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De meting van een stroomsparulings

kara1cteristiek v<:m een Townsend-

ontlatting in Cesium. 

R.H.B.Tan juni 1968. 

Elektrische stromen; die door en over de glaswand lopen 

tij een ontlading in cesiumdaf!!p, worden· d.m.v. een a;:1n 

Je binr.E:hk:;nt van tie glclS'Nand opgedampte metaalfilm 

e:escheiden v:w de ontlAclingsstruom. 

D~ :>troomsrnnningskal~akter·1stieken vaneeY1 ontlading, in 

het stroomgebied tot 10-5Ampère, in C~siumdamp lijken 

op eeri niet-zelfstandie;e To'Nnsendontlading. Er zijn 

aar-lwijzingen gevonden'0..':Jt thr~r·mionische emissie de oor

zaak is van deze ontla<'iind. 
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De Pasche~urve voor Cesiumdamp is door Bratescu [1] bepaald 

voor waarden van de gereduceerde dampspanning kleiner dan 

0.5 mmHg. Hierbij vond hij dat de gereduceerde elektrodenaf"stand 

p
0

d behorende bij het·rninimum van de P~schenkurve 0,244 mmHg cm 
bedraagt. Voor grotere waarden van de dampspanning zijn geen 

metingen van de doorslagspanning bekend en het is tot nu toe . 

techniech niet ntoielljk geweest Townsend's ionisatiecoëf"f'iciënt 
l '111 ._. • • 

a voor cesium te bepalen. De oorzaak hiervan is dat we de ont-

ladingsbuis· op een hoge tempera tuur (tot waarden va~ 600° Celsius) 

moeten brengen om de hogere waarden van de cesiumdampdichtheid 
te krijgen. Bij een hoge· tem.Peratuur gaat cesi-um e"en reactie met 

de in het glas aanwezige oxiden· aan en dif'f'urideert cesium in· 

het glas. Een glassoort [2], die de dif'f'usie van cesium ook 
. . . 0 

bij hoge temperaturen beperkt houdt, is tot 550 Celsius cesium 

bestendig. 

In ons laboratorium is een nieuwe methode ontwikkeld voor het . 

meten van de ionisatiecoef'f'icient a , de Hoog [3]. Deze methode 

ondervangt enk~le van de technische moeilijkheden bij de bepaling 

van de ionisatiecoef'f'icient ~an cesium. Dit is voor ons reden 

geweest na te gaan welke technische moeilijkheden thans nog 

resten voor het meten van deze coef'f'icient voor cesium en meer 

in het bijzonder voor het onderzoek van de Townsendontlading in 
cesium. 

Voor hogere waarden van de temperatuur T wordt het glas zo

danig elektrisch geleidend dat de elektrische stroom door de 
glaswand in grootte .vergelijkbaar wordt met de stroomsterkte van 

de Townsendontlading (T > 400°C in 1 à 1~A). Vullen we de buis 
bij deze temp.eraturen met cesiumdamp dan neemt , door de binding 

van het cesium aan de glaswand de gel,eidbaarhefd van de wand in ster
ke mate toe. De binding van het cesium wordt veroorzaakt door 

adsorptie aan het glasoppervlak en absorptie door de glasmassa. 

De elektrische geleiding vi~ de geadsorbeerde cesiumlaag is 
waargenomen door Lovell [L+] en nader bestudeerd door Blackf'ord 
[5] en Levine [6]. uit·de door hen verkregen inzichten komen we 
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tot de conclusie dat het practisch moeilijk zal zijn de geleid

baarheid van de glazenwan~ te verkleinen, 
Het ligt thans.• voor de hand na te gaan in hoeverre het mogelijk 

is de ontl~dingsstroom gescheiden van de stroom door de glas

wand te meten. Een voor de hand liggende methode is het afvoeren 
. 

van de lekstroom via een metalen band, die de glaswand plaatselijk 

onderbreekt. 
Dit is ni~t gedaan,. d~ar het cesiumbestendige glas praktisch 

niet me"t --e8n nietalén ·cilinder is te versmelten. 

In plaats van de metalen ring maken we gebruik van een aan de 

binnenkant van de ontladingsbuis opgedampte metalen ring. 

In dit werk houden we ons ~n het bijzonder bezig met het gedrag 

van dunne metaalfilms bij de aanwezigheid van cesiumdamp. 
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De electrische weerstand van glas in contact met cesiumdamp 

wordt bepaald ~oor de- ~eerstand van het glas zelf (volumeweer

stand) en de weerstand van de door het glas geadsorbeerde cesium

laag (oppervlakteweerstand). 

Glas bes-taat ui. t een netwerk van zuursto.f tetraeders met in het 
centrum, de netwerkvormende ionen zoals S14+ , B3+ en p5+ • 

Doordat een aantal van deze tetraeders een zuursto.fion gemeen 

hebben (z.g. bridging zuursto.fionen) wordt een onregelmatig 

netwerk van polyeders gevomd. In de holten, gevor~d door de 

netwerken, bevinden zich (zwak gebonden) de netwerkmodi.ficerende 
positieve ibnen, zoals Li+~ Na+ , k+, Ba++ en Ca++ , die de 

overmaat aan negatieve lading van het netwerk compenseren. De 

negatieve lading van het· netwerk '.'lordt veroorzaakt'door zuurstof

ionen, die tot ~~n tetraede~ behoren. Onder invloed van een 

electrisch veld bewegen zich de netwerkmodificerende ionen in 

de holte en kunnen·nadat ze energie uit het veld opgenomen 

hebben over•springen naar een andere hol te. Deze verplaatsing van 

ladingsdragers is verántwoör•delijk voor de geleidbaarheid van 

glas. Uitgaandevan bovenvermeld model wordt de specifieke 

volumeweerst.an~ Pv , van gl.as volgens Stevels [7a], Rasch en 

Hinrichsen [7b] als .functie van de absolute temperatuur T 
gegeven door: +/KT 

p = V 
6 K T e (1) 

~ 

De volgende benadering van betrekking ( 1) ·is van voordeel bij de 

interpretatie van een 

de glastemperatuur T 
weerstandsmeting aan glas als fUnctie van 

10 A en B zijn constanten 
log ·Pv: A + B / T (1 b) volgens Stevels 

TJ = gemiddelq.e af's ta.nd tussen de hol ten 9 x 1 o-1 0 m 

b = aantal manieren waarop het ion kan verspringen 3 

V = 13 -1 . vibratie.frequentie van het positiève ion 10 sec 

in zijn holte 

~ = activatie energie. Deze is ai~ankelijk van 

de temperatuur 

0,55 tot 1,1 eV. 
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. 20 -3 n = d,.ich'theid van de netwerkmodificerende ionen 2 x 10 cm 

m 
k =konstante van Boltzmann = 1,38 x 1o-23 Watt-sec/kelvin 

e = eenheids+ading ~ 1,6 x 10-19coulomb. 

Volgens de gegevens van Meekenzie [8] en MacMillan [9], blijkt 

experimenteel:~e betrekking (1b) binnen~ te voldoen. 

Moore en De Silva [10] beweren dat de in 1952 beschikbare ge

gevens óver weers tÇJ.ndsmetingen niet nam~Vkeurig genoeg zijn om 

verband 1 b te bevestigen. 

De gegevens van [8J en [9] bet~effe~de de specifieke volume

weerstand (zonder absorbtie van cesium) van glas zijn in graf'iei<: 

1 verwerkt: 

De oppervlaktegeleiding ·vindt plaats via de op: het· glas gead

sorbeerde ces i uma tomen." Voor de· bedekkingsgraad () · ( de verhou

ding tussen het gh1soppervlak bedekt door cesi urn en het totale 

oppervlak) kleiner dan 0,1 ~an het ladingstransport beschreven 

wor·den met een tunnel eff'ect. Deze oppervlaktegelei ding is door 

Levine [ 6 j theoretisch en-· experimenteel onderzocht. 

Een soortgelijke situatie treedt op bij de geleiding in een 

al::<.ali-ammonia oplossing, ~rnold en !~atterson [11aJ en de 

geleiding van 'opgedampte metaalfil~ns met de dikten 10 R tot 

100 5t, die bestaan uit groepjes metaalator~Jen Nengebauer e.a. [11b]. 

De electronengelei ding blijkt evenredig te zijn met de tunnel

ener-gie van twee nrtburige ces i uma tomen. De tunnelenergie i.s een 

f\mctie van de golt'f'unctie v àn de grondtoestand van het cesium

atoom op het glas. Voor deze golff'unctie, de de 2p waterstof 

goli'f'unctie blijkt te z1jn en een bAdekl<:ingsgraad. 

~ < 0,1 is de tunne~energie en daarmede ook de oppervlaktege

leiding in benadering evenredig met het k .. JVadraat van de bedek-
I . 

kingsgraad ()~. De speci.{'i.eke OpiJervlakteweerstand p 0 wordt 

gegeven door : 

2 4s/K 2tfK~J .2 •a/K.Tgi•J' 

p :3,75xl0~ e x e x 
o K2 

e. (2) 
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K is diëlcctrisch constante. Deze is voor glas: s<K<9 

van Bol tzmann = -16 g/ k is de constante 1 ,>6 x 10 er kelvin 

As is de vorm1ngsentrQpie • Volgens Levj.ne en Gyf'topoulos [ 12] 

ls de vormingsentropie een gevolg van de af'name van niet 

doQr cesiumatomen bedekte oppervlak door adsorptie van 

een ·cesiumatoom. Door deze af'name gaat de adsorptie van 

een volgend cesiumatoom minder gemakkelijk. Voor elle 
ó. 

schone aluminium keramiken is volgens Levine 5, 5< k~ < 6,2 
is verdamping·senergie· van cesium = 0, 747 eV 

is oppervla~teadsorptieenergie = 0,85 eV 

is absolute tempera tuur van het vloeibare cesium 

is absolute tempera tuur van het glas. 

. ' 

De we ers tand van een_ glasoppervlak · (van een· pyr·exbui s) met lengte 

1.6 !_ 0,1 cm en een breedte van 4, 7 !_ 0,2 cm. in cesiumdamp iS 

als f'unctie van T
08 

bij een _ glastempera tuur van 488 kelvin en 

als f'unctie vnn i1e giasternperatuur bij TCs = 398 kelvindoor ons 

gemeten en uitgezet in respectievelijk figuur 2 en 3. 
'Ne zien in ci,eze graf'ieken" dat het exponentiel gedrag van 

betrekkir1g (2y bevest'igd ~.'ordt~ In grat'iek 3 schrijven 1''e, even

als Blackt'oPd l5 J, de wèers tandsaf'name bij tempepa turen boven 

T 1 = 5b0 kclvin toe aan R.fname van de volume"reer-stand van pyrex. g as 

*De door O:lS gemeten lekweerstand is vele malen e;roter dan de 

door Levine berekeEde minimale specif'ieke oppervlak teweer-

stanéi Z · i = 10 kil, die veroorzaakt wordt duor tunnelge-opp.m n · 
leiding. Dit duidt erop, dat aan de bovenvermelde voorwaarde 

is voldJ:.u:in. 

Bij het meten van de st!'ooms1)ar:.ningskar kteristiek van de 

To'.'msendontlading in ceshun wordt gebruik gemaakt van een met 

c-esi urndamp gevulde 1;la~~en omh~llsel w~1arbinnen t\.l.'ee metalen 

elektroden zijn nr-mgebrach t. De totale elektrische weerstand 

van het glas tussen de ·beide met:CJaldoorvoeren noerllen we de 

lekweerstand. De lekweerst~nrt bestaa~ uit twee componenten 
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-de oppervla~tew.~erstanO. Zo:pp en de volumeweerstand Zvolume• 

Van ee rl cylindervorm i ge ontladingsbuis met leng te 1, irl''~endige 

diameter D en dikte v~,n l:et glas d wordt de lekweerstanC. Z 

(3) z =· ---'::.--
+ 

met zopp= p0 x "L 
0 

zvol = Pv x -'=-
" o·d 

en 

p 0 = specifieke oppervlakte

\Veerstand 

Pv = specifieke volumeweerstand. 

De bijdrage van de ver•vorming van de buis aan de ui te inden 

;vaar de metalen doorvoeren zijn aangebracht rs verwaarloos-

buar. 

De waarde van de volurneweerstand en die van de oppervlakteweer

stand vn.n een buis met ue geometrische n.fmetingen 1 = 20 cm, 

D = 5 crn en d = 0,1 cm zi~n voor verschillenne 1vaarden van de 

tempera tuur van het vloei bcu•e ces i llm TC ( 1.•·elke e·en maat is voor· 

d • 'l ' ) 1 -r> t • S 1 000 ' f • k I . 1 t e ces1 umc,s.mpspamung a s ... unc 1e vo.n r-- 111 gl'B. 1e q u ge-
glas zet. 

Bij cle berekening van :Je grn.rïeken vnn de colurneweerstand is geen 

rekening gehouden met de absorbtie van cesium door het glas. Deze 

treedt volgens Kuhn [13] voor glazen verkrijgbaar ·voor 1932 , op 

bij t~mpera ~uren tz. r·oter dan 700 kel vin. Door deze absorbtie zal 

de volumevveerstçmd op een vool' ons onbekerrle wijze in waarde 

kleiner v•o:·den. Voor de meting van de s troomsvanningskar·ak teris

tiek van de Townsendon tlad ing moet de gereduceerde druk van de 

cesi urndamp, willen w.e bij waarden van p d groter &9.n die behorende 
0 

bij het minimum van de ~:aschekurve [1 J meten, groter zijn dan 

1 torr. Dit betekent da 1. TC groter dan 5 7G kel vin moet zijn en s . 
de oppervlak teweerstand in de ordegr~otte van 1MQ is. De aldu~ 

geschat te waarde van de totale lek'Neers tand is ontoel&a tbanr klein 

voor de meting van een s trooms1;anningsk pak ter is ti ek van qe 
To,·:nsendontlading i11 cesiam (10-7 tot 1G-5 Ampère). 'Ne zullen 

thans Th'1gaan of het mogeJijkis oij de meting van de stroom door 
' ' 

de ontl11dingsbuis de ontladingsstroom te scheiden van de lek-

stroom. 'Ne prol)er·en dit te realiserer. cioor de stroom door en 

over de glazenwrHtd l:mi ten de s troomme te;r om Çtf te voePen. 
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Scheiding van <le lekstroom 

,. 

Wanneeer we een metalen cylinder, ~i ie de glg swand onderbreekt 

op dezelfde potentiaal brengen Yls de meetelectrode (kathode) 

dan is de elecirische stroom door de glA.svvand tussen de 

cilinder en de kathoje., als gevolg van de 1':eerstand van de 

glaswand, nul. (zieschets). 

Dit houdt in dRt de lekstroom cUe over' en door het glas ·loopt 

de meetelectrode niet bereikt, zodat.de gemeten stroom ~elijk 

is aan de elektrl3c'1e stroomsterkte 'l'in de kathode. Dr;':l.r een 

metalen cylïnder zich heel moeilijk met het cesiumbestendige 
I . 

glas laat versme~ten moeten we hier volstaan met een metalen 

cylinder die a':an de ~inne"JÜG-t.nt van 'cte OiÜS is bevestigd. Ne 

kunnen dit uitvoeren door een me'talen cylin:ièr tege·n de glaswand 

aan te drukken of w:-J. t gur:s t iger ~jal ·d jn, de metalen cylinder 

in de vorm van een 1:::>sta op te brengen of' op te da:r;pen. 

Schets a~voersystcem .. 

mf 
i1 = lPkst:roorn 

12 = ·:.:>n tl qdi ngss troorn 

+ p.,~ = resp. anode en 

d . 
kathode ... 

me taalf'ilm. . rn.f., ::: 

I I ~ 
.... 

lo . 
I I -
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IV. 1. Dunne metaalfilms in cesiumdarnJJ 

Met behulp van een aan de binnenkant van de buiswand aangebrachte 

metaalfilm wordt de lekstroom,die over en door d~ glaswand loopt, 

gescheiden van de ontladingsstroom (zie hooFdstuk 3). 
Aan de metaalfilm stellen we cle volgende eisen: 

1.De hechting var1 de metaalf'ilm aan cle glaswand moet dusdanig 

zijn dat de pvergangsweerstand :tussen de metaalfilm en 

het glas kleiner is-dan de ele2tris~1e weerstand tussen 

de meta.alfilrn en de doorvoer van de kAthode. 

2.Dit zelf'de ~eldt voor'de electrische weerstand van de. 

metaalf'ilm. 

De hechting van het opgedampte metaal aan gla~ wordt mede bepaald 

door een oxidelaag die ~i eh tussen het metbal en het glas vormt. 

Dit betekent dat een grote affiniteit van het metaal voor zuur

stof beverdePlijk is, volgens exper·imenten van Williams en 

Backus [Hl] e.a., voor~ de adhesie van het metaal aan I'S1as. 

De ge~evens, .Jit de metingen van Williams m Bac}(·us en Benjamin 

Weaver [15] , over de hechting van metaalfilms op glas zijn in 

on<ierstaande tabel op~enorrien. Een slechte, matige of goede 

he eh ting komen re spe ctieveli jk overeen met een schuif'krn.dl t, 

waarmee de metaalf'ilm van het glns te ver•l'ijcleren is, van 

2 gr-am, 30 gPam en 500 gt'arn. 

De sp~cif.ie~e elektrische 1.veerstand van massief metanl bij 0° 

Cels 1 us is n":ast de hech tlng van metaalfilms op glas ver meld •. 

Tevens zijn literatuurgegevens over eventuele arnalgatie van 

rna:ssief' metas.l ruet cesium in dezli"'de · t~tbe1 opgenomen. 

De voor de constr~1ctie ·van de ont1adingsbuis te gebr.liken metalen 

zi~n:Fe, A•?;, Cu, Mo, Ta, Ni en in r!iindere mate Pb en Ti. 

De literatum•gegevens [18],[19] ovel' opgedamt;te f'ilms in cesi\-1-m 

damp bevBtten geen in:f'or-rnatie voor· het temi)err<t,mrgeèied waarin 

·.ve werken. 

Het elektr-ische gedrag van opged;-;r~,pte metc><d.:i:'ilms in Cesiumdamp 

ziJn onderzocht ö:,;:.r de over-L;e lit,~~·r:r"<Ur?eP;evens betr•ekking 

hebben op massief' rnet~-rnl. 
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Tabel 9 

me 
hech tirig 

t 1 1 a a op g. as D 

ijzer goed ~1 Ox1 o-6ncm 

nikkel g_oed 6.e 

platina slecht 10 

goud slecht 2 ,L+ 

zilver !Slecht 1.6 

~GîA:!r "na tig ~ ~ 
1 • f 

~ 

ti taar.~ t!oed - -
rilo b l m - -
tantaal - -
rno l;yb- guecl -
de en 

;, 

c i es urn· i nterac ti e 

rvolgens legeringssys tema tie'. 

van Wever vormt ijzer met 

cesium geen le,gering. 

- --
Platina WOY'd t door vloeib<o.a: · 

Natrium en door natriumdamr 

sterk armgetnst bover. 

T :: 450° c 

Een ·opgedamvte goud:film vormt 

met t--"' . ....., .. cesium een legering 

Volgens therrniser.e en 

rÖn tgemmalyse vormt een 

sta~:f goud t:en leger int', 

met alle 8.l k[CJl imetB len i ·-
Een opgedn:rtpte zilver:'ilm 

'• 

vor•m t met cesium geen ! 

legering 

Een staa:f ?.ilver vo J'nl t geen 

legering met ces i:un 

Een opged::;r:wte :-:urt~r:r·u rn 

VO!'mt met ces i 11m _;;;een 

le~~er·ir:cl ' 
~ . 

Ee~1 staaf kone1' VOPDit geen t 
legering met ce;:;i ,lm 

s tr11 ctll!l ~·ver>and. er• i ng : . 
c. ... 'I c:: :-, e ~~) ~-, : ik.te v:n· l' 

!. 
~ 

..... ;w u,.n, 

Y'· (' ..... u:t ~ C. C)(.,_.u !lUI' cun t:.u.?t rnc t -

vloeib;'''r' cc=:s.1 ilr!u.1f·tP:~; Oè.' 

c::c:,···:_;r l: _,_)J ,e ,-;lUS 

. 

Li ter a t uur. 

F .·Never [ 16] 
I 

-

.. -
Heycock, 

Hacks.pill [ 17] 

Somroer [ 18 J 
Biltz;J\feibke[19l 

KienEl st, Ver ma 
[20] en Klemm. 

Somroer [ 18 J 

[20} -

[ 1 b J 
[20] 

Hargr>eaves, 

M&yo eC~ Thomas 

[ 21 J 
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Onder zo eh t zijn de volge.nde me ta~·lf il::1s; 

b,@Ni, F~,- Àr.sr UiCr,, Pt, i~n ~n Sn 0 (m~t flucrdüp@) 

kl ,, 
, •• c. 

, .. 

Opdampproc~~'i~ 

De reinlging vai1 het Pyrex gJas geschiedt in een met hlc:ohol • • gevuld ul tt·a.soonb:"vL • In enkele ~evallen is geen gebruik van 

het ul trasoonb<.itlli (dei"'ect) ~~811!-l::l'-\t maan 1"er•d ht::t El.2S in 

~ücohol g~sr0t::~o. 

Gedure:1de ter:mL1,Pte er::n ~Fi ll' uur 11:erd dit ,:!;las in vaC'lHm 

ontgast bij _te:q:;er>atur•eJ. t~1sser: 360 en 360°Celsius. Het 

metaal werd op dit ;l>:..s ~•p,.•edwnpt met een sr.elheid van onge

veer 100 Ä/ sec. De ter:;pei'""J tu:u• van het glas 'Nas d8ar·bi j 
' . 

370 
' r ... ,, l . 

. R Lj.vv ve Sl'lS. 

ion i sa ti e:nar.ome ter·, 

. ' 

Tijde-rs het opdam1~en wee de inet een 

gemeten ·J"'~J.k kleiner- cisn 3x1 o-6- mmHg. 

* Indiel: stof'dee-;ltJes op het .gbs ec:1tel'b.~ijven wordt ir, tSedestilleerd 
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De electriscLe eigeLsctulp;_:en van \ie rr1eV,u.l:'ilms in r_;~;:3illm ~ijn 

or.der-zocl'1t r.;P.t ,·"je in f.i(;;,,<J• i-t. 3.: gesr•:iet:F::::; bui?en 

Schets buis met metaalfilms 

~=~---c~,Koudste pl.aats in 
de bui·s 

m1 zijaanzicht 

~t:~]~· _...E[~-:::::::::::11[.._· c > m t= met a alf i I m 

_bovenaan zicht 
fig. 4.3. 1. 

5e·•:e-:;s t met Ces l ·; :r;:}·-: :1tp. ~: tr:: l'b i,~ was de rnt:~ t<<:.l f'i 11:1tel.i~)t:l'i.c. t-11 ur-

3 '10 .. ~ 1 ·('( O,-,p.].-..·: ~-· rl t-,r n~ )'~·t~ · .... ~ '· 1· ":lt, 'd't t . _ ,, -~-·-- ,~-- . .::>1 ~.,.en "e e.J .• , .. r,, ·hl ... Vrln lC Ku.1 se pan 1n 

d . . I 1 • d . ., -. • . . 7 ,~,( \(),~ ~ I ,., "; ' ...." e ~.·t: l.;·~ t{ r~1ner~ r-..?1 o_L ("'~el.l~t~ ~1~·iil )' .... ~~~ ~.-~6-Á.~~) .L1lo. 



taal o_r;br>er1c:; 
wetèHAle 

0 + 
uor- spr•,.ei 
pe 

12 

Tabel 
I 

veccuurn 'A'eer·s taod weet -
ja=+ bij 2C'"'C strccm 

!neen=- ~(mA) 
. ! 

I + 
' I 

13CO tot 
17000zoor· 
T=2d0 -
43C C niet 
reproduc,.,r~ r 
böc:ir 

o, 1 -

rtr--en=-

I + 

--+--~---+----+-~~-:=:----+~-,--t---:--.":--:->"":"t--- -··--
pasta + 1,7bil v,L~ .+1.3:z1V + 

I 

l 

1 
pasta + 17~TI + 

ces i umdarr::: ·::e~:rs té:tnd 

me~tstroo:T! 

;;. mA 

s ter·ke toenmr,e weer-stand 
wordt groter· ciEJ rl 1Mfi 
T1 =temper": tuur. ~loei baar 
~s. voor· T > 340 C. De d<Jl 
.·üc!ltige 1fiag is bruin
Z'"A r t .:·e·~·o r>den 

-ö;-4-}.ve~r s tanèiis eë~~ 
tie Vë::1 T1 (T1 <270 C) 
en vor·ieert Va:' 11U 
to t 2 ë 00 • .lid"1t verkleum 

o,-:_~1 H=_",_30ll: )50""C toename 
tot 

~), c s F··).·_ 1(J't 
I . v:m de 'Yeer·stand bij 

l · 0,1 toem:::;~ T1 ;afname voc 
T1 >25C'

1

C,a.on..kere klew 
----+---~---~----~~~------+·~~-~~~~+----~~~~·HRn bi~nenkRnt 

0 pdarr(Bl 13mA~=-.Z.7~n ! ~ 3: ra% -s,on 14 0.7 _5x1(]'1 + 

" i + 16,7 ?~ 
! 

ï opdumc.·en I + 2?.fi ' . Ü 1 ~ 
l + 0,6 
l + • ?!I~ 2: 
I 

I 
I 
l 

l 
I 
I 
1 

+ 
+ 0,02 
1. 'Q 1(j3 + ',~uX ' 

~bx1CJ3 + 

0 + . 
I 

O,~rrAi 
! 

D,b: laag is gebladderd 
0,5 

1
~ af~~~eweerstand bi~ 
tc. .. end,ne T, 

.J. 
:van 2600 1300 

0 !T -7 ~ C ~ - 3~0 C l- 1 ., ·1~1- _; 
;niet repr·od :lCeerbaar 
;ni •::t verkleurd 
! 
' 

: + 
I 

. Ag I opd8fiif_,en 0,66.U ~ ,o j 4,) i2,32.:t. o,g7n 
---4·---------+----~--------~----~------~----~~----'~Tl < 340 C 

+ ; 
I 

·en-, 
!"penseel" 

I 

I 

! 
I 
! 
; 

+ 

! 

I ! ' l 
I 

! 0' t:;..? 
I 
l 

1 ,:, .". p,s-231» 

I 
i 

t 
+ 1,47 + 0,35il 

-1,13-

.. 
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Grafitk 4. 1, 

De V-1 karakttristitk van 
een zilveren film 

Tcs 5 93 Kelv·in 

Tgta:4o 
(aan sI u i ti ng 

v.d. meta~lfilm verwissel-d) 

' . 

' 

0·4 0·6 

1:: eerste dag 

2 •• tweede dag 

•••• 1.8 mV 
• 

.. 



mA 

5 

3 

1 

. .,.. 

De V. I karakteristiek van 

een zilveren . film 

' . 

' 

grafiek 4.2. 

Tcs 543 

T 
1
623 

gas 

Slet-Kelvin 

• 

\ 
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ad. 1. 1vîets:·tlt'ilms met een electri St~i;e \.'ieers tand kleiner· d:1r1 20 Ohm 

•• > 1 •) ' ... t. L e 

is ec11 tr:::~· 1-JrJz~:l· da:1 i ie VIJL c:e >~ilve!:·eG r'ilrn en lil.ger dar. 

iie V't:.J ,te plat.ir:n •'lrr:. Op ,J;r-c)nd vnn de ;.:rotcre betrouw-

1 i~--~-~(::: :c: e ::-__ .-i ,·1 c~ I ·. ~ · • V(,_~() 1~ ~-:-~·~ o x ide.l.-:·; -~1-.~-~ 

6 _Ä iS -': l:: OVe",_?îll.~;s·•lec r·~:; t'3lL<! 10 -i Üf2:1,
2 • 

' 

rnet t::~::: rî. ~~\te van 

• 



~ I 
'·t 

Hoo:·.i.c __ ·,t.lk 'r "- 1 De ontl-.l.;~, -c.,'rJ".;~ 
.. - 4 __ ...__ V .) • • .• •. ( .... --(," ~Ll:, 

c 

·m 
f 

s 

v - IDct't:üvc·er· (J,:ul,yb.ie(:!n cf' ~JF>, ·:·~'c,r>.l.d).He~i;,çt:' zo~·et \'Cor 
' . 

cu;1ts.ct tusse;·, de met·1· : t'il;:~ er; de cluor·voer. 

m ... .:;; r:et'nl1.film. Gebr·uikt is e~''' cp(lecl'Hllpte ij;_it:-:r•f'i-:r::. 
1.. 

k;·, = r·e3;.ectieveliJk kqt,,c.cu~ en an·.ö:.:. De eJectr·clèe::-:. ?ijn uit 

D t~:l de or:dérolin,::;e ·>fst.<;; :1 d. 

3' - :~l •:sschPT"·rr .• 
' 

' . 
Ces j •i:::bes t,e~ ,(u:_::: c1 è v ,,r, i1e t P;,n·exgl'' s te verokr· i jgen orh1erogaan 

i • 

de b:li ze.:1 het ... iD., t d d :·e.t nJg.lngs;:::·v<.'F::'' e. e c.1ec r·o en wor• en 

vouhiat ze in Je buls wor·dF_:O:; gebrf3:~'lt gedm•ele~le 12 uuP op 1000v 

':elc;ius verhit. Met behnl.-;:: Vél;J r"'e~ .. ho"'gvBcuurn pompstel vvordt 
.. 

de buis ~:eevrJCclee:·n !':::11 :!,~i·~y-.t~:;•ie i'y tqJ· ontp,::tst op een tempera-

tUlli' Viill !,OC,o Cel si ns. 

• 
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/ 

Dr.~arnh wc:·è.en de electroder: een mr .l"lng Vt:.::r•stoven ir. een ·vissel-

3 troomon tlwlin.g iL n !·t;on ( e. r·vc::Ldr>uk enkele mrnHg) bij een stroom-

3 te rk te v:;:n c.;t~;evee1· 250 raA. Om te voor-kcmen dat het ver-stoven 

Nc-od t het vuor het sp ltte:~e~~ berto,Ji~de if,?!.S is 'Neg •. ';epo~:ip~1 wordt 

de oclis &l'<:es:riolten.Daapna wopder, h; Cesium capsules uocr· 

is. 

Hsp 

m.u.v. de 

' 

V== elektr·ostatische voltmeter· 

i.)= on tlä di rc6S t 1~--' cmrne ter 
~ 

i
1

::: let:str~oum:netcr· 

0 ·- OVèll 

V Hs~) = l:ou>2;'3 ···-~tuti:ti.;sbroon. 

"'tr•riU'flrretr----..:.'·'~ i , . .l 1 ' i 
'' '. j •. ' • '~· '·. 1 -·'. ,· it1cU r·ect de le~-
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~ V v 
t; 

G glas 

V. 

' -
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".--····. 
~-

T ••• 
Celsius 

V verwarmings. i 39 
element 

x 519 
Verwarming kleine oven 

uit 

Schets van de oven 

~t?' v',.... 
..,....I,...... 

V 1,...... 

~ !.' 1 ....... . • .. 
V V· V 1 ...... .I 

I/ 1.....-
V 1 ...... 
/ 

1 ...... 

/ I,..... 
/ 

1::::: -I/ 

' 
. 

Figuur 5.2.2. 

G ~ 
~ - - -- -

. , r."··."~--~s· --· 
·-··-. -··· .. ~· ·~- .... ,. ~ ~ -""' . --· ~ 

.. I ~ . / 

~ '\ -~'.>~ l ( 4> ,. 
-·.~ 

•, \~ ~~l(· ~\:_~' : l ~-

~ 
; 

i , 

{ ~ ..... 
: \., 

~ ....;,_i; ____ . 
.. ... ",..!'<-_ ·-,~~"'--· ..,_ .• ~-· •• 

~ - - - ~ 

Temperatuur·sverloop in de grote oven x 

• 
• • 

15 

•• 
' 

·~ 
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f'ilm een posi tiCVf-: S.f''I:r.in,.t t.o.v. r;cn•de, ;;odat de le~stroom Tliet goed 

!)e voor·scha~~el';' .. ·e~:::rstarvi H her~rt ee '· \''~::,:;<r~ <lcirH~J· .i: n 1 MU orr: 
V 

de s ;..'<:.: -~, .ÎJ1 1 ~s v nl , Vf'"I'(.Jü r 7!-l.éi kt door' n e l.c· ks tr·,··u rn, <.J v e ~· Hv 

be~··er,t.:t tr.:: ho,_1.l1en. 

~~.i. ,2. De u ven 

De ;:~:-:tsuLtl?Jd.tng vindt plru1..ts bij een cesi-lind:::nJ-.'il•uk t::;Potei' 

cF ··~ ,; 1 Torr (de Lier·bi jbeh\Jr·ende ternper"'.lt~ldi' v ·1·: de koudste 

.t.Jln·~ts T =· ]23 :Ze:vin) en eeL terr:reratwJ!' van de electroden 
Cs 

en ilr::t t:';l~,s t!'r'OÜ':r· CÎ':i::-. 61_3 kt:lvin. De;~e ver•eiste terr-[.t'l'êltH·er: 

· wur··ien :r1et t'.'.·ee >·re~.;dH~iier: oveus ,;ei't.;:"liseeerl. ···"~Jar·bi j de b~1is 

i 3 .. 
I. -

te :neten h>, de 
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V. 3 De s troomspanningskarakteris tiek 

Met behulp van ontladingsbuizen, waar·in een opgedampte 

ijzeren metaal:film is aa.r.gebPacr.t, hebben we de stroom

s;>arJningskaPakteristieken van ontlaJinger. in Cesium gemeten.· 

Deze ~arakteyoistieken zijn ge~~eve~l in 'f'it~Uu1' ~. 3.1, 5.).2 en 

5._3.3. I::1 deze grafiek. mer-ken we op d3t er een stY'C·OIIl luupt 

bij '=:er1 s-çnn;1irtf_;svr-J.1 nul over de elek.tr·ode'1. 

toe. 
Ne nt:rr;er; v,_-;.,_,~··t.3 et-::li r•c;oJ.-ctcLtlg lich't bij. de 

t t . t - • t '..... .. r · ···, . '~ r 1 "'"'~- / r. ,.. ' A s room:_:; e~·i<: en .:",ro .er·,LL: .::u JX .L· .. ~m.t:et·~· 

t~ t:·~.}orn, 

.. -. x1 o-'? ,, u, bi.+ . .M. 

iJ.H' • 

•• ·i.J -~ :: ·• ._~.~:. te:r.pe r•·j t;n1r :;: r·r;.d jent 

• 



598 . . . 
STROOM SPANNI NGSKARAKTERI'STIEK 

d : 5 mm : afstand 168 

D : 1 5 mm : d iamE'ter 58 

v.d. elektroden 
' I 

T Cs 54'8 

Tg las 

' . 

grafiek 5.3.1. 

·volt 1 oo 



·::» 
10 

-6 
10 

C» .. 
,CP a. 
E 
c( 

STROOM SPANNÏNGSKARAKTERiSTÏEK 

· Effekt r in Kelvin 
Cs 

T glas 658 K 

nu I punt gecorrigeerd 

zonder cor reetie 

·J. -- --

' . 

/ 

568 

g ra f ie k 5. 3. 2. 
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.6 
t.O 

-7 
10 

-· 

5 T RO 0 M & PAN Ni N G ~KAR A K TER is r i EK 

Tcs 573 K 

' . 

I 
' 

632 

658 

g ra f ie k . 5. 3. 3 • 

10 -t--r-r-r-.--r-r~T""'T-r"ïï.....,.."'Tïr-r~r-r-r-"T""-T--,-.,.....,_,....,...,-,--y-,......,...-.-..-



d a m p spa n n i n g s c u r ve 
Figuur 5.3A. 

van ces1um 

290 330 370 41n ~~n J.an ~~n 
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.. .. 
0 

J-



s 

2 

1 

.. 
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35 

De gereduceerde dampspanning P
0 

van cesium 

Te m p e r a t .u u r t: . 
500_ ·- ·---
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De ver•i\.regen karaz te1·is ti e~en lijken, ufge~ i er< var;. de eir:nige· 

stroorns.ter·:{te bij nul velt, op de ~-:nrr,kteristiek van een niet

zelfstandige To•.·:r:3e:rldcr:tltt'Ür:.g. De vo.::·ming van de ladingsdragers 

nu wel 

ver·uorz~l:=!kt v.,rorde:-1 j,;or th t~r·rr,~ ord s cLe eJ;riGS ie. Het vt..:o :·ko:r.en van 

f'o toet'f'ekten mogen we ·b:li ten b eschomvi ng lG ter. cir:J'lr' de rne tingen 

in het d•mke:r· v~:;r•ri c:, t zj jn •. 

Over·ee:lkomst~,; illet •le te ver··~'Hcli ten 

bij eer1 tder~nrne in Cesiurndamv1r-•:lk ·ve"s~hLliVe'.1 'ie sL"com..,. 

s:;::E:r:uün~;sb:J.:eakteristiekP.n met ho,.:.:;eJ•e Ce:;.Ll111ld~~rnpd!•iJk n•3:-u• 

llub~ere ':":~ ·~ r.'lE;r: vn:n de sp:ci ru.: inir. 
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