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SAMENVATTING 

De 3p2-, 3P1-, en 1P1 niveaus van de eerste aangeslagen toestand van neon 
worden geproduceerd door de protonenbundel uit het Eindhovens A.V.F. cyclo~ 

tron door een met neongas gevulde cylindervormige cel te leiden. In dit af
studeerverslag wordt een onderzoek beschreven naar het radiale concentratie 

3 3 1 verloop van deze P2-, P1-, en P1 niveaus. 
De concentraties werden bepaald met behulp van optische fluorescentie. Er 
werd een model opgesteld om het relatieve radiale concentratieverloop van 
de 3r2 metastabiele- en 3P1 resonante toestand te beschrijven als functie 
van de neongasdichtheid. (1022 ~ N ~ 1025 m-3) Het model geeft een goede 
beschrijving van de metastabielen concentraties in het beschouwde d·icht
heidsgebied en een goede beschrijving van de resonantenconcentraties voor 
dichtheden N > 3.1o23 m-3. Voor dichtheden kleiner dan 3.1o23 m-3 houdt 
het model geen rekening met het transport van de resonantie straling. 
Experimenteel werd gevonden, dat de gebruikte laserintensiteit niet van 
invloed was op de meetresultaten voor het relatieve radiale verloop van de 
3P2- en 3r1 concentraties in de cel. 
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HOOFDSTUK I INLEIDING 

Een 20 MeV protonenbundel produceert bij doorgang door neongas een plasma; 
in zo•n plasma komen naast neonionen en elektronen neonatomen in allerlei 
aangeslagen toestanden voor. Dit afstudeerverslag beschrijft een onderzoek 
naar de concentraties van de metastabiele 3P2- en de resonante 3P1- en 1P1 
toestanden van neon in het plasma. Lit. (1). De protonenbundel biedt het 
voordeel een goed reproduceerbare aanslagbron van de verschillende toestanden 
van neon te zijn; het bundelprofiel en de bundelstroom zijn eenvoudig te 
bepalen (zie Hoofdstuk IV). De protonenbundel verhit het gas nauwelijks. De 
bundel passeert een cylindrisch vat langs de as. Loodrecht op de as passeert 
een lichtbundel uit een dye laser het centrum van de cel. De laser is afge
stemd op de golflengte 588,2 nm of 603,0 nm om de- 3P2 resp. 3P1 toestand 
aan te slaan naar de 3P1 (3p) toestand, of op 585,2 nm om de 1P1 toestand 
aan te slaan naar de 1s0 (3p) toestand. Lit.(2). Een gedeelte van het 
fluorescentie licht uit de laserbundel wordt getransporteerd naar een photo~ 

multiplier; het fluorescentie signaal wordt synchroon gedetecteerd met behulp 
van een loek in amplifier (de laserbundel passeert voor de doorgang door de 
cel een chopper). In onze experimentele omstandigheden veronderstellen we 
dat het fluorescentie signaal een maat is voor de dichtheid van de aange
slagen toestanden. Lit.(2). 
Met behulp van de meetopstelling zoals beschreven in Hoofdstuk IV kan het 
dichtheidsverloop van de aangeslagen toestanden als functie van de straal 
worden bepaald. De druk van het neongas in de cel kan worden gevarieërd, 
zodat de concentraties van de aangeslagen toestanden als functie van de druk 
kunnen worden gemeten. 
In Hoofdstuk II worden de balansvergelijkingen van de 3P2- en 3P1 toestand 
opgesteld die ons in staatstellen een model uit te werken (zie Hoofdstuk III) 
dat het relatieve radiale concentratieverloop van de 3P2- en 3P1 toestand 
beschrijft als functie van de gasdichtheid. De relatieve radiale verdelingen 
zijn numeriek bepaald.De numerieke resultaten wijken af van de experimentele 
waarden. Door een parameteraanpassing (zie Hoofdstuk IV) in het model is het 
mogelijk de experimentele resultaten afdoende te verklaren. Dan geeft het 
model een goede beschrijving van het relatieve radiale concentratieverloop 
van de 3P2 toestand in het door ons beschouwde dichtheidsgebied, voor de 
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3P1 concentraties een goede beschrijving voor dichtheden groter 
dan 3.1023 m- 3. Voor lagere dichtheden houdt het model geen rekening met de 
verbreding van de radialeresonanten dichtheidsverdeling ten gevolge van 
het transport van de resonantie straling. Daardoor wordt het dichtheidsver
loop van de resonante toestand voor dichtheden kleiner dan 3.1o23 m- 3 niet 
afdoende verklaard. 
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HOOFDSTUK II DE BALANSVERGELIJKINGEN 

2.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de elementaire processen gegeven die ons in staat 

stellen de balansvergelijkingen der 3P2 metastabiele- en 3P1 resonante toe
stand op te stellen. Er zal gerekend worden met een oneindig lange, cylinder 

symmetrische cel. Gebruikt wordt de volgende nomenclatuur: 

Sn1BOOL DICHTHEID 

·elektronen e no 
+ • mo 1 ecu u 1 ionen Ne2 Nmi 

·atomen {n de 3P2 meta-

stabiele toestand Nem M 

• atomen in de 3P1 reso-

nante toestand Ner R 

• gasatomen Ne N 

Andere dan hierboven gegeven symbolen worden apart vermeld. Spreken we in 

het vervolg van dit hoofdstuk van winst (productie) of verlies, dan wordt 

daaronder verstaan een verandering van de dichtheid per tijdseenheid per 

volume. eenheid. 

2.2. Winst en verliesprocessen van de metastabiele toestand. 

I: WINSTPROCESSEN 

a) Metastabielen productie ten gevolge van de doorgang van de 20 MeV proton

bundel door het neongas. 

De productie wordt gegeven door: 

<PM = j .er • N P pm. 
waarin: jp = protonenstroomdichtheid. 

= totale werkzame doorsnede uan directe en indirecte 

vorming van metastabiele atomen door de protonbundel. 
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b) Metastabielen productie ten gevolge van koppeling met andere niveaus. 

-*-A~ -~·0517eV 

I 

fig. 2.2. 

Door botsingen van atomen in de 3P1 toestand 
met atomen in de grondtoestand worden over
gangen naar de 3P2 toestand geïnduceerd. De 
energie afstand tussen het 3P2 en het 3P1 
niveau is 0.0517 eV. (zie fig. 2.2) Daar de 
gemiddelde energie der gasatomen ca. 0.04 eV 
bedraagt, is de kans op metastabielenproduc-
tie uit hoger gelegen energieniveaus dan het 

niveau veel kleiner ten gevolge van de 3p 
3 1 

grotere energie afstand met het P2 niveau. Lit.(3). Noemen 
heid resonanten die per tijdseenheid en per eenheid van 3p 

we de hoeveel·· 
concentratie 
is de metasta-

1 
in dit proces overgaan naar de metastabiele toestand A, dan 
bielen productie vanuit het 3P1 niveau: 

A·N·R 

c) Metastabielen productie ten gevolge.van de dissociatieve molecuul

ionrecombinatie. 

In Appendix I wordt dit punt besproken. Deze productie van metastabielen 
wordt in het model niet meegenomen. 

II: VERLIESPROCESSEN 

a) Diffusie 

Het verliesproces zal in de balans vergelijkingen worden beschreven door: 

D 
~~i~1 

-N 

waarin: Dm = diffusiecoëfficiënt der metastabielen. 
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b) VerZiesprocessen door koppeZing met andere niveaus. 

Er wordt alleen de koppeling tussen het 3P2 en het 3P1 niveau meegenomen 
(zie 2.2:Ib). Is de verhouding van de bezettingsgraden van het 3P1 en het 
3P2 niveau gelijk aan a, dan geldt voor dit verliesproces: 

aANM 

waarin: a = ~ exp( -~E/ kT ) 
gl 

~E :: energieverschil tussen het 3P1 en het 3P2 niveau 
k :: constante van Boltzmann 
T :: absolute temperatuur 

~= weegfactor tussen het 3p en 3p niveau. 
gl 1 2 

c) VerZie$proces door driedeeZtjesbotsingen. 

Het metastabiele atoom is 11 chemisch actief 11 en kan met een neutraal gasatoom 
een dimeer vormen: 

• Nem + 2Ne -. Ne2 + Ne 
waarin Ne; = dimeer. 

Het verliesproces ten gevolge van de driedeeltjesbotsingen wordt 
gegeven door: 

yN 2M 

waarin y = driedeeltjesbotsingscoëfficient. 

2.3. Verlies en winstprocessen van de resonante toestand. 

I: WINSTPROCESSEN 

a) Resonantenproductie ten gevolge van de doorgang van de 20 MeV proton

bundeZ door het neongas. 

De resonantenproductie ~R wordt gegeven door: 

<PR = j ·er ·N p pr 
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waarin apr = totale werkzame doorsnede van directe en indirecte vorming 
van resonante atomen door de protonbundel. 

b) Resonantenproductie ten gevolge van de koppeling van het 3P1 niveau 

met de andere niveaus. 

De resonantenproductie is (zie 2.2. IIb): 

aANM 

c) Resonantenproductie ten gevolge van de dissociatieve molecuulion 

recombinatie. 

Deze productie wordt ook hier niet meegenomen. 

dJ Resonantenproductie ten gevolge van fotonabsorptie. 

De resonante toestand leeft zo kort (10-8 s), dat diffusie van resonanten 
verwaarloosd mag worden. Wel van belang is het stralingstransport. Een 
aangeslagen atoom in de resonante toestand zendt een foton uit, dat op zijn 
beurt weer door een neutraal gasatoom geabsorbeerd kan worden, zodat er op
nieuw een resonante toestand ontstaat, enz. 
De resonantenproductie wordt gegeven door: 

LJR ( r 1 
) G ( I r - r 1 I ) d r 1 

LR 

waarin 'R = natuurlijke levensduur van de resonante toestand. 

G(lr- r 1 I)= kansdichtheid dat een foton uitgezonden in r 1 wordt 
ingevangen in r. 

In appendix II wordt nader op deze term ingegaan. 
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II: VERLIESPROCESSEN 

a) Verlies ten gevolge van stralingsverval. 

Het resonantenverlies wordt gegeven door: 

R 

'R 

b) Verlies ten gevolge van koppeling met andere niveaus. 

Het verlies wordt gegeven door: (zie 2.2. Ib) 

ANR 

2.4. De balansvergelijkingen. 

De balansvergelijkingen kunnen nu worden opgesteld; 
voor de metastabielen geldt: 

0 
d~~r,t) = Nm~2M(r,t) - yN 2M(r,t) + ANR(r,t) - aANM(r,t) + ~M(r,t) 

Voor de resonanten: 

dR{r,t) = _ R(r,t)+ l_fR(r' ,t)G( lr-r' I )dr' + aANM(r,t) - ANR(r,t) 
dt 'R 'R 

(2.4.1) 

(2.4.2) 

Bij gasdichtheden groter dan 3.1o23 m-3 kunnen de eerste twee termen van 
het rechterlid van (2.4.2) worden vervangen door één term: - vR(r,t). 
Een beschrijving van bovenstaande twee termen in een algemene vervalfrequentie 
v impliceert dat voor het radiale resonantenprofiel geen verbreding kan 
worden gevonden t.g.v. het transport van resonantie straling. In appendix II 
wordt nader op het stralingstransport ingegaan. De balansvergelijking vaA de 
resonanten gaat nu over in: 
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d:lr,t)= - vR(r,t) + aANM(r,t) - ANR(r,t). + eR(r,t) (2.4.3) 

HOOFDSTUK 1II DE RADIALE VERDELING VAN DE METASTABIELEN- EN RESONANTEN 
CONCENTRATIE ALS FUNCTIE VAN DE GASDICHTHEID 

3.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de 3P2- en de 3P1 concentraties als functie van 
de straal en de gasdichtheid numeriek bepaald. De gasdichtheid wordt ge
varieërd van 10

22 
tot 1025 atomen/m3. Een in de tijd continue protonenbun

del wordt door het gas gevoerd, zodat een stationaire toestand berekend 
zal worden. 

3.2. Oplossingsmethoden 

De balansvergelijkingen voor de stationaire toestant zijn: 

D 
~2M(r) - yN 2M(r) - aANM(r) + ANR(r) + eM(r) = 0 

- vR(r) + aANM(r) - ANR(r) + eR(r) = 0 

Voor •i (met i is M of R) geldt: 

t
1
-(r) = j (r)·o .·N p pl 

Het profiel van de protonbundel kan goed worden benaderd door 
een Gausscurve:(zie hoofdstuk IV): 

2 2 
J.p(r) _ PI e-r /2o 

-27To 2 

waarin PI = gemiddelde protonenstroom 

(3.2.1) 

(3.2.2) 

(3.2.3) 

(3.2.4) 
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Stel ~-(O) = ~-o = 
crpi ·N·PI 

1 1 21rcr2 

Stel opR = fopM 

Stel q,MO = q,O 

dan is ~RO = ho 

Met (3.2.3) t/m (3.2.8) gaat de vergelijking (3.2.2) over in: 

R(r) = aAN .M(r) + fq, 0 

v+AN v+AN 

2 2 
·e-r /2o 

(3.2.5) 

(3.2.6) 

(3.2.7) 

(3.2.8) 

(3.2.9) 

Invullen van (3.2.3) t/m (3.2.9) in de vergelijking der metasta

bielen (3.2.1) levert: 

(3.2.10) 

Met vN2 aA2N2 = 
' + aAN - v +AN F (3.2.11) 

en ( fAN +1 )~P = ~ 
V +AN 0 (3.2.12) 

gaat (3.2.10) over in: 

D 2 2 
Nmv2M(r) = FM(r) - e-r 12o (3.2.13) 

Deling door ~ en toevoeging van de dimensieloze grootheden: 

• F 2 2 Dm r• = r/R , M = -·M, Rc/2cr =ven ----2- = Z (met R is buisstraal) 
c ~ NFR c 

c 

levert de volgende vergelijking op: 

(3.2.14) 
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Voor (3.2.14) gelden de volgende randvoorwaarden: 

dM' ~r •) I = 0 
dr r'=O 
M'(1) = 0 (concentratie op de wand is nul) (3.2.15) 

Voor enige analytische berekeningen aan (3.2.14) zie appendix III. 
Voor de numerieke oplossingsmethode en het computerprogramma zie appendix IV. 

3.3. Numerieke resultaten 

Voor de numerieke berekeningen van (3.2.14) werd gebruik gemaakt van de 
• 

volgende waarden van de coëfficienten (zie appendix IV). 

R = c 
f = 

Dm1 = 

Dm2 = 

y = 

A = 

a = 

PI = 

0 = 

6,5 cm 

3 

5,1.1018 cm- 1s-1 

18 -1 -1 6,4.10 cm s 

5.10-34 cm6s-1 

-14 3 -1 4,2.10 cm s 

8,1.10 -2 

3.1011 s-1 

8.10- 19 cm2 

Lit.(4) 

L it. (5) 

Lit.(6) 

L it. (3) 

Lit.(3) 

Lit.(3) 

Lit.(7) 

De waarde van v wordt als functie van de dichtheid berekend in appendix II. 

In fig. 3.3.1. ZlJn enkele relatieve radiale concentratie ver1open van de 3r2 
toestand gegeven. Bij drukken groter dan 80 torris het profiel onafhankelijk 
van de druk. Er is verwaarloosbare diffusie. Het profiel is het bundelprofiel. 
Pas bij drukken lager dan 5 torr wordt de diffusie goed merkbaar. Bij drukken 
kleiner dan 0,3 torr verandert het verloop ook niet meer. Het verloop wordt 
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1------------~----------~ 

0 0.5 rt 
- Re 

fig. 3. 3.1. Het radial-e metastabiel-e concentratieverZoop b1:j verBchil<·· 

l-ende drukken. M
0 

is de concentratie bij r = 0. 

1) 150 torr; 2) 10 torr; 3) 1 torr; 4) 0~3 to1•r. 

dan alleen bepaald door diffusie en de productie van metastabielen door de 

protonenbundel: 

n'2M' = 1 -vr
2 

V -ze (3.3.1) 

De constante Î in (3.3.1) is een schaalfactor geworden. 
In fig. 3.3.2. is· gegeven het berekende verloop van metastabielen concen
tratie op de as van de cel als functie van de gasdichtheid voor twee waarden 

van f: f=3 en f=1. De curve voor M0 stijgt van lage naar hogere dichtheden 
door de aanmaak van metastabielen door de protonenbundel; 
bij N = 1,8.1018 cm-3 (ca. 60 torr) bereikt de curve een maximum en bij nog 
hogere dichtheden daalt de curve daar de vernietiging van metastabielen door 
driedeeltjesbotsingen steeds belangrijker wordt. 
In fig. 3.3.3. wordt een soort vervalfrequentie 11 (berekend op de as van 

T 

de cel) gegeven als functie van de gasdichtheid. Men kan op de volgende wijze 

een vervalfrequentie definiêren:Stel in de stationaire productie van 

metastabielen; 
dM(O) __ O 
dt - - !i{_QJ_ + 

l 
(3.3.2) 



Uit (3.3.2.) volgt: 

1 

/. 
/ 

/ 

' I 

I 

- 15 -

1 0 - = -'--
T M(O) 

/ 

/ 

105-~~~~..__._._...---~-~.._.__,_,_ ~.J.,;-~~--'-~--H.. 
10

1 
-- N<cm-3> 101 

(3.3.3.) 

fig. 3.3.2. Het verloop van de metastabielen concentratie op de as van de 

cel als functie van de gasdichtheid. 

Bij hoge dichtheden is de tangens van de hoek die de raaklijn maakt met de 
as gelijk aan twee. (Evenredig met N2). De driedeeltjesbotsingen bepalen de 
vernietiging: yN 2M. Bij lage druk is de tangens van de raaklijn -1; de ve~va1-
frequentie is omgekeerd evenredig met de gasdichtheid. Diffusie bepaalt het 
verlies: Dm 2M Phelps vond een vergelijkbaar gedrag bij hoge drukken.(De curve 

-9 
2 in fig.N3.3.3 is de door Phelps bepaalde verval frequentie.) Bij lage drukken 
is het diffusionele effect ca. tien maal zo sterk. Dit komt doordat in de 
door Phelps gebruikte ontladingsbuis de concentratie gradi~nten veel belang
rijker zijn. De buisstraal in onze berekeningen is 65 mm. De grootte van de 
straal van de ontladingsbuis van Phelps is 5 mm. In fig.3.3.4 is het radiale 
concentratieverloop (bij lage druk) gegeven in onze cel (6,5 cm) en in de 
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ontladingsbuis van Phelps.(0,5 cm) Schalen we de straal in ons model naar 
de straal van de buis die Phelps gebruikte (fig. 3.3.5) dan vinden wij een 
l die ca. tien maal groter is dan de vervalfrequentie die Phelps geeft: dit 
1' 

komt doordat het verloop van ons profiel veel scherper is dan het Besselver-

loop van de metastabielenconcentratie in de ontladingsbuis van Phelps. 

l 

•. 

/ ' 
' I 

','.,·~---------?. __ ---- __ /,' ' 
·,, 

'· 

' 

' I 

' I 

'' ,' tan 't' = 2 
... ~' ... 

2 tan q, "1 ~ .. • y'' 
10 ~~----~~--------~~~~--~~~~·~--~--~~ 

10 5 1017 1019 
- N (cm-3) 

Fig.3.3.3. De vervalfrequentie ~als functie van de dichtheid. 
1' 

11 
I 

0 0.5 

1) geeft het berekende verloop, 2) het verloop dat Phelps bepaalde. 

M~ 
0 

I 

_ r(cm) 

1 ~~------------------~ 

ONS 
PROFfEL 

ESSEL PROFIEL 

Q'-------~ 
-- r(cm) lt.5 

Fig.3.3.4.Het metastabiele concen- Fig.3.3.5.Het metastabiele concentratie-

tratieverloop in de cel en verloop indien de straal van de cel 

in de ontladingsbuis van gelijk is aan de straal van de ontla-

Phelps. dingsbuis van Phelps. 
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HOOFDSTUK IV MEETOPSTELLING, FLUORESCENTIECEL, MEETRESULTATEN 
EN DISCUSSIE 

4.1. Inleiding 
In áit hoofdstuk wordt de meetopstelling en de fluorescentiecel 
besproken. Aan het einde van dit hoofdstuk zijn enkele meetresulta
ten weergegeven. De vacuumopstelling, behorende bij de meetopstelling, 
wordt in appendix V besproken. De discussie sluit hoofdstuk IV. 

4.2. De meetopstelling 

I 

: RB 
/-- --- -0 -+-t4 

: io=.Î 
' .::=tb. 
I 

' 

Fig. 4.2.1. De meetopstelling voor de radiale dichtheidsmetingen van de 

aangeslagen toestanden van neon met behulp van optische fluo

rescentie. 

In fig. 4.2.1. is schematisch de meetopstelling weergegeven. Het Eindhovens 
A.V.F. cyclotron CL produceert een 20 MeV protonenbundel PB. De protonenbundel 
wordt gestopt met het stoptarget ST. De stroom wordt gemeten met ampèremeter' AM. 
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De pomplaser PL, een continue argon-ion laser (Spectra Physics 165-03) 
straalt in op de dye laser DL, een afstembare laser. (Spectra Physics 370). 
De laserbundel uit de dyelaser passeert de chopper CH; een gedeelte (8%) 
van het laserlicht gaat door de referentie ontladingsbuis RB. De rest van de 
laserbundel passeert de fluorescentiecel FC. Is de dyelaser afgestemd op b.v. 

de 588,2 nm teneinde het 3p2 niveau aan te slaan, dan wordt een gedeelte van 
het fluorescentielicht uit de 100 torr neongasontlading RB synchroon gede~· 

tecteerd met de photomultiplier PM2 en de loek in amplifier LIA2. Verloopt 
de golflengte van het laserlicht (d.i. verandering van het signaal uit LIA2) 
dan wordt de dyelaser bijgestemd met de regeling R. 
Door de meetkop MH (zie ook fig. 4.3.2.) verticaal te bewegen kan het radiale 

verloop van de dichtheid als volgt worden bepaald: Een gedeelte van het fluo
rescentie licht dat loodrecht op het vlak van protonen- en laserbundel wordt 

uitgezonden uit een stukje (1 mm) van de laserbundel, wor·dt via een spiegel·· 

1 en zen systeem getransporteerd naar de photomu lti p 1 i er, PMl. Deze photomu l U,, 

plier is van de opstelling gescheiden door een betonnen afscherming BA om 
het achtergrond signaal ten gevolge van de radioactieve straling bij de cel 

te reduceren. Het fluorescentie signaal uit PM1 wordt synchroon gedetecteerd 
met behulp van de loek in amplifier LIA1. 

4.3. De fluorescentiecel 

De fluorescentiecel (zie fig. 4.3.1. en fig. 4.3.2.) bestaat uit een 300 rnm 

lang, roestvrijstalen cylindrisch vat. De interne diameter van de cel is 
130 mm. 

T:c; I 

----. =· 

' lJl·n _ j 

" L 

~' 

Fig. 4.3.1. De fluorescentiecel. 

~'H 
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-~~ 
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Fig. 4.3.2. De fluol'escentiecel en het optische systeem. 

De protonenbundel PB passeert het vat langs de as. De in- en uittree folies 
zijn van roestvrijstaal en 20 ~m dik. Loodrecht op de protonbundel loopt de 
laserbundel door het centrum van de cel. (De diameter van de laserbundel is 
ca. 0,5 mm). Tegenover het uittree venster (interne diameter 100 mm) staat 
de verticaal beweegbare spiegel- en lenzenhouder MH. De druk in de cel kan 
worden gevarieërd. De cel is van de vacuumopstelling gescheiden door een tot 

350° C uitstookbare kraan (zie appendix V). Alvorens de cel met neongas te 
vullen, wordt deze tot 350° C uitgestookt en afgepompt. Om de einddruk van 
het vacuum te bepalen werd een ionisatie meetkop in de cel gebouwd. 
In de cel zijn twee elektroden opgenomen. Deze kunnen via de hoogvacuum door

voeren H.V.F. op de hoogspanning worden aangesloten, teneinde een gasontlading 
in de cel te kunnen verkrijgen. Het doel is tweeledig: In de eerste plaats 
kan hierdoor de optiek optimaal worden ingesteld; de in de gasontlading gepro
duceerde metastabielen worden aangeslagen door het laserlicht en het fluo
rescentielicht uit de laserbundel, zoals hierboven beschreven, moet optimaal 
door het optisch systeem naar de photomultiplier getransporteerd worden. In de 
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tweede plaats konden verontreinigingen in het vulgas, of verontreinigingen 
door het vullen (stofdeeltjes) door de ontlading naar de wand van de cel of 
de elektroden worden getransporteerd. 

4.4. Experimentele resultaten 

In deze paragraaf worden in de figuren 4.4.1. t/m 4.4.9. de relatieve 
radiale dichtheden van de yerschillende aangeslagen toestanden van neon 
zowel experimenteel als numeriek gegeven als functie van de druk. De getrok
ken lijnen in de figuren zijn de berekende waarden uit het model, de experi~ 
mentele waarden zijn in de figuren met punten weergegeven. In fig. 4.4.10 

Fig. 4.4.1. 

i 
I 

o.sl 
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T ·- ... ,. 

10 
----tiJoooCJoo r (mm) 

15 

3 Het relatieve radiale dichtheidsverloop van de P
2 

metastabiele toestand bij verschillende dr>ukken: 

1) 150 torr x (tevens bundelprof-tel); 2) 10 torr o; 
3) 5 torr Cl; 4) 2_,5 torr ~; 5) 1_,0 torr < ; 6) 0,5 torr> • _; 

7) Deze cur>ver geeft het berekende Ver> loop biJ dr•ukken 

kleiner> dan 0_,3 torr. 
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wordt het relatieve concentratieverloop op de as van de cel gegeven 

als functie van de gasdichtheid. 

RjR 
0 " I 

t 
I 

" ~ 
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' I 
g " I 
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.. 
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0 
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• 
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0 10 _ __...,. r(mm). 

F1:g. 4. 4. 2. Het relatieve rad1:ale dichtheidsverloop van de 
3

P1 
resonante toestand bij verschillende drukken: 

1) .150 torr 0 (tevens bundelprofiel) 

30 torr X ; 

20 torr ~ ; 

5 torrD; 

2) 2, 5 torr• • ; 

1, 0 torr V . 
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1.0 ~------l 
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0 20 
-~ ....... r(mm) 

Fig. 4.4.3. Het relatieve radiale dichtheidsverloop van de resonante 

en metastabiele toestand bij verschillende drukken: 

1) 3 
PF 100 torr 0 (bundelprofiel) 

2) 3 
P2_, 1_,0 torr Gl; 

3 
Pl., 1_, 0 torr A . 
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Fig. 4.4.4. Het relatieve radiale dichtheidsverloop bij verschillende 

drukken: 

1) 3 
p 1~ 60 torr lil; 

2) 
3 
PI~ 30 torr <:> ; 

3 
PI~ 2~ 5 torr 41 ; 

3) 3 
p2~ 2~ 5 torr e . 
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Fig. 4.4.5 Het relatieve radiale dichtheidsverloop bij verschillende 

drukken: 

1) 

2) 

3 

3 

P 
1

, 10 torr IJl; 

P 2" 10 torr 0 . 



- 25 -
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Pig. 4.4.6. Het relatieve radiale dichtheidsverloop bij verschillende 

drukken: 

1) 3 
180 torr X PF' ; 

2) 3 
p2" 150 torr 0 ; 

3) 3 
p1" 5"0 torr b. ; 

4) 3 
p2" 5"0 torr a . 
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0 10 15 
_ __.,~ r(mm) 5 20 

Fig. 4.4.7. Het relatieve radiale dichtheidsverloop bij verschillende 

drukken: 

1) 3 
p2!) 60 torr .6\ ; 

2) 
3 

p2!) 20 torr E1; 

3) 
3 
P2., 2!) 5 torr G; 

4) 3 
pl!) 20 torr e. 
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Fig. 4.4.8. Het relatieve radiale dichtheidsverloop van de 
1
P1 resonante 

toestand. De getrokken Zijn geeft het bundelprofiel weer. 

5 torr A ; 

2" 5 torr 0 . 
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r(mm) 5 

Fig. 4.4.9. Het relatieve radiale dichtheidsverloop van de 
3
P2 

metastabiele toestand bij verschillende drukken en bij 

verschillende laserintensiteiten: 

150 tarr G>; 100% laserintensiteit 

150 tarr fiJ ; 3"2% laserintensiteit 

2" 5 tarr 0 ; 100% laserintensiteit 

2!J 5 tarr 0 ; 3"2% laserintensiteit. 
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Gi 
A • 

Het relatieve concentratie verloop van de 3P 
2 

metastabiele ~oestand op de as van de cel als 

functie van de dichtheid bepaald met verschil

lende laserintensiteiten: 

G; 100% laserintensiteit 

GJ; 6_, 4% laserintensiteit 

A ; 3_, 2% laserintensiteit 

• ; 0" 5% laserinten:n>tei t 

Het verloop woY•dt genormeeY•d door· alle meetwaarden 

te delen door de g1~ootste meetwaarde. 
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4.5. Discussie 

In de figuren 4.4.1. t/m 4.4.9. worden de relatieve radiale concentratie
verlopen (profielen) gegeven. Het bundelprofiel wordt als volgt bepaald: 
Bij hoge druk (b.v. 180 torr) wordt het profiel van de metastabielen of 
resonanten gemeten; het profiel is, doordat diffusie verwaarloosd mag 
worden, het bundelprofiel. Het bundelprofiel kon goed worden benaderd door 
de Gausscurve uit hoofdstuk III, (zie fig. 4.4.6. ). 
Bij de gebruikte laserintensiteit treedt verzadiging van de excitatie op. 
Experimenteel wordt gevonden, dat het profiel niet verandert als de ge
bruikte laserintensiteit verandert (zie fig. 4.4.9.). Het verloop van de 
metastabielen concentratie op de as van de cel als functie van de gasdicht
heid kan ook onafhankelijk van de laserintensiteit worden gesteld, gezien 
de grotere onnauwkeurigheid in de metingen (fig. 4.4.10); doordat de tijds
duur van zo•n meting veel groter is dan bij een profielmeting kunnen de 
meetcondities (zoals laserintensiteit, golflengte van het laserlicht, 
bundelstroom en bundelpositie) veranderen. 
In hoofdstuk III wordt de dimensieloze grootheid Z ingevoerd. De grootheid 
Z geeft de verhouding van het verliesproces der metastabielen ten gevolge 
van diffusie tot de andere verliesprocessen. Voor Z geldt: 

D 
....!!.!.( +N + a _ aAN ) - 1 
A A v+AN (4.5.1) 

Maken we gebruik van de literatuurwaarden voor de coëfficienten van Z zoals 
gegeven in hoofdstuk III en berekenen we de profielen bij verschillende 
drukken dan wijken de gemeten en berekende profielen nogal van elkaar af. 
Deze afwijkingen treden vooral op bij drukken kleiner dan 10 torr, en dat 
äjn juist de dichtheidsprofielen·die meer gaan afwijken van het bundel

profiel. (zie fig. 4.4.1.). 
Gebruiken we Z als aanpassingsparameter (maken we Z b.v. tweemaal groter 
dan de waarde van Z berekend uit de literatuurwaarden) dan gebeurt er het 
volgende (zie fig. 4.5.1. ): Het berekende verloop bij 1 torr benadert de 
meetresultaten beter maar bij 10 torr worden de experimentele resultaten 
slechter benaderd door het berekende dichtheidsverloop bij tweemaal grotere 
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waarde van Z. De meetwaarden zouden beter benaderd kunnen worden door 
een coëfficient van Z te varieren (zie 4.5.1) Een· goede aanpassings
parameter is de coëfficient A uit (4.5.1.); omdat Dm evenredig is met Z, a en 
v goed bekend zijn en de waarden van de term f N uit (4.5.1.) bij drukken 1.0 -----

O.S D 

a~--~~--~~~--~~ 
5 • r 

fig. 4. 5.1. Het radiale metastabielen verloop bij 1 en 10 torr 

berekend met verschillende waarden van Z. 

kleiner dan 10 torr kleiner dan 10% zijn dan de waarden van a - aAN ge-v+AN 
bruiken we A als aanpassingsparameter. 
In figuur 4.5.2. zijn tegen de dichtheid de waarden van N 2 R~ Z uitgezet 
met de A en Dm uit hoofdstuk III, Dm tweemaal groter en A twee resp. vier
maal kleiner dan de literatuurwaarden. Wordt b.v. A tweemaal ~leiner ge
nomen, dan is de verandering van Z in het gebied van 80 - 20 torr minder 
sterk dan de verandering met een tweemaal grotere waarde van Dm (zie fig. 
4.5.3.). De belangrijkste veranderingen van het metastabielen dichtheicts
verloop vinden plaats in het drukgebied van 10- 0,5 torr (zie fig. 4.4.1. ). 
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Fig. 4.5.2. 2 2 Het verloop van N R Z als functie van de dichtheid 
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M;M 
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met verschillende waarden van D en A. m 

1.0 ~-------------t 
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Fig. 4.5.3. Het radiale metastabiele dichtheidsverloop bij 20 torr 

met 1) A/2 en 2) 2D • 
m 
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Fig. 4.5.4. 

Fig. 4. 5. 5. 
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In de figuren 4.5.3. t/m 4.5.6. worden de profielen gegeven, berekend met 
verschillende waarden van A en Dm. 

18 -1 -1 5, 1.10 cm s Lit.(5) 

Lit.(6) 

Willen we de waarde van A bepalen, waarmee de berekende waarden bij druk
ken kleiner dan 10 torr de meetresultaten het best benaderen, dan moet een 
goede aanpassingsprocedure worden ontwikkeld. In dit verslag verkrijgen we 
een ·afschatting van de nieuwe waarde van A als volgt: In b.v. fig. 4.5.3. 
worden de experimentele resultaten het best benaderd door de curve berekend 
met A/3. De meetwaarden liggen redelijk tussen de curves met A/2 en A/4, zo
dat we voor de nieuwe waarde van A vinden (bij 2,5 torr): 0,33 maal de lite
ratuur waarde van A. Als bovengrens vinden we: 0,50 maal de waarde van A en 
als ondergrens van de nieuwe waarde van A 0,25 maal de literatuurwaarde van 
A. Herhalen we deze procedure bij de andere curves (fig. 4.5.4. ,t;m 4.5.7.) 
en middelen we de waarden van A dan vinden we: 
A wordt 0,35 maal de literatuurwaarde van A; de bovengrens wordt 0,51 en 
de ondergrens wordt 0,25 maal de literatuurwaarde van A. Met lit.(3): 

A= 4,2.10- 14 cm3 s- 1 vinden we de nieuwe waarde van A: (opm ~) 

A= (1,5 ± 0,5)·10- 14 cm3 s-1 

Bij 10 torr blijkt het experimenteel gevonden dichtheidsverloop van de reso
nanten breder dan het metastabielenverloop. (fig. 4.4.6.). Dit kan zijn oor
zaak vinden in het transport van de resonantiestraling (zie appendix II) . 
Tot 20 torr beschrijft het model het resonantenverloop echter redelijk. Bij 
drukken lager dan 20torr gaat het mis: het berekende resonanten profiel 
wordt smaller doordat de koppeling tussen het 3P2- en het 3P1 niveau van 
minder belang wordt. Bij zeer lage drukken is het resonanten profiel dan op
nieuw gelijk aan het bundelprofiel. De gemeten profielen worden bij afnemende 
druk echter steeds breder (fig. 4.4.2.). 

'm*): Deze waarde is sterk afhankelijk van de waarde van Dm. 
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Het model beschrijft de radiale metastabielen concentraties in het door ons 

be~chouwde druk9ebied (0 - 300 torr) goed, mits we de bovenstaande aan
passing voor Z gebruiken. Ook beschrijft het model de radiale resonanten 

concentraties goed in het drukgebied van 300 tot 20 torr. Het model zal 
moeten worden uitgebreid indien het resonantenverloop bij drukken lager dan 

10 torr verklaard moet worden. 
Er zal nader aandacht moeten worden besteed aan het excitatieprofiel van de 
aangeslagen toestanden van neon bij lage druKKen; bij hoge drukken is het 
excitatieprofiel het bundelprofiel. Bij lage druk kan het excitatieprofiel 
afwijken daar de secundaire elektronen, ontstaan door de doorgang van de 
protonenbundel door het neongas, relatief hoge kinetische energie kunnen 
krijgen (enkele keV) zodat deze over een niet verwaarloosbare afstand het 
neongas kunnen binnendringen. 

Eindhoven, mei 1975. 
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De nalevering van metastabielen uit de 
dissociatieve neonmolecuulion recombinatie 

Bij hogere drukken komen in de neonafterglow nauwelijks neonatoomionen 
voor. De atoomionen vormen namelijk direct de neonmolecuulionen Ne~. 
(lit.(8).) De vraag is: Hoe groot is de fractie neon 3P2 metastabielen 
van de eerste aangeslagen toestand, die uiteindelijk gevormd worden bij 
de dissosiatieve recombinatie van de molecuulionen? De recombinatie van 
Helium molecuulionen levert in een afterglow steeds een metastabiel helium 
atoom op. Lit.(9). De dissosiatieve recombinatie in de neonafterglow kan 
een minder belangrijk winstproces van metastabielen zijn dan in de helium
afterglow. In een artikel van Biondi worden de intensiteiten van de ver
schillende stralingsovergangen tussen de 3s en 3p toestanden van het aan
geslagenelekton in neon gegeven. Lit.(lO). Hierdoor wordt het mogelijk de 
naleveringsfractie te berekenen. We vonden voor de naleveringsfractie s: 

s = 0,28 

Door deze betrekkelijk lage waarde vanS en doordat de dissosiatieve re

combinatie van Ne~ bij lagere drukken steeds minder belangrijk wordt 
(minder molecuulionen, steeds kleinere recombinatie kans) is het winstpro
ces van metastabielen uit de Ne~ recombinatie in het model van hoofdstuk II 

verwaarloosd. 
De naleveringsfractie kan met de beschreven fluorescentiecel met behulp van 
optische fluorescentie in een afterglow worden gemeten; is het mogelijk 
sneller te meten dan tot nu toe in onze experimentele opstelling mogelijk 
was dan kan S als volgt worden bepaald: In de afterglow beschouwen we de 
metastabielen vernietiging bij een druk van 300 torr. Verwaarloosd kan dan 
worden het metastabielen verliesproces ten gevolge van diffusie en koppeling 
tussen het 3P2 en 3P1 niveau. Het plasma in de afterglow bestaat bij boven
staande druk uit twee soorten geladen deeltjes: elektronen en Ne~ ionen. 
Deze deeltjes recombineren met reaktiecoëfficient a. Voor de elektronenaf
name in de tijd geldt: 

( 1) 

waarin n(t) = elektronendichtheid, 
! 

N = dichtheid der molecuulionen. mi 
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Is n0 de elektronendichtheid op t = 0 dan is de 
polossing van (1): 

n ( t ) = --=-...;..;n....,a -..,.. 
1 + anot 

Het verliesproces van de metastabielen wordt als 
volgt beschreven: 

Invullen van (2) in (3) levert: 

Stel A = yN 2 
2 B = asn 0 , 

C = an 0 

dan gaat (4) over in: 

dM _ B 
dt - - AM + 2 

1 + Ct ) 

Stel M(t) = u(t).v(t) substitueer (6) in (5), 

neem u(t) = e-At dan: 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

t 

[ 
BeAx B eAt AB A A n 

1

1 +Ct 
v(t) = 2dx = - -c( 1 + Ct - 1) + ~-c ( logx + ~ (rx) ) 

(1+Cx) LL- n-1~! 1 

Zodat de algemene oplossing van (5) wordt: 

(6) 
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Fig.l. Het relatieve concentratieverZoop van de metastabieZen in 

een 300 torr aftergZow bij verschillende waarden van s. 

[ 
8 eAt A A n \ 1+Ct ) 

M(t) = e-At M(O) - C(1+Ct - 1) + ~ e-C (logx + ni1 (ex) ) 
C n.n. 1 

In fig. 1. is het verloop van M in de tijd gegeven voor enkele waarden 
van s. Door een meting van het metastabielen verloop in de tijd kan 0 

worden bepaald. 

(7) 
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APPENDIX II. Het transport van resonantie straling 
Lit.(11), Lit.(12). 

Beschouw een gas waarin zich atomen in de resonante toestand bevinden. De 
kans dat een foton, door een atoom in de resonante toestand uitgezonden, een 
afstand p in het gas aflegt is: 

T{p) = JP{v)e-k(v) dv 

waarin: P(v) = emissiespectrum 
k{v) = absorptiecoëfficient 

v = frequentie 

( 1) 

In het geval voor Doppl~rverbreding van het emissiespectrum geldt: 

waarin: 

T(p) = 1/k0pllogk0p 

À
3
0 N g2 1 1 

k0 = -312 . - . -· {m/2kT )2 

81r g 1 T 

Ào = golflengte van de resonantie straling 

~ = weegfactor tussen het resonante- en grondniveau g1 
N = gasdichtheid 

-r = natuurlijke levensduur van de resonante toestand 

m = massa van het atoom 

T = absolute temperatuur 

k = constante van Boltzmann 

Bij dichtheidsverbreding van het emissiespectrum geldt: 

waarin: 

T{p) = 1/lrrkdp 

À2 g2 1015 
kd = fi ·gr . 0.83 

(2) 

(3) 
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Stel G(\r-r• I)= G(p), met G(p)dp is de kans dat een foton uitgezonden 
in r• wordt ingevangen in r. Dan geldt: 

G( I r-r • \ ) = 
1 aT 

- --2 ap 
4np 

(4) 

We kunnen nu voor een afterglow de volgende balansvergelijking voor de 

resonanten opstellen: 

an(r,t) __ n(r,t) + .!.Jn(r• ,t)G(\r-r•j )dr• 
at - , , 

waarin n(r,t) is de resonantendichtheid in r op tijdstip t. 

Stel de oplossing van (5): 

De proeffuncties n.(r)e-sit zijn oplossingen van (5) indien 
1 

geldt: 

(1-,s.)n.(r) = JG(\r-r•j)n.(r.)dr• 
1 1 1 

(5) 

(6) 

(7) 

Holstein nam voor n;(r) een parabool en berekende Bi met de variatie
methode van Ritz. De Bi met de laagste waarde is van belang. Voor een 
afterglow in een cylindrisch vat berekende hij voor Dopplerverbreding: 

voor dichtheidsverbreding: 

B = l.ll5//'ffk R p c 

waarin R = buisstraal. 
c 

(8) 

(9) 

We kunnen de twee termen van het rechterlid van (5) nu vervangen door: 

- ~ n(r,t) = - vn(r,t) 
T 

(10) 

De waarde van v wordt in het computerprogramma in de appendix IV uit (8) 
of (9) berekend als functie van de gasdichtheid; fig. 1. geeft het be
rekende verloop van v als functie van de gasdichtheid N. 
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Fig. 1. Het verloop van v als functie van de gasdichtheid. 

Door in de differentiaal vergelijking (2.4.2.) uit hoofdstuk II de termen 

- R + !JRGdr• te vervangen door -vR gaat de vergelijking voor de resonanten 
T T 

over in ( 2. 4. 3. ) : 

- vR(r) - ANR(r) + aANM(r) + ~R(r) = 0 ( 11) 

De verbreding van het resonantenprofiel berekend uit het computerprogramma 
wordt veroorzaakt door de koppelingsterm aANM(r). Zouden we i.p.v. de eerste 
term in (11) gebruiken: 

- ~) + !JR(r• )G( Jr-r• I )dr• 
T T 

(12) 

dan geeft de tweede term van (12) een extra verbreding van het resonanten
profiel ten gevolge van de invangst van de fotonen van de resonantie 
straling. 
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APPENDIX III. Een oplossing van de di~ferentiaalvergelijking 
2 1 -vr 

V M(r) = z( M(r) - e ) 

Uitgeschreven ziet (3.2.14) er als volgt uit: 

d
2
M + 1 dM _ 1 M = _ l e -vr

2 

dr2 r dr Z Z 
( 1) 

Daar Î>>O voor de door ons beschouwde drukken, is het homogene deel 
van (1) bekend: Oplossingen zijn de gemodificeerde Besselfuncties 

van de nulde orde I0(/Z.r) en K0(/L.r). Lit(13). 

Is van een differentiaalvergelijking y• • (x)+ p(x)y'(x) + r(x)y(x) =~(x) 
de homogene oplossing y0(x) bekend, dan geldt voor de algemene oplossing: 

( 2) 

De algemene oplossing van het homogene deel van (1) is: 

, met x = ll. r (3) · "K0(x) + ~I 0 (x) 
Daar in ons geval p(x) = 
van de integraal: 

1/x zijn we geïnteresseerd in de oplossing 

x 
( J x.• y 0 <Pd x • ) d x 
0 

De reeksen van I0 en K0 zijn: 

Io(x) = 1 + (1/4)i+ ({1/4~l) 2+ ((1/4)i)
3 

(1!) 2 (2!) (3!) 2 + ..•... 

1 2 (ài)2 
= - ( logOx) + y )I 0(x) + ~ + (1+!)~ + 

(1!) 2 (2!) 

1 1 { l v2 \3 
+(1+=- ~)~- + 

2 3 (3!)2 

(4) 

(5) 

(6) 

Neem als oplossing van het homogene deel van (1) de oplossing I0(/1.r). 
Daar ~~-1 (en~>~) kunnen we in (5) de 3-de en hogere termen verwaarlozen. 
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Dan geldt: y0(/.Z.r) = 1 + t r2 

Allereerst de integraal binnen de haken van (4): 

( .... J 

1 - 1 
y2 -

0 

z 2 -.,...r 
2 

Met (8) en (9) in (4) verkrijgen we : 

x 
' J 1 Z 1 4 1 -vx

2 
2 -vx

2 
M(r) = I0(vZ.r)

0 
(x- 2 x). 8v ((z + y-)(e - 1) +x e )dx 

Met À = t + ~ en wat rekenwerk vinden we 

M(r) = lo(~.r)[~ Ei(Yll~r2- Àlogxl~- ~v(l- ;z)(e-vr
2

-1) + 

( 7) 

(8) 

(9) 

+ Z 2 -vr2 + l (e-vr2_1) + À4Z r2 J (10) 
4v r e 4v2 

De logarithmische termen in (10) vallen niet tegen elkaar weg. De op
lossing ontploft in r =0 . Zodat voor de oplossing van de homogene vgl .(3) 

geldt: ~ = 0. 
Zodat we het radiale metastabielenverloop kunnen bepalen uit de integraal: 

( 11) 

Voor K
0 

is geen eenvoudige benadering te vinden. Een mogelijkheid zou zijn 

(11) numeriek op te lossen. In appendix IV is echter gebruik gemaakt van 

een directe discretisatie van(1). 
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APPENDIX IV. Numerieke oplossing 

. d2M 1 dM 1 2 
U1tgaande van ~ +- --d = + -z ( M - e-vr ) 

drc: r r 

discretiseren we de differentiaalvergelijking als volgt: 

Mi+l - 2Mi + Mi-l + l Mi+l - Mi 1 -vr~ 
h r i h = Z (M; - e , ) 

Nemenwen stappen (stapgrootte h) dan krijgenwen vergelijkingen 
met n + 2 onbekenden. Voor de i-de vergelijking geldt: 

·h2 ih2 -v(ih) 2 
Met ai= i, bi =- (2i + 1 + lz-), ei= i + 1, fi =---z--e 

vinden we met n-1 stappen het volgende stelsel vergelijkingen: 

alMO + b1M1 + clM2 = fl 

a2Ml + b2M2 + c2M3 = f2 

a M n-1 n-2 

Met de randvoorwaarden: ~~~ = 0 + M0 = M1 r=O 
en M( 1) = 0 

verkrijgen we het volgende stelsel: 

+ M = 0 
n 

( 1) 

(2) 



·c 
.n-2 

a b n-1 n-1 

Bovendriehoeksmatrix maken: 
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M n-1 

= 

f n-1 

(3) 

lste rij vermenigvuldigen met c1/(a1 + b1); aftrekken van tweede rij,etc. 
Dan geldt voor de i-de rij: b.:= b. - (c. 1)2/b. 1 . 1 1 ,_ 1-

In algorithme: 
b(l):= -(2 + h2/Z); 

"h2 2 for i:=2 step 1 until 99 do b(i):= -(2i +1 +~) - (c;_ 1) /b(i-1); 

Voor fi geldt: fi:= fi -((ci_ 1 )/(bi_ 1 ))~ fi-l. 

In algorithme: 
f(l):= 

_ ih2 e-v(ih) 2 
for i:=2 step 1 until 99 do f(i):= Z - (i/b(i-1))~ f(i-1); 

We hebben nu het volgende stelsel verkregen: 

b1 cl Ml fl 

b2 c2 

b3 c3 
= 

c n-2 
b n-1 M n-1 f n-1 

Oplossen van (4) als volgt: 
M(99) := f(99)/b(99); 

for i:= 98 step -1 until 1 do M(i):= ( f(i) - c. *M(i+l))/b(i) 
1 

(4) 
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APPENDIX.V Het vacuumsysteem 

Om de fluorescentiecel met voldoende zuiver neongas te kunnen vullen en 
de druk in de cel van ca. 0 tot ca. 200 torr voldoende nauwkeurig te kunnen 
bepalen werd een vacuumopstelling gebouwd, die schematisch is weergegeven in 

·------

fig.l. i 

CEL 

CDI 
I 
I 

K1 I 
-----.-. ---- -- •• --- -- -- ----.---- _J 

I 

01 

MM 

I 
1- - - - - - - -. 

P2 

Fig.l. Het vacuumsysteem. 

De enkel getrokken verbindingslijnen in de figuur stellen glasverbindingen 
tussen de verschillende elementen in de opstelling voor; de dubbel ge
trokken lijnen metaalverbindingen en de driedubbel getrokken lijnen bestaan 
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uit rubberslang. (vacuum slang). Om de druk in de cel nauwkeurig te bepalen 
werd gebruik gemaakt van een ~embraan fapaciteits Iorrmeter. De meetkop van 
de MCT is in de figuur aangeduid met MM. De MCT werd in onze opstelling 
als nulinstrument gebruikt (de druk in de elementen van gebied II = druk in 
de elementen van gebied III). Door nu de druk in gebied III nauwkeurig te 
bepalen kennen we bij nulstand van de MCT de druk in gebied I en II. 
Van 200 - 50 torr wordt de druk in gebied III met de Diavac (DVC) bepaald; 
van 50- 0 torr wordt de druk bepaald met behulp van de oliemanometer OM. 
De meetkop MM scheidt het "vieze" vacuum in gebied III van het "schone" 
in gebied I en II. Alvorens de cel met neongas uit de neonflessen VS te 
vullen werd het schone vacuum in gebied I (cel, kraan+ verbindingspijp) 
uitgestookt tot 350°C en afgepompt, het schone vacuum in gebied II werd 
uitgestookt tot ca. 200°C en afgepompt. De bereikte einddruk in de cel was 
na uitstoken en afpompen ca. 2.10-7 torr. Daardoor werd bij het vullen 
een voldoend zuiver neongas in de cel verkregen. Zuiverheidsgraad van het 
gas bij vullen tot 200 torr (afgezien van intrinsieke verontreinigingen 
van het neongas):Nneon/ Nverontreiniging = 2.109. 

De elementen in fig.l. zijn: 
M1 en M2 
M3 
K1 ,K2 
K3,K5,K6 
K4 
K7 ,K8 
vs 
MM 
DVC 
P1 
P2 
OM 
D1,D2,D3 

ionisatiemeetkoppen van Lyebold Hereas {=L.H.) 
meetkop thermotron L.H. 
tot 350 resp. 200°C uitstookbare kranen 
glazen vacuum kranen 
vulkraan van L.H. (1250 torr 1/s) 
vacuumkranen L.H. 
Neongasflessen 
Meetkop van de MCT {Atlas Bremen) 
Diavac L.H. 
Hyvacpomp (Cenco) 
Turbomoleculairpomp L.H. (TVP 250) 
Oliemanometer 
Balgen. L.H. 


