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Samenvatting. 

Door HÖlscher is een methode ontwikkeld voor het meten van 

driftsnelheden van positieve ionen. De methode is getoetst door 

gemeten waarden van de driftsnelheden van Neon-atoomionen te 

vergelijken met de metingen van o.a. Beaty. 

De methode berust erop dat, na het aanbrengen van een wissel

spanning met kleine amplitude over de stationair brandende 

Townsendontlading, resonanties in de ontladingsstroom optreden 

als gevolg van de looptijden van de ionen in de ontlading. 

Thans is deze methode toegepast voor het meten van de drift

snelheden van de molecuulionen, en voor het meten van de afhan

kelijkheid van deze driftsnelheden van de gastemperatuur. De 

molecuulionen zijn verkregen door de gasdichtheden voldoend hoog 

te kiezen, zodat de atoomionen convergeren in molecuulionen in 

een tijd die klein is ten opzichte van de looptijd van de ionen. 

De temperatuurmetingen tussen kamertemperatuur en de tempe

ratuur van vloeibare stikstof zijn uitgevoerd in een speciaal 

hiertoe ontwikkelde cryostaat. Hiermee is het mogelijk de tem

peratuursverschillen in de ontladingsbuis binnen 1 K te houden. 
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1 Inleiding 

Voor het meten van driftsnelheden van positieve ionen in een 

Townsendontlading is een methode ontwikkeld door Hölscher (bijla

ge 1). Deze methode berust op het meten van die frequenties van 

een op de brandspanning gesuperponeerde wisselspanning, waarbij 

resonanties optreden in de stroom door de ontlading. Deze resonan

ties hangen samen met dedrifttijdenvan de ionen. De resonanties 

in de stroom worden bepaald uit de verandering van de brandspan

ning van de ontlading. De ontlading is een niet-lineair element, 

hierdoor verandert gelijkspanning over de ontlading bij variatie 

van de stroom door de ontlading. 

In zijn artikel geeft HÖlscher een afleiding van het verband 

tussen de resonantiefrequenties en de driftsnelheden van de ionen, 

mits uitsluitend één soort ionen in de ontlading aanwezig is. Hij 

merkt op dat voorzichtigheid is geboden indien bijvoorbeeld atoom

ionen via een driedeeltjesbotsing (hogere gasdichtheden) over kun

nen gaan in rnolecuulionen. Enerzijds geeft dit de mogelijkheid om 

de driftsnelheden van de molecuulionen te meten, anderzijds moet 

men verwachten dat het theoretisch verband tussen de resonantiefre

quenties en de driftsnelheden van de ionen minder eenvoudig is. 

In dit werk zijn we ingegaan op deze suggestie en is nagegaan 

of het mogelijk is om de driftsnelheden van de Helium-molecuulionen 

in hun eigen gas te meten. Hiertoe hebben we de theoretische aflei

ding van HÖlscher aangevuld voor het geval in de ontlading molecuul

ionen voorkomen die ontstaan zijn via de conversie van atoomionen 

in rnolecuulionen. 

De metingen zijn voor verschillende waarden van de gastempera

tuur gedaan. De eenvoud van de ontladingsbuis maakt dat deze metin

gen relatief eenvoudig uitvoerbaar zijn. We rnaken gebruik van de 

Townsendontlading in Heliurn bij de gasdichtheden 92,9, 116,2 en 

138,1 rnrn Hg bij o0 c. 
De atoomionen ontstaan bij de directe ionisatie van gasatornen, 

door de in het elektrische veld versnelde elektronen (2). Andere 

vorrningswijzen kunnen we buiten beschouwing laten, zoals het ont

staan van atoomionen door interactie van rnetastabielen (3). De 

concentratie van rnetastabielen is bij deze kleine stroomsterkten 

(10-6 Amp.) gering. Ook de kans op het onstaan van atoomionen ten-
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gevolge van het Penningeffekt (4) is verwaarloosbaar. 

De molecuulionen ontstaan door conversie van de atoomionen 

in molecuulionen. Dit proces is ontdekt en beschreven door Holt 

en Bates (5). De vorming van molecuulionen via het Hornbeck

Molnar-effekt (6) kan eveneens worden verwaarloosd zoals door 

De Hoog (7) is geconstateerd. 

De bepaalde driftsnelheden hebben we vergeleken met de metin

gen uitgevoerd doorBeatyen Pattersen (8), en met de metingen uit

gevoerd door Hornbeck (9) e.a. 
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2 Verlaging van de brandspanning van de Townsendontlading tenge

gevolge van een hierop gesuperponeerde wisselspanning bij aan

wezigheid van zowel atoom- als molecuulionen. 

De molec~ulionen worden gevormd via de driedeeltjesbotsing 
tfJn 

van een atoom'met twee neutrale atomen volgens: 

+ + He + 2He + He2 + He (conversieproces). 

De gemiddelde levensduur van het atoomion T wordt gegeven door 
0 

T
0 

= ~; a = conversie-frequentie = Bn2 sec-1. Hierin is B de con-

versiecoëfficiënt. Deze is gemeten door o.a. Beaty en Pattersen 

voor Helium en Neon (10) (B in cm6 /sec, n =gasdichtheid in cm- 3 ) 

T
0 

= conversietijd. Wanneer nu binnen de conversietijd alle atoom

ionen de kathode bereikt hebben komen er alleen atoomionen in de 

ontlading voor en kunnen de driftsnelheden bepaald worden volgens 

de door Hölscher aangegeven methode. 

Ditzelfde is mogelijk voor de molecuulionen indien de conversie 

van de atoomionen in molecuulionen zo snel verloopt dat in deze 

conversietijd de ionen zich praktisch niet in de richting van de 

kathode verplaatsen. 

Voor het geval dat aan bovenstaande voorwaarden niet kan 

worden voldaan bij de metingen van de driftsnelheden van de mole

cuulionen, moet de theorie worden aangepast. We zullen nagaan welk 

het mathematisch verband tussen de brandspanningsverlaging en de 

opgedrukte wisselspanning onder deze omstandigheden wordt. 

Evenals bij HÖlscher (1) volgt uit de middeling 

~~(t) + I~(t)) = (I~(t)): ( I~(t)~a(t)d) = 0 (1) 

I~(t) en I~(t) respectievelijk de elektronenstroom aan de kathode 

en de anode op de tijd t. I~(t) ionenstroom aan de kathode op tijd 

t. 

a
0 

is de primaire ionisatiecoëfficiënt van de ongestoorde ontlading, 

d is de elektrodenafstand. 

De uitwerking van de midd=ling(I~(t)~~(t)d) = 0 ge:ft even-
min nieuwe complicaties. Met I

0
(t) = r; + i

0
(t), V(t) = ~V + v(t) 

(waarin: ~V= brandspanningsverlaging en v(t) = modulatiespanning), 

en ~a(t) ontwikkeld in een reeks naar de veldsterkte F vinden we, 

na verwaarlozing van de derde orde-termen: 
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(2) 

Anders wordt het met de uitwerking 

omdat de fase-verschuiving tussen i~(t) 

wordt door zowel de drifttijden van de 

van de middeling (i;(t)v(t)), 

en v(t) nu mede bepaald 

atoomionen alvorens conver-

sie optreedt als de drifttijden van de molecuulionen na conversie. 

Deze afleiding, die analoog is aan de afleiding van HÖlscher zul

len we voor dit geval in zijn geheel geven. 

De ionenstroom aan de kathode valt uiteen in twee gedeelten: 

de atoomionenstroom en de molecuulionenstroom. 

Voor de atoomionenstroom aan de kathode kunnen we schrijven: 

d 
I~(t) =

0
J I~(t-T) exp[a(t-T)x]a(t-T) exp[-x/v1T0]dx1 (3) 

+ met T = x/v1 . 

Hierbij is aangenomen dat de kleine variaties in de veldsterkte 

{-~V+ v(t)}/d gemiddeld geen noemenswaardige invloed hebben op 

de driftsnelheden (v(t) ~ so/oo en ~V ~ 0,10/oo van de brandspan

ning V). 

De eerste drie factoren in deze integraal geven de produktie van 

de atoomionen ter plaatse x, de vierde factor geeft het gedeelte 

van de ter plaatse x gevormde ionen dat als atoomion aan de kathode 

aankomt. T Geeft de tijd die verloopt tussen het vormen van de ionen 

ter plaatse x en hun aankomst aan de kathode. De elektronenlooptijd 

van de kathode (x= 0) naar x is verwaarloosd. v1: driftsnelheid 

atoomionen. 

Voor de molecuulionenstroom aan de kathode wordt de uitdrukking: 

met T* x-x' x' = -- + + + 
vl v2 

+ J dx' exp[-{x-x'}/v1T ---- dx 
0 VlTO 

( 4) 

Ook hier geven de eerste drie factoren de produktie van de atoom-

ionen ter plaatse x. De vierde faktor geeft het gedeelte van de 

ter plaatse x gevormde atoomionen dat in x' aankomt (x' ~ x). De 

vijfde faktor geeft aan welk gedeelte van de ionen die in x' aan-

komen ter plaatse over de afstand dx' convergeert in molecuul-

ionen. 
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van <i~(t~v(t)) kunnen we hieruit verkrijgen. Hiertoe 
we voor I 0 (t) 

- + + 
Io(t) = y1Io(t) + y2Io2(t) 

Uitwerking levert na substitutie van: I~(t) = I 0 + i~{t) en 

(5) 

I+(t) = I++ i+(t) ~ijla~e ê) 
0 0 0 

~~~(t)v(t)) ~2 1 da [{1+A(w)}y1Jl+y2{J2-J1} J 
\ I~ = ;r d dE Re 1+A(w)-ao[{1+A(w)}y1J3+y2{J4-J3}J (6) 

= + + met A(w) ~ jwT0 (1 - v 1/v2 ) 

Hierbij is gebruik gemaakt van de zelfstandigheidsvoorwaarde 

ao + 
Y1 a + {exp!{a0 - 1/v1T0 }d! - 1} + 

0-1/V1TO 

+ r 2 [exp[a0d] - 1- ao + {exp({a0 - 1/V~T0 }d}-1}]=1 (7) 
a 0 - 1/V1T0 

die af te leiden is uit de formules (3) en (4) voor het geval deze 

stationair zijn genomen. 

Formule (6) heeft een algemeen karakter. Deze is geldig als 

zowel atoom- als molecuulionen aan de kathode aankomen. In de 

praktijk echter heeft deze formule slechts een beperkte betekenis. 

De ionisatie-coëfficiënten y 1 (atoomionen) en y 2 (molecuulionen) 

zijn praktisch niet bekend. In het gasdichtheidsgebied waarvoor in 

de bijbehorende Townsendontlading de atoomionenstroom en de mole-
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cuulionenstroom aan de kathode van dezelfde orde van grootte zijn 

kan men deze methode voor het bepalen van de driftsnelheden prak

tisch niet toepassen. Voor het meten van de driftsnelheden van 

molecuulionen moet men een voldoend hoge gasdichtheid kiezen, zo

dat de bijdrage van de atoomionen in de ionenstroom aan de katho

de relatief klein is. Voor dit geval kunnen we formule (6) in een 

andere vorm herschrijven, zodanig dat de termen die de ionisatie~ 

coëfficiënt y1 bevatten verwaarloosbaar blijken te zijn. Indien 

de afstand v~T 0 , die de atoomionen afleggen alvorens zijn conver

geren in molecuulionen, veel kleiner is dan de elektrodenafstand 

d, mogen we veronderstellen dat voor alle atoomionen de conver

gentietijd gelijk is aan de gemiddelde convergentietijd T0 • De 

integralen (3) resp. (4) krijgen dan de volgende gedaante: 

I~ =
0

Jö I~(t-T) exp[a(t-T)x]a(t-T)dx, (Ja) 

waarin ê = v+T en T = x/v+
1

; 
1 0 

d 
I+ = J I-(t-T*) exp[a(t-T*)x}a(t-T*)dx, (4a) 

02 ê 0 
+--

v; Lo * +- x-ê + + + 
waarin ê = %-1t~--z:r~0 enT = T0 ~ --:j:' = T0 (1 - v 1;v2 ) + x/v2 • 

v2 
We werken deze integralen uit zoals de integralen (3) en (4) en 

vergelijken de overeenkomstige resultaten. 

Wanneer de integralen (3a) respektievelijk (4a) bij benadering 

gelijk zijn aan de integralen (3) respektievelijk (4) komt dit 

erop neer dat we voor 

exp({a0-1/ê-jw/v1}d] verwaarloosbaar t.o.v. 1, omdat de amplitude 

exp{a0-1/ê}d véél kleiner dan 1 wordt. De gemeten waarden in ons 

experiment zijn: p > 93 mm Hg; a 0 d > 3; ~ < d < 3/2 (cm); 
0-

ê(= v1T0 ) < 5.10- 2cm; de conversietijd T0 < 5.10- 7sec; win eerste 

maximum van de ~V-frequentie-karakteristiek ~ 5.10 5 rad/sec; 

v1/v; ~. ~- exp[{a0-jw/v;}o} is gezien de maximale waarde van o 
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verwaarloosbaar t.o.v. exp[{a
0
-jwlv;}d]. 

Door substitutie van (3a) en (4a) in formule (5) vinden we na 

enig rekenen 

"'2 V 1 
= 2 d 

da [ y 1Ji + y 2exp[-jwT 0 {1-v11v;}]J2 

dFo Re 1-ao[y1J) + y2exp[-jwTo{1-v11v;}J 

met Ji =0f
0 {1+~0x}exp8~0-jw/v~}x]dx, 

J' = Jd{1+a x}exp[{a -jwlv+2}x]dx, 
2 ó 0 0 

De zelfstandigheidsvoorwaarde luidt voor dit geval: 

y 1 exp[a
0

ó]-1} +y2{exp[ad]- exp[a
0

ó)} = 1. Na enig omwerken is 

deze formule te schrijven in de volgende vorm 

( 6a) 

= ~2 1 dao [{Y1 - Y2}JÏ .+ y2J2 ] 

2 d dF Re exp [ j·w ó { 1 I v 1 - 1 I v;}] -a o [ { Y 1 -y 2} J 4 + y 2J 4] ( 8 ) 

Hierin is 
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J 4 =
0

Jd exp[{a
0
-jw/v;lx]dx. 

Van deze integralen is {y 1 - y 2 }J2 verwaarloosbaar t.o.v. y 2J 2 -2 en {y 1 - y 2 }J4 t.o.v. y 2J 4 (orde-grootte y 1 en y 2 : 4.10 ). 

De juistheid hiervan ·kunnen we inzien als we de amplitudi van de 

J's voor de frequenties behorende bij de eerste maxima met el

kaar vergelijken (de integratiegrenzen van J2 en J4 zijn ê en o, 

en van J 2 en J 4 zijn dezeden o). 

Het resultaat is 

1 
d 

y 2 is te benaderen door y 2 = 1/{expja
0
dj-1}. Hier is sprake van 

een benadering doordat we hiermede tevens yf t in rekening o on 
brengen. Uit numerieke berekeningen is ons echter gebleken dat 

een variatie van y 2 tussen ~·{exp[a0d]-1} en 2/{exp[ci
0

d]-1} na

genoeg geen invloed heeft op de frequenties van de maxima van de 
+ ~V-frequentie-curve. Mede met formule (9) kunnen we v 2 bepalen. 

(9) 

Hiertoe meten we de waarde van w behorend bij het eerste maximum 

in de ~V-frequentie-curve of eventueel de w's behorend bij de 

volgende maxima. Met bekende waarde van v~, a
0

, d, ê(=v~T0 ) eny 2 
kan men v; berekenen. Voor deze methode is het aldus nodig dat 

v~ bekend is. Deze waarde komt evenals de waarde van y 2 in een 

correctieterm ofwel tweede-orde term voor. Een goed bekend zijn 

van de waarde v~ is dus niet noodzakelijk. Hetzelfde geldt voor 

de waarde van ê. Dit wil omgekeerd zeggen dat het niet doenlijk 

is om de waarde van de conversie factor S, bij het bekend zijn 
+ van de waarde v 2 , te bepalen. 
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3 Meetopstelling. 

De ontladingsbuis waaraan de metingen zijn verricht is ge

schetst in Figuur 1. Deze buis is vergelijkbaar met de door De 

Hoog (7) voor a-metingen gebruikte buis met instelbare elektro

denafstand. 

De anode bestaat uit een goudlaag die op een vlak glazen 

venster is opgedampt. De dikte van de laag is zodanig gekozen 

dat door deze elektrode heen de lichtemissie van de ontlading 

gemeten kan worden met behulp van een fotomultipliër. Hiertoe is 

de diameter van het venster 60 mm genomen. 

De kathode bestaat uit een roestvrijstalen elektrode met even

eens een diameter van 60 mm. Deze elektrode is verplaatsbaar 

zodanig dat deelektrodenafstandtussen 0 en 15 mm gevarieerd kan 

worden. 

Het glazen omhulsel heeft een inwendige diameter van 110 mm. 

De ontladingsbuis is gemonteerd in een cryostaat. Hiermee is het 

mogelijk de temperatuur van de ontladingsbuis te variëren tussen 

kamertemperatuur en vloeibare stikstoftemperatuur. Het mechanisme 

om de elektrodenafstand in te stellen is zodanig uitgevoerd dat 

deze van buiten af bediend kan worden en de af te lezen micro

meterschroef zich op kamertemperatuur bevindt. Variaties in de 

elektrodeafstand als gevolg van de verschillen in de uitzettings

coëfficiënten worden gecompenseerd door bij iedere meting het 

nulpunt (afstand nul) of de micrometer in te stellen nadat de 

beide elektroden net tegen elkaar aangedraaid zijn (elektrisch 

contact) . Speciale voorzorgen zijn genomen om de elektroden zo 

goed mogelijk evenwijdig te plaatsen. 
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I y I: 
11 
IJ 
Jl 

-+'1-

't-J 

~ F= 2, .__., 
I 
I 
,.~ 

11 
I: 
11 .3 
11 

I 

Fig. 1. 

Ontladingsbuis voor het meten van de driftsnelheden 

van de positieve atoom- en molecuulionen. 1. Trans

parante anode (lichtmeting).2. Verplaatsbare kathode. 

3. Glazen omhulsel. 4. Instelmechanisme om de katho

de te verplaatsen. 
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De gebruikte cryostaat is schematisch weergegeven in Figuur 

2. Deze cryostaat is ontworpen aan de hand van voorstellen van 

Gijsman (onderwerpgroep Cryogene Technieken) . 

Fig. 2. 

De cryostaat en de ontladingsbuis in een mantel van 

zeoliet met een grote warmtecapaciteit. 

De ontladingsbuis is gemonteerd in een koperen pot met een wand

dikte van S mm. (Inwendige diameter 1SO mm, hoogte 270 mm.) Deze 

pot dient ervoor een homogene temperatuursverdeling binnen de 

ontladingsbuis te verkrijgen. Om de pot bevindt zich een mantel 

van zeoliet SA met een dikte van 40 mm. Het geheel is gemonteerd 

in een stalen dewar (inwendige diameter 2SO mm, hoogte 1,SO m). 

De dewar is vacuumdicht afgesloten met een deksel waarop onder 

andere het elektrodenafstand-mechanisme is gemonteerd. 

De werking van deze cryostaat berust op de vrijkomende warmte 

bij de adsorptie van stikstof aan zeoliet SA (litteratuur o.a. 

(12, 13, 14,1S). Hiertoe wordt de zeoliet in vloeibare stikstof 

ondergedompeld. 

Voor desorptie van de stikstof is een hoeveelheid warmte vereist, 

terwijl de geadsorbeerde hoeveelheid stikstof afneemt bij toene

mende temperatuur. 
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De geadsorbeerde stikstof zorgt hiermee voor een vergroting van 

de warmtecapaciteit van het zeoliet en daarmede voor de warmte

capaciteit van de inhoud van de cryostaat. Bij het verlagen van 

de druk in de cryostaat wordt het desorptieproces versneld. Hier

door is het mogelijk de temperatuur binnen de cryostaat eniger

mate te verlagen, of de warmte-inlek zodanig te compenseren dat 

gedurende langere tijd de temperatuur in de cryostaat constant 

gehouden kan worden. De warmte-inlek in de cryostaat is verder 

gereduceerd door gebruik te maken van enkele stralingsschilden 

en een extra bak zeoliet. De koperen pot is gevuld met neongas 

(1 atm.) voor een goed warmtecontact tussen de pot en de ontla

dingsbuis. Verder is gezorgd voor een goed warmtecontact tussen 

de staalelektrode en de koperen pot. Teneinde geen al te lange 

wachttijden te krijgen bij het laten stijgen van de temperatuur 

is de koperen pot voorzien van een thermocoax verwarming. De 

temperatuur van de elektroden en van de wand van de ontladings

buis alsmede de temperatuur van de koperen pot wordt gemeten met 

behulp van koper-constantaan thermokoppels. 

In bedrijf wordt de cryostaat eerst gekoeld met vloeibare 

stikstof. Nadat de gehele cryostaat de vloeibare stikstoftempe

ratuur heeft bereikt, wordt de overtollige vloeibare stikstof 

verwijderd via een daarvoor ingebouwde leiding. De cryostaat warmt 

spontaan op met een tijdconstante van ca. 90 uur. De temperaturen 

binnen d~ koperen pot konden tijdens de metingen op een Kelvin 

nauwkeurig aan elkaar gelijk gehouden worden. In het bijzonder 

geldt dit voor het gemeten temperatuurverschil tussen de beide 

elektroden. 
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Het schema van het elektrisch meetcircuit geven we in 

Figuur 3. 

R, 100/I'I.Q, '1?3 lt~oiMC • 

lt.:: 
-1{; So/tf.n. 

V, 
+- Vt 

Figuur 3. 

Elektrisch meetcircuit voor het meten van de brand

spanningsverlaging ~V (spanningsmeting met onder

drukt nulpunt (R2 , R2, ~A2 en v 2 )). Na het aanbrengen 

van de wisselspanning v_. De amplitude hiervan wordt 

gemeten met de meter v_. De frequentie van de wissel

spanning is bepaald met een elektronische teller. 

De elektrische voeding van de Townsendontlading wordt verzorgd 

door de hoogspanningsbron v1 en de voor stabiliteit benodigde 

voorschakelweerstand R1 . De brandspanning meten we met de capa

citieve voltmeter V -- (R. ~ 1o 16n), de ontladingsstroom met de 
1 

~A-meter 1. De voor de meting benodigde wisselspanning van maxi-

maal 10 Volt wordt via een gelijkspanningscheidingscondensator 

toegevoerd. Deze spanning wordt gemeten met de wisselspannings

voltmeter v_. Voor het verkrijgen van een hoogohmige ingangs

impedantie (benodigd voor de stabiliteit van de ontlading 

(zie Van Geel) (11) is hier gebruik gemaakt van een hoogohmige 

(100 MQ) voorschakelweerstand met daaraan parallel een kleine 

capaciteit voor het instellen van de juiste impedantie. De sta-
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biliteit van de ontlading is gecontroleerd met een oscilloscoop 

met eveneens een geschikt gekozen voorschakelimpedantie. 

De verlaging van de brandspanning is gemeten met een gelijkspan

ningsvoltmeter met een onderdrukt nulpunt (combinatie R2 , R2, 
~A2 en v2 ) (R2 = 100 Mn). De spanning v2 wordt bij afwezig zijn 

van de wisselspanning zodanig gekozen dat de stroom, door de 

~A-meter 2, nul is. De uitslag van deze meter, na het aanleggen 

van de wisselspanning, is nu direkt een maat voor ~V. De waarde 

van ~V kan worden berekend aan de hand van de waarden van de 

beide weerstanden en de weerstand van de meter. 

Met deze methode blijkt het mogelijk te zijn waarden van ~V 

van de grootte-orde 0,01 Volt te meten bij een brandspanning 

van 1000 Volt. De frequentie van de opgedrukte wisselspanning 

is gemeten met een frequentieteller. 
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4 Meetresultaten en discussie. 

De op 0°C gereduceerde gasdruk P in de ontladingsbuis was 
0 

4,66 mm Hg bij de metingen van de driftsnelheden van Helium-

atoomionen. Bij deze druk bedraagt de conversie-frequentie bij 
3 -1 kamertemperatuur 2,9·10 sec • Dit houdt in dat -bij een elek-

trodenafstand die varieert tussen 0,5 en 1,5 cm- in de ontlading 

praktisch geen molecuulionen worden gevormd. Evenmin gebeurt dit 

via andere processen die leiden tot vorming van molecuulionen 

(zie inleiding) . 

De driftsnelheid is berekend met behulp van de door HÖlscher 

afgeleidde formule voor het frequentie-afhankelijk deel van de 

brandspanningsverlaging, 

(bij lage 1) 

d 
J {l+a

0
x}exp[{a

0
-jw/v1}x]dx 

0 

De frequenties van het eerste en het tweede maximum in de nV

frequentiecurve zijn hiertoe gemeten bij temperaturen tussen 

kamertemperatuur en vloeibare stikstoftemperatuur. De onnauw

keurigheid van de gemeten grootheden is kleiner dan 1%. 

Het verband tussen de driftsnelheid van de ionen v+ en de 

beweeglijkheid ~ wordt (zowel voor atoom- als molecuulionen) ge

geven door 

+ 1 2 Volt-I -1 
~ = V 760 cm sec E/P

0 
. 

Het verband tussen E/P en E/n wordt gegeven door 

E/n -17 ° Volt cm 2 (E/P
0 

in Volt/cm, mm Hg.) = 2,83 x 10 E/P 
0 

De resultaten voor atoomionen zijn weergegeven in de figuren 4 

t/m 12. De metingen bij kamertemperatuur worden vergeleken met 

die van Hornbeck (9). De resultaten komen goed overeen. De toe

name van de beweeglijkheid van de atoomionen bij afnemende tempe

ratuur is ook geconstateerd door Pattersen (16), zij het dat zijn 

metingen bij lagere waarden van de gereduceerde veldsterkte E/n 

hebben plaatsgevonden. 
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De doorslagspanning van een gas is een goede indicatie voor de 

zuiverheid ervan. De zuiverheid van ons gas is dan ook gecon

troleerd door de Fasehencurve op te meten. De Paschencurve, waar

bij de doorslagspanning is uitgezet als funktie van P
0

d, is ver

geleken met de waarde door De Hoog (7) gemeten (figuur 13). We 

kunnen hieruit concluderen dat de gaszuiverheden nagenoeg over

eenkomen. 

Bij de metingen van de driftsnelheden van Helium-molecuul

ionen bedroeg de op 0°C gereduceerde gasdruk P in de ontladings-e 
buis resp. 92,9, 116,2 en 138,1 mm Hg. Nagenoeg alle atoomionen 

convergeren bij deze gasdichtheden in molecuulionen. De conver

gentie-frequenties bedragen 1,2·10 6 , 1,8.10 6 resp. 2,6·10 6sec- 1 

(bij kamertemperatuur) . De waarden van de convergentie-frequentie 

bij de meettemperatuur kunnen hieruit bepaald worden. Deze fre

quentie is recht evenredig met T~ (Beaty (8)). De driftsnelheden 

van de molecuulionen voor verschillende waarden van de geredu

ceerde veldsterkten en verschillende waarden van de gastempera

tuur zijn bepaald met behulp van formule (9). De frequenties van 

het eerste en het tweede maximum in de 6V-frequentie-curve geme

ten bij temperaturen tussen kamertemperatuur en vloeibare stik

stoftemperatuur. 

Het meten van de driftsnelheden was bij de dichtheden P
0 

92,9, 116,2 resp. 138,1 mm Hg slechts mogelijk bij de gastempe

raturen hoger dan 166, 160 resp. 152 K. De ontlading is beneden 

deze temperaturen eerst instabiel. Bij nog lagere waarden van de 

temperatuur stabiliseerde de ontlading weer, maar dan bij veel 

lagere waarden van de brandspanning. Bij deze ontladingsvorm tre

den geen resonantie-effekten meer op. 

In de figuren 14 t/m 17 zijn de resultaten van een aantal 

metingen weergegeven, die verricht zijn om enig inzicht te ver

krijgen in de genoemde, niet verwachtte gedragingen van de ont

lading bij lage temperaturen. De verklaring wordt gezocht in een 

veldemissie van elektronen uit de kathode doordat een voor de 

ionen slecht doordringbare laag van Helium-atomen zich op het 

kathode-oppervlak vormt. Deze verschijnselen worden nader onder

zocht door HÖlscher. 
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De resultaten van de driftsnelheidsnletingen in het tempera

tuurtraject waarvoor de metingen van driftsnelheden mogelijk is, 

worden gegeven in de figuren 18 t/m 25. De resultaten bij kamer

temperatuur zijn, zo mogelijk, vergeleken met de overeenkomstige 

metingen uitgevoerd doorBeatyen Pattersen (8). Onze metingen 

wijken hier af van de metingen van Beaty en Pattersen (fig. 18). 

Zij vinden over het algemeen lagere waarden voor de beweeglijk

heden van Helium-molecuulionen. Het essentiële verschil tussen 

hun metingen en de onze is de gasdichtheid. Zij meten bij de 

dichtheden P
0 

2 tot 22 mm Hg en wij bij de dichtheden 92,9 tot 

138,1 Hg. 

Het is ons nog niet gelukt een proces te bedenken dat als 

correctie op ons model nodig zou zijn om overeenstemming met hun 

lagere waarden van de driftsnelheid te verkrijgen. 

Een tweede afwijking is de afname van de beweeglijkheid met 

toenemende waarde van de gereduceerde verldsterkte E/n. Beaty 

en Pattersen constateren een toename. Evenals de door Pattersen 

(16) gemeten beweeglijkheden van Helium-molecuulionen, nemen 

ook de door ons gemeten beweeglijkheden van Helium-molecuulionen 

in geringe mate af bij afnemende waarden van de temperatuur. 

Teneinde beter inzicht te krijgen in de afhankelijkheid van 

de beweeglijkheden van Helium-molecuulionen van de gereduceerde 

veldsterkte E/n moeten in eerste instantie de metingen uitge

voerd worden bij lagere waarden van de veldsterkte, d.w.z. gro

tere elektrodenafstanden of hogere gasdicht~eden in de ontladings

buis. Dit vooral omdat in het door ons bestudeerde gereduceerde 

veldsterkte-interval slechts twee meetpunten van Beaty liggen. 

Onze metingen zouden verder gecombineerd kunnen worden met 

de resultaten van een onderzoek naar het voorkomen van de diverse 

soorten ionen in de ontlading. Een dergelijke meetopstelling is 

in onze onderwerpgroep in ontwikkeling (bemonstering van een 

Townsendontlading met behulp van een quandrupoolmassaspectrometer) • 
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Driftsnelheden van positieve ionen in een Townsendontlading 

I. Inleiding 

De Townsendontlading lijkt door zijn ongecompliceerdheid 
geschikt voor het bestuderen van elementaire processen. 
Karakteristiek voor deze ontlading is de kleine ruimte
lading waardoor het elektrische veld tussen de vlakke 
elektroden als homogeen mag worden beschouwd. De 
stromen zijn in het algemeen kleiner dan 10- 6 ampère. 
De ontlading wordt beheerst door twee processen waarbij 
geladen deeltjes ontstaan; I. de ionisatie van de gasatomen 
direct of indirect door de in het elektrische veld versnelde 
elektronen en 2. het vrijmaken van nieuwe elektronen uit de 
kathode door de hierop vallende ionen en energierijke 
deeltjes zoals de atomen in een metastabiele toestand en de 
resonantiefotonen. Het onder punt 2 genoemde proces is 
gecompliceerd en is er oorzaak van dat de Townsend
ontlading zich moeilijk laat beschrijven. Dit is aangetoond 
door het werk van Van Montfort en Buursen 1 • 

Bij het meten van bepaalde processen is het echter mogelijk 
gebleken de onder punt 2 genoemde processen buiten spel te 
plaatsen. Een voorbeeld hiervan is de bestudering van de 
Hoog van het onder punt I genoemde ionisatieproces door 
de meting van de primaire ionisatiecoefficient a. 2

• 
3

. In dit 
werk gaan we na of het mogelijk is de invloed van de onder 
punt 2 genoemde energierijke deeltjes te elimineren door 
gebruik te maken van het verschil in tijd dat verloopt tussen 
het genereren van deze deeltjes en hun aankomst aan de 
kathode. Voor de ionen is dit een redelijk goed gedefinieer
:ie tijd die wordt bepaald door de driftsnelheid van de ionen 
n het elektrische veld. Voor de metastabiele atomen en de 
·esonantiefotonen is dit een vervaltijd die praktisch on
tfhankelijk is van de plaats in de ontlading (Phelps4

). In de 
wisselspanningsimpedantie van de Townsendontlading 
rinden we deze vervaltijd terug in de vorm van een na
'ierkingstijd tr. Wisselspanningsimpedanties en nawerkings
ijden zijn beschreven door Van Geel 5 en gemeten door 
ferhagen6

. 

:en door ons gemeten diagram is gegeven in figuur I. 
)e invloed van de vertragingstijden van de ionen op het im
tedantiediagram heeft een ander karakter. Hier mogen we 
erwachten dat bij een geschikte keuze van de frequentie van 
en opgedrukte wisselspanning over de ontlading resonanties 
1 de stroom voorkomen. Dit vindt men terug in het impe
antiediagram en wel in de spiraal bij hoge frequenties. Het 
1eten van de spiraal in het diagram hebben we langs een 
1directe weg gedaan omdat de rechtstreekse meting moeilijk 

Technische Hogeschool, Afdeling Natuurkunde, Eindhoven. 

!8 

IZI in ar bi trary units 

350kHz 

Fig. I. Impedantiediagram van een Townsendontlading. De 
getallen geven de betreffende frequenties. In de inzet is een ver
groting weergegeven voor hogere frequenties. rr is de nawerkings
tijd van de metastabiele atomen en de resonantiefotonen. 

uitvoerbaar is. Dit komt omdat het meten van de impedantie 
bij hogere frequenties bemoeilijkt wordt door de relatief 
grote verschuivingsstromen als gevolg van de parallel
capaciteit van de elektroden en hun toevoerdraden. De in
vloed van deze capaciteit hebben we ongedaan weten te 
maken door de stroom door de ontlading te relateren aan de 
elektronenstroom en deze weer aan de lichtemissie van de 
ontlading (zie de Hoog2

• 
3

). Ook kunnen we de resonanties 
waarnemen door gebruik te maken van het feit dat de ont
lading geen lineair element is en de gelijkspanningsinstelling 
verandert met een bedrag A V bij het aanleggen van een 
wisselspanning (gemiddelde stroom wordt constant ge
houden). Een meting van A V voor verschillende waarden van 
de frequentie van de opgedrukte wisselspanning 1' is weer
gegeven in figuur 2. Bij de berekening van de resonantie
frequenties ( drifttijden van de ionen) mogen we de eerder 
genoemde vervaltijden tr buiten beschouwing laten. Hier
door worden de berekening en de meting relatief eenYoudig. 
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2. Berekening van het verband tussen de resonantiefrequenties 

en de driftsnelheden van de ionen 

We gaan er van uit dat bij de zwak gemoduleerde Townsend

ontlading de gemiddelde deeltjesstroom aan de ~athode gelijk 

moet zijn aan de gemiddelde deeltjesstroom aan de anode: 

(r = 5 volt, V= 200-2000 volt) 

<J;u> + I~(l)) = <I;;u>>. (I;;U)) = (/ö(l)exp{:x(l)d}). 

Hieruit volgt dat 

(I ö (t) il:x(l)) = 0 met il:x = :x (I) - :x0 , 

:x: ionisatiecoefficient. Met Iö(I)=Iö +lö(t), V(t)=ilV+r(f) 
en 11:x(t) ontwikkeld in een reeks naar de veldsterkte vinden 

we voor deze gemiddelde waarde, na verwaarlozing van de 

tweede orde termen 

-L1V = I ~2:x~'!!~. Î)2 +I l'(f) iö(f) )· 
4d d:xjdF \ Iö 

Bij de berekening van de resterende middeling gaan we er van 
uit dat de ionen die in een plakje dx op de afstand x van de 
kathode worden gevormd eerst na de tijd r=xfv+ (v+: drift
snelheid) aan de kathode arriveren: 

d 

I~ (I) = S I ~(t - r) :x(f - r) exp{ d(t - r )x} dx. 
0 

Na enige wiskundige manupulaties krijgen we hieruit: 

2 d dF 

Voor bekende waarden van :x0 d en v + is het mogelijk om de 
breuk in het rechter lid numeriek als functie van de frequentie 
te berekenen. Een resultaat is aangegeven in figuur 2 en ver

geleken met de experimenteel bepaalde punten. Om de ver
gelijking mogelijk te maken hebben we de breuk vermeerderd 
met een geschikt gekozen constante en vermenigvuldigd met 
een dergelijke constante. De berekende en de gemeten fre
quenties behorende bij de maxima komen goed met elkaar 
overeen. Omgekeerd moet het nu ook mogelijk zijn om uit de 
gemeten il V-kurve de driftsnelheden van de ionen te bepalen. 
Voor neon hebben we deze metingen uitgevoerd. De resul
taten in de vorm van de beweeglijkheid als functie van de 
gereduceerde veldsterkte zijn uitgezet in figuur 3 en ver
geleken met de resultaten van andere onderzoekers. 
De minder goede resultaten voor de molecuulionen hebben 
hun oorzaak daarin dat het molecuulion gevormd wordt uit
gaande van een atoomion dat reeds een zekere afstand in de 
richting van de kathode heeft afgelegd. Door deze afstand 
voldoende klein te houden is deze invloed praktisch te 
elimineren (hoge gasdichtheden). 

Dr{ji.mc/lreden rem positicre ionen in een T01rn.wrdontlading 

Fig. 2. De verandering van de brandspanning van de Townsend
ontlading .l V bij het aanbrengen van een wisselspanning o 
(r = 5 volt) op de aangelegde gelijkspanning. De strepen geven de 
gemeten waarden, de kromme geeft het resultaat van onze 
berekening. 
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3. Voortzetting van het onderzoek 

De verkregen nauwkeurigheden zijn beter dan we oor

spronkelijk hadden verwacht. Ze halen het echter niet bij de 

nauwkeurigheden door Beatyen Patterson bereikt. De 

kracht van deze methode ligt dan ook niet hierin n~aar veel 
meer in de eenvoud van de meetbuis. Hierdoor is het mogelijk 

om driftsnelheden uit te voeren onder minder normale om
standigheden zoals b.v. bij lage temperaturen. In het bij

zonder denken wij momenteel aan de driftsnelheidsmetingen 
van het helium-molecuulion (He;) als funktie van de tem

peratuur tussen vloeibare stikstoftemperatuur en kamer

temperatuur. Zoals wordt verondersteld, hechten bij lage 
temperaturen zich meerdere He-atomen aan dit ion waardoor 
clusters ontstaan. De eerste orienterende metingen zijn reeds 

uitgevoerd en wijzen op de vorming van He; -ionen. In het 

kader van hun afstudeerwerk zijn de metingen verricht door 
o.a. Schoonderwoerd en Boctius. 
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