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Samenvatting. 

Het verval van de dichtheid van de onderste vier aangeslagen niveau's 

van neon (1s niveau's) in de nagloei van een neongasontlading is 

gemeten. Deze metingen zijn verricht met de fluorescentietechniek. 

Het beschouwde drukgebied strekt zich uit van 0.5 tot en met 100 torr; 

de ontladingsstromen liggen tussen 1 en 100 mA. 

Voor drukken van 1, 10 en 100 torr worden de meetresultaten vergeleken 

met de rekenresultaten verkregen met behulp van een numeriek model 

van de nagloei. De overeenkomst is voor 100 en 10 torr goed. Voor 

1 torr zijn er enige afwijkingen, welke worden veroorzaakt door onvol

doende gegevens over processen waarbij ladingsdragers betrokken Z1Jn. 

In de actieve ontlading zijn absolute dichtheden van 1s niveau's be

paald met een nieuwe absorptiemeetmethode. Bij deze methode wordt de 

afname van de fluorescentie gemeten als functie van de afstand die de 

laserbundel heeft afgelegd in de ontlading. 

In de appendix worden voorbereidende berekeningen voor instralen met 

een laserbundel besproken. Deze zijn uitgevoerd om na te gaan in hoe

verre het roegeiijk is om met behulp van twee laserbundels de atoom

koppelingscoëfficiënten tussen de diverse 1s niveau's en de effec

tieve stralingsvervalfrequenties van de resonante 1s niveau's te 

meten. Voor dit doel 1s het numerieke model van de afterglew uitge

breid voor het geval er met een laser ingestraald wordt. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding. 

In dit verslag •wrden de metingen besproken van de dichtheden van 

de eerste vier aangeslagen niveau's van neon (Is niveau's) zowel in 

de actieve ontlading als in de nagloei van een neongasontlading. 

In hoofdstuk 2 tot en met 5 zullen theorie en metingen worden 

behandeld van de nagloei (afterglow). 

In hoofdstuk 2 worder. de basisprocessen en balansvergelijkingen voor 

de dichtheid van de ls niveau's van neon en de dichtheid van de 

ladingsdragers in het kort besproken. Dit als inleiding voor de 

terminologie die gebruikt wordt in de hoofdstukken 4 en 5 en appendix 1. 

De meetmethode van het verval van de dichtheden van de ls niveau's 

wordt in hoofdstuk 3 besproken. In èe hoofdstukken 4 en 5 worden de 

meetresultaten vergeleken met de theorie en de resultaten van de 

modelberekeningen van het verval van de dichtheid van de vier 

Is niveau's in de nagloei van een neon gasontlading. 

De nagloei begint als de excitatiebron van de gasontlading lS uit

geschakeld. Op het moment van uitschakelen zijn aanwezig in de gasont

ladingsbuis : electronen, atoomionen, molecuulionen, atomen 1n de 

Is niveau's en atomen in de hogere aangeslagen niveau's. De electrenen 

hebben op dat rooment nog een grote energ1e, maar deze neemt afhanke

lijk van de vuldruk af in 10 tot 100 ~s tot de gastemperatuur. Het 

aantal atomen in de hogere aangeslagen niveau's neemt snel af door 

verval naar de lagere niveau's. De dichtheid van de ls niveau's neemt 

echter langzaam af. Twee van de vier ls niveau's zijn metastabiel en 

de andere twee hebben door atoomkoppeling roet de metastabiele niveau's 

en door stralingsinvang een lange_effectieve levensduur (in de orde 

van l ros). Het dichtheidsverval van deze vier Is niveau's wordt geme

ten met de fluorescentietechniek. Hiervoor is gebruik gemaakt van 

een Spectra Physics dyelaser en een PDP11V03 minicomputer gekoppeld 

aan een CAMACsysteem. De meetmethode wordt beschreven in hoofdstuk 3. 
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Door van Bommel (BOM79) is een cocputermodel opgesteld van de nagloei 

van een neon gasontlading op basis van de balansvergelijkingen van 

hoofdstuk 2. In hoofdstuk 4 worden de computerberekeningen voor de 

dichtheid van de vier 1s niveau's vergeleken met de meetresultaten 

voor drukken van 1, 10 en 100 torr. In hoofdstuk 5 worden de meetresul

taten van het lp 1 niveau (de bovenste van de vier-Is niveau's) nog 

apart behandeld. In hoofdstuk 6 worden metingen beschreven met een 

nieuwe methode voor absorptiemetingen. Bij deze methode wordt de 

afname van het resonante laserlicht óepaald door de afname van de 

fluorescentie te meten als functie van de afgelegde weg 1n de 

ontlading. Uit de afname van de intensiteit van het fluorescentie

licht kunnen de absolute dichtheden van de ls niveau's bepaald 

worden. 

In appendix 1 is een uitbreiding van het afterglowmodel beschreven 

voor afterglows waar de dichtheidsverhoudingen verstoord worden door 

instralen met een sterke bundel resonant laserlicht. De eerste 

resultaten van de berekeningen met dit model zijn ook weergegeven in 

appendix I. 

Hoofdstuk 4 is tezamen met P.J.M. van Bommel geschreven. 

In dit verslag worden engelse termen gebruikt omdat deze veel voor

komen in de literatuur en (daardoor) ingeburgerd zijn in de 

gasontladingsfysica. 
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Hoofdstuk 2 Basisprocessen en balansvergelijkingen voor het 

afterglowmodel. 

De basisprocessen zullen hier in het kort behandeld worden. Voor 

een uitvoerige behandeling en beschrijving van een model van 

afterglow wordt verwezen naar van Bommel (BOM 79) en Steenhuysen 

(STE 79) en (DEN 76). 

Het voor ons belangrijke deel van het niveauschema van neon staat 

weergegeven in figuur 2-1. Van de onderste vier aangeslagen niveau's 

zijn er twee ( 3P2 en3Po) metastabiel. De andere twee ( 3Pl en 1P1) 

kunnen naar de grondtoestand vervallen onder uitzending van stra

ling met een golflengte van resp. 74.3 nm en 73.6 nm. Met behulp 

van het model van de afterglow wordt het verval van de dichtheden 

van deze vier 1s niveau's berekend als functie van de tijd na het 

beeindigen van een gasontlading. Ook het verval van de dichtheid 

van de ladingsdragers wordt door het model gegeven. 

In paragraaf 2-1 worden de basisprocessen en balansvergelijkingen 

voor de vier 1s niveau's en in paragraaf 2-2 voor de ladings

dragers beschreven. 

' . 
·I 
i 

; 
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2-1 De basisEracessen en balansvergelijkingen voor de ls niveau's. 

De Is atomen zullen ~n dit verslag als volgt benoemd worden: 

ls 5 of 3p2 of M 

Is'+ 11 3pl 
11 R 

Is 3 11 
3po 

11 s 
ls2 11 

lpl 
11 T 

ng' ne' n
1 

en n
2 

zijn de dichtheden van de atomen in de grondtoestand, 

van de electronen,van de atoomionen en van de molecuulionen. 

n , n , n en n z.~Jn de dichtheden van de atomen in de 3P2, 3P1, 3Po 
m r s t 

en 1P1 niveau's. 

2-1-1 Diffusie naar de wand. 

Het diffusieproces is van invloed op de bezetting van het 3P2 n~veau en 

het 3P0 niveau omdat de 3P2 en 3P0 atomen metastabiel zijn.Het diffusie

proces wordt op de volgende wijze in de balansvergelijkingen beschreven : 

an D 
_.!!!.._ = _!!! 'i/2 n 
at n r m g 

an D 
'i/2 ·s s = n 

at n r s g 

D en D zijn diffusieconstanten. 
m s 

v2 is de radiale component van de Laplaceoperator 
r 

(= --!- (r ~) cylindersymrnetrie) 
rar ar 

2-1-2 Driedeeltjesbotsing, 

Driedeeltjesbotsing tussen een metastabiel ls atoom en 2 atomen in de 

grondtoestand geeft vernietiging van het metastabiele atoom. 

Het reactieschema luidt 

x x 
Ne + 2 Ne ~ Ne

2 
+ Ne ~ 3 Ne + hv 
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De termen in de balansvergelijkingen ten gevolge van driedeeltjesbotsing 

zijn : 

au 
m 

ät 

au 
s 

= 
2 

-y n 
m g n 

m 

at = -y 
s 

2 
n 

g 
n 

s 

ym en ys zijn de driedeeltjesbotsingscoëfficiënten. 

2-1~3 Onderlinge botsingen tussen metastabiele atomen. 

Metastabiele ls atomen kunnen vernietigd worden door botsing met 

metastabiele ls atomen. Hierbij worden atoomionen of molecuulionen 

gevormd. 

* * + Ne + Ne ~ Ne
2 

+ e 

Volgens Deloch~ (DEL75) heeft de tweede reactie de voorkeur (70 %). 
De termen in de balansvergel~J·k~ngen t 1 b · 

L L en gevo ge van otsJ.ngen tussen 
metastabiele atomen onderling zijn : 

an 
m --= at 

au 
s 

--· = at 

2 
- a n 

mmm 
- a n n 

ms s m 

2 -a nn-cr n 
ms s m ss s 

a , a en a zijn de metastabielenbotsingscoëfficiënten. 
mm. ms ss 
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2-1-4 Effectief stralingsverval. 

Het 3P 1 en lp 1 niveau kunnen naar de grondtoestand vervallen onder 

uitzending van resonante straling van 74.3 nm en 73.6 nm. 

De absorptie van deze straling is, in het door ons gebruikte druk

gebied erg groot. De uitgezonden straling wordt voor het bereiken van 

de buiswand weer ingevangen door een atoom in de grondtoestand. 

Onder de conditie dat koR >> I en het dichtheidsprofiel van 3p1 en 1P1 

niveau hoofdzakelijk bepaald wordt door de processen resonant verval 

en stralingsinvang, is het proces als volgt voor te stellen : 

an 
r 

at = -v n 
er r 

= -v n 
et t 

k0 is de absorptiecoëfficiënt op de centrale golflengte voor absorptie 

"er en "et zijn de effectieve vervalfrequenties voor het 3P1 en het 

lp 1 niveau. 

v en v z~Jn afhankelijk van de druk en de temperatuur. er et 
Dit proces wordt uitvoeriger behandeld in hoofdstuk 5. 
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2-1-S Atoomkoppeling. 

Door botsing met een atoom 1n de grondtoestand kan een atoom in een 

aangeslagen toestand overgaan 1n een andere aangeslagen toestand. 

i f j = m,r,s,t 

De termen 1n de balansvergelijkingen ten gevolge van atoomkoppeling 

zijn voor koppeling tussen niveau i en niveau j : 

an. 
l. 

at - K .. n n. + K .. n n. 
l.J g l. J l. g J 

K .. enK .. zijn atoomkoppelingscoëfficiënten. 

i f J = m,r,s,t 

l.J J l. 
Voor de verhouding tussen K .. enK .. geldt ten gevolge van 11 detailed 

l.J J l. 
balancing 11 (KRU7S,HIT33) 

K.. 2J. + I 21. = _ _::1 __ 

K.. 2J. + 
Jl. J 

exp (-

k is de constante van Boltzmann. 

T is de gastemperatuur. 

u. -u. 
J 1.) 
kT 

g 

g 
J. en J. zijn de quanturngetallen voor het totale impulsmoment. 

1 J 
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2-I-6 Electronkoppeling. 

Door botsing met een electron kan een atoom in een aangeslagen toestand 

overgaan in een andere aangeslagen toestand. 

i :f J = m,r,s,t 

De termen ~n de balansvergelijkingen ten gevolge van electronkoppeling 

zijn : 

i :f J = m,r,s,t 

E .. en E .. zijn electronkoppelingscoëfficiënten. 
~J J1 

Voor de verhouding tussen E .. 
~J 

enE .. geldt ten gevolge van 11 detailed 
J~ 

balancing 11 als de electrenen op gastemperatuur zijn 

E.. 2J. + u.- u. 
21. = _..:;;~---:-
E.. 2J. + I 

J ~ exp (- kT ) 
J~ J g 

2-I-7 Dissociatieve recombinatie. 

Bij dissociatieve recombinatie treedt recombinatie op tussen een molecuul

ion en een electron, waarbij een instabiel aangeslagen molecuul ontstaat. 

Dit instabiele molecuul splitst zich in een aangeslagen atoom en een 

atoom in de grondtoestand. Het aangeslagen neonatoom bevindt zich ~n· 

een hoog aangeslagen niveau en vervalt snel naar een van de vier 

Is niveau's onder uitzending van een foton. In elk van de vier Is niveau's 

komt een fractie f. (i= m,r,s,t) terecht. 
~ 

De termen in de balansvergelijkingen ten gevolge van dissociatieve 

recombinatie zijn 

éln. 
~ 

at 

a.2 ~s de dissociatieve recombinatiecoëfficiënt. 

(i = m,r,s,t) 

Dit proces wordt uitvoerig behandeld door Verspaget (VER79) 
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2-1-8 De balansvergelijkingen voor de ls niveau's. 

Op grond van de processen genoemd in de voorgaande paragrafen, kan 

men de balansvergelijkingen voor de ls niveau's opstellen. 

an 
m 

at 

an 
r 

at 

an 
s 

at 

ant 

D 
2 m V2n 

2 
- y n n - 0 n - a n n - {(K + K + K )n 

n m m g m nuu m ms m s mr ms mt g 
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 2n2ne 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 + fra 2n 2ne tr g tr e t 
(5-2-2) 

D 2 2 
s v2n - y n n - a n - a n n 

n s s g s ss s ms s m 
g 

{(K + K + K )n 
sm sr st 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 + fsa 2n 2ne rs g rs e r ts g ts e t 

(5-2-3) 

at=- vet"t + (K n + E n )n - {(K + K mt.g mt e m tm tr + K )n ts g 

+ (Etm + Etr + Et )n }n + (K n s e t rt g + E n )n rt e r 

+ (K n + E n )n + f st g st e s ta2n?n - e 
(5-2-.~) 



-15-

2-2 De basisprocessen voor de ladingsdragers. 

2-2-1 Ionconversie. 

Bij ionconversie wordt een atoomion door botsing met 2 gasatomen 

omgezet in een molecuulion. 

+ + Ne + 2Ne 4 Ne
2 

+ Ne 

De termen ~n de balansvergelijkingen ten gevolge van ionconversie 

zijn : 

= 

B is de ionconversiecoëfficiënt. 

2-2-2 AIDbipolaire diffusie. 

Onder invloed van een ambipolair veld diffunderen electrenen en ~onen 

met gelijke snelheid naar de wand. 

-- = at 
D v2 

n
1 al r 

an2 2 
-- = D vr n

2 at a2 

Dal en Da2 z~Jn de ambipolaire diffusiecoëfficiënten. 

2-2-3 Atoomionrecombinatie. 

Bij dit proces recombineert een atoomion met een electron volgens de 
+ :t reacties : Ne + 2e 4 Ne + e + :r. 

Ne + e 4 Ne 

De term in de balansvergelijking ten gevolge van atoomionrecombinatie is: 

a
1 

~s de atoomionrecombinaticcoëfficiënt. 

al u: afhankelijk van n 
e 
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2-2-4 Dissociatieve recombinatie. 

Een molecuulion recombineert met een electron, waarbij een instabiel 

molecuul gevormd wordt. 

~·Ne*+ Ne 

De term in de balansvergelijking ten gevolge van dissociatieve 

recombinatie is : 

= - a n n 
2 e 2 

a
2 

is de dissociatieve-recombinatiecoëfficiënt. 

2-2-5 Onderlinge botsingen tussen metastabiele atomen. 

Bij botsing tussen twee metastabiele atomen kan een molecuulion of 

een atoomion gevormd worden. 

+ 
Ne + Ne + e 

De termen in de balansvergelijkingen ten gevolge van botsingen tussen 

metastabiele atomen zijn 

cr , cr en cr zijn de metastabielenbotsingscoëfficienten. 
mm ss ms 

g is de fractie van de botsingen tussen metastabiele atomen waarbij 

een molecuulion geproduceerd wordt. 
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De balansvergelijkingen voor de ladingsdragers Z1Jn als volgt 

ani 2 
8n

2 2 2 +2cr n n ) (1-g)/2 -- = Da 1vr nl - nl - a.l nenl + (cr n + cr n 
at g mmm ss s ms ffi s 

an2 
2 

8n
2 ~ (cr n2 2 

at Da2vr n2 + n2 - a.2 nen2 + + cr n + 2cr n n ) 
g 2 mmm ss s ms m s 

n = nl + n 
e 2 
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2-3 De rand- en beginvoorwaarden van de balansvergelijkingen. 

De rand- en beginvoorwaarden van de balansvergelijkingen kunnen 

als volgt worden weergegeven. 

Op grond van de cylindersymmetrie in de ontladingsbuis moet gelden 

dat de afgeleide naar de plaats van de dichtheid van de ls niveau's 

en de ladingsdragers, van de elektronenenergie en van de temperatuur 

op de as gelijk is aan nul op ieder tijdstip in de afterglow. 

In formulevorm kan dit als volgt worden gegeven: 

an 0 (5-5-1) 
ar r=O 

aT 
_jl = 0 

(5-5-2) 
ar r=O 

au e 0 (5-5-3) 
ar r=O 

Aan de wand is 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 = 1.55 10-2 
m (5-5-5) 
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2-4 De vervalfrequcnties. 

Om de invloed van de diverse proces:.;en op het verval van de dichtheid 

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

is het begrip parti~le vervalfrequentie ingevoerd. 

Deze partjële vervalfrequentie heeft de dimensie Hertz en wordt als 

volgt gedefineerd: 

an. 
1 

V = ---
i n. at 

1 

(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 voor de beschrijving 

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

dichtheden van de ladingsdragers, met name de atoom- en de 

molecuul ionen. 
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2-5 D<:__balansvergel ijking voor het 3P/ niveau gegeven 1n de vorm van - partiële vervalfrequenties. 

Als voorbeeld van de nomenclatuur welke gebruikt is voor de diverse 

partiële vervalfrequenties wordt het 3p,, 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. 

D 
') 

an I'J~n 

m m m --- ---
n ar n n 

m g m 

2 - Ym n 
g 

(K + K + K )n 
mr ms mt g 

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

- 0 n 
nnn 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 a2 n n?/n 
m e - rn 

diffusie naar de wand 

drie deeltjes botsingen 

negatieve atoomkoppeling 

van het 3p 2 niveau weg 

negatieve elektronkoppeling 

van het 3pz niveau weg 

metastabiele 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 elektron~oppeling 

van lp 1 naar 3p 2 , 

nalevering van 3P2 atomen 

door dissociaticve recom-

bi natie 

('v ) 
nam 

(v ) 
nem 

( \) ) 
nnn 

( \) ) 
ms 

(v ) 
parm 

(v ) 
pasm 

( \) ) 
rec:m· 

.. . , 
:r 
j 
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De balansvergelijkingen voor dé ls atomen en de ladingsdragers bevatten 

coëfficiënten die afhankelijk zijn van de gastemperatuur en de 

electronentemperatuur. Deze afhankelijkheden worden gegeven door 

van Bommel (BOH79) en Steenhuysen (STE79). 

De balansvergelijkingen worden numeriek opgelost met behulp van een 

computerprogramma dat opgesteld is door van BoTihTUel (BOM79). Dit model 

is voor diverse drukken doorgerekend en vergeleken met de meetresul tat'en. 

Vergelijking tussen meetresultaten en de modelberekeningen vindt men 

~n hoofdstuk 4. 

In appendix 1 wordt dit model nog· uitgebreid voor simulatie van 

instraling met laserlicht. De voorlopige berekeningen met dit model 

zijn ook in appendix 1 opgenomen. 
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Hoofdstuk 3. Meet~ethode van het verval van de Is. niveau's. 

Het verval van de dichtheid van de vier 1s niveau's is gemeten 

aan gasontladingsbuizen (zie figuur 3-1) met een vuldruk van 

0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, en 100 torr en ontladingsstromen 

van 0.5 tot 75 mA (meestal 22 mA) • 

In paragraaf 3-1 zal de fluorescentietechniek behandeld wordeu. 

In paragraaf 3-2 ~ordt het aan - uitschakelcircuit van de ontla

ding besproken. 

De tijdorganisatie van de metingen wordt in paragraaf 3-3 behandeld. 

In paragraaf 3-4 wordt tenslotte de meetopstelling behandeld. 
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3-1 De fluorescentietechniek. 

De relatieve dichtheid van de 1s atomen worden gemeten met de 

fluorescentietechniek. 

Hierbij worden atomen in een bepaald 1s niveau geëxciteerd naar 

een hoger gelegen 2p niveau door middel van instralen met laserlicht, 

waarvan de golflengte past op die overgang. De hoger geëxciteerde 

atomen vervallen elk onder uitzending van een foton. Deze fotonen 

vormen het fluorescentielicht. Dit uitgestraalde licht kan van een 

andere golflengte zijn als het ingestraalde licht. Bij het 2p2 
niveau zijn de golflengten 588.2 nm voor overgang naar 3p2, 603.0 nm 

naar 3p
1

, 616.3 nm naar 3p
0 

en 659.8 nm naar 1p 1• 

De intensiteit van het fluorescentielicht is evenredig met de 

extra dichtheid van het 2p
2 

niveau. Het aantal atomen dat geëxci

teerd is naar het 2p 2 niveau is evenredig met de dichtheid van 

het aangestraalde 1s niveau en de intensiteit van het laserlicht. 

Het fluorescentielicht is dus evenredig met de dichtheid van het 

1s niveau, mits de intensiteit van het laserlicht constant is(SM! 75) 

(SCH 79). 

De intensiteit van het fluorescentielicht kan bepaald worden door 

het verschil te meten tussen de lichtopbrengst in geval van wel 

en niet instralen van laserlicht. Dit wordt gedaan met behulp 

van synchrone detectie (chopper + loek-in-amplifier) of met 

behulp van een fotoncountingsysteem gevolgd door een minicompu

ter (PDP 11). 
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~~----.---->=CA?~3-
tube TI; L • 32cm 

p .. 3.1cm 

tube ill ; L -3L.cm 
f> -3.1cm 

Figuur 3-1 De gebruikte gasontladingsbuizen. Tube II is de buis 

voor de deaaymeti1~en gebruikt wordt. Tube III wordt 

v~or de absorptiemetingen gebruikt. 
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3-2 De aan - uitschakeling van de ontlading. 

Voor de decaymetingen 1s het noodzakelijk dat er telkens een 

nieuwe nagloeiperiode gevormd wordt. Hiervoor moet de gasontla

dingsbuis aan- en uitgeschakeld worden. Dit gebeurt met de elektro

nische schakeling van figuur 3-2. 

De spanning over de met neon gevulde gasontladingsbuis wordt met 

behulp van een parallel geschakelde triode in minder dan 1 ~s tot 

0 volt teruggebracht. Dan begint de nagloeiperiode. Aan het eind 

van de nagloeiperiode wordt de triode gesloten. De spanning over 

de gasontladingsbuis stijgt dan in ongeveer 20 ~s tot enkele kV 

totdat doorslag plaatsvindt. Hierna neemt de stroom door de ont

lading een waarde aan die ingesteld is met de voedingsspanning 

en de voorschakelweerstand. De spanning (en stroom) van de gas

ontladingsbuis wordt op het eind van de aanperiode weer tot 0 

gereduceerd door de triode te openen. Daarna begint een nieuwe 

nagloeiperiode. De spanning op het rooster van de triode (zie 

figuur 3-2) wordt geschakeld met behulp van een halfgeleiderscha

keling die een T.T.L. stuursignaal van het PDP 11 V03 computer

systeem omzet in het stuursignaal voor het rooster van de triode 

van 0 tot -200 volt. 

Bij de meeste metingen was de aantijd 6 ms en de uittijd 8 ms. 
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r...;......_ __ ------- .-- -----, 

-70V 

.. - -- .. ---

...er )JA CD 
'10k sv ~ 

I 12 
"-------------- __...-- J 

Figuur 3-2 Aan-uitschakelcircuit van de gasontlading. Met behulp van 

de triode (TB 2.5/300) die parallel geschakeld isJ wordt 

de gasontlading aan- en uitgeschakeld. Het rooster wordt 

gestuurd met behulp van een halfgeleiderschakelingJ die 

het T.T.L.signaal omzet in een pulsvo~ige spanning van 

0-200 V. 
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3-3 De tijdorganisatie van de metingen van het verval Is niveau. 

De tijdorganisatie van de metingen, wordt verricht met behulp 

van een PDP 11 V03 computer. De tijdorganisatie zal hier in het 

kort beschreven worden, voor nauwkeurige informatie wordt verwezen 

naar van Schaik (SCH 79) en van Bommel (BOM 79). 

Voor de fluorescentietechniek is het nodig het ontladingslicht 

te meten met en zonder instraling van resonant laserlicht. 

Als eenmaal ingestraald is, is die afterglow verstoord zodat 

maar één keer per afterglow ingestraald mag worden. Het achter

grondlicht kan echter wel gemeten worden zonder dat de ontlading 

verstoord ·Hordt. 

Deze overwegingen resulteren 1n de volgende meetmethode (zie 

figuur 3-3). 

Als voorbeeld is hier een decaymeting gekozen, waarbij in vijf 

stappen het verloop van de dichtheid van een Is niveau gemeten 

wordt. Daarvoor hebben we zes aan-uitperiodes nodig voor een cyclus. 

Tijdens de eerste nagloei wordt ingestraalà met de laser op moment 

t 1 en worden fluorescentie plus achtergrond gemeten. In de tweede 

nagloei wordt op moment t 1 achtergrond gemeten en op moment t 2 
fluorescentie plus achtergrond gemeten. De derde nagloei wordt 

op t 2 achtergrond gemeten en op t 3 ingestraald en fluorescentie 

plus achtergrond gemeten. Dit gaat zo door tot de zesde nagloei 

waar op t 5 achtergrond gemeten wordt. Dan is een cyclus klaar. 

Voor een echte meting worden 20 tot 100 meetpunten per cyclus 

genomen, en vele cycli gebruikt om de nauwkeurigheid te verbe

teren. De meettijd per laserpuls is nl. in de orde van 10-100 ~s 

en de maximale countrate 5 105 -1 zodat in een meetpuls maxi-
s 

maal 50 pulsen uit de photomultiplier geteld kunnen worden. 

Voor één meting zijn meestal ongeveer 10.000 - 100.000 cycli 

gebruikt. 

Aan het eind van de meting worden de fluorescentiesignal.en van 

de diversen tijdstippen in de nagloei berekend uit het verschil 

' ., 
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Figuur 3-3 T-z:jdschema van een meetcycl-us ( 5 kanal-en). 

D ~ ontl-ading aanJ A ~ aftergl-owJ BG ~ achtergrondlichtJ 

FL = fl-uoresaentieîicht . 
. 
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van de signalen op die tijdstippen in de nagloei. Tijdens de 

metingen worden de stuursignalen voor het aan-uitschakelen van 

de gasontlading, het in aktie zetten van de tellers en de opwekking 

van de laserpulsen, door de computer in samenwerking met de CAMAC 

interface geleverd. Ook het uitlezen van de gemeten getallen 

verloopt via dit systeem. 
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3-4 De meetopstelling. 

In figuur 3-4 is de meetopstelling schematisch weergegeven. 

De gehele opstelling is te verdelen in drie systemen: 

1) het referentiesysteem, 2) het meetsysteem, 3) het signaal

verwerkend systeem: CAMP.C plus PDP 11 V03 computer. 

Van het licht uit de dyelaser wordt ongeveer 10% naar het 

referentiesysteem geleid. Dat licht wordt gechopped en gefocus

seerd op de as van de referentieontlading. Het fluorescentielicht 

wordt gedetecteerd via monochromator 2 door photomultiplier 2. 

Het uitgangssignaal van de photomultiplier wordt toegevoerd aan 

een lock-in-amplifier en de regelunit. De lock-in-amplifier geeft 

met behulp van het signaal uit de chopper een controlesignaal af 

dat afhankelijk is van de afstemming van de dyelaser en de inten

siteit van het laserlicht. 

De golflengte wordt constant gehouden door de regelunit. Met behulp 

van deze regeling is de golflengte van de dyelaser voor periodes 

van 8 uur stabiel op een aanslaggolflengte te houden._,De regeling 

wordt beschreven in (NIE 78) en (STE 79). 

De andere 90% van het dyelaserlicht wordt met behulp van het 

akoestisch kristal (ISOMET 1202-2) en een diafragma omgezet in 

een gepulste bundel. 

De gepulseerde bundel wordt gefocusseerd in de gasontladingsbuis. 

Het opgewekte fluorescentielicht wordt via monochromator 1 gede

tecteerd door photomultiplier 1. Het signaal uit het photoncounting

systeem wordt naar descalers van bet CAMAC PDP 11 computersysteem 

gestuurd. 

De computer levert via de presetscalers in de controle-unit de 

vereiste stuursignalen voor de aan-uitschakeling van de gasontla

ding en het opwekken van de laserpulsen. 

Met de methode beschreven in paragraaf 3-3 worden de decaymetingen 

uitgevoerd, waarbij de PDP 11 V03 computer de meetgetal~en uitleest 

en opslaat op een massageheugen (de 11 floppy diskette"). 
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REFERENCE SYSTEM 
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Figuur 3-4 De opsteUinc voor de decaymetingen. 

PM = photomultiplier, LIA = lock-inamplifier, 

WCU = golflengte regelunit, PU = pulseunit. 
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Hoofdstuk 4. De resultaten van de modelberekeningen en vergelijking 

met meetresultaten. 

4 -I. Inleiding. 

In dit hoofdstuk warden 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, 10 

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 \vordt het belang van de diverse afterglmv-processen besproken. 

De coëfficiënten die bij de modelberekeningen gebruikt zijn zijn gegeven 

J.n Appendix 3·. 

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

voor het evenwicat dat zou ontstaan \-lanneer bij twee niveau's alleen het 

proces atoomkoppeling optreedt. In paragraaf 4 -2 wordt dit evenwicht 

nader besproken. 

De indeling van dit hoofdstuk 1S als volgt: 

Het Boltzmann evenwicht Paragraaf 4-2. 

Behandeling van resultaten bij 100 torr Paragraaf 4 -3. 

Behandeling van resultaten bij 10 torr Paragraaf 4 -4. 

Behandeling van resultaten bij I torr Paragraaf 4 -5. 

Modelberekeningen bij 50 en 20 torr Paragraaf 4-6. 

Variatie van coëfficiënten bij 100 torr Paragraaf 4 -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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4 -2. Het Bol tzmann-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 niveau's erg belangrijk. 

De reactie-vergelijking van het atoomkoppelingsproces luidt: 

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

De invloed van de atoomkoppeling op de dichtheid van een aangeslagen 

niveau kan als volgt worden beschreven: 

an. 
1 

(at) i+j = -K .. n n. 
1] g 1 

( 4-2-2) 

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 

koppelen tussen het ide en het jde niveau wordt volgens het principe van 

"Detailed balancing 11 (KRU75, MIT33) gegeven door: 

K •• 
_21. = 
K •. 

]1 

g. 
1 - exp(

g. 
J 

u.-u. 
J 1) 
kT 

g 

( 4-2-3) 

In deze vergelijking Z1Jn de factoren g. de gewichtsfactoren voor de 
1 

diverse niveau's, gedefinieerd volgens: 

g. = 2J.+I 
1 1 

Hierin is J het quanturngetal voor het impulsmoment. 

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

,dichtheid alleen bepaald wordt door de onderlinge atoornkoppeling, dan 

kan men voor de dichtheden van deze tt.Jee niveau' s schrijven: 

-K .. n n. 
1J g 1 

-K .. n n. 
J 1 g J 

( 4-2-5) 

( 4-2-6) 

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

het andere, geldt voor een evenwichtsituatie: 

on. 
1 <v> j-+i = 

Hieruit volgt nu dat: 

n. K •. 
_l = ..2:1. 
n. K .. 

1 J1 

g. 
1 - exp( -

g. 
J 

( 4-2-7) 

u. - u. 
J 1) 

k T 
( 4-2-8) 

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 4-2-8 gegeven verhouding. 



-35-

4-3. Behandeling van het model voor een vuldruk van 100 torr 

en vergelijking met de meetresultaten. 

Zoals uit figuur 4-3-1 en 4-3-2 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 4-3-2 wordt het verval van de 

dichtheid van het 3p2 niveau gegeven. Parameter in deze figuur is de straal 

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

van de cylindrische gasontladingsbuis. Uit figuur 4-3-2 blijkt dat de straal

afhankelijkheid van het verval van de dichtheid van het 3p 2 niveau goed be

schreven wordt. Het 3p 2 niveau is het dichtstbevólkte Is niveau in de na

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

Is niveau's vanwege de atoomkoppeling. 

In figuur 4-3-1 zijn vanwege de slechte statistiek van de metingen aan het 
1P1 niveau g~en meetpunten ingetekend voor drut 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 4-3-1, figuur 4-3-2 en de figuren 4-3-4 

tot en met 4-3-8 wordt het belang van de processen in de afterglew 

voor de diverse niveau's besproken. 

In figuur 4-3-3 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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d:r>uk van 100 torr en een ontZadütgsstroom van 22 mA. De 

resultaten van de metingen zijn r.Jeergegeven door punten. 

De getrokken l.i,jnen resulteren uit de modelberekeningen. 
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1a~~~~~~~~~~~ 
0 0.4 0.8 time (ms} 

Figuur 4-3-2. Het verval van de dichtheid van het 3
P2 n-iveau voor een 

druk van 100 ton, en een ontl-adingsstroom van 22 mA. De 

resultaten ·oan de modelberekeningen zijn weergegeven dom.• 

middel van getrokken Z.ijnen, de punten zijn de meetr•esul

tatrm. Paramete"!' is de afstand R tot de. as van de buis. 
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75 

0.8 timetmsJ 1.2 
Figuur 4-.3-3. Het verval van de dichtheid ?Jan het 

3
P2 niveau vaal' een 

druk van 100 torr. De getrokken lijnen zijn resultaten 

van modelbm>ekeningen~ de ingetekende symbolen z1.:jn de 

meetr·esuZtaten. Parwne·t:et• is de ont?.ading.c;stroom I. 



-39-

4-3-1 Het 3P
2 

n~veau bij 100 torr. 

Zoals uit figuur. 4-3-4 blijkt heffen de vervalfrequenties ten gevolge 
3 3 

van de positieve atoomkoppeling van het P1 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 P2 n~veau. Uit figuur 4-3-4 blijkt tevens dat de 

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

ook van Bommel (BOM79). 

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

metsstabiele neonatomen (v en v ) bij een druk van 100 torr mm ms 
volslagen onbelangrijke processen zijn voor het verval van het 
3P niveau. 

2 
De negatieve elektronkoppeling ,( vnem ) en de positieve elektron-

k . 3 3 . ( ) .. b". 
oppel~ng van het P1 naar het P2 n1veau v Z1Jn 1Jna aan perm · 

elkaar gelijk. Beide zijn zeria-100 lJS in--de--afterglow kleiner dan de 
3 

totale vervalfrequentie voor het P2 
niveau ( v 

1
). Op grond hiervan 

tot a 
kan geconcludeerd worden dat na 100 lJS de elektronkoppeling niet 

belangrijk is voor het verval van de 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 1 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 

1 torr (paragraaf 5 van dit hoofdstuk ). 

De positieve elektron- en atoomkoppeling van het 3P2 niveau met het 
3Po en het 1P1 niveau, 1n figuur 4-3-4 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 zijr1 dus ook 

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

de afterglew ( 1ms) \vordt de positieve atoomkoppeling vanuit het 3Po 

h 1 p . h ~p . . . en et 1 n1veau naar et 2 m.veau belangr~Jlr.er . 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 

l. 



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 ( v ). re cm 
Samenvattend kan gezegd worden dat het verval van het 3P2 n1veau 

van 100 tot 500 IJS in de afterglew in belangrijke mate bepaald \vordt 
. -

door de volgende processen bepaald: 

-driedeeltjesbotsing 

-dissociatieve recombinatie 

-atoomkoppeling tussen het 3P1 en het 3P2 n1veau. 

De fysische co~fficienten die behoren bij deze processen zijn de 

driedeeltjesbotsingsco~fficient y , de recombinatieco~fficient a 2 en 
m 

de atoomkoppelingscoëfficienten K en K mr rm 
De dissociatieve recombinatiecoëfficiënt a 2 wordt gegeven in de 

literatuur ( BOM(79) , FR068,CUN69, LUK73, VER79). De koppelings-

co~fficienten K en K worden bepaald uit onze metingen verricht bij 
rm mr 

lage drukken (STE79). De driedeeltjesbotsingsco~fficient y volgt uit 
m 

metingen van het verval van de dichtheid van het 3P2 bij 100 torr (STE79). 

De gemeten waarde van deze coëfficiënt y bedraagt: 
m 

( 4-3-1-1) 

Dit is 1n goede overeenstemming met het meetresultaat van Dielis (DIE78). 

Phelps (PHE59) geeft een waarde van de drie deeltjes botsingscoëfficiënt die 

20% lager ligt dan de door ons gemeten waaràe. x) 

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

botsingscoëfficiënt y gebruikt: 
m 

x) 

46 
T 2.5 

6 10- ( g ) 
300 

(4-3-1-2) 

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

ënten. (PHE59). 
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In figuur 4-3-5 zijn de partiële vervalfrequenties van het
3
P2 n1veau 

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 ~s in de afterglow. Dit is in overeenstemming met de meetresultaten. 
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veau als functie van de tijd -in het begin van de nagloei 

vaar een éb:>uk van 100 torr en een ontladingsstroom van 22 mA. 
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4-3-2 Het 3p1 niveau bij 100 torr. 

Uit figuur 4-3-6 blijkt dat de totale vervalfrequentie van het 
3P1 niveau (v 1) veel meer opgebouwd is uit processen die allemaal tot a 
ongeveer even belangrijk z~Jn dan de totale vervalfrequentie van het 
3P2 niveau (figuur 4-3-4). Ten gevolge van de atoomkoppeling met het 
3P2 niveau (v en v ) komt het 3P1 niveau na ongeveer 40 ~s op een nar pamr 
bepaalde dichtheidsverhouding met het 3p2 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 ~et het nar 
3p2 niveau (v ) wordt bepaald door de dichtheidsverhouding tussen pamr 
het 3P2 en het 3p 1 niveau. Wanneer van de dichtheidsverhoudipg volgens 

boltzmannevenwicht tussen het 3P2 en het 3P1niveau 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 

t.mrdt dan veruit het belangrijkste proces voor het verval van de dicht

heid van het 3P1 niveau. ~anneer de vervalfrequentie ten gevolge van het 

resonante s tralingsproces "' (paragraaf 7 van hoofdstuk 4 ) veel hoger er 
wordt gekozen dan aangegeven is in figuur 4-3-6 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 3Pz niveau. 

Alle andere processen die het 3P1 niveau beïnvloeden, zijn ongeveer van 

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

In figuur 4-3-7 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 o~streeks tot a 
25 ~s in de afterglow. Dit houdt in dat op dit tijdstip in de afterglow 

het :r1 niveau zijn maximale dichtheid heeft bereikt en weer af gaat 

nemen met toenemende tijd in de afterglow. Zie hiertoe ook figuur 4~3-1. 
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4-3-3 Het 3Po n1veau bij 100 torr. 

In figuur 4-3-8 worden de vervalfrequenties van de diverse processen 

voor het 3P0 niveau gegeven. 

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

heerst dat de atoomkoppeling met het 3P 2 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 n1veau 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 Appendix 3 aangegeven is, dan zal de dichtheid van het 3Po 

niveau dichter bij het boltzmannevenwicht ten opzichte v2n het 3P 2 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

coëfficienten K , K , K en K bij de modelberekeningen voor 1 torr 
ms rs sm sr 

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

Door de grotere gasdichtheid bij 100 torr is 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 3p1 

niveau dan bij 1 torr. (Zie ook paragraaf 4-7, 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 afterglew gehandhaafd zal 

blijven, zal het 3p0 niveau het 3P2 niveau gaan volgen. Dit uit zich 

in het evenwijdig zijn van de vervalkrommen van de dichtheid van de vier 

Is niveau's in de afterglew (figuur 4-3-1) 

Als .belangrijkste toeleveringsprocessen voor het 3Po n1veau kunnen 

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

ree 
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4-3-4 Het lp 1 n1veau bij 100 torr. 

Uit de in figuur 4-3-9 gegeven parti~le 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 
is 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 • Na 100 ~s volgt het verval reet 
van de dichtheid van het 1P1 nive&u het verval van de recombinatielicht. 

Dit blijkt uit het feit dat de parti~le vervalfrequentie ten gevolge 

van de recombinatie na 100 ~s constant is. De parti~le vervalfrequentie 

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

andere parti~le vervalfrequenties. 
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4.-4. Bespreking van de resultaten van de modelberekeningen voor een 

druk van JO torr, en vergelijking met de meetresultaten. 

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

1n 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 4-4-2 tot en met 4-4-5 zal de invloed van 

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

heden van de vier Is niveau's van neon besproken worden. 
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Piguur 4-4-1. !let ver•val van de didchtheid van de vier 1s nil)eau.'s 

voor een druk van 10 torr en een ontladingsstroom van 

22 mA. De gef;pokl<.en l1:jnert ;djn de berekendeJ en de 

punten zijn de gemeten d-ichtheden. 
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4-4-1. Het 3 P~ n1veau bij JO torr. 

In het begin van de afterglew is vooral de elektronkoppeling van 

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

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

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

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

Na ongeveer I ms is alleen de atoomkoppeling met het 3p1 niveau nog van 

belang. Echter erg laat 1n de afterglow, dat wil zeggen later dan 4 ms, 

neemt de invloed van de toelevering van 3p2 atomen door dissociatieve 

recombinatie sterk toe. Uit de modelberekeningen volgt dat op JO ms in de 

afterglew de partiële 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 3P2 niveau (v ). parm 
In absolute waarde is ook de totale vervalfrequentie van het 3P 2 niveau 

van dezelfde orde van grootte als v op JO ms iii 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 3P2 ni

veau sterk afhankelijk van het via de atoomkoppeling doorsprekende reso

nante stralingsverval van de atomen in het jpl 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 partiële vervalfrequentie voor de atoom

koppeling van het 3P1 naar het jP2 niveau naar verhouding minder. 

De totale atoomkoppeling is 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 niveau op het Boltzmannevenwicht ligt is dus de resonante straling 

van het 3P 1 niveau. Daarom is het 3P2 niveau zeer gevoelig voor variaties 

in de coëfficiënt voor het resonante stralingsverval van·llet 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 3P2 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 

zie hoofdstuk 6. 

'· ,. 
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~4-2. Het 3p 1 niveau bij 10 torr. 

De belangrijkste processen voor het verval van het 3P1 n1veau bij een 

druk van 10 torr zijn (Zie figuur 4-4-3): 

- Positieve atoomkoppeling tussen het 3P1 en het 3P2 n1veau 

(v ). 
pamr 

- Het resonantestralingsverval (v ) • 
er 

De negatieve atoomkoppeling (v ). nar 

De waarde van de coëfficiënt van het effectieve stralingsverval v kan 
er 

\vorden berekend volgens de Holstein-theorie (HOL4 7, HOLSI, hoofdstuk 5) uit de 

natuurlijke levensduur van de atomen in het 3p 1 niveau van neon.x) 

Deze natuurlijke levensduur is gemeten zoals dat in ónderstaande tabel 1s 

opgegeven. 

natuurlijke levensduur ' 

eff. vervalfrequentie v 
er 

(WIE66) 
-9 

20.8 10 s 

2.13 104 s-I 

(LAW69) 

31.7 I0-9 

1.4 

Tabel .4-4-2-1. De gemeten natu_urlijke levensduur 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 1n tabel 4-4-2-1 gegeven. 

Om de helling van de berekende vervalkromme van het 3p 1 n1veau aan die van 

de gemeten vervalkromme aan te passen hebben wij genomen: 

v = 3.3 104 s-I 
er 

Bij de modelberekeningen voor een druk van 100 torr is de waarde volgens 

Lawrence en Liszt (v = I .4 10
4 

s-
1

) gebruikt. 
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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Bij deze druk van 100 torr zijn de resultaten van de berekeningen minder 

gevoelig voor de grootte van de coëfficiënt v (Paragraaf 4-7, 
er 

variatie I). 

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 3p1 niveau 

minder dan door de dichtheidsverhouding ten opzichte van het 3p2 nivea~ 

volgens het Boltzmann-evenwicht wordt aangegeven. Dit heeft tot gevolg 

dat de positieve atoomkoppeling van het 3p2 niveau naar het 3 P1 n1veau 

sterker is dan de negatieve atoomkoppeling. Onder de negatieve atoom-

koppeling (v ) 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 n~gatieve 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 4-1 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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4-4-3. Het 3P0 n1veau bij een druk van JO torr. 

Uit figuur 4-4-4 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 3Po ni-

veau. Ook de positieve atoomkoppeling van het 3Pz niveau naar het 3P0 ni-

veau (v ) is belangrijk. 
pams 

Onbelangrijke processen zijn de diffusie (vdif), de driedeeltjesbotsingen 

(v
3
b) en de botsingen tussen metastabiele neonatomen van het 3P2 en het 

3Pu niveau. De botsingen tussen metastabiele atomen van het 3
Po niveau 

onderling zijn zo onbelangrijk dat dit proces verwaarloosd kan worden. 

Ook de elektronkoppeling is mind~r belangrijk voor het verval van de dicht

heid van het 3Po niveau. 

,. 

' 
i' 



10 

-60-

1s3 
p = 10torr 

-------------- --VNAS 

' ' ' 
....... ___ 

-....._- VoiF 

' VpE 
~------ --v3B 

' 
' VPETS 

' 'vsM 
~ 

2 4 time (ms) 
F-iguur 4 -1-1. De berekende partiële verl)cÛ frequenties voor het 3P 

0 
ni

veau als functie van de tijd in de nagloei voor een druk 

van 10 torr en een onUadingsstJ'oom van 22 mil. 



-61-

4-4-4. Het 1P 1 n1veau bij een druk van 10 torr. 

Uit figuur 4-4-5 blijkt dat de dissociatieve recombinatie (v ) 
reet 

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 co~ffici~nten voor de elektronkoppeling Z1Jn zeer 

onnauwkeurig bekend (PHE59, DEN76), en zijn daarom gevarieerd bij de 

modelberekeningen. De elektronkoppelingsco~ffici~~ten 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 ts ) 

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 lp 1 niveau 1n 

het begin van de afterglew te hard gaan. 

De variatie van deze elektronkoppelingescoëfficiënten met een factor 2 

heeft geen invloed op het verval van de dichtheid van de andere Is ni

veau's door de 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 

De coëfficiënt voor het resonante 

2 in de elektronkoppelingscoëfficiënten. 
4 -1 verval is gekozen als v = 6.4 10 s 

et 
om de berekeningen en de metingen met elkaar in overeenstemming te krij

gen. Deze overeenkomst wordt weergegeven in figuur 4-4-1. 

1:.) 

De elektronkoppelingsco~ffici~nten Z1Jn niet nal&keurig bekend en zijn 

daarom ~cvarieerd bij de moclelbcreLer•ingen (Paragraaf 4-5-1). 
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Figuur 4 -4-5. De ber·ekende par• ti ële verval frequenties voor het 

1 
P 1 ni

veau als functie van de -t1:jd in de nagloei voo1~ een druk 

van 10 torr en een ontladingssta~oom van 22 rTL4. 
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Fiçp:a• 4-1-6. !:e beN3kend.e afname van de elektronenene!•gie als functie 

van de tijd 1.:n de a.fter·gloUJ voor• de drukken 1 en 100 toY'r. 

De elektronenenergie is uitgedrukt in eV. 
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Figuw• 4 -1-7. Het ber-ekende verval van de elektronendichtheid als 

functie van de tiJd in de afterglow voor een dPuk van 

10 toP!1 en een ontladingsstroom van 22 mA. 
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4-5. Bespreking van de resultaten van de modelberekeningen hij 

een druk van 1 torr en vergelijking met de meetresultaten. 

In figuur 4-5-1 wordt een vergelijking gegeven van het berekende ver

val van de vier 1s niveau's met het gemeten verval . De metingen zijn 

verricht volgens de fluorescentiemethode. Uit de in figuur 4-5-1 ge

geven vergelijking van de meetresultaten met de modelresultaten blijkt 

dat het model wat betreft de drukken in de orde van 1 torr nog niet 

volmaakt is. 

Bij het 3p 2 niveau vervalt de berekende dichtheid in het begin van de 

afterglow niet snel genoeg, terwijl de helling van de berekende verval

kromme laat in de afterglow ongeveer 10% afwijkt van die van de gemeten 

vervalkromn1e. Deze afwijking wordt veroorzaakt door de elektronkoppeling 

(Paragraaf 4-5-1.). 

Het berekende en gemeten verval van de dichtheid van het 1P1 niveau komt 

goed overeen, terwijl ook het verval van de dichtheid van het 3Po niveau 

in de eerste milliseconde van de afterglow goed beschreven wordt door het 

model. 

De hellingen van de berekende vervalkron®en van het 3P1 en het 3p 0 nl

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 4-5-2 tot 4-5-6 waar1n de 

partiële vervalfrequenties van de diverse processen als functie van de 

tijd per niveau zijn uitgezet. 

'r· 
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Figuur> 4 -E-1. Het bePekende ( doorgei.a>okken lijnen) en het oerneten 

(cymbolen) verval van de dichthe-id van de vier> ls ni

veau' c voor> een di>uk van 1 tor>r en een ont ladz:ngsstr>oom 

van 2 :~ mA . 
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~4_-~5_-~1 __ H~e~t~3_P~2~n __ i_v_e~a~u __ b_i~j~~t~orr. 

In figuur 4-5-2 worden de vervalfrequenties van de diverse processen 

1n de afterglew voor het 3P2 niveau weergegeven. 

Zoals blijkt uit figuur 4-5-2 zijn de toeleveringsprocessen voor het 

3p2 niveau bij 1 torr onbelangrijk. De totale vervalfrequentie (V 
1

) 
tot a 

van het 3p 2 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 ). 

mm 
Het verschil tussen de gemeten en berekende totale vervalfrequentie 

kan grotendeels veroorzaakt worden door de onbekendheid van de nega

tieve elektronkoppeling. 
tiez~ negatieve electronkoppeling is zo groot doordat de el~ctronen~ 

dichtheid zo hoog is. De grote electronendichtheid wordt veroorzaakt 

door de botsingen tussen metastabiele neonatomen onderling.Zoals in de 

onderstaande reactievergelijkingen aangegeven is, komt er per botsing 

een electron vr1J. De twee mogelijke reacties zijn . . 
-X x x 

Ne + Ne -+ Ne + Ne + e ( 4-5-1-1) 

x * + Ne + Ne -+ Ne2 + e ( 4-5-1-2) 

Bij 1 torr is het botsingsproces tussen metastabiele atomen dermate 

dominant voor de electrenendichtheid dat deze gedurende de eerste ms 

in de afterglow toeneemt • In figuur 4-5-6 wordt deze toename 

van de electronendichtheid 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 elektronendicht--·-· 

heid door botsingen van metastabiele neon atomen gedurende de eerste 

millisec6nden van de nagloei. 

De waarden van de elektronkoppelingscoëfficiënten zoals die in het 

100 torr model gebruikt zijn zijn afkomstig van Phelps (PHE59). Phelps 

heeft het botsingsproces tussen metastabiele atomen verwaarloosd. Daar-
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door bestaat de mogelijkheid dat de door hem bepaalde elektronkoppelings

èoëfficiënten te groot zijn. 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 4-5-1 waar de factoren waarr.1ee de 

elektroncoëfficiënten vermenigvuldigd zijn voor de drie drukken 100, 

10 en I torr getabelleerd staan. 

Voor 100 en 10 torr is de grootte van de elektronenkoppelingscoëf

ficiënten minder kritisch voor de resultaten van de berekeningen. 

Koppelingscoëfficienten 100 torr 10 torr 1 torr 

E 
mr 

E ms 
E 

mt 
E rs 
E 
rt 

E 
st 

TaJ",el 4-5-1 

E rm 
Esm 

0. I 

0.2 

E 

E 

E 

E 

: 

0.5 0.02 
tm 

0.2 
sr 

0.5 0.02 
tr 

0.5 0.02 
ts 

De factoren waarmee de diverse electronkoppelings

coëffic--Zenten vermenigvuldigd zijn bij de modeEen 

voor de drie drukken. 

Zoals in de reactievergelijkingen 4-5-1-1 en 4-5-I-2 aangegeven is 

zijn er twee reacties mogelijk voor het botsingsproces tussen twee 

metastabiele atomen onderling. De verdelingscoëfficiënt g geeft aan 

bij welke fractie van de reacties een molecuulion gevormd wordt. 

(Zie Hoofdstuk 2 .) 

Om de metingen van het verval van het 1P1 niveau enigzins te benaderen 

met·het model blijkt het nodig te zijn om de reactie waarbij atoomionen 

geproduceerd worden ( 4-5-1-1) voor 90 i. 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, Paragraaf 3-6). 
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Piguur 4-Ei-2. De ber•ekende part1:ële vervalfrequenties voor het 3e
2 

ni

veau als functie van de t·Z:jd in de nagloei voor een druk 

van 1 torr en een ontladingsstroom van 22 mA. 
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4-5-2 Het 3P1 n1veau bij I torr. 

Volgens figuur 4-5-3 ZlJn 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 (·.; ), pamr 
de negatieve atoomkoppeling (v ) en de positieve electronkoppeling 

nar 
van het 3p2 naar het 3p 1 niveau (v ). pemr 
De coëfficiënt voor het effectieve stralingsverval moet groot 

\i = 3.3 104 
er 

-I 
s 

gekozen worden om te zamen met de atoom- en electronkoppeling een 

dichtheidsverhouding tussen het 3~2 en het 3P 1 niveau te bereiken, die 

laat in de afterglow overeenkomt met de gemeten waarde 330 (~CH79). 

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 parm _ 
belangrijk zijn voor het verval van de dichtheid van het 3p2 n1veau 

bij een druk van I torr (STE79). (Zie paragraaf 4-5-1.) 

De grootte van de coëfficiënt v voor het effectieve stralingsverval er 
moet volgens Holstein (HOL51) voor een dopplerverbreed absorptieprofiel 

resulteren in (Hoofdstuk 5) : 

= 1.2 104 s-I 
ver ( 4-5-2-1) 

Voor een drukverbreed absorptieprofiel geeft deze theorie 
4 -) 

ver= 2.3 JO s ( 4-5-2-2) 

Om de dichtheidsverhouding van het- 3p2 en het 3p 1 niveau 1n de orde 

van de gemeten waarde 330 te brengen, is in de modelberekeningen voor 

de coëfficiënt v voor het effectieve stralingsverval de volgende 
er 

waarde ingevuld : 
4 -

v = 3. 3 10 s-1 
er 

( 4-5-2-3) 

Dit is dezelfde waarde als gebruikt is in de modelberek~ningen 

voor 10 torr. 

Wat betreft de·electronkoppeling kan volstaan worden met een verwijzing 

naar de opmerkingen hierover bij de bespreking van het 1> 2 niveau 

in Paragraaf 4-5-1. 



10 

-71-

--- -- - - - - - ---VER 

VPEMR 

VPESR 

'-~~~------VPMR 

1s4 
p -1torr 

1~--~----~·--------~----~----~ 
0 · 2 4 time{ms) 

F1:uuuP 4-5-3. De bePekende partiële vervaZfPequenties voor het 
3

P1 niveau 

als func:tie van de tijd in de aftePgZow t'OO"f' een druk 1L'an 

1 t;orî' en een ontladingsstr•oom van 22 m4. 
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4-S-3 Het 3p 0 n1veau bij I torr. 

In figuur 4-5-4 zijn de partiile vervalfrequenties voor het 3p0 niveau 

weergegeven. 

Uit deze figuur blijkt dat de absolute waarden van de vervalfrequenties 

van de negatieve atoomkoppeling (v ) en de positieve atoomkoppeling 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 3P 0 niveau na 2 ms in de afterglew in de buurt 

ligt van de door boltzmannevenwicht aangegeven verhouding met de dicht

heid van het 3P 2 niveau. (Figuur 4-5-1) 

Doordat de begindichtheid van het 3P 0 niveau hoog is, ZlJn de toe

leveringsprocessen in het begin van de afterglow verre in de minderheid 

ten ~pzichte van de vervalprocessen. Hierdoor vervalt de dichtheid van 

het 3P 0 niveau in het begin van de afterglow 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 3p 0 niveau, is het noodzakelijk gebleken om de 

atoomkoppeling van het 3p0 niveau naar het 3p 1 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 4-3-3) 
sm sr ms rs 

Zoals een vergelijking van de figuren 4-5-2 en 4-S-4 laat zien, zijn 

de partiële vervalfrequenties van het diffusieproces van het 3Po 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, terwijl laat 

in de afterglow 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 
3P0 niveau. Vooral de botsingen tussen twee 3Po metastabielen (v ) 1s - ss 

b ] · · k Dit komt erg on e .angr1J . doordat de dichtheid van het. 3p 0 niveau 

klein is (Figuur 4-5-I). 

.. 
i' 
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De electronkoppelingscoëfficiënten zlJn verlaagd volgens de in 

tabel 4-5-1 gegeven factoren. Dit komt neer op een vermenigvuldiging 

met een factor 0.2 voor de electronkoppelingscoëfficiënten E , E , ros rs 
E en E . Dit is gedaan om dezelfde reden als is opgegeven bij de 

sm sr 
bespreking van het 3P2 niveau in paragraaf 4-5-1, 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. 
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Figuur 4-5-4. De berekende partiële vervalfrequenties voo1o het 
3
P 0 ni

veau als functie oan de tijd in de nagloei ooor een druk 

oan 1 torr en een ontladingsstroom van 22 mA. 
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4-5-4 Het 1P1 n1veau bij I torr. 

De partiële vervalfrequenties voor het 1P1 niveau als functie van de 

tijd in de afterglow op de as van de ontladingsbuis bij een vuldruk van 

I torr worden gegeven in figuur 4-5-5. 

Volgens deze figuur zijn de belangrijkste processen 1n de afterglew 

voor het verval van het 1P 1 niveau de volgende vervalprocessen: 

effectief stralingsverval 

negatieve atoomkoppeling 

alsmede het toeleveringsproces: 

dissociatieve recombinatie 

(v ) 
et 

(v ) 
nat 

De.ze drie processen te zamen bepa.len het verval van het 1P1 niveau 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 van het 1P1 niveau. Wel is ook nog de negatieve electron

koppeling (v ) van belang in het begin van de afterglow. Te zamen 
net 

met het effectieve stralingsverval en de negatieve atoomkoppeling 

bepaalt deze negatieve electronkoppeling het verval in het eerste be

gin van de afterglow. 

Om op grond van de redenering vermeld bij de bespreking van het 3P2 

niveau bij torr 1n paragraaf 4-5-1, 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 
_ 1tr 

De coëfficiënt voor het effectieve stralingsverval wordt 6 10 s 

gekozen, om de helling van de vervalkromme van het lp1 niveau zoals die 

volgt uit de modelberekeningen (figuur 4-5-1) in overeenstemming te 

brengen met de meetresultaten. Deze waarde is kleiner dan de waarde 

die. volgt uit de theorie van Holstein (HOL53) voor een dopplerverbreed 

absorptieprofiel (I. 1 10
4 

s-1) (Hoofdstuk 5) 
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Figuur 4-5-5. De berekende part-iële vervaîfrequenties voor het 
1
P1 ni

veau als functie van de tijd in de nagloei voor een druk 

van 1 ton· en een ontladingsr;troom van 22mA. 
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Figuw~ 4-5-G. Het berekende verZoop van de elektronendichtheid als fun

eh:e van de tijd in de after'glow bij een druk van 1 torr 
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4-6. De resultaten van de modelberekeningen voor 50 en 20 torr. 

In deze paragraaf worden de resultaten van de modelberekeningen voor 

de drukken 50 en 20 torr gegeven. De ontladingsstroom 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 beginvoorwaarden nog niet geoptimaliseerd Zl]n, 

~lijkt 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 4-6-3 waar de berekende en de 

gemeten waarden van de elektronendicl1theid als functie van de tijd 

1n de afterglow voor drie verschillende drukken gegeven worden. 

In figuur 4-6-1 worden de Is niveau's gegeven zoals die volgens het 

model vervallen. De vuldruk hierbij is 50 torr. 

Figuur 4-6-2 geeft de vervalkrommen van de ls niveau's voor een druk 

van 20 torr als resultaat van de modelberekeningen. 

De voorlopige modelberekeningen bij de drukken 50 en 20 torr zijn ver

richt met behulp van dezelfde set coëfficiënten als die voor 100 torr. 

.."; ~.:.-,:t-.:.:.\-.::-;: 

i 
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Figuur 4-6-7. Het ver•val <'an de dichtheden van de 1s niveau 's VOOl' een 

dr'uk van 50 torr en een ontladingsstroom van 22 mA. Het 

hier r;egeven verval is het resultaat van voorlopige model-

berekerdngen. 
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Figuur 4-6-2. Het ver·lJal- van de dichtheden van de vier ls niveau' s voor 

een druk van 20 torr en een ontl-adingsstroom van 22 mA. Het 

hier gegeven VCY'Val- -ts het r•esultaat van voorlopige model

ber·e keningen. 
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F1:guur 4-fi-~1. !let verval van de elektronendichtheid in de nagloei, voor· 

de drukken 100, 50 en 20 torr. De ·gestr•eepte lijnen zijn 

resultaten van voorlopige mode [berekeningen. Parameter r• 

iD de str•aal. De getrokken lijnen zijn meetr•esultaten (VE'H!Y). 

Jie verkregen zijn uit een middeling over de stmal. 
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4-7. De invloed van variaties van fysische coëfficiënten op de model

berekeningen voor een druk van 100 torr. 

In deze paragraaf worden enkele variaties van diverse coëfficiënten 

besproken voor een druk van 100 torr. Alleen de invloed van deze varia

ties op het verval van de dichtheid van het 3P2 niveau wordt besproken. 

Aangezien de atoomkoppeling bij 100 torr erg belangrijk is, mag verwacl1t 

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 

voor het 3P 1 niveau dat zeer sterk gekoppeld is met het 3Pi niveau bij 

een druk van 100 torr. 

De invloed van de variaties 1s getekend in figuur 4-7-1. De verval

krommie B in deze figuur is de vervalkromn1e van het 3P2 niveau die wordt 

verkregen wanneer in het model alle coëfficiënten worden ingevoerd zoals 

die gegeven zijn in Hoofdstuk 3 . De bijbehorende set beginwaarden wordt 

gegeven 1n (BOM79) Deze set van coëfficiënten en beginwaarden 

noemen we de basisset B. 

De vervalkromn1e B correspondeert met de in figuur 4 -3-1 getekende 

kromme welke door het model berekend 1s. In deze figuur zijn zowel 

de gemeten als de berekende vervalkroron~en ingetekend, waarbij de laatste 

berekend zijn met behulp van de basisset. De overeenkomst tussen de 

berekende en de gemeten was goed (Figuren 4-3-1 en 4-3-2). 

Er worden 1n figuur 4-7-1 een viertal variaties van fysische coëffici

ënten vergeleken met de basisset. Ter onderscheiding zijn ze genumn1erd 

met behulp van romeinse cijfers. 

Naast deze vier variaties is ook nog de ionconversiecoëfficiënt 8 gevar
-44 6 -I 

ieerd. In de basisset wordt deze coëfficiënt gekozen als S = 6 10 m s 

(Appendix 3 en STE79) De waarde van deze ionconversiecoëfficiënt 1s ge-
-44 6 -1 -44 6 -I~) . . .. 

varieerd van 5 JO m s tot 7 10 m s • Deze var1at1es bl1Jken zo 

weinig invloed te hebben op het verval van de dichtheid van het 3P2 niveau 

dat dit niet in figuur 4-7-1 is ingetekend. 

Nu worden de vier in figuur 4-7-1 ingetekende variaties op de basisset 

behandeld. 

~) 

Steenhuysen (STE79) geeft een opsomn~ing van experimenteel bepaalde 

waarden van de ionconversiecoëfficiënt S die in de literatuur ver-
-44 6 -1 -44 6 -I 

meld worden, tussen S = 5 JO m s en S = 7 10 m s . 
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Variatie ,t. 

De co~ffici~nt voor het resonante stralingsverval v is gewijzigd van 
4 I 4 -1 er 

3 1.4 JO s- ~n 3.3 JO s . Door de atoomkoppeling met het P 1 niveau is 

dit ook van invloed op het verval van de dichtheid van het 3p,, n1veau. 

Dit blijkt uit de afwijking van kronnne 'X ten opzichte van de vervalkronune 

B in figuur 4-7-1. Vergroting van de coefficient v van het resunaute 
er 

stralingsveral van het 3P 1 niveau heeft een steiler worden van de verval 

kromme van het 3P2 niveau tot gevolg. 

Variatie Jr. 

Krorrune ..Ir wordt verkregen door de atoomkoppelingscoëfficiënten KSM' K!{S' 

KSR en ~S van de atoomkoppeling tussen het jP2 en het 3p 0 alsmede tussen 

het 3P 1 en het 3P 0 niveau met een factor JO te vermenigvuldigen ten op-

. d . :t) b . d . d A d. 3 BOM79 z~chte van e bas~sset. De as~sset wor t gegeven ~n e ppen l.X en . 

Zoals uit kromme J:r blijkt is de verandering in het verval van de 

dichtheid van het 3Pz niveau niet erg groot. Hieruit blijkt dat de dicht

heidsverhouding tussen het 3P 2 en het 3P 0 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 ti[. 
Deze variatie betreft een verandering in de afhankelijkheid van de 

dissociatieve recombinatie-coëfficiënt a
2 

van de elektronentemperatuur Te. 

In de basisset wordt a 2 ~ T-· 4 gebruikt (FR068). Voor deze afhanke-
e - 5 

lijkbeid is hier genomen a 2 ~Te .• Deze laatste afhankelijkheid wordt 

1n de literatuur ook wel gegeven (CUN69). Zoals blijkt uit figuur 4-7-1 

1s deze variatie alleen van belang in het allereerste begin van de nagloei. 

Later in de nagloei lopen de vervalkrommem .U:C en B exact evenwijdig. 

De macht ~n de afhankelijkheid van de dissociatieve recombinatiecoëfficiënt 

ü2 van de elektronentemperatuur T ~s 
e 

vooral van belang voor de toename 

de dichtheid van het 3p:L n~veau in de eerste 50 j.JS van de afterglow. 

7:) 

Er zijn geen experimentele waarden van deze atoomkoppelingscoëffici-

ënten bekend. Phelps geeft een waarde zonder opgave van de nauwkeurig

heid (PHE59). 

van 
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V ar i :1t ie .:m::; 
ln dit geval zijn Je begindiehtheden van alle vter Je Is niveau's met 

een factor 2 verlaagd. Dit om aan te geven dat na verloop van tijd 1n 

de aftergluw het verval van de dichtheid van het 3p 2 niveau vooral bv

paald wordt door de driedeeltjesbotsingen en door de dissociatieve re

combinatie, terwijl natuurlijk ook de atoomkoppeling met het 3P 1 niveitu 

een rol speelt. 

Het verval van de dichtheid van het 3P2 n~veau blijkt vrij onafhankelijk 

te zijn van de voorgeschiedenis van de dichtheid van dit niveau. 
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-

10 
1s5 
p -100torr 
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n 
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8J0 time(,us) 
Figuur· 4 -'/-1. De invloed van var•iaties van coëfj'ic-[ënten op het 'VeY'Oa L 

van de dichtheid van het 3P
2 

niveau bij 100 ton• en 22 rn4. 

De met B aangegeven kromme is berekend met de ba,sisset. 
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4-8. discus;;ie. 

ln deze paragraaf wordt de invloed van de diverse processen in dL· aftvr

glow van neon gasontladingen als functie van de druk behandt.dd. 

Diffusie. 

Dit proces 1s erg belangrijk voor het verval van de dichtheid van hel 3p:• 

niveau bij lage druk (p < 5 torr). Voor het verval van de dichtheid van 

het 3p 0 niveau is zelfs bij lage drukken het diffusieproces minder belang

rijk. Bij hogere drukken (p > JO torr) is de invloed van het diffusiepr•J

ces op het verval van de dichtheden van de beide metastabiele Is niv..:au's 

verwaarloosbaar. 

Het drie deeltjes botsingsproces. 

Daar het drie deeltjes botsingsproces evenredig is met het kwadraat 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 dichtheid van 

het 3p 2 niveau. De andere belangrijke processen zijn de dissociatieve re

combinatie en de atoomkoppeling 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. 

~ffectief stralingsverval van de dichtheid van het 3p 1 n1veau. 

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 3p 1 nl

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 

van het 3p 2 niveau. 

Ef_!ectief stralingsverval van de dichtheid van het lp 1 n1veau. 

l>it proces is bepalend voor he~ verval van de dichtheid van het lp 1 n1veau, 

vooral in het begin van de nagloei. 

Door de geringe invloed op de andere Is niveau's via de atoomkoppeling 

van hPt lp 1 niveau met die andere niveau's, heeft het verval van de 

dict1theid van het lp 1 niveau geen grote invloed op het verval van de 
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diclttlteden van de andere Is niveau's. 

Hotsingen tussen metastabiele neon atomen. 

Dit proces is belangrijk voor het verval van de dichtheid van het :Jp 2 ni

veau wanneer de dichtheid van dit niveau hoog is. Dit is het geval voor 

drukken 1n de orde van I torr. 

Doordat de dichtheid van het 3p 2 niveau afneemt in de nagloei, neemt h,~t 

belang van het botsingsproces ook af. Alleen in het begin van de nagloei 

is het botsingsproces 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 dieliL

beid van de molecuulionen wordt 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. 

Elektrunkoppeling. 

De invloed van de elektronenkoppeling 1s 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 4-4-7). 

Hierdoor neemt bij deze drukken het belang van de elektronenkoppeling af 

met de ti_jd in de afterglow. De elektronkoppeling 1s voor drukken groter 

dan ongeveer 5 torr voornamelijk in het begin van de afterglow van belang. 

Voor 100 torr is de elektronkoppeling niet belangrijk voor het verval van 

de dichtheid van de Is niveau's in vergelijking met de andere processen 

die een rol spelen in de afterglow. 
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Bij JO torr is alle~.:n de invloed van de elektronkoppeling up ltel lp
1 

ni

veau bdaugrijk. Bij nog lagere drukken wordt de eletnHll"ndicl1theid in 

hët beF,in van de aftergluw vergroot door het lwtsingsproces vau t\vee llll'la

stabiele n~.:un atomen onderling. Bij lage drukkt.·n ziju de eleku·,mkop

pelingsco~ffici~nten in de modelberekeningen verlaagd om de invloed va11 

de el~ktrunenkuppeling tot een aannemelijke waarde terug te dringen. 

De dissociatieve recombinatie. 

lle dissociatieve recombinatie is een toeleveringspt·oces van de Is 111v-

eau's, dat met toenemende druk belangrijker voor het verloop van de dielil

heden van deze Is niveau' s. Dit komt doordat bij toenemende druk <~en 

steeds groter percentage van de ionen bestaat uit molecuulionen (lun•·uiJ

versie.). 

Het dissociatieve recombinatieproces wordt laat in de aftergluw belan~

rijk doordat de dichtheden van de Is 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 Is niveau's , vanwege 

de geringere dichtheid van deze hoger gelegen niveau's. 



-89-

Hoofdstuk 5 Theorie en metingen van het verval van de dichtheid 

van het 1P1 n1veau. 

Atomen in het 1P1 n1veau bezitten de mogelijkheid om naar de grond

toestand te vervallen onder uitzending van straling van 73.6 nm. 

Aangezien de absorptiecoëfficiënt voor deze straling erg groot 1s, 

wordt deze straling bijna onmiddelijk weer ingevangen door een atoom 

1n de grondtoestand. In het drukgebied waar onze metingen verricht zijn 

is de absorptiecoëfficiënt op de centrale golflengte, k
0
,groter dan 

10
6 m-I. Als een atoom in het 1P1 niveau vervalt wordt de straling 

ongeveer 10
4 maal ingevangen voor er straling ten gevolge van het verval 

van dat ene atoom ontsnapt door de wand van de buis. De effectieve 

levensduur van het 1P1 niveau zal dus veel groter zijn dan de natuur-
-9 

lijke levensduur van 1.87 10 s (LAW69). 

Eerst zal er nu een uitdrukking gegeven worden van de effectieve 

vervalfrequentie van het 1P1 niveau. Daarna zal de balansvergelijking 

voor het 1P1 niveau benaderd worden voor hoge n en zullen enkele 
t 

metingen getoond worden van de effectieve vervalfrequentie van het 

lp 1 niveau. 
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5-1 Beschrijvingen van het effectieve stralingsverval volgens Holstein. 

Holstein (HOL47,51) heeft het verval van een resonant n1veau beschreven 

als functie van de druk en het absorptieprofiel. Het absorptieprofiel 

is in het door ons gebruikte drukgebied een mengsel van een doppier

profiel en een drukverbreed profiel. Holstein heeft voor alle twee de 

absorptieprofielen afzonderlijk een formule berekend voor het effectieve 

stralingsverval. 

In de balansvergelijking voor het 1P1 niveau komen de volgende termen 

voor vanwege resonant verval en stralingsinvang : 

an (r) 
t 

3t 
- A n (r) + 

t f 
0 

R 
G(r,r') A n (r') dr' 

t 

A is de natuurlijke vervalfrequentie. 

(5-1-1) 

G(r,r') is de kans dat een foton dat op plaats r' uitgezonden wordt op 

plaats r ingevangen wordt. 

Deze balansvergelijking kan benaderd worden door de volgende als het 

dichtheidsverloop als functie van de straal volledig wordt bepaald 

door de processen resonant verval en stralingsinvang (HOL51) 

3n (r) 
t 

dt 
- v n (r) 

et t 

met voor een doppierverbreed absorptieprofiel 

V et 

Hierbij is : 

(5-1-2) 

(5-1-3) 

(5-1-4) 

A de totale overgangswaarschijnlijkheid van het resonante(lpl)niveau 

k de absorptiecoëfficiënt op de top van het dopplerprofiel. 
0 

R de buisdiameter 1.55 10-2m. 

ÀO de golflengte van het resonante licht 73.6 nm. 

n de dichtheid van de atomen in de grondtoestand. 
g 

g
1 

en g
2 

de entaardingen van de grondtoestand en het resonante (1 P1 ) niveau. 
I 

v
0 

= (2kT/M) 2 

k is de constante van Boltzmann. 
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T is de gastemperatuur. 

M ~s de massa van een neonatoom. 

Voor een drukverbreed absorptieprofiel geldt: 

v = 1.115(rr(k R)~)- 1 A 
et p 

k 
p 

y is de natuurlijke lijnbreedte van de overgang van 1P 1 naar de 

grondtoestand 

(5-1-5) 

(5-1-6) 

y is de lijnbreedte van de overgang van lpl naar de grondtoestand 
p 

in geval van drukverbreding. 

Volgens Corney (COR75) geldt 

(5-1-7) 

met KJJ' = 1.53 ± 0.04 voor deze overgang. 

In figuur 5-1 is het verloop van v als functie van de druk weergegeven 
et 

voor een dopplerverbreed profiel en een drukverbreed profiel.De waarden 

voor het doppierverbreed profiel zijn berekend met behulp van de for

mules 5-1-3 en 5-1-4. De waarden voor het drukverbreed profiel zijn 

berekend met behulp van de formules 5-1-5, 5-1-6 en 5-1-7. De waarden 

voor de twee profielen lopen nogal sterk uiteen in het door ons 

gebruikte drukgebied. Het ~s dus belangrijk te weten volgens welke 

formule v berekend moet worden. De halfwaardebreedte bij druk-
et -6 

verbreding loopt op met de druk p volgèns !:::.À =6 10 p nm 

(pin torr ). 
-3 

De dopplerbreedte is bij 300 K ongeveer 1.3 10 nm. 

Bij 100 torr ~s de halfwaardebreedte volgens drukverbreding nog maar 

de helft van de halfwaardebreedte volgens dopplerverbreding. Boven 

200 torr zou dus eigenlijk pas het gebied van drukverbreding ingaan. 

In het gebied waar de golflengte meer dan twee doppierbreedtes van het 

midden van het absorptieprofiel verwijdert ~s, is de invloed van de 

drukverbreding bij drukken in de buurt van I torr al merkbaar. Deze 

zijvleugels van het absorptieprofiel zijn echter van grote invloed op 

de effectieve vervalfrequentie v . De atomen die zich in het gebied 
et 

bevinden waar k.2R < I, zenden licht uit dat met grote waarschijn-

lijkheid niet ingevangen wordt voor het bereiken van de buiswand 

(zie figuur 5-2).Uit het voorgaande volgt dat vet als functie van 

de druk een verloop zal hebben zoals staat weergegeven in figuur 5-1 

met een stippellijn. 
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Figuur 5-1 vet als functie van de druk. 
a) volgens formule 5-1-3 (dopplerverbreding) 

10-2 

b) volgens formule 5-1-5 (drukverbreding) 

c) de schatting van het verloop van vet als 

functie van de druk. 
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Figuur 5-2 Het absorptieprofiel van Neon atomen in de grondtoestand 

voor resonante straling van de ls niveau's schematisch 

weergegeven. 
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Bij lage druk zal dopplerverbreding overheersen. In de buurt van 

1 torr zal een overgangsstuk beginnen tot 200 torr. Daar is druk

verbreding overheersend. Het overgangsgebied ligt dus juist in het 

door ons gebruikte drukgebied. Daarom is het interessant als we 

een indruk kunnen krijgen van de grootte van v 
et 
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5-2 De benaderde balansvergelijking voor het 1P 1 n1veau en metingen 

van de effectieve stralingsvervalfrequentie. 

De balansvergelijking voor het 1P niveau is als volgt (zie hoofdstuk 2) 
l 

Cln 
t 

~t ~ -v n -(K +K +K )n n -(E +E +E )n n + fta 2n2ne 
a et t tm ts tr g t tm tr ts e t 

+(K n +E n )n +(K n +E n )n +(K n +E n )n 
mt g mt e m rt g rt e r st g st e s 

1 lf . h l . . De tota e verva requent1e voor et Pl n1veau 1s dan : 

Cln 
t 

n Clt 
t 

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

2
/n 

et tm tr ts g tm tr ts e t e t 

(5-2-1) 

+(K n +E n )n /n +(K n +E n )n /n +(K n +E n )n /n (5-2-2) 
mt g mt e m t rt g rt e r t st g st e s t 

Zolang n /n < O.IK /K en n /nt < O.IK /K en n /n <O.IK /K s t ts st r tr rt m t tm mt 

wordt :de atoomkoppeling van de andere Is niveau's naar het 1P1 niveau 

verwaarloosd. De recombinatie wordt pas belangrijk bi~lage nt. 

Als in het begin van de afterglow nt 1n de orde van de dichtheid 

van het 3P1 niveau ligt, zijn alleen negatieve processen van 

belang. De negatieve processen zijn: negatieve atoomkoppeling, 

negatieve electronkoppeling en effectief stralingsverval. 

De vervalfrequentie voor electronkoppeling hangt af van de electra

oen dichtheid. Als de totale vervalfrequentie constant is, 1s er 

1n het algemeen weinig invloed van de electronkoppeling aangezien 

de electronendichtheid en de electraoentemperatuur meestal niet 

constant zijn. De belangrijkste processen bij hoge nt en constante 

vervalfrequentie zijn dus negatieve atoomkoppeling en effectief 

stralingsverval. 

Bij lage druk strekt dit gebied zich tot ongeveer 0.5 ms. Bij druk

kenvan 5 torr en hoger is dit gebied beperkt tot tijden kleiner 

dan 100 ~s. Deze tijden zijn afhankelijk van de ontladingsstroom 

(hier 22 mA) omdat de dichtheidsverhouding van het 1P1 niveau 

ten opzichte van andere Is niveau's afhankelijk is van de stroom. 

De onnauwkeurigheid van de beschrijving met slechts bovengenoemde 

processen neemt toe bij drukken hoger dan 5 torr. Uit de verval

frequentie in het begin van de afterglow is met geschatte atoom

koppelingscoëfficiënten vet berekend voor drukken van 0.5,1.1, 2, 5, 

10, 20 en 50 torr. 
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De waarden staan aangegeven in figuur 5-3 met een +. We z1en een 

oplopende v tussen 0.5 en 50 torr die iets lager dan de berekende 
et 

waarde voor dopplerverbreding begint en oploopt in de richting van de 

waarden voor drukverbreding. Voor de modelberekeningen van I, 10 en 100 

torr zijn de waarden gebruikt die aangegeven staan met een 0. De 

overeenkomst tussen model en meetresultaten is met deze waarden goed. 

De metingen van het 1P1 niveau waaruit deze waarden berekend zijn, staan 

vermeld in appendix 2. 

Voor het 3P 1 niveau zijn de berekeningen voor v vermeld in figuur 5-4. 
er 

Bij de berekeningen 1s gebruik gemaakt van de formules 5-1-3 en 5-1-4 

voor dopplerverbreding en de formules 5-1-5, 5-1-6 en 5-1-7 voor 

drukverbreding met KJJ'= 1.53. De waarden van ver voor de twee profielen 

liggen minder ver uiteen dan bij het 1P1 niveau. Voor de modelberekeningen 

zijn de waarden gebruikt die aangegeven zijn met een 0. Vooral bij de 

modelberekeningen van 10 torr is zo'n hoge waarde nodig om de verval

frequenties van het 3P2 en het 3P1 niveau in overeenstemming met de 

metingen te brengen. De waarde voor 100 torr is niet zo kritisch omdat 

de vervalfrequenties van het 3P2 en het 3P1 niveau daar hoofdzakelijk 

bepaald worden door twee processen (driedeeltjesbotsing en effectief 

stralingsverval van het 3P1 niveau). De waarde voor I torr is zo gekozen 

om te voldoen aan de gemeten verhouding tussen n en n op het 
m r 

einde van de afterglow. 
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10
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10-2 (torr) 2 
10 

Figuur 5-3 vet als functie van de druk. 
a) volgens formule 5-1-3 (dopplerverbreding) 

b) volgens formule 5-1-5 (drukverbreding) 

De gemeten waarden zijn aangegeven met +. De waarden 

die gebruikt zijn voor de modelberekeningen zijn 

aangegeven met 0. 
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p(torr) 

Figuur 5-4 vet als functie van de druk. 

a) volgens formule 5-1-3 (dopplerverbreding) 

b) volgens formule 5-1-5 (drukverbreding) 

De waarden die gebruikt zijn voor de modelberekeningen 

zijn aangegeven met een 0. 
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Hoofdstuk 6 De absorptiemetingen. 

In figuur 6-1 1s de opstelling weergegeven waarmee de 3P2 dichtheden 

gemeten zijn. De methode berust op absorptie van een laserbundel die 

langs de as van een ontladingsbuis loopt. 

De absorptie wordt waargenomen aan de hand van de vermindering van de 

fluorescentie als functie van de afstand die het laserlicht in de 

ontlading heeft afgelegd. Met behulp van detectiesysteem 2 kan het 

fluorescentiesignaal bepaald worden op plaats x
2 

in de gasontladingsbuis. 

Detectiesysteem 2 kan evenwijdig aan de buisas verschoven worden. 

Met behulp van detectiesysteem I (DSl) kan het fluorescentiesignaal 

bepaald worden op plaats x
1

• 

Bij voldoend lage laserintensiteit wordt de 3P2 dichtheid 1n de buis 

niet verstoord. De afname van de fluorescentie als functie van x is 

dan een goede maat voor de absorptie. Deze afname van de fluorescentie 

wordt gemeten door detectiesysteem 2 evenwijdig aan de buisas te 

verschuiven. Met detectiesysteem 1 worden veranderingen in de fluoresentie 

waargenomen ten gevolge van veranderingen van het laserlicht. Bij de 

metingen wordt steeds ~(x2 )/ ~(x 1 ) bepaald, waarbij ~(x) de intensiteit 

van het fluorescentielicht is op de plaats x. Uit de afname van de 

fluorescentie is de absolute dichtheid van het 3P2 niveau bepaald 

voor drukken van 0.5, 1.1, 2.2, 5.5 en 100 torr voor een stroom van 22 mA. 

Bij drukken van 1.1 en 5.5 torris de stroomafhankelijkheid van de 

3p2 dichtheid gemeten van 1 - 50 mA. De meetresultaten worden vermeld 

in paragraaf 6-3. 

; 



Figuur 6-1 De opstelZing die gebruikt is voor de absorptiemetingen. DSli 
DS = detectiesysteem~ LIA = Zock-inampZifier~ CH = chopper. 
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6-1 Theorie van de afname van de fluorescentie. 

Bij de absorptiemetingen wordt.de afname van de fluorescentie gemeten 

als functie van de afstand tot het begin van de buis. In deze paragraaf 

wordt deze afname berekend. 

De fluorescentie is afhankelijk van de spectrale verdeling van 

het laserlicht en de vorm van het absorptieprofiel van de aanslag

lijn. De spectrale breedte van het laserlicht is ongeveer 15 maal 

groter dan de spectrale breedte van de aanslaglijn. De intensiteit 

van het laserlicht zal dan ook als een constante benaderd worden 

in het gebied van de absorptielijn in deze paragraaf. 

Het laserlicht bestaat uit ongeveer 40 modes die ongeveer 0.6pm uiteen 

liggen. Aangezien de halfwaardebreedte van een absorptieprofiel 

ongeveer 2 pm is, is het fluorescentielicht voor het grootste gedeelte 

afkomstig van ongeveer 7 modes. De intensiteit van elke mode neemt af 

als functie van x volgens : 

{6-1-1) 

k(v
0

) is de absorptieco~ffici~nt voor de centrale absorptiefrequentie v
0 

· 

* g(vk) 
g (vk) = g{v ) waarbij g(v) het genormeerde dopplerprofiel is voor 

0 
de aanslaglijn. 
De intensiteit van het fluorescentielicht is : 

A. 
J * * ~(x) = t ~J(vk,O)B. g (vk)exp(-k(v0)g (vk)x) 

k tot Lp 
(6-1-2) 

De verhouding van de fluorescentiesignalen van plaats x
2 

en x
1 

zijn 

(6-1-3) 

mits J(vk,O) constant is over het absorptieprofiel. 

De logarithme uit de verhouding van de fluorescentiesignalen Ls 

~(x2 ) 1 + 2~g*(vk)exp(x2 (I-g*(vk))k(v0 )) 
ln = -k(v

0
)(x

2
- x

1
) + ln-- ----- (6-1-4) 

~(xl) 1 + 2Eg*(vk)exp(k(v
0

)x
1 
(I-g*(vk))) 

k 
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Deze formule kan benaderd.worden door 

(6-1-5) 

voor k(v
0

) x << 2.44 binnen 5 % (zie ook figuur 6-·lO). Hx
2

) 
In figuur 6-2 is het verloop van de berekende waarden van ln ~(x ) 

1 
\·7eergegeven als functie van x

2 
-x

1 
bij x

1 
= 4 cm voor diverse k(v0). 

Deze berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van de PDP 11 V03 computer 

met de formule 6-1-4 als basis(SCH79). Bij k(v
0

) < 10 1s uit de begin

helling nog duidelijk k(v 0) te bepalen. Bij grotere k(v
0

) moet curve-

fitting toegepast worden. 
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Figuur 6-2 De afï"..Cne van d.e i;;tensiteit van het fluorescentielicht 

als fv.~ctie van x
9
-;;_ bij x

1
=4 cm volgens foiwrule 6-1-4 • 

.J 1 
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6-2 De metingen van de afname van de fluorescentie. 

In figuur 6-3 zijn enkele absorptiemetingen weergegeven met Àl = 
588.2 nm ( 3P2 niveau) voor een druk van 1.1 torren ontladingsstromen 

van 1 tot 10 mA. De krommes blijken eenzelfde vorm te hebben als de 

berekende krommes van figuur 6-2. 

In figuur 6-4 zijn enkele metingen weergegeven met Àl = 588.2 nm 

( 3P2 niveau) voor een ontladingsstroom van 22 mA bij drukken van 

0.55 tot 100 torr. 

De krommen vertonen dezelfde vot~ als de berekende krommen in figuur 

6-2. Soms is er bij de metingen gebruikt gemaakt van een andere 

golflengte voor absorptie ( À1 = .597.5 nm voor 3P2 niveau) om een 

kleinere k(vo) te verkrijgen. Dit was vooral nodig bij combinatie 

van lage druk ( 0.55 en 1.1 torr) en stromen boven 5 mA. (zie 

figuur 6-5). In figuur 6-6 zijn twee absorptiekrommen weergegeven 

van meetsituaties waarbij alleen de aanslaggolflengte veranderd is. 

( 1.1 torr 22mA). De uit deze krommes berekende dichtheden komen 

binnen de meetonnauwkeurigheid (5%) overeen. (cr(588.Z) = 0 •633 10-16 m2, 

cr(597.5) = 0.203 J0-
16

m
2

, k0 (588.2) = 21.7 m-1 en k
0

(597.5) = 7.14 m-1) 

Deze dichtheden zijn 3.43 1017 m-3 en 3.52 1017 m-3 • 

i; 
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Figuur 6-3 De gemeien afname van de intensiteit van het fïuorescentie-

Zicht aZs functie van x 2-x1 voor 1.1 torr. Parameter 

is de stroom door de ontlading. 
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Figuur 6-4 De gemeten afname van de intensiteit van het fluorescentie

Zich-t als functie van a..~ 2-x1 vom:' een stroom van 22 mA. 

Parameter• -is de vuldruk van de gasontlad1:ng.sbuis. 
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Figuur 6-5 De gemeten afname van de intensiteit van het fluorescentie

licht als functie van x
2
-x

1
• ParaJneter is de vuld:r>uk. De 

golflengte voo1? absorptie is hier 597.5 nm (lagere k(v 0 )) 
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Figuur 6-6 De gemeten afname van de intensiteit van het fluorescentie

Zicht als functie van x 2-x1 voor twee absorptiegoZfZengten. 
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6-3 Resultaten van de absorptiemetingen. 

In figuur 6-7 ~s de dichtheid van het 3P2 niveau weergegeven als functie 

van de stroom door een ontlading van 1.1 torr. De dichtheid van het 

3p2 niveau neemt toe als functie van de stroom tot ongeveer 20 mA. De 

dichtheid wordt lager bij hogere stromen. 

De dichtheden stemmen goed overeen met de waarden gemeten door Ricard 

(RIC69). Deze staan aangegeven met een*· 

In figuur 6-8 is àe dichtheid van het 3P2 niveau weergegeven als functie 

van de stroom door een ontlading van 5.5 torr. De dichtheid neemt toe 

als functie van de stroom in het gebied van 1 tot 22mA. De dichtheden 

voor 5.5 torr komen minder goed overeen met de meetresultaten van 

Ricard (RIC69) aangegeven door een *· 
In figuur 6-9 is de dichtheid van het 3P2 niveau weergegeven als functie 

van de druk bij een ontladingsstroom van 22 mA. De dichtheid neemt dus af 

met de druk bij een stroom van 22 mA in het drukgebied van 0.5 tot 

100 torr. 

} 
i' 
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Figuur 6-7 De dichtheid van het 3P2 niveau aZs functie van de stroom 

door de gasontlading van 1.1 torr. De gemeten waarden zijn 

aangegeven met een o • De waarden gemeten dóor Ricard zijn 

aangegeven met een * . 

60 
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Figuur 6-8 De dichtheid van het 3P2 niveau aZs functie van de stroom 

doo1, een ontZading van 5.5 torr. De gemeten waarden zijn 

aangegeven door een o. De waarden gemeten door Ricard zijn 

aangegeven met een *· 
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Figuur 6-9 De dichtheid van het 3P2 niveau als functie van de vuldruk 

bij een stroom van 22 mA. 
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6-4 Discussie. 

Deze methode van absorptiemetingen leent zich goed om absolute 

dichtheden te bepalen van de ls· niveau's. De methode heeft een aantal 

voordelen ten opzichte van de gebruikelijke methoden van absorptie 

te weten: 

1) Intensiteitsverlies bij in-en uittreevensters heeft geen invloed 

op de resultaten. 

2) t:et is mogelijk "plaatselijk11 de dichtheid te meten zodat dichtheicis

variaties bij de wanden anode en kathode geen invloed hebben. 

3) De afstand waarover de absorptie gemetenwordt kan gevarieerd 

worden zonder dat er een andere buis geplaatst moet worden. 

4) Licht dat niet geabsorbeerd wordt levert ook geen bijdrage 1n de 

fluorescentie 

5) Bij de gebruikelijke methoden is het meestal erg moeilijk lijnen 

die een golflengte hebben die dicht in de buurt van de excitatielijn 

uit te filteren. Bij de hier gebruikte methode mogen de excitatielijn 

en de anderen lijnen tot op 0.05 nm in elkaars buurt liggen. 

In figuur 6-10 zijn absorptiekrommen als functie van k(v
0

) x 

uitgezet : 

1) De absorptiekromme bij een veelgebruikte methode, waarbij als 

excitatiebron eenzelfde buis gebruikt wordt (MIT34). 

2) De numeriek bepaalde absorptiekromme voor de fluorescentieabsorptie

methode. 

3) De absorptiekromme volgens de benadering 6-I-5 voor de 

fluorescentieabsorptiemethode. 

De door ons gebruikte fluorescentieabsorptiemethode wijkt veel minder 

af van een e-macht en heeft voor grote k(v
0

) x nog een grote helling. 

Bij kleine k(v 0)x 1s uit de beginhelling van de logarithmisch uigezette 

absqrptiekromme k(v 0) te bepalen. Bij grote k(v
0

)x is door de grote 

helling nog nauwkeurig curvefitting toe te passen. 
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Figuur 6-10 De berekende absorptiekrommes volgens 1) Mitchell en 

Zemansky 2) formule 6-1-4 3) formule 6-1-5. 
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Na het succes van deze methode in de continue ontlading is te verwachten 

dat het op korte termijn mogelijk moet zijn om een absorptiemeting 

in de nagloei te verrichten. Hiervoor moet het programma van de PDPI IV03 

computer aangepast worden en het akoestisch kristal weer in de schakeling 

opgenomen worden. 

\ ,. 

' . I 
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Conclusie. 

De fluorescentietechniek is een meetmethode die bij uitstek geschikt 

l.s om het verval van de relatieve dichtheden van 1s niveau's in de 

nagloei van neongasontladingen te bepalen als functie van de plaats 

in de gasontladingsbuis. 

Het model van de nagloei van een neongasontlading zoals dat in onze 

groep is opgesteld beschrijft het verval van de dichtheden van de 

1s niveau's. De overeenkomst van de gemeten en berekende vervalkrom

men is goed voor drukken van 100 en 10 torr. Bij 1 torr is de over

eenkomst tussen modelberekeningen en meetresultaten minder goed. De 

oorzaak hiervan ligt in het feit dat processen waarbij electrenen 

betrokken zijn onvoldoende bekend zijn. 

Met de fluorescentieabsorptiemethode (hoofdstuk 6) kunnen absolute 

dichtheden van de 1s niveau's bepaald worden tijdens een actieve 

ontlading. 

In appendix 1 wordt een model voor de nagloei van een neongasont-

lading besproken, waarbij de nagloei verstoord wordt door kortstondig 

instralen met resonant laserlicht. Dit model is een uitbreiding op het 

model voor de ongestoorde nagloei. De balansvergelijkingen voor de 

dichtheden van de ls niveau's zijn uitgebreid met termen die verband 

houden met dat instralen. In het model is een vergelijking opgenomen 

voor de dichtheid van een aangeslagen 2p niveau ten gevolge van in

straling 

Er zijn berekeningen uitgevoerd met dit gewijzigde afterglowmodel. Deze 

hebben ten doel inzicht te leveren of door instralen met resonant 

laserlicht een situatie te vormen is, waar uit het verloop van de 

dichtheden van de ls niveau's informatie te verkrijgen is over diverse 

coëfficiënten (atoomkoppelingscoëfficiënten,diffusiecoëfficiënten). 

Voor de metingen die door dit model gesimuleerd zijn, zijn twee 

excitatiebronnen nodig. Eén voor het verstoren van de dichtheden 

van de ls niveau's en één om de verstoring van alle vier de 1s 

niveau's te meten. In de onderwerpgroep is maar één dyelaser aan

wezig. Als oplossing hiervoor is een glasvezelkabel aangelegd 

naar de dyelaser in de molecuulfysicav1eugel. Aan de meeste voor

waarden voor het begin van de experimenten is nu voldaan. 
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Symbolenlij st. 

A overgangswaarschijnlijkheid van een atoom in een 

aangeslagen niveau ( 1 P 1. of 3P 1 } naar de grondtoestand 

Atot totale overgangswaarschijnlijkheid van het 2p2 niveau 

A . overgangswaarschijnlijkheid van het 2p2 n1veau naar 
p1 

het Is. niveau ( i = 2,3,4,5 ) 
1 

B coëfficiënt voor gestimuleerde absorptie van het 3p 2 mp 

B pm 

.D 
s 

e 

niveau naar het 2p2 niveau 

coëfficiënt voor gestimuleerde emissie van het 2p2 

niveau naar het 3p 2 niveau 

ambipolaire diffusiecoëfficiënt voor atoomionen 

ambipolaire diffusiecoëfficiënt voor molecuulionen 

diffusiecoëfficiënt voor het 3p 2 niveau 

diffusiecoëfficiënt voor het 3p 0 niveau 

symbool voor een electron 

-1 
s 

-1 
s 

-] 
s 

3 -] 
m s 

3 -1 
m s 

2 -1 
m s 

2 -1 
m s 

2 -1 
m s 

2 -1 
m s 

E .. 
l.J 

electronkoppelingscoëfficiënt van niveau 1 naar niveau J m3s-l 

f m 

f 
r 

f 
s 

g 

naleveringsfractie naar het 3p 2 niveau 

naleveringsfractie naar het 3p 1 niveau 

naleveringsfractie naar het 3p 0 niveau 

naleveringsfractie naar het 1P1 niveau 

fractie van de botsingen tussen metastabiele atomen, 

waarbij molecuulionen gevormd wordt 

statistische gewichtsfactor van niveau (laag) 

g2 statistische gewichtsfactor van niveau 2 (hoog) 

gm statistische gewichtsfactor van 3p 2 niveau 

gr statistische gewichtsfactor van 3p 1 niveau 

gs statistische gewichtsfactor van 3p 0 niveau 

gt statistische gewichtsfactor van lp 1 n1veau 

< ' 
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h constante van Planck 

J. quanturngetal voor het impulsmoment van niveau~ 
~ 

J. quanturngetal voor het impulsmoment van niveau j 
J 

J,J
0 

lichtenergiedichtheid 

J(v,x)lichtenergiedichtheid bij frequentie v op plaats x 

G(r,r') kansdichtheidsfunctie 

K.. coëfficiënt voor atoomkoppeling van niveau i 
~] 

naar niveau j 

k absorptiecoëfficiënt 

k
0 

absorptiecoëfficiënt op de centrale golflengte 

voor absorptie 

k(v) absorptiecoëfficiënt op de golflengte v 

k(v
0

) absorptiecoëfficiënt op de centrale golflengte v0 

k, k konstante van Boltzmann 

M massa van een neonatoom 

Ne symbool voor een neonatoom 

+ Ne symbool voor een atoomion 

Ne* symbool voor een atoom in het ls n~veau 

Ne** symbool voor een atoom in het 2p niveau 

+ Ne
2 

symbool voor een molecuulion 

* Ne
2 

symbool voor een aangeslagen molecuul 

n m 

n 
r 

n s 

n 
p 

dichtheid van atomen in het 3P2 niveau 

dichtheid van atomen ~n het 3r 1 niveau 

dichtheid van atomen in het 3r 0 niveau 

dichtheid van atomen in het 1P1 niveau 

dichtheid van atomen ~n het 2p2 niveau 

Js 

-3 Jm 

-3 Jm 

-3 
Jm 

-3 
Jm 

3 -1 
m s 

-1 
m 

-1 
m 

-1 
m 

~1 
m 

kg 

-3 
m 

-3 
m 

-3 
m 

-3 
m 

-3 
m 



n 
e 

p 

p 
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dichtheid van de atoomionen 

dichtheid van de molecuulionen 

dichtheid van de electronen 

vuldruk in de gasontladingsbuis 

symbool voor atomen in het 2p niveau 

r afstand tot de as van de gasontladingsbuis 

R straal van de gasontladingsbuis 

R aanduiding 3P1 niveau 

S aanduiding 3Po niveau 

t tijd in de nagloei 

T aanduiding 1P1 .niveau 

T 

T 
e 

T 
g 

u. 
J 

u. 
~ 

temperatuur 

electrenentemperatuur 

gastemperatuur 

energie van atomen in 

energie van atomen in 

het 

het 

u 
e 

energie van een electron 

niveau 

niveau 

~ 

J 

coëfficiënt voor atoomionrecombinatie 

coëfficiënt voor molecuulionrecombinatie 

y 

y 
p. 

y 
m 

y 
s 

\) 

\) 

er 
\) 

et 

ionconversiecOëfficiënt 

natuurlijke spectrale lijnbreedte 

spectrale lijnbreedte bij drukverbreding 

coëfficiënt voor driedéeltjesbotsing van 

coëfficiënt voor driedeeltjesbotsing van 

frequentie 

effectiève stralingsvervalfrequentie van 

effectieve stralingsvervalfrequentie van 

het 

het 

het 

h<>~ .... L. 

3p2 niveau 

3po niveau 

3pl niveau 

1p1 niveau 

-3 
m 

-3 
m 

-3 
m 

torr 

m 

m 

s 

K 

K 

K 

J 

J 

J 

6 -] 
m s 

6 -J 
m s 

6 -] 
m s 

-] 
s 

-1 
s 

6 -'] 
m s 

6 -1 
m s 

-] 
s 

-J 
s 

-] 
s 
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botsingsfrequentie -1 
\) s c 

À golflengte m 

ct>( x) intensiteit van het fluorescentielicht Js 
-I 

coëfficiënt botsingen metsstabiele M 
3 -1 

(J voor tussen atomen m s 
nnn 

coëfficiënt botsingen metsstabiele s 3 -1 
(J voor tussen atomen m s ss 

(J coëfficiënt voor botsingen tussen H èn S atomen 3 -1 m s ms 
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A-l ~~delberekeningen voor instralen met resonant laserlicht. 

In dit hoofdstuk wordt een model voor de nagloei van een neon ga~ont

lading besproken, waarbij de nagloei verstoord wordt door kortstondig 

instralen met resonant laserlicht. Dit model is een uitbreiding op het 

model voor de ongestoorde nagloei. De balansvergelijkingen voor de 

dichtlieden van de Is niveau's zijn uitgebreid met termen die verband 

houden met dat instralen. In het model is een vergelijking opgenomen 

voor de dichtheid van een aangeslagen 2p niveau ten gevolge van in

straling 

Er zijn berekeningen uitgevoerd met dit gewijzigde afterglowrnodel. Deze 

hebben ten doel inzicht te leveren of door instralen met resonant 

laserlicl1t een situatie te vormen is, waar uit het verloop van de 

dichtheden van de Is niveau's informatie te verkrijgen is over diverse 

coëfficiënten (atoomkoppelingscoëfficiënten,diffusiecoëfficiënten). 

In Al-l worden de extra basisprocessen en balansvergelijkingen voor 

instralen met resonant laserlicht behandeld. In Al-2 worden enkele 

rekenresultaten weergegeven voor instralen met laserlicht op de 

onderste drie ls niveau's. 
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Al-l Extra basisprocessen en balansvergelijkingen voor instralen met 

resonant laserlicht. 

In figuur Al-l is een gedeelte van het niveauschema van neon gegeven 

waarin invloeden van instralen met resonant laserlicht zijn opgenomen. 

Wij beschom.;ren speciaal instralen met een golflengte van 588.2 nm voor 

de overgang van 3P2 naar 2p2 .Deze overgang \vordt als voorbeeld gebruikt 

. Op dezelfde mani~r is instralen van andere Is niveau's naar een 2p niveau 

weer te geven. 

De volgende processen zijn van belang 

AI-I-J Gestimuleerde absorptie. 

Een atoom in het 3P2 niveau absorbeert een foton en gaat naar het 
2p2 niveau. 

x XX Ne + hv ~ Ne 

De termen ~n de balansvergelijkingen ten gevolge van gestimuleerde 

absorptie zijn : 

Cln 
__!!! = -J B n 
at mp m 

Cln 
~= J B n at mp m 

J is de gemiddelde energiedichtheid per frequentieëenheid en per 

volumeëenheid. 

B ~s de Einsteincoëfficiënt voor gestimuleerde absorptie. 
mp 

AI-J-2 Gestimuleerde em~ss~e. 

Een atoom in het 2p2 niveau vervalt onder invloed van een foton 

( 
1
=588.2 nm) naar het 3p2 niveau onder uitzending van eenzelfde 

foton, met dezelfde richting en fase als het invallende foton. 

** Ne + hv Ne* + 2 hv 

De termen in de balansvergelijkingen ten gevolge van gestimuleerde 

emissie zijn 

3n 
____E_ = -J B n 
élt pm p 

Cln 
m 

ót 
J B n 

pm p met B = 
pm 
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Figuur Al-1 Deel van het niveauschema van neon met processen voor 

instraZing met laserlicht. 
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Al-1-3 Natuurlijk verval. 

Een atoom in het 2p2 niveau kan spontaan vervallen naar een van de 

vier ls niveau's onder uitzending van een foton. Dit natuurlijk verval 

treedt op omdat de stralingsovergang naar alle vier ls niveau's 

quanturnmechanisch geoorloofd is 

:ld -+Ne + hv. 
~ 

(i= m,r,s,t) 

De frequentie van het uitgezonden foton ~s afhankelijk van het ls n~veau 

waar het 2p2 atoom naar vervalt. 

De termen voor de balansvergelijkingen ten gevolge van natuurlijk 

verval zijn 

an. 
~ 

at 
=A .n 

p~ p 
(i = m,r,s,t) 

an 
__E. = -(A +A +A +A )n 
at pm pr ps pt p 

Voor de dichtheden van de 2p niveau's zijn geen balansvergelijkingen 

opgenomen in het oorspronkelijke model. Het recombinatieproces is 

opgenomen zoals staat aangegeven in hoofdstuk 2. Voor instralen met 

laserlicht is een vergelijking voor de extra dichtheid van het 2p2 

niveau aangebra~ht. De dichtheid van de door recombinatie aanwezige 

atomen in het 2p2 niveau wordt ook verlaagd door gestimuleerde 

emissie. Zolang JB << A wordt de invloed van gestimuleerde pm tot 
emissie verwaarloosd. Atoomkoppeling tussen de 2p niveau's wordt 

niet meegenomen. Deze wordt belangrijk bij drukken groter dan 

50 torr. 
Samenvattend zijn de extra termen voor de balansvergelijkingen van de 

ls dichtheden ten gevolge van de laserinstraling als volgt weer te geven: 

on 
m 

at 

an. 
~ 

at 

= 
.g 

A n + JB (~ - n ) 
pm p mp gp p m 

A .n 
p~ p 

(i = 

De balansvergelijking voor de extra aangemaakte 2p2 atomen luidt 

an 
____E. = at JB n 

mp m 

gm 
- JB -n 

mpg p 
p 

A n 
tot p 

r,s,t) 
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Uit metingen van het verloop van de intensiteit van het fluorescentie

licht tijdens het instralen, kan geconcludeerd worden dat (STE79) 

<ln 
~<A n 
<lt tot p 

<ln 
~ x 0 ste~len levert 

g 
n = JB n /(A + JB ~) 

_ -~ P mp m tot mp gn 

We hebben nu een vergelijking waar uit de dichtheid van het aange

straalde niveau en de energiedichtheid van het laserlicht de dicht

heid van het 2p2 niveau berekend kan worden. Bij handhaven 

van de balansvergelijking zou anders voor die balansvergelijking een 

minstens 100 maal kleinere tijdstap moeten worden gebruikt 
7 -1 (ät=l~s,A = 7 10 s ). Dit zou veel rekentijd kosten zonder relevante 

tot 
resultaten. De metingen hebben nl. een tijdsresolutie van 1 ~s zodat het 

oplopen van het fluorescentielicht in de eerste paar honderd nanoseconden 

toch niet gemeten kan worden. 

Het computerprogramma is uitgebreid met deze termen voor laserinstraling 

en instraling op andere Is niveau's, waarbij door middel van een getal 

een keuze gemaakt kan \·lorden op welk niveau ingestraald wordt. 
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Al-2 Enige modelberekeningen van het gewijzigde afterglowroodel. 

In deze paragraaf worden drie voorbeelden van modelberekeningen 

weergegeven in de figuren Al-2, Al-3 en Al-4. De druk bij deze 

berekeningen is 1 torr • De "aanstraalfrequentie"J0B. is steeds 

constant gehouden (J05 s-~. Uit deze figuren blijkt d~ldelijk dat 

de dichtheid van de ls niveau's sterk verandert bij instralen met 

laserlicht. 
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" ' ' -...;;: 
~ 

....,;: 

.002 .004 .006 .008 t (s) 

Al- 3 De dichtheden van de ls niveau's als functie van de tijd in de 

nagloei voor instraZen op het 3P 1 niveau na 2 ms in de nagloei. 

p = 1 torr~ instraaltijd = 0.1 ms~ J B = 105 s-1• 
o rp 

M 

R 

Ro 

s 

so 

T 

01 
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..._, M 

' ...... 

T 

1 0 2 .._ ___ _._ ___ __._ ___ ----'...___ ___ ...~-__ ____. To 

0 .002 .0(14 .006 .QQ8 t (s) .. 01 

Al- 4 De dichtheden van de ls niveau's als functie van de tijd in de 

nagloei voor instr-aZen op het 3P 0 niveau na 2 ms in de nagloei. 

p = 1 ton·" -instraaZtijd :::: 0.1 ms" J
0

B = 10
5 

s -l. sp 
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Appendix 2 Metingen van het verval van de dichtheid van het lp 1 niveau. 

In deze appendix zijn de metingen van het verval van de dichtheid 

van het 1P1 -niveau weergegeven als functie van de tijd 1n de nagloei 

van een neongasontlading voor drukken van 0.55, 1.1, 2, 5, 10, 20 en 

50 torr. 

De metingen zijn verricht met de fluorescentiemethode, die beschreven 

1s in hoofdstuk 3. 

Het verval wordt in het begin van de nagloei bepaald door effectief 

stralingsverval, negatieve atoomkoppeling en negatieve electron

koppeling. 

Later in de nagloei worden positieve atoomkoppeling, positieve electron

koppeling en dissociatieve recombinatie belangrijk. 

Uit het verval in het begin van de nagloei zijn de waarden v bepaald, et 
die weergegeven zijn in figuur 5-3. 

·' J: 
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JJ~------------------------1 

n 
t 

A. U. 

~ 
JO 

4 
/0 

J 10 

10~~-----------------J+-----~l~--~~----· 
0 1 6f ~ t (ms) 

Figuur Ap2-1 Het gemeten dichtheidsverloop van het 1P1 niveau als 

functie van de tijd 1.:n de n.agloei. p = 0. 55 torr. 



' J() 

A. U. 

/Os-

J()" 

-132-

~~i~~-----~--------~------4-------~----~~~ 
0 I 3 4 5 t (ms) 

Figuur Ap2-2 Het gemeten dichthe1:dsverloop van het 1 P1 niveau als 

functie van de tijd in de nagloei. p == 1.1 torr. 
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10~~-------------------------------, 

nt 

A. U. 

10
1 

0 I · 4~ t (ms) 

Figuv.:r Ap2-3 Het gemeten dichtheidsver"loop van het 1P1 niveau als 

functi~ v~n de in de nagloei. p = 2 torr. 
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tf~----------------------~ 

n 
t 

A. U. 

·.lp 
: 1 

Jd--~------~-------r-------+-------+--~ 
0 I la t (ms) 

Figuur Ap2-4 Het gemeten dichtheidsverloop van het 1P1 niveau als 

functie van de tijd in de nagloei. p = 5 torr. 
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n 
t 

A.U. 

x 

0 2 3 4 t (ms) 

Figuur Ap2-5 Het gemeten dichtheidsverZoop van het 1P 1 niveau aZs 

functie van de tijd in de nagloei. p = 10-torr. 
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10;+---------------------------~ 

n 
t 

A. U. 

• 
• 

0 . I t (ros) 

Figuur Ap2-6 Het gemeten dichtheidsverloop van het 1P1 niveau als 

functie van de tijd in de nagloei. p = 20 torr. 
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,. 
p ~--------------------------------~ 

n 
t 

A. U. 

• 

I 
10 4--+------~~------~------~------~ 

0 I t (ros) 

Figuur Ap2-? Het gemeten dichtheidsverloop van het 1P1 niveau als 

functie van de tijd in de nagloei. p = 50 torr. 
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Appendix 3 Jk fysische coëf [i c iënt~n zoals_ d it~_ij_de_ moJtJ_ bcrt:kl'~ 

_ningt:n g~bruikt worden. 

In dit hoofdstuk worden de fysische coëfficiënten gegeven zoals die 

bij de modelberekeningen voor drukken van 100, JO en I torr gt:hruikl 

ziJn. Zov(·el _mogelijk worden deze wa_arden 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 Verspagel (VER79), ZIJn ook model

berekeningen verricl1t voor de drukken 20 en 50 torr. Alle coëfficiënt

en zijn voor deze twee laatste berekeningen gelijk genomen aan 

die voor het model van de nagloei van een 100 torr ontlading. 

Daarom worden deze coëfficiënten niet weer apart besproken. 

Voor referenties zie van Bommel (BOM 79). 

Coëfficiënt P = 100 torr P = 10 torr P torr Eenheid Referenties 

0:2 (300) 

8 

K (300) 
mr 

K (300) 
ros 

Kmt (300) 

K (300) 
rm 

K (300) 
rs 

Krt (300) 

K (300) 
sm 

K (300) sr 
K (300) 
st 

Ktm (300) 

Kü (300) 

K (300) 
ts 

E (300) 
mr 

E (300) 
ms 

Emt (300) 

E (300) rm 

I. 7 10-)3 

6 10-44 

3.42 I0-21 

2.55 I0- 23 

8.73 I0-25 

4.21 I0-20 

3.09 I0- 22 

1.11 I0- 23 

4.99 I0- 21 

4.99 I0- 21 

1.52 I0-22 

9.98 I0-
21 

9.98 I0-21 

8.57 I0- 21 

7.44 I0- 14 

4.68 I0- 16 

2.82 !0- 17 

9.16 10-!3 

1.7 10- 13 

6 10-44 

3.'42 10-21 

2.55 10-23 

8.73 I0-25 

4.21 I0-20 

3.09 10-22 

1.11 I0- 23 

4.99 I0-21 

4.99 l·o-21 

1.52 I0-22 

9.98 10-21 

9.98 I0-21 

8·.57 10-21 

7.44 10- 14 

4.68 Io- 16 

1.41 10- 17 

9.16 10- 13 

1.7 10-!3 

6 10-44 

3.42 10-21 

2.04 10-22 

8.73 I0-25 

4.21 I0- 20 

2.47 Jo-21 

1.11 10-23 

3.99 10- 20 

3.99 I0-20 

1.52 10-22 

9.98 10-21 

9.98 10-21 

8.57 I0- 21 

7.44 10- 15 

9.36 10- 17 

5.64 I0- 19 

9.16 I0- 14 

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 -1 
m s 

3 -1 
m s 

3 -1 
rn s .· 

3 -1 
rn s 

3 -1 
m s 

(FR068) 

(SMI77a) 

(PHE59) 

(PHE59) 

(PHE59) 

{PHE59) 

{PHE59) 

{PHE59) 

(PHE59) 

(PHE59) 

{PHE59) 

(PHE59) 

{PHE59) 

(PHE59) 

(PHE59) 

(PEE59) 

{PHE59) 

(PHE59) 
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Coëfficiënt p I 00 torr p 10 torr p torr Eenheid Referentfes 

E (300) 5.67 10-15 5.67 10-15 I. 13 10-15 3 -1 (PHE59) m s 
rs 

10-16 10-16 10-!7 3 -1 
E (300) 5.01 2. SI 1.00 m s (PHE59) 
rt 

10-14 10-14 10-14 3 -1 
E (300) 9. 16 9. 16 I. 83 m s (PHE59) 

sm 
10-14 10-14 10-14 3 -1 

E (300) 9. 16 9. 16 I. 83 m s (PHE59) 
sr 

10-15 10-16 10-!7 3 -1 
E (300) 1.71 8.55 3.42 m s (PHE59) 
st 

I0- 13 10- 13 10-15 3 -1 -- E (300) 3.22 I. 61 6.44 (PHE59) m s 
tm 

I0- 13 10- 13 10-15 3 -1 
E (300) 4.50 2.25 9.00 m s (PHE59) 
tr 

10-14 10-14 10-15 3 -1 
E (300) 9.66 4.83 I. 93 m s (PHE59) 

ts 
1020 - 1020 1020 -1 -I 

D (300) 4.89 'f. 89 4.89 m s (STE79) 
m 

1020 1020 1020 -I -1 
D (300) 4.89 4.89 4.89 m s {STE79) 

s 
10-46 10-46 10-46 6 -1 

y (300) 6 6 6 m s (STE79) 
m 

10-47 10'-47 10-47 6 -1 
y (300) 7 7 7 m s (PHE59) 

s 
10-16 10-16 10-16 3 -1 

(J 6.8 6.8 6.8 m s (PFA78) 
rnrn 

10-16 10-16 10-16 3 -1 
(J 6.8 6.8 6.8 m s (PFA78) 

ms 
10-16 10-16 10-16 3 -1 

(J 6.8 6.8 6.8 m s (PFA78) 
ss 

104 104 io4 -1 
V 1.4 3.3 3.3 s (NIE79) 
er 

105 104 103 -1 
V 2.3 6.4 6 s (NIE79) 
et 

f 0.43 0.37 0.37 (VER77) 
m 

f 0.25 0.25 0.25 (VER77) 
r 

f 0 .. 1 0. I 0. I (VER77) 
s 

f 0.22 0.28 0.28 (VER77) 
t 

g 0.7 0.7 0. I (DEL75) 

Tabel A3-1. De ~aarden van de fysische coëfficiënten die bij de model-

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

Omd.at de atoomionrecombinatiecoëfficiënt a. 1 
en de beide ambipolaire 

diffusiecoëfficiënten D al 
enD van meerdere grootheden dan alleen-de 

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 A3-I opgenomen zijn gegeven. Ook de vergelijkingen voor 

de atoomionrecombinatiecoëfficiënt a
1 

en de beide ambipolaire diffusie 

coëfficiënten Dal en Da2 worden gegeven. 

De formules voor de ambipolaire diffusiecoëfficiënten worden gegeven 

door: 

T u 2 -1 
DaJ = .28 ..J2. (I + Ue.) m s (A3-I) 

Po a1 (OSKS7) 
T u 2 -1 

.49 ..J2. (I 
e (A3-2) 

Da2 + -) m s 
Po u . ml 

In deze vergelijkingen is U . respectievelijk U . de energ1e van de a1 m1 
atoom- en de molecuulionen. Bij de modelberekeningen is gesteld dat 

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

De 

u . = u . a1 m1 
U eV 

g 

recombinatiecoëfficiënt 

vergelijking A3-4. ( 

10-18 
T 

3 (__!!:_)-. 7 
al = 300 

(A3-3) 

al voor de atoomionen wordt gegeven door 

, BAT62, MAK63) 

10-19 
T 3 -1 

+ 2 (-e-) -4.5 (A3-4) 300 ne m s 

De eerste term van de recombinatiecoëfficiënt a 1 bestaat uit de bij

drage van de "radiative recombina~ion", 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 4 3 -1 
a

2 
= a

2
(300) (--e--)-. m s 

300 (FR068) 

Bij gebrek aan experimentele kennis is de ionconversiecóëfficiënt a 
onafhankelijk gesteld van de ontladingsparameters, evenals de coëf-

ficiënten v er 
en v voor het effectieve stralingsverval en de coëf

et 
ficiënten o o mm' ms 
atomen onderling. 

en o voor botsingen tussen metastabiele neon
ss 
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Voor de koppelingscoëfficiënten gelden de volgende verbanden: 

T 3 -I 
K .. K .. (300) (_j$_)2.5 (A3-6) 
~J ~J 300 

m s 

(PHE59) 
T 

E .. E .. (300) (-e-) .5 3 -I (A3-7) 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 .. 
_2:1_ 
K .. 

F 

E .. 
2.1 
E .. 
J~ 

g. 
~ exp( 
g. 
~ 

u.-u. 
J ~) 
kT 

(KRU75) 
g 

In de bovenstaande vergelijkingen h3-6, A3-7 en A3-8 is: 

~ "I J m, r, s, t. 

(A3-8) 

(A3-9) 

De diffusiecoëfficiënten hangen van de gastemperatuur af zoals ~n 

vergelijking A3-10 is weergegeven. 

T 
D (300) (_g_). 73 

i = Di 300 
-I -I 

m s (i m, s.) (PHE59) (A3-I 0) 

De coëfficiënten voor de drie deeltjes botsingen hangen ook van de 

gastemperatuur af. Dit verband wordt gegeven door: 

T 
y. = y~ (300) (-g-) 2. 5 

1 .. 300 
6 -I 

m s (i= m, s.) (PHE59) (A3-I I) 


