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OPDR.A.CH'!' Het inriohtHIl '''.>')I.''Orl ',tlt '''''t:'ri,)~t;a l v"an ':":;''l'lSlite1'te
met1ngen aan speotraa1l1jnen met behulp Yan een Spec
trometer en een totomul~1plier.

1. OPSTILLING

pfotomultiplier X P1oo6
Pr1noipe J

Sdhakeli?6 van de

Fotokathode I

Op aen lichtgevoel1ge kathode val t licht van
een bepaaIde goltlengte. Dit verooraaakt een
eleotronenemiee1e, die gebuodeld en vereneld

• 0worden.·De electrea.n bere1ken ... de 1 dy-
nodi, '.at e.n Becundaire ••1esle tot gevo1g
heef't. De e.issie£aotor noellt men 8' v.)or de
pOdynOd•• Hebben aIle dynoden dezelf'de '2' dan
is de veraterk1ngefactoor a I •.,

a • g n blj de n dynoden
De XP 1002 is een bUis met .en trialkali semi
traneparante f'otokathode op een B-40 gla~n

veneter en 18 het gevoel1gst voor het gebied
tUBsen ultraviolet en reod (zie Fig. 1)

Lichtgevoeligheid : De det1n1t1e van de kathode lichtgevoeI1gheld
1s •

N • toto stroom
k lumen inv&llend licht

Badiantgevoeligheid:neze 1s ale voIgt gedef'inieerda
._ .._ ..' ..--..'------- N • -=:f:-=o;.:;b;:;.::t;,;;r..;::o~o.;;:m:...:--=---:--:,,-:-~

I' Watts invallend Ilcht
Voor de meting van N sohakelt men de buis
als diode. _ .'\
De uiteindelljke gevoeligheid, de anodegevoc
1igheld Na 1e aN. a. N. ~

~ a , ,,~. ;>

!.ru is G:> 10 en'I <. 1 t:l A -I... :'.. , :~" ;t: 'i.,"
a ,If'. """ • " .-

en is daarom mooiI1jk te metcn l.,:'>t:--Ht--':'J...:.-
,I,

De mating verloopt als voIgt a Sehekal do mul
tiplier ale diode. Vorlioht zo 6terk dat
I k II 0, 1 ,t;~. Meet deze etroor.:. VSrtTlirtdor dan
de hgeveelheid licht met een fr~ctie ~

D 1 0 1. a a 1 dynod.o 1"'..£\ 'ver-
an s * ~ I en 1 = 4 • ia. k ~.t :-::.:;r ng

I dynode voo~ ver~indering

Tengevo1ge van 10k, thermische emiasie anz.
krijgt men al.een stroom voordat er lioht op
de kathode val t'. Daze stroom neomt n.b. ongeveel'
een hal~ uur een oonstante waarde aan.
Voor de versterkingsf'ector G geldtt

d G d -v b Bij de XP 1002 ia n ... 10
-a-nVb.

Dus de varia.tio :11:-. Gis 10 x variatie in Vb
. Vb mo~t dan ook geed gGstabili8ee~ v,ij~o

Vb moet zo hoog zijn dat men in het verzadiginge
gabied van de buia werkt. V
De stroom ie dan onafhanke11jk van b
De dynode spanning wordt mede bepaeld door de
stroom, die door de buis vlee1t. Deze stroom
moet klein s1jn t.o.v. de stroom door de span
ningsverdeler. Dit Yordt vooral b1j de laatste
dyn~d.n belangrijk. Ret kan daarom weI eena
noodzakelijk ~ijn om voor de laatste trappen
etroomvoeding te gebrulken.

Voeding I

Donkerstroom :



10
( 2854°K)

( 'r .. 6980 AO )

_ ( Vb .. 1800 U)
10

8 A (Vb m 1800 .)

·Voor I geldt bij varlatie van licht1nvall
~ k n OMI 1 J:

O .. r- (10: - ;) a ( "',
4- l 0 In,.Ll '!r 'Il ":":: I '

o 6 - ("-r'I(..~"'I)

Wil men dlt b.Y. k1einer dan 1% houden dan
moet lb. 100 ~ I u zijn.
~lt betekent, dat a18 men de max. I wi1 heb
ben, die, m A :.~, dRt men door de faatste
wee~Btand van de epanningverdeler 100 m A moet
sturen.
De voedlng, di~ voorhanden i8 kan max. 10 m A 8£
gcven. Uit 1utere metlngen blijkt, nat men

I b = 1 rnA kan nemen.

Aantal dynodfJn
Nk c: 179 u .:""

NR - 16 mA/W
Na '" 710 A/em
Donkeratroom : ~,::,

Gegevens buil!l XP1002

~chakeling X~~.o<:>.~ .
'7: ~e 'I.' ~

11,25 V .. 1800 V V
B • S

, 160
R is dan" R • - ..

';;, '~l 1

1800
"" 11,25

160Ie ~:L

c: :1.60 i/.

0:1 d8 invloeii, 'r:~ 50 13t!'oom

i x 160 0= 120 Ie ,JI-I

R:> ~_ "" 1 20 K, ".

V
RL

,,( ,~

R
1 te lJOpal('}n.

1"1:.., 0.01 Q A o!!ltlat

door do

I f' Ibuit"; ",-, ._- Ibi'Ug
... ,1005 -- 5

Neemt men RL "" _00 lC dan 1a VRL ,', itO x 10 :;: IV

Ui t demetingen bli jkt, dat V
RL

< 1 V is

De 1ngangswoerstand van dQ buisvoltmete~ 1s op
het bereik van 10 mV ••••1000V , 100 1.1 u~-J'

De gekozen 1\ 10 due toegeataan.

Vermogen, dat door de weerstanden gaat is I

W = 10-6 160.103 • 0.16W

Deem weerstanden van 0.5 W

Om de laatste trappen te ontkoppelen Z1Jn hier
over condense-tore van 220 .: goscbake1d.

Meetopstelling•
._--~~---""--'~~~' - ~_._---

De met Cs gevulde diode wordt in een ovon geplaatst, waar
van de temperatuur door een varinc garege1d kan wo=den.

De kathode wordt gevoed met een voedingeapparaat

Philips, type E 4807/00. De stroom It 18 g~durende aIle
metingen £.L.
De aP6ctro"eter 1a e~n BILGER and WATTS Constant deviation

wavelength spectrometer D 186/7.

De buiglngsspleet heeft een opening van 8 x 0.025 mm.
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Om de apeotraallijnen atzonderlijk~te kunnen meten 18 een
tw••d. epl•• t aangebraoht, de adaptor. De opening 18 hier
0.10 mm ..

De -18oov wordt verkregen door een digentaal 1nstelbare
voeding ..

Een Oltromix ,eer nr. N 115

A_,~E
·d

De metingen zijn gedaan om een indruk te
kr1jgen over de bruikbaarheid van de op
stelling en om een globaal verloop van de
1ntensiteit van de epectraallijnen ale
funotie van I , It U en T te krijgen.a , a ,
De nauwkeur1ghe1d van de meetresultaten is
niet voldoende bekend. Naaet de factoren,
die bij de berekening van de buisschakeling
zijn vernoemd, zijn er ook nog kwesties alsl

a)Instellen op de juiste gelflengte
b(Af'lezen van de waarde, di t komt nog tar Btl:rake
c)Onvoldoend. afscherming, de invloed hiervan

. wordt.gedeeltelijk opgeheven door de te vol
gen meetmethode ..

d)De temperatuur van de oven kan moeilijk op
een oonstan~e waarce worden gehouden.

e)Het inkomen van de Bpectraallijnen is las
tig am exaot in te atellen.

f)De donkeretroom van de buta 1s niet constant •

. De intensit~it ¢ wordt hierin rnV aangege
ven, ~ijnde de spanning over RL" 'Hieruit is

de stroom, door de laatste trap van de buis
te be:rekenen en due het aantal Watts binn::":-
vallend 11cht Vim een bepaalde golflengte.

_-----1
\
~ II--_._---..,.. ~ ..

De opatelling 1s geplaatet in een donkere tent, terwijl
om de fotomult1p11er een donkere zak 1e gedaan.

II. METINGEN

a. Inleid1ng s

Sl'ringt een elektron van baan I nRe.r II, dan
komt er een lioh~kwant vrij met een energie

h\lur. AE
I;leet men dua het aantal Watts dan is dit dus
oen maat voor hat eantal elactronen ,d,,:B
'Jer seoonde eprinG·eIi·.

aantal Wattl!
.f;tJ

lUl men due het B-!.ntltJ f:'~:,\.·()r.€on vergelijken
(1 ..... -ran verRehH·1ende·-- -Ill a'to ·~t, d:::.n
moat men aIle meetresul tater. terugvol~l'8T, tot
ae:'1~elfrl(' ':::0~:7 mgte b. 1r. U.l.) ,x.,... 9528 AO
Verder moe"t'T6:n 3en goe.de V€l'I!SE:lU jkillg te kx,~··

He:l If.R.'z8·lJ,~ekeni!l3 e,}l'.lJ~ie'l. '·yorden met de
VV !';J ;,;hillende vc ':r'!3 t~ ~kill8faotoren V'OOJ.' \i,'_'

:chil1en'.'l~ .:3(;l1'~",·~ten van de foto"1't1tiplie:r
(de fig .. '1)



Meetmutbode:

1.

2.

Deze factoren zi jn i8 dl't verslag niet ir1&e
voerd, omdat he~ hier slech~e om een global. 1D
druk gaat.

'Ook s1jn Diet all. lljnea genoteerd die meetbaar
z1jn. Vooral in het geel-groene gebled komen
bijzonder veel, swakke, lijnen voor.

rtJj!et men aan de (>. -diod., dan meet men ook l1cht
van b.v. de gloeikathode en licht dat ven bu~tAn

komt. Daarom 1s de volgende meetme~hod. toege-
past.

spectraallijn

10 - 20 A_ o~+f~':'. l?. - 20 A
O

,,~ ¢ max "'¢ rechts

Bepaal het maximum. D1t 1s ¢ van de spectraal
j i jn + storing

~epaal de ¢ ~~n ¢ rechts. Mon meet dan de
storing.
Deze verschillen bijzonaer weinig, zodat men
mag aann_men, daio men ook verkelijk allun het
stoorlicht meet.

De openigg van de apleet is ~odanig ge~ozen, dat
men 10 - 20 AO naar link!! of naar rechts moat
am een constanta intensite1t te gasn meten. Dit
is voor de meeste epectraallijnen geen bezwaar,
aIleen bij metingen asn doubletten kan dit ~oei

lijkheden opleveren. De spleetopening kan indien
J

nodie,nog,kleiner gemaakt worden.

3. Ret veroohil tUB8r'ln ¢ max en hQt $O:lid:lclde v.:.n
de atx ¢l en, ¢r is de ¢ spectr~&11ij~2.

b. De kathode'temperatuur ale functio van I f

D9 kathodete:nperatuur is mat oar. mvroInetcr g(w,:;;ton. Doze tompc
ratuur ~et gecorrigeerd worden.

o
Voor de 1nvloed van bet glae telt men 50 C op~

De pyr:Jr"eter meet t.o.v. zwart. VOOi'! {en wolfranr.~t;).thode moet
daarom oan correctio,wordon aangehracht. (fig. ~ en tnbelj

De metingen z1jn u1tgcvoerd b1j eon Ii' .., 6A.
Di t kom':; ovoroen lOOt €len knthodo temj:eratuur van 1400 °C.

I If (U) pyrotleter f ne. glee t na !

H ~ oorreotio ~wolfr.corr.
,11..._" _ ."_=___~ .__I 5 f

~1000 _:~- 1050 ~ 1100

5,? ~ 1080 1130 1 1180
I

1
I

1260~ 5.4 1150
I

1200 t
i I

I

J! 5,6 t 1~.90 1240 1300
I

,
5.8 1240 1290 1360

6,0 1280 1330 1400

6,2 1320 1370 1450

6,4 1380 1430 1500

6,6 1415 1465 1530



De temperatuur van de Wolframkathode geeft de volgende druk
van het cea.lum volgene ~ia.r s 40 '75

log p (min ~) • 7i"53 - 7~--

·rt

De intene1tel t ~ en III ala functie van Ua b1~ cone~ant. tam
peratuur van enkele frequenttee.

:

)let1ngen

1.

in het infra-rode gabied
in het groen-gele gebied
in het violette gebied

Ui t de hoeveelheid van ep8ctrlLalli ..,nen , dA lIIE!U Blet de meet
opstelling vlndt, z1jn e~ b1j de metingen telkene drie
h1ervan genomen.
1. 852' AO - Dit 1s een I1jn
2. 6975 AO - idem
3. 4555 AO - idem

..1 a (-i)
f

I a C.~) ~ 852'Ao
f 1975AO t ~593AO

° 0 0 0 0

o' 0 0 0.
3,5 ~" 70 20 5
(,d 70 120 60 15
6,~ 85 150 80 30

8,(\ 90 210 100
]

40
1" ,.. !"" .

12,0 100 I 260 I 120 60

14:;0
! f

; 1 . g
~

16, ~. !OO , 280 i It;.C f 60 ~
~ • •.<

~_._""
« c_

aprc:.~-.'

~

I
I

400 !,
~

570 1100012, C

'f!!:' • r¢(~I ¢f-;l ..
(0' ) I (rnA) ~ ¢ (mv&a -. 852~ A . 6975 AC 4593 AOt

~
0 0 0 0 Q

0

I
0 0 0

I 2,5 200 460

I
140 cO

?,o . t!50 530 150 75
·l 4,0 350 720 210 110

~ 5,0 380 860 210 230

j 6,0 420. 860 320 ';00

e,a : I450 1000 400 400
I

1 lo,~ 500 1080 ! 550 400
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1
I 500
i

I
1900 ! 720

f

\J a(v) I. (IIA)
~5~~ ~9~~6 ~ (~6-

4593-l

0 0 0 0 0

0 0 ° 0

1~6 550 140
i

65 ..
2,0 600 t 150 65

,
10 t

t ,
I, 2,5 ! 85

f 3,0 700 J 150 120 25,
r

f
3,5 900 , 190 160 40
4,0 950

,
240 ~ 230 f 50t t

5,0 1200 f 430 ; 110
6,0 1300 . 550 650 215I

t 8,0

215°c
fr"ia (V) t Ia(mA) t ¢ (mvcl ~ ¢ (mvJ Jf <mvd!
J! ! I 8528A i 6975A 459}A

t 0 i ~ ~
, 1

! 1 ° 0 (,)
I 0

I,
• ° ° I 0 I 0

I
1,2

t 650 70 15 3 II ~
2,0 tl08C 90

~
40 ~ 8

; 1000 : 135
f .

3,0 j 110 13 ~

i ~
3,5 ~ 1250 f 165 ~ 170 t 24 !,

t 200 ' ~ • i4,0 • 1400 210 ~ 40 ,• , ! t
4,2 , 1450 t 215 , 300 i ,
4,5 ; 1500 I250

~ 390 1 65 I!
5,0 l1700 310 ~ 600 i 115 I5,5 , 1960 1320 i lOCO i 230f

QI <'> ;,25 C
fUa (v) , I

a
(~) 1 ¢ (mv) ~ ¢ (mvJ

.
¢ <mvJ ~, c.: f l 6975A 4593A Ii 05~A

If 0 I o,'! J 0

I
0 0

~ f 0,"' ~ 0 0 0" li J,l 650 ~ 21 8 2t i t ! t
~ 2,0 f 850 : ~~1

f
17 4 i

t

!! 2,5 t 1050 60 46
,

$ f I
t 3,0 • 1220 80 56 5 ,

3,2 1~0 90 61

3,5 1500 120 70 !

4,0 1750 165 70 14
4,2 1820 190 18

4,4 1900 190
~

120
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,If ( UC) 140 150 ToO 17°1 1801190 :01U (U) 4,15 3,55 3,30 3, 1012,91 2,101a

IT ( °e) I 210 220 230 24°1 1 I
Ua. (U) 1,65 1,40 1,10 1, 101 TI t

Opval1end b1j deae metingen is het felt, dat aIle I1jnen blj
een bepaa1de spann1Dg U a , die afhankel1jk van.-4e '\8llperatuur
ls, tegelijk inkOa8D. Met de iatensit.lt van de spectraallijnen
vertoont ook de 8~room I a .en aproD«.

U • U(T)
i~o_.

It

I
a

(
(

U co 4v
a

T o(C) 140 150 16°1 17°1 180 190 t
Ie. ( rnA) 115 1951 210{ 500 670 I.

T 0 (C) f 200 J 21 0 I 220 230 I 240 I
I a • (rnA) I 850 11050 11350 16501 1750

De verwe.chting is dat bij eenbepaalde spannlngU a b.v.
Ufa ... J.1.4~ V aIleen de l1jn in het lnfrarood van 852J AO
o van o6ft grotere . .golflengto er in komt. Een mogeliJke ve:r-
kl;'::ing voc:~ h\'+ ,.~"t·:,meD van alle lijnen tege1ijk is de ,"olgan
ce I ~1t bijgaande tabel en figuur bIijkt, dat blj 1,45 V er
ceai~m atomcn \~orden aange::1~en. Doze kunnen moleku1en glUl.n
vorman met cea:iu!:1 atollen of met ar.dere a.angeelagen stomen.
Neemt men b.v. ? aange~'~ ,oeen CPl a:tOlum , d.ie Vf\n °- 1,45 f: V
~~jn B'~bracht, dan i"!J het potentio,..lverlcoll nls ee gostippe1-
~.o U,j1"" 1.1'" de figt:u::-. Bij p-.;r.,t A or",ljC"': deze de potentie.<>l k:roI!::U!'~

van ( ~~ .. Ctj") molekuul. Volgens S. Frank :1.' er een grote "eG.~~·

E'chijr.Jijlcileid, dat zij in de lo.atete toest:l..'"ld. OV0l.'i;'ce.n. Vult
het anngool~eu atcom t.)rug in cijl:l grondtoestCt."1d, (inn strc'.al t
het Uo.b.t uit !:'let 8et',:...'01:"':~ngte van 4555Ao. Nu zijn 6>1' bij J,,4:JV
ook a1 andere aangeslagen atoma~.(zie tabel).Ret io d~1 woge-
Ij. jk dt:': oombir.atie~ van de ze c.e_n~8sle.~en 2.toroan, E;al.'lo8I!!de sp:::::;'"
traa.lJ.:t~:'lell tot gevotg hebben. Snijden de potentl£L;l~ kroT:'JDf)n
do lijn van Cs + O~ ,dan k~ het Os atoom ean elektron afet~l

en kriJgt men een ~a· '. Cs .. e.

Om oVer dit verschijneel een verantwoorde uitspraak te doen zal
de dlodo andors !':looten ,lorden ingericht. De diode we.a.raan geme
t0n io, ~eeft nl. een direo~ verhitte oathode.
Het gev!>lg 1e dat er een potentiaalvar!l:oop oyer de katbode is
van en.lcole vol tee Ala de buio OI!'tcteekt heeft men dan glimlicht.
Spanningen van Ua·"c..;> Ue, 'ifi.~,~! , zijn dan e,anwezig.

Het is dearom van belang om eerst eon bui~ me~

een indirect verh1tte kAthode te malten, lii:; ~':.
.....f't~~g gOC~!!:::ltruecrd is, claY: men Qel1 equipotan
tiaal kathode heeft. Verder moet men onderzoeken

of bet v3rschijnsel niet uit de Maxwell-ve~deling vnn dft elee
tronenzn::)lhe1d kan kollJen.
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CESIUIl

golf1engte Energie

4555,36 0 - 21947
459;,18 0 - 21766
566;,8 11178 - 28829
5844,7 1132 - 288;6
6010,33 11178 - 27811
6034,09 11732 - 28300
6212,87 11732 - 2782;
6217,27 11732 - 27811
6354,98 11117 - 26911
6586,51 11722 - 26911
6723,28 11178 - 26048
6973,29 11732 - 26069
6983,49 11732 26048

7609,01 ll178 - 24317
8015.71 14500 - 26911
8079,02 14599 - 26911
8521,10 b - 11732
8761,,a , 11118 - 22589
0943,50 0 - 11178

De Intensite1t ala f'u'1ot'ie yen do temperatuur.
I

¢ "" ( If (T) )
U~ ....( . ) c_ :: V

ne rretinrren ¢ :: ~ ( 1 ) vertonen een top in de buurt van de ISOOC.
Bj.j de:>ie met1n~enin Un. en If oonstant gehouden. Ji t betekl'!nt ds.t
de ttroom door de buis n:iI!I4 con!'!tant 1e tijdens c.e meting. :Sr l'Jijn
daarom 2 var1ab~1~n. De I a kan constant gehouden worden door If te
varieren. Ret verschijaBel 1s ale voigt te verk1aren. Men kan t •
• aken hebbeD met zelfabsorti0 of afn&me van de vrije weglengte. Ren
elektron dat een ernergie<~v bezit en botst, is niet in staat ••R
atoom san te elaan. Neemt de temperatuur en dU8 de druk toe, dan
kan het zijn, dat een ~lektroo botst voor het voldoende .nerg1.
heeft gekreg

en.
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BiJ lage temperatuur 1s het aaatal bots1ngen klein. Stijgt de
temperatuur, daa neemt bet aantal bot.1ngea 'oe en het &&atal
aangeelagen atom-a OQk, totdat bet &a.tal boteingen so groot
1s, dJ't de eJl8rgie van he" elektron te Iaag wordt.

CONCLUSIES

De opstelling 1s in staat de vere1ste met1ngen uit te voeren.
De meetresultaten wettigen een nader onderzoak h1ervan. Het 18
dan echter een eerste vereiste sen eqUiput.entiaal-kathode te
ontw1kkelen.

Pevene kan het nutt1g zijn de afgeleide van ¢ te bekijken.Dit
geeft misschien een beter inzioht in het Yerloop van de intensl
teit alB functie van Ua
Ret heeft ook z1n om de intenalteit ala funct1e van I a te meten,
waarbij Ua constant 18.

Omeen duidelijk beeld van ¢ • ¢ (T) te krijgen moet lien zowel
Ua ala I a oonstant haud.n.

E1j het berekenen van de vrije weglengte moet men reken1ng houden
met de lage druk. In Physioal Review, volume 130, bIz. 658 staat
hisrvtior een berekening door W.R. Garrett en R.A. Mann.

I,it. Electron Emission and Absorption
Pheno~ea by De Boer.
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