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Samenvatting. 

Er is een theoretisch model ontwikkeld, dat de 

nagloei van neon gasontladingen beschrijft. 

Het verloop van de dichtheden van de atomen in de 

eerste vier aangeslagen toestanden (in de Paschen-notatie: 

Is-niveaus ) , als funktie van de tijd in de nagloei van neon 

gasontladingen, bij drukken van I tot 100 torr en ontladingsstromen 

van 20 mA tot 300 mA, is experimenteel bepaald en vergeleken 

met de numeriek bepaalde resultaten van het model. 

Voor deze ontladingen is eveneens het verval van 

de intensiteit van het nagloeilicht gemeten. 

De meet- en rekenresultaten stemmen bevredigend 

met elkaar overeen voor ontladingen met drukken van I, 10 en 

100 torr. Een deel van deze resultaten wordt besproken. 

Voorlopige waarden voor de diffusiekoëfficiënt, 

de atoornkoppelingskoëfficiënt en de drie-deeltjes-botsings

koëfficiënt zijn verkregen, door vergelijking van de uitkomsten 

van het model met die van het expeiment. 
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HOOFDSTUK 1 

INLEIDING 

1.1 Algemene opmerkingen 

De literatuur betreffende de nagloei van neon 

gasontladingen bevat slechts artikelen, waarin één of slechts 

enkele aspekten van de nagloei worden besproken. 

Een uitzondering hierop is het belangrijke artikel van 

A.V. Phelps, dat naast een vrijwel volledig model boven

dien een groot aantal metingen en berekeningen omtrent de 

nagloei geeft (Ph 59). Uit dit artikel zijn door ons veel 

gegevens overgenomen. Phelps besteedt echter in zijn~_artikel 

geen aandacht aan het belangrijke verschijnsel van de 

nalevering van 1s-atomen door dissociatieve rekombinatie 

van elektronen met molekuulionen en zijn metingen, waarvan 

de methodiek berust op absorptie van straling, gaan slechts 

tot 4 ms in de nagloei. 

Omdat in de literatuur geen model aanwezLg LS, 

dat op bevredigende wijze de verschijnselen in de n?gloei 

kombineert, is door ons een model samengesteld, dat met alle

door ons relevant geachte processen rekening houdt. 

In het model zijn de balansvergelijkingen opgesteld voor: 

1) de dichtheid __ van ~-atomen, 

2) de dichtheid van elektronen en Lonen, 

3) de elektronenenergie. 

Dit stelsel gekoppelde vergelijkingen LS numeriek opgelost. 

Het model geeft inzicht in het fysisch gebeuren in de nagloei, 

doordat de frekwenties van de diverse processen afzon-

derlijk ermee berekend kunnen worden. 

Waarden betreffende de randkondities van het model ZLJn 

deels ontleend aan, deels afgeleid uit gegevens uit de litera

tuur, deels bepaald uit eigen waarnemingen. 

Het model is getoetst aan de resultaten van de 

experimenten. 
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De door ons gebruikte methode voor het detekteren van de 

~-atomen is gebaseerd op het meten van de fluorescentie

straling, die deze atomen emitteren, direkt nadat zij optisch 

zijn geëxciteerd. 

Op deze wijze kan het verval van de dichtheid van ~-atomen 

over tenminste vier decaden worden gemeten. Dit stelt ons in 

staat de nagloei over een lange tijd (8 ms) te bestuderen, 

hetgeen belangrijk is, daar juist in de late nagloei de invloed 

·van de nalevering van de 'is-atomen door dissociatieve rekarobi

natie belangrijk kan worden. Met de gebruikte methode kan 

bovendien direkt plaatsafhankelijk worden gemeten. 

Om de nagloei niet ingrijpend te verstoren, worden de is-atomen 

met behulp van korte laserlichtpulsen (circa 25 ~s) geëxciteerd. 

De experimenten worden gestuurd met behulp van een interface 

systeem en een digitale komputer. 

Van het grote aantal metingen 1s nog slechts een ger1ng deel 

aan nauwkeurige analyse onderworpen. In dit verslag wórdt een 

deel van de meetresultaten gegeven en vergeleken met de uitkom

sten van berekeningen met het model. Dit resulteert in de 

bepaling van enkele fysische grootheden. 

I.2 Overzicht van de meetopstelling en het principe van de 

metingen. 

De metingen hebbe~ ten doel gehad van de aangeslagen 
3 3 3 I 

P2-, PI-' P0- en PI-atomen (de is-atomen) het verloop van de 

dichtheid te bepalen als funktie van de tijd in de nagloei van 

een neon gasontlading. 

Dit is gedaan in cilindrische ontladingsbuizen (met een binnen

diameter van 30 mm en een afstand van anode tot kathode van 

120 mm ), bij gasdrukken van I, 5, IO, 50 en 100 torr, bij 

diverse ontladingsstromen en op diverse afstanden van de buis-

as. 
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Bovengenoemde atomen worden gedetekteerd door 

gebruik te maken van fluorescentiestraling. Hiertoe wordt 

een laserbundel, afkomstig van een in golflengte _instelbare, 

continue dyelaser, gefocusseerd in een punt P van de ontladings

buis (zie figuur·3.1). Door de dyelaser af te stemmen op een 

geschikte golflengte, worden een deel van de in P aanwezige 

is-atomen geëxciteerd naar een der tien Zp-toestanden. De 

intensiteit van de fluorescentiestraling, welke uitgezonden 

~ordt bij de vrijwel onmiddelijk.optredende spontane terugval 

uit deze niveaus, is evenredig met de dichtheid van de 

aangestraalde is-atomen in P (Sm 75). 

Deze intensiteit wordt gemeten door P af te beelden op de 

spleet van een monochromator, waarachter een photomultiplier 

is opgesteld. Door de monochromator in te stellen op een 

spektraallijn met een andere golflengte dan die van het 

ingestraalde laserlicht, wordt voorkomen, dat aan glaswanden 

en dergelijke, verstrooid laserlicht ten onrechte als fluores

centielicht wordt gemeten. 

Figuur 1.1 geeft het deel van het energieniveauschema van 

neon dat voor onze metingen van direkt belang is, alsmede 

de golflengten-waarmee de excitatie en detektie hebben plaats

gevonden. 

Zeer kort na het uitzetten van de ontlading zijn 

er ~n de nagloei nog atomen in de Zp-toestanden. De spontaan 

geëmitteerde straling.van deze atomen wordt eveneens door de 

photomultiplier gedetekteerd. Bovendien worden ten gevolge van 

dissociatieve rekombinatie van elektronen en molekuulionen 

in de nagloei nog atomen in de Zp-toestanden geformeerd, welke 

eveneens aanleiding geven tot emissie van straling die 

"samenvalt" met de fluorescentiestraling. Dit noemen wij het 

rekombinatielicht. Reide soorten straling tesamen noemen wij de 

achtergrondstraling. 
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Figuur 1.1 

Deel van h~t energieniveauschema van neon. 

Paarsgewijs is aangegeven de golflengte waarmee 

geëxciteerd wordt en waarmee de fluorescentiestraling 

wordt gedetekteerd. (Golflengten in nanometers). 

De ontlàdingsbuis wordt met een frekwentie van 

ca. 100 Hz aan- en uitgezet. De aantijd bedraagt steeds 4 ms, 

de uittijd circa 6 ms. Met nagenoeg dezelfde frekwentie wordt 

de kontinue dyelaserstraal in een gepulste lichtstraal omgezet. 

Dit gebeurt met behulp van een kristal, waarin gedurende korte 

tijd een akoestische staande golf wordt opgewekt. 

De "timing" van de laserpuls 1s zodanig, dat het laserlicht 

op een tevoren bepaald tijdstip in de nagloei door de 

ontladingsbuis gaat. Dit tijdstip wordt voor iedere volgende 

nagloei over eenzelfde afstand verschoven, zodat de gehele 

nagloei bemonsterd wordt. 
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Om de meetnauwkeurigheid te vergroten, wordt dit een groot 

aantal keren herhaald (circa 6000 maal). 

De duur van de laserpuls varieert van 2 ~s tot 50 ~s (zie 

figuur I. 2). 

Belangrijk is dat door het gebruik van laserlicht 

1n gepulste vorm, wordt voorkomen, dat de bezetting van het 

te onderzoeken niveau door de meting wordt heinvloed (He 76). 

Gedurende de laserpuls wordt het aantal fluores

centie- en achtergrondfotonen geteld. Om het echte fluorescentie

signaal te bepalen, wordt in iedere nagloei de achtergrondstraling 

ook apart gemeten en wel gedurende de tijd waarop in de vorige 

nagloei de laserpuls werd gegeven. Op deze manier worden vrijwel 

gelijktijdig fluorescentie- en achtergrondstraling bepaald. 

Otol"'' Lflls:>ÏN~ 
LP 

---,~~~~~~~-------------------
t:\ \.,. 

~~---~[]~--~~--------------_. 
--, ,a. '-' . 1~--------~~~--~~~-------------

---,~-------------~~~--~mm~~~----~ 
---, __________________ ~él----~Mm-?~ 

~---------------------~êJ~ 

· .. Figuur 1. 2 

Voorbeeld van een nagloei meting met behulp van 5 laser

pulsen. 

LP stelt de laserpuls voor; A de waarnemingstijd van het 

achtergrondsignaal. 

In iedere nagloei (behalve de eerste) wordt de achtergrond 

van de laserpuls uit de vorige nagloei gemeten. 

De laserpuls wordt iedere nagloei over eenzelfde tijd 

verschoven. 
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Het meetsignaal van achtergrond- en fluorescentielicht 

en van het achtergrondlicht worden "on-line" door een 

digitale komputer ge.registreerd. De komputer zorgt tevens 

voor het aan- en uitzetten van de ontlading en het opschuiven 

van de laserpulsen (paragraaf 3.3). 

Nadat het achtergrondsignaal van het totale meetsignaal is 

afgetrokken worden zowel het fluorescentie- als het 

achtergrondsignaal geanalyseerd ("on-line"). 

De uitvoer van de resultaten vindt plaats via een tele-type, 

visual display en/of plotter. 
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HOOFDSTUK 2 

DE NAGLOEI VAN EEN NEON GASONTLADING 

2.1 Inleiding. 

Experimenten zijn uitgevoerd in de nagloei van neonontladingen 

bij drukken van 1 tot 100 torr en ontladingsstromèn van 10 tot 

300mA. Het gemeten dichtheidsverloop van de aangeslagen 2s-atomen 

en het intensiteitsverloop van het nagloeilicht, willen we 

vergelijken met de uitkomsten van een geschikt model voor de 

nagloei. Een model dat het waargenomen dichtheidsverloop van 

de aangeslagen atomen afdoende beschrijft is echter niet voor

handen, alhoewel de neonnagloei in de laatste 25 jaar door 

velen theoretisch en experimenteel 1s onderzocht (Ec53, Ph59, 

Bh71, Gr72, Go73). 

Daarom is een model ontwikkeld, dat·een groter aant~l basis

processen kombineert, dan tot nu toe in de modellen uit de 

literatuur werd gedaan. We noemen onder andere: 

1) De nalevering van aangeslagen 1s-atomen 

door dissociatieve rekombinatie. 

2) De van de elektronen- en gastemperatuur afhanke

lijkheid van diverse processen. 

3) De wisselwerking van elektronen met aangeslagen 

~-atomen (de elektronkoppeling). 

Het model.wordt beschreven_met behulp van balans

vergelijkingen voor de dichtheden van metastabiele en resonante 

atomen, elektronen en ionen (paragraaf 2.2 en 2.3). 

De basisprocessen die aan deze vergelijkingen ten grondslag 

liggen worden behandeld; tevens wordt een nadere beschouwing 

van de voor deze processen belangrijke koëfficiënten gegeven. 

Voor de balansvergel_ijkingen van de dichtheden van aangeslagen 

atomen is de nalevering door dissociatieve rekombinatie van 

belang. Om de balansvergelijking van metastabiele atomen te kunnen 

oplossen, moeten wij daarom ook het verloop van de dichtheid van 

elektronen en ionen, als funktie van de tijd kennen. 
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Het dissociatieve rekombinatieproces 1s afhankelijk van de 

elektronenenergie. 

Daaromwordt een vergelijking afgeleid, die de elektronen

energie beschrijft als funktie van de tijd in de nagloei 

(paragraaf 2.4). Samen met de balansvergelijkingen voor de 

elektronen- en ionendichtheden en voor de elektronenenergie, 

kunnen de balansvergelijkingen voor de dichtheden van de 

aangeslagen atomen numeriek worden opgelost. De resultaten 

hiervan voor enkele drukken en stromen worden in hoofdstuk 

4 gegeven. Deze resultaten worden tevens vergeleken met het 

experimenteel bepaalde verloop van de dichtheid van de aange

slagen atomen. Uit het intensiteitsverloop van het bij dissocia

tieve rekombinatie vrijkomende rekombinatielicht, kan informatie 

verkregen worden over de elektronendichtheid en over de 

relaxatietijd van de elektronenenergie (paragraaf 2.5). 
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2.2 De balansvergelijkingen voor de dichtheden van de 

aangeslagen atomen. 

l o, \'oh '11 e.'V 
--------------------~-------------r-----l~ 1 0, 0 ~~" e.\1 

-------+---T-l o" o ~ '1 c..V 

Figuur 2. 1 

Een deel van het energieniveauschema van neon, met de 

grondtoestand, de vier niveaus van de ts
2

2s
2

2p53s-konfigu

ratie Cs-toestand) en één van de 10 niveaus van de 

konfiguratie 1s22s 2 2p53p (p-toestand). 

In figuur 2.1 wordt een deel van het energieniveau

schema van neon gegeven. Voor ons model Z1Jn alleen de vier 

energieniveaus 3P2 , 3P
1

, 3P
0 

en IPI uit de 1s22s 22p53s-konfiguratie 

van belang. Wij zullen atomen in één van deze energie toestanden 

voortaan aangeslagen atomen in deis-toestand noemen. Wij duiden 
3 3 3 1 

de P2-, PI-' P0- en PI-toestand ook aan met M, R, S, enT. 

Wij zullen nu de processen_bespreken die invloed hebben 

op de dichtheid van de aangeslagen~-atomen. 

I. Stralingsinvang. 

De. 3p 
I-en 

I 
PI-atomen zijn resonant, dat wil 

zeggen,dat zij naar de grondtoestand terugvallen onder uitzending 

van resonante straling. Atomen in de grondtoestand kunnen deze 

resonante straling absorberen en daardoor weer naar het 3pi-

f 
I . .. . 

o P1-n1veau geexc1teerd worden, zod~t de effektieve levensduur 

van deze resonante toestanden veel langer wordt dan de natuurlijke 

levensduur (zie ook 2.2.3). 
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2. Diffusie. 

3 3 .. b' 1 Z" De P
2

- en P
0

-atomen Z1Jn metasta 1e • 1J 

hebben geen toegestane .stralingsovergang naar de grondtoestand. 

De metastabiele atomen kunnen naar de buiswand diffunderen 

en daar hun excitatie-energie afstaan, tenzij een van de 

processen genoemd onder 3, 4 of 5 eerder plaats heeft 

gevonden (zie ook 2.2.1). 

· 3. Driedeeltjesbotsing. 

Bij een botsing van een metastabiel atoom met 

twee gasatomen kan het metastabiele atoom overgaan naar de 

grondtoestand (zie ook 2 .. 2.2). 

4. Koppeling door atoom- atoom wisselwerking. 

Zoals uit figuur 2.1 blijkt, zijn de energetische 

afstanden tussen de vieris-niveaus klein, van de orde van de 

gemiddelde energie van gasatomen bij kamertemperatuur. Daardoor 

is het mogelijk dat een aangeslagen atoom bij een botsing 

met een gasatoom in de grondtoestand overgaat naar een andere 

aangeslagen toestand. Daarbij wordt de benodigde exitatie

energie opgeno~en, of afgestaan aan het gasatoom. 

Dit proces noemen wij voortaan atoomkoppeling (zie ook 2.2.4). 

5. Koppeling door elektron - atoom wisselwerking. 

Wanneer .een gasatoom ten gevolge van botsingen 

met een elektron overgaat naar een ander energieniveau, 

zullen wij dit elektronkoppeling noemen. 

Atoom- en elektronkoppeling kunnen dus voor 

toename zowel als voor afname van de dichtheid van een niveau 

zorgen. (zie ook 2.2.5). 

6. Nalevering. 

De nalevering van aangeslagen atomen door dis-
. 

sociatieve rekombinatie is een proces, waarbij een neon-

molecuulion rekombineert met een elektron tot een instabiel 

molèèuul (dimeer), dat uiteenvalt in een atoom in de grondtoestand 

en een atoom in een van de hogere niveaus, dicht onder het 

ionisatieniveau. 
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Dit laatste atoom valt vLa één der 2p-niveaus naar één 

der is-niveaus terug. De straling welke bij de p-s overgang 

wordt uitgezonden noemen wij het rekombinatielicht. 

Dit proces, dat wij kortweg nalevering zullen 

noemen, zorgt voor een toename van de dichtheid van de 

~-atomen (zie ook 2.2.6). 

De bovengenoemde winst- en verliesprocessen voor de dicht

heden van de metastabiele en de resonante atomen kunnen 

wij nu beschrijven met de hierna volgende balansvergelijkingen. 

Aangezien het probleem cilindersymmetrisch is, kijken wij 

alleen naar de radiale afhankelijkheid van de dichtheden, 

NM (r,t), NR (r,t), N8 (r,t) en NT (r,t) van respektievelijk 
3 3 3 1 • 

het P2 , PI' P0 en PI n1.veau. 

(De aanduiding "(r,t)" laten wij voortaan weg). 
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(2. 1) 

'' 
' 

- viR nR + <KMR ng +~R ne )~ 

-{(~ +~S + ~T )ng + (ERM + 

+ (KSR ng + ESR ne )ns + (~R ng + ~Rne )~ 

+ fR a2 n2 ne 

(2.2) 

Ds 2 
-b, n - Ys ng nS n r s 

g 
- { (KSM + KSR + Ksr ) n g + (ESM + ESR + Esr. )ne} ns 

+ <KMs ng + ~s ne )~ + <~s ng + ERS ne )nR 

+ (~s ng + ETS ne )~ + fs a2 n2 ne (2.3) 

- viT IT.+ CKMT ng + ~T ne )~ 

- {(~M + KTR + ~s· )ng + (~M + ·E._rR + Ers )ne )} llr 

+ (~ ng + ERT ne )~ + (Ksr ng + Esr n )ns e 

+ fs C4z nz ne • f (2.4) 

gasdichtheid,elektronendichtheid,molecuulionen

diGhtheid ( afhankelijk van plaats en tijd ) 

diffusiekoëfficiënten voor respectievelijk. 3P2- en 
3 ' 
P0-atomen 

driedeeltjesbotsingskoëfficiënten voor respectievelijk 
3 3 P2- en P2-atomen 

effectieve vervalfrekwenties voor 3P 
1
- en J;p 

1
_-atomen 
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Atoomkoppelingskoëfficiënt voor de overgang van 

niveau i naar niveau j ; i en j worden genomen uit 

M , R , S , T. 

Electronkoppelingskoëfficiënt voor de overgang van 

niveau i naar niveau J ; i en j worden genomen uit 

M , R , S , T. 

Dissociatieve rekombinatiekoëfficiënt. 

fM' fR' f 5, fT t'hleveringsfracties t.g.v. dissociatieve rekombinatie 

naar de respectievelijke niveaus M,R,S enT. 
1 0 0 Radiale komponent van de Laplace-operator (=- -- r-- ) r or or • 

De oplossingen van deze vergelijkingen voldoen ~n 

ons model aan de volgende randvoorwaarden: 

1 • 
0 

vanwege de cilindersymmetrie van het probleem. 

2. 

(2.5) 

(2.6) 

voor iedere t groter of gelijk aan 0. R
0 

is de straal van de ont
-2 ladingsbuis ( R

0 
=:= 1 ,5. 10 m ) • 
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2.2.1 Diffusiekoëfficiënt. 

Voor de diffusiekoëfficiënten van metastabiele 
3 3 P

2
- en P0-atomen gebruiken wij de volgende waarden 

(Di57, Ph59): D .. = 
.l'1 

D -- 5,5.10 18 cm- 1s- 1 b-~J· S ~ een gastemperatuur 

T 
g 

= 300K. 

Phelps (Ph59) heeft de temperatuurafhankelijkheid van de 

diffusiekoëfficiënt experimenteel bepaald. 

Hij vond.dat in het temperatuurgebied van 80 tot 520K de 

diffusiekoëfficiënt evenredig is met T 0 ' 7 • 
g 

Wij gebruiken daarom de volgende afhankelijkheid van de 

D D 1, 03 • 10 17 T 0,7 (cm-1 s-1) gastemperatuur: M = S g 

2.2.2 Driedeeltjesbotsingskoëfficiënt. 

(2. 7) 

Voor de driedeeltjesbotsingskoëfficiënten ~~ 

en 'tp , die als volgt worden gedefinieerd: 

~n""\ . l . ~ t.. d.,'(\C. c\,u l:\c.fl. 
'»ot.'loÛ>n'\ 

~ \ «lf\Q.Q.ga.l~\ca~ .::: _ l(C! na~ "("\ .~ 
n. ~ ... t'""~ .., --u ,. 

geeft Phelps de volgende waarden voor T = 300K: 
-34 6 -1 

~JI\ = 5 • 1 0 cm . .s en 
-35 g6 1 

'($ = 7. 1 0 cm s- . Uit de 

waarden die hij gemeten heeft bij temperaturen tussen 77 en 

300K, benaderen wij de temperatuurafhankelijkheid als volgt: 

lS'M :; ~·6 . - 2a"a 
\Q 

Tc \,<Ç" 

2r te.."""' G» ~ _,) 

){$ ': '~'i 
.;; •s T. ,,s-

Lt...W\ '- s -') . \0 . "b 

Wij gebruiken noodzakelijkerwijs deze relaties ook bij 

hogere temperaturen dan de kamertemper~tuur (tot 550K). 
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2.2.3 Stralingsinvang en de effektieve vervalfrekwentie. 

De effekti~ve vervalfrekwenties " 1 .._ en "Y1 T voor 
3 1 . 

de resonante atomen P
1 

en P
1 

zijn opgebouwd uit twee termen, 

namelijk één voor het natuurlijke verval van de resonante toestand 

en één voor de Invang van resonante straling. De. invang van 

resonante straling kan de levensduur aanzienlijk verlengen. 

De effektieve levensduur ziet er als volgt uit: 

-.Jvc. ( 
""\1'J:tt "=- "'\?'ft ~ ) '(\1\. (.~'~t). ~(. \T'-l" \). OJt~ 

waarin """-en \?T de natuurlijke vervalfrekwenties zijn voor 

het R- en T-niveau. 

Indien resonante straling, die op een plaats r' in de buis wordt 

uitgezonden, op een plaats r wordt ingevangen door een atoom 

in de grondtoestand, betekent dit op deze plaats een toename 

van de dichtheid van resonante atomen. De grootheid 

onder het integraalteken in vergelijking 2.9 geeft de 

kansdichtheid voor dit proces. Integratie van G over alle 

plaatsen r' in de buis, geeft de totale invang van resonante 

straling in r. 

De effektieve vervalfrekwenties V~:t~t en",;,- kunnen met behulp 

van de Holsteintheorie, toegepast op een cilindersynnnetrisch 

probleem (Ho47, Ho51) worden uitgedrukt in de natuurlijke 

vervalfrekwenties "'V-. en....,T van àe resonante n~veaus: 

-=. o, ~a~ • ~\\ ·~ 
• -..)T • ~ _&t \. . «. 

waarin de golflengte van de resonante straling 

~ de straal van de ontladingsbuis. 
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Aan de relaties 2.10 ligt onder andere de volgende 

vooronderstelling ten grondslag: 

de gasdichtheid moet zo hoog zijn, dat het profiel 

van de resonante straling voornamelijk wordt bepaald 

door drukverbreding. 

Dit houdt in, dat de relaties 2.10 alleen betrouwbaar zijn 

bij gasdichtheden groter dan 3.1017 cm-3 (gasdrukken hoger dan 

10 torr, 300K). 

Voor de natuurlijke vervalfrekwenties en de natuurlijke levens

duren (. 't. ~ "'":l geldt (Wi 66) : 
-8 7 -1 

't:tt = 2, 08. 1 0 s en '-'A. = 4 , 8 1 • 1 0 s 
. - . . -9 8 -1 

'C-r = 1 , 5. 10 s en '/T = 6, 66. I 0 s , 
-2 -10 . 

zodat samen met R = I ,5.10 m en À~= 743.IO m en 
-10 ° 

À.T = 736.10 m, volgt dat: 

....,'%.. .,._ 2' 1 9. 1 o4 

5 3,02.IO (2. 11) 

Dit verschijnsel van de invang van resonante straling noemen 

wij ook wel "Holsteindiffusie". 

2.2.4 Koëfficiënten voor atoomkoppeling. 

De koëfficiënten voor atoomkoppeling bepalen het 

aantal overgangen per tijdseenheid tussen twee niveaus.en worden 

als volgt gedefinieerd: 

fll-::-:· \ ~\ûr.o., = + \<:.~ t-\ . '<\ct • 'n "' 
"'G.lc\. 'R ~ 1--\ 0 

Wij gebruiken de volgende waarden voor de koppelingskoëffi-

ciënten voor de excitatie (Ph59) bij T = 300K: g 

~ •\"\ Clw\.' s·' ~'SR'= 
.,s 

c.w.~ ~-' ''-'•~ .\o '5'. \0 

~~"" S' • \O •lS" CJM"s.·' \<..,.«. •\"\ ~ ·' - :. \. \Q c.~ " -
~ ... ~ • \0- '"' C.W\ '1. "'-' 

\(.,.._ •\&' ~ \ - ' :. ~.s \o ~"M. ~--
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Phelps vond, dat KP~ een faktor 10 toenam in het 

temperatuurgebied van 150K tot 550K. Als eerste benadering 

hebben wij dezelfde afhankelijkheid van de gastemperatuur 

voor de andere koëfficiënten gebruikt: 

\(."' t-\ :. -a.o 2..S 
~ft. 

-a.\ 
\. '·~ \J"'. \1) ,.., :: 3.,-a... \IJ 
~ 

K.,.M -:a.' ~.s ~.,.~ - 2.1 T'b 'leS - b,"\. \0 = ~~'-· \o T\ -
'<.,.\'~\ - l:t "'\ - Al \c <J., 'i" \'t, Ti> -~\ ~ llt'i - 1 t \.0 ' 

":. iö~S",\o ~ 
De verhoudingen tussen de excitatie en de

excitatie koëfficiënten tussen twee niveaus, worden bepaald 

met behulp van het "detailed balance" principe (Ko 74). 

Zo wordt bijvoorbeeld: 

l1a.·UL) 

-... L2-. \:!~) 

waarin: 

,t=t•~f.l\ = de statistische gewichtsfaktoren van n1veau R, 

respectievelijk M. 

(gR = 2JR + 1 = 3. ~ = 2JM + 1 = 5). 

AE = het energieverschil tussen niveau M en R. 

~ = de konstante van Boltzmann. 

Met behulp van uitdrukking 2.14 vinden wij voor 

de verschillende verhoudingen: 

~"" -/ bOO) 't(;,"''a L \\QQ) - oJG, • cue.~ l- ''~ - - OJ?., • CU(.? - ''à - "''"Ho -~'ltt-\ 

\<.t\T b l: :t.C.so) ~~3 L-~) - = o, . t»4l> - ,.., 
~'Tt-\ \<'5.1\. = o, ~').. ~ 

~~T l 2-c-"10) ~~T : ~~ -- .l. l \S"'Oj \<.Tft. ,..') - :. .~,. - ''ä '<'T~ 

('1·''-') 
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2.2.5 Koëfficiënten voor elektronkoppeling. 

Voor de koëfficiënten voor elektronkoppeling 

gebruiken wij de volgende waarden, die afhankelijk zijn van 

de gastemperatuur (Di57, Ph59): 

.. a 
"· $' e."ft. -5 o 1 S 

E."-t\ = -5". \0 • T~ : S. \o , T~ 

-~ 
T~ 

o,s e.,..ft -· '\1 
o,s 

e.~H. - S'. \0 ~. \0 • ~ - • :: 

·8 - "• S" ~ T$ 
-s rc o ~ 

i:.'flo\ = ~. \0 \~ ~ S" • '\'0 • ~ I 

3 -1 
Tg 1.n K, en E RMetc. in cm s 

De verhoudingen tussen de excitatie- en de-excitatie 

koëfficiënten EMR en ERM etc., zijn dezelfde als voor de 

koppelingskoëfficiënten, wanneer elektronen en gastemperatuur 

aan elkaar gelijk zijn. Zie vergelijkingen 2.14. 

Uit vergelijking van atoom- met elektronkoppeling blijkt, 
10 -3 dat deze belangrijk zijn, wanneer n = 10 cm en 

16 -3 e 
n = 3,22.10 cm (1torr, 300K). 

g 
De belangrijkheid van d~ elektron-koppeling neemt snel af, 

naarmate n afneemt. 
e 

2.2.6 Naleveringsfrakties. 

De naleveringsfrakties fM' ·fR' f 8 , fT' geven aan 

hoe de terugvallende aangeslagen p-atomen, die ontstaan zijn 

ten gevolge van dissociatieve rekombinatie, verdeeld worden 
3 3 3 1 over de vier n1.veaus P2 , P

1
, P

0 
en P

1
• 

Coolen heeft voor de nagloei van een 100 torr ontlading de 

volgende naleveringsfrakties bepaald (Co76): 

(.2..\S) 

Wij zullen deze frakties als eerste benadering ook 

voor lagere drukken dan 100 torr gebruiken • 

. ' 
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Om de balansvergelijkingen 2.1 t/m 2.4 te kunnen oplossen, 

moeten wij het dichtheidsverloop van elektronen en 

molecuulionen als funktie van plaats en tijd kennen. 

Dit komt in paragraaf 2.3 aan de orde. 

2.3 De balansvergelijkingen voor de elektronen- en 

ionendichtheden. 

In de neon ontlading komen enkelvoudig 

· negatief geladen atoom- en molecuulionen voor. In de 

nagloei verdwijnen deze ionen door diffusie naar de 

wand, onder invloed van een ambipolair veld. 

We hebben te maken met twee soorten ionen, met verschillende 

ionmobiliteiten. 

We kunnen de ambipolaire diffusie beschrijven met twee ambipo

laire diffusiekoëfficiënten. Een afleiding hiervoor wordt 

gegeven 1n bijlage I. 

De rekombinatie van atoomionen is een onbelangrijk 

proces. De dissociatieve rekombinatie is een belangrijk 

verliesproces voor molecuulionen en is tevens belangrijk 
. '~ ( . ) voor de nalever1ng van aangeslagen ~~toestanden z1e 2.2 • 

Dit proces is afhankelijk van de elektronenenergie. 

De atoomionen kunnen door een botsing met twee gasatomen 

overgaan in molecuulionen. We noemen dit ionkonversie. 

Bij hogere gasdichtheden zullen de molecuulionen daardoor 

gaan overheersen. 

De balansvergelijkingen voor de 1onen en elektronen zien er 

nu als volgt uit: 
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-- l4,t.\8) 

waarin: 

ne' n
1

, n2 =elektronen-, atoom- en molecuulionen

dichtheid. 

diffusiekoëfficiënt van atoom- respec

tievelijk molecuulionen. 

~ = ionkonversiekoëfficiënt. 

~' = rekombinatiekoëfficiënt voor .atoom

ionen. 

olt, = dissociatieve rekombinatiekoëfficiënt 

voor molecuulionen. 

Vergelijking 2.19 moet gelden vanwege de ladingsneutraliteit. 

Deze vergelijk.ingen voldoen voor ons model aan de volgende 

randvoorwaarden: 

~'(\q_ \ '· ~ ,., Y':o Q"''\ :L • 
('"t) Y' 'f':o 

2.3.1 De ambipolaire diffusiekoëfficiënten. 

Zoals in bijlage I is afgeleid, zijn de arobi

polaire diffusiekoëfficiënten afhankelijk van de gastemperatuur 

en elektronenenergie. Wij vinden daar (vergelijking 2.61 t/m 63): 
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s 
~Q..\ 

\I~' \0 f. l\ ~ ~;) ~ _, 
(~.10) - ~ CJM, ~ - ~ 

s 
~t l\+ ~) J':><l.~ - 2.~.\CI ~'" ~-\ l~!l..\) - p 

waar1n p de druk 1n torr, en U de energie van gasatomen 1n 
& 

eV. 

2-~ 3. 2 De ionkonversiekoëfficiënt(l. 

Door ionkonversie wordt een atoomion omgezet 

in een molecuulion. 
+ + 

Ne + 2 Ne ....,. Ne2 + Ne. 

Voor de verandering van de atoomionendichtheid n1 ten gevolge 

van dit proces geldt dan: 

waarin f1 de ionkonversiekoëfficiënt is. Voor~ zijn de 
-32 b -1 volgende waarden bekend: (4,4 + 0,4).10 cm s (Vi72), 

-32 6 -1 - -32 6 -1 
7,7.10 cm s (Ba71), 5,8.10 cm s (Do59). Wij hebben 

-32 6 -1 
voor ~ genomen : 5. 1 0 cm s • 

Door dit proces worden bij hoge gasdruk de atoom-

1onen snel omgezet in molecuulionen. De atoomionconcentratie 

n
1 

is dan ook te verwaarlozen ten opzichte van de molecuulionen

concentratie.n2. 

2.3.3. De rekombinatiekoëfficiëntct 1• 

Het belangrijkste rekombinatieproces voor atoomionen 

ziet er als volgt uit: 
+ Ne + 2e -+Ne + . e. 

Voor de verandering van de atoomionkoncentratie 

ten gevolge van dit proces geldt dan: 
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met ol\ = 1,5.10-26 U - 9/ 2 cm6 s- 1 
e 

de elektronenenergie in eV is. 

(Ma63), waai-in U e 

Wanneer wij de vervalfrekwenties van atoom-

ionen ten gevolge van ionkonversie,v~, en rekombinatie, 

"~L , vergelijken, dan volgt met 

~~\ = ~ 'O.'à '1. = '5'- 'S. • I 

J \ toTf' 1 ':?:too 'V{ · 

..Yo..,_ - d., Y\~ - 'Pi s·' - a. -
Wanneer de gasdichtheid hoger wordt, neemt 

snel toe, waardoor V~ veel kleiner wordt dan "'JO.\ . 

Hieruit blijkt,dat de rekombinatie van atoomionen geen 

belangrijk proces is. 

2.3.4 Dissociatieve rekombinatiekoëfficiënto(3 • 

Het dissociatieve rekombinatieproces voor 

molecuulionen verloopt als volgt (Ro64, Fr69): 

Ne 2+ + e ~ Ne
2
*-. .Ne*+. Ne+ kinetische energie. 

VQ.\ 

Voor de verandering van de molecuulionendichtheid, 

nz, als gevolg van dit proces, geldt dan: 

waarin c{~ de dissociatieve rekombinatiekoëfficiënt is. 

De dissociatieve rekombinatiekoëfficiënt ~~ blijkt afhanke

lijk te zijn van de elektronenenergie U • 
e 
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Golubowsky en Michel (Go73) en Pfau en Rutscher 

(Pf71) vonden met behu~p van beschouwingen over de verval

kurves van de intensiteit van enkele s·pektraallijnen in de 

neon nagloei dat: 

1.n het energiegebied 0,03 eV< Ue<. 0,3 eV. 

Bij kamertemperatuur vonden zij : ot1 -:. ~. \0. ':J C.,"M.,?t. ~-' 
waaruit de volgende b.e trekking volgt: 

-- -8 
~ .. ~. \0 

- o,5 u Cl.. 

Wij zullen deze relatie ook gebruiken voor energieën boven 

de 0,3 eV. 

Lukac (Lu73) vond met behulp van TM-modes 1.n 

microtrilholtes dat 

in het energiegebied 0.03 eV < Ue < 0,15 eV. 

Wij gebruiken toch relatie 2.23, omdat deze 1.n een groter 

energiegebied experimenteel bevestigd is. 

2.3.5 Afschaffing van de dichtheidsverhouding van atoom

en molecuulionen. 

Om de balansvergelijkingen 2.17 t/m 2,.19 te kunnen 

oplossen, moeten wij de verhouding rt1 kennen in de ontlading. 
n 

Deze kunnen wij afschatten, wanneer ~ij veronderstellen dat de 

atoomionen in de ontlading voornamelijk verdwijnen door I.on

konversie en de molecuulionen door dissociatie rekombinatie. 

Er volgt dan: 
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Voor de karakteristieke tijden voor deze processen 

geldt: 
\ \. 

Nu volgt voor de verhouding van de levensduur van atoom-· en 

molécuulionen ~n de ontlading dat: 

"t., - -- -\0 
?., 8 • \o 

Wij nemen nu aan dat ook voor de dichtheids

verhouding geldt: 

-- -\0 
:!>.,8 ,\0 

Betrekking 2.24 wordt als beginvoorwaarde bij de berekeningen 

gebruikt. 

Deze dichtheidsverhouding wordt in figuur 2.2 gegeven als 

funktie van de gasdruk p. 
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&Ó~~--~----h-~~._--~----*-~~~ 
1 :1.0 :Loc 

---.) fl ( -\:.oft.flt) 

Figuur 2.2: 

Dichtheidsverhoudingen van atoom- en 

molecuulionen, als funktie van de druk. 

Parameter 1n deze grafiek is de elektronendichtheid. 

2.4 Het energieverlies van elektronen in de nagloei. 

Aangezien de elektronenenergie via de dissociatieye 

rekombinatie invloed heeft op de nalevering van aangeslagen 

atomen , is het van belang te weten hoe snel de elektronen 

hun energie kwijt raken in de nagloei. 

Wij beschouwen de volgende drie processen 

waardoor elektronen hun energie verliezen: 

1) elastische botsingen met gasatomen 

(paragraaf 2.4.1) 

2) coulombinteraktie met ionen (paragraaf 2.4.2) 

3) diffusiekoeling (paragraaf 2.4.3). 
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Verwaarloosd wordt de interaktie van elektronen onderling. 

Wij definiëren de energie-overdrachtsfrekwentie 

voor de gemiddelde elektronenenergie U als volgt: 
e 

..L 
UG.. 

Wij zijn nu geïnteresseerd in de volgende energieoverdrachts-
--

frekwenties: 

die respectievelijk voorstellen de overdrachtsfrekwentie 

ten aanz1en van elektron - atoom wisselwerking, elektron -

atoomion en elektron - molecuulion wisselwerking en diffusie

loeling. Voor de balansvergelijking van de elektronenenergie 

volgt nu: 

2.4.1 Elektron- atoom wisselwerking. 

Wanneer een elektron met massa m en energie 
e 

U botst met een gasatoom, massa M en ènergie U , draagt dit 
e g 

elektron gemiddeld een energie AU over van (Da64). 
e 

_ .. _./ 

Met behulp van de gemiddelde botsingsfrekwentie 

voor elektron - atoon1 botsingen volgt nu voor de gemiddelde 

elektronenenergie. 
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-- -

In de literatuur worden enkele uitdrukkingen voor~~ 

gegeven: 

1) Pfau en Rutscher (Pf71) en Golubowski en Michel (Go73) 

bepalen "~~ met behulp van een werkzame doorsnede , die 

afhankelijk is van de elektronenenergie: 

waar~n p de gasdruk in torr is. 

2) Gregory en Bergevin (Gr72) gebruiken een werkzame doorsnede 

die niet afhangt van de elektronenenergie: 

(~··) 

De balansvergelijkingen voor de elektronenenergie, 

wanneer we alleen elektron - atoom wisselwerking meenemen, 

worden nu: 

Deze twee vergelijkingen zijn numeriek opgelost. 

de oplossing wordt gegeven in figuur 2.3. 
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'1,0 :loc 

=====ii>~ l <."us) 

Figuur 2.3: 

Het verval van de elektronenenergie volgens Pfau 

en Golubowski (1) en Gregory (2). 

Parameter in de gasdruk p. 

Het blijkt dat op den duur Gregory's relatie (2) 

aen snellere afname van de elektronenenergie veroorzaakt. 

We zullen voortaan vergelijking 2.30 (2.28) 

gebruiken, omdat deze rekening houdt met de elektronen

energie verdelingsfunktie. 

De in 2.4 gedefinieerde energieoverdrachtsfrekwentie wordt nu: 

2.4.2 Elektron - ion wisselwerking. 

Voor de energieoverdrachtsfrekwentie voor 

elektron - ~on wisselwerking gebruiken wij een uitdrukking van 

Spitzer (Sp62, Sy73): 



--

--

• 
31 

n, f2.•/a ~ '<'\, 

~ 1t -.f 'l."\'t 'f:. •• }· '('(\ \ 

\~ "tt ~ ", .. ~)/'t.. 

f.. 1/a. '(\Q. 'l<a 

waarin W~&, ,«!t = de massa van atoom - respectievelijk 

molecuul ion, 

U, , U.,_ = de energie van atoom - respectievelijk 

molecuul ionen, 

e = elementaire lading. 

Na invulling van de getalwaarden volgt voor de energie 

overdrachtsfrekwenties: 

"Y ~o.\. 
-to U.e..- ~~~ l'<'l l"À) - \,'5"9.\0 n, -

"'~~\.. 
-u u.~ "-'h. Uot CÀ) = '1·91·'0 '0.'4 

À. 
\0 ,,,_ - .,,_ - \'-s-s. \o 'Ue.. l\e_ -

zijn uitgedrukt -3 
nl ' n2 en n 1n cm e 

L ,_,.~'!») 

L'-·""' 
l~·~S") 
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2.4.3 Diffusiekoeling. 

Het verschijnsel van de diffusiekoeling van 

elektronen wordt door Biondi en Gordiets beschreven 

(Bi54, Gor6 7). 

Door ambipolaire diffusie ontstaat aan de 

buiswand een dun laagje met negatieve ruimtelading. 

Een gedeelte van de elektronen die naar de buiswand 

diffunderen hebben voldoende energie om de potentiaal

barrière ten gevolge van het grenslaagje te overwinnen 

en kunnen de buiswand bereiken. Hierdoor verdwijnen de elek

tronen met de grootste energie, waardoor het elektronengas 

afkoelt. 

Dit verschijnsel wordt diffusiekoeling genoemd. 

Vitols en Oskam (Vi72) en Gregory en Bergevin (Gr72) hebben 

diffusiekoeling van elektronen in de neon nagloei waargenomen. 

We schatten de energie overdrachtsfrekwentie ten gevolge van 

diffusiekoeling af onder de veronderstelling, dat 

1) de ionen een maxwellse snelheidsverdeling hebben, 

2) dat de gasdruk zo laag is, dat energieverliezen van 

elektronen door elastische botsingen verwaarloosbaar zijn. 

We volgen de afleiding van Gordiets (Gor67). 

Voor de potentiaal van het grenslaagje geldt (En55): 

--
Vanwege de cilindersymmetrie beschouwen wij alleen 

radiale afhankelijkheden. 

Als ~l~) de energiedichtheid is van elektronen 1n een 

volume-elementje rond plaats r, dan geldt: 

--
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Slechts de elektronen ter plaatse r, die een energie groter 

dan c.i hebben, zulle~ ten gevolge van ambipolaire diffusie 

de buiswand bereiken en een bijdrage leveren aan de diffusie

koeling. 

Voor de verandering van de energiedichtheid op plaats r 

ten gevolge van diffusiekoeling geldt dan: 

waarin <.U.> de gemiddelde energie 1s van de groep 'elektronen 

die een energie groter dan o..f hebben. 

Voor een maxwellse energieverdeling f(U) volgt dat (Gor67): 
co. 

J \.\. ~LU.) d.U. 
o..c! 

Ucz..· b <~"> : = GO 

s sLV..) Q...'\.l 
o..ct. 
\+~U. 

'U.o,. \'\"\ \. ) 
ma\: 'o - l \l~ '<"\Q. -

Uit (2. 37) volgt: 

')~lC') ~\l.q_ 
+ "U~ <=t> - '(')2.. ~\:. t;b - Q. ~t. 

./ 

Q\A.ta., ..1- t~ ~~ ) (()-\... = '(\42.. t'è!t\:.. ~\:::. 

Samen met (2.38) levert dit: 
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Bij lagere drukken, waar de diffusiekoeling 

merkbaar is, hebben wij twee soorten ionen,namelijk atoom

en molecuulionen. Er geldt dan : (. 'c~\o..~fl. x) 

Vergelijking 2.39 geldt voor elektronen en één 

soort ionen; aangezien wij twee soorten ionen hebben, 

schrijven wij vergelijking 2.39 met behulp van 2.40 als volgt: 

Wanneer één van beide ionsoorten overheerst, 

gaat vergelijking 2.41 over in vergelijking 2.39. 

Samen met 2.63 en 2.64 volgt nu voor de energie

overdrachtsfrekwentie voor diffusiekoeling: 

--

2.4.4. Vergelijking van de verschillende energie

overdrachtsfrekwenties. 

In de figuren 2.4 en 2.5 staan de gevonden betrekkingen 

voor de elektronenen~rgie overdrachtsfrekwenties, die een maat 

zijn voor de snelheid waarmee de elektronen hun energie kwijt raken, 

uit tegen respectievelijk de druk en de elektronendichtheid. 
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Parameter in deze figuren is de elektronenenergie. Deze 

betrekkingen z~Jn gevonden door de vergelijkingen 2.32, 

2~33, 2.34 en 2.42 in vergelijking 2.26 te substitueren en 

numeriek op te lossen. 

.y\A. 
doK 

Dal \ \0 lOO 

> r lt.o~w.) 

Figuur 2.4: 

Numeriek berekende energie overdrachtsfrekwentie 

voor diffusiekoeling en elektron - atoom wisselwerking, 

als funktie van de druk. 

:I?arameter is de elektronenenergie! 
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Figuur 2.5: 

. Numeriek berekende energie overdrachtfrekwentie 

ten gevolge van elektron-, ionwisselwerking, als funktie 

van de ionendichtheid. (Verondersteld is dat n1 = n2 
= !'n ) • Uit de figuren 2.4- en 2.5 en uit. berekening 

e 
blijkt het volgende: 

1) Alle energie-overdrachtsfrekwenties zijn sterk 

afhankelijk van U • Bij benadering geldt: 
e 

De energie overdrachtsfrekwentie "J~ en'\?~\. nemen weer 

wat af, wanneer U met een faktor 10 is gedaald. 
e 

2) \7~ en \1~ zijn sterk drukafhankelijk en niet 

afhankelijk van de elektronen- en ionendichtheden. 

Dat 'J~ onafhankelijk is van n blijkt uit berekeningen 

gedaan voor 109 ~ ne ~ 1013 cm-3. De elektronendichtheid n moet e . 8 -3 
wel groter zijn dan 10 cm , anders treedt geen ambipolaire 

diffusie op (Ge7J), zodat van diffusiekoeling geen sprake kan zijn .• 
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• 

"" ... ., u.. • 3) "'~ en vCL.'N\.\. Z~Jn sterk afhankelijk van 

n , r'l.I en n2 en niet van de gasdruk. 
e u.. u. 

4)""A&~ en 'Vc:.t.~ worden pas belangrijk ten opzichte 

van de andere energie overdrachtsfrekwenties, bij elektronen-
IJ -3 

dichtheden groter dan 10 cm 
.... u. u. 5) v ~ en "\J Q.Q.. Z1Jn ~n het drukgebied van I 

tot 4 torr ongeveer even groot. Bij hogere drukken overheerst 

de elektron - atoom wisselwerking, bij lagere drukken de 

· · diffusiekoeling. 

2.4.5 Berekening van het verval van de elektronenenergie. 

De balansvergelijking voor de elektronenenergie 

2.26 is onafhankelijk van de andere balansvergelijkingen op 

te· lossen, indien wij elektronen- én ionendichtheid konstant 

houden. 

Het resultaat van numerieke berekeningen van vergelijking 

2.26 worden getoond in figuur 2.6. 

Volledige berekeningen, waarin de elektronen-

en ionendichtheden wel tijds afhankelijk worden me.egenomen 

(hoofdstuk4), laten zien dat in de tijd waarin de elektronen 

hun energie afstaan, de elektronen- en ionendichtheid niet 

noemenswaard zijn veranderd. 
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10 IO 

_, 
lO 

,;lL_ ______ _L ______ ~L-------~------_J 

0 \co \~0 

Figuur 2.6: 

De elektronenenergie als funktie van de tijd. 

De parameter is de gasdruk p in torr (300K). 

(n = 1011 cm-:-3 ). 
e 

Uit deze figuur blijkt, dat bij drukken lager dan 

I torr diffusiekoeling optreedt. Bij voldoende lage drukken 

daalt de elektronenenergie orid«rde gastemperatuur. 

Bij drukken boven I torr wordt de elektron - atoom wisselwerking 

belangrijker en deze gaat overheersen bij drukken hoger dan 

10 torr. 

We z1en, dat het energieverlies sneller gaat wanneer we: 
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I) de druk beneden I torr verlagen, omdat de 

diffusiekoeling dan effektiever wordt; 

2) de druk boven IO torr verhogen, omdat de 

elektron - atoom wisselwerking belangrijker wordt. 

2.5 Het intensiteitsverloop van het rekombinatielicht 1n 

de nagloei. 

Bij voldoende hoge gasdrukken, wanneer wij alleen 

.molécuulionen in de ontlading hebben en wanneer de ambipolaire 

diffusie te verwaarlozen 1s, kunnen wij de balansvergelijkingen 

voor elektronen en ionen als volgt schrijven: 

n.Q. = '(\ ~ 
~~~ ~ 
~ -::. - ot 'J.. '{'\.,_ "('\ ~ = - al,._ '(\ IZ.. 

met als oplossing: 

\ -
(\cto 

Voor de intensiteit van het rekombinatielicht, S, als funktie 

van de tijd geldt nu: 

Wanneer de elektronen afgekoeld zijn en«al~)konstant 

geworden is, geldt: 

\ 

'a - _\..;.._,.--
- ~cz.o ~ o{;_ 

waaruit volgt dat: 

= 



waaruit bij bekende ~1 

40 

de elektronendichtheid n eo 
bij het begin van de nqgloei te bepalen is. 

In onze experimenten hebben w~J het intensitéits

verloop S(t) van het rekombinatielicht gemeten, en on-line 

' gekontroleerd op eenii verband. 

Uit de helling van~ tegen de tijd t, bepalen wij de 

elektronendichtheid. 

Uit de tijd dat het duurt, voordat de intensiteit 

van het rekombinatielicht maximaal is geworden, halen wij 

informatie over de afkoeltijd van elektronen. 

Twee opmerkingen dienen gemaakt te worden: 

1) de eenvoudige relatie (2.46) geldt alleen, wanneer de 

atoomionen geen rol meer spelen, dus bij drukken van 10 torr 

en hoger. 

2) De elektronendichtheid die met behulp van vergelijking 

2.47 is bepaald, moet gekorrigeerd worden, voor het feit 

dat wij over de buisdiameter gemeten hebben. 
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Bijlage I: De ambipolaire diffusie in een systeem van 

elektronen en twee soorten ionen. 

In het geval dat er twee soorten ionen 1n de 

ontlading aanwez1g zijn met verschillende ionmobiliteiten, 

is de ambipolaire diffusie niet te beschrijven met één 

ambipolaire diffusiekoëfficiënt (Ve74). 

Wij zullen in deze bijlage een afleiding geven, 

hoe W1J de ambipolaire diffusie wel kunnen beschrijven 

met behulp van twee ambipolaire diffusiekoëfficiënten. 

In geval van diffusie naar de wand onder invloed van een 

ambipolair veld E geldt voor de radiale deeltjesstroom
a 

dichtheden J 1, J 2 en Je voor respectievelijk atoomionen, 

molecuulionen en elektronen; 

+ "''f'' E.o.. 

T Y\9- f-9).. 'E.o.. 

-~~ft' E.~ 

waarin: D1, D2, De= de diffusiekoëfficiënt voor respectievelijk 

atoomionen, molecuulionen en elektronen. 

}A\•~,,~ = de mobiliteiten voor de ionen en elektronen. 

In het geval van een stationaire ambipolaire 

diffusie moet gelden: Je= Jl + J2. c~ .. "S"\) 
Uit 2.51 samen met 2.48 t/m 2.50 volgt-voor de ambipolaire veldsterkte: 

~ 

~}J-A- + '?=- -n.t }k \.. 
'-~\ 
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:1. 
Onder de aanname dat t\a.}lt. >>,'%:. fl\..}J-~ (Da 64) 

volgt voor de ambipolaire veldsterkte: 
\.:\ 

Substitutie van deze waarde voor E in vergelijking 
a 

(2.48) levert op: 

c::.n, l ~ t _ ~ ~ _~,~-;:~ \ + ~a"lr l~,.~ \ 
":1 \ : - 'D, ~ l \ .. Y\o. ~ ) b;. Q '" l~ro. f4 J)c.l. r-a ~ l '<'4t.fe- ) 

. ~ '\\ .· 
Aangezien 'nG.Y,c. << \ , volgt met 'J:)cz. = .)J.4. \o\Q. CL~ ;t), :: f-' \lt 
(waarin ue en u] de elektronen-respektievelijk atoomionen· 

energie in eV is): 

~, 
<;)(\ \ 

-~ Uq_ 
~ JV..\l"\ - - b, ~ ~ ~-;. - fày 

wat we herschrijven tot: 

...L ~\'\Q. -
r.;,'(\ ' t~~ 

~ 'C\e.. ~ 

j ~\ - b,'M -· - u., \ '"!.!ll -
"' ra--T 

Analoog volgt voor J 2: 

Als eerste benadering veronderstellen wij dat 

, 

ofwel, dat de relat~eve elektronen- en ionenprofielen aan 

elkaar gelijk zijn. Deze veronderstelling moet nog 

onderzocht worden. 

l~.ss) 
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Dan volgt nu: 

~\ 
~'('\ \ li. + ~) t.~·sr) - - b,~ \ . -

'j').. Q'(\~ l \J..Q. ) l'l. ss) - - 1).,_ t=i"Y '1. + "'Ui -
De diffusiekoëfficiënt D wordt gedefinieerd als de 

evenredigheidsfaktor tussen de dichtheidsgradiënt en de deeltjes

stroomdichtheid 

--
In ons geval zijn wij alleen geïnteresseerd 1n de radiale 

deeltjesstroomdichtheid ten gevolge van ambipolaire 

diffusie: 

~\ 'I:)O..\ Q'( '('\\ - - "Co..\ 
~'(\\ 

l~.<S~) - - -- - ~"r 

~~ :::- - 'Co,~ 'Ç '(' "~ :. - 't:)c:L~ 
Q~ 

(.~.loc' fè)-y 

Waarin Dal en Da2 de ambipolaire diffusiekoëfficiënten 

zijn voor atoom-respectievelijk molecuulionen. 

Uit 2.57 t/m 2.60 volgt nu: 

Wij bepalen de iondiffusiekoëfficiënten met 

behulp van de gereduceerde ionenmobiliteit )J.c, en fo,_ voor 

respectievelijk atoom- en molecuulionen. 
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Voor de gereduceerde ionenmobiliteiten zijn de 

volgende waarden bekend: 

J.A.o,= 3,9 
2 -1 -1 }l.o~, = 7,5 2 -1 -1 (Mu62) cm V s en cm V s 

)lo, = 4,1 2 -1 -1 }J.ot.;:: 6,5 2 -1 -1 . 
(Os63). cm V s en cm V s 

In recentere artikelen worden de volgende waarden voor 
2 -1 -1 )J-e, gegeven:_}Ao,;:: 4,0 cm v s (Bh71) en }J-o1 ;:: 4,0 ~ 

cm2 v- 1 s- 1 (Vi 72). Wij zullen de gemiddelde waarden: 
2 -1 -1 2 -1 -1 gebruiken. 

en 

)J.o1 = 4 cm v s en ~L;:: 7 cm v s 

De mobiliteit )J. volgt uit fo via • :t*'o • .!1_ 
va '2.1 'à 

Samen met 1.:\:f,U.volgt dan: 

o, --

;[:)u :: 

-~ 'J),l. \Q T' \ '~ ,\0 

~ --p p 

'" ~ • \o 

_,. 
0 'T~ 

t 'l.,'?;).\0 
::. 

p p 

waar1n: p =gasdruk (torr), 

T = gastemperatuur (K), 
g 

'S 
t. .u, CJN\ t ,.-' 

ç-
·~"J. ~ .. -' ~"'f"f\. 

U;:: energie van de gasatomen (eV). 
g 

In 2.63 en 2.64 is verondersteld, dat u1 = u2 = Ug. 

Opmerking. 

Hayter en Waoding (Ha75) gebruiken vergelijkingen 

2.61 en 2.62, zonder melding te maken van de vooronderstellingen. 

die eraan ten grondslag liggen. 
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HOOFDSTUK 3 

DE EXPERIMENTELE OPZET 

3.1 Inleiding. 

In dit hoofdstuk wordt de meetopstelling bespro

ken (paragraaf 3.2). 

Bij de experimenten is gebruik gemaakt van een Camac

interface systeem en een on-line digitale computer*. 

De wijze waarop de organisatie van het experiment met behulp 

van het Camac systeem wordt gerealiseerd, wordt behandeld in 

paragraaf 3.3. 

3.2 De meetopstelling. 

In figuur 3.1 wordt een schematisch overzicht 

gegeven van de meetopstelling. 

De cilindrische ontladingsbuis heeft een binnen

diameter van 30 mm. De afstand tussen de direkt verhitte 

kathode en anode bedraagt 120 mm. 

De ontlading wordt aan- en uitgezet met een schakeling, die 

gestuurd wordt door een pulsvormig elektrisch signaal (TTL niveau). 

De uitschakeltijd - dat is de tijd waarin de ontladingsstroom 

met een faktoreis afgenomen- is ongeveer 15JUs. 

Het dyelaserlicht dient 'als excitatiebron voor de neon 

atomen. Als pomplaser voor de dyelaser wordt een continue 

argon-ion laser gebruikt (Spectra Physics, model 165-03). 

De continue dyelaser (Spectra Physics, model 370/580) kan 

een golflengtegebied bestrijken van 560 tot 640 nm 

(met Rodamine 6-G dyevloeistof). 

Het spijt ons, dat wij ~~t gebruik van Engelse termen 

in dit hoofdstuk helaas niet hebben kunnen vermijden. 
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computer 

Figuur 3. 1: 
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Referentie systeem 

dia
fragma 

+ 

B 

----1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

.J 

monochroma or 

De experimentele opzet voor de meting van het 

dichtheidsverloop van de aangeslagen neon·atomen 

en het intensiteitsverloop van het nagloeilicht. 
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Het maximale uitgangsvermogen van de dyelaser is ongeveer 

100 mW (bij 590 nm) ~n de spektrale breedte is 0,01 nm. 

Om laserpulsen van korte duur (5 tot_50~s) te 

maken, wordt de laserbundel door een "akoestisch kristal" 

(Isomet 220) geleid. Gedurende de tijd, dat een laserpuls 

gewenst is, wordt een akoestische golf'in het kristal opgewekt, 

door een elektrostrictief element te bekrachtigen. Door deze 

akoestische golf gaat het kristal werken als een buigingsrooster 

voor de laserbundel. Alleen één der eerste-orde bundels van het 

afgebogen laserlicht gaat, via een diafragma, door de ont

ladingsbuis loodrecht op de as. De overige orden van het afgebogen 

licht worden onderschept. Wanneer het kristal niet elektrisch 

bekrachtigd is, gaat de laserbundel niet door de ontladingsbuis. 

Het akoestisch kristal reageert 1 JAS vertraagd op het aangeboden 

elektrische signaal; hiervoor is gekorrigeerd. 

De golflengte van het dyelaserlicht kan zover verlopen 

gedurende de duur van een experiment, dat de fluorescentie verdwijnt; 

Daarom worden zowel de intensiteit als de golflengte van het 

laserlicht gekontroleerd met een referentieopstelling. 

Een deel van het laserlicht wordt daartoe via een mechanische 

chopper door een referentie-ontladingsbuis gestuurd. Het hierin 

opgewekte fluorescentielicht wordt synchroon gedetekteerd met 

behulp van een photomultiplier (PM 2) en een Lock-in 

amplifier (LI~) • Wanneer de golflengte tijdens de meting 

verloopt, kan deze worden bijgeregeld, door een elektrische 

spanning aan .te bieden aan een electrostrictief kristal, 

dat de stand van het golflengte bepalende prisma in de 

dyelaser beinvloedt. 

De dyelaserbundel wordt in een punt P van het horizontale 

vlak AB in de ontladingsbuis gefocusseerd. De ontladings-

buis kan loodrecht op de laserbundel verschoven worden, zodat 

het radiale dichtheidsverloop in het vlak AB bepaald kan worden. 
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3 3 . . d . x • De organ1sat1e van e met1ngen. 

Met behulp·van een set van 8 presetscalers 

worden software en/of hardware op gedefinieerde tijdstippen 

electrisohe signalen gecreietd. Deze signalen worden gebruikt 

voor de timing van de experimenten. 

Figuur 3.2 geeft in een tijddiagram de aan

uittijd van de ontlading, de laserpuls en de waarneming 

weer (zie ook figuur 1.2) 

0('1.~\.;,~ C'C\~~ 
._I -~-!:Cj ...... ~_e_t _ __,l I V\-,\.oU. 

~~-----------·-·--·~~ I I 

nJl"---------~~A-OIE f4Îfll~ 

Figuur 3.2 

Tijddiagram voor de aan- uitperioden van de ontlading, 

voor de laserpuls en de waarnemingstijden. 

Om de organisatie van het experiment vanuit de PDP - 9 computer 

te regelen, is het computerprogrannna "PUANA" (puls analysator) 

geschreven. Dit progrannna regelt de gehele timing met de 

presetscalers, de uitlezing van de scalers, de achtergrond 

aftrekking, de analyse en de uitvoer van de resultaten. 

Dit programma is geschreven in de machinetaal MACRO - 9. 

In NK-rapport nr. 

programma gegeven. 

wordt een verslag van dit 
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In figuur 3.2 LS te zien, dat er in iedere nagloei een keer 

een laserpuls voorkomt, die iedere volgende nagloei 

wat later komt. Verder wordt er Ln iedere nagloei 

twee keer waargenomen; één keer voor de achtergrond en 

daarna (tijdens de laserpuls) één keer voor de meting van 

fluorescentie + achtergrond. 

In de paragrafen 3.3.2, 3.3.3 en 3.3.4 wordt 

een uiteenzetting gegeven van de werking van de presetscalers 

(paragraaf 3.3.2) en het gebruik ervan om de timing te 

realiseren zoals die in figuur 3.2 wordt weergegeven. 

(Zie ook de figuren 3.5 en 3.6). 

In paragraaf 3.3.1 wordt kort ingegaan op het 

Camac-systeem. 

3.3.1 Het Camac-systeem. 

In het cyclotron-laboratorium is een Camac

interface systeem ter beschikking, dat gebruikt kan worden 

voor de automatische besturing, on-line uitvoering en 

analysering van experimenten ( vHe 76 ). 

Het datatransport van en naar de computer vindt plaats via 

de Camac-crates, waarin bepaalde modules geschoven kunnen 

worden, die diverse funkties kunnen uitvoeren. Voor ons 

experiment hebben wij de volgende modules gebruikt: 

8 presetscalers - (Nuclear Enterprises, type 709-2), 

2 scalers - (Borer, type 1004), 

clockgenerator 

in/output register 

- (Werzel, type C- CG- 10), 

- (Borer, type 1031). 

Vanuit de computer kan men deze modules program

meren. De data van het experiment gaan via deze modules naar 

de computer waar ze geanalyseerd worden. De uitvoer van de 

gegevens kan plaatsvinden via de teletype, visual-display, 

plotter en puncher. In figuur 3.3 wordt een schematisch 

overzicht gegeven van het Camac-systeem. 
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branche- CAMAC-
driver interface 

dataway r-

I I I I I I I t 11 
I 

CAMAC CRATE 1 
crate-
controller 

I' PDP -'9 
'~ • 11 " computer 

cyclotron en bundel- branch-transnart 
highway 

I I I I I 
CAMAC CRATE 

I' 

lf 

----··- - '· ·-- - --

experiment 

I 

I I I 
2 teletype visual-

display 

i\ j~ 

L' 

= -

experiment 

Figuur 3.3: 

Schematisch overzicht van het Camac-systeem. 

_De branch-driver bestuurt de branch-highway en op 

vrijwel analoge wijze bestuurt de erate-controller 

de dataway. De koppeling met de computer gebeurt 

door de Camac-interface. 

I 

plotter 
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3.3.2 De werking van presetscalers.* 

De presetscalers kunnen tot een maximum aantal 

M(= 2 16 ) pulsen tellen. Zolang het maximum aantal te tellen 

pulsen nog niet bereikt is, geven de presetscalers een 

"overflowsignaal" af, dat "I" is, Wanneer het maximum 

aantalM bereikt wordt valt dit signaal af naar "O". 

De presetscaler telt hierna door (vanaf nul), maar het over

flowsignaal blijft net zolang "0", tot het software gereset 

,wordt (dit is op "1" gezet). 

Omdat wij steeds gebruik maken van de afvallende 

flank van "I" naar "0", zullen wij deze als het overflowsignaal 

(Of) karakteriseren. 

Wanneer er hardware een overflowsignaal ontstaat, 

wordt er naar de cor:tputer een "Look At Me" (LAM)- signaal 

doorgegeven. 

Door deze LAM is het ook software bekend, wanneer er hardware 

een overflowsituatie ~s. 

De presetscalers kunnen software op een presetwaarde P 

ingesteld worden, zodat de presetscaler vanaf P begint te 

tellen, en het overflowsignaal in feite komt na M - P 

getelde pulsen. 

Het aantal pulsen, dat een presetscaler kan tellen, totdat 

het overflowsignaal optreedt, zullen W~J de telwaarde S noemen 

(S =M-P). 

Wanneer een presetscaler met P gepreset wordt, en daarna pulsen 

van een lMHz-klok telt komt het overflowsignaal dus na Sfls. 

De inhoud van de presetscaler kan software met 

één opgehoogd worden. Door als presetwaarde P = M - I te nemen 

en de inhoud daarna software met één te verhogen, kunnen wij 

op ieder gewenst moment software een overflowsignaal creëren. 

* 
Wanneer een signaal wordt aangeduid met "O" of "I", wordt de 

logische "nul" of "een" op TTL-niveau bedoeld. Dit zijn 

spanningen van respectievelijk OV en SV. 
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De presetscalers kunnen hardware voor het tellen geblokkeerd 

en vrijgegeven worden met het inhibitsignaal (I). Wanneer 

I "0" is, kunnen de presetscalers niet tellen, wanneer I "I" ~s, 

kunnen ze wel tellen. 

Figuur 3.4 geeft schematisch een overzicht van de werking 

van een presetscaler. 

RESET 

OVERFLOW 

SOFTWARE HARDWARE 1 reset 

k .s »I ~ I I 
I I 

c-·~ o • 1 r-1 ~. --~ 
LAM 

INRIBIT C ( ~-i klokpulsen l}IS i 
INPUT c <=- Jlflfii1JliWdU1I11Ul11l1fiTU1flHillllUll1.flJUIDIIJ1f 

I : tijd 

PRESET 

PRESETSCALER +( --sr--~) 

Figuur 3.4: 

Voorbeeld van de werking van een presetscaler. 

Er worden kontinu klokpulsen van een 1 MHz klok aange

boden. 

Wanneer het inhibitsignaal "1" wordt, kan de 

presetscaler (klok)pulsen tellen. De presetwaarde 

is zo ingesteld, dat het overflowsignaal na S getelde 

klokpulsen komt. De tijd tussen het "1" worden van 

het inhibitsignaal en het 11011 worden van het 

overflowsignaal is nu S~s. Het overflowsignaal 

wordt software gereset. 
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3.3.3 Regeling van de aán~ en·uittijden van de ontlading. 

Figuur 3!5 geeft een overzicht hoe twee preset

scalers worden gebruikt om de aan/uittijden van de ontlading 

te regelen. 

~CifTW'\Ré. 
~Qloa.c.t~~tl.ë.aaD 

OI'CT\.G\OÏN~ 

_j I "'~ _, LO ~"' 
ONTt.~ 'OÎN ~ 
I I NA-':)l.bE.\.. 

0 ---u----------- --~~:ra-,-~ -----------~ r ----------
~"LJ 

' -
0 

0 

0 ------------------~ 

· Figuur 3.5: 

Schema voor de realisering van de aan- en uit

tijden van de ontlading met behulp van de overflow

signalen Ofl en Of2. 

De getrokken lijnstukken in Of1 en Of2 stellen 

perioden van tellen door de presetscalers voor. 

Voor verdere verklaring zie de tekst. 
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Vóór de meting worden alle overflowsignalen 

gereset. 

De presetscalers I en 2, worden telkens met 

presetwaarden PI en P2 gepreset, zodat de overflowsignalen 

Ofl en Of2 komen na respectievelijk SI en S2 getelde klok

pulsen. 

Het allereerste overflowsignaal-Ofl van de meting wordt 

software gemaakt. De ontlading gaat op dat moment voor de 

eerste keer uit. 

Het overflowsignaal van presetscaler I (Ofl)', zorgt ervoor 

dat via een "flipflop" het inhibitsignaal 12 voor presetscaler 

2 "I" wordt. 

Presetscaler 2 kan nu S2 klokpulsen tellen, waarna hij een 

overflowsignaal Of2 geeft. 

Bij het ontstaan van het overflowsignaal Ofl, wordt 

een LAM gegeven, waarop de computer het overflowsignaal Ofl 

reset, en de presetwaarde PI inschrijft. 

Wanneer het overflowsignaal Of2 van presetscaler 2 komt, 

wordt weer via een flipflop 12 "0" en Il "I", zodat presetscaler 

vrijgegeven wordt en SI klokpulsen kan tellen. Ondertussen wordt 

Of2 gereset en presetscaler 2 gepreset met waarde P2. 

Aangezien 12 "0" is kan presetscaler 2 nu niet tellen. 

Wanneer Ofl weer komt, wordt 11 "0", zodat presetscaler 

geblokkeerd wordt en 12 "I", zodat pres.etscaler 2, S2 klokpulsen 

kan tellen. 

Dit alles wordt het benodigde aantal keren herhaald. 

De software ingestelde waarden SI en S2 bepalen nu respektievelijk 

de ontladingstijd en de nagloei van het experiment. Het signaal 

12 wordt ook rechtstreeks aan de aan/uitschakeling van de 

ontlading aangeboden, zodat 12 het aan- en uitgaan van de 

ontlading regelt. 

Voor de schakeling die de overflowsignalen met beh~lp van 

"D-flipflops" en "Nand-gates" omzet in de inhibitsignalen, 

zie figuur 3.7. 
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3.3.4 Timing van de laserpuls en de waarnemingsperiaden 

in de nagloei. 

Zoals reeds vermeld is in paragraaf 1.2 en 

paragraaf 3.3, wordt in iedere nagloei één laserpuls gegeven 

en gedurende deze laserpuls de fluorescentie + achtergrond 

gemeten. Voorafgaande hieraan wordt in dezelfde nagloei 

gedurende een periode, die "samenvalt" met de laserpuls 

in de daaraan voorafgaande nagloei, de achtergrond gemeten. 

·(Zie figuur 3.2 en figuur 1.2) 

Naast de 8 presetscalers, die uitsluitend gebruikt 

worden voor de timing van het experiment, hebben wij ook twee 

(niet-preset)scalers gebruikt die de pulsen afkomstig van de 

photomultiplier tellen. Scaler 1 telt de fluorescentie- + 

achtergrondfotonen; scaler 2 alleen de achtergrondfotonen. 

Het al dan niet tellen van deze scalers wordt geregeld door 

inhibitsignalen, te noemen inh I respectievelijk 

inh 2. 

De timing van de laserpuls wordt geregeld met een elektrisch 

signaal LP, dat toegevoerd wordt aan het akoestische kristal. 

De signalen LP, inh 1 en inh 2 worden gerealiseerd 

met de presetscalers 3 t/m 8 (zie figuur 3.6). Deze hebben alle 

als inhibitsignaal het inhibitsignaal 12 van presetscaler 2. 

Dit wil dus zeggen, dat de presetscalers 3 t/m 8 alleen 

gedurende de nagloei-tijd·klokpulsen kunnen tellen. 

Het signaal LP wordt via een flipflop gemaakt 

van de overflowsignalen Of3 en Of4 van presetscaler 3 en 4. 

De plaats van de laserpuls wordt bepaald door de telwaarde S3 en 

haar tijdsduur door het verschil S4 - 83. 
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Tussen twee nagloeiperioden in worden de overflowsignalen 

Of3 en Of4 gereset en worden de telwaarden S3 en S4 met een 

vast getal verhoogd; dit heeft tot gevolg dat de_laserpuls 

in de tijd verschuift (zie figuur 3.6) en de hele nagloei 

bemonsterd wordt. 

Op een analoge wijze worden de signalen 

inh 1 en inh 2 gemaakt van de overflowsignalen van de 

presetscalers 5 en 6, respectievelijk 7 en 8 (figuur 3.6 

en 3. 7). 

De presetwaarden S5 en S6 zijn een instelbare 

waarde t hoger dan S3 en S4, zodat de waarneming t~s vertraagd 

is ten opzichte van het aanbieden van het LP signaal aan 

het akoestische kristal. Dit kompenseert de vertraging van 

de laserpuls, die veroorzaakt wordt door het akoestisch 

kristal (zie paragraaf 3.2). 

De presetwaarden S7 en S8 worden zó gekozen, 

dat in iedere nagloei de achtergrond gemeten wordt van de 

laserpuls uit de vorige nagloei. De achtergrondmeting loopt 

dus één nagloei achter bij de fluorescentiemeting. Daarom wordt 

in de laatste nagloei de fluorescentiemeting niet uitgevoerd. 

Wanneer op deze wijze één keer de gehele nagloei bemonsterd is 

met behulp van een aantal laserpulsen, noemen wij dit een. 

meetcyclus. 

Als een meetcyclus is afgelopen, worden· de diverse presetwaarden 

door de computer weer zo ingesteld, dat opnieuw vooraan in 

de nagloei wordt begonnen. 

Zo kan software geregeld worden, hoe vaak een meetcyclus 

herhaald wordt. 

Het experiment is afgelopen, wanneer het (software) 

ingestelde aantal meetcycli is afgehandeld. 
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De uitgangen van alle flipflops worden daarna op "O" 

gezet door een clear-signaal, afkomstig van een 1n- en 

output register, dat door de computer te regelen is. 

Dit signaal is kontinu "1" tijdens de meting en 110" na 

de meting. 
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Figuur 3.6: 

Blokdiag~am voor de realisering van de signalen LP, 

inh 1 en inh 2. Wanneer LP "I" is, is er een laser

puis. Wanneer inh I "I" is telt scaler I en 

wanneer inh I "O" telt scaler "I" niet. Idem inh 2. 

De gestippelde lijnstukken stellen tijden van niet 

tellen van de presetscalers voor. Er zijn drie na-

gloeiperioden getekend. Voor verdere verkla~in~ ~ie 
de tekst. 
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-inhibit 
presetscaler 

-inhibit 
presetscalerl 
( Il ) 

-laserpuls 
( LP ) 

-inhibit 
scaler} 
(inhl) 2 t/m 8 

( !2 ) 

-aan/uit ontlading 

Figuur 3.7: 

Kontrole-eenheid voor de omzetting van overflow

signalen in inhibitsignalen en signalen voor de 

experimentele opstelling. Gebruikt zijn de 

"D-flipflops": N 7474 A en de "nand-gates": 

SN 74 LS 00 N van Texas Instruments. 

-inhibit 
scaler2 
(irih2L 
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3.4 De uitvoering van het experiment. 

Met behulp van het in de vorige paragraaf 

beschreven timing-systeem en met de in paragraaf 3.2 

beschreven meetopstelling zijn de experimenten uitgevoerd. 

Software kunnen wij nu de laserpulslengte, 

de afstand tussen de laserpulsen en de meettijd in de 

nagloei,instellen met een nauwkeurigheid van l)As· 

Het aantal laserpulsen waarmee de nagloei bemonsterd 

·wordt en het aantal meetcycli is ook software te regelen. 

De laserpulslengte varieerde van 5 tot 50~s, de afstand 

tussen de laserpulsen van 0 tot IOOO~s en het aantal 

laserpulsen per nagloei van 0 tot 50. 

Om voldoende statistiek te krijgen varieerde 

het aantal meetcycli per experiment van 1000 tot 10.000. 

Dit benodigde aantal was sterk afhankelijk van het aangestraal

de niveau, de laserstabiliteit, de laserpulslengte en de ont

ladingsstroom. 

Wanneer het experiment afgelopen is, wordt de achtergrond van 

het gemeten fluorescentie + achtergrond•signaal afgetrokken en 

wordt het overgebleven signaal, de fluorescentie dus, 

geanalyseerd op een exponentieel verval door van de meetwaarden 

de logaritme te nemen en deze ook te printen en te plotten. 
• I 

Het achtergronds1gnaal wordt geanalyseerd op een ~ verband 

(zie paragraaf 2.5). 
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HOOFDSTUK 4 

* REKEN- EN MEETRESULTATEN 

4.1 Inleiding 

Na een motivering voor de gebruikte beginvoor

waarden en een kort overzicht van het gebruikte rekenprogramma, 

.worden in dit hoofdstuk de resultaten besproken van de met het 

model uitgevoerde berekeningen voor drukken van 1,10 en 100 torr. 

Het voor deze drukken berekende verloop van de 

dichtheid van de aangeslagen 1s-atomen blijkt goed overeen 

te komen met het experimenteel bepaalde verloop. 

Aan de hand van berekende partiële frekwenties 

voor de diverse winst- en verliesprocessen voor de aangeslagen 

~-atomen, wordt het experimenteel bepaalde verloop verklaard. 

In de laatste paragrafen worden meetresultaten 

gegeven voor diverse drukken en stromen. 

Aan de hand van meetresultaten kunnen wij de 

diffusiekoëfficiënt DM, de koppelingskoëfficiënt ~ en de 

driedeeltjes-botsingskoëfficiënt ~M bepalen. 

In bijlage II wordt perdruk een overzicht gegeven van de 

waarden voor de diverse koëfficiënten en de beginvoorwaarden, 

zoals die gebruikt zijn bij de numerieke berekeningen. 

* 
De figuren die bij dit hoofdstuk behoren (namelijk figuur 

4.1 t/m 4.29) zijn te vinden in de uitslaande flap van de 
achterkaft. 
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4.2.I Beginvoorwaarden 

Om de balansvergelijkingen voor de aangeslagen 

atomen (2.1 t/m 2.4), voor de elektronen en ionen (2.17 t/m 2.19) 

en voor de elektrone~energie (2.26) te kunnen oplossen, moeten 

de volgende beginvoorwaarden bekend zijn: 

I. de verhoudingen van de beginconcentraties van de aange

slagen atomen, de elektronen en de ionen op de as van de 

ontladingsbuis; 

2. de dichtheidsprofielen als funktie van de straal van de 

aangeslagen atomen, de elektronen en de ionen; 

3. het radiale verloop van de elektronenenergie en de waarde 

op de as; 

4. het radiale verloop van de gastemperatuur en de waarde 

op de as. 

Voor de berekeningen, zoals die in paragraaf 4.4 t/m 4.6 

worden behandeld, zijn de volgende benaderingen gebruikt 

voor de beginvoorwaarden. 

Ad I 

Door de verhouding van de concentraties van de 

aangeslagen atomen gelijk te kiezen aan de verhouding van de 

statistische gewichtsfaktoren voor de aangeslagen niveaus 

(zie paragraaf 2.2.4) hebben wij rekenresultaten gekregen, die 

voor drukken van IO torr en hoger goed overeenkomen met de 

meetresultaten, Deze concentratie verhouding is: 

~:~:ns:nT . = 5 : 3 : 1 : 3 

Voor lagere gasdrukken hebben wij een andere verhouding 

moeten kiezen om tot goede resultaten te komen, en wel: 

~:nR:ns:nf = 50 : 5 : I : 5 

De elektronendichtheid is in eerste benadering te berekenen uit 

het gemeten intensiteitsverloop van het rekombinatielicht 

(paragraaf 2.5). 

De dichtheden van atoom- en molecuulionen kunnen dan bepaald 

worden met behulp van de vergelijkingen 2.19 en 2.24. 

De concentratieverhoudingen van aangeslagen atomen en elektronen be

palen de invloed van nalevering door dissociatieve rekombi-

natie op het verloop van de dichtheid van aangeslagen atomen. 

De verhouding ne LS gevarieerd tussen 0,1 en 10. 
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Het berekende dichtheidsverloop van de aangeslagen atomen 

is in de eerste milliseconden van de nagloei het meest 

gevoelig voor veranderingen in de gekozen beginconcentraties. 

Ad 2 

Door Steenhuysen 

gemeten van de dichtheid van 

ontlading bij een stroom van 

(St75) is het radiale profiel 
3 P2-atomen ~n een 5 torr neon 

I ,45 mA. 

Wij hebben dit profiel gebruikt voor de dichtheden van de 
3 3 3 I 

P2-, PI-' P0- en PI-atomen, voor I, 5 en IO torr. 

Voor hogere drukken (50, IOO torr) is het profiel 

smaller genomen, in overeenstemming met de modelberekeningen 

vanSmits (Sm76 b). In alle gevallen is het elektronenprofiel 

wat bred,er genomen dan het profiel van de aangeslagen atomen, 

conform berekeningen uit de literatuur (St75, Sm76). 

Wanneer n de dichtheid van de aangeslagen atomen en ne de 

elektronendichtheid voorstelt, 

~ \ ,,-;
n : CUC.'f (-~ J 

voor p = 1,5 en 10 torr; en 

l """ \ '·~ n. : V(.~ - ~ J 

dan volgt voor deze profielen: 

l ~)''S' Y\Q. :: CL'(~ - oj 8 

voor p = 50 en 100 torr. (r loopt van 0 tot I , 5 cm). 

Ad 3 

De elektronenenergie U is gevarieerd tussen 3,5 
e 

en 5 eVvoor I, 5 en IO torren voor hogere drukken rond de 

3,5 eV. Deze waarden zijn afkomstig van berekeningen van 

Smits (Sm76 b). 

Het elektronenenergieprofiel op t=O is parabolisch en 

neemt van as tot wand met de helft af. 
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Ad 4 

In ons model is gerekend met een parabolisch 

beginprofiel van de gastemperatuur in de buis. 

Bij drukken van 1, 5 en 10 torr verliep de gastemperatuur 

van t=O van as naar wand van 350 K tot 300 K; 

bij hogere drukken en stromen van respectievelijk 550 K tot 

350 K. 

4 ·• 2. 2 Het rekenprogramma "AFTERGLOW" 

M b h 1 h t "AFTERGLOW" et e u p van et compu erprogramma 

zijn de balansvergelijkingen opgelost. 

Tevens zijn de partiële frekwenties uitgerekend (zie para

graaf 4.3). 

In dit computerprogramma kunnen de volgende 

parameters gevarieerd worden: 

- de koëfficiënten uit hoofdstuk 2, 

- de beginkoncentraties en profielen, 

- de elektronenenergie en de gastemperatuur. 

De vergelijkingen zijn opgelost met behulp van een expliciete 

diskretisatie in de tijd. (De tweede afgeleide naar de plaats is 

bepaald met bequlp van drie punten,de eerste met twee punten). 

De output van het computerprogramma geeft het 

verloop van de profielen van de aangeslagen atomen, de 

elektronen en de ionen als funktie van de tijd in de nagloei. 

Tevens wordt het verloop van de partiële frekwenties als 

funktie van de tijd gegeven. 

Het computerprogramma wordt nader besproken in NK rapport, 

nr. 



4.3 De invloed van de diverse winst- en verliesprocessen 

op het totale verloop van de dichtheid van de 

aangeslagen 2s-atomen. 

Het totale verval van de dichtheden van de atomen 

in de diverse toestanden wordt bepaald door de processen, 

genoemd in paragraaf 2.2. Om de invloed van ieder van deze 

processen op het geheel te kunnen bestuderen, voeren wij 

voor ieder proces een eigen partiële frekwentie in. 
3 Als voorbeeld behandelen wij het verval van de P2-atomen. 

Hiertoe herschrijven wij balansvergelijking 2. I als volgt: 

-- 1)1'\ A'fOH. -~'à Y\"" 

- )(M n~'-

- l Kl'\lt .... ~t\S +\(~T) \'\~ 

- (~~tE~~~E~T)nL 

n.tt 
+ ~~ ~ Y\t-t 

~ + \t~k ~ "M. 

Proces 

diffusie 

driedeeltjesbotsing 

negatieve atoomkoppeling * 

negatieve elektronkoppeling % 

positieve atoomkoppeling van 

positieve atoomkoppeling van 

R 

s 

naar M 

naar M 

\.- '('\ \' 
+ "-Tt-\ ~\ ~ 

positieve atoomkoppeling van T naar M 

. n~ 
+ Ea~ "e. "'M. 

Y\r 
""" En·\ \\e Yl.f1 

positieve elektronkoppeling van 
R naar M 

positieve elektronkoppeling van 
S naar M 

positieve elektronkoppeling van 
T naar M 
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~" 'Oct 
; l t-\ o(L Y\ t'\· nalevering door dissociatieve rekombinatie 

* 
Wij zullen in dit hoofdstuk de termèn negatieve atoom-

en elektronkoppeling gebruiken, wanneer het proces het 

verdwijnen van atomen uit het betreffende niveau veroorzaakt; 

positieve atoom- en elektronkoppeling zorgen voor een 

toe~evering van.atomen voor het beschouwde niveau. 
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De termen in het rechterlid van deze vergelijking 

stellen de frekwenties voor ten gevolge van de daarachter ge

noemde processen. Deze partiële frekwenties zijn door ons 

afzonderlijk als funktie van de tijd berekend. In de 

paragrafen 4.3 t/m 4.5 worden enkele resultaten hiervan 

gegeven.Alleen de belangrijkste trekwenties worden genoemà. 

De totale vervalfrekwentie"~wordt als volgt gedefinieerd: 

--
De partiële en de totale vervalfrekwentie 

worden voor de andere aangeslagen atomen op overeenkomstige 

wijze gedefinieerd. 

Opgemerkt dient nog te worden dat de partiële 

frekwenties ten gevolge van 

- positieve atoomkoppeling, 

- positieve elektronkoppeling en 

- nalevering; (zie paragraaf 2.2) 

voor een toename in plaats van een afname zorgen van de 
3P

2
-atoomdichtheid. Deze frekwenties zullen wij dan ook 

partiële toeleveringsfrekwenties noemen, ter onderscheiding 

van de overige frekwenties, die voor een afname zorgen en die 

wij vervalfrekwenties noemen. 

4.4 Numerieke berekeningen voor 1 torr .. 

4.4.1 Verloop van de dichtheid van de aangeslagen atomen. 

In figuur 4.1 wordt het dichtheidsverloop 
3 3 3 1 gegeven van de aangeslagen P2-, P1-, P0- en P1-atomen, 

als funktie van de tijd in de nagloei van 1 torr met een 

ontladingsstroom van 20 mA. 

De getrokken lijnen geven het verloop aan, zoals dat 

berekend is met het model, de punten geven het gemeten verloop 

aan. 
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Uit deze figuur blijlct, dat het dichtheidsverloop van de 
3P2- en 3P1-atomen redelijk beschreven wordt door het model, 

doch het dichtheidsverloop van 3P0- en 1PI-atomen minder. 

In deze paragraaf bespreken wij het verloop van de 3P2- en 
3 

PI-atomen. 

Figuur 4.2 geeft een overzicht van de diverse 

berekende partiële frekwenties als funktie van de tijd, 

h 3p . voor et 2-n~veau. 
Uit deze figuur blijkt, dat de belangrijkste invloed op 

het totale verval wordt uitgeoefend door de diffusie en 

in duidelijk mindere mate door de negatieve koppeling met 

gasatomen. Gedurende de eerste millisekonde is ook de invloed 

van positieve koppeling vanuit R en de zowel positieve als 

negatieve elektronkoppeling tussen M en R van belang; 

driedeeltjesbotsing, atoomkoppeling met S en T en nalevering 

door dissociatieve rekombinatie zijn gedurende de hele nagloei 

verwaarloosbaar. 

Uit figuur 4.2 blijkt, dat de invloed van de diffusie van 
3P2-metastabielen naar de wand, gedurende de eerste 2 ms nog 

groter is dan daarna. Deze sterke diffusie wordt veroorzaakt 

door de grote dichtheidsgradiënt van het scherpe beginprofiel 
3 van de P2-atomen. 

Uit onze berekeningen volgt, dat dit profiel na ongeveer 2 ms 

op een Besselprofiel gaat lijken, (zie figuur 4.3). 

De diffusieterm in de balansvergelijking voor de dichtheid 
3 van P2-atomen kan dan bepaald worden door: 

CM ó.f' ~M - 'I)"" \ 
·'0.~ - -· ./'! Y\~ '(\' 

Ro 
'('(\Q.\:,. .A. ': 

'-~'"I O'S"' 
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Dit geeft aanleiding tot een konstante vervalfrekwentie 

ten gevolge van diffusie (zie figuur 4.2). 

Te zamen met de konstante vervalfrekwentie vanwege 

negatieve atoomkoppeling van M naar R, verklaart dit het 

totale konstante verval van de 3r 2-dichtheid na ongeveer 

2 ms (figuur 4.2 en 4.1). 

Op analoge W~Jze als dat voor de 3r 2-atomen is gedaan, 

-hebben wij ook de partiële verval- en toeleveringsfrekwenties 
3 voor de P

1
-atomen bepaald. 

Deze worden in figuur 4.4 gegeven. 

Bij de berekeningen voor 1 torr ~s de effektieve 

vervalfrekwentie ~~~ ten gevolge van invang van resonante 

straling (Holsteindiffusie), een faktor 4 lager genomen dan 

de waarde die uit vergelijking 2.10 volgt("~~: 5.to3), 

om goede overeenstemming te krijgen tussen berekend en 

experimenteel bepaald verloop. 

Het gebruik van vergelijking 2.10 is alleen toegestaan, 

wanneer het profiel van de resonante straling hoofdzakelijk 

bepaald wordt door drukverbreding (drukken van 10 torr en 

hoger). Phelps vond dat de vervalfrekwentie ten gevolg van 

Holsteindiffusie daalt bij drukken onder de 10 torr (Ph59). 

4.4.2. Het dichtheidsverloop van elektronen en ionen 

en het energieverlies van de elektronen. 

Het berekende dichtheidsverloop van elektronen 

en ionen wordt gegeven in figuur 4.5. 

Dit verloop wordt gedurende de eerste millisekonde sterk 

bepaald door ambipolaire diffusie. Na ms is de 

elektronenenergie zover gedaald, dat de invloed van de 

ambipolaire diffusie sterk is afgenomen (zie vergelijking 

2.61 en 2.62). Na 2 ms gaat de ionkonversie een rol spelen 

bij de afname van ionen en elektronen. 
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Aangezien de dissociatieve rekombinatie van molecuulionen 

en elektronen bij deze ·druk (I torr) niet belangrijk is, 

kunnen wij uit het intensiteitsverloop van het fluorescentie

licht geen informatie halen omtrent de snelheid van verlies 

van de elektronenenergie. 

Uit berekeningen volgt, dat dit verlies voornamelijk wordt 

bepaald door diffusiekoeling (zie paragraaf 2.4.3). 
-- -2 

De elektronenenergie op de as daalt dan ook tot 2,I • IO eV 

(zie figuur 4.6), hetgeen onder de energie van de gasatomen ligt. 

(Deze is 2,6 • I0-2 eV bij 3IO K). 

4.5. Numerieke berekeningen voor IO torr. 

4.5.I. Het verloop van de dichtheid van de aangeslagen atomen. 

Figuur 4.7 geeft een overzicht van zowel het geme-
3 3 ten als het berekende dichtheidsverloop van de P2-, PI-, 

3 I P0- en PI-aangeslagen atomen in de nagloei van een 10 torr 

gasontlading. 

De metingen zijn uitgevoerd op de as van de buis, bij een 

stroom van 24 mA. 

In deze figuur.ziet men, dat er bij 10 torreen goede over

eenkomst is tussen de berekende en de gemeten vervalcurven. 

Aan de hand van de partiële verval- en toeleveringsfrekwenties, 

zullen wij het dichtheidsverloop van de diverse aangeslagen 

atomen nader analyseren. 

f . 4 8 d ... k . 3 In Lguur • wor en de partLele fre wentLes voor de P2-

atomen gegeven. Tot lOOJLs na het uitzetten van de ontlading 

wordt het totale verloop voornamelijk bepaald door: 

1) positieve en negatieve atoomkoppeling tussen niveau 

Men R, 

2) de nalevering ten gevolge van dissociatieve rekombinatie, 

3) elektronkoppeling. 
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Na IOO~ is de invloed van dit laatste proces te verwaar

lozen. Diffusie speelt bij IO torr geen rol meer. 

Tussen 0,5 en 2 ros na het uitzetten van de ontlading wordt 

het verval slechts bepaald door de atoomkoppeling tussen 

Men R. 

Na 2 ros gaat het verval trager, omdat de invloed van de 
3 nalevering van P2-atomen groter wordt. 

De partiële toeleveringsfrekwentie ten gevolge van de 

nalevering neemt de eerste IOÜ)US sterk toe. 

Dit wordt veroorzaakt door het afnemen van de elektronen

energie en het daardoor groter worden van de rekombinatie

koëfficiënt ~t , (zie figuur 4.I2). Tussen 0,1 ros en 1,6 ros 

neemt de naleveringsfrekwentie af. Dit komt, omdat de 

elektronendichtheid gedurende deze tijd sneller daalt, dan 

de dichtheid van metastabiele 3P2-atomen (zie figuur 4.13). 

Na 1,6 ros wordt de invloed van de nalevering weer groter, 

omdat het uiteindelijke (exponentiële) verval van de 
3 metastabiele P2-atomen sneller gaat dan dat van de elektronen. 

In de figuren 4.9, 4.10 en 4.11 worden de frekwenties voor de 
3 3 I 
PI-' P0- en P -atomen gegeven. 

3 De belangrijkste processen bij het P
1
-verval zijn: 

I) Holsteindiffusie, 

2) atoomkoppeling tussen M en R en tussen S en M, 

3) nalevering, 

4) elektronkoppeling tussen M en R. 

Voor het 3P0-verval zijn van belang: 

1) de atoomkoppeling tussenMen S en tussenRen S, 

2) de nalevering. 
1 Het PI-verval wordt bepaald door: 

1) Holsteindiffusie, 

2) Nalevering, 

3) Koppeling tussen de v~er s-niveaus. 
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Ten aanzien van het verval van de dichtheid van de 
I P1-atomen valt op te merken dat dit gedurende de eerste 

50~s voornamelijk bepaald wordt door de effektieve ver

valfrekwentie ten gevolg van Holsteindiffusie. Na deze 

50~s wordt snelle verval gekompenseerd door de nalevering 

va~ 1P1-atomen, zodat het uiteindelijk tragere verval 

voornamelijk door atoomkoppeling naar lagere niveaus 

wordt bepaald. 

Na enkele millisekonden wordt de invloed van de nalevering 

groter, zodat ook hier, evenals bij de andere niveaus, een 

extra vertraging van het dichtheidsverval optreedt. 

4.5.2 Dichtheidsverloop van de elektronen en ionen 

en het energieverlies van de elektronen. 

Het berekende dichtheidsverloop van de elektronen 

en molecuulionen (figuur 4.13) is aan elkaar gelijk. 

Tot 200~s wordt het dichtheidsverloop bepaald door arobi

polaire diffusie, ionkonversie~ en dissociatieve rekombinatie. 

Na ZOO~s is alleen de dissociatieve rekombinatie nog een 

belangrijk'proces. De atoomionen verdwijnen zeer snel ten 

gevolg van ionk-onversie. 

De fierekende vervalfrekwentie voor atoomionen is: 

3 -1 5,25.10 s 

In figuur 4.12 wordt het verloop van de elektronen

energie gegeven, zoals deze met het morlel {s berekend. 

De elektronenenergie daalt tot de energie van de gasatomen 

in 80 ;.s, ten gevolg van elektron - atoom wisseh.;rerking. 

Het intensiteitsverloop van het rekombinatielicht 

zoals dat door ons gemeten is voor de nagloei van een 10 torr 

ontlading met ontladingsstroom 24 mA, blijkt ( 60 ± 10 )~s 

van de ontlading maximaal geworden te zijn. 
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De elektronenenergie is dan minimaal en de 

dissociatieve rekombinatiekoëfficiënt dus maximaal geworden. 
Hieruit blijkt dus goede overeenstemming tussen model en experiment. 

4.6 Numerieke berekening voor 100 torr. 

4.6.1. Het verloop van de dichtheid van aangeslagen atomen. 

In de figuren 4.14 en 4.15 worden de gemeten en 

de berekende vervalcurven voor 100 torr en 100 mA gegeven. 

Uit figuur 4.15 blijkt, dat het berekende dichtheidsverloop 
3 van de P2-atomen zowel op de as, als op 9 mm. daar vandaan, 

een goede overeenkomst vertoont met het experimenteel 

bepaalde verloop. De overeenstemming tussen model en experiment 

is dicht bij de wand (R = 12 mn1,) niet zo mooi; waarschijnlijk 

vanwege meetfouten door storende invloeden aan de wand. 
3 3 1 Het dichtheidsverloop op de as voor P1-, P0- en P1-

atomen, wordt ook redelijk door het model beschreven, zie 

figuur 4.14. 

Uit figuur 4.16 blijkt, dat het dichtheidsverloop van de 
3 P2-atomen tussen 100 en 500J"s voornamelijk bepaald wordt 

door driedeeltjesbotsingen. De negatieve en positieve atoom

koppeling tussen niveau M en R, kompenseren elkaar geheel. 

Na 500 Jks wordt de invloed van de nalevering groot, 

d h 1 d 
3 . 1" "k zo at et verva van e P2-atomen aanz~en ~J trager gaat. 

Tot 50 ~na het uitzetten van de ontlading overheersen de 

atoomkoppeling naar niveau Men de nalevering. Dit heeft 

een forse stijging van de dichtheid van de metastabiele 
3 P2-atomen tot gevolg.in de eerste 50)4s van de nagloei. 

De positieve en negatieve elektronkoppeling kompenseren 

elkaar geheel. 
3 Voor de P1-atomen is de dichtheidsteename 

3 tot 50~s analoog te verklaren als voor de P2-atomen. 

Het verval wordt verder bepaald door Holsteindiffusie, 

atoomkoppeling met M, SenT en de nalevering (figuur 4.17). 
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Aangezien de frekwenties van Holsteindiffusie en positieve 

atoomkoppeling vanui~ M elkaar niet geheel kompenseren 

en zij beide een faktor 10 groter zijn dan de andere frekwenties, 

heeft hun verschil nog een grote invloed op het uiteindelijke 

verval. 

Het 3P0-dichtheidsverloop (figuur 4.18) wordt 

sterk bepaald door atoomkoppeling en nalevering; 

het 1P1-verval door Holsteindiffusie, atoomkoppeling 

en nalevering (figuur 4.19). 

4.6.2 Het dichtheidsverloop van de elektronen en ionen 

en het verloop van de elektronenenergie. 

Het dichtheidsverloop van de elektronen en de 

molecuul ionen wordt bepaald door de dissociatieve rekombinatie. 

Gedurende de eerste 20)As na het uitzetten van de ontlading is 

de ionkonversie van belang. De atoomionen verdwijnen ten 

gevolge van deze ionkonversie zeer snel; de vervalfrekwentie 
. 5 -1 1s: 5,18 • 10 S • 

Het verlies van de elektronenenergie wordt bij 

deze hoge druk (100 torr) enkel bepaald door elastische 

botsingen met gasatomen. Volgens de berekening relaxeert 

de elektronenenergie in 10 ~s naar de energie van de gasatomen 

(zie figuur 4.21). 

Wanneer de elektronenenergie afneemt, neemt de 

dissociatieve rekombinatiekoëfficiënt~~toe. Daardoor 

zal de intensiteit van het rekombinatielicht toenemen 

naarmate de elektronenenergie afneemt. 

Uit de meting van het rekombinatielicht in de 

~agloei van 100 torr en 100 mA blijkt, dat de intensiteit 

maximaal wordt (15 + 5)~s na het uitzetten van de ontlading. 
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4.8 Bespreking van·enkélé.mééttésultaten. 

4.8.1 Overzicht van het verval ·vart dé ~s~atómén bij 

I,5 10, 50 en IOO torr. 

In de figuren 4.22 t/m 4.25 wordt een overzicht 

gegeven van het verloop van de dichtheid van de 2s-atomen 

voor diverse drukken. 

We zien dat het· verval van de 2s-atomen bij 

toenemende druk sneller gaat. 
3 In het algemeen vervallen de P1-atomen sneller dan de 

3 3 3 P2-atomen. De P0-atomen vervallen sneller dan de PI-atomen. 

Het verval van de 1PI-atomen gaat bijzonder snel. Dit is 

waarschijnlijk de reden waarom in de literatuur geen verval
I curve van de P1-atomen bekend is. 

Bij drukken van 10 torr en hoger wordt de 

nalevering door dissociatieve rekombinatie belangrijk. 

Bij hogere stromen heeft dit zelfs een dichtheidstoename 

in de eerste lOO~s van de nagloei tot gevolg. 

Het totale verloop van de dichtheden van de 2s-atomen 

moet met meerdere vervalfrekwenties gekarakteriseerd worden. 

4.8.2 Berekening van .DM.ért KMR uit meetresultaten 

bij 1 en 5 torr. 

In figuur 4.26 wordt het verloop van de dicht

heid van de 3P2-atomen bij 1 torr en 20 mA gegeven voor 

diverse plaatsen in de buis. 

Duidelijk is het sterke verval te zien van de 3p
2
-dicht

heid in de eerste 2 ros van de nagloei ten gevolge van de 

diffusie. De koncentratiegradiënt van het scherpe begin

profiel neemt van as .naar wand eerst toe, tot ongeveer 

R = 6 mm en daarna af. Hiermee komt het verloop van de 

vervalfrekwentie in de eerste 2 ros overeen. 
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3 -1 3 -1 Deze vervalfrekwentie is op de as: 1 , 3, 1 0 s en 0, 69, 1 0 s 

op R = 12 nnn. 

De meting op R = 14,5 is niet te vertrouwen, door allerlei 

storende effekten aan de wand. 

Uit het feit dat: 

1) de vervalfrekwentie na 3 ms konstant geworden is en 

2) de vervalfrekwentie na 3 ms onafhankelijk van de plaats 

~n de buis is (zie figuur 4.26) konkluderen wij, dat het 
3P2-dichtheidsprofiel "Bessels" is geworden. 

Vanaf 3 ms is de diffusiebijdrage konstant en onafhankelijk 

van de plaats geworden. De diffusieterm benaderen wij door: 

In figuur 4.27 wordt het dichtheidsverloop van 
3 de P2-atomen in 5 torr op de as gegeven voor diverse stromen. 

Ook hier zien wij, dat de vervalfrekwentie ~n 3 ms afneemt 

tot een konstante waarde. Bij hoge stroom, I = 100 mA, 

begint de invloed van de nalevering door dissociatieve 

rekombinatie g~stalte te krijgen. 

Het verval van de 3P2-dichtheid bij 1 torr 

wordt na 3 ms voornamelijk bepaald door diffusie en negatieve 

atoomkoppeling (zie figuur 4.2). Deze negatieve atoom

koppeling bestaat in hoofdzaak uit koppeling van M naar R. 

Berekeningen wijzen erop dat hetzelfde ook voor 5 torr geldt. 

Voor 1 en 5 torr, kunnen wij de vervalfrekwentie voor de 
3 metastabiele P2-atomen na 3 ms, indien wij de koppeling van 

R naar M verwaarlozen, als volgt schrijven: 

-- (&.t.\) 
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Met behulp van de vervalfrekwenties, die gemeten ZLJn voor 

en 5 torr: 

torr: 

5 torr: 
"'"' = -(485 + 15) "t\ = - (830 + 60) 

-1 
s 
-1 

s 

volgt samen met vergelijking 4.1 voor DM en K}ffi: 

DM = (4,2 + 0,3) 

KMR = (4,8 + 0,4) 

1018 cm- 1 s-1 

10-15 cm3 s-1 

Met behulp van vergelijking (2.14) volgt: 

-14 3 -1 K = (5,6 + 0,5) • 10 cm s 
RM -

Bij het bepalen van de koëfficiënten voor diffusie en 

atoomkoppeling is de atoomkoppeling van R naar M verwaar

loosd. Wanneer wij deze wel mede beschouwen wordt vergelijking 

4. 1 : 

n . 
waarin ~ de dichtheidsverhouding is van resonante 

~ 

en metastabiele atomen na 3 ms in de nagloei. 

De meest ongunstige invloed die het verwaarlozen van de 

atoomkoppeling van R naar M op DH en K1.m kan hebben is, dat 

1. DM 8% te hoog is in 4.2, 

2. Krm 10% te laag is in 4.3.: 

Enkele literatuurwaarden voor DM en ~ (bij 300 K) zijn: 

DM 5,5 10 18 cm- 1 -1 
(Ph59) = s 

10-15 cm3 -1 
l)m = 3,4 s (Ph59) 

10-15 3 -1 
~= 1 '2 cm s (La75) 

De door ons bepaalde diffusiekoëfficiënt ligt 

lager en de atoomkoppelingskoëfficiënt hoger. 
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Opgemerkt dient te worden, dat onze waarden nog slechts 

op enkele metingen berusten en dientengevolge een voorlopig 

karakter dragen. Het verloop van de 3P2-atoomdichtheid 

zal voor drukken tussen I en 5 torr nader moeten worden 

onderzocht. 

4.8.3 Bespreking van het verval van 2s-atomen bij IO torr. 

In figuur 4.28 wordt een voorbeeld gegeven van 
3 het verval van de dichtheid van P2-atomen op de as voor 

diverse stromen bij 10 torr. 

Zoals uit figuur 4.8 bleek, wordt het verval tussen 1 en 

3 ms voornamelijk bepaald door de atoon~oppeling tussen 

Men R. 

Bij toenemende ontladingsstroom wordt het verval tussen 

1 en 3 ms sterker, waarschijnlijk door temperatuursinvloeden 

op de koppelingskoëfficiënten, of door een verschuiving 

in de verhouding van de beginkoncentraties aangeslagen atomen. 

Na 3 ms wordt de invloed van de nalevering door dissociatieve 

rekombinatie merkbaar. 

4.8.4 Berekening van l(M. uit meetresultaten bij 100 torr. 

Zoals uit figuur 4.16 blijkt, wordt het verval 

van de dichtheid van de 3P2-atomen bij 100 torr tussen 200 

en 400~s na het uitzetten van de ontlading voornamelijk 

bepaald door driedeeltjesbotsingen. Bij een ontladingsstroom 

van 20 mA, wordt de totale vervalfrekwentie ~~ van de 3P
2
-

atomen: 

'\?f-\ = •( 6, 6 ~ 0, I ) • 1 0
3 s - 1 

waaruit volgt: 

~~ = (6,4 ~ 0,9) ,10-34 cm6 -1 
s 

indien wij aannemen dat de gastemperatuur bij 20 mA nog 

kamertemperatuur is (N =. 3,22 • 10 18 cm-3 bij 300 K). 
g 
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In figuur 4.29 wordt het verval van de 3P2-dichtheid getoond 

op diverse plaatsen in de buis, bij een ontladingsstroom van 

50 mA. Als funktie van de straal verloopt YM tussen 200 en 

400~s als volgt: 

R (mm ) 

0 

3 

6 

9 

12 

~., -1 
vt-\ (s ) 

- (10 + 0,3).103 

-: 3 
- ( 9 '0+ 0' 3) • 1 0 

- 3 
(7,1+ 0,2).10 

- 3 
- (6,6+ 0,2).10 

- 3 
- ( 4 ' 0:!: 0 ' 1 ) • 1 0 

Bij 50 mA zal de gastemperatuur hoger zijn dan de kamer

temperatuur en neemt van as tot wand af. De druk in de 

buis is konstant;aangezien: 

l "t.b) 

en --ft\ afneemt als funktie van de straal (gas temperatuur), 

volgt dat: 

0 M""T: met N > 2 • 

~p grond van een kwalitatieve beschouwing,zou men verwachten, 

dat N = 1,5 .Ook Phelps (Ph 59) vindt door meting van êr M bij 

twee temperaturen een dergelijke afhankelijkheid van de gastempera

tuur.Hij heeft echter geen nauwkeurigheden gegeven.Op grond van 

onze metingen vinden we,dat ~ M sterker van de temperatuur af-
I 5 hangt dan volgens T ' • 
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4.9 Konklusies. 

Met de gebruikte methode kunnen wij het verloop 

van de dichtheid van de aangeslagen 1s-atomen over tenminste 

4 decaden meten, met een gemiddelde onnauwkeurigheid van 3%. 

Met behulp van het model is het dichtheidsverloop 

van de aangeslagen is-atomen goed te beschrijven voor I, 10 

en 100 torr. 

Uit vergelijking van het model met de meetresultaten, zijn 

diverse koëfficiënten te bepalen. 

Met de berekende partiële frekwenties ~s een fysisch 

inzicht verkregen in de invloed van diverse processen 

op het dichtheidsverloop van de aangeslagen atomen in de 

nagloei. 

De bruikbaarheid van het model zal aanzienlijk 

toenemen wanneer de beginvoorwaarden beter bekend zijn. 

Vooral een betere kennis van de gastemperatuur en het 

verloop van de gastemperatuur in de buis, zou zeer gewenst 

zijn. 

De tot nu toe verrichte analyse van de meetresultaten 

behoeft nog uitbreiding. De waarden van de bepaalde 

koustauten dragen een voorlopig karakter. 

' 
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BIJLAGE II 

" " BEGINCONCENTRATIES EN KOEFFICIENTEN IN DE NUMERIEKE BEREKENINGEN 

In de navolgende tabellen wo~den de beginconcentraties, de 

elektronenenergie, de gastemperatuur en de koMfficiMnten gegeven, 

die gebruikt zijn bij de numerieke berekeningen. 

Beginvoorwaarden: 

p -~ nR ns nT n nl n2 u T (as) T (wand) e e g g 
$'. lo~ 'S'.Io8 '·lOB ~.\0'8 S.\o C!) 3. \<o 1\ 2.\.o' ~ ~\0 3oc 

lO S'.\Jo 3.\JO \.\0\0 ~.\o'o l.\o10 ~ lO 
2,~.\o 'l•l· \c s- ?.lS 3oo 

s-. \0\0 ~.\oiCI l. \.oto ).\o'o 11 
9,\09 '5'. \o" l,S" S'o 3oa loo -;.\0 

1 10. 100 1 
i 

10 toe.·::-p I 
I '· 

DM l8 " ,, aS 
~ 

-l'i ' -•'4 -·~ -s.t~·'o ,sr. \a i, ca,.. \o 2,'lt· \0 .'~ 181.\o : \,o"l.\A 

' -----·----••A~ --~-.,..,. .. ......,_._ . . 

Ds ; ,g Co 'i'S' ,Q ,g I 
\) .tÇ" l ·IC.C. •l'!t · \o ' • \o 9, &1' \o I KSM 'S", ~~. \.<Ö 9,1'· lo , 2., ~1· \..o 

I ·-------------- t---·-
_______ ,...___ ___ 

tt\ 5,'1\.f.w-)'1 ",,,.\..o-ll.f \,2.1.~3?. j ~M ,,os.\o·IL( '·l~·\.Ö'~ ''-'•t).VÖJ"( 

)/~ -~s -\~ -3'1 t .. :s- ... ar : -.. ,<( l 
':},1oS.\O ~,T0.\.0 \,1~·~ KSR $",'11.... . S,fl.... >.,l'i."' I 

Vx:tt ".1' "4 '4 - -tl.i' ... I( ·•'t i"') C>O • \ 0 2,t9. \.o Za IV. \.o ~R l 1 o'9.l.o , '•'t"l·\o 
11.\ 11-S· lo 

--:-· - -~--.. --

""~T l,co. \o'f 
-; 

2,~'1 -~ ~s -•s- -·~ . ·I'( 
-L I~'\ ,\0 ~ 1 'Jt ' • \,o \ 1 Ç"O • \4'1 '-\1ol. ~ 

' . ; -·--· 
G(, -\.9 •11 .,, 

E· -~ -" : b '1.'i'b. \o \,'tl.'A 'Z,•Ul.o 
RM ~ I I b • \o I ,, OI.. \..- ; \ ,,_,. • \Ja-

; 

.. ~t. -'1 "l .\t. -r--
! -=i-~ ESM 

~I ., 

'S "eo. VD S',oo.\O ~,oo.V. ,,,".~ .. ,,c,.\.0 '\,13. \.0 
! i ------ï ---

'4 'l 1.~ ' 
! ·1-D al l,l.\.0 ·'·l·\0 ,,-..\0-t.,,llo ,,'ft.o - ETM 3,21·\o·i :-~.~e.c.. Uó"f ,'-\,'\1.. \o 

- ___ !!!1_ i -- --------, : 

D a2 '4 2 \Ij 'l. 3 I ( lrll•w:Jt- ESR ~:, -s[ .. , ! -~ 
'1 13>.'0 • 1 ol)· 1 1'(.to -1,~ 1.0 ~,1 ,1./è \ 1 0l.~ tl,t~.\.6 

. 2,~~ t-----~1 --~-----
o{2. (1,$"9-l~,t)..;l (1,>!-IM)">f :::1--

r ::: 
"··~ ... -~~'\~ <~! ~.~ ~-

(,,b,- t'4 1 t.)\o·~ ~,C,'( .lo-~ \,oC..'-c)f i.\ 1lo. \..o ... f-
- ll 

. . V<?or de gebru1.kte eenheden zl.e hoofdstuk 2. 

Dal'Da2 en~2 worden gegeven voor de elekronenenergie aan het begin, 

en voor de gastempera~uur. 
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Figuur 4.2. 
3 

Berekende partiële frekwenties voor P2-atomen; 

p =1 torr; I = 20 mA; R = 0; 

De Neg.At. koppeling van S-M en T-M zijn niet getekend. 
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Figuur 4.3: 

Het berekende verloop van het dichtheidsprofiel 

van 
3

P2-atomen als funktie van de tijd na het 

uitzetten van de ontlading. 
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Figuur 4.4. 
3 

Berekendf! partiële frekwenties voor P 1-atomen; 

p = 1 torr; I = 20 mA; R = 0. 



Figuur 4.5. 

Berekend tijdsverloop van de dichtheden van Elektronen (ne)' 

Atoomionen (n1) en molekuulionen (n2); 

p = I torr; I = 20 mA; R = 0. 
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Figuur 4.6. 

Berekend verloop van de Elektronenenergie als functie van de 

tijd; met Ue overeenkomend tijdsverloop va~ a2; 

p = 1 torr; I = 20 mA; R = 0. 



... 

.. 

~ -----f!l;o ~ •· . ··-· . ··- :_::;+ . ·--:te .•• ~ -- ~ 
-- ~· .• - f-'- -~ - -- --·- ·-f-'-'-- .:....i- .... 

~ttf:THH~t'tft#±~fb82f#+P~B4H8*#*Hi±ffhl~~~+4.~~#W~ilif:wg~~44~~ 

~·-t~~RS~~~f.t~~~~#2~~~~~~~~&.4~~~~~~1~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~LN 

!!..; !+TL :...--- tt. :1!"7 ~,: ::c. :r;: :::· :;:.: :~~~ ~ü: :::: .:1: ·+:: ~t: ::L -:::.: ~-: fr!; ;!- ~::~ :-~: ·-- ::~: ::._:: ~:r: ::~ :::_: :::: :- ~ -· 
. ' ' ! 

I 

Figuur 4.7. 

Berekend (volle lijn) en gemeten (punten) relatief dichtheidsver-

loop van de 2s-atomen; 

p = 10 torr; I = 24 mA; R = 0. 



Figuur 4.8. 

Berekende partiële frekwenties yoor 
3
p -atomen· 2 ' 

P = 10 torr; I = 24 mA; R = 0. 
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Figuur 4.9. 
3 

Berekende partiële frekwenties voor P1-atomen; 

p = 10 torr; I = 24 mA; R = 0. 
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Figuur 4.10. 
3 

Berekende partiële frekwenties voor P0-atomen; 

p = 10 torr; I = 24 mA; R = 0. 
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Figuur 4.12. 

Berekend verval van de elektronenenergie als funktie van de tijd; 

met Ue overeenkomend verloop van a 2; 

p = 10 torr; I = 24 mA; R = 0. 



Figuur 4.13. 

Berekend verloop van de elektronendichtheid 

dichtheid (n J en de molekuulionendichtheid 

van de tijd. 

3 de P2-atoom-

als funktie 



Figuur 4.14. 

Berekend (volle lijn) en gemeten (punten) relatief dichtheids

verloop van de 2s-atomen; 

p = 100 torr; I = 100 mA; R = 0. 



Figuur·4~15. 

Berekend ( volle lijn ) en gemeten ( punten ) relatief dichtheids-
3 verloop van de P2-atomen; 

Parameter is de afstand R (in mm) tot de ontladingsas. 
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Figuur 4.16. 

Berekende partiële frekwenties voor 
3
P2- atomen; 

p = 100 torr; I = 100 mA; R = 0. 



Figuur 4.17. 

Berekende partiële frekwenties voor 3P,-atomen; 

p = 100 torr; I = 100 mA; R = 0. 
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Figu_ur 4. 18. 
3 

Berekende partiële frekwenties voor P0-atomen; 

p = 100 torr; I = 100 mA; R = 0. 
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Figuur 4. 19. 

Berekend 
1 

verloop van de partiële frekwenties voor P
1
-atomen; 

p = 100 torr; I = 100 mA; R ~ O. 



Figuur 4.20. 

Berekend verloop van de dichtheid van electrenen (n ) en molekuule 
ionen (n

2
) als funktie van de tijd. 

p = 100 torr; I = 100 mA; R = 0. 



Figuur 4.21. 

BerekendTerloop van de elektronenenergie U als funktie van e 

de tijd. 

Overeenkomstig verloop van a 2• 

p = 100 torr; I = 100 mA; R = 0. 



Figuur 4.22. 
3 

Gemeten relatief dichtheidsverloop voor P2-atomen op de as van 

de ontladingsbuis. Parameter is de druk; 



Figuur 4.23. 
3 Gemeten relatief dichtheidsverloop van P1-atomen op de as 

van de ontladingsbuis. 

Parameter is de druk; 



Figuur 4.24. 
3 

Gemeten relatief dichtheidsverloop van P0-atomen op de as van 

de ontladingsbuis. 

Parameter is de druk-;" 



Figuur 4.25. 
1 Gemeten relatief dichtheidsverloop van P1-atomen op de as van 

de ontladingsbuis. 

Parameter is de druk; 



Figuur 4.26. 
3 

Gemeten relatief dichtheidsverloop van P2-atomen; 

p = 1 torr; I = 20 mA; 
Parameter is de afstand R ( in mm) tot de as van de ontladings

buis. 



Figuur 4.27. 
3 

Gemeten relatief dichtheidsverloop van P2-atomen; 

p = 5 torr; R = 0; 

Parameter is de ontladingsstroom I. 



Figuur 4.28. 
3 

Gemeten relatief dichtheidsverloop van P 
2 
-atomen; 

p = 10 torr; R = 0; 

Parameter is de ontladingsstroom I. 



Figuur 4.29. 
3 Gemeten relatief dichtheidsverloop van P2-atomen; 

p = 100 torr; I = 50 mA; 

Parameter is de afstand R ( in mm) tot de as van de ontladings

buis. 


