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SamenvattW

Nagegaan is hoe de ontladingskaraltteristiek van een met CaeeiWlldamp

geTUlde diode .et verhitte kathode tot stand koBt.

Haast een tyai8che verklaring is geprobeerd een kwantitatieve te

geven, hetgeen nagenoeg onmogelijk bl1jkt.

Door middel van een aantal metingen is de tysische intepretat1e op

diverse punten geveritieerd. Verder zijn metingen verricht van het

doorslagpunt ale fuDkt1e van de kathodetemperatuur (C -druk OOl18t8JIt)a
en als lunkt1e van de Cs-druk (kathodetemperatuur constant). Op de

resultaten ervan is nader 1ngegaan.
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1. Inleiding

1.1 Algemeen

In de ontladingskarakteristiek van een met caesiumdamp gevulde diode

met verhitte kathode kunnen we meestal bij positieve aDodespawdngen..twee geb1den onderscheiden, afhankelijk van de spanning over de buls.

a) Bij kleine anodespanningen zal het potentiaalverschil in de buis na

genoes geheel staan over een dun laagje juist voor de anode (zgn.

"anode-glow"). In dit gedeelte van de karakter1stiek is de stroom klein

(afhankelijk van de Caesiwadampdruk). Fig. 1, pag.3.

b): 1. Ala we de spanning over de buis verhagen gaat de ontlading bij

een bepaalde spanDiDg, VB' plotseling over in eea andere VOrDI, waar'bij

het potentiaalverschil in de buls prakt1sch geheel over een dun laagje

voor de kathode staat. De stroom is nu aanzienlijlt groter; fig. 1.

2. Verlagen we nu de spanning weer, dan blijft het onder b): 1.

geschetste potentiaalverloop bestaan. Bij een bepaalde spanning is het

mechanisme, dat de aanzienl1jke stroomvergrotiDg tot gevolg heeft, Diet

meer werkzaaa en de etroom valt terug tot zijn oorspronkelijke verzadt

gingswaarde; fig. 1.

1.2 Inhoud o!derzoek

Bij de plotselinge overgang van a naar b spelen ruimtelad!ngseftecten- -
en verschijnselen &an het kathodeoppervlak een belangrijke role Boven-

dien treedt er wisselwerking tussen beide verschijneelen Ope

Ret onderzoek bestaat uit een bestudering van dese processen, welke ge

paard gaan met genoemde plotselinge stroomvergroting. DaarDaa8t is aan

dacht besteed aan de verschijnselen, die zich in de buis afspelen voor

negat1eve anodespanningen en in het gebied ~: 2) van de karakteristiek

(tig. 1).

De kennis van de invloed van het C op de strooaspanningskarakteristielt
15

van de buis (diode) is van belang voor de constructie van ther.ioDische

OJIlzetters.
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2. De bus

2.1 Opbouw

De buis bestaat uit twee gedeelten (fig. 2. pag.~). Gedeelte I

bevat de i.direct verhitte kathode en de anode. De anode is groot

teneinde een constante temperatuur eryan te w~~rgen. Gedeelte II

bevat het C -reservoir. Door een t11.nk.e stroom door de draad oa de .s
Caesiumcapeule te staren doet men deze springeD en brengt zo het

Caesium in de buis. Het geheel (gedeelte I en II) wordt DU in een

oven geplaat8t en op een constante temperatuur gehouden. Deze tea

peratuur bepaalt de Cs-dampdruk 1A de buis.

2.2 Kathode

De aanwezige C -damp zorgt voor een zeker aanbod van Caesi..-tomens
&an de kathode. Langmuir (lit. 1) geoft voor het aantal, dat bij de

kathode arriveert de Yolgende tormule:

IJ. 21 -r-t
~ • 3,08.10 .p.l.

2ato.en per sec. en per cm

(1)

:::.... :"g~=: ....U; :.::.•:;-~d:~t::·:~;~:":::~:-:b_
sorptieproc.-s (lit. 1 en 2) plaate van Caesiumatomen en iOIMB. (Ben

atoGa kan als iOD worden geabsorbeerd als de uittreeenergie van een

elektron uit de kathode hoger is dan de 10nisatieenergie van het

Cs-atooa). Bet absorptieproces gaat gepaard met een verlagiDg van d.

uittreepoteatiaal van de kathode.

Door de hoge kathodetemperatuur dampen er ook weer Ce-atoaen en lonen

at. De emissie van elektronen gaat daarnaast gewoon door.

In het geval van eyenwicht 1a het aantal g.e~teerd. ato.en en ionen

gelijk aan het aanbod van atomen aan de kathode. (d.i.)Ja). Bet even

wicht wordt gekarakteriseerd door de bedekk1ngsgraad~, dit 18 de ver

houding tussen de aanwezige Cs-deeltjes op de kathode per cm2 en het
2aantal dat maximaal per em de kathode kan bedekken.
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2.3 Tabellen en grafieken

Langmuir (lit. 1) beeft een aantal formules ontwikkeld, waarmee als

funktie van d. kathodetemperatuur TK, bij een gegeven waarde van~,

het aantal geellliteerde atomen (U ). ionen (U ) en elektronen (0) per
2 • P ec. en per ~. kan worden berekend voor het speciale geval, dat de

elektrische veldsterkte op de kathode nul is. Ook geeft hij ... hoe de

verlaging van de uittreepotentiaaJ., V , verloopt als fUDlttie 'Tan9.c
In de tabellea 1 en 2 Append:f.x: deel A, pag.4L.t) zijn de waarden Vall

de verschi11ende grootheden, ale funktie van de kathodetemperatuur TK
bij een gegeven bedekkingsgraad E) berekend. Grafisch zijn ze weerge

geven in de grafieken 1. 2 en 3. (zie navolgende pagina IS). Hierb1j 18

de kathodet..,eratuur ale parameter ingevoerd. Het aflezen in de gra

fieken gaat ale volgt. Voor een gegeven dampdruk p en buiste.peratuur T

berekent men, volgens (1), 1010gA lIZ 1010g (V + \J ). In grafiek 1
10 a a ~

le'et men dan bij de gevonden log (V.+Vp ) en 4. gegeven kathodetem.

peratuur de bedekk1 ngsgraad e af. Grafieken 2 en 3 geven dan bij de

gevonden waard. van ®: U.,V p en Vc •

2.4 Anode

De anodetemperatuur is 'Teel lager dan die van de kathode. Zij wordt

bepaald door de buistemperatuur en de aanetra11 Dg. die zij ondervindt

van de kathode. De lage temperatuur heeft een hoge bedekkingograad tot

geYOlg. Van ionenabsorptie en -amissie is nagenoeg geen sprake. Het ver

schil in bedekk1ng van kathode en anode doet een verechil in uittre.

potentiaal ontstaan. Dit verechi1 noemt men de kontaktpotentiaal. Ver

b:1ndt men au kathode en anode (rechtsstreeks) met elkaar, dan gaat er

de verzadigi....etroo. lopen. (Het punt Vak ~ 0 in fig. 1. pag. '3 ). In

deze vorm vindt de buis toepassing als thermionische omzetter. In dat

geval za1 verhitting van de kathode en de buls langs andere dan .lek

trieche weg moeten plaatsTinden.

Opm. De koataktpotentiaal komt duidelijk in fig. 1 tot uiting. Immers

voor negatie•• anodespanningen is de stroom al verzadigd. We hebben

blijkbaar met een positieve kontaktpotentiaal.te maken (dwz. uittree

energie van de kathode hoger dan die van de anode). In het verTolg zal

dan ook steeds met anodespanning de som worden bedoeld van de aange

legde &nodespanning (V
ak

in fig. 1, page '"?» en de kontaktpotentiaal.
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,. De kathode-anode ruimte

3.1 Pos1t1eTe anodespanning

Wlj beschouwen nu de kathode-anode ruimte voor het geval. dat de

&nodespanning positief is. De buisconfiguratie is Tlak (fig. 2. pag.~):

-~~J~
-~~ll.

dt'\e: -t
c.\.)C.

dtVL
Cf)L :-

fig, 3

-De grootheden in de buis hangen nu slechta Tan de rechthoekige coor-

dinaat x aft Met de in fig. 3 ala posit1ef gedefiDieerde richtingen

geldt:

e: elektronen (2)

1: 10nen (3)

J = e n fA E + e D grad ne e e e e

J 1 = e n1 /'A1 E - e D1 grad n1

dz" dE e(ni-ne )
(4)2= - di = - Eodx

~·J11e =0 (5)

)AID =elk! (6)

waar1n: J: de stroomdichthe1d

E: de elektr1.sche Teldsterkte

V: de potentia&!

jvt: de beweegli.jkheid

D: de diffusieconstante

T: temperatuur van de deeltjes

n: de concentrat1e
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Daar J , E en grad n ~ 0, overeenkomstig de als positief gedefin1eerdee e
richtingen, moeten e'fke en ••D.~ 0 zijn. Dan volgt met behulp Tan (6),
dat e'}J--e en De positief van teken zijn. Evenzo, tdt J i , E en -grad %1i <-.. 0

eD uit (6), volgt, dat e.~~en e.Di~ 0 moeten zijn en e'~i en Di posi

tief Tan teken.

De vergelijkingen (2), (3) en (5) impliceren dat er geen rekombinatie en

generatie VaD ladingsdragers in de btds optreedt. Het zal bl1jkea. dat

er pas bij eeD. anodesp~ng van ongeveer 1,4 sprake van generatie is.

Zolang we onder genoemde spanning blijven, hebben we in ieder seTal Tan

generatie geen last.

Daarnaast impliceren (2) en (3), dat er steeda veel botaingen plaats

vinden tusaen de aanwezige deeltjes. Maar het is mogelijk, dat er een

gedeelte van de buis is waar dat Diet opgaat. Bijvoorbeeld daar waar

een sterk elektrisch veld is. Ret beschrijven van die gedeelten van qe

buia is met (2) en (3) onmogelijk.

We omzeilen i. eerste instantie genoemde bezwaren en gaan de verge

lijkingen (2) tIm (6) oplossen. Door toetsing van een eventuele op

loasing aan onze tysische intepretatie van de Terschijnselen in de

kathode-anode ruimte za1 nagegaan kunnen worden in hoeverre genoemde

bezwaren werkelijk van invloed zijn.

Uit (2), (3) en (6):

A
J e J i

(Di + D.) e E --Ix {ni-ne~= aD; + eD
i

=
eD

J J i
+ 1x {ni +ne1B e

- (ni - De) ..!..E=---=eDe eDi kT

(7)

(8)

H1erbij is verondersteld dat de temperatuur T van het elektron gelijk is

&an die van het ion.

Elimineer (n.-n ) tdt (8) mbv. (4):
J.. e

-Eo d~ d L 2
B ="'kT E. di + di 7. Di+ne J

Integreer (9) eenmaal:

(9)

(10)
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(11)

waarin A=B, want er loopt i.n het circuit alleen een elektronenstrooll,

dus J i = 0; C is gelijk aan (Di +ne )x--o • Die + n
eo

; dit volgt uit (10)

met E=O voor x=O.

(~o + DeJkan worden berekend met behulp van:

en

U =e

ne Co e
4

-2 4k'lk
tllC = /'rre e

met V. en \J reap. het aantal geem1teerde ionen en elektronen per. sec.
l. 2e __

en per cm en Ci en Ce de gemiddelde snelheden, waarmee resp. de ionen

en elektronen, de kathode verlaten.
,/

Vergelijking (11) is een twee orde Painl~ue-differentiaa1vergelijking

en is analytiaeh bijzoDder lloe1l1jk oplosbaar*.

Gezien dit feit en de al eerder aangevoerde bezwaren tegen een deel van

de gebruikte 'V'ergelijk:ingen, lijkt een kwal1.tatieve benaderiDg van de

'V'ersch1jnselen in de kathode-anode ruimte meer op zijn plaats.

3.1.2 Kwalitat1et

De anodespanning bl1jtt positiet en om geen last vAD generatle in de

blds te hebben, kleiner dan 1,4 \J.
De elektronen en ionen verlaten 1n ongelijke hoeveelheden de kathode met

een zekere gemiddelde thermische snelheid, die zoals we al hebbeD ge-
-'2. -'-

zieD, kan worden berekend uit reap. T lleCe = 4~k en t aiCi • 4kTk!~

Het verschil in hoeveelheid heett een elektrische kracht op zow.l d~

elektronen als de ionen tot gevolg en wel zo, dat er zich een even

wicht instelt: de concentrat1es elektronen en ionen worden nagenoeg

aan elkaar gelijk. De afstand, waarover dit inste1len gebeurt is zeer

klein, meestal kleiner dan de vrije weglengte van de elektroDen. Dit

deel van de buis noemt men de kathodelaag.

*) In de Appendix (deel B, pag.~B) is voor vgl (11) een zeer benaderde

oplossing gegeven.
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Vana! dit punt, waar de concentraties nagenoeg aan e1kaar gel1jk zijn,

treedt aabipolaire d1ttus1e Ope Hier epreekt men nu Y8.D een plasma.

Vlakbij de anode moet potentiaalaanpass1ng plaatsv1nden. net plasma

reikt dan ook Diet helemaal tot de anode. Genoeade potent1aalaan

passing gesch1edt in de zogenaamde anodelaag.

We onderscheiden aldus drie gebieden in de buis:

I

r 1 IL

fig. 4

VA: anodespanniDg

_. _: pot. Terloop

VA

-0

I: ~!_~!~2~!!!~

De dikte van de kathodelaag is Teelal kleiner dan de yrije weglengte

Tan de elektronen. Er vinden dUB nagenoeg geen botsingen plaate. \!PI1
de kathodeval~is klein.

II: ~!!..E!!!~

In het plasma viDden veel botsingen tU8sen de deeltjes plaate. De
vergelijkingen (2), (3), (4), (5) en (6) zijn hier toepasbaar. Men

kan met behulp hiervan berekenen, als ni t:=.. ne' dat:

(12)

en

E = constant

Uit (12) en (13) volgt, dat zowel de potentiaal ala de concentratie

een lineaire funkt1e Tan x is. De concentrat1e is het grootst &an

het begin van het pla81Ul en neemt at in de richting van de anode. Ret

blijkt, dat de verzadigingsstroom, die in het circuit loopt, aanzien-
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lijk kle1ner 1s dan de emiasie van de kathode. Dit is enerzijds een

gevolg van het feit, dat de concentratie vlakbij de anode i8 het plasma

lager 1s dan &an het begin ervan. Anderzijds van het feit dat wel dege

l1jk rekombinatie optreedt. Ruwe berekeDingen tonen &aD, dat beide oor

zaken de lagere verzadigingestrooa nagenoeg geheel kunnen verklaren.

De elektrische veldsterkte in het plasma is zeer klein. Z1j zorgt er

voor, dat de elektronen de anode bereiken.

Voor de stroom 1n het plasma kon worden afgeleid, dat deze gelijk is

aan:

J ::e,1

-
n 1·e •C 1e. e,

4

waar1n: ne :; n1ce en c1 resp. de gemiddelde thermische anelheden YaD elek

tronen en 10nen in het plasma zijn; zij Yolgen uit: ita ~. ~ ItT
-:--2 4 ee JT e

en im1 C1 • iT kT1 •
e : lading van het elektron.

Te : temperatuur elektron; T1 : temperatuur 1on.

Langmuir (lit. 3) stelt het elektrische veld in het plasma nul. Aannemend.,

dat de anelheid een Maxwellse verdeling volgt, voert hij de randomcurrents

in:

J e n \~ (14b )
e,1 = • e,1\/ ~11Te t

J (fA;'
Uit (14

b) is af te le1den, dat e/J1 =V ;! =500, ale Te • T1 • (therm1sch
evenwicht). e

De veronderetelling, ne :: n1 1s Diet reeel, want b1j de d1tfusie worden

de ionen door de elektronen Yersneld en de elektronen door de 10nen al

geread. De ionen z1jn veel zwaarder dan de elektronen en reageren dUB

langzamer. Het gevolg is, dat beide lad1.ngsdragers achter elkaar "aan

hollentl
, waardoor een klein versch1l 1n concentrat1e ontstaat. Een al

te groot verschil wordt direkt door een Couloabkracht gekoapenseerd.

III: ~!_~~~!!~

Omdat de potent1aal zeer we1Dig toeneemt in het plasma tengevolge van

de goede geleidbaarheid ervan, staat de anodepotentiaal vrijwel geheel

over de anodelaag. De veldsterkte is tegengesteld aan de pOB1t1eve

x-r1chting gericht. Elektronen)die vanuit het plasma de anodelaag b1nnen-
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komen, worden versneld. De ionen daarentegen moeten tegen het veld iDe

ne meeste hebben daarvoor niet genoeg energie en bl1jven voor de plasma

wand hangen. Men kan daaroll. de anodelaag opvatten ala een ru1JD.te, waariD

zich slechts 'en soort ladingadragers. namelijk elektronen, beT.1Dden.

Hits de dikte van de laag kleiner is dan de vrije weglengte van de .let

troDen, is de tormule van Child op de anodelaag toepasbaar:

V 3/2
-6 III

J A :::: 2,33.1.0 2

;11

Hierin is J A de &nodestroom en VIII de spanning over de anodelaag. die

gelijk is aan (VIII =)V~- V
p2

: zie fig. 4.

Daar de aaodestroom ala tuDktievan VA constant blijtt (zie tig. 1) zal.

overeenkomstig (15), ee. verandering van VA moeten resulteren in een ver

andering van ~II. De plasmawand verachld.tt dUB en daarvoor za1 Vp2 va

rieren, die imme rs een funktie van x is.

Het zal duidelijk zijn, dat de anodelaag, die zorg draagt voor de poten

tiaalaanpassing van de plasmawand aan de anode, verdwijnt ala beide po

tentialen aan elkaar gelijk zijn. In dat geval is dus XIII = 0 en

Vp2 (x = d-~) =VA·

3.2 Negatieve anodeapanningen

Het is te verwachten, dat de &nod.stroom verzadigd raakt als

VA :::: VP2 (x:=d-X;t). Grotere VA geven aanleiding tot de vorming van

een anodelaag.

Verlagen we nu echter VA' dan is het eigenlijk logiach, dat er .eer een

anodelaag zal ontstaan, ter aanpaaaing van de potentiaal van de anode

en van de plaa.awaad. Toch geloven ~e, dat dit Diet gebeurt. De poten

tiaal van de plaamawand kan zich hier namelijk aanpasaen, door dat

Vp2 (X=d-XX) ook zakt. D1.t ia mog.lijk, omdat de kathodeval (v
P1

) ne
gatiever wordt.

Immera een lagere anodespanning resulteert in een verkleiDing van de

&nodestroom. Deze verklein1ng wordt mogel1jk gemaakt door een lagere V
PI

•

Hieruit concluderen we, dat het plasma tegen de anode blijtt l1ggeD.

Uit zowel (14a) ala (1~b) bl1jkt, dat de anodestroom evenredig is met

de plasmadichtheid. Een verlaging van de stroom betekent dua ook een

verlaging van de concentraties in het plasma. Bij dalende &nodespanning

zakken nu de concentratiea anel en de invloed van het plasma (ruiatela-
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dingscompensatie) .~rdt verwaarloosbaar. De bu1s gedraagt zich dan

verder a1s een normaal gesperde diode en de anodestroom neemt nUt

via hat bekende e-macht verloop, at.
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4. Dooralag

4.1 Ionisatieprocessen

Er ZijD drie manieren 011 tot ioniaatie te komen (lit. 4):

a) het direktJe-ionisatieproces:

ionieatie: es 68 + e- + 3.9 eV ~C8+ + 2 e

three-body
+ 6srekombinatie: 2e- + Cs -;> Cs + e + 3.9 eV.

b) het multistage ionisatieproces:

ionisatie: C n + e- + E => C++ 2e-
8 n s

three-body
rekomb1Datie: 2e- + C +-;> C n + e + E •a s n

c) het 1I0leculaire ioDisatieproces:

6p • +ionisatie: 2 C -> C -,>C + e
s - s2 s2

+ -rekombinatie: C + e -P C •
8 2 s2

Het direkte ionisatieproces is Diet in staat de hoge ionisatiegrad8D,

gemeten in thermionische omzetters te verklaren. Deze moeten dus af

komstig zijn van de processen b) en c).

Bij zowel het moleculaire als het multistage ionisatieproces blijkt de

excitatie van het 68 naar het 6p niveau een belangrijke rol te spelen.

Deze overgang is namelijk een essenti;le voorwaarde 011 tot ionisatie

te geraken. Voor deze, door een bOt8ing van elektron en C -atooa ver-s
oorzaakte excitatie van het 6s naar het 6p niveau, is 1,4eV Dodig. Dit

houdt in, dat ionisatie in de buls kan optreden, als er elektronen zijn.

die 1,4eV of meer aan kinetische energie hebben. (elektronen atkomstig

uit het topje van de Maxwellse energieverdeling of elektronen. die door

de anodepotentiaal tot 1.4V versDeld zijn).

Wilkins heeft de concentraties atomaire ionen, moleculaire iODeD en

elektronen berekend voor de ionisatieprocessen b) en c). Het proces a)

1s buiten beschouwing gelaten, omdat het vrijwel Diet bijdraagt tot de

ionisatie.

Bij gaat uit van een plasma, al dan niet in therll1sch evenwicht. dat

zich tussen twee vlakke platen op afstand d kan vcraen en waaria zich

genoeg elektronen bevindeD met een energie yan 1,4eV of hoger.
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Het is belangrijk te ••ten, welke grootheden iDvloed hebben op de

ioDisatieproeessen en hoe het verband 1s tusaen die grootheden en

de eoneentraties ionen en elektronen. Wat hier nu Tolgt is een sum

mier overzieht van de berekeDingen, zoals Wilkins die heett uitge

voerd. Hij heeft zijn berekeningen gepublieeerd in lit. 4.

De volgende continuiteitsvergelijkingen zijn van toepassing:

1) voor de atomaire ionen (ionisatieproces b):

D ... Ri - Ra a ra

2) voor de moleculaire ionen (ioD1satieprocee c):

3) voor de geexeiteerde (=6p) atomen:
N

D R R XL-rx = x - dx - 'L-

waarin: D de dittueiecoettieient; Ri de ionisat1egraad; Rr
graad; R de exeitatiegraad; Rd de de-e%citatiegraad enx x
voor het totoverval zijn.

de rekoabinatie
Nx;'-r- een maatLr

Vult men in 1), 2) en 3) de .aarden in voor de verechl11ende grootheden,

dan krijgen we de volgende vergelijk1Dgen:

voor 1)

2N N N2 Na e e a-=---
T d "Iia 1; ~

1a s

voor 2)

voor 3)

2 1 N N
N% <t- + -) =~ (1 - Nx )

d "'t:r 1:"x xe

hier:ln zijn:

N : concentratie elektronene
N : conoentratie atom. ioneDa
N : eoncentratle _01. lonenm

(16)

(17)

(18)
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N : concentrat1e geexc. atomen
N:2*n~ (7.~:,e.Te ?Iz.exp~ - c'Vi1:= 1 (Saha-Tergel1jking)

N = V't '" ('1-/ \ PI< ....S- eo E" l (even.10htSCODC. van geexc. a tomen)
xe /q 0 /-'-1 ~ Ie )

en

-r:-d =

eE

--c • %/kT. Ao 8,7. -5 cm.= t =x -M 2kT -8
(nM e) .75.10-16 Ex (1+ E ·)Nn

T :: 3,5. sec.n
• x E = 1,4 V.x

en

OCr 2.10.6 1400 3/2
0.-3 sec.= (-)

Te

d: dikte plasmal T : elektronentemperatuurl N : concentratie neutrale
68 e - ~

C· deeltjes;crbotsiDgsdoorsnede; V resp. V : gemid. therm. snelhe1dsag
van de atom. 10nen en gaeatomen.

Daarnaast geldt nog:

Na + N. iii Ne

N + N = Non a

Pcs iii kT No met Pce =Cs-dampdruk

T =gaatemperatuur

(Saba: therm. evenw1cht)
N Ne a

N 2 ----'> 1
e

Ret oploseen van (16), (17) en (18) betekent het oplossen van een aantal

onderUng gekoppelde 3e graadsvergelijkingen. Om deze ingewikkelde op

loesingsprocedure te oazel1en, passen we de Tolgende benader1ng toe,W\.~.u.

(I b) :

Ld»T1a

en
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a) Lossen we (16) op met de aaJ:1l1sme, datT d,,>')Tia
en N ~ N :

e a

~N2 ~N2 ~N2 (~eT )
3/2 -eVil

N N ~N • kT. (19)
e a 8 e a n h2 e

•en uit (17) en (18) met D = 0 (1:"d aoo) enL r = OC;:) :
II.

3! ~ -L • C5iVg g 2 N 2 -2eExj
(-!) • (rr) e kT.

Ne W (J.,r go e

Met behulp van N + N :; N
n a 0

en

worden uit (19) en (20) N (~N ) en N opgelost.
a • m.

b) Bet

(20)

(21 )

c) Voor het oplossen van het geval-Cdl.~~a nemen we aan, dat N. ~Ne.

Dan volgt uit (17) en (18) met -Cd :;1: r =OQ+:

tJit (16):

(24)

(_.........1__-~2)

2T' N (max)
10. e- + ~--:~-

T d N 2.,

(25)

• thermisch evenwicht: verwaarloosbare etra1ing (1:"" :;I:>c::» en diftuaier
("td, =00)

+ z.i.e lit. 5 en page ~I geval van Witting.
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De aanname N ~ N wordt gechecked .et behulp van (20) door aan tea e
tonen, dat N ~~N • Evenzo, de aaDname N ~N door met behulp vane mae
(25) aan te toneD dat N.~~ Na •

In fig. 5 (pag.~2) zijn de cODceDtraties alB tunktie van T , mete
behulp van (19), (20), (24) en (25), weergegeveD. Ter toelichting

erop het Tolgende. We kunnen in fig. 5 drie gebiden onderscheiden.

Het eerste is dat voor hoge T , waar de conceDtraties voldoen &an dee
Saha-vergel1jking. Blijkbaar is er sprake van thermisch evenwicht.

De atomaire ioneD zijn hier de belangrijkste positieve ladingsdragers.

Het tweede gebied is het overgangsgebied (~ ~l;ia)' waarin de CODcen

traties 801. en atom. ionen elkaar dicht benaderen. Het derde gebied

Toor lage T , kenmerkt zich door zeer lage concentraties hetgeeD eene
gevolg is van de sterke diffusie (l:d~~lia!!). In dit gebied zijD

benaderingeD gebruikt voor het cODcentrati~erloop zoals Witting (lit. 5)
die heett atgeleid voor het geval, dat er geen atomaire ionen aanwezig

zijn en stralings- en diffusieetfecten verwaarloosbaar zijD. Daarom is

in fig. 5 dit gedeelte voorzien van de aanduiding: max. In werkelijk

heid zijn de concentraties daar due Teel lager dan berekend. De mole

culaire ionen zijn nu de oTerheersende poeit~eve ladingsdragers.

Opa.: Uit metingen (pag.2b: plasma verdwijnt in de ~ted-mode ale

de &Dodespanning tot onder de 1,4v daalt en pag.~t: stroom valt te-

rug bij 1,~v) bl1jkt, dat excitatie vanuit de grondstaat van het

C -atooa naar het 6p-niveau een gevolg is Tan botsingen met door des .
anodepotentiaal versnelde kathode-elektronen en Diet door e1ekt»onen

uit het topje van de Maxwellse energieverdeling. Wilkins echter baaee~t

zijn berekeDingen OTer het aantal atomen in de verschi11ende energie

niveaus op de Maxwellse energieverdeling voor de e1ektroneD. Het feit nu,

dat er naast e1ektronen, die aan genoemde energieTerdeliDg voldoeD,

ook elektronen zijD waarmee dit Diet het geval is, heett een afwijkiDs

in de bezetting van de niveaus tot gevolg.

Metingen (lit. 10) tonen aan, dat deze verstoring in de ignited-.ode

minimaal is. De gemeten bezetting kO.t nageDoeg overeen met de uit de

Boltzmann-Saha-vergel1jking berekeDde. De Boltzmann-Saha-vergel1jk1ng

berust op een Maxwellse energ1everdeling van de vrije elektroneD, zo

dat men kan aannemen, dat er in de ignited-mode Mazwellisatie optre.dt.

Ook het niet veranderen Tan de lichtiDteneiteit Tan de lijnen die ~.t

plasma uitzendt, ale de anodepotentiaal de desbetrafteade aanslagenerlie
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passeert; wijst erop.

In de extinguished-mode ligt het anders. De dikte van het plasma is

gering en Maxwel1isatie van de elektronen moe1l1jk. Berekent .en uit

de gemeten waarde voar de elektronentemperatuur de bezetting (lit. 10)

dan vindt men veel te hoge aantallen. Het is daarom te verwachten dat

de mol.- en atom.ionen generatie lager is dan die Wi1k1Ds berekent.

4.2 Extinguished~ode

We hebben gezien dat excitatie naar het 6p niveau van het Cs-atoom,

de essentiele voorwaarde tot ionisatie is. nit excitatieproces zal het

eerst op gang komen bij de anode alB de anodepotentiaal de .a&rde 1.~Y

heett bere~t. Aanvankelijk dittunderen veel geezciteerde Cs-atomen de

buis in en de ionisatie zal gering zijn. Dit komt overeen met het ge

biedl;d~L1ia (lage Te , in fig. 5). De moleculaire ionen hebben de over

hand en, zo ~en kan spreken van een plasma, dan is dat Diet in thermisch

evenwicht. D1t door dittusie gedomiDeerde proces speelt zich at in het

gebied! van de ontladingskarakteristiek (fig. 1), met de anodepotentiaal

hoger dan 1,4v. Gebied ~ wordt de extinguished-mode genoemd. We hebben

hier een binding aangegeven tussen tig. 1 en fig. 5., maar waar bestaat

deze nu uit. Deze binding komt tot stand, doordat T en d tunkties zijne
van de &nodespanning en de anodestroom. Iamers de elektronentemperatuur

in het plasma zal afbangen van de hoeveelheid energie, die erin wordt

gepompt, en deze is evenredig met het produkt van &nodespaDning en anode

etroom. De dikte d van het plasma hangt van het potentiaa1verloop at.

Daar waar de potentiaal hoger is dan 1,4v kan ionisatie optreden en zich

een plasma vormen. Het potentiaalverloop nu wordt mede bepaald door de

&nodespanning.

Opm.: moleculaire ionen ditfunderen ook naar de kathode en geven aanleiding

tot een hogere bedekkingsgraad, waardoor de stroom in de extinguished-mode

langzaam toeneemt bij eteede grotere &nodespanning.

4.3 Doorslagpunt

In fig. 5 zien we, dat er een overgangsgebied is, dat begint bij een

elektronentemperatuur, die volgt uit~d ~~a en waarin de concentra

ties aanzienlijk stijgen. Het plasma gaat in thermisch evenwicht en de'

atomaire ionen zijn de belangrijkste positieve ladingsdragers geworden.

Wat gebeurt er nu in de buls. In de extinguished-mode vormde zich een

plasmaatje bij de anode, dat, omdat het de anode raakt, op anodepoten-
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tiaal staat. Is~..J~""C". , dan stijgen in elit plasma de concentraties
tA- J.a

zeer anel. Deze stijging werkt ook door in het aantal ionen, dat het

plasma verlaat (randomeurrent). Door bun positieve ruimtelaeling ver

hogen ze de potentiaal voor het plasma, waardoor kathode-elektronen

eerder kunnen ioniaeren. Dit betekent echter, dat het plasma d1kker

wordt (d in (23) groter), hetgeen resulteert in bogere concentraties,

zoals is aan te tonen mbv. de vgl. (19), (20), (24) en (25). Hoge con

centrat1es geven weer st1jg1ng van het aantal ionen, dat het plasma

verlaat en die de potentiaal voor bet plasma verhogen. We krijgen zo

te aaken met een lawine-effect. (Is niet helemaal jUist. Ala D8JIlelijk

de ionen, gevormd b1j de anode, de kathode bereiken, verhogen ze diene

bedekk1ngsgraad en verlagen daarmee de kontaktpotent1aal. De totale a

nodespanning zakt. Het effect zou zich dan zelf tegenwerken ware he~

Diet, dat de stroom ju:l.st tgv. de yerlaagde kontaktpotent1aal atijgt:

T ~ JA.U s) T yerandert Diet). De positieve potentiaal VaD hetea.
plasma, die gelijk is aan de anodepotentiaal, verplaatst zich als .en

golffront naar de kathode. Achter dit golffront vormt z1ch het plasma

dat steede aeer in ther~ech eYenwicht geraakt. Fig. 6 geeit het po

tentiaalverloop:

De stroaa ondergaat b1j deze dooralag een aanzienlijke vergrot1Dg. In

de ontladingskarakteristiek (fig. 1) komen we dan in het gedeelte

.2 1), 2) terecht. In 4.4.2 zullen we he t mechanism. van de strooaver-

Er vormt zich een kathodelaag, om potentiaalaanpassing tusseD plasma,

dat door zijn goede geleidbaarheid nagenoeg op de anodepotent1aal staat,

en kathode te bewerkstel11gen. VA staat in zijn geheel over deze kathode

laag, die b1jna alt1jd kleiner is dan de vrije weglengte der elektron.n.

o

fig. ~

I

i '\-kaJ",,"ocU ,-
" ~~

--f -
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groting bekijken.

Bet zou ~ntere8sant zijn het doorslagpunt VB (fig. 1) exact te be

rekenen als tunkt~e van de druk e.d. We weten, dat de doorslag ia

zet als ld ~Tia is. In deze vergelijking komen d en Te voor ale

tunIttie van oodespanning en de anodestroGJIl. In (4.2) is gekoDa"

teerd, dat d bepaald wordt door het potent1aalverloop. De elektronen

temperatuur T in het plasma blijkt eenvoudig te berekenen te zijne
uit de elektrische veldsterkte die in het plaama heerst. Daarvoor

dient men echter het potentiaalverloop in de buis te kennen. In

(3.1.1) is gepoogd voor een veel eenvoud~ger gev&! de elektrische

veldsterkte en daarmee het potent1aalverloop te berekenen. Dit is

afgestuit op rekentechnische bezwaren. Ook nu geldt dat de berekening

van het potentiaalverloop een nagenoeg onmogelijke zaak is.

Men zal zich due op dit moment met een fys1sche intepretatie van het

doorslagproces tevreden moeten stellen.

4.4 Igpited-aode

4.4.1. Het gebid ~ (fig. 1) noemt men de ignited-mode. Het bestaat uit

het gedeelte b 1) boven het doorslagpunt en het gedeelte ~ 2) eronder.

4.4.2. In de ignited-mode strekt het plasma zich uit van de anode tot

vlakbij de kathode (fig. 6, page 24). Ret potentiaalverschil tussen

kathode en anode staat nu vrijwel geheel over een dun laagje, de agD.

kathodelaag, voor de kathode. Een grote ionenstroom, die het gevolg is

van de hoge concentratiea, bombardeert, komend uit het plasma, de ka

thode, hetgeen resulteert in een aanzienlijke verhog1ng van de bedek

kingsgraad. Hierdoor daalt de uittreepotentiaal van de kathode, hetg.en

gepaard gaat met een vergroting van de elektronenem1ssie. Men kan be

rekenen (lit. 6), dat de strooDlvergroting geUjk is a.an:

o!~e
e

Zij hangt alleen at van de kathodetemperatuur. Voor b1jvoorbeeld

Tk = 15000 K ligt daze factor rond de 80.

Het plasma is in de ignited-eode in therDdach evenwioht. De ~oDc.ntrati.8
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kuanen bij een gegeven elektronentemperatuur uit de Saha-ygl. worden

berekend. Bij dalende anodespanningen nemen de concentraties at. De

ionenstroom naar de kathode zakt, de bedekkingsgraad van de kathode

neemt at en de uittreepotentiaal neemt toe. De &nodestroom vermin-

dert tengevolge van de verainderde emissie van de kathode. Men kan

hiermee doorgaan totdat de anodepotentiaal 1,4v is. Onder deze spanning

is excitatie van het 6s naar het 6p niveau Diet meer mogelijk en de

ionisatie stopt. Hiermee is de buis de mogelijkheid ontnomen grote stro

aen te voeren, omdat het ionenbombardeaent op de kathode ophoudt en de

goede geleidbaarheid van de buis. tengevolge van het plasma, verdwijnt.

De stroom valt nu terug naar zijn oorsproDkelijk verzadigingsniveau

(de extinguished-mode).

In 4.1 is gesteld dat het direkte ionisatieproces geen rol van bete

kenis speelt. Experimenteel bl1jAt dit. doordat b1j een anodespanning

VaD 3,9v (in de ignited-mode) er geen verandering in de stroom optreedt.
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5. Metingen

5.1 Spectraallijnmetingen

Er zijn een aantal spectraallijnmet~ngenverricht om na te gaan of

inderdaad 4e 6s-6p overgang de eerste stap in het ion1sat1eprooes is.

Geexciteerde C -moleculen kuDnen uit"nvallen in twee neutrale atomen,
82

waarvan &'n ot allebei sich in een geexciteerde staat beTindt. Bet ~t-

zenden nu van spectraall1jnen i. enerzijds een gevolg van de overgang

naar ].agere energien1.veaus van de geexc~teerde atomen, gevormd na de

die.ociatie van het C ·~olecuul en anderzijds van het multistage
s2

proces. De intensiteit echter van de emissiel1jnen van laatstgenoeade

proces is vermoedelijk zeer gering.

De aanwezigheid van spectraallijnen kan dus een indicatie zijn voor

het optreden van het moleculaire ionisatieporces. Deze is ~ers ook

afhankelijk van de vorming van C ·-moleculen (zie 4.1).
82

Bij de metingen is eerst nagegaan ot 1JL de extinguished-mode b1j een

&nodespanning van 1,4v spectraallijnen verschenen, hetgeen zou wijzen

op het inzetten van zo.el het aoleculaire ala het atomaire ionisatie

proces. Daarnaast is gekeken ot de stroom v&nuit de ignited-mode naar

de extinguished-mode terugvalt op hetzelfde ogenblik, dat de emissie

van spectraallijnen ophoudt bij een anodespanning van 1,4~.

Als in4erdaad bij die spanning de stroom terugvalt, dan betekent het,

dat 1,4v nodig is voor het ion1.satieproce8 en als tevens de emissie

van lijnen stopt, dat de aanwezigheid van Cs
6P-atomen voor de amiasie

een vereiste is.

Hieraan toegevoegd zij, dat uit het verdwijnen van het plasma bij 1,4v,

valt op te maken dat excitatie van het 6s naar het 6p niveau geschiedt

botsingen met versnelde kathodeelektronen. Immers ala daze excitatie

een gevolg is van botsingen met elektronen uit het topje van de Max

wellse verdeling, dan moet de ionisatie ook onder de &nodespanning van

1,4v. voortduren.

Metingen, gedaan onder verschillende omstandigheden (druk. kathodetemp.)

hebben aangetoond. dat steeds bij een &nodespanning van ongeveer 1,4v.

tegelijk de stroom terugYalt en de emissie van spectraall~jnen stopt.

Er zijn geen lijnen gemeten b~j een anodespanning van 1,4y. in de ex

tinguished-mode. Mogelijk waren de intensiteiten te klein om ze te meteD.
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Pas Tlak voor de doorslag blijken er lijnen aanwezig te zijn met een

redelijke meetbare intensiteit. Bij de doorslag stijgt de inten8iteit

sterk. De buia begint dan een roodachtig licht uit te stralen. Deze

sterke stijging in intensiteit is een gevolg van de toename van ge

exciteerde atomen, waardoor het aantal geexciteerde C -moleculen aan-
6 82

zienlljk Termeerdert. (2C L, C *).
8 Y s2

5.2 Doorslagpuntaetingep

Bij constante C -dampdrUk is de doorslagspanning, als funktie vans
de kathodetemperatuur, gemeten*. Deze spanning ia vermeerderd met de

kontaktpotentiaal en uitgezet ala VB in grafiek 4 (pag.3~)~Uit deze

graf'iek is het verloop van VB als f'unktie van de dampdruk te halen.

Ret resultaat h1ervan geeft graf1ek 5 (pag.~b). Naar aanleiding Tan

beide grafieken merken •• het Tolgende op:

Grafiek 4

a) Wanneer we er van blijven uitgaan, dat op het punt T d ':: ""'Cia de

dooralag inzet, is het duidelijk, dat VB als funktie van TK bij ge

lijkblijvende dampdruk constant moet zijn. Immers in de uitdrukking

lrd ~l[ia komt nergens de kathodetemperatuur Toor. Grafiek 4 vertoont

inderdaad twee horizontale lijnene, echter op verschillend niv.au.

b) De overgang van het ene horizontale atuk naar het andere duidt

erop, dat de kathodetemperatuur toch invloed op VB heeft. De ka

thodetemperatuur nu bepaalt de grootte Tan de anodestroom, de kontakt

potentiaal en de stralingsenergie.

1) Het meten Tan de anodestroom bij verschillende kathodetemperaturen

geeft het Tolgende beeld:

/.•o..~_/_
/ .

/
/

-+--,--i,t-
o

-
o
--------t---'-1+-o- o-==>~ (ok I

f'i$. 7

* De .aarden van VB ala funktie van Tk vindt men in de appendix

(deel C, pag.50)
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We zien, dat voor drie verschillende Tk '8 de anodestroom gelijk is.

Voor VB verwachten we dan voor die Tk's dezel:t'de waarde, hetgeen niet

in grafiek 4 tot uiting komt. De anodestroom is dUB Diet verantwoor

delijk voor de sprong in VB' omdat deze op geen enkele wijze invloed

op VB uitoefent.

2) De kontaktpotentiaal is reeds in VB verdisconteert. Vk is ala

funktie van Tk vrijwel lineair. Ook hieriD ligt in eerste instantie

geen verklaring voor de sprong.

3) Straling van de kathode kan aanduiding geven tot excitatie en

disBociatie door resp. absorptie ervan door atomen en moleculen. Het

is echter zeer onwaarschijnlijk, dat excitatie van het 6s naar het

6p niveau van het C -atoom door l1chtabsorptie boven de elektronen-s
excitatie uitgaat. Als immers de anodepotentiaal (som van aangelegde

spanning en de kontaktpotentiaal) groter of gel1jk aan 1,4v is, zijn

alle elektronen, die zich door de anodelaag bewegen tot excitatie in

staat. Dit is veel effectiever dan excitatie door lichtabsorptie.

Dissociatie door absorpt1e van licht van het C *-molecuul geeft alleen
e2

een lagere VB.

4) Naast bovengenoemde effecten kan de temperatuur van de kathode nog

invloed hebben op de gastemperatuur. Dit betekent een lagere concen

tratie Cs-atomen in de buis. (HoC\:> 1/TgZ~-={(Tk» en zodoende een

verhoging van de waarde van VB. Deze verhoging neelllt toe, ale Tk
stijgt en zal nooit ala sprong in het verloop van VB als funktie van

Tk blijken.

De hierboven beschreven effecten 1 tim 4 geven geen verklaring voor

de sprong in VB' zoals die in grafiek 4 tot uiting komt.

Desalniettemin zijn er nog twee kathodetemperatuurathankelijke effecten

die eventueel tezamen hiervoor verantwoordelijk kunnen zijn. Zij be

rusten allebei op het potentiaalverloop in de buis.
Ve ..,..

1) Voor Iv - 500 treedt direkt aan de kathode-ladingscolllpensatie Ope
p ~e

Boven deze verhouding is het aantal elektronentgroot. Voor de kathode

ontstaat nu eenvertragende p~tentiaal voor deze ladingsdragers, zodat

alsnog op enige afstand van de kathode er ladingscompeD8atie i8 (zie ook

pag.12). Het potentiaalverloop is dan ale volgt:
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\oc1~IIl"$G 1:) ""~e n~ Cf,~ ,e.
eP1 Cl:I. ""'0. )

-0
I
'l~~

I: elektro.enrijk

fig. 8

Is de verhouding kleiner dan 500, dan zijn er teveel ionen. De poten

tiaal voor de kathode is nu positief, opdat de ion•• worden afgeread.

Bet potentiaalverloop is nu:

-0-I
:2~d.1J~

\.. d,;" '1~c.o oN\re.",loC...! ,'<

(~l ..~IN'\c.) .

I

l ~o.l-tcodM";J

II: ionenrijk

K

fig. 9

In de figuren I en II is het potentiaalverloop gesehetst voor een wille

keurige waarde van VA alamede op het punt van dooralag.

De spanning die we meten is het potentiaalverschil tusaen aaod. en ka

thode (op nul volt). Voor wat het verloop in tig. II betreft, komt in

derdaad de gemeten spanning overeen met de .erkelijke spanning. 1)~ e-

~~~ • Q.CA..¥\ cLt. c:A.N\..Od-t.. ~W\..MI\,. ~~
~0J\n e..~. J V\ \.u.J. ey-uo..Q. Ue.v".. h. 1: ""TJ. i lJl"" ~J..vb d.A..
~ ~~~~ \tu....t ~.IIV\JW'.V\,<\JIA~ ~~.
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~ ~~~ e-\) u...x.~1N.N\ ~ DCl'l-JIM.. ~, cl.~CU'<

~CtQ>c..L.-.4 ~.~~ ~ VULt-elf.) ~~eU. ~~~

d.L CVvu:>cU. ~ e..VA' ~:VA' = VA (som Tan aangelegde spann1.ns- + kont.
~i.'M:J.

pot.) + V. £r is een extra hoeveelheid energie van eV ~ ten op-

zichte Tan het geval van tig. II. Er moet dU8 voor het elektronenrijke

geval bij de gemeten VB een bedrag V worden opgeteld. Dit geldt Toor

hog. E> en lage Tk • VB al8 tunktie Tan Tk Terloopt nu.

tig. 10

Een exacte berekening van V als tunktie van Tk is vrijwel onmogelijk,

omdat deze afhangt van rekombinatie in het plasma en ionen rerlekties

in het plasma en aan de kathode. Over deze processen is te ,wei.ni.g be

kend, om een berekening op te zetten. (zie alanog appendix deel D,

pag.5() •

2) Voor rig. I geldt, date gezien het potent1aalTerloop, weiDig ionen

het plasma zullen verlaten en naar de kathode gaan. Echter, voor II

1s er een versnellend veld voor deze 10nen. Het aantal, wat nu de

kathode bere~t ia aanzienlijk hoger. Het gevolg is een verhoging van

de bedekkingsgraad en daardoor mede een lagere kontaktpotent1aal dan

is berekend. Dit proces moet inzetten, ale de sprong begiDt. Op dat

~~ moet V nul zijn (ladingscompensatie aan de kathode). Voor hoger.
TeTk i.s nl. Ivp > 500 en hebben .e te maken met het 10nenrijke geval.

De extra~ moet a16 funktie van Tk zeer snel toenemen en op het mo

ment dat VB weer constant is, zal ook@ het moeten zijn. Aldus is

Toor grote Tk~VB = VB - (Vk-' V~), waarin VK de berekende kon-
taktpotentiaal en V~ gemeten de werkelijke is. Corrigeert men hiermee

VB ala f (TK) dan krijgen we:
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qe"",e~cll" Pt

_.../__~_~_~_v' -_-/- ---' -ev;: ~v:~~~;·~

fig. 11

Ook nu is een e%acte berekeDing van de korrekt~iD de kontaktpoten

tiaal zeer moe1lijk. omdat Diet bekend is hoeveel ionen uit het plasma

de kathode bereiken (zie alsnog appendix deel D. pag.5 1).

Zoals men kan konstateren is het mogelijk. door beide effecten in re

kening te brengen. de sprong grotendeels weg te werken. Alleen is het

jammer, dat Diet precies de grootte orde van de korrektie. bekend i ••

Grafiek 5
----~----

Wanneer we afzien van de sprong in VB en als waarde voor VB aanhouden

die voor lage kathodetemperatuur. dan is het eerste gedeelte van gra

fiek 5 nagenoeg konstant en schommelt om de 3.9v, de 10nisatiepoten

tiaal. Dat dit optreedt bij zeer lage drukken wijst erop, dat de dif

fusie in de extinguished-mode in deze gevallen zeer groot is. Er is

sprake van zeveel diffusie. dat de ionisatieporcessen b) en c) (zie

(4.1). page 11 ) aanvankelijk Diet voldoende op gang kunnen koaen om

doorslag te veroorzaken. De doorslagspanning kan nu zelfa groter worden

dan de ionisatiepotentiaal van Cesium.

Het andere gedeelte van grafiek 5 is het begin van een zegenaamde

Paschen-curve (lit. 9•• 17, page 106). Dergelijke Paschen-curves

zijn reeds eerder voor VB alB funktie van de C.-dampdruk gevonden

(lit. 8). Fig. 12 geeft een voorbeeld van een paschen-curve(p04'~1J:
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: 0 : IU1 o\,(

<> : 1'"}'3~ o\..(

C! '. 11.t4 5 °v
V:\'SbooK

A ·.1~8o o\/..

fig. 12

Fig. 12 bestaat uit een aantal curves Toor T}t= const.:

fig. 13

Deze carves vertonen allemaal op vrijwel dezelfde plaats een minimum,

hetgeen specil~ek is Toor een Paschenourve. Figuur 12 geeft aanleidiDg

tot de volgende konklusies. Het blijkt, uit fig. 12, dat voor P • canst.
0.

Va varieert bij veranderde Tk • Dit wijst erop, dat VB als funktie van Tk
bij P = const. Diet steeds even groot is, zoals verondersteld, maar

Cslangzaam toenemend. Voor hoge drukken zelle sterk stijgend (fig. 12

Toor Pc? 10 IIIJI. Hg). Welke de inTloed Tan Tk op VB is, kan a.J.s Tolgt

worden nagegaan.

Een nadere beschouwing van fig. 12 leert, dat Toor het minimum, de hoge

Tk's oak een hoge VB hebben; daarentegen, na het minimum, behoort bij

een lage Tk een hoge VB:



- 38 -

}Q.,.T~

o "".~T'I"
/

v
h

1In lit. 9 wordt voor de Paschencurven afgele1d, dat VB ()..:) /fl (122),

waarin ~ het aantal ionisatie is per doorlopen volt. Nu is 1/~(r+e)

('14), met £ : de gemiddelde energ1e van het elektron en r: de ver

houding tussen het energieverlles bij e%citat1e en het energieverlles

bij ionisatie van het elektron.

Voor het minimum (fig. 14; lage drukken) 1sC bepa!end in (r+~) en is

VB-C. C neemt toe als de druk zakt en daarmee stijgt VB. Na het Jlini

IlWIl (hoge drukken) is r de bepalende groothe1d in Y2.. Vergroten we druk,

dan neemt r toe (grote druk: kleine vrije weglengte) en stijgt' VB weer.

1) geb1ed voor lage druk (Toor het m1.n1mwI):

In dit gebied 1s VB hoger voor grote Tk ten opzichte van VB Teor lage

Tk • Bl1jkbaar is t: groter. De geJliddelde energ1e van het elektron is

evenred1g met T • Due Tk he_ft 1nvloed op de elektronent.mperatuur T •e c
(waarechijnl1jk 1s Toor hoge Tk de temperatuurbeweging groter met ala

gevolg minder energieoverdracht bij bots1ng met een atoom: hoge door

slagspanning).

2) gebied voor hoge druk (na het minimum):

Nu 1s VB hoger voor lag. Tk ten opzichte van VB voor hoge Tk • Hoge Tk
betekent due een kleinere r ofwel meer 1on1satie. De ionisatie is even

redig met Te , sodat we weer moeten konkluderen, dat Tk invloed op Te
heeft.

Hierop aansluitend zij opgemerkt, dat Took een funktie van de C.siuae
dampdrult is. Immers de elektronentemperatuur hangt Yoornamelijk af van
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de hoeveelheid energie, die een elektron tussen twee botsingen uit

het elektrisch veld kaD opnemen. De afstand waarover dit gebeurt is

de vrije weglengte, welke door de druk wordt bepaald. (lit. 9: fig. 80,

page 158). Het feit, dat Te zowel een funktie van de kathodetempera

tuur ale van de C -druk is, betekent een wezenlijke komplikatie voore
een eventuele berekening van VB-
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6. SlotbeschouwiDg

Het kwaJitatief beschrijTen Tan de Terschijnselen in een met

Ceaiumdamp gevulde diode met verh1tte kathode is, zoals duidel1jk

is gebleken, een bizonder iDgewikkelde zaak.

Er is toen een fys1sche intepretat1e gegeven, van datgene wat zich

in de buis afspeelt aan de hand van het uitgezonden spectrua. Hieraee

kan het gemeten verloop van de ontladiDgskarakteristiek worden Ter

klaarcl.

Bet reohtstreeks bevestigen van de tysische intepretatie roept echt.r

Teel problemen Ope In de eerste plaats, omdat Diet altijd duidel1jk

is hoe bepaalde veronderstellingen kunnen worden aangetoond (reflectie

van ionen); in de tweede plaats, omdat uit de metingen blijkt, dat

factoren een rol spelen, waarvan we de inTloed onderschat hebben en die

de zaak aanmerkel1jk ingewikkelder maken (inTloed van Tk en P op T )
Os e

en tenslotte op de derde plaats, omdat Diet altijd de juiste aeetappa-

ratuur ter beschikking staat (bijv. Toer het meten van: kathode-·en

anodetemp.; concentratie- en temp. Terloop in de buis en het aantonen

van mol. en atom. atomen).

Mocht het gelukken de fysische intepretatie geheel te Terifieren dan

betekent dit DOg niet, dat het wiekundig de zaak vereenToudigt.

Meestal is het oplossen Tan de vergel1jk1ngen, die een bepaalde 8ituatie

beschrijTen de onoverkomelijke barriere.

Het aantal publikatie., ostrent theraioDische omzetters 18, op zow.l

theoretisch ala prakt1sch gebied, ontzagwekkend groote Ve~e theorieen

sijn daarin ontw1kkeld, afgebroken of aangevuld. Opmerkelijk is hierbij

echter de kleine plaata, die het aantal publikaties OTer meetmethoden

iAneemt. Daarnaast geven er vele aeetresultaten zonder nader op de

meetmethode in te gaan of deze te Termelden.

Op zichzelf is dit Diet ze erg, ware het niet, dat de nauwkeurigheid

Tan vrijwel alle wel beschreven meetmethoden van dien aard is, dat de

resultaten ervan s~echts met de grootst aogel1jke Toorzichtigheid kan

aen worden gehanteerd.

Vanaf deze plaats Willen wij dan ook pleiteD Toor meer onderzoek Daar

betere meetmethoden. Wij beseffen, dat dit een zware opgave is. Het

aantal factoren namelijk dat een rol Tan betekenis speelt in "n ther

mionische omzetter, is zeer groot, en zoals al eerder is opgemerkt, 1.8

aiet altijd hun invloed bekend.
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HOOpT01 gestelld zijn we dus net. maar het onderzoek dient te gebeuren,

opdat verlfikatle Tan theor1een. die kunnen b1jdragen tot het optl

mallseren Tan therlli.oD1.sche oDlZetters, III.Ogeli.jk is.

Y!!:!!~!!2t~~

Graag wi1 ik Pro f • dr. H. Groendijk ell Ir. D. G1u daDkeIl voor 4e

stimulerende discussies over dit ollderzoek, waardoor het in de goede

richting is geleid. De heer Bogaerts komt dank toe Toar zijD hulp

blj het uitToeren Tan de met1ngen en aej. van den Wlldenberg Toor

het verrichte typewark.
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8 Appendix

(\) +U )
a p

10 10
(V>, log. (\), log. (V )a e p

ala tunktie van @ b1j T
k

~ CODst.

B) benaderde oploss1ng van dire vgl. (11), page 15.

C> gemeten .aarden van VB als tunktie van Tk bij P
Cs

=oonst.

D) BerekeIdng van V en ®p ala tunleti. van Tk •



eJ ° ° Tkc:1 473OK ° Tk=1673OK 0 Tk - 1873OKTkz1273 X Tk=1373 K Tk=1573 K Tk=1773 K

@ 10 10 10 10 10 10 10log(U +V )log(\) +U) log(U +u ) 109(Va+~) log(U a ~Vp)
log(U +0 ) log(\) +\J )

a p a p a p a p a p

0,005 16,0791 16,~15 17,2225 17,6742 18,0663 18,4283 18,7504 t~ 1....
0,01 16,2049 16.8649 17,3800 17,8421 18.1673 18,6279 18,9746
0,02 16.2349 16,8934 17,4376 17,9019 18,354? 18,7367 19.0745
0,03 16,1075 16,8094 17.4140 17,9189 18.3487 18,8098 19,1021
0,04- 16,0162 16,6847 17.3412 17,8525 18.3162 18,7212 19,0945
0,05 15,9001 16,6252 17,2605 17.7946 18,2828 18,7058 19.0924
0,06 15.8282 16,5642 17,2133 17,7631 18,2776 18.7123 19,0924
0.08 15.7455 16,5641 17.2253 17.7940 18,3145 18,7604 19.1602
0,1 15,9617 16,6883 17,4530 17,9419 18,4784 18.9497 19.3075
0.15 16,5422 17,2582 17,9551 18,4663 18,9484 19,3995 19,7717
0,20 17,1481 17,8285 18,4586 18,9871 19.4692 19.8797 20,24
0,25 17,650 18,350 18,95 19,47 19,9501 20,3502 20,7004

I 0,30 18,120 18,826 19,416 19,916 20.366 20,756 21.'06
.:r 0,4 19,027 19,707 20,257 20,737 21.157 21,537 21.837
~, 0,5 19,992 20,592 21,092 21,542 21,952 22.302 22.612

0,55 20,425 20,915 21.525 21,955 22,345 22,695 23,005
0,60 20.879 21, 429 21,929 22,359 22.719 23.079 23.379
0,·65 21,336 21.896 22,386 22,786 23.160 23.486 23,3376
0,7 21,906 22.356 22.856 23,256 23,626 23,956 24,225
0,75 22,403 22.833 23,383 23,803 24,133 24,473 24.753
0,8 23.106 23,602 24,066 24,466 24,826 25,136 25,406



0 0
Tk=1273 K Tk=1373 K.

@ 1010g(V
a

) 1010g(U
p

) 1°log(U.> 1010g(V
a

) 1°10 (U ) 101og(V )g p •
0,005 13,2328 16,0791 8,8 14,4401 16,6891 10,25

~~ '2
0,01 14,058 16,2049 9,05 14,7658 16,8549 10,45
0,02 14,3995 16,2349 9,.50 15,1859 16,884-9 10,85
0,03 14,6913 16,0904 9,85 15,4413 16,7904 11,10
0,04 14,9259 15,9750 10,25 15,6559 16,645 11,55
0,05 15,1219 15,8209 10,55 15,8719 16,5409 11,85
0,06 15,2904 15,6795 10,90 16,0404 16,4095 12,15
0,08 15,5133 15,3623 11,55 16,3633 16,1323 12,75
0,1 15,8979 15,0969 12,11 16,6179 15,8669 13,30
0,15 16,5388 14,4379 13,45 17,2588 15,2579 14,5
0,2 17,1481 13,90 14,60 17,8281 14,757 15,55

I 0,25 17,650 13,329 15,65 18,350 14,349 16,55
.0 0,3 18,226 12,875 16,60 18,826 13,925 17,45
:r
I 0,4 19,077 12,196 18,25 19,707 13,306 18,80

0,5 19,992 11,841 19,50 20,592 12,991 20,1

0,55 20,425 11,90 19,95 21,025 13,069 20,45
0,6 20,879 12,128 20,25 21,429 13,278 20,67
0,65 21,336 12,462 20,25 21,896 13,662 20,78
0,7 21,906 12,955 20,25 22,356 14,155 20,78
0,75 22,403 13,577 20,17 22,833 14,667 20,70
0,8 23,106 14,365 20,05 23,602 15,515 20,55



0 0Tk=1473 K l'k=1573 K

@ 1010g(V
a

) 10 10 101og(V
a

) 101og(V ) 101og(U)10g (Vp )' 109(U.) p e

0,005 15,1201 17,2191 11,35 15,7401 17,6691 12,40
0,01 15,4558 17,3749 11,50 16,0558 17,8349 12,55
0,02 15,8859 17,4249 11,95 16,4859 17,8849 12,95
0,03 16,1413 17,3904 12,25 16,7213 17,8904 13,25
0,04 16,3459 17,2950 12,65 16,9459 17,7950 13,55
0,05 16,5319 17,1709 12,95 17,1219 17,6909 13,85
0,06 16,7104 17,0495 13,20 17,304 17,5795 14,10

0.08 17,0133 16,8123 13,75 17,5933 17,3623 14,60
0,1 17,3879 16,5969 14,25 17,8579 17,1869 15,1
0,15 17,9188 16,0879 15,35 18,4588 16,7079 16,15
0,2 18,4581 15,607 16,40 18,9781 16,307 17,1,

18,95 19,47 15,9490 0,25 15,159 17,3 17,95
j 0,3 19,416 14.825 18,12 19,916 15,625 18,70,

0,4 20,257 14,306 19,55 20,737 15,106 20,05
0,5 21,092 14,041 20,61 21,542 14,891 21,05
0,55 21.525 14,119 20,93 21,955 15,019 21,35
0,6 21,929 14,378 21,13 22,359 15,218 21,55
0,65 22,386 14,712 21,25 22,786 15,562 21,65
0,7 22,856 15,150 21,25 23,256 16,005 21,65
0,75 23,383 15,727 21,17 23,803 16,537 21,56
0,8 24,066 16,515 21,07 24,466 17,365 21,48



Tk=1673OK 0
Tk=187:~oKTkI:17?' K

@ 1010g(V
a

) 1010g(U
p

) 101og(U ) 101og(V) 1010g(U
p

) 101og(U ) 1010g(V
a

) 1010g(V
p

) 10log(V.)• • •
0,005 16,2801 18,0391 13,4 16,7501 18,4191 14,2 17,1601 18,7391 14,90
0,01 16,6258 18,1549 13,55 17,0958 18,6149 14,35 17,5058 18,9549 15,05
0,02 17,0059 18,3349 13,85 17,5859 18,7049 14,65 17,8859 19,0449 15,30
0,03 17,2713 18,3104 14,13 17,7413 18,6904 14,90 18,1513 19,0504 15,55
0,04 17,4959 18,2450 14,45 17,9459 18,6450 15,20 18,3659 19,005 15,85
0,05 17,6719 18,1609 14,70 18,1319 18,5709 15,40 18,5419 18,9309 16,05
0,06 17,7804 18,0795 14,95 18,3004 18,4995 15,65 18,6804 18,8795 16,30
0,08 18,1213 17,8723 15,45 18,5633 18,3223 16,10 18,9633 18,7223 16,75
0,1 18,3979 17,7069 15,86 18,8719 18,1669 16,53 19,2179 18,5764 17,10
0,15 18,9388 17,2879 16,90 19,3888 17,7879 17,50 19,7588 18,2379 18,01
0,2 19,4681 16,907 17,75 19,8781 17,437 18,30 2{),2381 17,937 18,80
0,25 19,95 16,569 18,55 20,35 17,099 19,05 20,706 17,649 19,51

""l- 0,3 20,366 16,275 19,25 20,756 16,895 19,73 21,106 17,425 20,15r
I 0,4 21,157 15,856 20,52 21,537 16,506 20,91 21,867 17,106 21,27

0,5 21,952 15,691 21,45 22,302 16,391 21,80 22,612 16,991 22,10
0,55 22,3~5 15,819 21,75 22,695 16,489 22,07 23,005 17,119 22,37
0,6 22,749 16,028 21,92 23,079 16,708 22,24 2}9379 17,328 22,53
0,65 23,166 16,362 22,01 23,486 17,072 22,32 23,776 17,662 22,60
0,7 23,626 16,835 22,01 23,956 17,505 22,32 24,225 18,105 22,60
0,75 24,133 17,377 21,95 24,473 18,077 22,27 24,753 18,677 22,55
0,8 24,826 18,165 21,87 25,136 18,8457 22,19 25,406 19,315 22,47
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B) (11):

A·e 0+-.
Eo

Voer in de onafhankelijke variabele: z =~ en

eala afhankelijke variabele: F =iT .E.d.

met d: afstand kathode-anode

zowel z ala F zijn dimensielooB en z ligt tUBsen 0 en 1.

dF d (~.E.d.) X <!! = ed2. E' d2.F _ i. (ed2. E') 2.! ed3 E'"
/dz = d')(. dZ ltT en 2. - dx.. kT dZ· k1'

dz.

Vgl. 11 wordt DU:

F" - t ~ - F «(X 7 + 0) + ()( = 0 (8.1)

We nemen &an, dat E geleidelijk verloopt. In dat geval is Ftt hoogstens

van de orde1. Verder verwaehten we, dat ook F van de grootte erde·~ is.

~ kan worden bere~d uit gegevens van verslag EEA/15/1968:

:.0. (met J p = 0 ) ~ 25.000

We v·erwaarlezellllu, op grond van het voorafgaand I'" en r3 ten opziehte

van de termen I' (ex .. + C) en Of. Dan volgt voor (8.1):

-F «)( z +Q) + DC • 0 (8.2)
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dus

Vgl. (8.3) kan men ook recktstreeks vinden. door in de vgl. (7) 8n (8)
pag.1.1, de term Ni - Ne te verwaarlozen. De resulterende vergelijld.ngen'i

van Poisson hebben .e dan niet nodig. Wel is hiermee achteraf mbY. E

uit (8.3) Ni - Ne te berekenen en te kontroleren of de verwaarlozing ge

rechtvaardigd is.

VergeUjld.ng (8.3) is niet nul voor Z=O (x=0) en F gaat naar OIMClndig

voor s-:l ~/o\ \., want <X heett een negatief teken tengevolge van d. daarin

voor~ende J • D1t betekent allereerst dat (8.3) Diet geldig 18 vlak
e

voor de kathode. (E is immers niet nul voor %=0). Dat daarnaaet F en

daarmee de potentiaal naar oneindig gaat is een gevolg van de geetelde

voorwaarde J =0. Want, alle ioneD, die van de kathode naar de anode
p

gaan, moeten ook terugkomen en het is de potentiaalJdie daar op deze

Manier aorg voor draagt.

Vlak voor de anode, ligt de anodelaag. Daar zijn de vgl. (7) en (8)

n1et van toepassing (zeer weiDig botsingen) en due ook (8.3) Diet.

Het zal du1delijk zijD, dat, medegezien het bovenstaande vgl. (8.3)
alleen toepasbaar is in die gedeelten van de kathode-anode ruimte,

die niet aan de kathode of anode grenzen.
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c) MeetresultateD:

VB ale tUDkt1eYaJ1 Tk:

T s2500C , .2350C
° •

Tk Vd(gelleten) Vk(bereulld) Va=Vd+Vk V4(ge..ten) Vk(*,ekend) VB-"4+Vk
Ox V. V~ V~ V. V, V
1293 3,2 0,21 3,41 3,4 0,28 3,68
1343 3,09 0,31 3,41 3,28 0,38 3,66
1393 2,99 0,41 3,41 3,17 0,50 3,67
1443 2,89 0,53 3,42 3,06 0,63 3,69
1493 2,8 0,67 3,47 3,09 0,78 3,87
1520 2,84 0,74 3,58 3,17 0,85 4,02
1.593 2,83 0,81 3,64 3,15 0,92 4,07
1.593 2,69 0,95 3,64 3,02 1,07 4,09
1693 2,54 1,08 3,60 2,87 1,21 4,08
1693 2,39 1,21 3,62 2,75 1,34 4,09

'1' =2210C T _215°C
° " °1293 3,63 0,36 3,99 3,6 o,lt-O 4,0

1}43 3.,52 0,45 3,97 3,46 0,53 3,99
1393 3,42 0,57 3,99 3,38 0,65 4,03
1443 3,32 0,71 4,03 3,3 0,80 4,1
1493 3,24 0,86 4,1 3,25 °.95 4.2
1520 3,21 0,92 4,12 3,4 1,02 4,42
1593 3,19 0,99 4,28 3,45 1,10 3,55
1593 3,13 1,14 4,27 3,3 1,23 3,'3
1693 2,98 ',28 4,26 3,18 1,37 3,55
1693 2,87 1,40 4,27 3,04 1,48 3,52

T =200oC
°1293 3,52 0,49 -.01

1343 3,38 0,6~ .,01
1393 3,23 O,7P 4,01
1443 3,1 1 0,92 4,03
1493 2,97 1,10 4,07
1520 2,96 1,18 4,14
1593 3,13 1,26 4,39
1593 3,01 1,38 4,39
1693 2,97 1,51 4,46
1693 2,9 1,63 4,53
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D

1) Elektronenrijk

Potentiaalverloop:

p\o.\ ""'_
(\toc1~·...,~c.o""'('c",~ ...h~ )

o

\Jek' \j Pk: door de kathode

geemiteerde hoeveelheden

( -1elektr. resp. ioneD sec)
Cw-\-z).

\..J ep,V p : elektr. reap.p
iODenatroom aan het begin

( -1 -2.)van het plasma sec , CNV'"'

Tengevolge VaD het veld worden alle 10nen versneld en ~ldt \J =Vpp.
Voor de elektronen, die atgeremd worden:U e

p
=\J 8k e-e /'k Ttt Pk

(Boltzmannfactor). Aan het begin van het plasma is ladingskompensatie:

500 (ionenstroom) = elektronenstroom

500\,)pp.1l = 500 \.)Pk.n =V ep =U eke e-e /k 1k (1)

(2)

Het ion kan, gezien de negatieve potentiaalkuil, het plasma aoeilijk

verlaten. net retlekteert tegen beide plasmawanden en telt dUB Diet

'en keer mee, maar n keer. Voor n kunnen we schrijven:

-eV/k To
n = no e

To is de buistemp. =ionente.p.

Do is het aantal ettektieve heen- en weergangen alB V nul is (1adinge

komp. &aD de kathode). Uit (1) en (2) volgt:

l'- "..<.V( _I -t _' 1
500 (~) • no = e 1:< 1""T7c -rc. J (3)

Ve k

Hierui t is, a1.s no bekend is, V al.s tunktie van Tk te berekenea. no
echter hangt at van plasmagrootheden, zoals rekombinatie en dittusie,

en is zod.ende zeer moeilijk te bepalen.
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2) Ionenri.jk

Potenti.aalverloop:

I
~l( j
O,.
~\J.p__ 0{j

p\a,W\a.
l\~~c..o- (n..-~ )

o

Alle elektronen yersneld:

Uep = \.) 8k. en 10nen afge-

remd: V-e
!, k~Upp =V Pk e

ladingskompensatie:

K plasma.and

1/

~102

4--- '-'~

I~
------:>U e f

J --__
I--~-

\J 3: 10nenstrooll u1t plasma

(4)

a geeft het aantal heen- en .eergangen van een ion uit het plasma in

de kathodelaag. (reflekties aan kathode- en plasma.and). Voor a 18 te

schr1jTen:

-eV/k 'f

a = 8ge k + 1

D1t is een emperische torDnlle. Ret bl1.jkt namelijk. dat 4. sprong steeds

inzet b1j een Tk W.UToor lU./UP}k D;' 45.000. We hebben Bangenom.n, dat
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op dit punt direkte ladingskompensatie optreedt en dat voor hogere Tk
V ~ter dan nul wordt. Algemeen geldt dat 1 ion 500 elektronen kan

ko~enseren. Nu echter 1 iOD 45.000 elektronen. Dus elk 10n telt

45 .000/500 = 90 keer mee. a is voor J =0 ju:i.st gelijk &an 90. Voor

\l '> 0 zullen er steeds meer lonen door het plasma worden 1ngeTangen en

daalt a.

In principe zal geen eDkel 1rl.t het plasma ontsnapt ion Toor V = 00

ernaar terugkeren tengevolge Tan het zeer grote elektrische Teld.

De 10nen steken slechta ~'nmaal over en dus moet a gel1jk 1 zijn.

Vgl. 5 ia inderdaad 1 voor V ~~.

De extra bedekking is (lit. 6):

(04 +V3k;
(ij) = const. 8Itp

-eV

\)3 10Bsen we op u:1t (4) enU4 = U
Pk

(1 - e k!k)
(zie vorige pagina).

u J -eV ~
@p = const. ~ 560a - l1t - Pk (; + 1)e kTk J

Ue
k

Uek

f9 p is nu te berekenen ala~ als ~unktie van Tk , bekend is. Dit is helaas

lUet het geval. Een andere mogelijkheid isU:3 uit te drukken 1nU2 • Dan

Tolgt namelijk uit (4) het Terband tUBsen\! en Tk~

Daartoe dient men de plasmagrootheden te kennen en zoals al is betoogd

(pag. 51) is dat op dit moment DOg een onoTerkomelijke moe111jkheid.

Opgemerkt zij nog, dat een sterk positie~ veld Toor de kathode inTloed

sal hebben op de ionenemissie Tan de kathode. Tengevolge hiervan sal

bij toenemende Tk de termVPkAj in (7) Diet steeds groter worden,
ek

waardoor@ p zal naderen tot een konstante waarde, die gelijk is &an

de extra bedekkingsgraad in de ignited-mode (lit. 6). (In de ignited

mode is aangenomen, dat geen enkel Cs-deeltje als ion de kathode Ter

laat:\) ~ 0).
Pk
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