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DF/NT 78-04 P. Vaessen 

EMPERATUUR- EN DICHTHEIDSMETINGEN AAN EEN HOLLE-KATHODE-NEON-KOPERDAMP-ONTLADING 

SAMENVATTING 

In mijn afstudeerperiode werd onderzoek verricht naar de eigenschappen 
van een holle -kathode-neon-koperdamp ontlading die belangrijk zijn om 
de laserwerking van zo'n ontlading te begrijpen. 
De bedoeling van het onderzoek was ondermeer, om aan te tonen dat omla
ding een dominant populatie-inversie-mechanisme is voor de koperion
laserniveau's. 
Daartoe werden de dichtheid van de gesputterde koperdamp alsmede de 
neutrale Cu 1- en Ne 1-temperaturen bepaald. 
De koperdichtheid bleek bij hoge ontladingsstromen, boven een bepaalde 
drempelwaarde, lineair met de stroom toe te nemen, en was maximaal ca. 
1020 m-3. 

De Cu 1-temperatuur lag gemiddeld zo'n 800 K hoger dan de neutrale neon
temperatuur en bleek voor hoge ontladingsstromen te naderen naar een 
constante waarde van ca. 2100 K. 
De spontane emissieintensiteiten van de Cu-ion-laserniveau's vertoonden 
hetzelfde gedrag als de koperdichtheid in afhankelijkheid van de ont
ladingsstroom, hetgeen een sterke aanwijzing is dat voor de bevolking 
van het bovenste niveau van de laserovergang omlading dominant is. 
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I. Inleiding 

Tijdens mijn afstudeerwerk heb ik onderzoek verrieht aan een 

holle-kathode-neo~koperdamp ontlading. 

Het onderzoek was er vooral op gericht informatie te verkrijgen over 

een aantal fysische parameters, die van belang zijn voor het verklaren 

van de laserwerking die in dergelijke holle-kathode-ontladingen (HKO) 

is geconstateerd. 

De ·HKO is de afgelopen 60 jaar voornamelijk als een krachtige stralings

bren voor spectroscopische doeleinden gebruikt. 

In deze inleiding worden de eigenschappen van de HKO besproken. 

De geometrie van de HKO waaraan ik gemeten heb is identiek aan de geo

metrie van de laserontlading zoals die door Collins en McNeil~ontworpen 
is. De geometrie is te zien in figuur 1. 

fi g.l de geometr ie 

v . d. holle kathode 

De kathode bestaat uit een koperen cilinder waaruit in de l engterichting 

een sleuf is gefreesd volgens de maten zoals in fig. 1 aangegeven. 

De anode is ca. 5 rnm pal boyen de sleuf aangebracht en is in lengte gelijk 

aan de sleuf (kathode). Het geheel is geplaatst in een glazen buis voor

zien van twee kwartsvensters, zodat ook UV- straling gedetecteerd kan worden. 

Het vulgas is ~ met een vuldruk tussen 2 en 20 torr. 

Bij geschikte keuze van de neondruk en de ontladingsstroom concentreerd de 

ontlading zich praktisch volledig binnen de sleuf. Het plasma binnen de 

sleuf is niets anders dan een negatief glimlicht terwijl de positieve zuil 

in de ontlading niet of nauwelijks aanwezig is. 

We mogen dus aannemen dat de elektronenenergieverdeling in de HKO evenals 

in het glimlicht van een 1gewone' ontlading sterk afwijkt van een Maxwellse. 

De gemiddelde elektronenenergieën liggen ook veel hoger, zodat de ione~ 

concentratie in de HKO een orde groter kan zijn dan in de positieve zuil. 
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Dit maakt de HKO dan ook erg aantrekkelijk voor onderzoek naar mechanismen 

welke kunnen lèiden tot laserwerking. 

Een ander kenmerk van de HKO is de sputterwerking van de kathode door een 

bombardement van positieve ionen. Hoewel er problemen kunnen optreden i.v.m. 

beschadiging van de kathode is de sputterwerking een bevredigend middel om 

atomaire spectra van het kathodemateriaal nader te bestuderen. 

Meer recent is de sputterwerking met succes gebruikt voor het verkrijgen van 

aanzienlijke dichtheden van metaalatomen en ionen in laserontladingen~ waar

bij niet symmetrische ladingswisseling optreedt. 

Zo'n omladingsreactie kan men b.v. voorstellen door: 

* )/~ + -t- eu. ~ M + c~ -f J + A E . 1-1) 

waarin (Cu+)x het aangeslagen Cu-ion is dat zich bevindt in de bovenste 

lasertoestand. is het energiedefect~ en mag niet te groot zijn, wil de 

reactie met voldoende kans plaatsvinden. (zie 2-2) 

I.v.m. de sputterwerking moet nog genoemd worden het fenomeen van de 

"zelf-sputtering". D.w.z. dat de neutrale metaalionen van het kathodemate

riaal onder bepaalde condities hoofdzakelijk door de eigen ions~ort worden 

losgeslagen en in mindere of zelfs verwaarloosbare mate door de edelgasionen. 

Van beide aspecten~ t.w. de ladingsoverdracht en de zelfsputtering is nog 

maar weinig bekend~ en hetgeen bekend qualitatief. 

In het volgende hoofdstuk zal hier nader op worden ingegaan. 

Het grootste gedeelte van mijn werk bestond uit het meten van de gesputterde 

Gu-damp dichtheid in de sleuf~ en de neutrale koper- en neontempera turen. 
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II. Het ontladingsmodel 

2-1) Bekijken we de V-I-karakteristiek van een ontlading dan kunnen we de 

volgende gebieden onderscheiden. (zie fig. 1) 

V 
A/,J( . 

V.s TOvl H!eM.' 9lit.ot 

Vlo!4<1,.(<. 
) 

8u~ 
I .... 

ik__K~--î 
V!! - ----- ---- I -,- I I 

I 
I 
I 

I ]I JlL IJL 

fig. 1) V-I-karakteristiek van een gasgevulde 

diode in het gl~ en boogontladingsgebied. 

I 

Laten we vanuit het Townsend-gebied de stroom toenemen dan zal de spanning 

eerst afnemen, hetgeen te wijten is aan de opbouw van ruimtelading. 

Nadat het minimum bereikt is spreken we van een normale glimontlading, 

gekarakteriseerd door een glimlicht rond de kathode. De stroomdichtheid in 

dit gebied is constant, terwijl het glimlicht zich uitbreidt naarmate de 

stroom wordt opgevoerd. Van het punt af waarop het glimlicht de kathode 

helemaal bedekt, wordt de ontlading een abnormale glimontlading genoemd. 

De ontladingsspanning neemt in dit gebied sterk toe met de stroom totdat de 

kathode sterk genoeg verhit wordt om een boogontlading te laten ontstaan. 

(gebied IV). 

In gebied III, het abnormale glimlicht, zijn we ge!nteresseerd als het gaat 

om een holle--kathode ontlading, zoals die in de inleiding globaal beschreven 

staat. 

Bij geschikte keuze van geometrie, gasdruk, etc. zal de ontlading zich zo 

instellen dat hij terecht komt in het abnormale glimgebied, met die restrictie 

dat de brandspanning nu slechts weinig toeneemt met de stroom. 

· Het glimlicht concentreert zich nu praktisch volledig in de spleet van de 

kathode. Tevens treedt er binnen de spleet een sterke sputte~~erking op, 

waarbij neutrale metaalatomen worden losgeslagen uit de kathode t.g.v. een 

bombardement van positieve edelgas- of metaalionen. 
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Het glimlicht of plasma is van de kathode

wand gescheiden door de donkere ruimte van 

Ashton. 

Het grootste gedeelte van de ontladings sp~ 

ning V~ staat tussen de kathodewand en het 

plasma, terwijl het plasma zelf praktisch 

veldvrij is. 1
) In eerste benadering is de 

energie waarmee de elektronen vanuit de 

donkere ruimte het neg. glimlicht binne~ 

treden, e.V~ ; hij hangt niet noemenswaard 

af van de ontladingsstroom. 

Na binnentreden 1n het plasma veroorzaken deze snelle bundelelektronen 

ionisatie en excitatie van edelgasatomen, en ze zijn onderhevig aan elasti

sche verliezen. T.g.v. deze botsingsprocessen ontstaan langzame thermisehe 

elektronen. De elektronenenergieverdeling in het plasma is dan ook een 

Maxwellse voor de thermische elektronen" met daarop 1n dé staart gesuperpo

neerdeensmalle piek voor de hocgenergetische bundelelektronen. 1
) 

Aangezien echter de intree~nergie van de bundelelektronen niet of nauwelijks 

van de ontladingsstroom afhangt" zal de elektronenenergieverdeling ook 

nauwelijks stroomafhankelijk zijn. De elektronendichtheid van de thermische 

elektronen 1n het plasma bedraagt ca. 5.10
19 m-3 en hun temperatuur ca •• 1 eV. 

De elektronendichtheid mag liniair afhankelijk van de ontladingsstroom ver

ondersteld worden. 2) 

2-2) De sputter v•erking van de HKO 

Zowel de Ne+_ als de Cu +-1cmen·· kJmnèm t.g.v. de kathodeval voor een ~.J21.!t
terwerking zorgen. Deze sputterwerking houdt 1n dat de ionen t.g.v. hun 

kinetische energie in staat zijn om een of meer n~utrale Cu- atomen 

uit de kathode los te slaan. Een ander belangrijk effect hierbij i s het 

losmaken van vrije elektronen uit de kathode t.g.v. de potentiele energie 

van de ionen, secundaire emissie genaamd. 

De sputterwerking nu" wordt bepaald door de impuls van het bombarder en
+ de deeltje" zodat Cu- " vanwege het feit dat bij gelijke kineti sche 
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de impuls evenredig is met de wortel uit de massa~ sterker zal sputte

ren dan Ne+. V 
+ Bovendien komen de Cu- ionen nagenoeg met de volle kathodeval (e.V~) op de 

+ kathode terecht~ terwijl de Ne- ionen slechts met een fractie van deze 

energie aankomen.Dit verschil in ionenenergie ontstaat doordat de gemid

delde vrije weglengte van cu:!" in Ne bij 3 torr neondruk ca. 1mm is. 
+ De gemiddelde vrije weglengte van Ne in Ne bedraagt dan slechts • 1 mm. 

Dit verschil kunnen wij begrijpen omdat de Guldichtheid een factor 103 

kleiner is dan de neutrale neondichtheid~ zodat de koperionen geen 

voldoende resonante ladingswisseling met neutraal koper zullen ervaren. 

In eerste benadering bepalen de resonante ladingswisselingsbotsingen 
+ + van Ne met Ne de neonionenenergie~ ter>'lijl de Cu- ionen een nagenoeg 

vrije val in de donkere ruimte van Ashton ondervinden. 
+ De ~ ionen spelen dus vanwege hun grotere energie(en massa) een be-

langrijke rol i.v.m. het sputteren. 

2-3) De omlading van neutraal koper met neonionen. 

De niet resonante ladingswisseling ~ kortweg omlading genoemd~ is een 

uitstekend populatie- inversie mechanisme. Het voordeel boven andere 

populatiemechanismen is dat de omlading selectief bevolkt~ d.w.z. 

alleen de bovenste laserniveau's van het eu! spectrum worden bevolkt. 

Een ander voordeel is dat de werkzame doorsnede voor omlading groot 

zijn t.o.v. die voor elektronbotsingsexcitatie.(een factor 103-10
4) 

Schematisch kunnen we de reactie aangeven door: 

2.-1) 

+x + 
(Cu ) is het Cu- ion in aangeslagen toestand. A Eis het energiedefect van 

Ne+ en Cu+ op oneindige afstand. (zie f1g.3) 

Twee belangrijke aspecten van de omlading~ zoals die zijn waargenomen 

in edelgas- metaaldampsystemen zijn: 

1 ) De cross- sectie voor omlading is alleen groot voor ~>Oen 
heeft een maxinru.m voor ..!E ~ • 1 tot .4 eV. 
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2) De excitatiesnelheid voor niveau's met hetzelfde energiedefect 

is ruwweg evenredig met het statistisch gewicht v.h. niveau, 2J+l 

Het maximum in de cross- seotie zouden we kunnen proberen te verklaren 

m.b.v. het Massey criterium.4) 

Ye -t---- --:·~~ e-_Y_-- ~ ~ 
I 
i 
I 
I 
I 

0 

. fig. 3 ;V(- -f(:;. ~/.2! J + ~ {:rl{ ''f !) ~ +{ !1 dj r;-sJ -f J.le (zl ~-
Dit criterium zegt dat indien de relatieve snelheid van Cu en Ne+toe-

neemt, de omlad1ngscross-sectie zal toenemen en een maximum zal bereiken 

indien de interactietijd vergelijkbaar wordt. :met ~ E , waarin h- de consta:b 

te van Planck is. 
(J..Át= 

Dit gebeurt indien: V~ Jt ~ waarin v de relatieve snelheid, en a de af-
"' stand is waarover de interactie plaatsvindt. ( '::1 s 11 ) 

Voor de in onze ontlading gemeten thermische snelheden volgt uit ver

gelijking 2-1) dat het maximum in de cross-sectie zal optreden voor 

A E ~ 0.01 eV. Dit is een ordegrootte kleiner dan het energiedefect 

behorende bij de ,,OJilladingsreactie 2-1 ) • 
J 
ç 

Het Massey- criterium geldt echter alleen voor ~~n- elektron- overg~ 

gen. Bij de omladingsreactie van Cu met Ne+ staat Cu(3d104s) eerst een 
+ + 9 elektron aan Ne af, en een ander elektron wordt aangeslagen om Cu(3d ·5s) 

te produceren. 

Dit is een 2- elektron- reactie, en hierop mag men het Massey- criterium 

niet toepassen. 
5) 

Ook de Landau- Zener theorie geeft geen goede verklaring voor het 

experimenteel waargenomen maximum, en we zullen de cross- sectie voor 

niet symmetrische ladingsoverdracht dan ook als een empirisch gegeven 

in onze beschouwingen betrekken. 
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2-4) Het ontladingsmodel 

In het hiernavolgende zullen we aan de hand van de besproken processen 

zoals de sputterwerking~ de omlading, etc. proberen een semi- quantitatief 

model op te stellen van de ontlading. 

De bedoeling is om in eerste instantie de Cu- dichtheid te berekenen als 

functie van de onladingsstroom. 

Bij het opstellen van het model gaan we uit van de volgende veronderstelli~ 

gen: 

a) We verwaarlozen de ionisatie van Cu t.g.v. elektronbotsingen t.o.v. 
+ ionisatie van Cu door omlading met Ne • 

+ b) Als mogelijke verliesreacties voor Ne komen in aanmerking: 

i) Ne- -r -r e.--~ ;1/e...;. -t- /,p ~ stralingsrecombinatie. 

Nu is de karakteristieke recombinatieco~fficient van Ne+ ca. =1o- 16~s- 1 

Bij de genoemde elektronendichtheid van ca. 5.10 19nï 3 leidt dit tot een 

karakteristieke recombinatietijd van: 

ii) 

1 
+ waarin o(,.ve-tvan Ne , 

en 12 ~ de elektrone~ 

dichtheid. 

3- deeltjesrecombinatie. 

Dit proces speelt echter alleen een rol bij elektronendichtheden 

groter dan 1o20m- 3• 

+ iii) Ambipolaire diffusie van Ne naar de kathodewand. 
+ De ambipolaire diffusieconstante voor Ne in neon bedraagt bij 1 tonr 

N~ druk: Da. '616.10- 3m2s-! 4) 

Met de voorheen vermelde elektronentemperatuur van .1 eVen de (zie:I.B) 

gemeten neutrale neontemperatuur van dezelfde groette geldt deze 

co~fficient ook in ons geval. Bij een effectieve neondruk van ca.3 torr 
-4 2 -1. 

wordt dit: D~e+~53.10 m s • 

Met de karakteristieke diffusielengte À- van onze ontlading van 

ca. o.o64 cm resulteert dit in een gemiddelde diffusielevensduur: 
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A..E 
o:z, 

Aangenomen dat de werkzame doorsnde voor ladingsoverdracht <if'l !:C Joo ll is" 
5)zal" met de door ons bepaalde dichtheden van neutraal Cu" een Ne+- ion 

een gemiddelde levensduur hebben zoals hieronder berekend: 
I r 

réo ~ = <rfV>. fl""" ~ <rr)<v).!f.""' waarin<v>de gemiddelde rela-

tieve snelheid van~ t.o.v. Ne+ is-en n~ de koperdichtheide 

Bij een koperdichtheid van 1.1o19nï 3 {150 mA"10 torr) en m.b.v. de 

temperatuurmetingen bepaalde .!v> van 1280 m/s volgt: 

{;~ V> ~0 jf..Á· 

Dit proces is dus als enige van de bovengenoemde concurrerend met de 

ambipolaire diffusie en zal de overhand krijgen bij hogere ontladings

stromen wanneer nou toeneemt. 

+ Uit bovenstaande beschouwing op de verliesmechanismen van Ne mogen we 

dus concluderen" dat stralingsrecombinatie en 3- deeltjesrecombinatie 

verwaarlooGd mogen worden t.o.v. ambipolaire diffusie en omlading. 

c) Recombinatie van Cu+ met vrije elektronen verwaarlozen we t . o.v• 

diffusie naar de kathodewand op grond van dezelfde argumenten welke 

voor neon- ionen golden. 

d) De ionisatie van Ne+ stellen we evenredig met de elektronendichtheid 

die weer evenredig met de stroom wordt verondersteld. 2) 

e) Het aantal door de sputterwerking losgeslagen neutrale Cu - atomen per 
·w oppervlakteëenheid en per tijdseenheid Po wordt lineair afhankelijk ge-

+ (J . . G,.. -r + 
steld van de Cu - stroomdichtheid naar de kathode ;o " en de Ne - stroo~ 

. )./t" + ' 
dichtheid naar de kathode ;o . 

dus: 

- i i + + hierin zijn 81 en s2 de sputtercoeff c enten voor Cu en Ne resp." 

gedefinieerd als het aantal per ion losgeslagen Cu atomen.Er geldt: 
3) s1 » s2 • 
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f) De elektronenemissie door de kathode1 uitgedrukt in de stroomdichtheid Jo 
wordt veroorzaakt door de secundaire processen als gevolg van aankomst 

op de kathode van fotonen1 metastabielen en ionen. Dit kunnen we uit~ 

ken door: 

sècundaire 

k 

j .- = r; i" fÄ. -r + u;. /• Ik'" I hierin zijn (,en r; de 
+ + emissieco~fficienten voor Cu en Ne resp. 

De elektronenstroom blijft onveranderd bij het 

intreden in het negatieve glimlicht en is vez-

antwoordelijk voor de ionisatie van Ne. 

fig.4 stroombeeld bij de kathode 

Teneinde nu de stroomafhankelijkheid van de koperdichtheid te- bepalen, 

gaan we van elke deeltjessoort, behalve voor Ne~ een balansvergelijking 

opschrijven1 uitgedrukt in de dominante \~st en verliesprocessen. 

K 

De dichtheid van de betreffende deeltjes

soort n wordt beschouwd als een over de 
halve bulkdoorsnede gemiddelde dichtheid 

n(x). De stroomdichtheid J wordt beschouwd 

als de nettoflux van of naar de kathode en 

~erandert niet over de kathodeval ~ 

fig.5 definitie van de modelgrootheden 

Zodoende kunnen we de plaatsafhankelijkheid v.h. probleem elimineren en 

2-!) 

de balansvergelijkingen als 0- dimensionale soalarvergelijkingen behandelen. 

De balansvergelijkingen worden nu: 

1) De CU+_ balans: 

verlies t.g.v. diffusie = winst t.g.v. omlading • 

. ~t- Je 
jo _ ~ . - tl )/_vt- • Jt 0<- waarin k de reactie-

constante voor omlading is in m3 /s en b de halve plasmalengte. 



2) De Cu-balans: 

verlies t.g.v. omlading+ 
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verlies t.g.v. 11 terugdiffusie 11 

= winst t.g.v. sputteren. 

+ "'CJ) 

r 
çt . "' /Jt·,/D + 

naar kathode 

~~ is een karakteristieke diffusietijd voor Cu naar de kathode. 
Indien we de eerste term van bovenste vergelijking m.b.v. verg. 1 

w.r vervangen door jo en de tweede term opvatten als de deeltjesflux 
van Cu naar de wand, dan kunnen we deze vergelijking ook opvatten 
als een stroomdichtheidsbalans voor Cu die impliceert dat in een 
stationaire situatie evenveel Cu-atomen v.d. kathodewaad vertrekken 
als er in al of niet geïoniseerde vorm op terugkeren. 

Dus: 

of: 

3) De 

. ~+ 
Jo + 

~ f- liGt+ I . IA cl fVC 

- $, ·)o + ,V.J. j·, 

r1 J/~ rz~ . .f 
/).; . ;~ = -z;";J 

kathodevoorwaarde voor de ontladingsstroom. 
totale ontladingsstroom= ionenstroom naar de kathode+ secundaire 

Dus: 
of: 

elektronenstroom van de kathode. 

.2- ,-) 

Nu hebben we een stelsel gekregen van 3 vergelijkingen met vier onbekenden: 
. ~r . Ve-1" v7 IA 

ju .1 jo J "- t[".,. .I ''-Çy • 

We moeten dus nog een extra aanname maken.Deze aanname wordt ingegeven door 
de gedachte , dat hoe meer Ne+ionen zich in het plasma bevinden, hoe groter 
de stroomdichtheid van Ne+ionen naar de kathodewand is; we veronderstellen 
dit verband lineair: . Af~f 

.2. -.J_) 

;o - z;~ is de ambipolaire diffusie
tijd van Ne+. 
+ Substitutie van bovenstaande vergelijking in de Cu- balans, resulteert in het 

volgende niet lineaire stelsel van 3 vergelijkingen: 



t 

0 

-11-

Vt + Cut . . 
Eliminatie van (o en ;o levert een verband tussen I en (!~ : 

:2-j) 

Vatten we l/k2 op als een kritische dichtheid n0 dan kunnen wij de vergelijking 
ook schrijven als: 

2- rl_) 

waarbij: 

c.. 
Voor hoge stroomdichtheden geldt dat: fi(A,(>> 1. , en aangezien S1;?s2 geldt: 

I _ fi~ · b. n. (r+ 1). 
'"CD (j: -I) 

dus: 

!2. -.J) 

..., 
Voor lage stroomdichtheden, waarbij Ylt"!3 <...< 1 geldt: 

11.CA crJ =- -r" . s~ . Ij 
- C!-t-fi.)-b ..1 -ID.) 

Voor beide stroomgebieden geldt dat de koperdichtheid recht evenredig ver
loopt met de ontladingsstroom. Bij hoge stromen echter met een aanzienlijk 
grotere helling S1-1 dan bij lage stromen. Het verloop zal dus globaal zijn 
zoals in fig.6 is aangegeven. 

-
__ ...,.I 

In gebied I verzorgt het Ne+ hoofdzakelijk 
de sputterwerking; in gebied II het Cu+. 
We kunnen daarom de kritische dichtheid no 
opvatten als die koperdichtheid waarbij 
de sputterwerking van Ne+ wordt overgenomen 
door Cu+, of die dichtheid waarbij de am
bipolaire diffusietijd van Ne+groter wordt 
dan de omladingstijd. 

f ig .6 theor et i sche Cu-dichtheid al s 

f unctie van de ontladingsstroom 
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2-5) Het ruimtelijk verloop van de koperdichtheid. 

Omdat de Cu-dichtheid in de holle kathode als functie van de dwarse 
afmeting redelijk gemeten kon worden, is hieronder een eenvoudig I-dimen
sionaal model opgesteld. 

In principe kunnen we de Cu-dichtheid als functie van de plaats in de spleet 
oplossen m.b.v. het nulde moment van de Boltzmann-vergelijking plus gegeven 
randvoorwaarden: 

~~ + V. ( M .1{ J = 1 ( ?S) -t) - V { 2(, t) . 

P= aanmaak v.d. beschouwde deeltjessoort in m-3s-l 

V= verlies 11 11 11 11 

v= driftsnelheid in m/s 
~=dichtheid in m-3 

In combinatie met de diffusiewet van Fick levert dit in een stationaire 
situatie: 

waarin D de diffusie
coëfficient is. 

Veronderstellen we voor de eenvoud, dat de Cu- dichtheid alleen van de 
breedtepositie in de spleet afhangt (zie fig7.), dan gaat bovenstaande 

-j,t 

fig.? 

vergelijking over in een gewone diffe
rentiaalvergelijking: 

d. 2.1?. (><) I t7J r. ) 
J) . d X:Z. = _.,fe. lt. A/G r&). 11.~ {!<) - r u~ 

Aangezien we recombinatie voor Cu+ionen 

verwaarlozen, blijft in het rechterlid 
alleen een verliesterm over nl. de omlading 
van Cu met Ne+: 

Deze differentiaalvergelijking kunnen we oplossen indien ft~{0bekend zou 
zijn. Nemen we in Oe- orde benadering aan dat de Ne+- dichtheid niet plaats-. 
afhankelijk is, dan wordt de DV: 

~. 2 -11) 
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met als algemene oplossing: 

f76<J-= o(. eaJh f~ n,+v·_ x J . 
waarbij als randvoorwaarde is gebruikt dat de oplossing een even functie 
moet zijn. 
Als beginvoorwaarde bij x=O nemen we de lineaire afhankelijkheid van de 

Cu-dichtheid als functie van de stroom. Hierbij wordt verondersteld dat 

de Ne-dichtheid stroomonafhankelijk is. 

Hieruit volgt: 

De dichtheid aan de rand van de spleet zal dus groter worden dan in het 
midden.(zie fig .8) 

I 

f ig . 8 

De depletie van bovenstaand dichtheids-
profiel definiëren we als de verhouding 
van de Cu-dichtheid aan de rand, en die 
in het midden. 
Bij toenemende ontladingsstroom zullen 
t.g.v. de toenemnde sputterwerking, meer 
Cu-atomen de ontlading binnendringen 

~ zodat het Ne+ steeds minder in staatis 

om het neutrale koper om te zetten in Cu+. 
De dip in het midden zal dus steeds ondieper worden en de depletie steeds 
kleiner. 

Dit resultaat is niet af te leiden uit de Oe orde benadering die hierboven 

is gegeven. Wel echter is in de praktijk bij hogere stromen de depletie min 
der dan bij lage stromen. Bij een quantitatieve afleiding hiervan zal de 
ruimtelijke afhankelijkheid van de Ne+ concentratie meegenomen moeten 
worden. 
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III. Bepalin~ van de bezetting van het grondniveau van koper in de ontlading 

Bij de bepaling van de koper dichtheid in het centrum van de 
Aolle-kathode ontlading is gebruik gemaakt van de absorptiemethode van 
Ladenburgh en Reiche. 

Deze methode gaat uit van 2 in alle opzichten identieke lichtbronnen, 
waarbij de absorptie van de intensiteit van een resonantielijn van de 
een door de ander gemeten wordt. 
De grootte van de absorptie is dan een maat voor de Cu-dichtheid in de 
absorber zowel als in de emitter. 
Om de Cu-dichtheid uit te rekenen vanuit de absorptie hebben we zonder 
de identiteitseis informatie nodig omtrent de~ van 2 lijnprofielen 
alsmede de bezetting van het onderste niveau binnen de emitter. 
Bij 2 identieke bronnen is dit niet nodig. Wij kunnen dit als volgt aantonen: 

+ 

--- + t--+-L--1--~--t-> 
-.--e dx 0 l ~ f X 

Omdat wij bij de absorptiemeting, van de 
emitter slechts een smal cilindersymme
trisch strookje afbeelden op de absorber, 
kunnen we het probleem als eendimen
sionaal beschouwen. 

fig .1 Neem aan dat in het schijfje dx een 
frequentieverdeling v.h. emissiespectrum E~) heerst. In een artikel 
van T. Holstein6) wordt aangetoond dat indien aanslag van de beschouwde 
atomen op een niet resonante wijze plaatsvindt, de absorptiecoëfficient ~~ 
evenredig is met de emi ss i ecoëffi ei ent f{YJ. 

Onder de aanname dat de Cu-atomen inderdaad niet resonant worden aangeslagen 
kunnen we de volgende afleiding geven. 
Volgens: _.-JcvJ.x 

I,(><) = .Ip (o). e 
waarbij ~~Jde intensiteit per eenheid van frequentieinterval ter plaatse 
x is, komt er aan het uiteinde van de emitter een spectrale energieverde-
ling uit die te schrijven is als: o 

J o _ _J(V)X J _ __j(v). X' 

ilJ1 f!i.r = C: EM . e .c/x = 4 J[!-J. e d x 
-J!.· 

, _..Jrv;L J 

C--t . (; - e ) . .?-t) 

t·~) zouden we de frequentieverdeling van het ljinprofiel kunnen noemen 
dat door zelfabsorptie tot stand komt. 



-15-

De totale lijnintensiteit ter plaatse x=O vinden we door integratie 
over de frequentie: 

Het uittredende signaal bij x=p heeft een frequentieverdeling: 
- -Jcv; .R- - --iM ~ 

Lir{j) = ((;--G ). -e..- r '-? - ,l."L. _ _J",_,t, 
l:1tt..,.. J ç!(t_ e..). e _ clv en de totale lijnintensiteit is hier: 

I &.t - u 
(let wel, de totale intensiteit van het 

doorgelaten signaal) 
De totale lijnabsorptie is nu: 

!l_L = 1- -r_L = I- Ti.f: 
L 'i.t 

liL = I -

0 
( _ _J __ ,.t_ ~ 

J 0- e.. ) . dJ) 
(.) ~ 

/ 
_.-J.,-L 

(i - e.- ) - dil 
0 

Zoals men ziet, zit hierin als enige onbekende ~J, het absorptieprofiel. 
I.h.a. is ~(l!J een Voigtprofiel, d.i. een convolutie van een Gaussprofiel 

- . .. - A.VJ Vt-J.tl. 
en een Lorentzprofiél, in formulevorm: I+ v, {.2. tf 'f;;;}.z 

~(>')= .2.-i. . c p(y-Y,-"ll· .,/{ 
JT-A j)4 I + .J.J) 4 

waarin: 

Hierin zijn: 

-~ 

3-J_) 

de Lorentzl i jnbreedte ( -flz) 

de Gaussische lijnbreedte {+fz) 

golflengte behorende bij het centrum 

.J-2) 

v.d. lijn (~J 

optische dikte v.h. plasma/ lengteeenheid r~-v 

g;, ! 1 statistische gewichten van de niveau's 
U: de bezetting van het onderste niveau L"""-.7) 
C : de 1 evensduur v.h. bovenste niveau (A' J . 

Men kan aantonen dat de Ladenburgh en Reiche- absorptie Rb, gegeven de 
verhouding van .4 J)~ en A~ s 1 echts afhangt van de waarde van de optische 
dikte k01 van het plasma. 
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De optische dikte is een maat voor het absorberend vermogen over de volle 
plasmalengte. 
A.P~ vz:; wordt de Lorentz-Dopplerverhouding,of a-waarde van de lijn 

.A J) ~ genoemd. 

hl1 kan nu als functie van de genoemde parameters numeriek berekend worden. 
Bij de juiste veronderstelling over AP~ is, uit de gemeten absorptie 
Jo . .L te bepa 1 en. AJJ l;-
Met behulp van bekende gegevens omtrent de levensduur ~ , de Doppler
breedte AV ~v.d. lijn, de statistische gewichten g1 en g2, en de golf
lengte 1E is dan de bezetting van het grondniveau absoluut te berekenen. 
I . h.a. zal men zich rekenschap moeten geven van het feit dat de hyperfijn
structuur van de lijn nog een rol speelt. 
Indien de hyperfijnsplitsing gering is t.o.v. de totale lijnbreedte is 
geen correctie op de methode nodig. 
Indien de hyperfijnsplitsing groot is t.o.v. de lijnbreedte v.d. compo
nenten v.d. lijn geldt voor de relatie tussen de absorptie ~1 en de 
optosche dikte ~L, in geval van 2 hyperfijncomponenten: 

.?-I) -'-' f...,. _of', _A.,L 
J (Î - e. ) d./ -r 

p 

0 14 - -'2 ..J.,.fl 
J (! - e. )dv 

() 

Hierin zijnd1 enof2..de gewichtsfactoren van de betreffende hyperfijncom-

ponenten. 
In de gevallen dat de hyperfijnsplitsingen vergelijkbaar zijn met de 
lijnbreedte van de componenten, is interpretatie v.d. metingen moeilijk. 
In het geval van koper, onder de condities van ons experiment blijkt 
dat de opsplitsing van de grondtoestand v.h. neutraal atoom t.g.v. de 
kernspin, alle andere hyperfijnsplitsingen overtreft. 
Het gevolg is dat alle resonantielijnen een doubletstructuur vertonen. 

0 

De afstand van het doublet is steeds cl(. f.2. mA , en dit valt daarmee 
0 

ruim buiten de halfwaardebreedte v.h. lijnprofiel die ca. 25 mA bedraagt. 
Alle andere effecten, t.w. die op grond van de opsplitsing van de emit
terende niveau's en die veroorzaakt doordat Cu uit 2 stabiele isotopen 
bestaat, vallen binnen dat profiel . 

0 0 0 

De integraal 3-8) is nu voor de 3274 A, de 3247 A en de 2492 A-lijnen 
berekend. De gewichten van de 2 sterke hyperfijncomponenten bedragen 
voor alle 3 de lijnen: c{1=.625, o(2. =.375. 

In fig. 2 zijn de resultaten van de numerieke berekening te zien. 
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fig.2 De absorptie Al als functie van de optische dikte k0l, met de Lorentz
Dopplerverhouding a als parameter. 
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fig.3 De maximale absorptie als functie van 
de Lorentz-Dopplerverhouding. 
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Hierin is Al uitgezet tegen de logaritme van k01, met de Lorentz

Dopplerverhouding als parameter. 

Het eerste dat opvalt is, dat de absorptie niet, zoals verwacht zou 
worden, voor grote k01 naar 1 nadert, maar voor elke waarde van a, 
hoe klein ook, nadert tot een waarde in de buurt van .586. 
Nadere analytische beschouwing op Al levert: 7) 

-lt' W1 !I i: =: .'L - VZ" . 
.A o.l. ~ c,..o 

Slechts in het geval dat de lijn puur Gaussisch is gaat Al naar 1 toe 
voor grote k01. 
Verder blijkt uit de figuur, dat hoe minder Lorentz in de lijn voorkomt 
(kleine a} hoe groter de maximale absorptie wordt behorend bij die a
waarde. 
We kunnen dus het maximum in de gemeten absorptie gebruiken om uit te 
maken wat de a-waarde is v.d. betreffende lijn. 
Dit doen we met fig. 3 waarin de maximale absorptie uitstaat tegen a. 

Een andere methode is natuurlijk om a theoretisch te berekenen uit de 
temperatuur v.h. Cur, die de Gaussische lijnbreedte bepaalt, en de diverse 

drukverbredingen die gezamenlijk de totale Lorentzlijnbreedte bepalen. 

De totale Gaussische lijnbreedte wordt uit de temperatuur berekend volgens: 

waarin: k: de constante van Boltzmann (J/K) 
m: de massa van het stralende atoom (kg) 
T: de temperatuur v.h. atoom (K) 
c: de lichtsnelheid (m/s) 

Als enige type drukverbreding moeten wij in ons plasma meenemen: 
de 11 forei~n atom broadening 11

, vertaald:de verbreding door 11 Vreemde 11 

atomen. Dit type verbreding ontstaat t.g.v. de Van der Waalsinteractie 

tussen de Ne- en Cu-atomen, bij voldoend hoge Ne-dichtheid. 
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De Cu-Cu-resonantieverbreding en de Starkverbreding kunnen we verwaarlo
zen, omdat de neutrale koperdichtheid en de elektronendichtheid resp. 
te klein zijn. 
Een berekening wijst uit (zie appendix I) dat de foreign atom broade-

o 
ning bij 300 K .084 mA/torr bedraagt. 
Deze verbreding is zoals al gezegd v.h. Lorentztype en is recht even
redig met de Ne-dichtheid. 
De enige andere Lorentzverbreding is de Natuurlijke lijnverbredin~ en 

D o 
deze bedraagt voor de 3274 en de 3247 A-lijnen ca. 0.36 mA. 

Lorentzbreedtes mag men optellen, zodat bij 10 torren 300 K de totale 
t; 0 

lorentzlijnbreedte zou bedragen: A~f =1.20 mA. 
0 

Bij 300 K bedraagt de Gaussische temperatuurverbreding v.h. koper 8.19 mA 
dus de a-waarde zal zijn: 

a == ; . 2"o · VZ:Ï: = o. 12. 
qP. I.!J 

Aangezien zowel de Ne- als de Cu-te~p: raturen zeer waarschijnlijk hoger 
zullen zijn dan 300 K, zal a waarschijnlijk kleiner dan .12 worden. 
Dit werd inderdaad vanuit het experiment bevestigd! 

0 

Uit de maximale gemeten absorptie (die zowel voor de 3247 A- als de 
0 

3274 A-lijnen ca. 0.8 bedraagt} volgt een a-waarde van .05. 

0 

Iets moeilijker was het om de a-waarde van de 2492 A-lijn te schatten, 

terwijl deze lijn toch de enige Cu-lijn is, geschikt om Cu-dichtheden 
bij ontladingsstromen tussen de 200 en 700 mA te meten. 
Een theoretische berekening met appendix I bleek niet mogelijk omdat 
de berekening van de v.d.Waalsconstante alleen opgaat bij waterstofachtige 

0 

toestanden, terwijl de 2492 A te maken heeft met een"Binnenschil-excitatie". 
Ook de bepaling van de waarde van a vanuit het experiment stuitte op moei
lijkheden, omdat de ontladingsstroom niet hoog genoeg opgevoerd kon worden 
om het maximum van Al te bepalen. 
Om toch een schatting van a te kunnen maken, heb ik vanuit de gemeten 
absorptie als functie van de stroom Al geëxtrapoleerd waarbij ik tot eer. 
maximum van ca. 0.7 kwam. De hierbij behorende a-waarde is 0.2, en deze 
waarde heb ik steeds gebru4kt bij de interpretatie van de absorptiemetingen 

0 

aan de 2492 A-lijn. 
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Het berekenen v.d. Cu-dichtheid gaat als volgt: 

l)Meet als functie v.d. stroom de absorptie Al . 
2) Bepaal uit de maximale Al m.b.v. fig.3 de a-waarde. 
3) Bepaal voor elke stroom grafisch uit fig.2 de waarde v.d. optische dikte. 
4} Bepaal m.b.v. relatie 3-31 de bezetting van het grondniveau van Cu uit: 

..7-() 

.A. 1 tuit 3-3} is hier omgewerkt tot VT . 
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IV. Bepaling van de temperatuur van cu 1 en Ne 1. 

4-1) De temperaturen van neutrale koper en neonatomen zijn bepaald uit 
de Doppler-verbreding van enkele geëmitteerde spectraallijnen. 
Deze verbreding werd afgeleid uit het totale gemeten lijnprofiel door decon
volutie. De lijnprofielen zijn gemeten met een Fabry-Perot interferomet,:r.8) 
De Fabry-Perot interferometer werkt volgens het principe van de 11 Veel-bundel 11 

interferentie. 
Het is een interferometer met een hoog oplossend vermogen en uitstekend 

0 

geschikt om lijnprofielen met een breedte in de orde van 20 mA te meten. 

~I + 

fig . I 

In principe bestaat de Fabry-Perot(f.p.} uit 2 evenwijdige geplaatste half

doorlatende spiegels, met relatief hoge reflectiecoëfficient. In ons geval 
0 

bedroeg de reflectie ca. 97%, bij een golflengte van 5100-5400 A. 
De ruimte tussen de spiegels wordt het etalon genoemd. (zie fig. 1) 
M.b.v. L1 wordt een evenwijdige lichtbundel gemaakt die door de f.p. valt 
T.g.v. interferentie ontstaat op het scherm S, m.b.v. L2 een ringenpatreen 

van concentrische cirkels. 
Nu bestaat er een relatie tussen 4 voor de f.p. belangrijke parameters: 

waarin: 

JYt . -;1 /) = .z, H . L . Cof e I lf _ ~J 

m: ordegetal v.d. ring 
1o: golflengte van het invallende licht (~) 

n: brekingsindex van het etalon 
d: etalonafstand {~) 

& : hoek waaronder de me ring te zien is, 
of waaronder de me maximale versterking 

optreedt 

Belangrijk hierbij is dat de plaats van het ringenpatroon op het scherm 
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slechts bepaald wordt door de onderlinge positie van: f.p., lensL2, en 

het scherm S. Dit komt doordat de f.p. in wezen een hoekselector is. 
D.w.z. ongeacht de plaats v.d. bro·n laat hij onder bepaalde uittreehoeken 
wel licht met golflengte ~.Q door en onder andere hoeken niet. 
Lens L2 zorgt er voor dat de op oneindig afgebeelde ringen zichtbaar worden· 

Verplaatsing van de bron of lens L1, laat het ringenpatroon op z'n plaats, 
en heeft slechts invloed op de intensiteit v.d. ringen. 

Om nu een lijnprofiel op te meten, kunnen we zowel n,d als e variëren. 
Wij hebben gekozen voor een variabele brekingsindex. 
Het etalon bevindt zich nl. in een drukkamer gevuld met N2-gas. 
Door nu de N2-druk lineair in de tijd te variëren zal de brekingsindex 
van het etalon dit ook doen.Het ringenpatroon dijdt uit. Het intensiteits
verloop in het centrum v.h. ringenpatroon is dan evenredig met het door 
het apparaat geregistreerde lijnprofiel. 

4-2} Het apparaatprofiel 

Indien we monochromatische straling (oneindig dunne lijn) op 
de f.p. laten vallen, wordt een ring toch niet oneindig smal. Het profiel 
dat dan wordt waargenomen is het apparaatprofiel van de Fabry-Perot. 
T.g.v. de eindige reflectie van de spiegels ontstaan z.g. Airy-functies 
voor de genormeerde intensiteit als functie van cose,n, of d. 

f'!l 

fig.2 de Airy-functie 

Dé Airy-functie ziet er nu als volgt uit: 

I;.CJJ -

Om aan de algemeenheid geen af
breuk te doen, voeren we de fase
coördinaat Ó in volgens: 

f-l) . 

waarbij x een van de 3 bovenge

noemde parameters is, en xper 

de periode van de functie. 
(zie ook fig.2) 

Het is duidelijk dat indien we een smal apparaatprofiel hebben(grote 
reflectie), Ir (b) voor kleine 6 al naar nul gaat. We mogen dan voor 

~r schrijven: 
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I,- (J) v- __ I_o ___ _ 
lfR (J)L 

I + (I -12).z. . 2: 

hetgeen een Lorentzfunctie is. Hetzelfde geldt natuurlijk ook in de golf
lengteruimte: ~OJ mag in het ideale geval en bij voldoend hoge reflec
tie benaderd worden door een Lorentzfunctie. 
De apparaatbreedte ~~i (halfwaardebreedte) van deze functie volgt uit : 

T,-(ó) = i To 

m.b.v. 4-4) volgt: 
.2 (1-R) 
rr 

Nu kunnen we de fase 6 m.b.v. relatie 4-2) lineair relateren aan de 
golflengteschaal volgens: 

waarbij~~ een golflengteverschil is 
dat correspondeert met een faseverschi l.LJ. 

A~v. 1 ., is de vrije spectrale breedte , d.i. het equivalente golflengte-
verschil tussen 2 ringen (ordes) van dezelfde golflengte. Het is een 
omrekeningsfactor om van faseëenheden naar een golflengteschaal te kunnen 
gaan. Bij 8 =0 en n=l geldt: 

Dus de apparaatbreedte van het 

heden wordt nu: ~:' 
ideale apparaatprofiel in golflengteëen-

/"\o2. ) 
-..;!\...:.--- - :&___·{ 1- ~ f-6) 
.2 cL .2. 1T d ff ~~= 

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

In de praktijk blijkt echter dat t.g.v . allerlei plaatfouten, zoals on
effenheden, niet evenwijdigheid, niet homogene reflectie, etc., het 
apparaatprofiel een extra verbreding ondergaat die het best als Gaussisch 
kan worden beschouwd. Het apparaatprofiel kan men nu schrijven als: 

w j" w w 
I O.J = iet;. ~{i -it) clt = f ().J dR ; ÓJ . 

t7 

als een convolutie v.h. oorspronkelijke ideale Lorentzprofiel ~@Jen een 
t.g.v. plaatfouten ontstane Gaussprofiel fj~J. 

Zo'n convolutie v.e. Lorentz-en een Gaussprofiel noemt men een Voigtprofiel. 
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Een belangrijke eigenschap van een Voigtprofiel is, dat bij convolutie 
van twee Voigtprofielen v1 en v2 er weer een Voigtprofiel ontstaat, 

A "A /".{. = lA. !\ I -f- (A liL 
waarbij geldt: {{. ~ )4- / "'~).2- "'~),2, 

r; z; r; f-r) 
...á "1 t•6 = A. 11 + A. 12 

4-3} Het lijnprofiel; het deconvolutieproces 

Zoals in hoofdstuk 3 formule 3-3) al werd·. opgemerkt) is 
het emissielijnprofiel evenals het absorptieprofiel ook een Voigtpro
fiel(dus een convolutie van meerdere Gaussische en Lorentzprofielen). 

De vorm van de Voigtfunctie wordt gegeven door de functie: 
+""" 

-tf{y, x)= __L j e _-t• . ";i 
7T - .." y 'L-+ {t - ><)" 

~Ref. 

f-t!') 

:z 

waarbij erf(z)::; J ét 
:L e- . c1l 

7T' p 

De enige belangrijke parameter in lf is y, hetgeen de verhouding is 
van totale Lorentzbreedte en totale Gaussbreedte van de profielen waaruit 
de lijnis samengesteld. Precies: A ?.r;~f ~ 

A 1. $-é_é 

Verder voldoet H(y,x) aan: - ..... 
Nu wordt het feit dat het lijnprofiel is opgebouwd uit Lorentzprofielen 
en Gaussprofielen veroorzaakt door diverse verbredin9smechanismen, zoals 
temperatuur-,druk-, en natuurlijke lijnverbreding. 
Het blijkt dat alle typen drukverbredingen, als Stark- en resonantie
verbreding een Lorentzprofiel, en dat alleen de temperatuurverbreding 
een Gaussprofiel oplevert. 
Om dey van het Voigtprofiel te bepalen moeten alle drukverbredingen op
geteld worden en gedeeld door de temperatuurverbreding.(verbreding staat 
hier voor halfwaardebreedte.) 

Nu was het apparaatprofiel ook een Voigtfunctie. 
Dus het uiteindelijk gemeten lijnprofiel, hetgeen een convolutie is 
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van het apparaatprofiel en het plasmaprofiel, blijft een Voigtprofiel 
4 >' ~ Ti 

en er geldt: { 6.~ .t,t: =-~ ..l!l"Àf_i._ -+ Ll '? W _ 
7- 2" $- 2.. ~ ..t. 

(Ll ? ~ 6) = (A- ~ w) + (A. '? 7 } 

Wat onderstreept is hoort bij het lijnprofiel, de rest bij het apparaat. 

Nu konden we ..A 'A~ berekenen; A ~~#-kunnen t·:e bepalen met een ijklampje 
van bekende temperatuur en verwaarloosbare drukverbreding. 
Zouden we dus in staat zijn om v.h. totale gemeten lijnprofiel de totale 
Lorentz- en Gaussbreedtes te bepalen, dan kunnen we m.b.v. 4-9) gemakkelijk 
de temperatuurverbreding( dus de temperatuur) en de diverse drukverbredingen 
berekenen. 
Nu bestaan er tabellen waarmee het mogelijk is om bij bekende Lorentz
Dopplerverhoudin~ y de bijbehorende Lorentzfractie en Gaussfractie te 
vinden. 9) De Lorentzfractie is de verhouding tussen de Lorentzlijn-
breedte en de halfwaardebreedte v.h. Voigtprofiel.; analoof voor de Gaussfr. 

Weten we nu dey v.h. 2éméten plasmaprofiel en zijn totalè halfwaardebreedte 

A'A1P6 dan geldt: · { ""'-7 {t: ~ ' ) /1 - A n ~ ~ (/«u.I./ r-~e• '""'-- ,-"Jé: A ~ ,, t . 
.. /J lf -loj 

.Á '1 ttl -= ( lro/U~-t ïl./~«trie.) ~ A (l b.:J 

en we kunnen de gevraagde lijnverbredingen berekenen m.b.v. 4-9) 
De enige moeilijkheid schuilt nog in de bepaling van y. 
Hiervoor heb ik 2 methodes bedacht: 

I) De 10% methode: Aangezien de~ v.h. Voigtprofiel alleen van y afhangt 
moet het omgekeerd ook mogelijk zijn vanuit de vorm 

y terug te bepalen. Men kan de vorm eenduidig vastleggen door de ordinaten 
v.d.gemeten punten te normeren op de tophoogte i.e.yen de afstanden tot 
de symmetrieas te normeren op de helft van de halfwaardebreedte i.e. >Z 

v> 

Men kan nu bijvoorbeeld vragen: welke x hoort bij y=.l; het antwoord op 
deze vraag hangt eenduidig af van y. 
Nu hebben Davies en Vaughn 9) de Voigtfunctie H(y,x) berekend voor diver
se y-waardes, en wel zodanig dat~ als functie van y getabelleerd is. 
We kunnen dus vanuit het meetprofiel x bepalen die hoort bijy=.l, 
deze waarde van~ opzoeken in de tabel en direct volgt hieruit y, de Lo
rentzfractie en de Gaussfractie.(zie fig.3) 
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.;-

c.-, 

'X 0·1 .1 t---'----'--~ ....... 

0 
fig.3 de 10% methode 

11) Voigtaanpassing: Er bestaan procedures die zeer snel een punt van de 
complexe errorfunctie benaderen met een zeer grote 

nauwkeurigheid.(ca. 10 cijfers} 
Nemen we het reële deel van deze functie dan is dit gelijk aan de Voigt
functie H(y,x}; Y is hierbij het imaginaire deel van z, x het reële. 
Door nu met behulp van een alsemene kleinste kwadratenmethode H(y,x} 
aan te passen aan het gemeten plasmaprofiel I(P) kunnen we die y bepalen 
die hoort bij de beste aanpassing. Voor details van het programma zie 
appendix 11. Uitdey-waarde volgt weer de Lorentz- en Gaussfractie 
waarna m.b.v. de bekende apparaatbreedtes en 4-9) de gevraagde verbredingen 
kunnen worden berekend. 

4-4) De absorptiecorrectie van het lijnprofiel 

Het bleek tijdens de metingen dat de Cu 1-5218 A-lijn een vrij 
grote zelfabsorptie vertoont in ons plasma. 

0 

Dit was eigenlijk wel te verwachten omdat de 5218 A-lijn eindigt op het 
() 

bovenste niveau van de resonante overgang bij 3247 A. (zie fig.4) 

E 

fig .4 niveauschema van Cui 
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t> 

Aangezien de 3247 A-lijn een relatief hoge spontane emissieintensiteit 
vertoont bij een overgangswaarschijnlijkheid van ca. 108 Hz, moet het 

niveau 2PJ een relatief hoge bezetting vertonen.Het aantalgeabsorbeerde 
:l 

5218- quanten per vol.eenheid en per tijdseenheid zal dus ook aanzienlijk 
zijn. Het lijnprofiel dat uit het plasma komt zal dus door zelfabsorptie 

beïnvloed zijn. D.w.z. de top v.h. lijnprofiel is ingedrukt, terwijl 
de flanken nauwlijks verandert zijn.De gemeten halfwaardebreedte zal dus 

fig. 5 

groter zijn dan hij in werkelijkheid is. 

Bovendien zal door de zelfabsorptie 
het Voigtkarakter aangetast worden. 
Het is dus zaak om vanuit het gemeten 
lijnprofiel, ontdaan v.h. apparaatpro-

1= oorspronkrlijk profiel 
2= geabsorbeerd profiel 

fiel d.m.v. bijv. Fourieranalyse, een correctie te bedenken die ons het 
oorspronkelijke lijnprofiel teruglevert. 
In formule 3-1) is afgeleid wat de vorm v.h.lijnprofiel is, ontstaan door 
de bijdrage van een één-dimensionale rij van emitters en absorbers ter 
1 engte 1 , ieder met een emi ss i eprofi e 1 E(PJ = -k<YJ. Dit is: 

-~(y) . .e 
I {P) = L . ( 1 - e. ) . lf -tl) 

IV} is nu het 9emeten ljjnprofiel. 
Onder de aanname dat UY}=~~J is de vraag naar het oorspronkelijke lijn
profiel equivalent met de vraag naar~(~. Dit zou in principe met 4-11) 
kunnen door~61 op te lossen. Daartoe moeten we eerst I(v) normeren op 
1~0) de intensiteit in het centrum v.h. gemeten lijnprofiel 

(/) 

Voor het genormeerde lijnprofiel I(~) volgt: 
'-<> - --Î:l_v; . -L 

..L(PJ = I - e.- y- 12) 
-'-'Z(VD) · L 

1 - e 
Nu geldt dat de plasmakolom ter lengte l voor doorgelaten straling 
van golflengte ~ een transmissie vertoont: 

~) f -/.:1) 
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De transmissie voor de top van de lijn is dus: 
---*{VDj-_,L 

T&t>) = e- lf -/Ij) zodat de noemer van 4-12) niets 
anders is dan de absorptie in het centrum van de lijn A{~). 
Deze kunnen we m.b.v. de opstelling meten. Substitutie van 4-14) in 4-12) 
levert: ~ -..JrvJ..& ---i:cv;.e 

I (1') = I - e.- - ( - e-

Hieruit vol.gt: -Îo--J . .L _ }v, ( f _ JJ.(V~) . Tcv;) . 
en na normering van .J:cvJ op 1 volgt: 

..., 
~ ( ( - Jkr.J. I(p;) 
jh (I - /J(V.J) 

waarbij f(~} nog steeds het op 1 genormeerde lijnprofiel is.x 
p in bovenstaande formule mag men natuurlijk vervangen door iedere andere 
lineaire coördinaat zoals A of de afstand in mm op het schrijverpapier. 

De halfwaardebreedte v.h. oorspronkelijke lijnprofiel, wordt dus: 

~I ~ · 
A. 1t = ( Á 1 i ~ex;/ Á. '?. i Ïw ) * ..1 '"A i f-1/j 

De correcte behandeling van het gemeten profiel is nu: 

a) Meet het apparaatprofiel op m.b.v. een ijklamp. 
b) Ontdoe het meetprofiel m.b.v. een deconvolutiemethode van dit apparaat
profiel.{bijv. door Fouriertransformatie} 
c) Pas op het aldus verkregen plasmaprofiel de absorptiecorrectie toe. 

d) Bepaal het Lorentz- en Gaussgedeelte van het oorspronkelijke lijnpro
fiel ~(v) m.b.v. Voigtaanpassing. en m.b.v. 4-16) de bijbehorende half
waardebreedte. 

x Men mag ook normeren op elke andere intensiteit I(v), en vervolgens 
T(t.l) bepalen. 
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V. De opstelling en de meetresultaten. 

5-1) De opstelling 

In onderstaande figuur is de opstelling schematisch uitgetekend . 

..... ..... 

+ 

voo~

vetsreRk'u: 

Loc-k

tit 

I-V 

, ______ -1-i-- 1 1 #ffOhO ------ --r-; ~ T.H. i, 

l,t Äy. 

figl. de meetopstelZing 

Hierin is: mono I: monochromator voor de dichtheidsbepalingen 
mono II: monochromator die als kleurenfilter voor de 

F.P. dient 
L1 t/m L7 : lenzen nodig, zowel voor afbeelding van 02 op 

o1 i.v.m. dichtheidsmetingen als voor o2 op F.?. 
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pinhole, apertuur voor ringenpatroon 

schakelaar 
vlakke spiegel 
fotomultipliers behorend bij de monochromatoren 
de 2 ontladingsbuizen die de holle kathoden be
vatten 
de turbo~moleculairpomp 

de chopper van de lock-in amplifier 
de schrijver voor het opmeten van het lijnprofiel 
digitale voltmeter, met equidistanten sampletijd 
automatische ponsmachine om het gemeten profiel 
numeriek te kunnen analyseren 
de Fabry-Perot met 2 ventielen, voor toe- en gf
voer van N 2 gas. 

Niet in het schema aangegeven zijn: de koeling van de ontladingsbuizen 
en de turbo+pomp; De thermostrering van de F.P., en de voedingen. 

De 2 ontladingsbuizen worden, alvorens ze met N~7gas gevuld worden, 
met de turbo+pomp op een vacuum gebracht van 10 à 10-8 torr. 

De opstelling is daartoe enkele malen uitgestookt. Het neongas heeft 
bij het vullen een zuiverheid beter dan 99.99%. 
De afbeeldingen zijn allen telecentrisch, d.w.z. zowel het af te beelden 
object als de plaats van afbeelding bevinden zich steeds in het brand
punt van één van de lenzen. 
Het centrum van het ringenpatroon van de F.P. wordt met behulp van L7 
afgebeeld.op de pinhole P hetgeen een diameter heeft van ca. 0.5 mm. 
Pal achter de pinhole volgt de monochromatorspleet van mono II die 
slechts als funktie heeft een bepaalde lijn uit te filteren. 
De N2 druk binnen het etalon kan m.b.v. de ventielen v1 en v2 geregeld 
worden. 

Laten we de N2 druk lineair in de tijd variären, dan kunnen we het foto
multipliersignaal via een spanningsversterker direct zichtbaar maken op 
de schrijver s~. 
Tegelijkertijd kunnen we het spanningssignaal van de versterker middels 
een digitale voltmeter op een ponsbandje zetten. M.b.v. schakelaar s1 
kunnen we kiezen of we de lock-in gebruiken om absorbtiemetingen te 
doen volgens Ladenburg en Reiche (monochromator I) of dat we de top-

t 

absorptie meten van een F.P.-profiel (mon II). 
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5-2) Resultaten van de Cu 1-dichtheidsmetingen 

M.b.v. de in II-9 geschetste methode en m.b.v. bovengeschetste 

opstelling is de cu1 dichtheid bepaald. 
De resultaten zijn weergegeven in figuur 2 en 3, met tabel 1 als voor

beeld. 
De koperdichtheid werd gemeten als funktie van de ontladingsstroom 

met de neondruk als parameter. 

Tabel 1. Berekening van de Cu-dichtheid uit de L & R-absorptie m.b.v. 
figuur I, hoofdstuk III, bij p=12,5 torren lage stromen 
(zie figuur II). 

T{""llJ /).f ~~~ -L ft~ { /A-1- :1 

~0 . .t.rç /· 00 I · o $- . /0 IJ 

{o · f6J ..2 · I I :;. 26. f() 'l 

::;o ·Sf!ï J·Of .r. /tl . lb '1 
tPO . Ó:Jy f · .2.2 f · '1.2· tb IJ-

yO ·'"'f !,'. :12 f · rj . /0 '1 

/00 · 120 I. s-2 I 'l · f/2 · U> 

/10 . T'fO r ·rr 7 -1/0 . /6 
,, 

1.1-o dl-~ s- ~ - ,,1 . /óq 

De metingen van fig. 2 werden bij relatief~ stromen gedaan. 
(10 - 110 mA). Voor de neutrale cu1 temperatuur (de T in formule 
3-6) werd kamertemperatuur genomen. 
De metingen van figuur 3 werden bij hoge ontladingsstromen ver
richt (10 - 700 mA). Voor de neutrale cu 1-temperatuur werd ge
bruik gemaakt van de in par. 3 gemeten waarden. 

Wat betreft de onnauwkeurigheid van de dichtheidsmetingen kunnen 
we de volgende schattingen maken: 

We mogen aannemen dat de onzekerheid in de Lorentz+Dopplerverhou
ding Y de grootste fout veroorzaakt in het eindresultaat. 
Stellen we dat de door ons gebruikte V-waarde van 0.2 voor hoge 
stromen, in feite gelegen moet hebben in het interval 0.15-0.25 , 
dan komt men aan de hand van~de K0L-curves (zie figuur II hoofd
stuk 3) tot een onnauwkeurigheid van 20% in de neutrale Cu 1 dicht
heid. 
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fig.3 De Cui-dichtheid als functie 

v.d. ontladingsstroom (hoge 

stromen) met de neondruk als 

parameter 
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Een eerste conclusie uit de figuren is, dat bij hoge stromen 

(fig. 3) de dichtheid praktisch lineair verloopt met de ont
ladingsstroom. Een uitzondering wordt hierop gemaakt bij lage 
drukken (p = 5 torr) waar het verloop een convex karakter ver
toont. ( ~z.~· -<o) . 
Bij lage ontladingsstromen (fig. 2) is het verloop van de koper
dichtheid boven een bepaalde drempelwaarde ook lineair, echter 
met een minder stijle helling. Bovendien geldt dit alleen bij 
10 en 12.5 torr. Deze resultaten zijn redelijk in overeenstem
ming met het semi-kwantitatieve model van H II, althans wat de 
lineairiteit en de grootte van de hellingen betreft. 
Een afwijking is echter dat in geen van beide stroomgebieden 
de rechten na extrapolatie door de oorsprong gaan. 
Het is dus riskant om aan de hand van de hellingen in beide 
stroomgebieden iets te zeggen over de verhouding van de sputter
coëfficiënten van Cu+ en Ne+ zoals die zou volgen uit formules 

2-9) en 2-10). 
Wél kunnen we concluderen dat de sputterwerking in het hoge 
stroomgebied groter moet zijn dan in het lage. 
Verder is er een duidelijk overgangsgebied te onderscheiden 
in het dichtheidsverloop, gelegen tussen ca. 80 en 150 mA. 

Een ander duidelijk kenmerk van de dichtheid is, dat de cu 1-dicht
heid afneemt bij toenemende neondruk. 
Dit verschijnsel kan alleen kwalitatief verklaart worden: 
Bij toenemende neondruk zal nl. de ter~~dfffûsie van neutraal koper 
t.g.v. botsingen met neutraal neon groter worden zodat minder koper 
in de ontlading terecht komt. 
Ook de kathodeval neemt bij toenemende neondruk af; hierdoor zullen 
si en s2 kleiner worden, zodat volgens 2-9) en 2-10) ook de helling 
van de dichtqeidskromme kleiner zal worden. 

De Cu 1-dichtheid neemt dus uniform af bij toenemende neondruk. 

De hoogste Cu-dichtheid gemeten in het midden van de spleet bedraagt 
ca. 1020 m- 3. Dit is ca. 0.16% van de neutrale neondichtheid. Deze 

dichtheid treedt op bij 10 torr en 650 mA. 
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fig.4 De Cui-dichtheid (relatief) 

als functie v.d. afstand tot 

het hart van de spleet 
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Verder heb ik ook nog de koperdichtheid gemeten als funktie van 

de dwarsafmeting in de spleet. Het oplossend vermogen bedroeg ca. 
0.2 mm. 
De resultaten zijn te zien in fig. 4. 
Om het relatieve verloop van de dichtheid bij verschillende stro
men goed te kunnen vergelijken, heb ik niet de dichtheid, maar 
de optische dikte verticaal uitgezet. 

5-3) Resultaten van de cu 1- en de Ne 1-temperatuurmetingen. 

5-3-1) ~ê-~êê~QrQçê9~rê 

Teneinde de cu 1- en Ne1-temperaturen te meten, wordt de 
volgende meetprocedure gevolgd: (zie ook schema opstelling) 

1) De druk in het etalon variëert lineair in de tijd!over de volle 
vrije spectrale breedte. Op het schrijverpapier ziet men dus 
2 identieke meetprofielen. De halfwaardebreedte van het profiel 
wordt bepaald door de halfwaardebreedte in mm te delen door de 
afstand tussen de toppen en het geheel te vermenigvuldigen met 

0 

de vrije spectrale breedte in mA. 

2) Tegelijkertijd wordt het fotomultipliersignaal via een digitale 
voltmeter op ponsband gezet. Dit wordt slechts voor één profiel 
gedaan. De digitale voltmeter bemonsterd dit signaal equidistant 
in de tijd. 

3) De Fabry-Perot wordt op de top van de lijn ingesteld.en m.b.v. 
de lock-in wordt de topabsorptie A(~) gemeten. 

4) M.b.v. formule 4-15) en de in 3) gemeten A(~) worden de intensi

teiten op de ponsband voor absorptie gecorrigeerd . 

5) Het programma bepaald de Lorenz• en Gauss-frakties van het ge
corrigeerde profiel alsmede de oorspronkelijke halfwaarde
breedtes, waarna m.b.v. 4-10) A'Aren.A.'At bekend zijn. 
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De temperaturen van de geäxciteerde Cu 1- en Ne1-atomen 

ZlJn als funktie van de vuldruk van neon en de ontladingsstroom 
weergegeven in fig. 6 t/m fig. 9. 

0 

De kopertemperaturen zijn bepaald door analyse van de 5218 A-lijn. 
0 

Voor neon kozen wij de 5400 A-lijn. 

De lijnprofielen~ werden geanalyseerd m.b.v. de in H 4 vermelde 
Voigtaanpassing. 
Zowel voor de neon- als de cu 1-profielen geldt dat de Gaussfractie 
aanzienlijk hoger ligt dan de Lorenzfractie. De Lorenzfractie ligt 
gemiddeld rond 0.3 de Gaussfractie rond 0.8. 
Bij lage Lorenzfracties varieert de Gaussfractie slechts weinig 
met een relatief sterke verandering in de Lorenzfractie. 
Bovendien is het bepalen van de Lorenzfractie met Voigtaanpassing 

erg ongevoelig bij lijnen met weinig Lorenz. 
Daarom kunnen we stellen dat: 

1) De onnauwkeurigheid in de bepaling van de Gaussbreedte van de 
lijn vrij klein is (ca. 5%), en hoofdzakelijk door de meet
nauwkeurigheid van de halfwaardebreedte wordt bepaald. 

2) De onnauwkeurigheid in de bepaalde Lorenzbreedte van de lijn 
relatief hoog is (ca. 30%), en hoofdzakelijk door de mate van 
aanpassing van het Voigtprofiel bepaald wordt. 

Bij de analyse van de lijnprofielen bleek, dat de bijdrage tot de 
Lorenzbreedte van het apparaat een factor 4 à 5 hoger is dan ver
wacht zou worden op grond van de reflectiefinesse van de interfera
meter (zie formule 4-6). 
Bij een plaatafstand van 4.93 mm en een reflectiecoëfficiënt van 
97.7% voor de 5218 A-Cu 1-lijn is de berekende Lorenzbreedte ca. 

0 

2 mA. 
D 

De Lorenzbreedte van het meetprofiel behorende bij de 5218 A-Cu-
o 

lijn bedraagt echter 6 à 9 mA. 

Dit bedrag mogen we i.v.m. de slechts geringe bijdrage van de druk-
o 

verbreding door neonatomen van + 0.084 mA bijna in zijn geheel toe-
schrijven aan het apparaat. - ~ 

~ Bedoeld is het totale meetsignaal, dus inclusief het apparaatprofiel 
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De meest waarschijnlijke verklaring voor de vrij grote afwijking 
van de gemeten Lorenzbreedte met de berekende is, dat de opgegeven 
reflectiecoëfficiënt in feite een lagere waarde heeft dan 97.7%. 
Anderzijds kan een gedeelte van het grote verschil wijzen op een 

dispersieve bijdrage tot het apparaatprofiel van plaatfouten, e.d. 

Bij metingen aan de 5400 A-Ne 1-lijn moeten wij wel rekening houden 
met een bijdrage van de drukverbreding tot de totale gemeten 
Lorenzbreedte. Deze bijdrage is een gevolg van de neon-neon-wissel
werking. (resonantieverbreding) 
Om een inzicht te verkrijgen in de bijdragen van apparaat en resonan
tieverbreding is de totale gemeten Lorenzbreedte als funktie van de 
neon-druk bepaald bij een vaste stroomsterkte. Het resultaat is 
weergegeven in fig. 5. 

De verbreding blijkt lineair toe te nemen met de neon+druk. 
Uit de helling van de lijn volgt een verbredingscanstante voor de 

0 0 

5400 A-Ne-lijn van ca. 0.33 mA/torr. 

Dit scheelt een factor 5 met de theoretisch berekende waarde van 
0 

0.065 mA/torr. Corrigeren wij de Ne-dichtheid op grond van de be-
o 

paalde gastemperatuur dan krijgen wij een waarde van ca. 1 mA/torr. 
Dit is een factor 15 groter dan de berekende waarde. 
Een verklaring voor deze grote afwijking is waarschijnlijk, dat de 
toegepaste theorie slechts geldt voor resonantie-lijnen. 
Uit de doorsnijding van de rechte uit fig. 5 met de V-as volgt 
voor het dispersieve deel van het apparaatprofiel een waarde van 

0 

ca. 10 mA. 
Gezien de grote onnauwkeurigheid voor Lorenzbreedtes is dit in rede

lijke overeenstemming met de bij de cu1-5218 A-lijn gevonden appa
raatbreedte. 
Ook de metingen met het Ar-ijklampje, bedoeld om de Gaussische appa
raatbreedte te bepalen, resulteerden in een Lorenzbreedte van over-

o 
eenstemmende grootte, nl. van ca. 7 mA. 
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De Cu 1-temperatuur, gemeten in het centrum van de spleet is weerge
geven in fig. 6. 

Hij werd gemeten als funktie van de ontladingsstroom met de neon+ 
druk als parameter. 

Duidelijk is te zien dat de cu 1-temperatuur na een bepaalde drempel
waarde voor de stroom constant blijft. 

Bij 7.5 torr ligt deze drempel bij ca. 200 mA, bij 10 torr bij ca. 
400 mA, dus bij hogere neondruk komt de drempel hoger te liggen. 
De verzadigingswaarde hangt niet of nauwelijks van de druk af en be
draagt ca. 2100 K. Dit kan als volgt kwalitatief verklaart worden: 
De door omlading met Ne+ ionen gevormde Cu+ ionen zorgen, na hun 

weg door de kathodeval, voor het sputteren van neutrale Cu+atomen 
uit het kathodenmateriaal. 
Deze neutralen hebben een energie in de orde van 1 eV, en zijn t.g.v. 
hun relatief grote massa in staat een aanzienlijke fractie van hun 
energie te bewaren na het binnentreden in het plasma. 
Aangezien de kathodeval nauwelijks stroomafhankelijk is zal de in-

treeenergia van de neutrale Cu-atomen ook nauwelijks stroomafhanke
lijk zijn, dus ook de gemiddelde Cu-energie, dus ook de temperatuur. 

Een geheel ander karakter vertoont de Ne 1-temperatuur. 
In fig. 7 zien we dat hij als funktie van de stroom een monotoon stij
gend karakter vertoond en evenals bij koper 1 bij hogere drukken 
lager komt te liggen. 
De temperatuur van het Ne1 is te wijten aan het energieverlies van de 
electrenen t.g.v. elastische botsingen met het Ne1 

Dit wordt bevestigd door de waargenomen temperatuurtoename als funktie 
van de ontladingsstroom. 
Gemiddeld ligt de Ne 1 temperatuur zo'n 800 Klager dan de Cu 1 tempe
ratuur. 

In fig. 8 waar de cu 1 temperatuur als funktie van de Ne-druk uitstaat 
I wordt nogmaals bevestigd dat de verzadigingswaarde van de Cu tempe-

ratuur nauwelijks druk-afhankelijk is. 
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In fig. 9 tenslotte blijkt dat de Ne 1 temperatuur bij vaste ontladings
stroom wel drukafhankelijk is. 

Eerst neemt de temperatuur bij een toenemende druk af, waarna hij bij 
hogere drukken naar een constante waarde nadert van ca. 900 K. 

Zoals reeds opgemerkt werd zijn de Cu 1temperaturen nodig om uit de 
absorptiemetingen de absolute Cu-dichtheid te berekenen. 
Tot nu toe hebben we nog geen gebruik gemaakt van de Ne 1temperatuur. 
Deze kunnen we in eerste instantie benutten om vanuit de vuldruk van 
het neon de neondichtheid in het plasma te berekenen. 
Een tweede aardige toepassing is om de in H III berekende a-waarde 

o o I 
v.d. 3247 A-en 3274 A-Cu-lijnen te corrigeren met de gemeten Cu en 
Ne1temperaturen, en de aldus verkregen waarde te toetsen aan de ex
perimenteel gevonden a-waarde uit de maximale absorptie. 
Het resultaat van deze vergelijking is dan een indicatie, hoe goed de 
berekende v.d. Waalsverbreding is, (zie appendix I) omdat deze nl. 
verwerkt zit in de a-waarde. 

Bij 10 torr werd de maximale absorptie gemeten bij 100-150 mA. 
In dit gebied moeten we dus de voor de correctie noodzakelijke Ne1 

I en Cu temperatuur bepalen. 
In dit gebied bedraagt de neontemperatuur ca. 800 K, de kopertempera
tuur ca. 1000 k. Met de Ne 1 temperatuur wordt de v.d.Waalsverbreding 

0 

v.d. Cu-lijnen bij 10 torr vuldruk: .32 mA. 
0 

Samen met de natuurlijke lijnbreedte van 0.36 mA, wordt de totale 
7; 0 

Lorentzl ijnbreedte: A'Au=0.68 mA. 
De totale Gaussbreedte van de lijn wordt bepaald door de Dopplerver
breding van cu 1 bij 1000 K. d.i . .A.-A!f-=14.8 mA. 
De theoretische , voor de gemeten temperaturen gecorrigeerde a-waarde 
wordt dus: 1i" 

ct = A 'Îti.f. IJi:i.. _ o. a :lel -- +: 
AAt!.f 

Uit de maximale absorptie volgt een waarde van: 
a = o.o5" 
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De overeenstemming is dus vrij goed, temeer omdat de theoretische a
waarde correspondeert met een maximumabsorptie van ca. 0.85. (zie 
fig.3 H lil) 
De discrepantie tussen O.BO(gemeten) en 0.85(theoretisch + temp.corr.) 
kan gemakkelijk verklaard worden door fouten in het uitlijnen v.d. 
optiek e.d. 
De berekende v.d.Waalsverbreding klopt dus vrij goed met het expe

riment. 
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H VI. Discussie en sug9esties 

1) Behalve de Cui-dichtheid als funvtie van de ontladingsstroom werden ook 
o o II 

de spontane emissie-intensiteiten van de 2590 A- en de 2600 A-Cu -laser 
lijnen gemeten als functie van de stroom. 
De resultaten hiervan zijn te zien in figuren 1 en 2. 
Na een niet lineair aanloopstuk wordt het verloop v.d. spontane emissie
intensiteiten lineair met de stroom.Dus de bevolkingsdichtheid v.d. 
bovenste laserniveau's verloopt ook lineair met de stroom. 
De betreffende reacties zijn: . #.:!" 

1 
;,J~-t + ~ ~ ~ + (Ct-f) 

gecombineerd met: 1-u 

Aangezien gemeten is 
betekent dit volgens 

(~+J'~-~ c~-~J* + /,p 
dat de Cu 1-dichtheid ook lineair met de sroom verloopt 
6-lr dat dé ' Ne+~dichtheid cönstant is als functie 

van de stroom. 
Dit duidt erop dat de productie van Ne+-ionen, die immers vanwege de 
elektronenionisatie evenredig met de stroom zal zijn, wordt gebalanceerd 
door het verlies via reactie 6-1} 

Ook betekent dit dat de intensiteit v.d. straling van het bovenste laser
niveau wordt gelimiteerd door de productie van Ne+. 
In de laser z-llen dus de productieprocessen voor Ne+-ionen moeten worden 
versterkt. 

2) Wat betreft de temperaturen van Cu 1en Ne 1 blijft het een frapant verschijn
sel dat de temperatuur van Cu 1 hoger ligt dan die van Ne 1. 
Kort samengevat kunnen wij zeggen dat dit verschil ontstaat doordat het 
koper zijn energie indirect ontleend aan de kathodeval via de sputter
werking, terwijl het neon slechts wordt opgewarmd door thermische plasma
elektronen. 

3} Het entladingsmodel voldoet slechts tendele aan de meetresultaten v.d. 
Cu-dichtheid en dient dus verfijnd te worden. 
Mijn suggestie is om ook voor wat de stroomafhankelijkheid betreft een 
ééndimensionaal diffusiemodel op te stellen, waarbij voor elk der deeltjes
soorten ( Cu,Cu+,Ne+,e-} een transportvergelijking wordt opgesteld, en 
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het geheel als één stelsel gekoppelde differentiaalvergelijkingen wordt 
beschouwd. 
Een moeilijkheid hierbij is dat dan ook de randvoorwaarden (;/·~/i'~:· /'~) 
uit het stelsel opgelost dienen te worden, hetgeen al snel een numeriek 
iteratieproces vereist.Om deze berekeningen uit te voeren is ook een uit
breiding van de experimenten gewenst. Met name de elektronendichtheid 
en de elektronenenergieverdeling dienen bepaald te worden. 
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Appendix I 

Berekening van de v.d.Waalsverbreding van de 3247-A- en 3274-A-Cu 1-lijnen 

o.i.v. neutrale neonatomen. 

T.g.v. de v.d.Waalsinteractie tussen Ne en Cu (die alleen een rol 
speelt indien de Ne 1-dichtheid ca. een factor 1000 groter is dan de 

elektronendichtheid) zullen de energieniveau's van cu 1verstoord wor
den zodat er zowel verschuiving als verbreding v.d. lijnen zal optre
der:~. 

De v.d.Waalsinteractie tussen Ne 1 en cu 1 wordt gegeven volgens: 

f= t, . c't 
y.t 

waarin: ~ : de interactiepotentiaal 

van Ne-Cu (J) 
J;,.(t : interactieconstante ( Jm6) 

r :Ne-Cu afstand (m) 
Volgens de Lindholm-Foley-botsingstheorie 11 ) wordt de verbreding v.d. 

lijn in het frequentiedomein gegeven door: 

· ~-~~ 
A J) = ;6. .t '11 · Ç; . V . :z I hierbij is: v: de gemiddelde relatieve 

snelheid van Cu en Ne { IMAJ 
n: de dichtheid v.h. neon {LM-z) 

De meilijkheid in het berekenen van AP schuilt in de berekening van ~~ 
de v.d. Waalsconstante. 

De v.d. Waalsinteractie tussen niet identieke atomen zonder permanent dipool
moment {dispersieinteractie) is een 2e orde term in de dipool-dipool-interac
tie hetgeen tot de volgende potentiaal leidt: 11 ) 

~L = I 

waarin: d-J;,: 
rJ Lt': 

I 

t' 

11 

• I 

dipoolmoment van Cu 1n toestand k 
11 Ne in . 11 

[., E. 1 enrgieën behorende bij de betreffende toestanden , , 
Indien v.h. gestoorde Cu-atoom Ek-Ek 1 wordt verwaarloosd t.o.v. E

1
-E

1 
1 van 

de verstoorder Ne, dan kunnen we de dubbelsom ontkoppelen tot het product 
van 2 sommen nl. 

~Het Cu-atoom bevindt zich dus in toestand k, het Ne-atoom in toestand 1 
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De som over de toestanden v.d. verstoorder kan in zijn poliseerbaarheid 
worden uitgedrukt: z . I !!/1L'/ 

1 
.1. 

= - .L o{.( ... 
.L' E ..e -E...L I 

en indien het gestoorde atoom als een één-elektronsysteem mag worden 
opgevat (hetgeen bij Cu 1 redelijk klopt indien aanslag plaatsvindt v.h. 
ls elektron) kunnen we de 2e som uitschrijven als: 

waarbij: 

?, j.{..I,J/
2

- e·r:t_ = e~ "1', . ~-~. (•u'z+t-:?.L( .. btl 
a0: Bohrse straal 
Z : atoomgetal Cu 
nx: effectief hoofdquantumgetal van 

I~ 
1 : baanimpulsquantumgetal van Cu 

..... 

cu 1in toestand k 
11 

Hetgeen tot de volgende interactieconstante leidt voor de toestand k 
van koper (voor de toestand 1 van Ne nemen we de grondtoestand) 

~ T TJ I L 
y".J,_ = V ""'L · r = e-. o<'o 

t .1' I? 

z z. 1... 1 . ct, . n..., · /ç .u, +I -2.L(.Ln) . 
2 2 .. 

I 

en voor de overgang tussen de toestanden k en k van Cu: 

(t = C:: .. J. _ (~..;' aangezien de cu 1-lijnen waaraan we meten alleen 
resonanten zijn, waarbij zowel voor het grondniveau als het aangeslagen 
niveau nx=4 is wordt c6: 

r'j 1. :z. z. 
/ y/ = e. -<'a Cfo . ft~ . jJ'.L(--f!-rj · 

.1' ti 2 ;zz. 

Na substitutie v.d. diverse parameters volgt: 
r1 -Y1 /#1 t 
't { = f · ç'f . I o A . 

De gemiddelde relatieve snelheid van Cu en Ne is bij kamertemperatuur: 
-~ 

.<v') = Ó~ó _4 • Bij 1 torr en 300 K bedraagt de d. h h 'd ,~ - 3 neon 1 c t e1 : :?- ;,;. ló I# . 

M.b.v. de Lindholm-Foley-formule volgt dus voor de verbredingscanstante 
van de Cu-Ne v.d. Waalsinteractie: 

2- ..! 

;1.2 . 1f - 0 ~- s-
!1112. Af'= I . V /t1 - 2-'- çç 

~ 

dVJ .' A 'À - 0-0rl'f ~ll 

.. 
d ~ ')) /,4-..,9 

cJ.ocPf 
dJ> 

ïDrr 
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Appendix II 

Het Voigtdeconvolutieprogramma 

Aangezien mij geen algéméne kleinste kwadratenmethode -procedure bokend 
was voor ik aan het programma begon, heb ik mijn toevlucht genomen tot een 
minder directe methode. 

1) Aan de meetpunten (xi,f(xi}} wordt eerst een 15e- graads polynoom ~~~) 
aangepast . 

2) Dit polynoom wordt dan beschouwd als een goede representatie v.d. 
discrete meetserie, mits er in de flanken geen oscillaties optreden. 

3} Van P15 (x) wordt de symmetrieas, de halfwaardepunten, en de top bepaald 

4) De Voigtfunctie H(y,xf wordt eerst zodanig genormeerd dat zijn half
waardepunten en top samenvallen met die van P15 (x). (zie fig 1) 

-x 

5) Vervolgens bepaalt men iteratief dey-waarde waarvoor 
minimaal is. Voor P15 (xi} mag ook f(xi} genomen worden. 

fig .1 de Voigt

aanpassi ng 

De deling door P15 (xi} betekent dat alle punten relatief even zwaar worden 
gewogen zodat de staart v.h. profiel even zwaar ~~~telt als het midden
gedeelte. Dit is vooral belangrijk als er relatief weinig Lorentz in het 
profiel zit.(kleine Lorentzfractie} 

Voor het aanpassen van het 15egraadspolynoom werd gebruik gemaakt v.d. 
Burroughs- standaardprocedures: LEAST SQUARES POLYNOMIAL en POLEVAL13) 
Voor het berekenen v.d. Voigtfunctie H(y,X) werd gebruik gemaakt v.d. 
procedure wofz(x,y,re,im) 141 die m.b.v. continued fractions zowel het 
reële als het imaginaire deel van erfc(iz) berekent voor z=x+iy. 
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