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I.I
Un rol important în cadrul cercetărilor de fizica plasmei
îl are studiul generării, migcării gi pierderii ionilor, procese
ce condiţionează gradul de ionizare a plasmei.
Mişcarea de ansamblu a ionilor, atit în absenţa clmpului eleetric, datorită gradientului de concentraţie, cit gi sub acţiunea clmpului electric, eate caracterizată prin parametrii cinetici:
difuzie gi mobilitate. Valoarea acestor parametri , ce descriu
mişcarea ionilor pe perioade de timp relativ lungi în comparaţie
cu timpul mediu dintre ciocniri, ne dau informaţii preţioase privind natura actelor elementare, de ciocnire, ale ionilor cu particulele de gaz.
Lucrări mai recente, privind măsurarea coeficienţilor cinetici, indică insă că, multe din datele vechi gi chiar date mai noi
nu sînt întotdeauna corecte, deoarece se referă la ioni a căror identitate nu este cunoscută. Aceasta se datoregte faptului că ionii, în mişcarea lor, pot interactions cu moleculele gazului,
schimbindu-gi natura gi în mod corespunzător coeficienţii cinetici.
Cercetările noastre au fost concentrate, mai ales, asupra studiului migcării ionilor de cesiu, iernatica a fost abordată începlnd cu elaborarea gi studierea în detaliu a unor tehnici experimentale originale. Rezultatele experimentale obţinute, folosind
aceste tehnici, au evidenţiat procese elementare ce au fost studiate in detaliu gi teoretic, obţinîndu-ae expresii analitice.
Datele obţinute au fost extinse atlt la studiul plasmei in diodele termoionice, cit gi la realizarea unor dispozitive originale,
cu aplicaţii directe in industrie*
Lucrarea este organizată în două părţi distincte: în prima
parte se prezintă date generale asupra migcării ionilor, partea
a doua reunind rezultate originale.
1.2 GENERALITĂŢI
Un nor de ioni, de un singur tip, produs la un moment dat
într-un volum limitat dintr-un gas a cărei densitate gi temperatură este constantă, se va împrăgtia prin tot gazul, datorită procesului de difuzie. Curentul de ioni difuzaţi are sens opus gradientului de concentraţie, fiind direct proporţional cu mărimea
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coeficient de difuzie ai se noteasă cu simbolul D.
La aplicarea unui clmp electric uniform, peste mişcarea desordonată datorată difusiei, se va suprapune o migcare orientată
a ionilor.
Vitesa centrului de masă a norului de ioni, denumită vitesa
de drift-vd este direct proporţională cu intensitatea elmpului electrio 2, fiind orientată de-a-lungul liniilor de clmp:

U)

Coeficientul de proporţionalitate - ja, pentru o presiune §i
o temperatură dată a gasului in care are loc mişcarea ionilor, este
o constantă, denumită mobilitatea ionilor.
Pentru clmpuri electrice relativ slabe, cei doi parametri ci
netici stnt legaţi de binecunoscuta ecuaţie a lui Einstein-Towneendi
unde e este sarcina ionului, k este constanta lui Boltsmann,iar T
este temperatura gasului in grade Kelvin.O deducere simplă a acestei relaţii este dată In cartea lui Mo. Daniel /IA
Pentru a facilita compararea ai folosirea datelor, valoarea
măsurată a mobilităţii este normalisată In "mobilitate redusă"p o , definită prin ecuaţia)

=J?—£12.u.
9

(3)

yi
r 160 T r
p fiind presiunea gasului in torr, iar T- temperatura gasului la
oare a foat măsurată mobilitatea ionilor.
In mod corespunsător se defineşte noţiunea de presiune redusă prin eouaţiat
^
C4>
Una din primei* expresii teoretice a mobilităţii a dat-o
Langevin /2/ pentru domeniul S/p o mic, lutnd In consideraţie forţele de atracţie prin polarisare ion-atom. Valorile mobilităţilor,
calculat* după formula lui Langevin, a-au dovedit a fi In destul
de bun acord cu experienţa, astfel că şi recultate experimentale
relativ recent* slnt comparat* cu aceste valori.
Teorii eiMtic* mai riguroan* au foat desvoltate ulterior,
luindu-ae in consideraţie procesul de transfer de sarcină, predominant in caşul mişcării ionului positiv Xn gasul propriu /3/.
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de ioni, fiind şi cazul cel mai des întîlnit experimental §i care
a dus la nenumărate erori de interpretare. Astfel, la mişcarea ionilor de gaze inerte în gazul propriu, a-a pus în evidenţă existenţa atît a ionilor atomici, cît şi a celor moleculari. Mai recent /4,5/ s-a găsit că §i la cesiu coexistă ambele tipuri de ioni.
Măsurători directe ale coeficienţilor de transport: difuzie
§i mobilitate s-au făcut în special cu dispozitive experimentale
numite tuburi drift, ce se compun din: o incintă ce poate fi vidată şi apoi umplută cu gaz la presiunea dorită, o sursă de ioni,
aşezată pe axa tubului, un număr de electrozi ce asigură existenţa unui cîmp electric axial şi uniform şi un detector de ioni /6/.
Printre cele mai folosite tehnici de determinare a mobilităţii se numără: metoda celor patru grile sau a filtrelor electrice /!/, metoda Bradbury gi Nielsen /8/, metoda Hornbeck /9/,
metoda lui Biondi şi Chanin /IO/, metoda timpului de zbor/11/.
II.1. STUDIUL EXPERIMENTAL AL DIFUZIEI SI MOBILITĂŢII
IONILOR DE CESIU.
Datorită potenţialului scăzut de ionizare (V-=3,39eV), ceaiul este folosit în multe dispozitive cu plasmă cu aplicaţii importante, cum sînt: convertizorii termoionici, generatoare MHD,
tuburi ionice, etc. Aceasta a făcut ca studiul mişcării ionilor
pozitivi de cesiu să fie în atenţia multor cercetători.
Abordarea studiului difuziei §i mobilităţii ionilor pozitivi de cesiu a fost făcută de noi din mai multe motive. Datele
existente în literatura de specialitate privind mobilitatea ionilor de cesiu prezintă o împrăştiere mare (pînă la un ordin de mărime). De asemenea, tocmai în domeniile de interes pentru aplicaţiile
amintite şi anume: cel al cîmpurilor electrice slabe (E/p mic),
datele existente pentru valoarea mobilităţii ionilor pozitivi de
cesiu sînt puţine. Un ultim argument este cel al elaborării unei
tehnici experimentale originale, ce permite racordarea sistemului
de determinare a mobilităţii la dispozitivele cu plasmă de cesiu.
In principiu, metoda considerată de noi presupune existenţa
unei surse de ioni de dimensiuni reduse, într-un spaţiu în care
uensitatea atomilor neutri este uniformă şi a unui detector selec-
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mobilităţii fiind evaluată după difuzia liberă sau în cîmp a ionilor de cesiu, de la sursă la detector.
II.1.1. Sursa de ioni
Măsurarea mobilităţii se bazează pe urmărirea evoluţiei în
timp §i spaţiu a norului de sarcini pozitive, produse în sursa de
ioni. Pentru acurateţea măsurătorilor se impun sursei de ioni condiţiile: regiunea de producere a ionilor să fie neglijabilă faţă de
distanţa sursă-detector, densitatea de ioni în sursă să fie cît mai
uniformă, timpul de producere a ionilor să fie mult mai mic decît
timpul de drift şi temperatura ionilor să fie mică.
Fotoionii de cesiu, produşi sub acţiunea radiaţiei de la o
lampă tip flash cu xenon sau de la un laser cu rubin, concentrată
într-o regiune mică din tubul experimental în care se află vapori
de cesiu, îndeplinesc condiţiile enumerate mai înainte*
Pentru studiul mecanismului de producere a fotoioniior, precum §i pentru evaluarea secţiunilor eficace de fotoionizare, în domeniul lungimilor de undă mai mari decît limita de fotoionizare a
ceaiului (3.133 A ) , am folosit o diodă termoionică, montajul optic
permiţînd incidenţa unei radiaţii monocromatice în spaţiul emitercolector /12,13/.
Apariţia unor ioni în intervalul emiter-colector, în urma
fotoionizării, duce la o creştere a curentului diodei datorită compensării sarcinei spaţiale electronice. Pentru creşterea sensibilităţii detectorului, am compensat curentul diodei în lipsa radiaţiei
incidente (curentul de întuneric), cu ajutorul unei surse externe.
In timp ce la iradierea cu lungimi de undă din domeniul continuumului de fotoionizare (X< 3.183 A ) , semnalul dat de dioda
detectoare urmăregte distribuţia spectrală a sursei luminoase,
pentru lungimi de undă mai mari decît limita de fotoionizare apar
semnale discrete, corespunzînd seriei principale a atomului de ceaiUo Am pus astfel în evidenţă linii corespunzînd seriei principale de la n ^ 8 pînă la n=40. Peste acest spectru discret ae suprapune un spectru continuu^ pe care l-am pus în evidenţă prin obturarea radiaţiei monocromatice, pentru lungimi de undă cuprinse între două linii ale seriei principale. Punînd în evidenţă, experimental, că semnalul diodei este proporţional cu numărul de ioni
produşi în unitatea de timp gi ijinînd cont că la echilibru proee-
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sele de producere şi dispariţie a ionilor se egalizează, am putut
determina secţiunile
20L
eficace de fotoionizare, atît pentru ceaiul
molecular, cît şi pentru cel atomic, în domeniul seriei principale (fig.l). Fotoionizarea moleculelor Ue cesiu în domeniul x -c
3.183 A, duce la for3200
55 00
3800
390O
marea ambelor specii de
luno/meo </c una/o (A)
ioni: atomici Cs §i moleculari
Cs^» potrivit
Fim. 1
reacţiilor:

Cs 2 + b»-* Cs2-«-e

(5)

Mecanismul propus pentru fotoionizarea atomilor de cesiu în
domeniul seriei principale este /IA/%
Z

(6]

Astfel, sub acţiunea radiaţiei ultraviolete, datorită continuumului de fotoionizare atomică în vapori de cesiu, pentru x <
o

3.133 A ionii majoritari sînt atomici, la care se adaugă cei proveniţi de la continuumul de fotoionizare moleculară.
In cazul în care sursa de radiaţie este un laser pulsat cu
rubin, cu lungimea de undă: A =6.943 A, aşa cum se arată în lucrarea /15/, ionii formaţi sînt moleculari, fiind produşi ca urmare
a absorbţiei bifotonice.
Rezultate deosebit de interesante a-au obţinut prin rafinarea metodei detecţiei termoionice, folosindu-se sisteme de amplificare acordată, ca şi prin utilizarea laserilor acoraabili cu coloranţi /16,17/.
II.1.2. Detecţia ionilor pozitivi de cesiu
In măsurătorile de mobilitate, detectorul de ioni trebuie
oă îndeplinească condiţiile: să fie selectiv numai la ioni pozitivi, aă aibă o sensibilitate suficient de mare pentru a detecta
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decît cel de drift şi dimensiunile regiunii în care ionul este sesizat de detector să fie neglijabile faţă de spaţiul de drift al
ionilor.
Detectorul termoionic folosit de noi se remarcă nu numai
prin simplitatea funcţională şi constructivă, ci §i prin performanţele sale. Un astfel de detector este de fapt o simplă diodă ce
funcţionează în regia de sarcină spaţială. Apariţia ionilor pozitivi în spaţiul emiter-colector duce la compensarea sarcinii spaţiale electronice. Datorită masei mari a ionului de cesiu şi deci
a mobilităţii mai mici, fiecare ion poate compensa efectul unui
număr mare de electroni. Ca urmare a compensării sarcinii spaţiale
electronice, va apare o creştere corespunzătoare A j a curentului
diodei.
In cazul diodelor termoionice cu vapori de cesiu, existînd
o puternică activare a emiterului, curentul j al diodei este relativ mare, fapt care duce la valori mari ale lui A j a §i la un
factor mare de amplificare.
Detectorul de ioni folosit de noi are drept emiter (catod)
un fir de wolfram cu un diametru de 0,15-0,2 mm §i o lungime de
10-15 mm, iar drept colector (anod) un disc de argint cu un diametru de 10 mm şi o grosime de 1-2 mm. Firul de wolfram este paralel cu planul discului de argint şi este situat la o distanţă
de 1-2 mm de acesta. Emiterul este încălzit în curent continuu,
semnalul diodei culegîndu-se între capătul plus al filamentului
de wolfram şi colector, astfel că, pe diodă apare o tensiune determinată de căderea de potenţial pe filament, la care se adaugă diferenţa de potenţial de contact dintre emiter şi colector.
Pentru a determina valoarea optimă a curentului de încălzire
a filamentului, am folosit diverse grade de iluminare a intervalului emiter-colector /12/. Am observat că}valoarea optimă a curentului de încălzire, care depinde slab de presiunea gazului,
se deplasează sesizabil spre curenţi mai mici de încălzire, odată
cu scăderea nivelului de iluminare. In experienţele efectuate, pentru temperatura emiterului s-a găsit valoarea optimă de 700-800°C.
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II.1.3. Difuzia liberă a ionilor de cesiu în vapori de
ceam.
Pentru a studia difuzia ionilor pozitivi de cesiu în vapori
de cesiu, am determinat evoluţia în timp §i la diverse distanţe a
densităţii de sarcini pozitidetector ttrmoionîc
colector emilef
q
ve, provenite de la sursă, sei
/
j*
1
sizate cu detectorul termoionic /18,19/. Dispozitivul experimental folosit, împreuioă cu
circuitul de măsură sînt arătate schematic în figura 2,
Dacă la momentul t=O,
• fanta,
într-un volum mic, situat în)lompâ cu tenon
tr-un punct pe care îl luăm
drept origină pentru axele de
Fig. 2
coordonate, se produce într-un timp foarte scurt un nor de sarcini
pozitive de densitate fQ, atunci, în cazul unei difuzii sferice,
la distanţa d si la un moment t, densitatea de sarcini j>, va fi dată de relaţia:

Va

care reprezintă soluţia ecuaţiei de difuzie a lui Fick.
Timpul t , după care numărul maxim de ioni ajunge la detector, se obţine punînd condiţia de maxim ecuaţiei (7). Din anularea
derivatei se obţine:
t„ - d*/€D

(3)

Relaţia (8) ne-a permis obţinerea coeficientului de difuzie D,fo-

I

w

c

/
/
/

ttt'C

y

4

i

- 8 loaind t m §i d din datele experimentale. Folosind relaţia Einstein
-Townsend am putut determina mobilitatea ionilor, cunoacînd coeficientul de difuzie.
In figura 3 se dă un set de curbe experimentale, obţinute
pentru o presiune de cesiu de 0,4 torr, care reprezintă evoluţia
în timp a curentului la detector, origina timpului fiind momentul
producerii ionilor. Folosind asemenea seturi de curbe, am putut
reprezenta tffl în funcţie de d (fig.4), obţinînd în deplin acord
cu relaţia (8), cîte o dreaptă pentru fiecare presiune a vaporilor
de cesiu. Valoarea mobilităţii reduse, găsită de noi, pentru cîmp
electric nul este de 0,28 cm /V.sec. §i corespunde ionilor moleculari de ceaiu.
Studiile noastre ulterioare, atît teoretice cît şi experimentale, au dovedit, pentru domeniul de presiuni la care s-a lucrat,
existenţa unei rate mari de conversie a ionilor atomici în moleculari, fotoionii formaţi comportîndu-se practic numai ca ioni moleculari.
II.1.4. Difuzia în cîmp a ionilor pozitivi de cesiu în
vapori de cesiu.
Metoda timpului de zbor, folosită de noi la determinarea mobilităţii ionilor pozitivi la cîmp nul, em extins-o şi la măsurarea
vitezei de drift în cîmpuri electrice slabe /20,

i

-—
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21

''» Dispozitivul expe-

rimental, ca şi schema
de măsură sînt date în
figura 5.
Punînd condiţia de
maxim ecuaţiei diferenţiale de difuzie, pentru
Fig.Ş
cîmpuri electrice slabe
şi în cazul existenţei inegalităţii: D/(v,d)«l(în condiţiile
noastre experimentale acest raport eate sub 0,1), ae obţine pentru
viteza de drift a ionilor relaţia

= d/tm

(9)

-
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folosind oscilogramele obţinute pentru diverse valori ale cîmpului
electric, am determinat tm-timpul de sosire la detector a numărului maxim de ioni.
Reprezentînd t m în funcp - 0,28forr
ţie de d (fig.6), la diverse valori ale cîmpului
electric, am observat că,
a so
în timp ce la cîmpuri electrice foarte slabe
\%
(O,24V/cm) punctele expe*'
rimentale se aşează pe o
singură linie dreaptă, la
/S
20
cîmpuri electrice mai intense, dreptele prezintă
două pante, din care am putut evalua două viteze de drift şi respectiv două mobilităţi.

i*

/.&

0 asemenea comportare este explicabilă dacă se ţine cont de
faptul că, în vaporii de cesiu,are loc cu o probabilitate destul de
mare procesul de conversie a ionilor atomici în ioni moleculari.
In timp ce la cîmpuri electrice foarte slabe, ionii atomici se
transformă în ioni moleculari în vecinătatea sursei de ioni, în
cazul aplicării cîmpurilor electrice mai intense, ionii atomici
pot parcurge cea mai mare parte din drum fără să se transforme în

iss
A asrs 3ss
a o.oa i*t
* o.zos ~~

9,16

a.ai

l££
st

ioni moleculari. Evident,
există şi o regiune de .
tranziţie. In figura 7 se
dau valorile mobilităţii
reduse în funcţie de raportul E/p , fiind menţionate pentru comparaţie şi
datele obţinute de alţi
autori. După cum se poate
vedea, valorile mobilităţilor obţinute de noi, în
domeniul E/p mic, se racordează destul de bine

la cele obţinute de alţi autori. Valorile mobilităţilor extrapolate de noi pentru cîmp electric zero sînt: 0,15 cm /V.sec. §i 0,280,50 cm /V.sec., pentru ionii atomici şi respectiv pentru ionii
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II.1.5. Mobilitatea ionilor de cesiu în amestecul de
vapori de ceaiu-gaz nobil.
Apariţia gazelor nobiDe ca produse de fisiune în spaţiul emiter-colector al generatoarelor termoionice folosite în reactorul
termoionic, precum §i posibilitatea de îmbunătăţire a performanţelor acestor generatoare prin adăugarea de gaze nobile, fac ca studiul mişcării ionilor pozitivi de cesiu în amestec vapori de cesiu
-gaz nobil să prezinte interes deosebit*
Metoda propusă de noi, de măsurare a mobilităţii ionilor de
cesiu, ne-a permis să studiem mişcarea ionilor de cesiu în amestecuri de /apori de cesiu cu gaze nobile, gazul particular considerat
fiind kryptonul /22/« Dispozitivul experimental ca §i schema de
măsură sînt similare cu cele folosite la mişcarea ionilor pozitivi
în gazul propriu. Tubul experimental a fost prevăzut cu un număr
de fiole ce conţineau cantităţi dozate de krypton, care prin spargere succesivă au asigurat valori prestabilite (prin calcul) ale
presiunii kryptonului. Dependenţa mărimii l/u (în care u este
mobilitatea redusă a ionilor
i

de cesiu în amestecul vapori
de cesiu-krypton) de procen<?
tul de krypton în amestecul
biner este dată în figura 8,
Dependenţa liniară obţinută,
atestă valabilitatea legii
lui Blanc în amestecul cesiukrypton, adică faptul că, £n
condiţiile considerate, nu a7s
7*
To
To
par legături între atomii de
gaz nobil şi cesiu de tip
Pig. 8
"cluster". Valoarea mobilităţii ionilor moleculari de cesiu în krypton, dedusă de noi este
2 în Kr) = 1,54 cm2/V.sec.
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La interpretarea experimentală a datelor privind difuzia gi
mobilitatea ionilor, un rol important am văsuţ că 11 are procesul
d« conversie a ionilor atomici In ioni moleculari. Astfel, formarea
ionilor moleculari poate avea loc ca rexultat al unei ciocniri triple de formai
X + X -rX — X » + X
(10)
coeficientul de transformare a ionului, atomic In ion molecular-Ke
fiind definit prin rslaţias
unde Pţfj>2 9*M a 8 Î n t d # n s i t a t i l # ionilor atomici, moleculari gi
respectiv atomilor neutri.
Destul de des se foloseşte gi termenul de frecvenţă de conversie a ionilor atomici In ioni moleculari, dat de relaţia:
(12)
La cesiu a-a găsit pentru coeficientul de transformarc-K
M

£

ţ

C

valoarea 150.10 ^ cm sec , In timp ce pentru gazele nobile valoarea lui K„ variaxă între O,4.1O* 3 1 gi 3,6.1O" 51 cm 6 sec" 1 .
Schimbarea naturii ionilor duce evident gi la schimbarea corespunzătoare a parametrilor cinetici.
Am notat eu indicele 1 mărimile ce se referă la ionii atomici gi cu 2 cele referitoare la ionii moleculari. Rata de formare a ionilor moleculari este «(ft, iar legea lui Pick poate fi înlocuită, în caşul prezenţei procesului de conversie aninvit, cu
ecuaţiile /2?,24/:

l&fy-oCfi

(15)

neglijlnd interactive dintre ioni ai cu condiţiile iniţiale: la
r*0, t»0, fa 9^ 5>x*lnt nule în afara regiunii miei limitate de
origina axelor de coordonate, soluţia ecuaţiei (13) estet
Folosind notaţitt«tI//»t*x;r»rV4/»tfV4>;/»sl>»/fZ>,-.D,)
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(1unde L n » H 2 n + 1 gi f n slnt polinoamele Laguerre, Hermite gi respectiv ale cilindrului parabolic, am obţinut in condiţiile: 0<eCt<l,
pentru densitatea ionilor moleculari p 2 (r,t) expresia:

Pentru «Ct£l, am obţinut pentru p 2
(18)
Este de subliniat raptul că, pentru oC=0, expresiile obţinu»
te dau pentru f- p, + o- soluţia ce descrie evoluţia densităţii
ionilor atomici în absenţa fenomenului de conversie (relaţia7). In
caşul în care of-» o#, cind are loc o conversie instantanee a ionilor
atomici în ioni moleculari, obţinem 0^=0, p= p 2 gi soluţia este
dată tot de relaţia 7, dar cu toţi parametrii corespunzând ionilor
moleculari.
In figura 9 se dau
rxtOmm
r*9,7mm flOmm
curbele calculate ale densităţii relative de sarcini
• 5 xV
o/o Q în funcţie de timp,
pentru trei valori distincte ale distanţei din4*
tre sursă gi detector, notate pe figură. Curbele
pline le-am calculat penafli
tru cazul în care avem o
^ difusie liberă a ionilor
/
atomici, fără conversie
10
¥t mate
în ioni moleculari, conuiFig.
9
derînd pentru coeficientul
11
r

A

(v^
\/ /-.6/

I

o

—1

de difusie valoareai D = 16cm sec • Pe aceiaşi figură, cu linie
punctată, am reprezentat evoluţia în timp a raportului p/po=Cp**faVfo>
calculat după relaţiile pe care le-am dedus, pentru aceleaşi distanţe suraă-detector. Curbele au fost normate, ca referinţă fiind ale-

se curbele ce corespund distanţei r»10mm. Curbele pentru r»5,7mm
trebuise multiplicate pe ordonată eu factorul 5,15, iar cele pentru r«20mm, cu 0,125* Pentru calcularea curbelor punctate s-a luat
2-1
pentru eCvaloarea 10 sec • După cum se poate vedea din figure 9,
existenţe procesului de conversie duce la o scădere a curbelor, mai
bruscă, precum gi la o deplasare a lui t m spre valori mai mici*
Pentru a evidenţia efectul conversiei ionilor atomici tn ioni moleculari, utilizlnd
tehnica experimentală descrisă mai înainte, am reprezentat t m , determinat experimental, în funcţie de raportul r /D,, pentru diverse valori ale lui < (figura 10).
Dţ este coeficientul de difu10
zie al ionilor atomici* Pe
oT «2«0*C
aceiaşi figură am reprezentat tffl în funcţie de r /D,
pentru <* *0 gi <£=©•, obţi50
iSO
ISO
nînd cele două linii ce corespund difuziei de ioni pur atoFig. 10
mici gi respectiv pur moleculari* Rezultatele experimentale reprezentate pe figură corespund unor temperaturi ale rezervorului de
cesiu de 2O5°C (punctele x) gi 240°C (cercurile) gi au fost obţinute cu tehnica experimentală descrisă la capitolul II.1.3. In
deplin acord cu teoria expusă, punctele experimentale se aşează asemănător celor calculate (în figura 10. punctele * corespund la
"*>
2
oC=lo , iar punctele pline la oC=10 ), atestînd validitatea calculelor noastre şi a prevederilor ei /2Ş/.
Compararea rezultatelor experimentale cu cele teoretice obnute
a permis evaluarea frecvenţei de conversie a ionilor atomici în ioni moleculari de cesiu, <£&10 aec
pentru T n =220°C
Cf

"5

1

o

si oC=l(rsec pentru T„ =260 C, ambele valori cox*eapunz£nd aceleaşi valori ale lui K c , respectiv K =10 'cm sec .

- 14 II.3. APLICAREA REZULTATELOR EXPERIMENTALE SI TEORETICE
PRIVIND CINETICA IONILOR POZITIVI LA STUDIUL
DISPOZITIVELOR IONICE»
Cercetările intense ce se desfăşoară de mai mulţi ani asupra obţinerii directe a energiei electrice din energie termică,
folosind In acest scop generatoarele termoionice, au impus studierea mai aprofundată a proceselor fizice ce au loc în asemenea
dispozitive*
Rezultatele §i tehnicile experimentale elaborate de noi, cu
ocazia măsurătorilor de mobilitate, ne-au permis să abordăm întrun mod original studiul plasatei din diodele termoionice*
11*3*1* Influenta conversiei ionilor atomici în ioni
moleculari asupra distribuţiei radiale a densităţii de sarcini în coloana pozitivă*
După cum este bine cunoscut, teoria clasică a coloanei pozitive, dezvoltată de Schottky /26^ pleacă de la ipoteza uaei mobili»
taţi constante a ionilor, cu condiţiile la limită: densitatea de
sarcini pe axa coloanei pozitive este p Q l iar la perete această
densitate este zero. Se ajunge astfel la relaţia care dă distribuţia radială de sarcini de forma:
?(r)=?oJo( 2,^05 r/R)
U9)
unde J este funcţia Bessel de ordinul zero, R este raza interioară a tubului In care se găseşte coloana pozitivă, iar r este distanţa radială de la axa tubului. In cazul prezenţei procesului de
conversie a ionilor, mobilitatea ionilor nu mai poate fi considerată constantă,
Pentru a obţine ecuaţiile ce descriu difuzia ionilor ce se
convertesc tn timpul mişcării lor, am plecat de la ecuaţiile ce
descriu procesul de transport/27,28/. Considerând starea staţionară, avem:

W

+Q9

d

^^r'^SpP, ^Jpx

(22)

- 15 j fiind densitatea de curent §i E , intensitatea cinpului electric radial» Indicii folosiţi se referă la electroni (indicele e),
la ioni atomici (indicele p^) gi la ioni moleculari (indicele p 2 )»
Pentru rezolvarea ecuaţiilor 20-22 am considerat efectul
conversiei ionilor atomici în ioni moleculari mic, la nivelul unei perturbaţii slabe.
Luînd în considerare,ca §i in teoria lui Schottky,ecuaţie de
generare a sarcinilor pozitive:

-L j f - c r j ) . . ^

(23)

unde i± este frecvenţa de producere prin ionizare a ionilor atomici, am găsit în final soluţia:

p*p.[J.co+!fJ.w +• -H£pV«-;+
J

o' J 2» J 4

]

(24)

funcţiile Bessel de ordinele 0,2 §i respectiv 4,

Remarcăm că pentru eC=O relaţia (24) se reduce la soluţia Schottky
(19). De asemenea, soluţia obţinută este puternic convergentă, termenii J pentru p > 4 fiind practic neglijabili pentru valorile considera tea Je lui p care nu pot varia decît între 0 şi 6"Q, această
ultimă valoare fiind fixată de condiţiile la limită:
A

In figura 11 se dau valorile
calculate ale raportului P/p0
pentru cazul distribuţiei radial e Schottky a sarcinilor pozitive în coloana pozitivă
(curba reprezentată cu'linie
punctată). Pe aceiaşi figură
se ilustrează efectul conversiei ionilor atomici in ioni moleculari (sau alte tipuri de
ioni) asupra acestei distribuţii, cu schimbarea corespunzătoare a mobilităţii. Curba 1
to
corespunde laJDT/£,J=O,5 §i D =
=2D_, iar curba ? la 2 t/fi£* - ofi
cu D_ =iD_. Ambele curbe co11
———
P2 pA
respund cazului în care frecvenţa de conversie este mică, calcule-

• 16 le noastre fiind valabile în aceasta aproximaţie* Evident, la presiuni mari de gaz, deviaţiile de la curba Schottky sînt mai mari*
Rezulta că efectul conversiei ionilor atomici în ioni moleculari trebuie luat In consideraţie alături de alte fenomene, atunci clnd se tratează teoria coloanei pozitive a unei descărcări
electrice* .
Datele obţinute au implicaţii gi în cazul generatoarelor termoionice în regim de funcţionare arc de joasă tensiune, deoarece
acesta are caracteristici asemănătoare cu cele ale coloanei pozitive a unei descărcări luminescente*
II.3.2. Caracterizarea plasmei generatoarelor termoionice
II.3.2.1. Studiul plasmei din diodele termoionice prin
analiza plasmei difuzate prin anod.
Tubul experimental,conceput gi realizat pentru studiul plasmei ce ia naştere într-o
diodă termoionică., permite
r<* rVi-.^J obţinerea unor date, folosind metode originale, diferite de cele spectrale
sau cu sonde electrice utilizate de alţi autori/29,
30/. In figura 12 se dă o
schiţă a dispozitivului exFJR. 12
perimental folosit precum
gi a schemei de măsură. Tubul experimental, realizat din sticlă
cu un diametru de 55mm, are montat în interior un emiter din molibden notat cu K, care are o parte activă, plană, cu un diametru de
7mm, ce poate fi încălzită prin bombardament electronic. Emiterul
este înconjurat de un inel de gardă. In faţa emiterului, la o distanţă de 5mm se află colectorul A, un disc plan din oţel inoxidabil, prevăzut în centru cu un orificiu cu diametru de 7mm, acoperit cu o grilă din nichel. In spatele colectorului, tot la distanţa de 5mm, este montat un alt disc plan, notat cu G, prevăzut
cu un orificiu central , care la unele măsurători a fost acoperit
cu o grilă. De placa G este montată o cutie metalică, în interiorul căreia este plasat detectorul termoionic D, poziţionat în
imediata vecinătate a grilei ce acoperă orificiul central de pe
placa 0. Tubul experimental, ca gi schema de măsură sînt astfel

- 17 concepute gi realizate incit permit efectuarea de măsurători multiple* Apliclnd o tensiune continuă, între electrodul incălcit K gi anodul A ia nagtere o
plasmă de cesiu, a cărei formă este specifică pentru fiecare regiune de pe caracteristica
volt-amperică. Pe caracteristica
t&r*
din figura 13 slnt notate modum
rile de funcţionare ale unei
diode termoionice /31/ (obţinute In condiţiile T Ca «53O°K, T K «
1088°K),precum §1 temperaturile
electronice corespunzătoare, pe
Pig. 13
care le-am determinat din caracteristicile retardatoare ale electronilor difuzaţi prin grila A în
spaţiul A-G. Prin această metodă am putut determina temperaturile
electronice pentru modurile de funcţionare: lumină anodică, sferă
de foc, ca §i pentru arcul de joasă tensiune.
Mărimile curenţilor electronici şi ionici ce ajung la colector constituie parametrii utilizaţi practic in toate calculele teoretice ce Încearcă să coreleze datele experimentale cu o relaţie
analitică care să descrie comportarea generatoarelor termoionice.
De aceea, utilizînd tubul experimental schiţat în figura 12 am
determinat curenţii electronici §i ionici ce ajung la colector,
presupunînd proporţionali tatea lor cu curenţii difuzaţi în afara
anodului de tip grilă. Pentru colectarea electronilor am folosit
electrozii D §i G, curentul ionic determinindu-1 cu ajutorul detectorului termoionic* Pentru fiecare
mod de funcţionare al diodei termoionice, am măsurat curenţii electronici
şi ionici, difussaţi prin anodul de
tip grilă gi colectaţi de ansamblul
detector. In figura 14 se arată dependenţa acestora de curentul diodei termoionice. După cum era de aşteptat, curentul electronic la ansamblul detector
zoo
oste direct proporţional cu curentul
Fig. 14
diodei, punctele experimentale agezîn-

- 18 du-se practic pe o dreaptă ce trece prin origina axelor de coordonate. Curentul ionic eate repreeentat pe aceiaşi figură, In unităţi
arbitrare. Dacă pentru curenţi mici există un curent ionic apreciabil la colector, cu cregterea curentului diodei, are loc o diminuare a curentului ionic, iar pentru regimul de funcţionare sferă
de foc practic se anulează. După această diminuare, urmează o creştere rapidă a curentului ionic. Comportarea observată atestă apariţia unei bariere de potenţial la colector, care practic opreşte
ajungerea ionilor la electrodul A, în regimul sferă de
foc gi care se micşorează
treptat, cu trecerea spre regimul are de joasă tensiune,
devenind din repulsivă din
nou acceleratoare pentru ioni. Formele diagramei energiei potenţiale a electronilor
pentru modurile de funcţionare: lumină anodică (a) si
Fig. 1$
sferă de foc (b) ale diodei
termoionice, care rezultă din determinările experimentale, slnt date
în figura 15 /29/.
Influenţa sarcinilor pozitive §i negative asupra diverselor
moduri de funcţionare a generatoarelor termoionice am studiat-o
folosind ca sursă de sarcini descărcarea produsă între filamentul
gi colectorul ansamblului detector
D. Sarcinile au fost apoi orientate
spre anodul A prin care pătrundeau
în spaţiul diodei termoionice K-A.
Semnul sarcinilor directionste către dioda termoionică a fost determinat prin alegerea tensiunilor
too
gi U Q _ A * In figura 16 se dă un set
tipic de caracteristici volt-amperice, obţinute în condiţiile experimentale arătate in tabelul I. Supă
FIR. 16
cum se vede din acest tabel, o serie de determinări au fost făcute în lipsa descărcării la aurea de

- IS Tabelul I.
Nr. Curentul de descărcare la
curbei suraa de ioni şi electroni

Tensiunea
U
G-A

Tensiunea
U
D-G

1

0

0

0

2

0

acceleratoare
pentru ioni

0

3

5

100 mA

100 mA

acceleratoare
pentru ioni

acceleratoare
pentru ioni

acceleratoare
pentru electroni

0

acceleratoare
pentru electroni

0

sarcini, dar cu potenţiale acceleratoare pentru electroni sau ioni. S-a avut în vedere că,aplicarea unor asemenea potenţiale ar
putea afecta plasma din intervalul K-A. Faptul că între curbele 1
şi 2 nu apar practic diferenţe, atestă slaba influenţă a pierderilor de electroni (cazul curbei 2 corespunzînd unei extracţii de electroni). Extracţia sarcinilor pozitive însă, influenţează forma
caracteristicilor în special în modul de funcţionare arc de joasă
tensiune (curba 4 ) , observîndu-se o cregtere a căderii de tensiune
în plasmă. Curba 3 corespunde la o injectare de ioni în spaţiul
K-A cu efect de scădere slabă a căderii de tensiune în plasmă. Efectul pregnant se observă în regiunea lumină anodică §i sferă de
foc, unde diferenţele faţă de curba 1, de referinţă, sînt nete.
In aceste regiuni, sarcina spaţială electronică fiind încă necompensată, prin injectarea sarcinilor pozitive, se reduce bariera de
potenţial dintre electrozii K §1 A.
Slaba influenţă a extracţiei de sarcini pozitive asupra caracteristicilor volt-amperice, în regimurile de funcţionare lumină
anodică şi sferă de foc, se poate explica prin forma potenţialului
în intervalul emiter-colector, ce reprezintă o trapă pentru sarcinile pozitive (fig. 15). Influenţele suplimentare sînt slabe în
raport cu această captare a ionilor.
II.3.2.3» Măsurarea mobilităţii sarcinilor pozitive provenite din plasma arcului de joasă tensiune.
Lucrările privind mobilitatea ionilor de cesiu au permis aplicarea metodicii dezvoltate §i la studiul sarcinilor pozitive

- 20 din plasma arcului de joasă tensiune 732/.
In acest scop, am folosit tubul experimental descris mai înainte (fig 12), modificînd circuitul de măsură. Ionii sînt produşi
în spaţiul emiterK-colectorA, prin aplicarea unor pulsuri de tensiune. Ei difuzează prin anodul de tip grilă A în spaţiul A-G,
fiind acceleraţi către grila G. 0 tensiune continuă, retardatoare,
aplicată spaţiului K-A asigură intrarea ionilor în spaţiul de drift
A-G numai pe durata pulsului de tensiune aplicat. Pe ecranul osciloscopului s-a vizualizat semnalul diodei. Am evaluat experimental, din semnalul la detector vizualizat pe osciloscop, timpul de
întîrziere dintre aplicarea pulsului de tensiune şi primirea semnalului la detector-t
Folosind relaţia (9) am determinat viteza de drift şi de
aici mobilitatea ionilor pozitivi de cesiu, la diverse presiuni de
cesiu precum şi la diverse cîmpuri electrice acceleratoare.
Datele obţinute privind mobilitatea redusă a ionilor de cesiu,
proveniţi de la o descărcare pulsată în vapori de cesiu, sînt
arătate în figura 17, în funcţie
de E/p . Pe aceeaşi figură se indică cu regiuni haşurate domeniile valorilor experimentale pentru mobilitatea redusă a ionilor
de cesiu în vapori de cesiu, raportate de alţi autori §i de noi
(ioni moleculari de cesiu - regiunea de sus şi ioni atomici de cesiu - regiunea de jos)»
Din aşezarea punctelor experimentale în raport cu regiunile
haşurate, rezultă că ionii moleculari sînt predominanţi la presiuni mari de cesiu, spre presiuni mici, mobilitatea tinzînd spre
valoarea corespunzătoare ionilor atomici.
Această tendinţă poate fi explicată fie prin producerea iniţială a unui număr mare de ioni moleculari în plaamfi, fie prin
producerea de ioni atomici QX transformarea lor în spaţiul de drift
in ioni moleculari.
Centru a evideniia natura ionilor proveniţi de la o descărcare staţionară, am folooit acelaşi won ta j experimental. Ionii
extragi dintr-o Oenchrcurn continuu de tip arc de jousă tensiune

- 21 difuzează în spaţiul de drift A-G, pe care se aplică de la un generator audio un semnal sinusoidal de frecvenţă variabilă §i amplitudine reglabilă. Pentru colectarea rapidă, între grila G şi
detectorul D se aplică o tensiune acceleratoare pentru ioni, spre
detectorul termoionic, semnalul detectorului fiind vizualizat pe
ecranul unui osciloscop. Ionii difuzaţi prin anodul de tip grilă
ajung la detector numai dacă frecvenţa cîmpului electric sinusoidal aplicat este mai mică decît valoarea critică V . Mobilitatea
redusă a ionilor este dată de relaţia:
7

£22

LA . d*

(26)

TCs
Uacc
unde U
este amplitudinea tensiunii alternative aplicate.
In cazul ^>"VO ionii nu ajung la detector, iar semnalul la
osciloscop este o sinusoidă pură. Atunci cînd "V«i1^o parte din
t Vi/s 7
P
ionii difuzaţi prin anod ajung la
• 0.2 forr
detector §i deformează semnalul
0.3 -** 0,34
sinusoidal, datorită modificării
*

k O 38

•

'

**t

k

4+

"i f

0,1 ___•
rt?
20 [VfcmJorr]
Fig. 18

sarcinii spaţiale. Determinînd frecvenţa limită V o , am calculat m o bilitatea redusă a ionilor proveniţi din descărcare.
In figura 18 se dă dependenE ţa mobilităţii reduse de raportul
/ P pentru diverse presiuni de ceo

i U f atestînd existenţa ionilor moleculari de cesiu ca ioni majori-

s

tari.
II.3.2.4. Arcul de joasă tensiune în vapori de cesiu,
susţinut de o plasmă difuzată.
In mai multe lucrări am studiat arcul de joasă tensiune /3336/, cu scopul de a evidenţia procesele fizice care determină particularităţile acestui tip de descărcare.
Deoarece caracteristic pentru arcul de joasă tensiune în vapori de cesiu este catodul încălzit şi deci existenţa unei emisii
simultane de electroni şi de ioni de la catod, am încercat simularea acestuia printr-un electrod sită, prin care puteau difuza sarcini electrice (pozitive şi negative), provenite de la o plasmă.
In figura 19 este arătat schematic tubul experimental şi circui-
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tul de măsură. Aranjamentul experimental
permite realizarea unei descărcări cu cetod cald (arc de joasă tensiune) între electrozii C şi G şi în aceleaşi condiţii
experimentale, realizarea unei descărcări
între electrozii G §i A, susţinută de o
plasmă difuzată din spaţiul C-G, prin electrodul tip grilă G. In figura 20 sînt
arătate cu linii pline caracteristicile
volt-amperice pentru descărcarea între
electrozii G şi A, pentru diverse fluxuri
de particule difuzate prin electrodul G.
Fluxurile de particule difuzate, corespunzătoare diverselor curbe din figura 20,
diferă atît ca mărime cît si ca raport
între numărul particulelor pozitive §n.
negative. Pe aceiaşi figură, prin linie
punctată este dată caracteristica voltamperică a descărcării cu catod cald (între electrozii C §i G ) , ridicată la aceiaşi presiune de cesiu. După cum se poate vedea din figura 20, comparînd curba

Fig. 20
5, trasată cu linie plină, cu cea punctată, există condiţii în care plasma difuzată realizează aceleaşi condiţii ca un catod cald.
0 asemenea coincidenţă, aproape integrală,a caracteristicilor volt-amperice implică identitatea proceselor fizice la catod
în cele două tipuri de descărcare.
Concluzii importante rezultă din
urmărirea evoluţiei curbelor volt-amperice numerotate de la 1 la 5 din figura
20 în corelaţie cu figure 21(b), unde se
arată valorile relative corespunzătoare
ale curenţilor ionici şi electronici difuzaţi prin electrodul tip grilă G,
pentru diverse "puncte de funcţionale"
de pe caracteristica volt-amperică a descărcării sursă.
/m>
I(mA)"
Lie vede că, deşi de la punctul 1
FiK. 21
la 3 (fig. 21b) curentul electronic ere-

~ 23 şte, o schimbare semnificativă a caracteristicilor volt-amperice
din figura 20 (curbele pline notate de la 1 la 5) Bpre o caracteristică de arc de joasă tensiune, apare numai atunci cînd curentul ionic devine apreciabil (punctele 4 §i Ş din figura 20). Aceste date relevă rolul deosebit jucat de ionii pozitivi în stabilirea arcului de joasă tensiune. Se poate afirma că, nu atît catodul
cald, prin emisia de electroni, determină particularităţile arcului de joasă tensiune* cît ionii care se produc la catod, concluzie importantă pentru înţelegerea proceselor fizice din arcul de
joasă tensiune.
Trebuie subliniat faptul eă, din identitatea proceselor la
catod, rezultă relaţii cantitative ce permit determinarea unor parametri fizici, legaţi de procesele la catod, cum sînt: coeficientul de ionizare superficială a atomilor de cesiu, lucrul de ieşi~
re, etc.
11.3.3. Utilizarea practică a cercetărilor privind mobilitatea ionilor la decelarea noxelor şi substanţelor inflamabile £n aer.
Datele teoretice şi experimentale ^obţinute în cadrul studiului mişcării ionilor, ne-au permis să imaginăm un dispozitiv original pentru decelarea noxelor în aer, aparat ce se remarcă prin originalitatea soluţiei, prin simplitatea constructivă, ca şi prin
performanţele pe care le are.
Aparatul, destinat industriei, poate avea multiple aplicaţii
atît în prevenirea acumulării unor noxe periculoase pentru oameni,
la locul de muncă, situaţie în care procesele tehnologice impun
utilizarea unor substanţe nocive, ca şi pentru avertizarea acumulării unor gaze sau vapori (gaz metan, vapori de benzină, etc),
care prezintă pericol de explozie sau incendiu.
Pentru a proteja elementele originale, aparatul realizat a
fost propus spre brevetare /37/.
In figura 22 se arată dependenţa semnalului detectorului în
funcţie de tensiunea aplicată pe spaţiul de drift al sarcinilor
electrice. Această dependenţă a fost obţinută prin admiaia în detector a diverselor gaze, pentru a evidenţia selectivitatea aparatului. Astfel,curba notată cu cercuri corespunde introducerii de
azot pur, în timp ce curbele notate cu x şi o corespund cazurilor
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în care în azot există ca impuritate 0,01% benzen, respectiv 0,oŞ%

co 2 In figura 25 se prezintă curbele obţinute la testarea finală
a aparatului, în condiţii normale de lucru. Aparatul aspiră £n
permanenţă aer din spaţiul suprtiveghiat. In lipsa impurităţilor,
semnalul staţionar al aparatului este dat de curba liniară 1. La
apropierea unui vas cu benzen (ce degajă vapori) sau a unei fiole
cu gaz metan, apar deviaţii importante faţă de semnalul de aer
"pur".
Măsurătorile experimentale ne-au pennia să evaluăm sensibilitatea aparatului, care poate decela 40 p.p.nu impurităţi de gaz
în aer.
Tinînd cont de aplicaţiile multiple pe care le poate avea,
aparatul realizat de noi va fi de un real folos industriei.
II.4. CONCLUZII
Principalele rezultate originale prezentate în lucrarea de
doctorat sînt următoarele:
- Elaborarea unei metodici noi de măsurare a mobilităţii
ionilor de cesiu în vapori de ceBiu aau vapori de cesiu în amestec cu gaze nobile, utilizînd fotoionizarea vaporilor de cesiu
ca sursa de ioni şi detecţia termoionică pentru decelarea lor.
- Determinarea secţiunilor eficace de fotoionizare atomică
şi moleculară pentru cesiu, în domeniul seriei principale.
- Determinarea mobilităţii ionilor atomici şi moleculari de
cesiu în vapori de cesiu, la valori mici ale raportului E

- 25 - Determinarea mobilităţii ionilor moleculari de cesiu în
vapori de cesiu şi în amestec cesiu-krypton, la cîmp electric nul.
- Deducerea unei formule analitice ce descrie mişcarea ionilor de cesiu în vapori de cesiu, cu considerarea procesului de
transformare a ionilor atomici în iori moleculari (cu schimbarea
corespunzătoare a mobilităţii) şi compararea acestor date cu rezultate experimentale obţinute.
- Determinarea prin confruntarea rezultatelor experimentale
şi teoretice a ratei ds reacţie a procesului de conversie a ionilor atomici în ioni moleculari.
- Punerea în evidenţă a contribuţiei efectului de conversie
a ionilor atomici în ioni moleculari asupra constricţiei coloanei
pozitive a unei descărcări electrice în gaze.
- Caracterizarea plasmei din diodele termoionice prin realizarea unui ansamblu experimental care permite măsurarea curenţilor
ionici §i electronici difuzaţi prin anod.
- Determinarea evoluţiei temperaturilor electronice pentru
arcul de joasă tensiune şi celelalte moduri de funcţionare ale diodei termoionice.
- Stabilirea unei analogii, în cazul arcului de joasă tensiune, între catodul încălzit şi un catod prin care difuzează
plasma. Verificarea experimentală a identităţii, în condiţii determinate, a proceselor la catod în cele două cazuri.
- Folosirea datelor teoretice §i experimentale privind mişcarea ionilor la optimizarea parametrilor generatoarelor termoionice /38,39/.
- Elaborarea unui dispozitiv original, bazat pe rezultatele
din teză, dispozitiv util industriei şi care permite decelarea
noxelor şi substanţelor inflamabile în aer.
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