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SM-1ENVATTING 

Teneinde een ~nzicht te verkrijgen in de processen ~ie onder verschillende ont
ladingscondities in een Townsendontlading leiden tot de vorrning van ionen, is een 

opstelling gebouwd waarmet het mogelijk is om het-relatieve voorko~en van diverse 
soorten ionen als. functie van. de gasdichtheid te bepalen. Hiertoe is een quadrupcol
massaspectrometer gekoppeld a11n een TO'r'Jns.endontlad.ing. 

Utt de verhouding van de gemeten.stromen van Ne+ ionen en Nei ionen, kornend uit 
de ontlading, is een schatting gemaakt van de bijdrage die het Hornbeck-~~lnar-
proces 

Jt + Ne + Ne ~ Ne2 + e 

levert tot de primaire.ionisatieco~fficiänt. 

. ' 
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1 INLEI[)ING 

Inde werkeenheid elemel)taire processen van de onderwerpgroep atOo!'lfysica is de 
' . ' 

noodzaak ontstaan het onderzoek van het verband tussen de eigenschappen van Townsend-
' 
ontladingen en de elementaire processen die de eigenschappen van deze ontladingen 
bepalen~ uit te breidèn door diverse geladen deeltjes voorkomend in de ontlading 

. te detecterenmet een massaspectrometer. Het doel van het in dit verslag beschreven 
afstudeerwerk was dan ook in. de eerste plaats de realisering van een systeem waar
nee zonder de ontlading te beïnvloeden qualitatièf en quantitatief het voorkomen 
van diverse soorten van ionen kan worden onderzocht. 

De ro,-Jnsendontlading(T .0.}; zoals deze door ons wordt onderzocht , vindt plaats 
.tussen vlakke metalen cir«elvormige elektroden, d~e evenwijdig ten opzichte van 
elkaar zijn opgesteld. ûe stroomsterkte in de ontlading is in het algemeen in de 
orde van microamperes, bij gasdrukken van 1 tot 150. mtnHg. De gebruikte gassen zijn 
meestal edelgassen,stikstof en 1t1aterstof. ue dichthede~ van de ladingsdragers is 
zodanig dat,niet ~an een plasma kan worden gesproken. Het veld tussen de platen is 
homogeen·. Je aangewezen plaats om ionen uit de ontlading te laten tliflen, is een 
kleine opening in de kathode. Voor het aantal ionen ~at per tijdseen~eid uit de 
ontlading komt; mag worden aangenomen dat dit evenrediQ is met de stroomdichtheid 
van de betreffende .iohen aan de kathode. 

Oe massaspectromèter die vo·or het ctetecterèn van de ionenstromen het meest geschikt . ' 

is, is de quadrupoolmassaspectrometer(Q.P.f1.) en 1vel om de volgende redenen; 
a) De cy•lind.ersymetrisèhe opbou~tl van het stavensysteèm lèent zich goed voor aan-
passi~g aan de ciraelvttrmige kath~de van de T .0.. · . 
b) De constructie vaD het stavensysteem in uitstookbare uitvoering is eenvoudig. 
c) De Q,P.~. selecte~rt de ionen niet op energie. Dit is zeer belangrijk bij ons . . 

onderzoek van de T.O., omdat we alle deeltjes van een bepaalde soort onafhan-
kelijk van hun energie willen detecteren. . 
d) De Q.P.!1. kan worden gebruikt bij drukken tot 10_3.tdrr zodat differentiëel 

pompen in de meeste gevallen niet noodzakelijk is. 
e} Het oplossend vermogen kan zeer eenvoudig elektronisch worden ingesteld. 
f) De transmissie is bij een op 1 os.send vermogen ven 100 en kleiner .zeer goed. 

t1et het doel na te gaan of het ontworpen systeem aan de eis voldeed, is experimen
teel onderzoek gedaan aan de T.O. in het gas neon, omdat van deze ontladin!l veel 

· bekend is in de 1 iteratuur en er in de; werkeenheid · e 1 emênta i re processen veel 
ervaring met deze ontlading aanwe4ig is. Belangrijke processenCJ)in deze ontlading zi.jn 
de primaire ionisatie 

Ne + e + Ne+ + 2e 



2 -. 

het Horhbeck-Molnar proces 
Ne 4 + Ne -+ Ne;.+ e 

he~ conversieproces + . . + Ne· + 2 Ne + Ne2 + Ne~ 
Te~einde een inzicht te verkrijgen in de. vorm.ing van Ne+ eq··Ne~ zijn met de Q.P.M. 
metingen verricht a~n de verhouding van de stroomdichtheden aa~ de kathode van 
deze twee soorten ionen. Deze metingen zijn verricht bij var.iabele gasdichtheid 
in de Ontlading. 

Beperkende omstandigheden bij .. deze metingen zijn het niet precies bekend zijn van 
de transmissie van het ga~tje in de ka~hode naar de Q.P~M. ruimte voor de ver-

. schî llende soorten ionen en" het niet variabel zijn van de elektrodenafstand d zodat 
bij variatie van de gasdichtheid ook de ontladingsvariabele E/p0 verandert. 

~ . . 

~e conclusies dje ~ij toch wel uit het ondeqoek kunnun trekken zijn: . . 

1) De bijdrage van het Hornbecbt~olnar proces tot de primaire ionisatiecoëffi-

.ci ënt' is. ~Qngéwier 10%. 
· 2) Het conversie proces is vooral bij hogere gasdichthed~n het belangri;iJ<ste proces 

dat leidt tot de vorming van rnolecuulionen. 
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Z De werking var ~en quadrupoolmassaspect~oMeterf'' 

Ho 

figuur 1 

De Q.~.M:· besta~t uit een systee~ van vier even
wijdige cylinders opgesteld in een vierpoolsymmetrie. 

De t~ detecteren deeltjes bewegen· evenwijdig aari 
de staveri langs de as van het systeem. lij treden 
dus axiaal in en komen er op de as uit. 
De elektrische potentiaal van een quadrupoolveld 
ku~nen we áls volgt beschrijven(zie fig.l) 

'2 2 2 
t= ~O ( ÀX + ay + yZ ) ( 1) 

\IJaarbiJ. À + a. + y 7 a vam~ege M=a. 
Voor het quadrupaal wordt 

Ä = -a = '11 r~ en y = a genomen, het9een betekent 
dat de beschrijvenden van de staven hyperbolen zijn. 

De_grootheid 2 ra stelt 
dan de afstand tussen de staven voor. 

Indien we op de staven als ~unctie van de tijd t de spanning 

± ~ 0 =+ ( U + V c.o·s w t ) (2) 

aanbrengen, \'tordt d.e poten ti a a 1 van ieder punt in de quadrupoo 1 rui~te gegeven door 

~=( U +V cos wt ) (x
2 - y2. )1/r~ (3) 

De bewegingsvergelijkingen ván een enkelvoudig geladen deeltje Met massa m in resp. 
de x-,y-, en z-richting zijn 

d. 2x +·2e( u+ V cos wt) x 
d?" ;- -;r 0 

~ _ ~( U + V cos wt) x 
~ -2= 0 
dt m ra 

(4) 

d2z 
d?" 

= a 

Deze differentiaalvergelijkingen kunnen met de transforMátie 

t= 2~ a= 8èU 
2 2 

mw. ra 
e~ q= 4eV (S.) 

2 2 mw ra 
herleiden tot'e~n type dat bekend is als de Má~hieu differentiaalvergelijking: 

~· • + (a - 2 q cos 2~) u = a (6) 

Oe·oplOoSsing van deze differentiaalvergelijking is in de literatuur( 3) uitvoerig 
beschreven. Lij een Q.P.tl. zijn alleen die oplossingen van belang ~ie resulteren .. 
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in een stabi~l~ ·beweging_ van het ion Met ee~ bepaalde verhouding van lading en 

massa. e/m.' Het stabiel of instabiel zi.jn wordt bepaald door de. \>/aarden van a en q. 

Hen kan dus in een. a,qdÎagram(figuur 2) het·gebi_ed aangeven(gearceerd) vlaa.rvoor 

het ion ehn ~tabiéle b~an beschrijft. 

--... - - - -·- _;~- -- ..;_ :-· 

0.1 

0.2 0.4 ° 0.6 1.0 

figuur 2 stabiliteitsdiagram van de Q.P.M. 

lndien de parameters (U,V ,r0,w) en etm v.an een ion zo zijn dat de vlaarde a,q binnen 
het stabiele gebied ligt, kan ~et iQn de Q:P.rt. verlate~ en vervolgens gedetecteerd 
worden. 

Uit vergelijki~g(5) volgt dat a/q gelijk is aan 2U/V. Indien we ervoor zorgen dat 
we steeds combinaties van U en V kiezen zodat U/V constant i~, is d~ lijn a= (2U/V) q 
een rechte lijn in het itabiliteitsdiagtam, Deze Jijn wordt de mas~alijn genoemd. 
Op deze lijn ~iggen ionen me~ grote e/m het verst van de oorsprong verwijderd. Door 
variatie van U ~n V,waarbij UjV constant--wordt ge~ouden·kan ieder ion binnen het 

stabiele gebied worden gebracht. Op dit laatste berust de werking van de quadrupool 
als massaspectrometer. 
Uit bovenstaande_ wordt ook duidelijk dat de vlaarde van· U/V het oplossend vermo(]en 
van de quadrupool bepaalt. 

Om er zeker van te zijn dat een ion met een instabiele waarde a,q de Q.P.M. niet 
verlaat, 1"1oet het .ion niet te snel de Q.P.t1. passeren. liet dient een minimaal aan
tal n0 van de hoogfreq~ent perioden in de Q.P.M. te verblijven. Dit aantal is ex

perimenteel(2) vastgesteld als 
~ 

-n0 > 3 . 5 ( m/ t~m} (6a) 

waarbij t.m de halfwaardebreedte van de ge~eten 
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Oe voorwaard.e(6) leidt tot een maxirnale energie Ez \o!aarMee de deeltjes de Q.P.M. 
mogen binnenkomen, waarvoor geldt 

. -2 2 . l . 
Ez= 4 . .3x10 fMhz.LcmMxt.m e (eV) 

1"1 

w~arbij M het moleculaire gewicht van het ion in atomaire roassaeenheden, 
f de frequentie·van het wisselspannings~ignaal V in ~hz 

en L de leng~e van de staven in cm. is. 

{7) 

0~ ervoor te zorg~n dat de tran~missje van de Q.P.M. voor ionen met uitsluitend 
axiale snelheid 100% is, mogen deze ~onen d~ Q.~.M. alleen binnenko~en binnen een 
afstand·d tot de as van de Q.P.M. Van 

d= ~ rà c~m)~ {8) 
rn 

Uit figuur 2 volgt nog dat voor de top van het sta~iliteitsdiagraM de verhouding 

a/q gelijk is aan 0.~167. Bij een vaste waarde van w.,r.0,en e/1'1 volgt hieruit voor 
U en V: 2 2 

U= 1.22 r 0 fMhz.H (V) {9) 
. 2 2 

V= 7.30 r0 ft1hz.t1 {Y) {10) 
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3 ·Beschrijving van de opstelling 

3a De ontlading errhet va.cuümsysteem 

Oé ontlading vindt plaats tussen 2 vlakke cirkelvorMige e.lektrodes die op een afstand 

van 1 cm. evenwijdig. zijn g_eplaats·. De kathode is een roestvriJ .stalen elektrode 
met in het midden een gaatje met een diameter vàn 6011 en· een lengte van ±5Jl. Een 

kwartsvenster, waarop eèn goudlaag is opgedampt, v1ordt als anode gebrui kt. 
. - ' 
In figUur 3 is het vacuümsysteem getekend. Het bereikte eindvacuür:1 in de ontladings-

ruimte is 10-7 t9r~. Gij ee~ druk.van 4.0 torr in de ontladingsruimte is de druk in 
de Q.P.M.-ruimt~ 1·0-4torr. De einddrukinde ga.sontladingsruill'te wordt gemeten met 

. . 
een ionisatiemanometer(i .m.), de dru~ in dé Q.P~M.:...ruimte .met een penningmanometer 

(p;m.) en de vuldruk in de_.gasontladingsrui~te met een rnembraanmanorneter{rn.m.}~ 

3b De Q • P . r·t 

De quadrupoo l die gebou\'ld . is, 11erd gec!)ns trueerd met een oplossend vermogen van 100 

omdat dit bij het onderzoek van een Townsendon~lading in. de meeste do.or ons te on

derz_oeken gassen ruim voldoende is. Bij een oplossend verMogen van 100 eisen we 
voor a en q dat deze op 1/200(0.'5%) van hun waarde. stabiel zijn. Volgens (5) houqt 
dit voor-~ en V _in dat deze ook op 0_.5% van hun waarde stabi.el moeten zijn ~n vnor 

w én r0 betekent dit dat deze op 0.25% van hun \'/aarde .stabiel dienen te zijn. 

Oe theorie die in het vorige hoofdstuk .is besproken geldt voor staven met een hyper-
. . 

bolische doorsnede. Omdat het echter mechanisch zeer moeilijk is omove.r een lengte 

van 20 cm. staven met. een dergelijke doorsnede en een .. Ar0;r0 (waarbij Ar0 de toleL. 
rantie in ra) van 1/ 40a te vervaard i gen, maakt men ·me.es tal gebruik van ronde staven. 
Volgens Paul (2)e.a·. n:oeten we om dan toch nog een goed quadrupoolveld volqens{3) 

.. 
te verkrijgen er v.oor zorgen dat de straal van de staven .1.16 groter is dan de 

' . ' I . 

s,"traal ra van het veld. We hebben geközen voor 'roestvrij stalen staven met een dia .. 
meter van 11.6 mm. ,die op .een afstand 2ra van 9.}0 mm. zijn bevestigd op een manier 
z~a1s die door Oskam( 4)e~à. is beschreven. De mechanisch mi.nirnaal bereikbare' tole

rantie in de. evem~ijdigheid van de constructie is" 0.01 mm. t zodat \'Ie ook voldoen 
' _-. ' -- -: < '- - - #' _. 

aän de nau\<~keurlg~èidseis van 0.25%. 
Î •' 

3c 'Voeding ,vap 'de Q.P.Il. ('zie· figuur 4.) · . - '- ·_: ' . . 
De wisselspanning \'tdrdt opgewekt met een hoogspannings ossilator met .uitwisse.lbare 

spoelen. D~maximalè amplitude van de \'lisselspanning is 10oav bij frequenties van 
1.1a,1.80,2 .. 1a ·en 2.65 ~ihz .. Het l'lisselspanningssignaal wórdt gestabiliseerd _door 

een terugkoppeling via een regelcircuit.)iet uitgekoppelde signaal wordt tevens 
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. ' ' ' 

gebruikt voor het genereren van de ~elijkspanningsco111ponent U van de Q.PJ1. voeding. 
Om eenvariatie van U en V mogelijk 'te rnakim wordt het regelcircuit gestuurd ~et een 

' ' ' 

functiegenerator(zaagtand) •. Het wissel spanntngs- eh gelijkspannings-s fgnaal zijn 

beiden binnen 0.2% stabiel. Oe variaties tn dè frequentie blijven binnen 0.1% • 
. ·· 

l -~-
functie- regel- ~ ge11 jk· "" 
~enerator 

.. circuit l..l richter ' I.L oscillator .t'fL 
,."' , 

- .· U+V .c os wt 
~-

~ ~ 

.. . 
qelijk~ + r-{U+V . fàctor .... _.. cas····wt) 

U/V spannings-: -
circuit 

figuur 4 _Blokschema voeding-quadrupnol 

3d Het detecti~systee~(zie figuur 5) 

Oe ionen die de quac;trupool verlaten worde.n gedetecteerd met een E.:LI.-970lb elek

'tronenmultipl i er \'laarvan de eerste dynode <lp -2850 V staat(\!ersterkin!'!sfactor ±l05). 

Het ·.si gn~a 1 \·Jordt met een pi coamperemeter gemeten .Uit signaal wordt daarna versterkt 

en aan een 1024 kanaalste_ller(C.A.T)' toegevoerd. Als we beginnen met het ópne~r~en 
van een massaspectrum \'tordt gel ijktijdig met het· starten van het opnefTien een·<start"" 
puls aan de C.l .. ·f. gegeven.Ooor herhaalde malen opnernen·van een spectrl:lm krijgen. 

we in de C.A.T. eèn verbetering vand~ signaal ruisverhotJding van het massas.pèct)"IJm:• 

massaspectrometer 

functiegenera~or 

elektronenmultiplier 

start-
pu s· 

c. Ji.. ï. . 

024 kanalen 

x-y-schrijver · 

figuur 5 Blokschema detéctiesysteem 

• 
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4 Onderzoek aan een Townsendontlading in Neon. · 

4a De zuiverheid van het gas 

De eerste testmetingen beaoeld om de werking van ctr gebouwde Q.P.M. te onderzoeken 

werden verricht met :als ontlading een glimontlading van ongeveer 20 mA. in neon 
bij een druk Van 3 tot 4 tor~. Het spectru~ dat gedetecteerd werd, gaf de volgende 
verontreinigingente zien; H+, H;, e+, CH:, a+, 6H+,' H20+, N;(cO+), en co;. üe 

eerste stap die gedaan werd om het ga·s te zuiveren, t'1.as het inbouwen van een buffer 
·' 

in de toevoerleiding van het neongas, bestaande uit een ongeveer 2 Meter lange 
kataforesebuis(fig.3 kataforese I). In deze katafores~buis wordt een zuilontlading 

getrokken, zodanjg d~t verontreiniging~n, die ~emakkelijke~ ioniseerbaar zijn dan 
de neonatomen, naar de kathode \'/Orden gestuwd zodat er va·n anode naar kathode een 

duidelijk• toename van de vuilconcentrat~e is. Bij de anode bevindt zich ~elatief 
~ - ~· .. 

zuiver gas,. d·at in de ontJadingsruimte kan \'lorden gebracht. Deze kataforese had 
echter niet" veel invloed op het voorkomen van verontreinigingen in het massaspec-

t ' ~ ' 

trum~Dit wee~ ~rop dat we vooral. te maken hadden met verontr~inigingen di~ door 
• 

gasafgifte in·de ontladingsruimte in het gas kwamen. 
We hebben· daqromde rubber D-ringen die a 1 s vacuümafdi chti.ngen 

stelling ~ehaald· en ve~vangen door gouda~dichtingen. ln tiguur 

diénden uit de op-
6 zijn een ftantal 

spectra, gemeten nadat deze wijziging .. is aangebracht, ~eergeaeven di~ bij constante 
druk en in hetzelfde ga~ zijn gemeten voor stromen van resp. 40 MA, 10 MA en 10 ~A. 
Uit deze rnetjngen lijkt duidelijk dat het spectruM bij 40 rA. duidt op een vrij 
schoon gas. Lekijke~ we ~~hter het:~pectrum bij. 10 ~A·dan zien we dat niet neon 
(massa 20) maar d.e verontrei ni gi n.gen erg sterk naar: voren kornen. Verder valt noq 

op dat bij 10 ~A. de natuurlijke ~erhouding van Ir; :. 1N : I~ = 100 ; 1 : 10 
·• · ,e20 e21 1,e22 · 

v~rstoord is. Jit moeten we toeschrijv~n aan de vorming van NeH+ molecuulionen( 6) 

via + + Ne.+ H2 ~ NeH + H 
+ + 

Ne + H
2 
~ NeH + H 

Vervolgens ZlJn all.e metalen onderdelen van de gasontladihgsruimte onder vacuüm 
uitgestookt tot 1Q00°C. Nu bleek dat als verontreiniging, bij r.tetingen aan een 
Townsendontlading bij 10 ~A, alleen massa 28 nog aanwezig was. 
Om nu ook deze verontreiniging uit het gas te venJi.ideren, zijn nog een aantal 
veranderingen aan de ontladingsbuis aangebracht. Aan de gasontladingsrUimte zelf 

is een katafore~e aan~ebracht die m~t ee~ glasafsluiter·v~n de ontlading kan worden 
gescheiden zbdat·tijdens de metingen het vuil niet kan terugdiffunderen. Deze kata

foresebuis( Il ). moet ervoor zorgen• dat er een· directe afvoer van in de ontlading op
tredende verontreinigingen kan plaatsvinden. In de ontladingsruirnte zelf zijn extra 
elektrodes van vuilabsorberend materiaar(zirkonium)" aangebracht. 



10 ,. 

I= 40 mA. 

Jr ..... --

I= 10 mA. 

.tl ' .U to ' ,, I~ io 

I'= 10 llA. 

,·i,j ,,,,.,,,,, 
.t I 

I J 
~a 

figuur 6 
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De invloed v.an deze v~randeringeQ zijn nu gemeten met een Townsendontlading van 
10 JJA hi}.~eri çfruk van .4 .torr. De resultaten van deze mettngen zijn \·leeroegeven 
in tabel·.I waarbiJ deneonpiek steeds op 100 is genormeerd. 

gasbehandeling· 1Ne+ 128 ? asehencurve 

geen kataforese 100 151 slecht 

kataforese II in 100 59 .. slecht 

kataforese I -en II in 100 40 slecht 
. 

sputteren zirkonium 100 -- slecht 

sputteren zirkonium en 100 -- ··goed· 

kataforese I en II in 
. 

TABEL I 

Omdat de doorslagspanning van een gas een zeer goede indicatie is van de zuiver

heid ervan \verd als extra controle als functie va.n dedruk de Paschencurve van het 
gas gemeten. OePaschencurve,waarbij.de doorslagspänning uitgezetis als functie 

van p0d g,eeft \'4.ilnneer" verye 1 eken ·Met bekende \'la arden v~or zuiver gas { 5 ~ een indruk 

van de zuiverheid_van het gas. Zoals we uit tabel I .zien, is de Paschencurve van 

·het neon na kataforese en sputteren beter dan die na alleen 111aar sputteren.De paschen
curves ziJn !Jitgezet in figuurf .. 

·· 5qo· 
... Vd(V)45Q 

_ 4VO· 

350 . 
. 
300 

275 

'250 

225 

200 r-~~-..-..,......~~-.::J::..--

175 

figuur 7 . Paschencurve 

o zui~er Neon (S) 

+ ~lleen zirkon_sputteren 

x met.zirkon sputteren en 

këltaforese. 

• 
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Opm. :.':Uit bovenstaande volgt dat de Q.i1.rt. op de manier waarop hij door ons wordt 

gebruikt niet gevoelig genoeg is voor het ~eten va~ zeer kleine hoeveelheden 
verontreinigingen in: het gas. Het is bij een betere signaal-ruisverhouding 
en een grotere gevoeligheid wel mogelijk om bij kleinere ontladingsstroiTlen 
(1-0.1 11A) te meten waardoor de verontreinigingen Misschien wel te detec
teren zijn. 
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· · 4b Onderzoek naar het ontstian en voorkomen van Ne+ en Ne~ in een Townsendontlading. 

4b1 Theorie 

In een T.O. 
'+ "+ 

kunnen we drie processen ondersche.iden die leiden tot de vorming van 

Ne en. Ne2. 

·1) Ne + + e -+ Ne + .2e directe ionisatie 

2) Ne· + e -+ Neil + e 
Ne~ + Ne -+ 

+ Ne2 + e Hornbeck-nolnar effect 

3 ) + ·Ne + 2Ne -+ 
+ Ne2 + Ne conversie 

Oe-directe ionisatie kunnen wij karakteriseren door het invoeren van de ionisatie
·coëfficiënt voor directe ionisatie a., Deze 'grootheid stelt voor het aantal elek-

. 1 . 
tronen gevormd dOor één elektron per eenheid van weg in de richting van het veld 
afgelegd. 

Proces 2. vindt plaats door botsing van aangeslagen ntomen met een potentiële ener
gie die voor neon binne~ 1 eV van d~ ionisatiegrens ligt{ 6}. Jeze niveau's hebben 
een leven~duur van '±10-8-10-? sec. z_odat het proces afhangt van de gasdichtheid. 
i~et zoals bij directe ionisatie is het dnarorn mogelijk om een ionisatiecoëffici~nt 

~oor HornBeck-r~lnar-ionisatie in te voeren : a • 

flF:' mole~uulvorming door driedeeltjesbotsing is ~oor het eerst beschreven door Dahler(ê~ 
De snelheid waarmee het proces pl~ats vindt, 11ordt gekarakteriseerd door de groot~ 
heid s*. üeze is gedefinieerd via de vergelijking 

<;lnm. = a .. n2n. 
~ . g 1 

'( .. . 6 -1) . a 1 n cm sec 

waarin nm de dichtheid van molecuulionen, 
n de dichthedd van neutrale deeltjes g . ' . 
-~.de dichtheid·van atomaire ionen 

1 . • 

is. Wanneer d~ driftsnelheid van atomaire ionen v. in het homogene veld bekend is, . ] 

is de gemiddelde levensdu~r T·VaM een atomair ion voordat het via proces 3 over-- . 

gaat in een molecuul ion 9egeven door: 
·T =·'1/v.a 

1 

\'taarbi j a = ~n2 /v. 

-1 a in cM ) 

. g 1 

Ook deze molecuulvorming is afhankelijk van de druk. 
(10) 

In een T.O. kunnen de vorming en het verlies· per tijdseenheid van de verschillende 
geladen deeltjes rnet de volgende differentia(llvergelijkingen \·!orden v1eergegeven. 

elektronen (a.+a ) V n 
· 1. m . 

( 11) 
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ionen a
1
.V n ~V. dn. ~ Y.•n. 

1 dxl 1 ~ 1 
= 0 (12) 

molecuulionen: C&m.V_n_ + V.sl'l. +V dn 
. 1 1 m ~ = 0 (13) 

Hierbij zijn V en V de driftsnelheden van resp. elektronen en molecuulionen en m . 
x de coördinaat die in de T.O. de afstand tot de kathode \'leergeeft. 

Yoo~ de stroomdichtheid j(O) van de deeltjes aan de kathode vinden we dan(zie ook 
Appendix I) me~ a= a. + d 

1 111 
. a· ( -ad -ad) (14.) j; (0) = Jbuis-, e - e 

' a-a 
J·m·('O) . {a· {l -ad) .. !). ( -sd . -ad) a ( 1 -ad)} (· 1,5) = Jbui s _1 - e -_1 e - e + ~ . - e 

a a-s a 

·hierbij zijn j;(O} de stroomdichtheid van atomaire ionen aan de kathode 
jm(O} de stroomdichtheid van molecuul ionen aan de kathode 

en Jbuis de totale stroomdichtheid aan de kathode. 

D~ eerst~ term van j {0} is het aantal atomaire ionen dat zou aankomen indien er m , 
geen c.onversie plaatsvindt. De tweede term is het aantal atomaire ionen dat met con-
vers ie aankomt. Het vers'ch i 1 van deze. twee termen geeft du:s het aanta 1 mo lrecuul ionen 
dat door conversie gevDrmd is. De derde term van j

111
(9) geeft het aantal molecuul

ionen gevormd door het Hornb~ck-~olnar pro.ces dat op de kathode aankornt.(zie ook 
Appendix I) 

de grootheid B kunne.n we m.b.v .. {10) ~n de gemeten waarden(~~or ~f'en V; berek~hen. 
ji(O) en j

111
(0) kunnen met de Q.P.J1. :ge~eten worden indien de totale tnnsrrissje 

van het hele detectiesysteem bek~nd is. De waarden van a·= (l. +Cl zijn gemeten 
1 m 

·door de Hoog(?}_ M.b.v. de vergelijkingen (1.) en (15) kunnen we dan a1 en arr 

berekenen. 
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4b2 De metingen en resultaten. 

De ~metingfln ~ijn verricht aan een T.O. in neon tij een eleRtrodeafstand van 10mn .. 
Als onafhankelijk variabele parameter werd de gasdr.uk p genomen. De stroom door de . . . 

ontlading werd steeds op 10 lJA gehouden. 9rndat de ontlading zelfstandig was, ver-
anderf met de p ook.de gereduceerde veldst!rkte E/p, waarin E de veldsterk{e in de 
ontlading is. Dat de ontlading bij 10 lJA nog als Town5endontlading !'lag worden be- · . . 

schouwd b·lijkt uit figuur 8, vtaarin voor·.eén druk van 10 torr de stroom-spannings-

kara~teristiek is weergegeven. V~or stromen <10 lJA. is de brandspanning constant 
en dit kaR als beviijs gelden dat er geen ruimteladingsverstoring van het elektrische 

veld optreedt. 

figuur 8. 

Vb(volt) 240 .. I 239 

238 

237 

,·236 

r0= 9.3 torr. 

235 ~~----~~~----~-*----~----~~~~----~~J------

G • • d . . t ·. t. d d t t d . t . · . ) tI ( llÄ) I d emet.en z1.Jn e 1ntens1 e.1 en van e ge e ec eer e a orna1re 1onens romen t en e ·. 
g.edetecteerde moleculaire i~nenstr_omen Im in relatieve eenheden. De waarde van de 
gedetecteerde atomaire ionen stroom bij een druk van 4,66 torr wordt 72 genomen .. 
In tabel II zijn de meetr·esutatén vermeld . 

_p0(mmHg.) 

4.66+ 

9.33 

14 

18.6 

23.3 

28.8 

40 

. 
p0d(c~.m~Hg.) 

4.66 

9.33 

14 

18.(J 

23.3 

28.8 

40 

E/p0(Vtcrn.mrnHg) 

46.1 

26.7 

20.6 

17.2 

15.0 

13.5 

11.4 

Tabel II 

I . 
1 

72 

12.6 

5.4 

2.5 

0.88 

0.25 

Im 

0.35 

5.0 

6.7 

7.0 

5.7 

4.9 

2.1 

I. /I 
1 1'1 

+ 
218 

2.52 

0.81 

0.35 

0.153 

0.056 

+ door de· grote onnauwkeurighei9 in deze meting wordt deze in de rest van het 
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Bij de interpretatie van deze meetresultaten stuiten ~,.,J niet alleen op de l"llei
lijkheid dat de ijkfactoren om de gedetecteerde strol'len om te rekenen in stroom
dichtheden .aan' de kathode niet bekend zijn, maar meer nog op het probleem dat deze .. 
faqtor.en. van de druk afhangen. Voor een .ion dat door het gat de ontlading verlaat 
kunnen ~ij. een transmissiefactor T defini~~en, die afhangt van de gasdichtheids

verdelin~ in en direct achter het gat, de transmissie van het massafilter en de 
efficiency van de ge~ruikte detector•. Van de laatste twee factoren kunnen wij aan

nemen dat zij niet·wordén beïnvloed door de gasdichtheid in de ontlading. De eerste 
I 

f~ctor, die bepaald wo~dt door de verstrooiing in het sterk expand~rend gas .dat_uit 
.de ontlading stroomt,_.is voor atomaire i.onen. en molecuul ionen verschillend(9) omdat 

dewerkzame doorsnedes ·voor elastische verstrooi_.ing van deze ionen verschillend iijn. 

In appendix II is een berekening uitgevoerd .die leidt tot een schatting van de druk

afhankelijkheid f(p) van de verhouding van de transmissiefactor•n Ti en Tm. 
hieruit volgt: ti - A f( p) 

·m 

waarin A een constante is bepaald door de verhouding van de transmissie van het 
massafilter en de verhouding van de·detectie~fficiency voor de beide voorkomende 
ionen. 

Er geldt nu dat 
TI i -= A f ( p) j ·m·a - -rl m J 0 · 

m 

Omdat de transmissie van het massafilt~r· voor beide deeltjes in theorie gelijk 
' ' 

is en bovendien de ~fficien~y van de detectie gelijk mag worden verondersteld, 
wordt ). = 1 genomen. 
Dit betekentdat m,b.v. de in appendix 11 .uitgevoerde berekeningen uit de meet.,. 

resultaten de verhouding J;(O)/jm(Q) berekend kan worden. Deze berekende waarden 
zij~ in tabel !11 wee~gegeven. 

t1et behulp van de awaard_en -van· de Hoog( 7) en de a en V. waarden van Beaty en 
Ptt,terson(B) voor-de verschille'nde E/p0 \'/aarden, kunnen\e nu uit de verhouding 

·: ~i{O)!Jm(O) en de vergelijkingen (14) en (15), de bijdrage amtot de primaire ioni'-
satieco~ff{ciänt a bereken. · . 
De resultaten van deze berekening s_taan in tabe 1 Ili en zijn in figuur 9 uitgezet 

als functfe van E/Po· 



·. 

'· 

' .-
· .. 

-cc· -. 

P (mmHg.) 
0 .. 

[lp
0

(V/cm.mrnHg .) 

9.33 

·- __ -_14 ·. 

18.6 

23.3 

'28.8 

...... 
I • 

C'l 

26.7 

20.b 

17.2 

15.0 

13.5 

....,.. 
I 
0 ...... 

::I:: LO 

0 . ~'IIE·oE:-----0.. ....,.. 
....... I • 
~ E 

-U ..._, 

_· 

.-· 

. 

·-_ 

j; (0)/jm{O) . 

4.41 

1.86 

1.08 

0.63 

.308 

Tabel III 

...-4 
I 
0 ...... -. 
N 

a/p0(é111. 

.. 239 

.149 
. . - .. · 

.105. 

.079 

.064 

...... 
I 
0 ...... 

.-1 -1 M11Hg ) 
•;:· 

.· 

·- .. -1 . 
B(cm.> ) 

.103 

.283 

.587 

1.000 

1.58-

N. 
I 
0 I.-. . 
LO 

" a;/P0(crn. -1 -1 mmHg. )-

.209 

.116 

.079 . 

.056 

.038 

0 0 
0 0.. 0.. 

0.. --......__ •r- E 
~ ~ ~ 

11 il 11 

x 0 + . 

·N 
I . 
0 
..-,1 

' . 
N 

-
·-· 

N 
I' 
0 ....... ' 

. ·, .. . ·_ •1 -1 
am/p0( cm. tnmHg. ) 

.03 

.032 

.026 

.022 

.026 
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conclusie: 

Uit het onderzoek is gebleken dat met de~ gebouwde op~telling het 

qualitatief m~ss~spectrometrisch onderzoek te doen naar 'he~ voorkomen van de diverse 

soorterljonen. in een Townsendontlading. Het enige zorg is het ook rnagel ijk gebleken 

o~'een ontlading te genereren met een zo la.ag percentage verontreinigingen dat deze< i 

goed vergelijkbaar is met een Townsendont1ading in zuiver neon ·zoaTs in de lite

ratuur vermeld. 

Om quantitatief onderzoek te verrichten naar het optreden van de diverse 

processen. bezit de opste 1l ing een aantal beperkingen: 

a)Er zijn te weinig mogelijkheden om de ontladingscondities onafhankelijk van el

kaart~ wijzigen. Llit komt omdat de a'fstand tussen de elektroden niet variabel is. 

en bovendien slechts gewerkt kon worden met.relfstandige ontladingen. 

b):Oè ijkfactoren jm(O)/lm én j i {0)./I; zijn niet exact te berekenen. 

Toéh.hebben wiJ door gebruik.te m~ken van een aantal bekende geg~vens over de totale. 

primaire ionisatie en de coëfficiënt voor drie deeltjes c9nversie een schatting kun.;. 
. . . ' 

hen maken van de nog onbekende bijdrage van de ionisatie via het Horl'lbeck ... r1olnar 

·proçes. Hiertoe was·het noodzakelijk een aantal.aannarnes tedoen voor de vèrhoud,~ng 

van de transmissie voor .atomaire ionen en mo·1eculaire ionen door ·het gaatJe, het 
' ' 

massafilter en de detector. rieze schatting van de bijdrage Van de·.primaire ioni-

satiecoëfficiënt door het Hornbeck-~'olharproces dm/Po is uitgezet i·n tabel III en 
' ' 

figuur 9. Het verloop van deze coëfficiënt al_s functie van E/p0 moet, omdat de 

Hornbeck.,.MÓlnar ionisatie piaats vindt via excitatie van nhreau•s dicht bij het 
' . . ' : ' . - ~ ., - ~-

ionisatieniveau, gekoppeld zijn aan de excita~iecoëfficiënt e;fp0 voor deze band van 

hoger 1 iggende niveau's .. Oeze excitatiee.o2fficiënt zal, net als -de .ionisatiecoëf

ficiënt toenemen met Ê'/Po· ln het door ons gebruikte drukgebied zal de a,/Po slechts 

e~n functie ziJn van E/Po en nietvanp0 omdat de geëxciteerde atomen een levens

duur h~bben fn de orde van 10-? s·èc .. bt! door· ons gemeten waarde van am/Po 

veer 10% van .de primaire ioAisatiecoëfficiënt aLPo· 
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Appendix I Berekéni·ng·van ji(O) e-n jm(o) van een. Townsendontlading. 

Zoals reeds eerder verme)d is, kunnen we de afzonderlijke processen die leiden 
tqt ion en·rnolecuulionvorming terug vinden in de oplossingen van de differentiaal

vergelijkingen (11) t/m (13). 
Indien we aannemen dat de molecuulion vormihg alleen plaats vindt via het.conversie

proces~ dan kunnen we in (11) t/m (l3) de termen met am weglaten en ai vervangen
door a. De .oplossing van dit stelsel differentiaalverqelijkingen is: 

a v- n- ead (e-sd~ e-ad). ' . ni (0)=. o-- . 
a- 0 V. . 

~ . 1 

D
111

(0)= aB V- n~ e~~~.d (1/S - 1/a - e~ed + e-ad) 
a·S V a a m 

·~oor de stroomdichtheden ji(O) en jfTI(O) aan de kathode kunnen we dan schrijven: 

j.(O)= a jb _; e-sd- e-ad) (16) 
1 a.- S u 1 s 

· J. ( 0) J. ( ( 1 e- ad) - _8_( 1 - e -ad) ) · m: = buis ~ -
a-s . ~-e 

( 17 )' 

Indien aangenomen wo.rdt dat molècuulionen uitsluitend gevormd worden door het Hornbeck
~1o 1 narproèes, dan kunnen \'Ie in ( 11) t/m ( 13) 8=0 s te 11 en. 
Voor ~e stroomdichtheden krijgen we dan met a =a. + a 

1 m: 

(18) 

· ( 0) · ( 1 '- e -ad ) Jm. ·= ~ Jbuis (19) 
a 

Indi~n beide processen optreden krijgen we molecuulionen die op twee manieren ge
vormd kunnen zijn. De str.oomdichthei.cJ'van molecuulionen aan de kathode gevormd-door 
conversie is het verschil van j.(O) uit (16) en j.(O) uit (18).De molecuulionenstroo~ 

' 1 1 

, aan·de kathode is: . -ad . . -ad -ad 
a. J b . ·( 1 - e ) - a, J b . ( e - e ) ( 20) 

· -1 U1S "--'- U1S · a a-a 
Het aantal molecuulionen .gevormd door het Hornbeck-r1olnarproces is jm(O) uit (19) 

(21) 

. 
· Deze twee bijdragen t6t de stroomdichtheid van moleculaire ionen leveren precies 

de oplossing van de differentiaalvergelijking rnet conversie en het Hornbeck~Molnar

proces(zi~ (15)). 

.. 
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.Appendix 11 Het verschil in. transmissie tussen Molecuul ionen en atomaire ionen. 

Het verschil in transmissie wordt vooral veroorzaakt door het verschil in werzame 

door.snede voor atoom ion-ionbotsingen(qi-al en voor molecuul ion-ionbotsingen(qm-a}. 
om een inzicht te krijgen in het verschil iri transMissie hebben we de volgende uit
gèvoerd; 
Uit metingen van Beatyen Patterson(B) van de beweeglijkheden ~ 1 van atomaire ionen 

en ~ van moleculaire ionen Vol~t m 
(22) 

Nemen we aan dat de gemiddelde kinetische energie van atoMaire ionen en tnolecuul 
ionen gelijk is, dan volgt uit de Einstein ·relatie(lO) 

~./0. = ~ /0 
1 1 m m (23} 

waarbij Di de diffusiecoäfficiänt is voor atomaire ionen 
en 0 de diffusiecoêfficiänt is voor molecuul ionen. 

m. . 
i~emen W1J aan dat de diffusie cross.sectie q0 onafhankelijk is van de relatieve 
snelheid ~1aarmee ionen en. atomen elkaàr naderen dan wor<;lt het verband tussen q

0 
en 0, zo a 1 s gegeven door de Chapman-Enskogtheori e (l_O) 

o12 = 3/n f2~Tj l 1 
. W . r qD N 

waarbij M de relatieve massa is. 
r 

(24) 

Bîj isotrope verstrooiing is de'doorsnede.q0 gelijk te ste.llen aan de werkzame 

doorsnedeqel voor ela_sti.sche ver~trooiing. 
··M.b.v. {22 ),(23) en (2'4) kunrren wij nu schrijven 

t·1 i 
qel i-a= 3 (~) qel,m..:a 5 ' h . (2 ) 

r1 .of 

Indien ~e nu nög een afschatting kunnen m~ken voor het dichtheidsverloop niz) als 
functi·e van de afstand z tot het gaatje, kunnen \'Ie met (zs r een verloor van de 
transmissie tp(z) voor het expanderende ~as als functie van.z bepalen voor verschil

lende ontladingsdrukken.want: · 
t (z) = -t (0) n(z) q 
p, p. ":z. . 

of [ tp(z)- tp(O) exp(:q n(z 1
) dz•) 

Voo~. tp(O) wordt de waarde 1 genorr:en. 

Oe benadering voor n(z) ziet er alsvolgt uit: 

We gaan ervan uit dat het gas in het volume V = -rrR2
ó , waarbij 

. '• < 0 
R de straalvan het gaatje is, expandeert over 2rrsterradialen. 

• < -~·-: 

Dan kunnerr we voor he~ volume op een afstand z Vëln het gaatje 
·schrijven 2 . V(z)· = .27rZ ó 

(26) 

2Rfi.:-·>, 
' ' .! .:;~ -] /,' ",. ... , _ ... 

(27") 
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~oor adiabatische expa~sie geldt verder dat 
pVK= cinstant. 

Met 1(;.7) en v0 geld~ nu dat 

n(z) = n(O} ( R2/2z2)K. z~R/12 (28) 
met K= 5/3, R=3·10- 3cm. en q. = 45:1o~ 16cm~ (10) levert dit voor ionen het vol~ ·. 1-a 
gende verloop van de transmissie 

t .(z)= exp( -C6~5·1o- 9 ·p·(1o+6 · 3 - z-2.333)) . (29) 
p,] 

waarbij p in mmHg. 

Voor molecuul ionen wordt dit 

t (z)= exp(-3j·10-s·p·(10~6.3- z-2.333)). 
p,m 

( 30) 

In, figuur 10 is tp(z) voor zowel ma lecuul-alsatoomi on en uitgez~t voor verschillende 

drukken. 

tl(,~) 1 

.. 9 

.8 

. 7 ~--------------------------------~~---------------1 
2 

.6 

. 5 

.4 

----------------------------------~-----------------

.. 
. . 

. 3 

.2 

.1 ~ 
o·~·---~~==~~==~==~====~==~==~====T====r==~6 

. 100 
1= moLion 4.66 torr, 
2= at .. ion 4.66. torr, 
3= at. ion 9.33 torr, 

200 300 400 . 500 
4= mol .ion 28.8 to~r 
?=at. ion 18.6 torr. 
6= at. ion 28.8 torr 

,600 700 800 900 
-------~ z ( JJm. ) 

figuur 10 

1000 

·Zoals we zienneemt de transmissie bi~nen B·to-~. zeer sterk ·af om daarna bijna 
' 

niet' rileer te veranderen. 

Uit deze berekening~n kun·nen wij nu 
-2 . -2 

f(p) = t~,i(z 10 cm.)/tp,m(z 10 cm.) 
berekenen. 
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