebruik makend van het gegeven dat het totale aantal atomen ~n de buis 

constant is (gesloten systeem) 

3 
L N. 

i=l ~ 
(A2-13) 

kan nu met behulp van de vergelijkingen A2-4, A2--10 en A2-12 de druk p 

bij de continu of gepulst brandende ontlading uitgedrukt worden in de 

temperatuur, de vuldruk en de afmetingen van de buis. 

p 

(A2-14) 

Deze vergelijking wordt in het model van de nagloei van neon gasontlading

en gebruikt om de werkelijke gasdruk tijdens de ontlading te bepalen. 

Bij een gepulste ontlading met een aantijd van 6 ms en een uittijd van 

8 ~s zijn volgens de thermokoppelmetingen de volgende temperaturen ge

meten aan een buis met een vuldruk van p
0
= 100 torr. 

T2 (0) = 350 K 

T
2

(R) = 309 K 

T
1 

= 345 K 

r
3 

= 307 K 

Nu worden voor de diverse ruimten van de ontladingsbuis de volgende 

lengten genomen: 

1
1 

= 1
2 

= 10 cm 

12 = 30 cm 

Volgens vergelijking A2-14 ~s nu de werkelijke druk in de ontladingsbuis 

gelijk aan: 

p = 111 to-rr. 
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Appendix 3. Het meetprogramma NEON. 

Om de metingen aan de nagloei van neon gasontladingen te verrichten 

met behulp van het PDP 11 V03- CAHAC systeem ~s een progrannna ge

schreven. Dit meetprogramma, genaamd NEON, is geschreven in de com

putertaal FORTRAN IV. Doordat het meetprogramma is opgezet als een 

compleet file- en data-behandelingssysteem zullen wij de term meet-

. programma vervangen door meetmonitor. 

De meetmonitor is een zelfstandig programma dat op interactieve w~Jze 
~ 

met de experimentator communiceert. Alle commando's worden direct of 

zo snel mogelijk uitgevoerd. Het programma is ook toegerust om opera

ties op files uit te voeren. In ons geval wordt onder een file een be

stand waarin de resultaten van één meting z~Jn opgeslagen verstaan. 

Aan de hand van een aantal blokschema's zal nu de globale werking van 

de meetmonitor NEON worden uitgelegd. De syntax van de commando's die 

geaccepteerd worden door de meetmonitor NEON wordt beschreven in een 

handleiding (BOM78c). Wanneer een syntactisch foutief commando gegeven 

wordt, genereerde de meetmonitor een foutmelding die aan de experimen

tator wordt door gegeven via het beeldscherm van de terminal die is 

aangesloten op de computer. De structuur van de meetmonitor is zodanig 

dat op bepaalde punten in het programma een veelheid van taken opge- . 

start kan worden. Dit gebeurt middels een commando van de gebruiker. 

Indien de meetmonitor hiernaast nog gegevens nodig heeft om een taak 

te kunnen vervullen dan vraagt de monitor deze gegevens op via de ter

minal. 

Bij de opzet van het programma is gebruik gemaakt van de door Digital 

geleverde mogelijkheid om meerdere routines, die elkaar niet aanroepen, 

hetzelfde geheugengebied van de PDP 11 computer te laten gebruiken. 

Dez~ mogelijkheid heeft de naam overlay. Door de overlay-structuur van 

de meetmonitor is het mogelijk veel onafhankelijke functies in het pro

gramma op te nemen. De beperkende fáctor voor de programmagrootte is 

door deze overlay-structuur niet de maximale geheugencapaciteit van de 

PDP 11 computer (28 K woorden.), maar de maximale opslagcapaciteit van 

het ~n ons systeem gebruikte medium voor opslag van programma's en data. 

Dit medium is de floppy diskette. Dat zijn r.1et een magnetische laag be

dekte schijven waarop gegeveris vastgelegd kunnen worden. 
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De meetmonitor accepteert cormnando's met behulp van routines die ont

worpen zijn door van Heusden {HEU76) en van Schaik (SCH79). Deze rou

tines zijn gebundeld in het FOCA-systeem. Dit FORTAN - CAMAC systeem 

is een bibliotheek bestaande uit routines die het mogelijk maken om in 

een programma meerdere taken semi-parallel te laten verlopen (BOM78b). 

Ook zijn er in deze bibliotheek routines opgenomen die de cormnunicatie 

met het CAMAC systeem sterk vereenvoudigen (BOM78b, SCH79). 

In de onderstaande figuur A3-1 is een schematische weergave van de in 

de NEON meetmonitor gebruikte commando acceptatielus getekend. De uit .te 

voeren taak wordt pas opgestart na de WAlT routine. Door gebruik te ma

ken van het FOCA systeem voor semi-parallelle procesverwerking is het 

mogelijk om vanuit bepaalde punten van een taak de computer even terug 

te laten spr~ngen naar de in figuur A3-I getekende cormnando acceptatie 

lus, om te kijken of er in de tussentijd nog een commando is gegeven. 

Figuur A3-l. Sterk vereenvoudig schema van de kringZoop waarin het 

computersysteem op commando's wacht en eventueel taken 

uitvoert. 

Een voorbeeld hiervan is het STOP commando dat het mogelijk maakt om 

een meting te stoppen, of het SUSPEND commando dat een meting tijdelijk 

onderbreekt. 

. ·' J; 
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In figuur A3-2 is in blokschema de hoofdlus van het programma getekend. 

Van hier uit worden alle taken gestart door middel van de in de ver

schillende blokken aangegeven commando's (Figuur A3-2, BOM78c). De deel

taken MEASURE en AUTO hebben ook de mogelijkheid om commando's te accep

teren. Deze commandolussen worden ook in de vorm van blokschema's behan

deld. 

Nu zullen de in figuur A3-2 ingetekende commando's en bijbehorende taken 

in het kort worden behandeld. 

READY 

Met dit commando geeft de gebruiker van de meetmonitor aan de monitor te 

kennen dat de monitor niet meer gebruikt zal worden en dat de besturing 

van de computer overgegeven moet worden aan de systeemmonitor. 

MEASURE 

Met behulp van dit commando geeft de experimentator aan de computer te 

kennen dat deze met meten moet beginnen. 

In figuur A3-3 wordt een blokschema van de meetroutine gegeven. Dit blok

schema behandeld de organisati~ van de metingen. De routine WATCHDOG is 

_ een speciaal soort routine die gestart wordt wanneer de optie watchdog 

niet binnen 30 seconden na het opzetten van deze optie is neergehaald. 

De routine WATCHDOG heeft dus inderdaad de functie van waakhond. Wanneer 

de routine in actie komt dan geeft deze een melding door aan de gebrui

ker en start het meetsysteem weer door Voor zover we hebben kunnen na

gaan worden er geen meetfouten geÏntroduceerd ten gevolge van dit door-· 

starten. De routine WATCHDOG komt alleen in actie wanneer om een overig

ens onbekende oorzaak het meetsysteem ergens blijft hangen. 

Met behulp van de in figuur A3-3 schematisch weergegeven meetroutine 

kunnen vier soorten metingen verricht worden. Namelijk: 

Fluorescentie metingen. 

Recombinatie metingen. 

Puls metingen. 

Dubbele puls metingen. 

In figuur A3-4 wordt in blokschen1a het hart van de meetroutine weerge

geven. Zoals uit dit blokschema blijkt wordt er voordat de meting echt 

begint eenmaal een uit/aan puls gegeven aan de ontladingsbuis. 

! ; 
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Figuur A3-2. Het blokschema van een programmalus van de meetmonitor NEON~ 
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experimentator. 
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Figuur A3-3. Het blokschema van de routine die de organisatie rondom de 

metingen voor zijn rekening neemt. 
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Figuur A3-4. Een sterk vereen?)oudigd blokschema van de meetroutine in de 

meetmonitor NEON. 

' . : 



-178-

Deze puls dient om de timing van de pulsering van de ontlading over 

te nemen van de schakeling die gegeven wordt in appendix 4. 

Na iedere uit I aan cyclus van de ontlading wordt er getest of er een 

fout in de timing van de pulsering van de ontlading is opgetreden. Als 

dit het geval is dan wordt die cyclus herhaalt. 

Uit het blokschema in figuur A3-3 blijkt verder dat na een tijdelijk 

onderbreken van de meting door middel van het SUSPEND commando, het 

mogelijk is enkele commando's te geven waardoor weer deeltaken gestart 

worden. Het commando RESTART laat de meting weer doorlopen. 

INIT 

Met behulp van deze opdracht wordt het programmadeel gestart dat alle 

noodzakelijke gegevens voor het verricht van de metingen opvraagt van 

de experimentator. 

AUTO 

Deze opdracht start een speciaal gedeelte van de NEON meetmonitor. 

Het in figuur A3-5 getekende blokschema maakt duidelijk dat het hier 

gaat om een routine die het mogelijk maakt dat het meetprogramma ge-

heel autonoom meerdere metingen achtereen verricht. Ook is het mogelijk 

om een serie meetdata van de floppy diskette terug te lezen en te printen 

via de regeldrukker die ook deel uitmaakt van de computerconfiguratie 

rond het cyclotron (Figuur 13-4-1). In het blokschema van de AUTO rou

tine is een afwijkende structuur van de commandolus getekend ten opzichte 

van de blokschema's van de figuren A3-2 en A3-3. In de AUTO routine 

wordt het commando niet direct uitgevoerd, maar pas na de MEASURE of de 

GET actie. De in het blokschema met open cirkels aangegeven knooppunten 

geven een van het opgegeven commando afhankelijke keuze aan. 

Wanneer de opdracht AUTO RUN gegeven wordt dan start de computer een 

serie autonoom verlopende metingen op. DE opdracht AUTO GET veroorzaakt 

een autonoom ophalen van files van het massageheugen, de floppy diskette. 

SET en RESET options en NEWS 

Met deze commando's kunnen bepaalde mogelijkheden van de NEON meetmoni

tor aan of af gezet worden. Met name is het mogelijk om alle vragen die 
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Figuur A3-5. Het blokschema van de T-Outine die autonoom metingen kan ver

richte~. De met cirkels omgeven knooppunten zijn punten waar 

de computer op grond van een gegeven commando een keuze maakt. 
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het programma stelt voor het starten van een meting, uit te schakelen. 

Evenals het mogelijk is de noodzaak commentaar in te typen bij de me

tingen weg te nemen. 

Ook ~s het mogelijk om een nieuwsfile aan te maken of te verwijderen. 

Een nieuwsfile heeft tot taak om berichten voor een andere experimen~ 

tator op een eenduidige manier door te geven. 

De experimentator die bij het starten van de meetmonitor NEON de mel

-ding krijgt dat er een nieuwsfile aanwezig is kan met behulp van de 

opdracht NEWS de berichten op zij beeldschermstation doen verschijnen. 

DELETE file 

Deze opdracht maakt het mogelijk om een file met meetgetallen die op

geslagen is op de floppy diskette te verwijderen. De naam waaronder 

I 

de meetmonitor standaard de meetdata opslaat bestaat uit 9 karakters. 

Hiervan bestaan de eerse 6 karakters uit de datum waarop de file is 

aangemaakt op het massageheugen. De laatste 3 karakters bestaan uit het 

experimentnummer. 

PLOT 

Met behulp van deze opdracht is het mogelijk een grafische weergave -

van de meetgetallen te produceren via de drumplotter die aanwezig is 

in het computersysteem rond het cyclotron van de THE (Figuur 13-4-1). 

Met behulp van de opdracht INIT PLOT kan het formaat van de plots 

worden opgegeven. Er kan gekozen worden uit de formaten A4 tot en met 

A7. Ook kan het formaat in millimeters worden opgegeven. 

De commandocombinatie PLOT PRINT laat het programma een histogram van 

de meetdata tekenen via de regeldrukker. 

PRINT en TYPE 

De PRINT opdracht geeft de mogelijkheid om de meetgetallen, te zamen 

met de timing gegevens en gegevens over andere voor het experiment be

langrijke zaken, alsmede het commentaar van de experimentator bij de 

metingen, te printen via de regeldrukker. Met behulp van de opdracht 

TYPE wordt dezelfde informatie weergegeven op het beeldschermstation 

van de experimentator. 

J; 

; 
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GET, STORE en READ 

Deze opdrachten besturen het verkeer van de meetgetallen van en naar 

de floppy diskette. Door de GET opdracht wordt een file met meetgetal

len van het floppy diskette gelezen en in de buffers van de NEON meet

monitor geschreven. De STORE opdracht start een routine op die de buf

fers van het NEON meetprogramma wegschrijft naar het massageheugen, de 

floppy diskette. Alle belangrijke gegevens, te zamen met eventueel com

mentaar wordt ~n de betreffende file weggeschreven. Hierdoor blijft · 

iedere meting goed gedocumenteerd bewaard. De naam waaronder zo'n file 

met gemeten getallen wordt weggeschreven bestaat uit twee gedeelten~ 

Een deel dat standaard uit de datum bestaat en maxiTh~al 6 karakters be

slaat, en een tweede deel dat uit drie karakters bestaat en gevormd 

wordt door het experimentnummer. Het blijft echter steeds mogelijk zelf 

een naam op te geven. 

Met behulp van de READ opdracht kunnen meetgetallen teruggelezen worden 

uit het geheugen van de displayeenheid. Een nadeel hierbij is dat de ge

gevens omtrent de experimentele situatie alsmede die over de timing van 

de meting niet ~n dat geheugen voorhánien zijn en dus ook niet terug ge~ 

lezen kunnen worden. Een tweede nadeel van dit teruglezen uit het ge

heugen van de display is dat de getallen in dat geheugen sterk afgerond 

worden. De GET DISPLAY opdracht is synoniem met READ. 

HELP 

Dit commande genereert een lijst van alle voor handen zijnde commando's 

op het beeldscherm van de terminal van de experimentator. Dit commando 

dient dus voornamelijk ter voorkoming van het steeds maar ter hand 

moeten nemen van de handleiding bij de NEON meêtmonitor (BOM78c). 

; 
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Appendix 4. Een schakeling die de aan I uit tir~ling van de ontladin~ 

verzorgt wanneer er niet gemeten W8rdt. 

Zoals in hoofdstuk 8 beschreven wordt, is de gastemperatuur in de ont;.. 

ladingsbuis afhankelijk van het vermogen dat in de buis gestopt •·mrdt. 

Doordat tijdens de metingen de ontladingsLuis in een bepaald ritme aan 

en uit gaat zal er tijdens de metingen minder energie per tijdseenheid 

aan de buis worden toegevoerd dan het geval is bij de continu brandende 

ontlading tussen de metingen in. Hierdoor zal de gastèmperatuur zich · 

tijdens de metingen in een tijd van ongeveer 10 minuten op een andere, 

lagere, evemáchtstemperatuur gaan instellen dan de evenwichtswaarde 

bij een continu brandende ontlading. 

Om nu te voorkomen dat de gastemperatuur zich tijdens de eerste 10 

minuten van een meting verloopt van de ene naar de andere evenwichts

waarde, 1s een sc.hakeling gebom.;rd die de aan I uit timing van de 

ontlading overneemt van de computer op het moment dat een meting afge

lopen is. Als de computer weer begint aan een volgende meting dan neemt 

deze de timing weer over. Dèze overname wordt automatisch geregeld. 

Op deze man1er wordt gewaarborgd dat zowel tijdens de metingen als tus

sen de metingen 1n steeds een gelijk vermogen aan de buis wordt toege

voerd. Hierdoor bevind de gasterneratuur zich steeds op 'de eveawichts

waarde voor de gepulste ontlading. 

De schakeling bestaat in feite uit drie componenten; namelijk een elek

tronische schakelaar, een oscillator en een beslissingseenheid. 

De beslissingseenheid beslist of de computer dan wel de interne oscil

lator de timing van de ontlading moet verzorgen. De beslissingseenheid 

bestuurt de elektronische schakelaar die het gekozen signaal dan door

laat. In de onderstaande figuur is de schakeling in blokschema .veer

gegeven. 

De schakeling 1.s uitgevoerd met behulp van logische elementen en multi

vibratoren, die alle opgebouHd zijn in de vorm van i_ntegrated circuits. 

De codering van de gebruikte IC's zijn SN74LSOON en SN74LS123N. 

De beslissingseenheid neemt zijn beslissing op grond ván het een be

paalde tijd (20 ms) constant zijn van het signaal dat via het CAM!I.C 

systeem en de presetscalc.rs door de computer gegeven wordt. 
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Figuur A4-1. De schakeling die de aan I uit timing van.de ontlading 

verzorgt wanneer er geen meting bezig ~s~ in blokschema. 

Op het moment dat er een verandering komt in het signaal dat de com

puter via het CAMAC systeem naar de meetopstelling stuurt dan wordt 

de interne oscillator afgekoppeld en verzorgt de computer verder de 

timing van de ontlading. 

Met het oog op de overname van de tirning van de ontlading door het 

computersysteem is in het meetprogramma NEON een extra puls ingebouwd, 

voorafgaande aan de eigenlijke meting. Opdat de buis bij het begin van 

de eigenlijke meting zeker in de aan-stand staat. Deze extra puls is 

dus een ingebouwde extra zekerheid voor de correcte timingovername door 

het computersysteem. 

In de onderstaande figuur A4-2.is de schakeling zelf weergegeven. De 

aan- en de uittijd van de pulsen die gegenereerd worden door de oscil

lator zijn met behulp van regelbare weerstanden continü regelbaar in 

een interval van 2 tot 18 ms. 
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Figuur A4-2. H~t sch~~a van de schakeling die ervoor zorgt dat tussen de 

metingen in de ontlading in een opgegeven ritme pulseert. 
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Appendix 5. De procedurebibliotheken die 1n het computerprogramma dat 

ontworpen is naar aanleiding van het afterglowmodel, gebruikt 

worden. 

Hetcomputerprogramma dat geschre~en is naar aanleiding van het afterglow

model, is geschreven in de taal BEATHE. Dit is een locale variant van de 

computertaal ALGOL 60, die geënt 1s op het B7700 computersysteem dat aan

wezig is in het rekencentrum van de Techische Hogeschool te Eindhoven. 

Het computerprogramma roept twee vrij grote procedurebibliotheken aan. 

Een van deze procedurebibliotheken, namelijk de TOFPROCEDURES bibliotheek 

is ontworpen in de groep Molecuulfysica van de vakgroep Deeltjesfysica 

van de THE (HAB75). De filosofie achter deze procedurebibliotheek wordt 

besproken in paragraaf AS-2. 

De tweede procedurebibliotheek die besproken wordt is de bibliotheek 

AFTPROCEDURES, die opgezet is als een aanvulling op de bibliotheek TOF

PROCEDURES. De procedures in deze bibliotheek zijn specifiek geschreven 

voor gebruik in het afterglowprogramma. Door de algemene opzet van de 

bibliotheek AFTPROCEDURES zijn de procedures uit deze bibliotheek mogelijk 

ook voor anderen nuttig. In paragraaf AS-2 wordt een beschrijving van deze 

procedurebibliotheek gegeven. 

In de laatste paragraaf van deze appendix, paragraaf AS-3, wordt een lite

ratuurlijst gegeven van literatuur die het werken met het B7700 computer

systeem sterk kan vergemakkelijkén. 
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AS-1. De procedurebibliotheek TOFPROCEDURES. 

Om te voldoen aan de behoefte aan procedures die op een uniforme WLJZe 

veel voorkomende handelingen binnen een computerprogramma kunnen regelen 

heeft Habets (HAB75) de file TOFPROCEDURES ontworpen voor gebruik op de 

B7600 I B7700 computersystemen van de Technische Hogeschool te EindhovEn. 

De TOFPROCEDURES zijn geschreven in een locale variant van ALGOL 60, ge

naamd BEATHE (!urroughs ~xtended !LGOL !echnische ~ogeschool ~indhoven). 

De file TOFPROCEDURES is geschikt om met behulp van de BEAT!JE-compiler 

optie 

$ 'INCLUDE' TOFPROCEDURES 

aan de primaire invoer van de BEATHEcompiler toe te gevoerd te worden. 

De procedurebibliotheek TOFPROCEDURES is specifiek geschreven voor toe

passing in de groep Molecuulfysica. Een groot aaotal procedures is dan 

ook geënt op gebruik in programma's die dienen ter verwerking van data 

die afkomstig zijn van metingen met de looptijdopstellingen in deze groep. 

TOF is een afkorting van !ime ~f flight, vandaar dat de procedurebiblio

theek zo genoemd is. Echter naast de specifieke procedures voor verwer

king van de looptijddata zijn er ook veel algemene procedures , zoals 

procedures die kleinste kwadraten analyses uitvoeren. 

Hierdoor is de procedurebibliotheek ook aantrekkelijk voor gebruikers 

die geen deel uimaken van de groep Molecuulfysica. 

De file TOFPROCEDURES staat opgeslagen op een massageheugeneenheid van 

het B7700 systeem, genaamd USER1, onder de naam: 

(U444S349)TOFPROCEDURES 

Deze file bevat naast een aantal "d.efines" alleen decaraties van pro

cedures en compiler-opdrachten (Bijvoorbeeld de INCLUDE opdracht.). 

Een'DEFINE' is een initialisatie opdracht waarmee een gekozen identifier 

een bepaalde waarde of betekenis krijgt. 

De procedure-declaraties vallen uiteen in een aantal niveau's (levels). 

Een procedure in een hogere level kan gebruik maken van een procedure 

die gedeclareerd is in een lager level. Ieder level bestaat steeds uit 

een interval van 10
8 

regelnummers, waardoor ieder level ~aximaal 108 

kaarten kan bevatten. 
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De procedures 1n de bibliotheek vallen uiteen 1n acht verschillende 

groepen: 

-1- Algemene procedures voor verwerking van meetresultaten. 

-2- Procedures die alleen bestemd zijn voor de verwerking van de 

loop tijdmetingen. 

-3- Eenvoudige rekenprocedures die door de andere tofprocedures 

kunnen ~vorden aangeroepen. 

-4- Algemene in en output procedures. 

-5- In- en output procedures die alleen bedoeld Z1Jn voor looptijd 

data. 

-6- Eenvoudige 1n- en output procedures die door de andere tofpro

cedures kunnen worden aangeroepen. 

-7- Een combinatie van de groepen -4- en -5-. Dat wil zeggen dat 

deze groep pestaat uit procedures die niet echt algemeen zijn, 

maar mogelijk wel voor andere dan looptijdtoepassingen gebruikt 

kunnen worden. 

-8- Procedures die bestemd Z1Jn voor het verkeer met standaard 

groupfile. Deze procedures zijn bedoeld voor het verkeer met 

magnetische tapes. 

Een inhoudsopgave van de TOFPROCEDURES wordt gegeven in HAB75. 

Door de gewoonte van de programmeurs van de TOFPROCEDURES om ieder pro

cedure van commentaar te voorzien is het ook mogelijk om direct in een 

listing van de TOFPROCEDURES te kijken zonder voorkennis van het proce

durepakket. De naamgeving van de procedures in de bibliotheek is zodanig 

dat uit de naam de globale werking van de procedure afleidbaar is. Om 

verwarring met een eigengeschreven procedure te voorkomen wordt iedere 

procedurenaam in de bibliotheek vooraf gegaan door het voorvoegsel TOF. 

Ten gevolge van het feit dat de makers van de TOFPROCEDURES zich aan 

een aantal conventies gehouden hebben betreffende de proceduredeclara~ 

ties, is de behandeling van data binnen een programma steeds op een dui

delijke, unforme en efficiënte manier geregeld. Het verdient aanbeveling 

dat de programmeur die gebruik wil maken van de TOFPROCEDURES zich bij het 

zelf declareren van procedures ook aan deze conventies hóudt. 

I. 
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Deze conventies zijn: 

-1- De procedure declaraties bevatten geen array's als formele para

meters. Gebruik steeds de combinatie Jensenparameter - Jensenvaria

bele. Literatuur omtrent dit zogenaamde Jensen-device wordt in para

graaf AS-3 gegeven. 

-2- Steeds is geprobeerd het verkeer met de formele parameters beperkt 

te houden. Soms zijn daarom intern in een procedure dubbelgangers 

gebruikt. 

-=-3- Er worden geen vaste onder- en bovengrenzen voor de jensen-parameters 

(en dus voor de array's) meegegeven. Deze grenzen worden expliciet 

meegegeven op de formele parameterlijst. 

-4- De loop van het programma moet gemakkelijk gevolgd kunnen worden 

aan de hand van de output. Dit kan verwezenlijkt worden door als 

regel begin en eind van de uitvoering van procedures te vermelden 

in de output. Hiertoe zijn speciale procedures aamvezig in TOFPRO

CEDURES. Dit geldt natuurlijk alleen voor algemene en speciale ver

werkingsprocedures die niet in een hoogfrequente lus verwacht worden 

-5- De procedures die executiemeldingen geven, geven als regel ook de 

waarden van de actuele parameters die op dat moment relavant zijn. 

Dit geldt met name voor de boven- en de ondergrenzen van de jensen

variabelen. 

-6- De procedure-heading bestaat over het algemeen uit: 

<optional type> PROCEDURE <procedure identifier> 

(<formal paEameter part>) ; <value part> 

<specification part> ; 

% <comment>. 

Deze onderdelen van de procedureheading worden nu punt voor punt 

besproken. 

-A- <optional type> 

Waar een karakteristiek resultaat van de procedure-aanroep als 

BOOLEAN, REAL of INTEGER te geven ~s, wordt consequent gebruik 

gemaakt van de typed procedure. 

-B- <procedure identifier> 

De naam van de procedure moet zo goed mogelijk de werking van 

de procedure verraden. Om voor de handliggende namen zoveel mo

gelijk vrij te houden wordt in de procedurebibliotheek TOFPROCE-

i' 
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URES practisch iedere procedurenaam vooraf gegaan door het voor

voegsel TOF. De naam wordt gevolgd door een volgnummer dat bedoeld 

is om verschillende versies van één procedure van elkaar te kunnen 

onderscheiden. 

Dit alles resulteert vaak ~n vervelende namen zoals bijvoorbeeld: 

TOFLINKLKI~ADRl. 

Bij vaak aangeroepen procedures wordt en~gsz~ns de hand gelicht 

met deze regels. Voorbeelden hiervan zijn de procedures SOM en 

SORTEREN. 

-C- <formal parameter part> 

In de procedures wordt nooit gebruik gemaakt van globale variabelen. 

Iedere variabele wordt dus ofwel formeel in de procedureheading, 

ofwel locaal gedeclareerd. 

De volgorde van de formele parameters ~s zodanig dat zoveel moge

lijk eerst de ingangs en dan de uitgangsparameters gedeclareerd 

worden. De files worden mmestal achteraan gedeclareerd. 

Jensen-parameters gaan zo mogelijk onmiddelijk vooraf aan de bij

behorende Jensen variabele. Uit de naam van de Jensenvariabele 

moet duidelijk blijken welke Jensenparameter erbij hoort. 

Integer jensenparameters worden onmiddelijk gevolgd door hun 

boven- en ondergrenzen. 'De werking van een procedure is vaak het 

wijzigen van variabelen. Om de gebruiker van TOFPROCEDURES zo 

vrij te laten als maar mogelijk is, worden in zo'n geval meestal 

verschillende ingangs- en uitgangsvariabelen gebruikt. De actuele 

parameters mogen dan gelijk zijn. 

-D- <value part> 

Het opnemen van een formele parameter ~n de value-list veroorzaakt 

het opzetten van een dummy variabele in de eigen stack van de pro

cedure. Bij aanroep van de procedure wordt de waarde van de cor

responderende actuele ·parameter uitgerekend en toegekend aan de 

dummy. Intern wordt dan verder met deze dummy gerekend. 

Dit impliceert: 

-1- Sneller werken van de procedure doordat ~e variabele éénmaal 

berekend wordt en de variabele erg dicht in de buurt in het 

J •· 
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geheugen van het computersysteem te vinden.1.s. 

-2- De betreffende variabele komt altijd ongewijzigd uit de 

procedure. 

Als regel worden er zoveel mogelijk parameters 1.n de value]ist 

opgenomen. 

-E- <specification part> 

In dit gedeelte van de procedureheading wordt het type van de 

formele parameters gespecificeerd. 

-F- <comment> 

Dit gedeelte bevat commentaar dat essentieel bekend moet Zl.Jn 

bij de gebruiker van de procedure. ~eestal wordt de globale 

werking van de procedure vermeld, alsmede een lijst van formele 

parameters waarmee bij aanroep van de procedure expressies mogen 

corresponderen. Een expressie voor een andere dan de opgegeven 

parameters resulteerd over het algemeen in een INVALID OPE~\TOR 

foutmelding tijdens de executie van de procedure. 

Op grond van de bovenstaande conventies, die aangehouden zijn bij het 

ontwep van de TOFPROCEDURES, kunnen ook een aantal afspraken worden vast

gelegd voor gebruikers van de TOFPROCEDURES. Hanneer men zich aan deze 

afspraken houdt, komt dat de uniformiteit van de programmeerwijze en dus 

de leesbaarheid van de programma's ten goede. 

De afspraken zijn: 

-1- Identificeer steeds de output van een programma met de datum en 

het tasknummer. Gebruik hiervoor de procedures TOFKOPl en TIJD

MELDING. 

-2- Begin indien mogelijk een array met ondergrens 1. 

-3- Beperk het aantal in array's opgeslagen data. 10K geheugen, dat 

zijn 10000 getallen, is heel redelijk. 50 K geheugenruimte is al 

erg veel. 

-4- Bij ve1verking van meer dan één meting moeten deze metingen 

steeds één voor één ingelezen en verwerkt worden. 

Wanneer deze afspraken in acht genomen worden dan zal de gebruiker van de 

TOFPROCEDURES merken dat zijn programmeerwijze opcimaal aansluit bij die 

toegepast bij qet ontwerp van de TOFPROCEDURES. 



-J9J-

De aanroep van de TOFPROCEDURES op zich zelf staat beschreven in BOM78a. 

Gebruikers van de procedurebibliotheek AFTPROCEDURES hoeven deze wijze 

van aanroepen niet te volgen. De wijze van aanroepen van de TOFPROCEDURES 

via de AFTPROCEDURES staat beschreven in paragraaf AS-2. 
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A5-2. De procedurebibliotheek AFTPROCEDURES. 

In navolging van de procedurebibliotheek TOFPROCEDURES, en als aanvulling 

hierop is de procedurebibliotheek AFTPROCEDURES geschreven. 

In grote lijnen is de opzet van deze bibliotheek gelijk aan die van TOF

PROCEDURES, alleen 1s deze opzet meer gespitst op toepassing in het com

puterprogramma dat opgesteld is naar aanleiding van het afterglo\vmodel. 

De procedurebibliotheek id opgeslagen op USER2 onder de naam: 

(U7088S664)AFTPROCEDURES. 

De W1Jze van aanroepen en vertalen, met behulp van de nieuwste versie van 

de ~ork-!low language (WFL) die op het moment beschikbaar is, van de pro

cedurebibliotheken in een programma gebeurt dan door de volgende kaart in 

het programma, direct na de eerste "BEGIN' op te nemen: 

$ 'INCLUDE' AFTPROCS 

Met behulp van de bovenstaande comiler-opdracht worden zowel de bibliotheek 

AFTPROCEDURES als de bibliotheek TOFPROCEDURES aan het programma toegevoegd. 

Het vertalen van een programma dat bijvoorbeeld onder de naam PROG op het 

geheugen POOL is opgeslagen, geschiedt als volgt. (De <I> staat voor een 

speciaal karakter dat aangeeft dat de kaart een stuurkaart is.) 

<I> BEGIN JOB VERTAAL ; QUEUE = ~ 

<I> MAXPROCTIME = 75 ; MAXLINES = 600 

<I> USER = Ul23S456/password ; 

<I> COMPILE CODE/PROG ON POOL WITH BEATHE LIBRARY ; 

<I> COMPILER FILE AFTPROCS = (U7088S664)AFTPROCEDURES ON USER2 ; 

<I> COMPILER FILE TOFPROCS - (U444S349)TOFPROCEDURES ON USERI ; 

<I> COMPILER FILE CARD = PROG ON POOL ; 

<I> END JOB 

Deze sequentie van kaarten heeft tot gevolg dat het programma PROG dat op 

POOL staat vertaald wordt, met inbegrip van de beide procedurebibliotheken 

TOFPROCEDURES en AFTPROCEDURES, en dat de vertaalde vers1e van het programma 

onder de naam CODE/PROG op POOL wordt opgeslagen. 

De procedurebibliotheek AFTPROCEDURES maakt gebruik van de procedures ûit 

de bibliotheek TOFPROCEDURES. 

·, i• . 
J' 
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De bibliotheek AFTPROCEDURES bevat de volgende procedures: 

IDENTITEITSNR 

Deze procedure geeft de output (2 files) een idetiteitsnummer dat bestaat 

uit een progrannnanunnner en een versienunnner dat opgebouwd is uit de datum 

en een volgnunnner. 

EXBLOCKMELDING 

EINDEXBLOCKMELDING 

Deze procedures dienen om een progrrunmablok ~n de output te markeren. 

FOUTBLOCKMELDING 

Deze procedure geeft vanuit een bepaald progrannnablok een foutmelding. 

AFTSCHRIJFS 

AFTSCHRIJF8 

Deze procedures schrijven 5 respectievelijk 8 array's over op andere 

array's. 

F 

G 

JBESSO 

ESSEL 

TEMP 

Deze procedures berekenen bepaalde functies. Bedoeld voor gebruik ~n het 

afterglowprogrannna. 

INTTRAP 

Inte~ratieprocedure die gebruik maakt van de trapeziumregel. 

MEAN 

Deze procedure bepaald het gemiddelde van een cylind~rsynnnetrisch profiel. 

: 
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PRINTMATRIX 

Een procedure die een matrix met maximaal 10 kolommen kan printen v1a 

een regeldrukker. 

AFTPLOTOPEN I 

AFTPLOTRECHTE I 

AFTPLOTCURVE I 

AFTPLOTMETING I 

TOFPPLOTDOTI 

AFTPLOTDOT I 

AFTPLOTSTREEP I 

TOFPPLOTSTREEPI 

Deze procedures ZJ_Jn bestemd om A4 plotjes te maken met een lange y- en 

een korte x-as via de plotters van het rekencent~um van de THE. 

Deze procedures zijn de tegenhangers van de plotprocedures in TOFPROCEDURES. 

Deze TOFplotprocedures produceren plotjes (A4) met een korte y- en een 

lange x-as. 

DELETERIJ 

Deze procedure venvijdert kolommen uit een matrix wanneer een element uit 

die kolom (of rij) aan een op te geven voorwaarde voldoet. 

AFTPLOT I 

Overkoepelende plotprocedure waarin praktisch alle mogelijkheden die de 

plotprocedures van TOFPROCEDURES en AFTPROCEDURES te zamen bieden beschik

baar zijn. 

PRINTAFHVARl 

Dez~ procedure print kolomsgewijs tot 9 variabelen die afhankelijk zijn 

van een in de eerste kolom te· printen parameter. Iedere kolom \-Jordt 

voorzien van een kop van maximaal 6 karakters. 

AFTPONS I 

AFTLEES I 

Procedures voor het pons~1 en teruglezen van matrices op ponskaarten of 

ponsbanden. 

J' 
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Procedures voor het opslaan en teruglezen van matrices op massageheugen

eenheden als bijvoorbeeld POOL, USERI, USER2 of BDKI. 

AFTDUMPFl 

Deze procedure maakt het mogelijk een file aan te maken die geschikt is 

om met behulp van een interactief plotprogramma geplot te worden. Dit 

plotprogramma ~s aanwezig op magnetische tape TAPEPJ(SERIALNO = 1375); 

onder de naam: 

(U7088S664)PLOTTER 

(U7088S664)RUNPLOTTER 

Dit laatste programma start het plotprogramma. 

READGETNAMEl 

Deze procedure vraagt de naam van een file die opgehaald moet worden aan 

de gebruiker. Speciaal bedoeld voor interactief gebruik van programma's. 

AFTTESTGETI 

Deze procedure kijkt of een bepaalde file op een bepaalde massageheugen~ 

eenheid aan\orezig ~s. 

PRINTAFHMAT 

Deze procedure print een matrix met de bijbehorende x en y parameters 

en met een kop boven de matrix. (Maximaal 9 kolommen.) 

PRINTSTRAAL 

Deze procedure print de aftand tot de buisas in centmeters en in het 

aantal dicretisatiestappen. Speciaal voor gebruik in het afterglowpro-
.. 

gramma. 

VERVALION 

VERVALUE 

Specifiek voor het afterglowprogramma geschreven procedures die de 

parti~le vervalfrequenties van de ionen respectievelijk de parti~le 

overdrachtsfrequenties van de elektronenenergie berekenen. 
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DELTAR 

Deze procedure bepaald de radiale component van de Laplace operator. 

VERVALPLMM 

VERVALPLRR 

VERVALPLSS 

VERVALPLTT 

Deze procedures berekenen, plotten en printen de partiële vervalfrequen

ties van respectievelijk de vier ls niveau's. De procedures zijn speci

fiek geschreven voor gebruik in het computerprogramma dat opgesteld is 

naar aanleiding van het model van de nagloei van neon gasontladingen. 
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