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De samenvatting. 

De He-Cu holle-kathode-ontlading wordt als lichtversterkend medium in een laserholte gebruikt. In dit werk is 

een ééndimensionaal, semi-empirisch diffusiemodel opgezet voor de beschrijving van de plaatsafhankelijke 

dichtheden van de actieve deeltjes in de kathodeholte. De vergelijkingen zijn gekoppeld door de term voor de 

asymmetrische ladingsoverdracht. Het model maakt gebruik van gemeten profielen van de onverzadigde 

versterking om de drie diffusievergelijkingen te ontkoppelen en is analytisch opgelost. 

De afhankelijkheden van de metingen van de druk, ontladingsstroom en toevoeging van argon in het buffergas 

komen overeen met wat theoretisch te verwachten is. Het model vertoont echter een grote afwijking en de 

berekende waarden voor de dichtheden en reaktiecoëfficiënten wijken ongeveer een factor 20 à 40 af van de 

verwachte waarden, mede doordat de temperatuur van de elektronen, de snelheidsverdeling van de elektronen 

en de Dopplerverbreding niet bekend zijn. 

Uit de diffusievergelijking voor de heliumionen blijkt dat de netto ionisatie (ionisatieprocessen min 

recombinatieprocessen) van het helium ongeveer een factor 100 groter is dan de empirisch bepaalde term. Het 

is waarschijnlijk dat de grote afwijking van het model veroorzaakt wordt doordat de netto ionisatie van het 

helium berekend wordt met behulp van de kleine empirische term voor ladingsoverdracht. Indien het model 

zodanig gewijzigd wordt, dat de netto ionisatie van het helium uit de ontladingsstroom berekend kan worden, 

dan blijft de bovengenoemde afwijking binnen aanvaardbare grenzen. 
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De inleiding. 

De laser, gebaseerd op de He-Cu-holle-kathode-ontlading, is al vele jaren onderwerp van onderzoek. De 

sterkste lijn van deze laser ligt bij de 781 run. De laser kan in de continue mode een vermogen van 1 Wen in 

de intermitterende mode (40 Hz, 0,1 ms) een vermogen van maar liefst 5 W leveren. De interessantere 

toepassingen zijn die met het UV-licht, waar het vermogen minder dan 1 Wis. Het hogere laserniveau van de 

lijn bij 781 run is gelijk aan dat van de lijn bij 154 run. De hogere laserniveaus van de lijnen bij 249 run en 

254 run worden via de overgang bij 781 run bevolkt. Voor het verkrijgen van de laatstgenoemde UV

overgangen kan ook neon als buffergas gebruikt worden. 

Uit metingen aan de lijn bij 781 run kan de ruimtelijke verdeling van de lichtversterking worden bepaald. De 

versterkingsprofielen van de lijnen bij 249 run en 254 run hebben ongeveer dezelfde vorm als dat van de lijn bij 

781 run, omdat hun hogere laserniveaus door de emissie van 781 run gevoed worden. Voor de overgangen 

tussen de 249 run tot 270 run (9 in totaal) levert de Ne-Cu-laser tot 500 mW mits één lijn geactiveerd wordt. De 

He-Cu-laser is onderzocht omdat de laser niet alleen op de lijnen bij 249 run en 254 run, maar ook op de lijn bij 

154 run actief is. Het hogere laserniveau van de lijn bij 154 run is gelijk aan dat van de lijn bij 781 run. Omdat 

de Einstein-coëfficiënt voor de overgang bij 781 run groter is dan die voor de overgang bij 154 run, is de 

versterking bij 781 run groter dan bij 154 run. De versterking van de lijn bij 154 run is ongeveer een factor 10 

kleiner. Het probleem van de lijn bij 154 run is dat het moeilijk is een laserholte te maken met weinig optische 

verliezen. Volgens Gerstenberger is het mogelijk enkele microwatts vermogen van continue, instelbare straling 

te behalen onder de 200 run door de lijnen tussen de 250 run en de 270 run te mengen. 

Gerstenberger geeft enige toepassingen van de UV-lasers zoals de photolithografie en het sorteren van cellen 

met behulp van fluorescentietechnieken. In de photolithografie worden vaak resistlagen gebruikt met een 

optimale absorptie in het gebied tussen 200 run en 300 run. Hier is de He-Cu laser van belang omdat door de 

kortere belichtingstijd ten opzichte van die met een kwiklamp de resolutie in één richting met een factor 15 kan 

toenemen. Hierdoor kunnen de resolutie en de productietijd van chips aanzienlijk verbeteren. Ook het 

absorptiemaximum van DNA ligt in de buurt van de 260 run en UV-licht wordt ook gebruikt voor 

photochemotherapie van psoriasis, voor photodestructie van tumoren en voor dermatologisch onderzoek. De 

UV-lasers worden niet alleen in de photolithografie en bij het sorteren van cellen gebruikt, maar ook bij hoge

resolutiespectroscopie en bij de analyse van sporenelementen. 

In dit werk wordt een simpel analytisch model gepresenteerd. De diffusievergelijkingen voor de drie actieve 

deeltjes - heliumionen, koperionen en koperatomen - worden opgelost. Omdat de drie vergelijkingen gekoppeld 

zijn via de ladingsoverdracht tussen heliumionen en koperatomen, worden de metingen van het 

versterkingsprofiel gebruikt om de vergelijkingen te ontkoppelen. Met het model worden dan de 

reaktiecoëfficiënt voor ladingsoverdracht, de diffusiecoëfficiënt voor koperatomen en de netto ionisatie van 

heliumatomen berekend. Dit is het eerste model waarbij de onverzadigde versterking wordt gebruikt om de 

vergelijkingen te ontkoppelen en waarmee het profiel van de dichtheden semi-empirisch bepaald wordt. 
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Hoofdstuk 2 en 3 vormen de inleiding op het gebied van lasers en holle-kathode-ontladingen. Het vierde 

hoofdstuk beschrijft het literatuuronderzoek. In dit hoofdstuk worden de aannamen van het model onderbouwd, 

waarna in hoofdstuk 5 het model beschreven wordt. In hoofdstuk 6 wordt de gebruikte meetopstelling, voor het 

meten van de ruimtelijke verdeling van de lichtversterking, beschreven. In het zevende hoofdstuk volgen de 

meetresultaten en de modelresultaten waarna de discussie volgt in hoofdstuk acht. Samen met de conclusies 

bestaat het werk dus uit negen hoofdstukken. 
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2. De laser. 

2.1. Inleiding. 

Het woord laser is een acroniem voor Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. De laserholte 

is een trilholte met daarin minimaal één lichtversterkend medium. Door de eigenschappen van het versterkende 

medium en door de lage verstrooiing en de kleine divergentie in de laserholte is de laser een bron voor sterk

gericht, monochroom, coherent licht. 

~ Divergentie 

Bw1del 

doorsnede 

Figuur 1: Een laserholte bestaande uit een trilholte van twee holle spiegels en een lichtversterker. 

In Figuur 1 is een laserholte te zien. De versterker tussen de spiegels versterkt de lichtintensiteit. Het licht in de 

trilholte pendelt tussen de spiegels zodat de intensiteit meerdere malen hoger wordt dan met een éénmalige 

versterking mogelijk is. Het licht is monochroom en coherent door de eigenschappen van gestimuleerde 

emissie: aanwezig licht stimuleert de radiatieve overgang waarbij licht vrijkomt met eenzelfde frequentie en 

fase. 

De lage divergentie en de kleine diameter van de laserbundel worden veroorzaakt door de geometrie van de 

laserholte. In Figuur 1 is te zien hoe licht (ontstaan uit spontaan verval of door verstrooiing) waarvan de 

richting buiten de divergentiehoek van de bundel valt uit de laserholte verdwijnt. De diameter is afhankelijk 

van de staande-golfoplossingen (lasermoden) in de laserholte. De lasermoden kunnen beschreven worden met 

Gaussische functies. Er zijn meerdere interpretaties voor het woord lasermode, dus is een definitie 

noodzakelijk. Een transversale lasermode wordt gekarakteriseerd door de transversale ruimtelijke verdeling van 

de intensiteit, niet door de lichtfrequentie. De fundamentele mode (TEMoo) is puur Gaussisch, hogere orde 

moden worden beschreven door Hermite-Gauss of door LaGuerre-Gauss functies, afhankelijk van de symmetrie 

van de laserholte. 
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2.2. Intensiteitsverlies en versterking. 

Het verlies van licht wordt in een laserholte veroorzaakt door verstrooiing, absorptie, uitkoppeling en door het 

afschermingseffect. Er vindt verstrooiing plaats aan het gas in de laserholte en aan het spiegeloppervlak als 

gevolg van onregelmatigheden. Ook absorberen het gas en de spiegel licht en laat de spiegel licht door 

(uitkoppeling). De absorptie moet zo klein mogelijk zijn en de optimale uitkoppeling hangt af van de 

versterking en van het verlies in de laserholte. De plaatselijke versterking en het plaatselijke verlies zijn van 

belang bij het bepalen van de moden waarin de laser werkt. 

De bouw van de trilholte zorgt ervoor dat licht, dat niet tot de moden van de laserbundel behoort, snel uit de 

holte wordt verwijderd. Hierdoor komt het grootste deel van het vermogen van de versterker ten goede aan de 

intensiteit van de smalle, gerichte laserbundel. Deze verwijdering uit de trilholte is niet het enige mechanisme 

waarmee het aantal lasermoden in de holte te beperken is. Door een diafragma in de bundel te plaatsen kunnen 

lasermoden met een brede doorsnede gedoofd worden. Een diafragma verhoogt het verlies van de brede moden 

aanzienlijk. De fundamentele mode is de smalste mode en het is mogelijk die te selecteren door een diafragma 

met de juiste diameter in de trilholte te plaatsen. 

Het afschermingseffect lijkt op het effect dat een diafragma heeft. Een deel van de laserbundel wordt in de 

trilholte afgeschermd. In ons geval wordt een holle, koperen kathode (de lichtversterker) in de laserholte 

geplaatst en bij het meten van de versterking vlak naast de kathodewand wordt een deel van de laserbundel 

afgeschermd. Door dit plaatselijke verlies kan de as van de laserbundel verschuiven, weg van het grote verlies 

dat veroorzaakt wordt door de kathodewand. Indien de holte van de holle kathode nauwelijks groter is dan de 

fundamentele lasermode breed is, werkt de versterker tevens als een diafragma, omdat de bundel in dit geval 

niet kan verschuiven. 

Het plasma in de versterker wordt verkregen in een glazen buis met ongeveer 10 torr helium gas. Aan ieder 

uiteinde van de buis is een Brewstervenster bevestigd. Een Brewstervenster is een kwartsplaatje dat onder een 

zodanige hoek met de laserbundel staat dat het optische verlies minimaal is. Het is een redelijk vlak minimum, 

maar vanaf een bepaalde afwijking van de Brewsterhoek begint het verlies sterk toe te nemen. De verzwakker, 

welke gebruikt wordt om het optische verlies te regelen, bestaat uit twee in serie geplaatste kwartsplaatjes. 

In de onderzochte gaslaser worden aangeslagen koperionen gevormd. Zij ontstaan in het hogere laserniveau. Er 

is sprake van een driestapslaser. De aangeslagen koperionen vervallen naar een lager aangeslagen niveau door 

spontane of gestimuleerde emissie. Indien het hogere laserniveau dichter bevolkt is dan het lagere laserniveau, 

dan spreekt men van populatie-inversie of bevolkingsomkering. Door de populatie-inversie is de gestimuleerde 

emissie sterker dan de absorptie zodat het medium licht versterkt. 

De versterking van de laserbundel is afhankelijk van de populatie-inversie en van de intensiteit van de bundel 

zelf. Indien de lichtintensiteit groot is, zal de versterking (procentueel gezien) kleiner zijn dan dat hij bij een 

kleine lichtintensiteit is. Dit effect heet versterkingsverzadiging en wordt veroorzaakt door het eindige aantal 

gasdeeltjes. 
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Versterking door populatie-inversie 

8) _l _D_r_em_p_e_Is_tr_o_om __ .,...__ Onverzadigde versterking 

l 
b) _l ___ D_r_em __ p_e_Is_tr_o_o_m __________ E_x_t_ra __ st_ro_o_m ______ __ 

1 

Figuur 2: 

Verzadigde versterking 

De absolute verliezen en populatie-inversie. a) Onverzadigde versterking. b) Verzadigde 
versterking. 

In Figuur 2a zijn de populatie-inversie en de absolute verliezen weergegeven. De populatie-inversie is 

afhankelijk van de stroom (ofwel het vermogen) en van de eigenschappen van de ontlading. De drempelstroom 

is de stroom waarbij de versterking even groot is als het totale verlies. De intensiteit in de laserholte is dan 

minimaal. Indien de stroom opgevoerd wordt neemt de versterking toe, zie Figuur 2b. De procentuele verliezen 

zijn gelijk aan die in Figuur 2a maar door de uitkoppeling en door het toegenomen absolute verlies via 

verstrooiing, absorptie en divergentie is het absolute verlies groter geworden. 

Zodra van een mode de versterking groter wordt dan het totale verlies, neemt de intensiteit in de laserholte toe, 

totdat de versterking door verzadiging gelijk geworden is aan het totale verlies. Dit is te zien in Figuur 2b waar 

de populatie-inversie, die de oorzaak is van de versterking, in meerdere delen verdeeld is. Het deel dat de 

verstrooiing, absorptie en afschermingsverliezen compenseert, het deel dat de uitkoppeling van de spiegels 

compenseert en het deel dat de onverzadigde versterking weergeeft. 

2.3. De uitgaande intensiteit. 

De uitgaande intensiteit is het produkt van de intensiteit in de laserholte en de uitkoppeling van de spiegel 

waarachter de uitgaande intensiteit gemeten wordt. 
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Bij volledige uitkoppeling zal de versterking niet verzadigen en is de intensiteit in de holte nihil. Indien de 

spiegels geen licht doorlaten, zal de intensiteit in de laserholte toenemen, maar is er geen uitgaande bundel. Er 

is een optimale waarde voor de uitkoppeling waarbij de uitgaande intensiteit maximaal is. De optimale 

uitkoppeling hangt af van de onverzadigde versterking en van de verzadigingscoëfficiënt. 

2.4. Gestimuleerde emissie en spectrale lijnverbreding. 

Quantum mechanisch gezien kan gestimuleerde emissie behandeld worden als een harmonische storing van de 

Hamiltoniaan. Het monochrome licht is dan de harmonische storing. Met tijdafhankelijke storingsrekening kan 

met afleiden dat de kans op een overgang groter wordt naarmate de tijd verstrijkt, naarmate het storende veld 

sterker is én naarmate de storingsfrequentie dichter bij de overgangsfrequentie ligt. De gestimuleerde emissie is 

dus het sterkst voor overgangen met een relaxatie-energie gelijk aan een energiequant van het storende veld. 

De lijnverbreding is de spectrale verbreding van de overgang in het lasermedium. De lijnverbreding kan 

plaatsafhankelijk zijn maar is in andere opzichten onafhankelijk van de lasermode. Er zijn twee soorten 

lijnverbreding, homogene lijnverbreding en inhomogene lijnverbreding. De invloed van beiden op het 

verzadigende gedrag van de laser is zeer verschillend. 

Yariv [YAR89] leidt met behulp van de 'gulden regel' een overgangssnelheid af waarbij hij een verbrede 

eindtoestand verondersteld. De verbreding kan vele oorzaken hebben en is minimaal de natuurlijke verbreding, 

het gevolg van de eindige leeftijd van een toestand. De overgangssnelheid hangt af van de 

lijnverbredingsfunctie en van het vectorprodukt van de gol:ffunctie van de eindtoestand met de verstoorde 

gol:ffunctie van de begintoestand. Enig inzicht in de invloed van de spectrale lijnverbreding volgt uit begrip van 

zijn oorzaak. 

In het geval van homogene verbreding zijn de gasdeeltjes ononderscheidbaar en hebben ze exact dezelfde 

overgangstoestanden. De verbreding wordt veroorzaakt door het verkorten van de gemiddelde vervaltijd. De 

processen die de leeftijd verkorten zijn: 

• Inelastische botsingen met fononen in een kristal; deze botsingen veroorzaken niet-radiatieve overgangen of 

wijzigen de fase tussen de trillingen van atoom en veld. De niet-radiatieve overgangen zijn dominant. 

• Drukverbreding in een gas; botsingen die de leeftijd van een overgang verkorten of de fase tussen de 

trillingen van atoom en veld wijzigen komen bij hoge drukken vaker voor, hierdoor wordt de gemiddelde 

leeftijd korter. 

• Intensiteitsverbreding; het elektromagnetische veld stimuleert verval en excitatie waardoor lijnverbreding 

optreedt. Indien er een populatie-inversie is, is het verval verbreed. 

De verbreding is inhomogeen indien de deeltjes wèl onderscheidbaar zijn. De verbreding is dan een afbeelding 

van de spreiding in de overgangsenergie van de groep deeltjes: 
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• Onzuiverheden in een kristal; de symmetrie van het kristal is vernietigd waardoor ieder atoom een ander 

Starkeffect ondervindt. 

• Dopplerverbreding in een gas; de snelheidsverdeling van de gasdeeltjes veroorzaakt een spreiding in de 

overgangsfrequentie waardoor de kans op gestimuleerde emissie spectraal verbreed wordt. 

1 

1 

1 . r . 
1 

Homogeen 

Frequentie 

• 1 

1 

1 

1 , .. 
1 

• · De verliezen in de laserholte. 
De eigenfrequenties van de trilholte. 
De onverzadigde versterking. 
De verzadigende versterking. 
De verzadigde versterking. 

Inhomogeen 

• 1 

Frequentie 

Figuur 3: De invloed van intensiteit op een homogeen en op een inhomogeen verbreed 
versterkingsprofiel. 

Een merkbaar verschil tussen homogene en inhomogene verbreding is, dat bij homogene verbreding de 

versterking sterker afhankelijk is van de intensiteit. In Figuur 3 is te zien hoe een versterkingsprofiel wijzigt 

door een grote intensiteit in de laserholte. Links, bij het homogeen-verbrede versterkingsprofiel neemt de 

versterking over het gehele domein evenredig af, terwijl rechts in het inhomogeen-verbrede geval de 

versterking afneemt in de buurt van de frequentie(s) waarbij zich een staande golf in de trilholte opbouwt. In 

het homogene geval is de verbreding in elk deeltje aanwezig en heeft elk deeltje een even grote kans op 

gestimuleerde emissie. In inhomogeen-verbrede systemen hebben de deeltjes verschillende kansen op 

gestimuleerde emissie. Hierdoor wordt een gat gebrand in de verdelingsfunctie bij de deeltjes met de grootste 

kans op gestimuleerde emissie. Door botsingen wordt de dipool of de snelheid van de gasdeeltjes gewijzigd 

zodat hun kans op gestimuleerde emissie verandert. Gemiddeld wordt deze kans groter, omdat het aantal 

deeltjes met een grote kans op gestimuleerde emissie relatief klein is. 

In Figuur 3 is ook een verliezenlijn te zien. Het oppervlak tussen deze lijn en het versterkingsprofiel is een 

maat voor de op te bouwen intensiteit in de laserholte omdat de intensiteit toeneemt totdat de versterking gelijk 

is aan de verliezen. De verliezen zijn voor de meeste frequenties veel hoger dan de verliezenlijn aangeeft. 
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Alleen bij de staken, welke de staande-golfoplossingen in de trilholte aangeven, zijn de verliezen zo laag als de 

verliezenlijn aangeeft. Dat de laser meestal maar op één frequentie werkt komt doordat de frequentie, waarvan 

de staak het versterkingsprofiel bij de grootste waarde snijdt, de modecompetitie wint. Dit komt doordat de 

opbouw van de intensiteit voor deze frequentie het snelst verloopt. Eerder is al aangetoond dat de veldsterkte 

ook een grote invloed heeft op de gestimuleerde emissie. 

2.5. De ruimtelijke verdeling van de versterking en de ladingsoverdracht. 

In de vorige paragraaf is duidelijk gemaakt dat het licht met een frequentie waarbij de versterking groter is dan 

het verlies, overheerst in de laserholte. Dit geldt ook voor de posities waar de versterking groter is dan de 

verliezen. Daar neemt de lichtintensiteit toe tot de versterking even groot is als de verliezen. De ruimtelijke 

verdeling van de lichtintensiteit geeft aan in welke moden de laser werkt. Een puur Gaussische verdeling van 

de intensiteit, Formule 1, staat bekend als de fundamentele mode en heeft de kleinste diameter. Door de 

configuratie van de laserholte (vooral de eigenschappen van de trilholte) zijn de verliezen van de hogere-orde 

moden erg hoog. De verdeling van de versterking bepaalt mede in welke mode(n) de laser werkt. Door het 

ruimtelijke versterkingsprofiel te verschuiven is het (in beperkte mate) mogelijk om een lasermode te 

verschuiven. Dit kan ook door de verliezen aan een kant van de laserbundel te vergroten, zoals vermeld op 

pagina 10. 

Formule 1: De intensiteitsverdeling U(r) van de fundamentele Gaussische lasermode. De straal van de 
laserbundel is weergegeven met w0 [SVE89]. 

In het hoofdstuk Literatuuronderzoek zal worden aangetoond dat de Dopplerverbreding overheerst in de 

onderzochte laser. De onverzadigde versterking in een Dopplerverbrede laser is voor de centrale frequentie 

afhankelijk van de verbreding en van de dichtheden van de laserniveaus, zie Formule 2. Formule 2 volgt uit 

combinatie van een aantal formules uit hoofdstuk 2 van Svelto [SVE89] en wordt ook gebruikt door Eichler 

[EIC85] en Fetzer [FET92]. 

V (A, ) = u~low O Vin. cu+ . N _ ___!!E._. N A .A,3. ~ ( g ) 
D 0 2~ up low 

8 TC· n ·2 TC· kTcu+ gzow 

Formule 2: De onverzadigde, Dopplerverbrede versterking van de overgangsgolflengte À.0• 

In Formule 3 staat de snelheid van de ladingsoverdracht (CT), de reaktie die populatie-inversie veroorzaakt, uit 

tegen de onverzadigde, Dopplerverbrede versterking. In het model zal Formule 3 gebruikt worden om de 

ladingsoverdracht te berekenen die bij de gemeten versterkingsprofielen hoort. Uit de diffusievergelijkingen 

van het model volgen dan de dichtheden van He+, Cu+ en Cu waardoor de vergelijking Scr = KcrNHe+Neu 
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opgesteld kan worden. Uit deze vergelijking volgen drie deelvergelijkingen waaruit onder andere Kcr, de 

reaktiecoëfficiënt voor ladingsoverdracht, volgt. 

Formule 3: De ladingsoverdracht als functie van de onverzadigde, Dopplerverbrede versterking. 

Referenties: 

[EIC85] 

[FET92] 

[SVE89] 

[YAR89] 

H.J. Eichler, H. Koch, R. Seedorf en M. Sollinger, 'Population densities and optical gain of 
VUV transitions of Cu II in Cu-He hollow cathode discharges', Appl. Phys. B, 36, p 5, 1985. 

Gregory J. Fetzer en Jorge J. Rocca, 'A self-consistent model for negative glow discharge 
lasers: the hollow cathode helium mercury laser', IEEE J. Q.E., 28, p 1941, 1992. 

Orazio Svelto en David C. Hanna, 'Principles of lasers', 3° editie, Plenum press, New York 
en London, 1989. 

Amnon Yariv, 'Quantum electronics', 3" editie, Wiley, Chicester, 1989. 
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3. De holle-kathode-ontlading. 

3.1. Inleiding. 

De onderzochte lichtversterker is een holle-kathode-ontlading (HKO). Deze ontlading bevat een hoge 

ionisatiegraad en een sterke spanningsval, doordat twee negatieve glimontladingen in elkaar worden 

geschoven. De koperatomen- en elektronendichtheid zijn ongeveer 5·1013 cm-3 [GER80]. Een vereiste voor de 

HKO is een juiste druk. Indien de druk te laag is, blijft de glimontlading buiten de holte. Met een te hoge druk 

wordt een ringvormige, abnormale glimontlading verkregen. De HKO werkt als een abnormale glimontlading 

maar is anders door de pendelende bundelelektronen tussen de kathodewanden die tegenover elkaar staan. 

De hoge stroom- en elektronendichtheden in de HKO worden met verschillende theorieën verklaard: 

• Een inkrimping van de positieve ruimtelading voor de kathode, waarschijnlijk door een verhoging van de 

ionisatie in de kathodeval door bundelelektronen die vanaf de andere kathode door de glimontlading heen 

geschoten worden. 

• Een verhoging van de ionendichtheid en de straling van hoog geëxciteerde toestanden in de bijna veldvrije 

negatieve glimontlading. 

• Een efficiënter geometrisch gebruik van ionen, fotonen en metastabielen voor de produktie van secundaire 

elektronen uit de kathode. 

• De aanwezigheid van een groot aantal metaalatomen met een lage ionisatiepotentiaal in de kathodelaag 

waardoor de ionisatieprocessen in de kathodeval en het glimlicht beïnvloed worden. Een atoom met een 

lage ionisatiepotentiaal is makkelijker te ioniseren door de thermische elektronen. 

Het is een open vraag welke van de vier processen dominant is en of er werkelijk een dominant proces is. 

Willett [WIL 7 4] prefereert het eerste proces omdat speciale holle-kathode-eigenschappen, zoals de hoge 

elektronendichtheid, alleen ontstaan wanneer de negatieve glimontladingen beginnen te overlappen. Deze 

speciale eigenschappen zijn beter te onderscheiden naarmate de overlap van de glimontladingen groter wordt. 

Voor lagere stroomdichtheden, waar de overlap van de negatieve glimontladingen nog klein is, is mijns inziens 

het efficiënte geometrische gebruik van ionen, fotonen en metastabielen dominant. 

Een grotere overlap van de glimontladingen wordt onder andere verkregen door het spanningsverschil tussen 

anode en kathode te verhogen, waardoor de ontladingsstroom toeneemt. De lichtversterking wordt in dit geval 

ook groter. Helaas kan de ontladingsstroom niet onbeperkt vergroot worden: Bij te hoge spanning slaat de 

ontlading door zodat een boogontlading ontstaat. De laseractie valt dan weg. De doorslagspanning is voor ieder 

gas anders en van de druk afhankelijk. Hoe minder verontreinigingen in het achtergrondgas, des te hoger is de 

doorslagspanning. Dit komt doordat de verontreinigingen een lage ionisatiepotentiaal hebben en/of doordat zij 

makkelijk reageren met het buffergas. 
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3.2. De kathodeval. 
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Figuur 4: De processen in de kathodeval. 

Model van een He-Cu holle-kathode-ontlading als lichtversterker. 
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De kathodeval is het gebied naast de kathode waarover de spanningsval staat. Bij holle-kathode-ontladingen is 

de kathodeval dunner dan bij negatieve glimontladingen. Dit is waarschijnlijk het gevolg van de ionisaties door 

pendelende bundelelektronen (zie 3.1.) die in de spanningsval vertraagd worden en daarna de kathodeval in 

tegengestelde richting weer uitschieten. Zij veroorzaken ionisaties in de kathodeval waardoor deze smaller 

wordt. 

De elektronen in de ontlading kunnen in drie groepen worden verdeeld: de primaire elektronen ofwel de 

bundelelektronen, de secundaire elektronen en de langzame elektronen. De bundelelektronen hebben een 

kinetische energie die overeenkomt met de potentiaal over de kathodeval omdat zij via secundaire emissie uit 

de kathodewand worden vrijgemaakt, Figuur 4. De langzame elektronen hebben een kinetische energie die 

lager is dan de energie die nodig is om atomen uit het buffergas te ioniseren en de secundaire elektronen zijn 

wél in staat tot ionisatie. 

De bundelelektronen ontstaan via secundaire emissie. De vrijgekomen elektronen die de kathodeval 

doorkruisen zonder inelastisch te botsen behoren tot de groep bundelelektronen. Zij schieten door de ontlading 

en worden bij de kathodewand door de kathodeval omgekeerd. In de ontlading vormen de bundelelektronen 

ongeveer één promille van de elektronendichtheid. De groep secundaire elektronen wordt overal in de ontlading 
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gevormd. Secundaire elektronen kunnen ontstaan door ionisatie in de kathodeval en door ionisatie in het 

glimlicht. De groep langzame elektronen wordt gevormd door ionisaties in het glimlicht en in het grensgebied 

tussen de kathodeval en het glimlicht. De langzame elektronen dragen het meest bij aan de 

elektronendichtheid. 

De bijdrage van de heliumionisatie is bijna plaatsonafhankelijk. De bundelelektronen veroorzaken ongeveer 2 

ionisaties terwijl zij het glimlicht doorkruisen. Omdat zij meer dan 6 ionisaties zullen veroorzaken voor zij 

thermaliseren, zullen de bundelelektronen gaan pendelen. Hierdoor wordt het ionisatieprofiel bijna 

plaatsonafhankelijk. 

Het achtergrondgas is in sommige metingen puur helium, in andere metingen een mengsel van helium met 

ongeveer 1 procent argon. Argon- en heliumionen doorkruisen de kathodeval en stormen met een energie gelijk 

aan of kleiner dan de spanningsval op de kathode af. De verhouding tussen argon- en heliumionen die op de 

kathode afstormen is belangrijk, niet zozeer in verband met secundaire emissie, maar omdat argonionen 

makkelijker dan heliumionen zware deeltjes uit de kathode bevrijden (sputteren). 

De beeldspraak 'sputteren' is treffend, daar het oppervlak herstelt en reorganiseert terwijl op hetzelfde moment 

kraters worden geslagen en atomen van het oppervlak afvliegen. De eraf-vliegende koperatomen worden in de 

ontlading geïoniseerd en nemen daarna het sputterproces van de argonionen over. Door het sputteren en de 

grote stroomdichtheid wordt de kathode sterk verhit zodat de laser intermitterend of gekoeld moet functioneren 

om de glazen laserbuis te beschermen tegen breuk. 

3.3. Het glimlicht. 

In het glimlicht is het elektrische veld zwak, ondanks de grote dichtheden ladingdragers. Doordat het veld 

zwak is wordt het transport van geladen deeltjes niet bepaald door drift. De elektronendichtheid is ongeveer 

5·1013 cm-3 zodat er sprake is van ambipolaire diffusie. 

De hoge elektronendichtheid in de ontlading wordt vooral verkregen via directe ionisatie. De bundelelektronen 

en secundaire elektronen verliezen hun energie echter niet slechts via directe ionisatie van het bu:ffergas. 

Andere inelastische botsingsprocessen waardoor zij hun energie verliezen zijn excitatie en tweestapsionisatie. 

De grote dichtheid langzame elektronen diffundeert naar de anode en/of recombineert met de ionen in het 

glimlicht. De recombinatiesnelheid hangt af van de elektronendichtheid en van de elektronentemperatuur. 

In de ontlading wordt een grote koperdichtheid opgebouwd door het sputterproces. Deze dichtheid kan oplopen 

tot meer dan 1014 cm-3 [GER80]. Het koper ioniseert via ladingsoverdracht met heliumionen. Door de grote 

koperionendichtheid worden genoeg koperatomen gesputterd waardoor de hoge koperdichtheid gehandhaafd 

blijft. 

Doordat de elektronen de energie die zij in de kathodeval krijgen afgeven in het glimlicht wordt de temperatuur 

daar 1000 tot 1200 graden Kelvin, afhankelijk van de ontladingsstroom en druk in de holte. Er zijn twee 

manieren waarop het glimlicht afkoelt. Als eerste is er het verlies van deeltjes en licht uit de kathodeholte 
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waarvoor nieuwe langz.amere deeltjes de holte ingaan. Verder recombineren de koperionen die het glimlicht 

verlaten aan de kathodewand. Zij sputteren atomen, die een hogere potentiële energie hebben, terug in het 

glimlicht waar kinetische energie nodig is om het koper weer te ioniseren. In het glimlicht wordt dus kinetische 

energie omgezet in potentiële energie wat gelijk staat aan afkoeling. 

Indien er een lek in de ontladingsbuis zit, komt er lucht de ontlading in. Hierdoor oxideert de kathodewand 

waardoor de koperdichtheid in de ontlading en de sputtercoëfficiënt afnemen. Later zal blijken dat de intensiteit 

van de laser sterk afneemt als er een lek in de buis zit. 

3.4. De distributie van deeltjes in de kathodeholte. 
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Figuur 5: De dichtheidsprofielen van deeltjes in de ontlading. 
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Zoals op pagina 19 vermeld, is de bijdrage van de heliumionisatie onafhankelijk van de afstand tot de kathode 

te veronderstellen, zie Figuur 5a. Hierdoor is de heliumionendichtheid het grootst in het centrum tussen de 

kathoden, omdat de heliumionendichtheid aan de kathodewand nihil is door recombinatie aan de kathodewand, 

Figuur 5b. De invloed van ladingsoverdracht van heliumionen met koperatomen op het dichtheidsprofiel van de 

heliumionen kan pas bepaald worden als de dichtheid van de koperatomen bekend is. 

De koperatomendichtheid neemt door ladingsoverdracht exponentiëel vanaf de kathodewand af, mits de 

heliumionendichtheid constant is. Dit laatste is echter niet het geval, de heliumionendichtheid neemt toe vanaf 

de kathodewand tot het centrum tussen de kathoden. De koperatomendichtheid neemt hierdoor sterker dan 
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exponentiëel af, Figuur Sc. Indien de koperatomendichtheid in het centrum niet nihil is, is het dichtheidsprofiel 

afhankelijk van het koper dat vanaf de beide kathoden diffundeert. De profielen in Figuur Se gelden voor lage 

(stippellijn), respectievelijk hoge (doorgetrokken streep) vuldruk van het buffergas. 

In Figuur Se zijn twee mogelijke profielen voor de heliumionendichtheid weergegeven. De 

heliumionendichtheid wordt beïnvloed door de ladingsoverdracht met koperatomen. Bij lage druk neemt de 

koperatomendichtheid langzaam af naar het centrum van de ontlading. Hierdoor wordt de 

heliumionendichtheid nauwelijks beïnvloed. Bij hoge vuldruk is het profiel van de ladingsoverdracht in het 

centrum nihil maar groot tussen het centrum en de kathodewand in, zie Figuur Sd, zodat het profiel van de 

heliumionendichtheid spitser wordt. 

De koperionendichtheid is gegeven in Figuur Sf. De koperionen worden door ladingsoverdracht in de 6s3D3-

toestand gevormd. De 6s3Drtoestand is het hogere laserniveau. Omdat de aangeslagen koperionen snel, in 

ongeveer 26 nanoseconden, vervallen naar het lagere laserniveau is het lichtversterkingsprofiel ongeveer gelijk 

aan het profiel van ladingsoverdracht, Figuur Sd. 

De belangrijkste processen in de kathodeholte zijn dus ambipolaire diffusie, directe ionisatie van helium, 

diffusie van gesputterde koperatomen en ladingsoverdracht tussen koperatomen en heliumionen. Het systeem is 

redelijk eenvoudig te modelleren omdat terugkoppeling van de laserwerking op het systeem verwaarloosd kan 

worden. 

3.5. De ruimtelijke verdeling van de lichtversterking. 

De bevolkingsverhuizing in deze laser wordt veroorzaakt door de ladingsoverdracht tussen koperatomen en 

heliumionen. Hierdoor ontstaan aangeslagen koperionen die zeer snel vervallen tot koperion in de 

grondtoestand. In dit hoofdstuk wordt gekeken hoe de extern te regelen grootheden vuldruk, stroom, 

kathodevorm en kathodenafstand invloed hebben op de plaatsafhankelijkheid van de versterking. Hierbij wordt 

vooral gelet op de diffusiesnelheden en brontermprofielen. 

De druk heeft een grote invloed op de diffusiesnelheid, zie Figuur 6. Als de druk te hoog is, gaan de 

glimontladingen niet overlappen, zodat het holle-kathode-effect niet waarneembaar is. De versterking is dan 

vlak bij de kathodewanden maximaal. Door de druk te verlagen dringt het koper dieper in de kathodeholte en 

wordt een overlap van de glimontladingen toegestaan, zodat het ionisatieprofiel van het helium vlakker wordt. 

Het versterkingsmaximum kruipt weg van de kathodewand en wordt groter. Het versterkingsprofiel heeft een 

beetje de vorm van een gleufhoed. Bij een nog lagere druk is de diffusie van koper zo groot, dat de 

versterkingsmaxima tussen de kathoden overlappen. Het versterkingsprofiel lijkt dan meer op een bolhoed en 

de grootte van de maximale versterking wordt beperkt door de heliumionisatiesnelheid. Een te lage druk zorgt 

ervoor dat de kathodehuiden overlappen en dat het glimlicht uit de kathodeholte wordt gedrukt. Er is dan geen 

versterking. 
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Figuur 6: De invloed van druk op het versterkingsprofiel. 

De stroom heeft een veel bescheidenere invloed op het versterkingsprofiel. Hoe groter de stroom, des te groter 

de versterking en de plaatsonafhankelijke ionisatie. De ruimtelijke verdeling van de versterking verandert 

echter nauwelijks. Wel wordt de kathodeval dunner en de spanningsval groter. Dit komt door een intensievere 

ionisatie, die tevens tot gevolg heeft dat de temperatuur van de ontlading stijgt. De hogere temperatuur heeft 

hetzelfde gevolg als een lagere druk. De deeltjesdichtheid in de holte neemt af en de versterkingsmaxima 

verschuiven naar het centrum tussen de kathoden. 

De vorm van de kathode heeft een grote invloed op de koperatomendichtheid. De vorm bepaald namelijk het 

profiel van de koperatomendichtheid. Een cilindervormige kathode heeft een andere verdeling van het koper 

over de holte dan twee rechte, tegenover-elkaarstaande kathoden of een quadrupool. In alle gevallen zijn de 

bronterm en de diffusieverliezen uit de holte zodanig anders dat voor iedere vorm apart beredeneerd moet 

worden hoe de verdeling er ongeveer uit zal zien en waar de maximale versterking zal zijn bij optimale druk. 

Dat de maten van de kathodeholte hierbij van belang zijn is vanzelfsprekend. 

Referenties: 

[GER80] 

[WIL74] 

David C. Gerstenberger, Rajendra Solanki en George J. Collins, 'Hollow cathode metal ion 
lasers', IEEE J. Q.E., 16, p 820, 1980. 

Colin S. Willett, 'lntroduction to gas lasers', Pergamon Press, 1974. 
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4. Het literatuuronderzoek. 

4.1. Inleiding. 

In dit hoofdstuk worden de literatuurgegevens, voor zover bekend, vermeld. De gegevens die voor het 

onderzoek nodig zijn blijken slechts ten dele beschikbaar. Bij veel metingen is bijvoorbeeld aangenomen dat de 

temperatuur uniform verdeeld is. In de ontladingen met neon als buffergas thermaliseert het gesputterde koper 

sneller dan in ontladingen met helium als buffergas. In de onderzochte HKO is de energieverdeling van de 

koperatomen echter plaatsafhankelijk doordat ongeveer 20 harde-bollen-botsingen nodig zijn voor thermalisatie 

van het gesputterde koper. Een andere veel voorkomende aanname is, dat het elektrische veld in het glimlicht 

nul is. Het veld heeft echter invloed op de Dopplerverbreding van de laserbundel. Tenslotte is in de meeste 

beschreven gevallen de ontlading slechts bij lage stroomdichtheid onderzocht. Bij hogere stroomdichtheden is 

de kathodeval echter smaller en zijn de temperatuursgradiënten groter. Het tekort aan gegevens kan leiden tot 

afwijkingen in het model welke moeilijk met meetgegevens te verklaren zijn. 

Het literatuuronderzoek is in vier delen gesplitst. In het eerste deel wordt de kathodeval besproken. 

Aannemelijk wordt gemaakt dat de dikte van de kathodeval verwaarloosd mag worden in het geval van hoge 

stroomdichtheden. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van het speciale karakter van de elektronenenergie

verdelingsfunctie (EEDF) tussen de kathodeval en het glimlicht. Hierna worden de kathodeverschijnselen 

sputteren en secundaire emissie besproken. Als derde komen de reacties in het glimlicht aan de beurt: 

heliumionisatie, recombinatie en ladingsoverdracht. Tenslotte worden schattingen van de temperatuur en 

dichtheid van de deeltjes in de ontlading gegeven waaruit een schatting van de lijnverbreding volgt. Het zal 

blijken dat de elektronen- en kopertemperatuur het slechtst bekend zijn. 

4.2. De kathodeval. 

Over de kathodeval staat een hoge spanning. De elektronen die door secundaire emissie uit de kathode vrij 

worden gemaakt doorkruisen de kathodeval in een zeer korte tijd. In eerdere publikaties is gesproken van een 

lawine in de kathodeval waardoor het aantal vrijgemaakte elektronen zich veelvoudig vermenigvuldigd 

alvorens zich in het glimlicht te storten. De elektronen op het vlak tussen de kathodeval en het glimlicht zijn in 

drie groepen te verdelen, Pringle and Farvis [PRI55]: 

• Bundelelektronen; de van de kathode vrijgekomen elektronen die in de kathodeval niet gebotst hebben en 

die een grote kinetische energie bezitten. 

• Snelle elektronen; de elektronen die één of meerdere malen gebotst hebben maar die nog tot ionisatie van 

het buffergas in de grondtoestand in staat zijn. 

• Langzame elektronen; de elektronen die niet meer in staat zijn tot ionisatie van een atoom in de 

grondtoestand. 
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Er is veel onderzoek gedaan naar de EEDF. Vooral het aandeel van de bundelelektronen is van belang, omdat 

die ionisaties in het glimlicht veroorzaken. Er zijn verschillende artikelen die alle een andere situatie 

doorrekenen om de EEDF te bepalen. 

De dikte van de kathodeval is van belang bij het bepalen van de EEDF. Hoe breder de kathodeval, des te meer 

kans op botsingen en langzame elektronen. In Figuur 7 staat de dikte van de kathodeval in holle-kathode

ontladingen uit tegen druk, ontladingsspanning en stroomdichtheid. 
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Figuur 7: De breedte van de kathodeval voor verschillende kathode configuraties. a) 6,35 mm 
diameter, 30 cm lange cilinder [BAB92] b) 1,0 cm tussen overstaande platen van 4,85 cm 
diameter. 1,0 mA-cm·2 [DON93] c) 3 mm diameter, 50 cm lange cilinder. 0.2 torr Pb in He. 
20~200 mA-cm·2 [FET92] 

In de figuur neemt de stroomdichtheid toe van a) naar c). Uit alle drie de grafieken blijkt dat de breedte van de 

kathodeval afneemt als de druk toeneemt. Uit Figuur 7c blijkt dat de breedte afneemt als de spanning en dus 

ook de stroomdichtheid toeneemt. De kathodeval is het breedst in Figuur 7b waar het buffergas uit puur helium 

bestaat en waar de kathodeholte het grootst is (1,0 cm). Uit combinatie van Figuur 7b en Figuur 7c en met 

kennis van de V(I) karakteristiek valt niet op te maken of de kathodenafstand invloed heeft op de breedte van 

de kathodeval. Neon en xenon hebben een lagere ionisatiepotentiaal dan helium, zodat de kathodeval smaller is 

dan in de heliumontlading. Indien de invloed van het Pb in c) niet veel verschilt van de invloed van argon en 

koper in de onderzochte ontlading, dan is het aannemelijk dat de kathodeval voor stroomdichtheden van 
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200 mAcm-2 en groter, kleiner is dan 0,2 mm bij een 3 mm brede kathodeholte. In de onderzochte ontlading zit 

een grote concentratie gesputterd koper. Uit a) blijkt dat dit de kathodeval versmalt. 

Koch en Eichler [KOC83] vermelden de Ph.D. theses van Warner [WAR79] en McNeil [NEI78] waarin is 

afgeleid, dat de kathodeval niet breder is dan 0,07 mm voor een 2 mm brede kathodeholte. Er is niet vermeldt 

voor welke drukken en stroomdichtheden dit geldt. Tevens is er van uitgegaan dat dit voor neon en helium 

geldt. Waarschijnlijk hebben Warner en McNeil alleen de kathodevalbreedte bepaald voor neon-ontladingen. 

Uit Figuur 7 blijkt dat de atoommassa van het buffergas invloed heeft op de breedte van de kathodeval. 

Met bovenstaande kennis is de breedte van de kathodeval in een 4mm brede ontlading met een stroomdichtheid 

groter dan 0,2 Acm-2 in te schatten op minder dan 0,4 mm, ofwel minder dan 20 % van de kathodeholte. 

Het maximum van de botsingsdoorsnede voor inelastische botsingen met helium is± 0,7·10-20 m2 bij ongeveer 

100 eV. De dichtheid van 15 torr heliumgas bij 800 K is l,8·1023 m-3
• Hieruit volgt een minimale vrije 

weglengte van 0,8 mm welke groter is dan de breedte van de kathodeval bij hoge ontladingsspanning. Hierdoor 

zal een groot deel van de elektronen die de kathodeval verlaten bestaan uit bundelelektronen. De EEDF's van 

Donkó en Babin (Figuur 7) zijn voor ons niet interessant, omdat de spanningen en stroomdichtheden van de 

ontladingen te laag zijn in vergelijking tot de onderzochte kathode. 

Er zijn geen metingen van de EEDF in een HKO. Er is wel een meting van de EEDF op het grensvlak tussen 

de kathodeval en het glimlicht van een negatieve glimontlading in helium met 200 V ontladingsspanning 

[GIL 77] en er zijn modellen van de EEDF in een abnormale negatieve glimontlading. In Figuur 8 staan 

resultaten van de modellen van Boeuf [BOE82], Fetzer [FET92] en Carman [CAR87]. Uit de figuur van Boeuf 

blijkt dat de hoekverandering die door elastische botsingen ontstaat van belang is. Zijn model levert een EEDF 

die een veel grotere groep langzame elektronen bezit. Deze groep komt van de bundelelektronen maar vooral 

ook van de snelle elektronen die een grotere botsingsdoorsnede hebben. Deze kennis moet gebruikt worden bij 

de interpretatie van figuur b), c) end), omdat Fetzer en Carman geen rekening hielden met de invloed van 

scattering door elastische botsingen. In Figuur 8b en c is de EEDF te zien bij een spanning van 314 V over de 

kathodeval. De gasdruk is in b) 16 torr, in c) is die druk niet vermeld. Carman lijkt er van uit te gaan dat de 

druk geen invloed heeft op de EEDF, maar slechts op de breedte van de kathodeval. Hij vermeld namelijk geen 

druk. Wel vermeld hij de breedte van de kathodeval in mbar·cm. Bij 10 torr komt dit overeen met 1,25 mm voor 

200 Ven 0,63 mm voor 1000 V. Deze waarden zijn groot omdat hoekverstrooiing niet is meegenomen in de 

berekening en omdat een negatieve glimontlading gesimuleerd is zodat de kathodeval niet inkrimpt door 

pendelende bundelelektronen. 

In een HKO is de verdeling iets anders dan in bovenstaande figuren staat aangegeven. Voor lage 

stroomdichtheden komt Figuur 8b goed overeen met het HKO-model van Donkó [DON93]. Dat betekent dat 

het verschil tussen HKO en negatieve glimontlading klein is voor lage spanningen (<300 V). Uit Figuur 8d is 

op te maken dat het aantal langzame elektronen afneemt voor hogere spanningen. Dit is ook begrijpelijk, omdat 

door een hoge spanning over de kathodeval de elektronen sterker versneld worden, waardoor de 
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Figuur 8: De electronenenergieverdelingsfunctie in het negatieve glimlicht. a) De verdeling, welke is 
weergegeven met staven, is bepaald met hoekherverdeling van de snelheidsvector bij 
botsingen [BOE82]. De verdeling, welke weergegeven is middels een doorgetrokken lijn, is 
bepaald met de snelheid in 1 'dimensie [TRA 77], net als bij de andere modellen in deze 
figuur. b) De EEDF op het grensvlak tussen de kathodeval en de He-Hg-glimontlading, 50% 
van de bundelelectronenenergie zit in directe ionisatie van het helium [FET92]. c) De EEDF 
voor verschillende ontladingsspanningen [CAR87]. d) De verschillende electronengroepen 
van de ontlading in c): O=bundelelectronen,x=snelle electronen en a=langzame electronen. 

botsingsdoorsnede voor elastische botsingen kleiner wordt. Het aandeel van de bundelelektronen wordt groter 

en het aandeel van de snelle elektronen neemt af. Het gevolg van de hoge spanning is dat in de HKO de 

bundelelektronen gaan pendelen tussen de tegenover-elkaargeplaatste kathoden omdat zij meer botsingen nodig 

hebben om hun energie kwijt te raken, waardoor hun thermalisatielengte groter wordt. 

Figuur 9 toont het elektronensnelheidsprofiel op het grensvlak tussen de kathodeval en het glimlicht in een 

HKO. De dichtstbijzijnde kathode staat links, zodat deeltjes met negatieve Vx naar die kathode toe bewegen. 

De snelheid evenwijdig aan het kathodevlak, VR, staat uit tegen de snelheid loodrecht op het kathodevlak, Vx. 
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Ieder punt representeert een superelektron en om een zwarte vlek in het centrum te voorkomen zijn de 

langzame elektronen weggelaten. De straal van de binnencirkel komt overeen met de ionisatieënergie en die 

van de buitencirkel met ongeveer 6 maal de ionisatieënergie. 
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Figuur 9: Het resultaat van Donkó's MC-model na berekening van de kathodevaldikte uit het V(l) 
profiel [DON93]. 

Uit de verdeling in Figuur 9b blijkt dat er bij hoge druk sprake is van een elektronenlawine in de kathodeval. 

De groep elektronen die naar de kathode beweegt ontstaat door terugverstrooiing en voor een klein deel uit 

elektronen die van de overstaande kathode door het glimlicht gekomen zijn. Bij lage druk, Figuur 9a, is de 

energie waarmee elektronen van de overkant door het glimlicht komen groter doordat er minder kans is op 

botsingen. Er zijn zelfs bundelelektronen die naar de kathode bewegen wat betekent dat zij nog niet inelastisch 

hebben gebotst. 

Bij een spanningsval van enkele tientallen malen de ionisatieënergie is de gerichtheid van de bundelelektronen 

naar de kathodewand aan de overkant sterker. Bij lage spanningsval betekent een inelastische botsing een 

significante toename van de botsingsdoorsnede voor hoekverstrooiing. Bij hoge spanningsval zal een snel 

elektron dat slechts enkele inelastische botsingen ondergaan heeft voorwaarts verstrooien waardoor het sterk

gericht blijft en waardoor het ionisatiepro:fiel in de kathode redelijk vlak is. De kathodeval blijft niet in stand 

door een lawine van ionisaties in de kathodeval, maar door de grote ionenstroom uit het glimlicht en door de 

ionisaties in de kathodeval door pendelende elektronen. 

Bij een lage spanningsval pendelt 11 % van de bundelelektronen terug naar de oorspronkelijke kathode (1 cm 

ontlading, 2 torr [DON93]). Het is te verwachten dat bij een hoge spanningsval dit percentage sterk toeneemt, 

want het neemt exponentieel af met toenemende druk (bijna 3% pendelaars bij 4 torr). Indien er een grote 

spanning over de kathodeval staat is het in een model dus niet geoorloofd om de invloed van pendelende 

elektronen te verwaarlozen, wat Fetzer en Carman hebben gedaan. Ongeveer 1%0 van de elektronen op de grens 
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van kathodeval en glimlicht is bundelelektron [VEL83],[BOE82] en [GIL77]. De elektronenstroom bestaat voor 

5 % uit bundelelektronen [CAR87). 

Een grote spanning over de kathodeval veroorzaakt een groot aantal pendelende bundelelektronen. De 

kathodeval wordt niet meer door een lawine van elektronen in stand gehouden en de ionisatie in de 

kathodeholte wordt plaatsonafhankelijk. 

Het is mogelijk het aantal ionisaties per bundelelektron in te schatten. Bij een aantal auteurs is het percentage 

van de energiedissipatie, toegeschreven aan ionisatie: 50% Fetzer [FET92], 50% Den Hartog[HAR88) en 65% 

Kagan[KAG85). Deze laatste waarde is te hoog, omdat de energiedissipatie van ionisatie is berekend ten 

opzichte van die van slechts één excitatieproces. Peterson [PET69) berekent dat een bundelelektron ongeveer 

50 eV verliest per ionisatie. Hieruit volgt dat terzelfder tijd 50 eV aan excitatieprocessen verloren gaat, zodat er 

per 100 e V van het bundelelektron ongeveer 1 ion gevormd kan worden. Dit is een zeer ruwe schatting die zelfs 

ietwat aan de lage kant is bij grote spanningsval, want 20% van de secundair gevormde elektronen vormt een 

tertiair elektron indien de energie van de bundelelektronen groter is dan 300 eV [CAR87]. Dit houdt in, dat een 

700 eVbundelelektron ongeveer 3+4,8=8 ionisaties veroorzaakt. 

4.3. Processen aan het kathodeoppervlak. 

De koperdamp in de kathodeholte wordt verkregen door het sputterproces. Ionen uit het glimlicht worden in het 

sterke veld van de kathodeval versneld en slaan in op de kathodewand. De koperionen en argonionen hebben de 

grootste kinetische energie, omdat zij zelden hun lading af zullen staan tijdens de tocht door de kathodeval. 

Heliumionen zullen wel in de kathodeval versneld worden, maar middels symmetrische ladingsoverdracht hun 

lading afstaan aan heliumatomen. De aldus gevormde heliumionen zullen niet voldoende energie krijgen om te 

sputteren. Het koper wordt dus vooral gesputterd door de koper- en argonionen. 

In de ontlading bevindt zich maximaal 2% argon en helium heeft een zeer lage sputtercoëfficiënt. In het model 

wordt aangenomen dat alleen koperionen uit de ontlading in staat zijn te sputteren. 

De sputteropbrengst door ioneninslag is op te zoeken in Matsunami's werk [MAT84]. Voor het koper is de 

opbrengst (Figuur 10): 100 eV levert 0,5 atoom per ion, 200 eV levert ongeveer 1 atoom per ion en 500 eV 

levert zelfs 2,5 atoom per ion. Grozeva geeft een empirische formule, Formule 4, die de sputteropbrengst van 

koperionen op koper voor inslagenergieën lager dan 1000 eV goed beschrijft [GR094], Ç is de sputteropbrengst 

in atomen per ion en Vis de energie van het ion in eV: 
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Formule 4: De sputteropbrengst in atomen per koperion als empirische functie van de energie van het 
inslaande ion in ev. 

Er zijn drie sputterprincipes, namelijk het enkele-stootprincipe (single knockon), het lineaire-cascadeprincipe 

(linear cascade) en het sproeipuntenprincipe (spike) [BEH81]. In ons geval is niet duidelijk of het sputteren 

gaat via het lineaire-cascadeprincipe of dat het in het overgangsgebied zit tussen het enkele-stootprincipe en het 

lineaire-cascadeprincipe. Voor de gesputterde koperatomen die door het lineaire-cascadeprincipe vrijgemaakt 

worden geldt de genormaliseerde energieverdeling in Formule 5. De grootheden E, de energie van het 

gesputterde atoom, en U0,de oppervlaktebindingsenergie van het koper (3,5 eV), zijn in eV's. De 

verdelingsfunctie heeft een maximum bij E=Y2Uo. De verdeling is erg vlak, waardoor het grootste deel van de 

atomen, namelijk 75%,bij het uittreden een energie groter dan U0 heeft. 

Formule 5: De genormaliseerde energieverdelingsfunctie [O < E < oo] van de gesputterde koperatomen 
als functie van de oppervlakteënergie van de koperatomen, U0 [eV]. 

De gesputterde koperatomen worden de kathodeval ingeschoten. De koperatomen botsen met het buffergas, 

waarbij de atomen, volgens het harde-bollenmodel, per botsing gemiddeld 11 % van hun kinetische energie 

verliezen. Een 3,5 eV koperatoom heeft ongeveer 20 botsingen nodig om op 0,35 eV te komen. De botsingen 

zullen het zware koper niet over een grote hoek verstrooien. De thermalisatielengte van koper in 10 torr helium 

van 1000 Kis enkele tienden van millimeters. 
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Volgens Dunaev [DUN92] wordt in vele modellen ten onrechte de verdamping van koper verwaarloosd. De 

temperatuur van een holle kathode kan oplopen tot enkele honderden graden Celsius indien de kathode niet 

gekoeld wordt, zeker bij grote stroomdichtheden. Volgens Gerstenberger is een temperatuur hoger dan 1400 K 

noodzakelijk om slechts via verdamping een koperdichtheid van 1014 cm·3 te verkrijgen. In ons geval is de 

kathode slechts enkele honderden graden heet, zodat verdamping te verwaarlozen is. 

In de HKO worden niet alleen koperatomen gesputterd. Ongeveer 1 % van de gesputterde deeltjes zijn 

koperionen met een kinetische energie van ongeveer 4 e V. Deze ionen worden door de kathodeval onmiddellijk 

teruggedreven naar de kathodewand. Zij hebben verwaarloosbare invloed op de ontlading en zijn in modellen 

zeker te verwaarlozen in verband met hun aandeel in de sputteropbrengst. Gerhard [GER75] heeft de 

hoeveelheden Cu2 en Cu3 ten opzichte van de Cu opbrengst bepaald bij ionenenergieën tussen de 100 en 

1000 eV. Het sputterende ion was argon. De hoeveelheid Cu2 is niet te verwaarlozen. Het Cu2 dissociëert echter 

vrijwel onmiddellijk, zodat dit proces geen invloed heeft op de sputteropbrengst per invallend ion. 

Koperatomen komen in de ontlading door het sputterproces. De sputteropbrengst door koperionen, Formule 4, 

is samen met de koperionenstroom bepalend voor de totale toevoer van koperatomen naar de ontlading. De 

gesputterde atomen hebben een thermalisatielengte van enkele tienden van millimeters. 

Secundaire emissie is een heel ander proces dan sputteren. Indien een ion tegen de kathode botst, vangt het 

door zijn lading een elektron in van het elektrongas in de geleider. De energie die hierbij vrijkomt kan als een 

foton worden uitgezonden waardoor een ander elektron uit de geleider vrijgemaakt kan worden. Ook 

metastabielen die tegen de kathode botsen vervallen naar de grondtoestand waarbij een foton kan vrijkomen. 

Verder zijn er fotonen uit het glimlicht met genoeg energie om elektronen uit het metaal vrij te maken. In 

Tabel 1, uit Koch en Eichler [KOC83], staat de secundaire-emissiecoëfficiënt uit tegen de inkomende 

deeltjessoort en het materiaal van de kathode. De coëfficiënten gelden voor vacuüm. In ons model moet 

rekening worden gehouden met een effectieve coëfficiënt van minder dan 0,3. De effectieve coëfficiënt bevat 

het aantal elektronen dat wordt vrijgemaakt per inkomend heliumion, waarbij de secundaire emissie door 

koper, fotonen, heliummetastabielen en andere deeltjes in de effectieve coëfficiënt zit ingesloten. 

Inkomend deeltje Kathodemateriaal î (elektronen per inkomend deeltje) 
Ne+ (100-1000 eV) y=0,13 
Ar+ ( 100-1000 e V) Cu (poly x) y=0,03 
He+ (100-1000 e V) Si, Ni, Ge, W 'Y = 0,2 
Ne* (100 eV) î =0,01 
Foton 80 nm (15.5 eV) Cu (poly x) î = 0,08 
Foton 130 nm (9,5 eV) 'Y = 0,01 

Tabel 1: De secundaire-emissiecoëfficiënt van verschillende invallende deeltjes op oppervlakken van 
verschillende materialen. 

De effectieve secundaire-emissiecoëfficiënt zit tussen de 0,05 en 0,3 elektronen per invallend ion. 

Waarschijnlijk heeft de druk invloed op de effectieve secundaire-emissiecoëfficiënt. 
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4.4. Reacties in het glimlicht. 
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Figuur 11: Berekende recombinatiecoëfficiënt [HEN62]. 

Er vinden tientallen reacties plaats in het glimlicht. Het gaat hierbij om dissociatie, tweestapsionisatie, directe 

ionisatie, recombinatie, driedeeltjes-recombinatie, symmetrische ladingsoverdracht, asymmetrische 

ladingsoverdracht, ionisatie door twee metastabielen en er zijn er nog veel meer. De reacties die het meest 

voorkomen zijn directe ionisatie, symmetrische ladingsoverdracht van helium en asymmetrische 

ladingsoverdracht tussen heliumionen en koperatomen. Indien de elektronendichtheid groot is (1014 cm-3
) en de 

elektronentemperatuur laag (kT.=0,2 eV [VEL83]), is er sprake zijn van recombinatie (a.<5·10-10 cm3·s-1
). De 

recombinatie is in het laatste voorbeeld 5· 1018 cm-3·s-1 
, Figuur 11, terwijl de ionisatie in een 0,5 Acm-2 

ontlading met grote secundaire-emissiecoëfficiënt (0,3) minstens l,2·1019 cm-3·s-1 is. Minstens, omdat de netto 

ionisatie berekend is. McNeil [NEl79) beweert dat het niet mogelijk is de invloed van de recombinatie te 

voorspellen. Voor de duidelijkheid wordt recombinatie in eerste instantie verwaarloosd. 

In de vorige alinea is een ionisatiebronterm berekend uitgaande van de gedachte dat wat er aan ionen uit de 

ontlading komt, ook in de ontlading moet zijn gevormd. Ionen kunnen de kathodeholte niet goed uit. Drie 

lange zijden worden door de kathodewand afgesloten en één lange zijde door het elektrische veld van de anode. 

Alleen aan de voor en achterzijde van de kathodeholte kunnen ionen ontsnappen. Dit aantal is te verwaarlozen 

ten opzichte van het aantal ionen dat naar de kathodewand wordt versneld. De ionenstroom waarmee de 

ionisatie berekend wordt, bevat alle soorten ionen van alle deeltjes, dus ook de ionen gevormd uit gesputterde 

koperatomen. In het model wordt er dus vanuit gegaan dat de koperionen die naar de wand diffunderen 
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gevormd zijn uit ladingsoverdracht, zodat er voor ieder diffunderend koperion een heliumion gevormd moet 

worden. Dit is een grove aanname die tot nu toe door alle modelmakers is gehanteerd. In van Veldhuizen 

[VEL83] wordt aangetoond dat de directe ionisatie van koper ongeveer 10% van de ladingsoverdracht is. Net 

als bij de recombinatie geldt dat de invloed van directe ionisatie van koper erg afhankelijk is van de EEDF. 

Omdat de recombinatie en directe ionisatie onafhankelijk van de positie worden verondersteld wordt het totale 

effect van deze processen in eerste instantie verwaarloosd. 

1 1 J 2 
B;onlsatie = (l ) ·-V- = (l ) · + r . e volume + r . e a sleujbreedte 

Formule 6: De brontenn voor heliumionisatie als functie van de secundaire-emissiecoëfficiënt r, de 
ontladingsstroom I, het elementaire ladingsquant e, het volume van de kathodeholte V, de 
stroomdichtheid Jen de breedte van de kathodeholte a. 

Asymmetrische ladingsoverdracht tussen heliumionen en koperatomen is het derde belangrijke proces in de 

ontlading. Het energieniveau van heliumionen ligt ongeveer 0,3 eV boven dat van het koperion in de 6s3D3-

toestand. Asymmetrische ladingsoverdracht waarbij een koperion in de 6s3D3-toestand gevormd wordt is 

optimaal bij een energiedefect van -0,2 eV, Peard [PEA93]. De botsingsdoorsnede voor deze reactie is niet 

gemeten, maar wel berekend door Koch [KOC82], aldus Eichler. Helaas vermeldde Eichler [EIC85] niet wat 

deze berekening opgeleverd heeft. De reactiecoëfficiënt en botsingsdoorsnede zijn ingeschat als: 2-10-15 m3·s-1 

[WAR79] voor neon met koper, groter dan 10 Á2 [PEA93] en 10 Á2 tot eventueel meer dan 100 Á2 [NEl79]. 

De 2-10·15 m3·s·1 van Warner is veel aangehaald en gebruikt, ook voor helium. De onderlinge snelheid van 

koperatomen en heliumionen is ongeveer 2000 m·s·1 zodat de reaktiecoëfficiënt overeenkomt met een 

botsingsdoorsnede van ongeveer 100 A2. 

In de ontlading worden de invloeden van recombinatie en van directe ionisatie van koper in eerste instantie 

verwaarloosd. Alleen directe ionisatie van helium is van belang. Directe ionisatie van helium en asymmetrische 

ladingsoverdracht vormen termen van ongeveer 1019 cm·3·s·1• De grootte hangt af van de ontladingsstroom. 

4.5. Dichtheden, temperaturen en de laserlijn. 

De door Warner [W AR79] berekende koperatomendichtheid, 1019 m·3 tot 1020 m·3, was een goede benadering. 

De Hoog [H0077] meet een iets hogere dichtheid, namelijk 5·1019 m·3 tot 4·1020 m·3 bij een stroomdichtheid 

van 0,1 A-cm·2 tot 0,5 Acm·2 in een 2x6 mm2 kathodesleuf. In het model van Koch [KOC83] worden de 

dichtheden in de sleuf berekend als functie van E, de verhouding van de sputtercoëfficiënt van koper min 1 tot 

de sputtercoëfficiënt van neon. Bij een verhouding van 20 komen de waarden ongeveer overeen met de 

metingen van de Hoog. Bij een stroomdichtheid van 0,1 Acm·2 zijn de dichtheden van Cu, Cu+ en Ne+ volgens 

[KOC83] ongeveer gelijk: 4·1019 m·3 en in het geval de sputterverhouding E groter is dan 10, zal de dichtheid 

van de neonionen niet meer toenemen. 
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Omdat bovenstaande Ne-Cu-ontlading lijkt op een He-Cu-ontlading en omdat de sputtercoëfficiënt van helium 

veel kleiner is dan die van koper, zal de heliumionendichtheid niet van de stroomdicht afhangen voor 

stroomdichtheden groter dan 0,1 Acm·2• 

De heliumionendichtheid veaadigt voor stroomdichtheden groter dan 0,1 A-cm·2• 

De temperatuur in de ontlading is door McNeil [NEI79] bepaald in een 2x6 mm2 holle kathode met helium als 

buffergas. Er werden drie overgangen gemeten, Hel 668 run, Cul 522 nm en Cull 491 nm. De heliumovergang 

liep van 1000 K tot 1450 K, de atomaire koperovergang van 1600 K tot 2100 Ken de ionische koperovergang 

van 850 K tot 1200 K bij een stroom van 0,1 Acm·2 tot 0,4 Acm·2• In een 4x6 mm2 sleuf zal de temperatuur 

wat lager zijn. De temperatuur voor koperatomen ligt waarschijnlijk zo hoog doordat zij na het sputteren met 

enkele eV's in de ontlading worden geschoten, met een thermalisatielengte van enkele tienden van millimeters 

[pagina 29]. Op twee grootheden heeft de koperatomentemperatuur, lees de snelheidsverdeling, invloed. Ten 

eerste wordt de diffusiecoëfficiënt bepaald met behulp van Formule 7, waarbij v de snelheid, À(v) de vrije 

weglengte en f(v) de snelheidsverdelingsfunctie is. Voor de diffusiecoëfficiënt is de koperatomentemperatuur 

erg belangrijk. Op de reaktiecoëfficiënt voor ladingsoverdracht is de invloed iets kleiner. Laatstgenoemde 

grootheid hangt namelijk af van de onderlinge snelheid van koperatomen en heliumionen. De heliumionen zijn 

veel lichter waardoor de invloed van de snelheid van koperatomen pas merkbaar wordt bij een vier maal zo 

hoge temperatuur. 

De" =Jo"' .IL( v )·v· J( v )·dv 

Formule 7: De diffusiecoëfficiënt, atbankelijk van de vrije weglengte, snelheid en snelheidsverdeling. 

In een 4x6 mm2 sleuf is de temperatuur lager omdat een groter volume de ontladingsenergie opneemt en omdat 

straling de sleuf makkelijker kan verlaten. Indien aangenomen wordt dat de temperatuur (in °C) gehalveerd is 

door bovenstaande redenen, dan loopt de heliumionentemperatuur van 650 K tot 875 K. De 

koperionentemperatuur zal iets meer dan 200 K groter zijn doordat het koper moet thermaliseren. Aangenomen 

wordt dat de koperionentemperatuur loopt van 850 K tot 1200 K en dat de koperatomentemperatuur niet in te 

schatten is doordat hij sterk afhangt van de dichtheid en de sputtersnelheid. 

Uit McNeil [NEl79] volgen ook de dichtheid en temperatuur van de elektronen. De elektronendichtheid ligt 

tussen de 5·1019 m·3 tot 6·1020 m·3 bij een stroomdichtheid van 0,1 Acm·2 tot 0,4 Acm·2 in een 2x6 mm2 

kathodesleuf. De toename is bijna lineair, net als die van de koperatomendichtheid. De elektronendichtheid is 

gelijk aan de som van koperionendichtheid en heliumionendichtheid (welke veaadigd is vanafO,l A-cm-2
). De 

temperatuur van de elektronen loopt van 0,085 eV tot 0,15 eV (985 K tot 1740 K) bij een stroomdichtheid van 

0,08 A-cm·2 tot 0,28 A-cm·2• De recombinatiecoëfficiënt die bij deze waarden hoort ligt tussen de l,2·10-14 m3·s·1 

en de 6,4·10-15 m3·s·1 [COL72]. Driedeeltjesrecombinatie is in deze ontlading niet altijd te verwaarlozen, want 

de recombinatie is van dezelfde orde van grootte als de ladingsoverdracht (10-15 m3·s·1 pagina 32). 



34 

,...., 
> 
QJ 

24 

23 

...., 22 

17 

16 

11 

1 
1 

j 

Figuur 12: Overgangen van het koperion [EIC85]. 
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Het koperion is voor meerdere laserovergangen bruikbaar. In Figuur 12 staan de overgangen van het koperion 

[EIC85]. Eichler legde de nadruk op de 6s3Dr~5p3F4 (780,8 nm) en de 6s3Dr-~4p3F4 (154,2 nm) overgang van 

de 6s overgangen omdat zij de grootste overgangswaarschijnlijkheden hebben. De overgangs

waarschijnlijkheden zijn 38 Mhz respectievelijk 64 Mhz. De dichtheden van de verschillende niveaus 

berekende Eichler met een formule welke onathankelijk van de lijnverbreding is. De lichtversterking berekent 

Eichler met behulp van de lijnverbreding door McNeil [NEI79] bepaald, alleen verwisselt hij de Doppler en 

Lorentzverbreding. Zijn berekende versterking is lager dan uit een goede berekening zou volgen. De 

verhoudingen zijn wel goed, dus de 780,8 nm lijn is de sterkste overgang. Het is interessant de 154,2 nm lijn 
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beter te onderzoeken, daar de versterking enkele procenten per meter zal zijn in cilindrische kathoden, mede 

doordat stroomdichtheden van meer dan 1,7 Acm-2 [GR094] behaald kunnen worden. 

Dopplerverbreding is afhankelijk van de gemiddelde temperatuur van de aangeslagen koperionen. Deze 

temperatuur is onbekend doordat de gesputterde atomen in de ontlading geschoten worden met een vrije 

thermalisatielengte van bijna één millimeter bij lage drukken. In Formule 8, uit Svelto [SVE89], staat de 

Dopplerverbreding uit tegen de temperatuur. De Lorentzverbreding hangt af van de temperatuur én van de 

buffergasdichtheid, Formule 9. Invullen van 2000 K, 10 torr en 1 A levert een Dopplerverbreding van 

1,53 Ghz, een drukverbreding van 1,25 Mhz en een natuurlijke verbreding van 6,05 Mhz op. De 

Dopplerverbreding overheerst, zodat de bundel Gaussisch verondersteld kan worden. 

2 2·kT·ln(2) ~ 
Avvoppler =-· = 3,690·vT[eV)[GHrz] 

2 0 M 

Formule 8: Dopplerverbreding als functie van de temperatuur en de massa van het deeltje in de 
aangeslagen lasertoestand [SVE89]. 

16·p·r 2 p[torr]·r 2 [A 2
] 

A V Lorenlz(druk) = ,.[j;f:kT = 51, 84 · .JTî&J [ kHrz] 
7r· M ·kT T[eV] 

Formule 9: Drukverbreding als functie van de druk, doorsnede, massa en temperatuur van het deeltje 
in de aangeslagen lasertoestand [SVE89]. 
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5. Het model. 

5.1. Inleiding. 

Aan het model van de holle-kathode-ontlading is sinds de publikatie van Warner [WAR79] weinig toegevoegd. 

De kathodeval van de HKO en vooral die van de abnormale negatieve glimontlading zijn vaker onderwerp van 

modelstudies geweest. In het hoofdstuk 'literatuuronderzoek' wordt naar een groot aantal van deze studies 

verwezen. 

Het model van Warner [W AR79] beschrijft de Ne-Cu-HKO met behulp van deeltjesbalansen. Het model levert 

geen profiel van de dichtheden op. In het tweede deel van het model berekent Warner het profiel van 

uitsluitend de koperdichtheid. In de diffusievergelijking zit een bronterm voor de gesputterde atomen. Als 

randvoorwaarde voor de koperdichtheid gebruikt hij de kinetische waarden van de koperatomenstroom aan de 

wanden. Hij gaat ervan uit dat koperatomen pas meedoen aan ladingsoverdracht zodra zij gethermaliseerd zijn. 

Van Veldhuizen [VEL83] bekijkt in zijn proefschrift enkele belangrijke eigenschappen van de Ne-Cu-HKO. 

Hij berekent de energieverdeling van de ionen die de kathode bombarderen, de profielen van de dichtheden uit 

diffusievergelijkingen en de EEDF. Van Veldhuizen gaat ervan uit dat de plakkans van koperatomen klein is 

(<5%). Hij gebruikt de plakkans en de reaktiecoëfficiënt voor ladingsoverdracht om zijn model aan zijn 

metingen aan te passen. De aanpassing is gelukt, de vraag blijft of de juiste parameterwaarden zijn gevonden. 

Adamowicz [ADA94] toont aan dat uit de metingen van Ernie en Oskam [ERN81] een plakkans van 1 volgt. 

Het model van Koch [KOC83] lijkt op dat van Warner. Koch maakt echter geen gebruik van de deeltjesbalans 

voor heliumionen waardoor hij de ionisatiebron van helium niet hoeft te bepalen. Hij past zijn parameters aan 

metingen van de stroomafhankelijkheid van de spontane emissie aan. Uit zijn model volgen de dichtheden van 

koperionen, heliumionen en koperatomen als functie van de verhouding van de sputtercoëfficiënten van helium 

en koper. Koch leidt geen profiel van de koperdichtheid af. Hij verwaarloost, net als Warner, de dikte van de 

kathodeval. 

Fetzer en Rocca [FET92] simuleren een He-Hg-HKO waarin de kwikdamp door verdamping in een gekozen 

hoeveelheid aanwezig is. Zij simuleren de kathodeval zelfconsistent met Poisson en berekenen dan de ionisatie 

in het glimlicht. Met de ionenstroom uit het glimlicht is weer opnieuw een kathodeval te simuleren. Dit wordt 

herhaald totdat de kathodeval en het glimlicht op elkaar afgestemd zijn. Het systeem is zelfconsistent. Helaas 

gaat het niet om een gesputterde ontlading en levert het model ook geen profiel van de kwikdichtheid op. Wel 

levert het een zelfconsistente oplossing van de combinatie kathodeval/glimlicht. Omdat het glimlicht 

nuldimensionaal gemodelleerd wordt, wordt de ionisatie door de bundelelektronen vlak verdeeld. In het 

glimlicht is de invloed van pendelende elektronen dus niet verwaarloosd. In de kathodeval is geen rekening 

gehouden met pendelende elektronen vanuit het glimlicht. Het model van Fetzer is om de dikte van de 

kathodeval te berekenen zeer bruikbaar bij hogere drukken en lage ontladingsstromen, omdat dan slechts een 

klein deel van de bundelelektronen de kathodeval aan de overkant bereikt. 
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Grozeva en Sabotinov [GR094] hebben het model van Warner aangepast om de invloed van de spoed van een 

spiraalvormig gewikkelde kathode te onderzoeken. Voor de plakkans gebruiken zij de waarden die door van 

Veldhuizen zijn gevonden. In hun werk staan veel bruikbare formules voor de processen in een He-Cu-HKO. 

De conclusie van hun metingen is dat bij een grotere spoed de ontlading een grotere spanning en kleinere 

stroom vergt. De versterking neemt sterk toe met de spoed. De grootste versterking is gemeten in een kathode 

met 5 mm binnendiameter gewikkeld van een holle koperen buis, 3 mm buitendiameter, met een spoed van 

8 mm. Helaas is niet gemeten wat de optimale spoed is. 

Door het grote verschil in kathodeval en glimontlading is het schrijven van een Particle-In-Cellsimulatie (PIC

simulatie) erg lastig. De superdeeltjes in de ontlading moeten veel groter zijn dan die in de kathodeval. In de 

kathodeval zijn namelijk veel superdeeltjes nodig om de secundaire emissie gelijkmatig te laten verlopen. 

Omdat het grootste deel van de rekentijd in een PIC-simulatie veroorzaakt wordt door botsingen en omdat het 

aantal botsingen in het glimlicht groot is, is het beter om voor het glimlicht met diffusievergelijkingen te 

werken. Het programma PDPl van Birdsall [BIR91] zou goed te gebruiken zijn in hybride vorm, zoals bij 

Fetzer en Rocca [FET92]. PDPl zou dan voor de kathodeval gebruikt moeten worden. Het programma Colnew 

[BAD87] is goed te gebruiken voor simulatie van het glimlicht, nadat uit de resultaten van PDPl een oplossing 

voor de kathodeval gevonden is. Het moeilijkste van een dergelijke aanpak is het opzetten van een interface dat 

op de juiste manier zorgt voor het transport van gegevens tussen de twee programma's. 

In dit onderzoek is gekozen voor een variant op het model van Warner: De diffusievergelijkingen worden 

plaatsafhankelijk opgelost en het sputteren van koper wordt anders behandeld. Een korte lijst van aannamen 

volgt: 

• De temperatuur van de deeltjes in de sleuf is plaatsonafhankelijk. 

• De dikte van de kathodeval is te verwaarlozen. 

• Het veld in de glimontlading is te verwaarlozen. 

• Voor helium vormt de netto ionisatie een plaatsonafhankelijke bronterm. 

• Voor de koperatomen zijn alleen ladingsoverdracht, sputteropbrengst en diffusieverliezen meegenomen. 

• Alle deeltjes die de ontlading verlaten door diffusie komen op de kathode. 

• Het transport van geladen deeltjes wordt beheerst door ambipolaire diffusie. 

5.2. De diffusievergelijkingen. 

Voor alle deeltjes wordt de diffusie in de vergelijkingen meegenomen. De diffusiecoëfficiënten zijn positie

onafhankelijk doordat de temperatuur in de ontlading plaatsonafhankelijk verondersteld is. Er is geen 

vergelijking voor de dichtheid van de elektronen omdat alleen de netto ionisatie van belang is voor het model. 

Op relatief simpele wijze, Formule 6, is een goede expressie voor de netto ionisatie te vinden, mits de 

secundaire-emissiecoëfficiënt bekend is. 
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Alleen heliumionen, koperionen en koperatomen zijn beschreven. De dichtheid van metastabielen is laag en 

niet van belang voor de bronterm van heliumionisatie. Aangeslagen koperionen vervallen snel naar de 

grondtoestand (in ongeveer 25 ns) wat een afgelegde weg van minder dan 0,1 mm inhoudt indien er een 

spanning van 5 eV over die 0,1 mm staat. Het glimlicht is echter veldvrij, zodat de vrije weglengte kleiner is 

dan 0,1 mm. De metingen van de lichtversterking zijn gedaan met een bundel met een doorsnede van 1,3 mm 

zodat een diffusievergelijking voor de aangeslagen koperionen niet nodig is. De vergelijkingen luiden: 

VN" z · I = 0 uee f]e centrum 

N. j =0 zon wand 

N j =a·D ·'VN j Cu wand Cu Cu wand 

Formule 10: De drie diffusievergelijkingen voor He+, Cu+ en Cu met eronder de randvoorwaarden. De 
dichtheden zijn weergegeven met N, de ionisatie met 1, de diffusie met D en de 
ladingsoverdracht met K. 

Uit een kinetische beschouwing van de koperstromingen aan de rechterwand en uit behoud van koperdeeltjes 

volgt de randvoorwaarde voor de dichtheid van de koperatomen, Neu, aan de rechterwand (x=+w) als functie 

van de koperstroomdichtheid, reu: 

Ncu 1 ·(v) 1 
rechtsgaand~ r Cu 1 = +w +-· r Cu 1 

+w 4 2 +w 

linksgaand<:=rcul =(l-77)·( NcuL·(v) _.!..rcul J-Ç·r .j 
+w 4 2 +w Cu +w 

Neul =~( ).((2-77)·rcul +2·Ç·rc•I )=-a·rcul 
- ~v - "- -

2·(2-2·Ç- 77) 
a = ---~...,.--

77·(v) 

Formule 11: De koperstroomdichtheid naar rechts en naar links, de koperdichtheid die volgt uit de som 
van de koperstroomdichtheden en a, de verhouding van koper- en koperstroomdichtheid. In 
bovenstaande formule is Tl de plakkans voor de op de wand arriverende koperatomen en is 1; 
de sputteropbrengst van een op de wand inslaand koperion. 

Alleen via het helium vindt ionisatie plaats. De ladingsoverdracht koppelt de drie vergelijkingen. Er is gekozen 

voor een ééndimensionale aanpak. Voor alle drie de vergelijkingen zit de symmetrie-as in het centrum van de 

ontlading (x=O). Voor de ionen geldt ook nog dat de dichtheid aan de wand nul is. Het is mogelijk de drie 

vergelijkingen te ontkoppelen door de gemeten ladingsoverdracht in te vullen. De dichtheden die daar uit 
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volgen kunnen gebruikt worden om de reaktiecoëfficiënt voor ladingsoverdracht te berekenen. Metingen van de 

spontane emissie leveren het juiste profiel van de ladingsoverdracht. De verhouding R, het aantal koperionen in 

de 6s3D3-toestand dat per seconde vervalt gedeeld door de lichtversterking, wordt berekend met behulp van de 

formules op pagina 15 in het hoofdstuk Lasers. 

5.3. De netto ionisatie van het helium. 

Heliurnionen worden overal in de ontlading in dezelfde mate door directe ionisatie gevormd en koperionen 

worden plaatsafhankelijk via ladingsoverdracht gevormd. De directe ionisatie van koper is ongeveer 10 % ten 

opzichte van de ladingsoverdracht met heliurnionen, volgens van Veldhuizen [VEL83]. 

De bronterm IHe voor de netto ionisatie van het helium omvat ook de recombinatie en alle indirecte 

ionisatieprocessen, (Formule 6 van het hoofdstuk Literatuuronderzoek). In het model worden de diffusie van 

koperatomen Deu, de reaktiecoëfficiënt voor ladingsoverdracht Kcr en de bronterm voor heliurnionisatie IHe 

berekend zodat gedetailleerde kennis van recombinatie en de verschillende ionisatieprocessen in helium niet a 

priori nodig is. 

De heliurnionisatie is een parameter van het model, maar is ook te berekenen met Formule 6 uit het hoofdstuk 

Literatuuronderzoek. 

5.4. De diffusie en de ladingsoverdracht. 

Het probleem met het oplossen van de vergelijking voor de koperdichtheid is dat de waarde van de 

diffusiecoëfficiënt van de plaats afhangt. Dit wordt veroorzaakt door de hoge kinetische energie waarmee 

gesputterde atomen de ontlading inschieten. Ook is in het model aangenomen dat koperatomen die de ontlading 

inkomen al vóór therrnalisatie een elektron aan heliurnionen kunnen overdragen. 

De temperatuur van koperatomen kan aanzienlijk groter zijn dan die van koperionen. Beide temperaturen zijn 

door McNeil [NEl79] gemeten in het midden van een kathodesleuf (2 mm breed) en zij zijn ongeveer 0,15 eV 

respectievelijk ongeveer 0,08 eV. De diffusiecoëfficiënt van koper is gegeven door Formule 7 in het hoofdstuk 

Literatuuronderzoek en hangt sterk af van de snelheidsverdeling. Het is niet duidelijk welke temperatuur voor 

de berekening van de diffusiecoëfficiënt gebruikt moet worden om de werkelijke waarde zo goed mogelijk te 

benaderen. Het probleem dat gesputterde koperatomen niet thermisch zijn dwingt ons ertoe de 

diffusiecoëfficiënt met behulp van het model aan te passen. 

De ingewikkelde snelheidsverdelingsfunctie van de koperatomen dwingt ons ertoe de diffusiecoëfficiënt van 

koper als aanpassingspararneter in het model te gebruiken. 
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5.5. De ladingsoverdracht uit de metingen van de lichtversterking. 

De versterkingsprofielen die zijn gemeten, zijn een convolutie van het werkelijke versterkingsprofiel met de 

radiale intensiteitsverdeling van de laserbundel. De convolutie in een richting waarin het versterkingsprofiel 

vlak is, is in die richting gelijk aan 1. Uit metingen blijkt dat het versterkingsprofiel op ongeveer 2Y2 mm van 

de bodem van de kathodesleuf vlak is in verticale richting. De metingen van het versterkingsprofiel voor het 

model zijn gedaan op 2,8 mm van de bodem, zodat de intensiteitsverdeling van de laserbundel beschreven kan 

worden als een fundamentele, ééndimensionale, Gaussische mode in de horizontale richting. 

Het meetprofiel is te beschrijven met een symmetrisch, vierdimensionaal polynoom, zie voor een uitgebreide 

uitleg pagina 56. Uit de convolutie van een symmetrisch, vierdimensionaal polynoom met een Gaussische 

functie volgt opnieuw een dergelijk polynoom. Voor het werkelijke versterkingsprofiel wordt het polynoom 

Ax4 + Bx2 + C gekozen, waaruit volgt dat het gemeten profiel er uit moet zien als AMx4 + BMx2 +CM, waarbij 

A, B en C in AM, BM en CM zijn uit te drukken. Ook wordt de randvoorwaarde, dat er aan de wand geen 

lichtversterking is, geïmplementeerd waardoor de constante CM uit te drukken is in AM en BM Het berekenen 

van het werkelijke versterkingsprofiel vergt slechts twee parameters, AM en BM. 

Van belang is nu nog de verhouding R, de ladingsoverdracht gedeeld door de lichtversterking, welke te 

berekenen is met behulp van Formule 3 in het hoofdstuk over lasers. Het is mogelijk om uit de lichtversterking, 

via de dichtheid van de 6s3D3-toestand van het koperion, de ladingsoverdracht te berekenen. R is sterk 

afhankelijk van de Dopplerverbreding, welke niet goed bekend is omdat hij afhangt van de temperatuur van de 

koperionen in de 6s-toestand. Net als de diffusie van koperatomen is de Dopplerverbreding plaatsafhankelijk, 

zij het in mindere mate, en is dus ook R plaatsafhankelijk. Het blijkt niet mogelijk te zijn de reaktiecoëfficiënt 

voor ladingsoverdracht èn R via het model te berekenen. 

Het versterkingsprofiel is een symmetrisch vierdegraadspolynoom. De verhouding R voor het berekenen van de 

ladingsoverdracht is sterk afhankelijk van de Dopplerverbreding welke plaatsafhankelijk is. R en Kcr zijn niet 

beide als aanpasparameter van het model te gebruiken. 

5.6. De modelberekeningen. 

Voor de ladingsoverdracht wordt een polynoom gebruikt waarvan door aanpassing aan de metingen de 

constanten A, B en C bekend zijn. 

K ·N ·N =R·(A·x 4 +B·x 2 +C) CT He+ Cu 

Formule 12: De ladingsoverdracht als functie van het versterkingsprofiel, zie ook formule 3 in het 
hoofdstuk over lasers. 

Het produkt van de dichtheden van koperatomen en heliumionen geeft een 12°graads polynoom. Het is 

verstandig alleen de 0°, 2° en 4° orde van de polynomen met elkaar te vergelijken. De invloed van de fout in het 
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bepalen van het versterkingsprofiel is het grootst in A. Daarom wordt de 6° orde van de polynomen niet 

vergeleken. 

Met deze ladingsoverdracht volgt uit de diffusievergelijkingen voor de dichtheden: 

N (x)=-_B_·{~·(x6 -w6 )+_!!_·(x4 -w 4 )+ C ·(x2 -w 2
)} 

cu+ D 30 12 2 cu+ 

N (x) =___B._·{~·(x6 -w6)+_!!_·(x4 -w4 )+ C-1/R ·(x2 -w2 )} 
He+ D 30 12 2 

He+ 

Formule 13: De oplossingen voor de dichtheden van He+, Cu + en Cu. 

Er zijn twee termen die in de formules voor de dichtheid veel voorkomen, welke E en E worden genoemd. E is 

gerelateerd aan de koperionendichtheid in het centrum van de ontlading en E aan de koperatomendichtheid aan 

de wand. Indien Een E worden gebruikt volgt uit combinatie van Formule 12 en Formule 13: 

o KcrR2 { 2 lw2 iDcu 
voor: x ~ RC = E +---=-

D +De 2R 
He u 

voor:x2 ~RB= KcrR2 {C(iDcu +-Iw_2 -2E)+-I (E-iDcJ) 
D +De 2 2R 2R 

He u 

voor: x 4 ~RA = KcrR2 {-B (iD + _Iw2 - 2E) + C (c -!_)) 
D +De 12 Cu 2R 4 R 

He u 

Formule 14: De drie vergelijkingen, gebaseerd op Formule 12 en Formule 13. 

Met bovenstaande vergelijkingen is het mogelijk de drie onbekenden Kcr, Deu en IH• te bepalen. De drie 

vergelijkingen zijn met behulp van Mathcad of Maple op te lossen, maar ook analytisch. Daarbij ontstaat dan 

een kwadratische vergelijking voor Deu welke met de abc-formule op te lossen is. 
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-b-,/b 2 -4ac 
De=-----

u 2a 

GD +Dcu 
K = He 

CT R(tFDcu -2EF-H) 

(3C2 F+BH)2RKcr +(GB-12AF)2D +Dcu 
]- & 

- (6C-Bw 2 )FKcr 

Formule 15: De vergelijkingen voor het berekenen van Dcu, KcT en In. 

2 2 (BG ) a=e ·w U-AF 

b= { Aw2(H+3EF) Bw:EG + ~G( c;2 -E J+ c;( B:2 -C J) 

( C
2 

( BC)J EG( ( Bw
2 

J C
2
w

2
) c=(H+2EF) 2 -w2 EA+U +2 E C+-

6
- --

2
-

F=_!_Cw2 -E+ Cw2B 
2 12C-2Bw2 

G C B 2 6Cw2A 
= + w +----

6C-Bw2 

H=E2 - 3C3w2 
12C-2Bw2 

Formule 16: De hulpconstanten voor het bepalen van Dcu, KcT en In. 
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De diffusie van de koperatomen is omgekeerd evenredig afhankelijk van o: uit de randvoorwaarde, Formule 8. 

Ook de reaktiecoëfficiënt voor ladingsoverdracht is afhankelijk van o:. De ionisatie hangt rechtevenredig samen 

met de verhouding R terwijl de ladingsoverdracht omgekeerd evenredig afhankelijk is van R 

1 oc.R 

Formule 17: De afhankelijkheden van Dcu, KcT en Ine van o:, Ren Du ..... 

De ionisatie van het helium is rechtevenredig afhankelijk van R Indien IHe bekend is, doordat een goede 

schatting van de secundaire emissie gemaakt kan worden (Formule 6 literatuuronderzoek), is het mogelijk om 

R te berekenen. Deze laatste optie is beter in het geval de onnauwkeurigheid in de bepaling van de secundaire 

emissie kleiner is dan de onnauwkeurigheid in de bepaling van R 

Uit het literatuuronderzoek blijkt dat de invloed van de netto ionisatie van het koper niet bekend is. Indien de 

netto ionisatie van het koper wordt toegevoegd aan het model, zijn er te veel aanpasparameters: De 

deeltjestemperaturen, de secundaire emissie, de aanpasparameters A, B en C en dan dus ook nog de netto 

ionisatie van het koper welke sterk afhangt van de elektronentemperatuur en de elektronendichtheid. Omdat de 
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elektronentemperatuur geen zicht geeft op de snelheid van processen doordat de EEDF onbekend is, wordt de 

netto ionisatie van koper in eerste instantie verwaarloosd. 
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6. De meetopstelling. 

De meetopstelling wordt in drie delen beschreven. Als eerste wordt dat deel van de opstelling beschreven dat 

noodzakelijk is voor de ontlading. Het tweede deel beschrijft de laserholte en de manier waarop de versterking 

plaatsafhankelijk gemeten is. Het derde deel beschrijft de gebruikte kathoden. 

6.1. De ontlading. 

De ontlading vindt plaats bij een druk van ongeveer 10 torr. Het buffergas is helium met in enkele gevallen een 

toevoeging argon. De glazen ontladingsbuis wordt, voordat hij met het buffergas gevuld wordt, vacuüm 

gezogen met behulp van een diffusiepomp tot 5· 10-6 torr. Als de ontladingsbuis geopend is, oxideert de koperen 

kathode snel. Na het sluiten van de ontladingsbuis wordt voor enige tijd een intermitterende boogontlading, 

helium met argon, gebruikt om het kathode-oppervlak weer schoon te sputteren. Daarna wordt het buffergas 

verschoond. 

+ ''h / \ x Verzwakker 

1 1 j / [;9 iJ 1( Spiegel 

P
2 

c, ~1 ~1 
( ~ :t 

11 ~K'] 
Ki K1 

t 
gePulst 

oscilloscoop Continu 

Figuur 13: De opstelling voor het activeren en in stand houden van de ontlading. 

Links in Figuur 13 staat het schema van de pulsopstelling. Rechts zijn de pulsschakeling Px en de schakeling 

voor een continue ontlading C,. weergegeven. De laatstgenoemde schakeling is noodzakelijk voor de stabiliteit 

van de ontlading. De weerstand in de continue schakeling is ongeveer 10 kohm. De achtergrondstroom door de 

kathode wordt ingesteld op 20 mA waarvoor een DC-spanning van ongeveer 200 V nodig is. 

De pulsen worden met behulp van een thyristor verkregen. De weerstand in de pulsschakeling is 4 7 kohm. De 

capaciteit van de condensatoren tezamen is 8 µFen de DC-spanningsbron levert ongeveer 750 V. De thyristor 

(ook wel Semiconductor Controlled Rectifier [STR90]) wordt tezamen met de oscilloscoop gestuurd met een 

frequentie van ongeveer 1 Hz. Het gestuurde triggersignaal maakt de thyristor geleidend. Zodra de stroom door 
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de thyristor onder de drempelwaarde komt, sluit de thyristor totdat een nieuw triggersignaal de thyristor weer 

geleidend maakt. Tijdens het maximum van de stroompuls dient de ontlading tijdelijk stationair te zijn, zodat 

een stationair model gemaakt kan worden. De karakteristieke diffusietijd is 0, 1 ms in een kathodeholte die 

4 mm breed is en waarin de koperdiffusie langzaam is (Deu=0,04 m2s-1
). Met behulp van een variabele spoel 

(±2,8 mH) tussen de kathode en zijn spanningsbronnen duren de pulsen ongeveer 1,6 ms. In de laserholte 

bevinden zich twee kathoden en de spoelen zijn zo ingesteld dat in beide kathoden de pulsen dezelfde vorm 

hebben. 

De oscilloscoop, waarmee de lichtsterkte van de laserbundel en de stroompulsen door de kathoden worden 

gemeten, is aangesloten op hetzelfde triggerapparaat als de thyristoren. Voor het onderzochte bereik is het 

uitgaande signaal van de detector lineair afhankelijk van de inkomende lichtintensiteit. 

6.2. De laserholte. 

Versterker 1 Versterker 2 Verzwakker 

/ \ 
Spiegel Spiegel 

Figuur 14: De opstelling van de laserholte. 

De laserholte, Figuur 14, wordt gevormd door twee tegenover-elkaarstaartde spiegels. De straal van de holle 

spiegels ris 6 men de uitkoppeling is 0,345 %. De spiegels staart op een onderlinge afstand L van 1,01 m. Uit 

deze gegevens volgt dat de straal van de fundamentele Gaussische mode 0,643 mm is: 

w
2 = ..1_ · J L · (2r - L) 0 

2tr 

Formule 18: De halve-bundeldiameter als functie van de kromtestraal van de spiegels en van de 
onderlinge afstand van de spiegels [SVE89]. 

Op de spiegels is de straal van de bundel 0,672 mm. De kathoden zijn zo goed mogelijk in het midden van de 

trilholte gezet, opdat de straal van de bundel 0,643 mm is. 
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In de laserholte is een regelbare lichtverzwakker geplaatst. Het zijn twee op elkaar af gestelde plaatjes van 

versmolten siliciumoxide, 'fused silica'. Met behulp van een millimeterschroef zijn de plaatjes ten opzichte van 

de optische as te verdraaien. De plaatjes staan in tegengestelde hoek met de optische as, zodat de lichtbundel 

achter de plaatjes in het verlengde van de bundel ervoor zit, links in Figuur 15. Rechts in Figuur 15 is de 

verzwakking weergegeven tegen de stand van de schroef in millimeters. De kleinste verzwakking wordt 

verkregen op het moment dat de plaatjes onder de Brewsterhoek met de optische as staan. 

Bundelverschuiving 
door de silicaplaatjes. 

symmetrie-as 

Optische as. 

Laserbundel. 

10,0 
De regelbare verliezen. 

2,0 

0,0'+-....-....-...,....--.--.-...,....-...,....-...,....-...,....--.-....--r-":l'fll"ll"'i 

~ ~ M ~ ~ ~ ij M 

Schroefinstelling (mm) 

Figuur 15: Bundelverschuiving door silicaplaatjes en verzwakking als functie van de schroefstand. 

De kathoden worden achter elkaar geplaatst in een glazen buis. Op de uiteinden van de buis zijn silicaplaatjes 

geplaatst onder de Brewsterhoek. Enkele centimeters voor zo'n silicaplaatje, versmalt de glazen buis tot een 

diameter van nog geen centimeter zodat er minder koperdamp naar de silicaplaatjes kan diffunderen. Hierdoor 

worden de verliezen in de laserholte laag gehouden. 

Om iedere kathode zit een huls van A1203-kerarniek met een langvormige opening boven de kathodeholte, 

Figuur 16. De opening is gericht naar de anode. De huls verhindert een ontlading tussen de buitenwand van de 

kathode en de anode, waardoor voorkomen wordt dat de ontlading bij lage stroomdichtheid in de sleuf 

doorslaat. Een ander belangrijk gevolg is dat de stroomdichtheid in de kathodeholte te berekenen is uit de 

ontladingsstroom omdat alle stroom door de kathodeholte moet. 
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Q+-Anode 

[]Drukveer 

Figuur 16: De positionering van de kathode. 

De metingen van het lichtversterkingspro:fiel zijn verricht met behulp van een verplaatsbare kathode. Door de 

kathode ten opzichte van de laserbundel te verplaatsen, wordt de versterking op verschillende posities in de 

ontlading gemeten. De laserbundel wordt gevormd door de tweede kathode die in de ontladingsbuis bevestigd 

is. In Figuur 16 is te zien hoe de kathode op een staaf is bevestigd. Het vlak, waarop de staaf staat, is kantelbaar 

ten opzichte van een horizontaal vlak dat onder aan de glazen buis bevestigd is. Op deze wijze kan de 

onderzochte kathode bewegen ten opzichte van de in de glazen buis bevestigde kathode. 

De lengte van de staaf is 80±1 mm en de afstand van de rechte tussen twee schroeven tot de derde schroef is 

33±1 mm. Per volledige omwenteling van de schroef wordt het vlak plaatselijk 0,50 mm verplaatst. Dit houdt 

in dat bij een kwartslag de kathode 0,30±0,01 mm verplaatst wordt. Eén van de rechten tussen twee schroeven 

loopt parallel met de optische as. Door de overstaande schroef te verdraaien wordt een zijdelingse beweging van 

de kathode veroorzaakt. Indien de rechte tussen de twee schroeven 10 graden afwijkt van de richting van de 

optische as, is de afwijking in de zijdelingse verplaatsing 0,006 mm. Indien in het verdraaien van de 

verstelschroef een fout van 10 graden gemaakt wordt door een kwartslag van 80 graden te maken, dan is de 

fout in de zijdelingse verplaatsing 0,03 mm. 

6.3. De holle kathoden. 

Er zijn metingen verricht aan een kathode met een rechthoekige sleuf met behulp van een spiraalvormige 

kathode. De kathode met de rechthoekige sleuf wordt R40 genoemd, omdat de breedte van de kathodeholte 
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4,0 mm is. De kathode is 9,5 cm lang. De sleuf is 6 mm diep. De spiraalvormige kathode wordt aangeduid met 

S30, omdat de diameter van de spiraal 3,0 mm is. De spoed is 5,0 mm en de oxidevrije koperdraad, waarmee de 

spiraal gewonden is, heeft een diameter van 2,5 mm. De openheid van de spiraal is dus 50%. De spiraal is 20 

cm lang. 

6.4. De meetmethode. 

Er zijn verschillende methoden om lasereigenschappen te bepalen. Besproken worden de methode van 

maximaal verlies, de versterkermethode en absorptiemethoden. Daarna wordt de gebruikte meetmethode, die 

lijkt op een combinatie van de versterkermethoden en de methode van maximaal verlies, beschreven. 

De opzet van de methode van maximaal verlies is simpel en goedkoop. In een trilholte worden een geijkte 

verzwakker en een lichtversterker geplaatst. De versterker wordt geactiveerd met behulp van een stroombron en 

de uitgaande lichtintensiteit wordt gemeten als functie van de verzwakking. Uit een grafiek van de uitgaande 

lichtintensiteit tegen de genormaliseerde uitkoppeling volgen direct de optimale uitkoppeling en de 

bijbehorende maximale uitgaande lichtintensiteit. De genormaliseerde uitkoppeling is te berekenen met behulp 

van de verzwakking en de uitkoppeling van de spiegels. Indien de soort van lijnverbreding bekend is, zijn de 

onverzadigde versterking en het optische verlies van de trilholte te bepalen via de optimale genormaliseerde 

uitkoppeling. 

De versterkermethode is gericht op het meten van de verzadigde versterking. De versterker wordt geplaatst 

tussen een laser of een andere sterk-gerichte lichtbron en een detector. De verzadigde versterking wordt 

gemeten door de intensiteit te meten als de versterker wèl en als hij niet geactiveerd is. Onverzadigde 

versterking kan niet gemeten worden, maar wordt gevonden door extrapolatie. Indien de soort van 

lijnverbreding bekend is, kan de verzadigingsintensiteit bepaald worden. Een nadeel van deze methode is dat 

niet goed te voorspellen is welke uitgaande intensiteit te behalen is in een trilholte, mede doordat niet bekend is 

in welke mode de laser zal functioneren. Indien de versterking zwak is, is het moeilijker de versterking te 

bepalen doordat het verschil in intensiteit (bv. 2,13%) gemeten moet worden. 

De absorptiemethoden lijken op de versterkermethode, maar zijn veel duurder omdat het zwakke signaal van 

spontane emissie wordt gemeten. In plaats van een laser, wordt een identieke versterker voor de door-te-meten 

versterker geplaatst (Ladenburg-Reich methode), of wordt een spiegel geplaatst opdat het spiegelbeeld voor de 

inkomende spontane emissie zorgt (Zelfabsorptie ofHarrison methode). Door net als bij de versterkermethode 

met een wèl- en een niet-geactiveerde versterker de intensiteit te meten zijn de negatieve absorptiecoëfficiënt en 

de onverzadigde versterking te bepalen. De Ladenburg-Reich methode is zeer temperatuur gevoelig (beide 

kathoden moeten even heet zijn) en de Harrison methode is zeer afhankelijk van de kwaliteit van de spiegel. 

In dit werk is een combinatie van de versterkermethode en de methode van maximaal verlies gebruikt voor de 

metingen. Voor de gebruikte methode worden in de laserholte een verzwakker en twee versterkers geplaatst. 

Indien één versterker niet geactiveerd wordt, werken we met de methode van maximaal verlies en kunnen we 

de uitgaande lichtintensiteit uitzetten tegen de genormaliseerde uitkoppeling. Om de versterking rechtstreeks te 
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meten wordt een van de versterkers - die we de oscillator noemen - geactiveerd met de drempelstroom, zodat de 

uitgaande intensiteit net meetbaar is. Hierna wordt de andere versterker geactiveerd. Dan wordt de verzwakker 

zodanig ingesteld dat de intensiteit weer net meetbaar is. In eerste orde benadering is de versterking van de 

laatst geactiveerde versterker gelijk aan het verlies dat veroorzaakt wordt door de verzwakker. De op deze wijze 

gemeten kleinsignaal-versterking is gelijk aan de onverzadigde versterking. Het is met deze methode ook 

mogelijk verzadigde versterking te meten. De oscillator moet dan zorgen voor de gewenste intensiteit. De 

verzwakker wordt zodanig ingesteld dat diezelfde intensiteit weer verkregen wordt. Het combineren van de 

drempelstroom en de afhankelijkheid van onverzadigde versterking van ontladingsstroom levert het optische 

verlies van de laserholte op. Het optische verlies van de laserholte en de onverzadigde versterking zijn met deze 

opstelling ook te bepalen via de methode van maximaal verlies. In de gebruikte meetmethode is het relatieve 

optische verlies van de laserholte onafhankelijk van de intensiteit verondersteld. Dit betekent dat de absorptie 

van de spiegels en silicaplaatjes lineair toe moet nemen met de intensiteit. 
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7. De resultaten. 

De resultaten zijn uit twee delen opgebouwd. In het eerste deel wordt het versterkingsprofiel berekend uit de 

metingen. In het deel modelberekeningen worden met behulp van het versterkingsprofiel, de reaktiecoëfficiënt 

voor ladingsoverdracht (Kcr), de diffusiecoëfficiënt voor koperatomen (Deu) en de netto ionisatie van het 

helium (IH.) berekend. 

7 .1. De bepaling van de meetposities. 

De meetposities zijn bepaald met de kennis dat een object in de laserbundel grote verliezen veroorzaakt door 

het afschermingseffect. Aangenomen is dat de kathodewand hetzelfde verlies veroorzaakt als een metalen pin, 

mits hij hetzelfde deel van de bundel verspert. 

Bij het meten van de onverzadigde versterking is tevens de drempelstroom van de oscillator gemeten. Door het 

afschermingseffect is de drempelstroom aanzienlijk groter voor de twee metingen aan de wand (#1 en #9). Van 

de oscillator is de onverzadigde versterking gemeten als functie van de ontladingsstroom, bij 9,9 en 12,3 torr, 

zodat het verlies gerelateerd is aan de drempelstroom van de oscillator. Uit deze metingen blijkt dat op de 

meetposities #1 en #9 iets meer dan 1 % van de bundel wordt afgeschermd. De afstand van de optische as tot de 

kathodewand is echter nog niet bekend. 

Een metalen pin met een diameter van 0,50 mm wordt door de bundel heen verplaatst met behulp van een 

millimeterschroef. De drempelstroom van de oscillator wordt hoger naarmate de pin een groter deel van de 

bundel afschermt. Door het afschermingsverlies uit te zetten tegen de stand van de schroef, is het mogelijk om 

de afstand van de kathode tot meetpositie #1 en #9 te bepalen. Het afschermingsverlies op meetpositie #1 is 

1,4 % (12,3 torr) en 1,3 % (9,9 torr) waaruit volgt dat de afstand tussen #1 en de kathodewand 0,82 ± 0,02 mm 

is. Op soortgelijke wijze is bepaald dat de afstand tussen #9 en de andere kathodewand 0,86 ± 0,02 mm is. Het 

symmetrievlak van de kathodesleuf bevind zich dus op 0,02 mm van positie #5. 

In het hoofdstuk over de meetopstelling is aangetoond dat de afstand tussen de meetposities 0,30 ± 0,01 mm is. 

Indien de rechte tussen de twee instelschroeven aan één zijde van de optische as onder een hoek van meer dan 

10 graden staat met de optische as, dan is de onderlinge afstand 2 % kleiner, dus 0,294 ± 0,01 mm. Uit 

bovenstaande alinea blijkt dat de afstand tussen twee meetposities in de 4,00 mm brede kathode 0,29 mm is. Dit 

komt overeen met de afstanden bepaald in het hoofdstuk over de meetopstelling. In Tabel 2 staan de 

meetposities #1 tot en met #9 met hun positie ten opzichte van het symmetrievlak van de kathodesleuf in 

millimeters. 
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Meting #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 

Positie (mm) -1,18 -0,89 -0,60 -0,31 -0,02 0,27 0,56 0,85 1,14 

Tabel 2: De meetposities en hun positie ten opzichte van het symmetrievlak van de kathodesleuf. 

7 .2. De schatting van het 2D-versterkingsprofiel. 

Gedurende de metingen van het 2D-versterkingspro:fiel nam de drempelstroom toe. Dit is te wijten aan een lek 

in de ontladingsbuis waardoor zuurstof zich aan het koper van de kathodewand en de ontlading kon koppelen. 

Hierdoor namen de sputteropbrengst en de ladingsoverdracht snel af. 

In Figuur 17 staat de onverzadigde versterking welke is gemeten bij 8 torr, met een ontladingsstroom van 

0,26 A·cm·2• De weergegeven meetpunten zijn het gemiddelde van de onverzadigde versterking op positie #4, 

#5 en #6, gemeten op dezelfde hoogte. Het is duidelijk te zien op welke verticale posities het gas in de 

ontladingsbuis ververst is, omdat er op die posities twee metingen zijn gedaan en omdat de versterking daar 

groot is. 

f\tname van de versterking door een lek in de ontladingsbuis.! 
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Figuur 17: De onverzadigde winst gemiddeld over positie #4, #5 en #6, 8 torren 0,26 A·cm·2• 
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In Figuur 18 en Figuur 19 staan de gemeten onverzadigde-versterkingsprofielen uit tegen de positie in de 

kathodesleuf Het is te zien dat de versterking het grootst is in de hoeken waar de kathodewanden en de bodem 

van de sleuf samenkomen. Hier zijn de secundaire emissie en de toevoer van gesputterd koper het grootst, door 

de relatief grote afscherming van het glimlicht. Uit de figuren blijkt ook dat de versterking in de verticale 

richting, op 2,8 mm vanaf de bodem van de kathodesleuf, redelijk vlak is. De metingen voor het bepalen van 

het versterkingsprofiel zijn daarom op 2,8 mm vanaf de bodem van de kathodesleuf verricht. 

7 .3. De versterkingsprofielen. 

Deze metingen zijn een convolutie van de intensiteitsverdeling van de laserbundel met het profiel van de 

daadwerkelijke versterking. Omdat de vrije weglengte van koperionen in het hogere laserniveau minder is dan 

0,1 mm en omdat de diameter van de laserbundel ongeveer 1,29 mm is, wordt verondersteld dat het profiel van 

de bronterm voor ladingsoverdracht (populatie inversie) gelijk is aan het versterkingsprofiel. 

Het profiel van de meetresultaten M(x) is goed te beschrijven met een symmetrisch, vierdegraadspolynoom. 

Indien eenzelfde vorm voor het versterkingsprofiel V(x) wordt aangenomen, is het mogelijk via een aanpassing 

van M(x) aan de metingen het polynoom V(x) te bepalen. In Formule 19 staan de definities van V(x), M(x) en 

de TEMoo-mode. 

4 2 
V(x)=A·x +B·x +C 

4 2 c M(x)=AM ·X +BM ·x + M 

-1,5 · w0 ~x',y'~1,5 · w0 

Formule 19: De profielen van de versterking, de meetresultaten en de Gaussische TEM00 mode. 

Indien M(x) wordt berekend uit de convolutie van V(x) en TEMoo(x' ,y') volgt: 

M(x) = functie(A,B,C,x
4 
,x

2
) 

Formule 20: Het profiel van de meetresultaten kan eveneens worden uitgedrukt in een symmetrisch, 
vierdegraadspolynoom met de constanten A, B en C. 

Door M(x) uit Formule 19 en Formule 20 te vergelijken, is het mogelijk AM, BM en CM als functie van de 

versterkingsparameters A, Ben C te beschrijven: 
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Formule 21: De aanpasparameters als functie van A, Ben C. 
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Uit de randvoorwaarde dat de versterking op de kathodewand nul moet zijn volgt een vergelijking voor A, B en 

C. Hierdoor is het mogelijk CM> en dus ook M(x), te schrijven als een functie van AM en BM> mits w0 en de 

positie van de kathodewand, x=0,002 m, bekend zijn. 

M(x) = AM -(x 4 -12,092·10-12 )+BM ·(x2 -3,8330·10-6) 

V(x) = AM ·x4 +(BM -1,0019·10-6 )·x2 -4·10-6 ·BM -11,993·10-12 ·AM 

Formule 22: De profielen M(x) en V(x) als functie van twee aanpasparameters. 

Het profiel van de versterking is te bepalen met de aanpasparameters AM en BM. Via de kleinste-kwadraten

methode worden AM en BM gevonden. De relatieve fout tussen M(x) en de metingen is 3,6 procent, gemiddeld 

over 17 meetseries. De absolute spreiding in deze relatieve fout is echter 2,0 procent. 

Er is met één effect geen rekening gehouden bij het bepalen van de meetposities. Het is niet bekend hoeveel de 

laserbundel verschuift als 1% van de lichtintensiteit wordt afgeschermd (meetpunten #1 en #9). Die 

verschuiving is niet goed in te schatten. Uit de metingen volgt dat de gemiddelde relatieve fout minimaal is 

indien de meetpunten #1 en #9 0,1 mm naar de symmetrie-as worden geschoven. Het minimum is zeer breed. 

In Tabel 3 staan de waarden van A, Ben C voor verschillende waarden van de verschuiving van #1 en #9, met 

in de laatste kolom de relatieve fout tussen de meetwaarden en M(x). 

8 #1 
mm 

0 
0,05 
0,10 
0,15 
0,20 

Tabel 3: 

8#9 I:A 8A l:B 8B l:C 8C Fout 
mm 1011 % 106 % 1 % % 

0 -6,13 4,6 1,67 7,1 3,12 1,0 3,6 
-0,05 -5,97 1,9 1,61 3,2 3,14 0,3 3,4 
-0,10 -5,86 0 1,56 0 3,15 0 3,3 
-0,15 -5,79 1,2 1,52 2,6 3,16 0,3 3,4 
-0,20 -5,74 2,0 1,50 3,8 3,17 0,6 3,5 

De verschuiving van #1 en #9 door bet afschenningseffect en zijn invloed op bet profiel van 
de onverzadigde versterking. 

We nemen aan uit Tabel 3 dat de waarden voor A, B en C, welke zijn bepaald bij een verschuiving van 

0,10 mm, goed zijn en dat de relatieve afwijkingen respectievelijk 4 %, 6 % en 1 % zijn door de brede 
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spreiding. De meetposities #1 en #9 in Tabel 2 worden dus -1,08 en 1,04 respectievelijk. Het is te zien dat A en 

C toenemen met de verschuiving en dat B afneemt. In Figuur 20 tot en met Figuur 28 staan de meetresultaten 

weergegeven met de aangepaste profielen. De relatieve fout van de aanpassing is in Tabel 4 vermeld. 
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Figuur 20: De aanpassing aan de metingen voor 14,5 torr puur helium. 
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Figuur 21: De aanpassing aan de metingen voor 11,9 torr puur helium. 
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Figuur22: De aanpassing aan de metingen voor 9,5 torr puur helium. 
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Figuur23: De aanpassing aan de metingen voor 7, 7 torr puur helium. 

'7E 

= '§: 

" .,, 
·=' ..,, 

~ 
5 

Aanpassing aan de metingen 
van de versterking. 

0.16 

0.12 

0.08 

0.()4 

--echte versterlting 

gemeten profiel 

metingen 

He~Ar1 , 16.9ton,3A 
2,8mmboogl< 

0.16 

0.12 

0.08 

0.04 

0.00 0.00 
-2 -1 0 

Horizontale positie in de kathodesleuf [mm]. 

Figuur 24: De aanpassing aan de metingen voor 16,9 torr helium met 1 % argon. 
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Figuur 25: De aanpassing aan de metingen voor 13, 7 torr helium met 1 % argon. 
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Figuur26: De aanpassing aan de metingen voor 12,3 torr helium met 1 % argon. 
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Figuur 28: De aanpassing aan de metingen voor 8,0 torr helium met 1 % argon. 
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Uit de meetprofielen blijkt dat het versterkingsprofiel vlak is bij lage druk en dat het een minimum heeft op de 

symmetrie-as bij hoge druk. Dit komt overeen met wat in het hoofdstuk 3 beweerd wordt. Ook wordt het profiel 

vlakker als de stroomdichtheid toeneemt. Een hogere stroomdichtheid gaat samen met een grotere 

spanningsval, zodat de sputteropbrengst toeneemt en het sputteren sterker op een lineaire cascade gaat lijken. 

De gemiddelde energie van de gesputterde koperatomen wordt groter zodat zij dieper de ontlading indringen en 

het versterkingsprofiel vlakker wordt. Ook als het buffergas van de ontlading argon bevat, neemt de gemiddelde 

energie van de gesputterde koperatomen toe, zodat de versterkingsprofielen van de ontladingen met een 

argontoevoeging in het buffergas vlakker zijn dan de versterkingsprofielen van ontladingen in puur helium. 

Buiten het feit dat de versterkingsprofielen vlakker worden, neemt de versterking ook toe als de 

stroomdichtheid toeneemt of als er argon in het buffergas zit. 

gas druk stroom A B c fout 
He/Ar torr A·cm·2 1010.m-s 10s·m·3 O,l·m·1 % 

1/0 14,5 0,26 -1,9 0,72 0,18 6,4 
1/0 14,5 0,44 -4,3 1,55 0,64 6,7 
1/0 11,9 0,26 -2,2 0,80 0,37 6,7 
1/0 11,9 0,44 -4,4 1,42 1,32 3,1 
1/0 9,5 0,26 -2,5 0,75 1,00 3,3 
1/0 9,5 0,44 -3,9 0,88 2,77 1,1 
1/0 7,7 0,26 -1,5 0,16 1,69 1,9 
1/0 7,7 0,44 -3,0 0,32 3,50 0,7 

80/1 16,9 0,26 -2,6 0,88 0,62 4,6 
80/1 13,7 0,26 -4,7 1,62 1,02 4,0 
80/1 13,7 0,44 -6,0 1,88 2,14 3,1 
80/1 12,3 0,26 -4,6 1,49 1,38 2,9 
80/1 12,3 0,44 -5,3 1,43 2,69 2,1 
80/1 9,9 0,26 -3,3 0,77 2,18 3,8 
80/l 9,9 0,44 -3,7 0,60 3,49 1,7 
80/1 8,0 0,26 -2,1 0,16 2,71 3,2 
80/1 8,0 0,44 -2,7 0,15 3,81 1,8 

Tabel 4: De aanpasparameters A, B en C voor de verschillende meetseries. 
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In Tabel 4 staan de aanpasparameters A, B en C als functie van de ontladingsparameters. Het blijkt dat C, de 

versterking op de symmetrie-as, toeneemt als de druk afneemt en/of als de stroomdichtheid toeneemt. Voor de 

parameters A en B geldt dat zij toenemen als de druk afneemt en dat zij na een optimum snel afnemen. Het 

profiel wordt dan dus snel vlak. De aanpasparameters bij lage druk zijn relatief onnauwkeuriger bepaald dan de 

parameters bij hoge druk. 

7.4. De modelberekeningen. 

Voor het berekenen van de sputtercoëfficiënten is het spanningsverschil tussen anode en kathode gebruikt, 

Tabel 5. Tevens staan in deze tabel de gebruikte temperaturen en a. 

gas druk stroom spanning T. THe+ Tcu+ a 
He/Ar torr A·cm-2 v Kelvin Kelvin Kelvin s·m-1 

1/0 14,5 0,26 480 1527 819 1113 0,01229 
1/0 14,5 0,44 550 2063 931 1288 0,01277 
1/0 11,9 0,26 500 1558 819 1113 0,01273 

1/0 11,9 0,44 600 2094 931 1288 0,01363 
1/0 9,5 0,26 530 1587 819 1113 0,01335 
1/0 9,5 0,44 730 2123 931 1288 0,01548 
1/0 7,7 0,26 665 1608 819 1113 0,01572 
1/0 7,7 0,44 1040 2144 931 1288 0,01843 

80/1 16,9 0,26 530 1498 819 1113 0,01335 
80/1 13,7 0,26 540 1536 819 1113 0,01355 
80/1 13,7 0,44 615 2072 931 1288 0,01386 
80/1 12,3 0,26 550 1553 819 1113 0,01374 

80/1 12,3 0,44 625 2089 931 1288 0,01402 
80/1 9,9 0,26 570 1582 819 1113 0,01412 
80/1 9,9 0,44 710 2118 931 1288 0,01523 
80/1 8,0 0,26 625 1605 819 1113 0,01508 
80/1 8,0 0,44 835 2141 931 1288. 0,01667 

Tabel 5: De ontladingsparameters per meetserie. 

Met behulp van de gegevens in Tabel 4 en Tabel 5 kunnen Kcr, Deu en IHe berekend worden. Het blijkt dat voor 

een 3 A ontlading in 12,3 torr He80 Ar1 geldt: Kcr=2,6· 10-13 m3s-1
, Deu=750 cm2s·1 en IH0=2,3· 1022 m·3s·1• Indien 

de secundaire emissie gelijk is aan 0,17, dan geldt volgens Formule 6 dat IHe gelijk is aan 7·1024 m·3s-1 bij een 

3 A ontladingsstroom. De fout in het model is dus ongeveer een factor 300 ! 

De waarden van Kcr blijken, tegen de verwachtingen in, een minimum te hebben bij ongeveer de optimale 

ontladingsdruk. Verwacht werd dat Kcr een weinig afneemt bij afnemende druk. De verschillen zijn echter van 

een orde 2 á 3. De variatie in de waarden van Kcr is te verminderen door de invloed van de druk op T 0 en The+ 

aan te passen. Indien de botsingsdoorsnede voor ladingsoverdracht niet van de onderlinge snelheid van de 

koperatomen en heliumionen afhangt, neemt Kcr toe als de druk afneemt. Niet vanwege de druk zelf, maar 

omdat de temperaturen in de ontlading toenemen bij afnemende vuldruk, doordat er meer vermogen in de 

kathodeholte opgenomen wordt. De botsingsdoorsnede heeft een maximum. Als de doorsnede sneller afneemt 

dan de onderlinge snelheid toeneemt, dan neemt Kcr af als de temperatuur toeneemt. Het minimum is te 
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verklaren met een steiler dan lineair afnemende botsingsdoorsnede bij het maximum en een minder steil dan 

lineair afnemende botsingsdoorsnede voor de hoge onderlinge snelheden. Persoonlijk verwacht ik dat Kcr voor 

grote onderlinge snelheden moet afnemen en dus dat Kcr continu afneemt indien de temperatuur toeneemt. 

Het model levert een niet-fysisch resultaat bij de lagere drukken. De berekende Kcr is negatief en blijft negatief 

indien a, R en DHe+ binnen aanvaardbare grenzen gewijzigd worden, zelfs als de spanningsval gewijzigd wordt. 

Omdat Kcr evenredig afhankelijk is van a, R en ~e+ kan Kcr alleen van teken wisselen door A, B en C te 

wijzigen. Er is een fout gemaakt met de TEMoo-mode waardoor de waarden die voor A, B en C berekend zijn 

niet kloppen. De waarden in Formule 22komen niet overeen met wat uit Formule 21 te berekenen is. 

Voor de meting bij 9,9 torr vuldruk en 5 A ontladingsstroom is Kcr niet negatief maar wèl veel te groot, 

ongeveer 10·9 m3s·1. De reaktiecoëfficiënt Kcr wordt 10·10 m3s·1 als de aanpasparameter A 5% lager wordt 

gekozen. Een verhoging van A met 5% maakt Kcr negatief. Hierdoor wordt bevestigd dat het herschalen van de 

TEMoo-mode de juiste invloed kan hebben. 

Indien de koperatomen- en koperionentemperatuur hoger zijn dan tot nu toe aangenomen, eventueel door een 

veld in de glimontlading, dan neemt R toe en neemt a af. Het gevolg is, dat bij een toename van de 

kopertemperatuur met een factor 4 Kcr niet verandert en Deu en IHe met een factor 2 toenemen. 

Het is niet mogelijk de kopertemperatuur onbeperkt toe te laten nemen. De koperatomen worden in de 

ontlading geschoten en thermaliseren. Het grootste deel van de koperatomen komt pas ná thermalisatie bij de 

kathodewand zodat de koperatomentemperatuur in a zal overeenkomen met de temperatuur voor de ionen uit 

Tabel 5. De koperionen worden, wellicht vóór het reagerende koperatoom gethermaliseerd is, gevormd met een 

hoge kinetische energie en vervallen daarna snel. De koperionentemperatuur is bepalend voor R. De 

koperionentemperatuur kan plaatselijk oplopen tot meer dan 1,75 eV. Indien een kinetische energie van de 

koperionen van 1,5 eV wordt aangenomen, dan wordt Reen factor 3,8 groter en is de discrepantie tussen het 

model en de metingen nog ongeveer een factor 80. 

Nog hogere aannamen voor de koperionentemperatuur dan 1,5 eV zijn niet reëel. De koperionen worden 

gevormd uit de snelle atomen welke van de wand worden gesputterd. De snelheidsverdeling van deze snelle 

atomen is niet precies bekend omdat wij nog niet weten welk sputtemechanisme dominant is. In het geval dat 

het lineaire-cascade mechanisme de overhand heeft, is de koperionentemperatuur het hoogst. Het optimum van 

de verdelingsfunctie ligt bij de 1,75 eV, maar 75 % van de gesputterde atomen heeft een grotere kinetische 

energie. De verdelingsfunctie is erg vlak. Een hogere temperatuur dan 1,5 eV is niet reëel omdat de snelle 

atomen per botsing 11 % van hun kinetische energie verliezen. Ten tweede is er een aantal botsingen nodig om 

er voor te zorgen dat er geen sprake is van een gerichte atomen-bundel, want de ionentemperatuur wordt 

gebruikt om een Doppler-verbreding te berekenen, niet een Dopplerverschuiving. 
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8. De discussie. 

Uit de gemeten profielen blijkt dat de diffusieprocessen in de holle-kathode-ontlading kwalitatief goed te 

verklaren zijn. Ook het model toont aan dat de meegenomen processen van groot belang zijn in de ontlading, 

omdat de berekende waarden via slechts één parameter een grote discrepantie vertonen: de waarde van R, dit is 

de verhouding tussen de bronterm voor ladingsoverdracht en de versterking, is te laag. 

De berekende IHe is de netto ionisatie in de kathodeholte. De berekening is namelijk gebaseerd op de 

ionenstroom naar de kathodewand. Alle ionen die de kathode verlaten of die recombineren doen niet mee aan 

de ionenstroom naar de kathodewand en doen dus ook niet mee in de berekening van IHe· Dat niet elk gevormd 

ion meedoet aan de ladingsoverdracht is op deze manier in de berekeningen opgenomen. In het model wordt 

ervan uitgegaan dat helium wordt geïoniseerd en koper niet. 

In Formule 23 wordt de directe ionisatie van koper aan het model toegevoegd. Omdat het om de kwantitatieve 

invloed van koperionisatie gaat, worden de diffusievergelijkingen tweemaal geïntegreerd. Hierdoor wordt 

plaatsafhankelijkheid niet meegenomen en worden de randvoorwaarden in de vergelijkingen opgenomen: 

N 
He+ - -

--= J He - KCT • N He• • N Cu 

T He• 

N • 
---5!!._=I +K ·N ·N 

Cu CT He+ Cu 
T + 

Cu 

Ncu 
--=-! -K ·N ·N 

Cu CT He+ Cu 
Tcu 

Formule 23: De tweemaal geïntegreerde diffusievergelijkingen met toevoeging van de netto ionisatie van 
koper. 

Uit de vergelijkingen in Formule 23 zijn de vergelijkingen voor IHe en Kcr af te leiden, zie Formule 24. De 

netto ionisatie van koper is samen met de netto ionisatie van helium gelijk aan de totale netto ionisatie welke 

uit de ontladingsstroom berekend wordt. De netto ionisatie van helium neemt dus met dezelfde absolute waarde 

af als die waarmee de netto ionisatie van koper toeneemt, zie Formule 24. 

Ook is in Formule 24 te zien wanneer Kcr negatief is, namelijk als IHe kleiner is dan de hoeveelheid gesputterde 

koperatomen. Indien Icu toeneemt, dus IHe+ afneemt, neemt de breuk toe. Hierdoor neemt de reaktiecoëfficiënt 

van de ladingsoverdracht af. De veronderstelling dat er geen netto-ionisatie van het koper is, lijkt foutief te zijn. 
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N + N + 
He Cu • 

1 He + 1 cu = --+-- oc ontladmgsstroom 
î' He+ î' Cu+ 

1 
l- _ He 

N _!3__1 

î' Cu 

-1 

Cu 

Model van een He-Cu holle-kathode-ontlading als lichtversterker. 

Formule 24: Ia. en KcT afgeleid uit de vergelijkingen van Formule 23. 

De botsingsdoorsnede voor directe ionisatie van koperatomen door bundelelectronen is enkele malen groter dan 

die voor directe ionisatie van heliumatomen. De heliumdichtheid is echter ongeveer een factor 1000 groter. De 

dichtheid van langzame electronen is hoog en de botsingsdoorsnede voor directe ionisatie van koperatomen 

heeft een maximum van ongeveer 4 Á2
• De invloed van directe ionisatie door langzame electronen is niet te 

N N 
verwaarlozen. Indien in Formule 24 IHe gelijk is aan l,lx---9!.. en Ieu gelijk wordt aan 0,5x---9!.., dan wordt IH. 

î'cu î' Cu 

gelijk aan l,Heu en krijgt Kcr de helft van zijn oorspronkelijke waarde. De afwijking van het model wordt, in 

het geval dat de netto koperionisatie gelijk is aan de netto heliumionisatie, ongeveer gelijk aan een factor 40. 

Als laatste is er nog de invloed van de elektronendichtheid op de excitatie-excitatie overgangen. De parameter 

R is rechtevenredig aan de depletiefrequentie van het hogere laserniveau gedeeld door de Einstein-coëfficiënt 

van de onderzochte overgang. Voor de depletiefrequentie zijn echter niet alleen de Einstein-coëfficiënten van 

de overgangen vanaf het hogere laserniveau bepalend. Behalve via spontane emissie zijn er ook overgangen 

mogelijk door botsing van het ion met een elektron. Uitgaande van een aanvaardbare reaktiecoëfficiënt voor de 

overgangen vanaf het hogere 6s-niveau (6· 10·12 m3s"1
) [MUL90] volgt dat de depletiefrequentie door botsingen 

met elektronen, waarvan de dichtheid 5· 1019 m·3 is, gelijk is aan 300 MHz. De depletie door spontaan verval is 

gelijk aan 138 MHz. Door de grote onnauwkeurigheid in het bepalen van de depletiefrequentie, door de grote 

onnauwkeurigheid in de EEDF en de elektronendichtheid, is niet precies in te schatten wat de invloed is van de 

elektronendichtheid op R. De bovenstaande depletiefrequentie houdt in dat de fout nog ongeveer een factor 15 

is. 

Er is tot nu toe naar drie effecten gekeken om de fout van het model te verklaren. De Dopplerverbreding is niet 

goed in te schatten doordat de snelheidsverdeling van de pas-gevormde koperionen niet bekend is. De netto

ionisatie van de koperatomen en de depletie van het hogere laserniveau door elektronbotsingen zijn sterk 

afhankelijk van de EEDF en de elektronendichtheid. 

Op het laatste moment is nog een eventuele vierde oorzaak ontdekt voor de grote onnauwkeurigheid van het 

model. Indien R gelijk is aan ongeveer 1023 m·2s·1 en V(x) is ongeveer 0,1 m·1, dan volgt hieruit een term voor 

de ladingsoverdracht van ongeveer 1022 m·3s·1. De term voor heliumionisatie is ongeveer 1025 m·3s·1 zodat uit de 

diffusievergelijking duidelijk is dat heliumionen veel sneller diffunderen dan reageren. Er is een redelijk hoge 

heliumionendichtheid nodig om de benodigde diffusie te verkrijgen, namelijk 1020 m·3• Dit houdt in dat de 
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dichtheid van koperatomen ongeveer 1017 m·3 is als Kcr ongeveer gelijk is aan 10·15 m3s·1• Waarschijnlijk is de 

afwijking van het model zo groot doordat IHe berekend wordt met behulp van de term voor ladingsoverdracht 

welke ongeveer 1 promille of 1 procent is van IH. en van de di:ffusieterm. Het is helaas niet meer mogelijk om 

binnen het kader van het afstuderen het model te wijzigen en de dichtheden van de deeltjes te berekenen 

waarbij IH. berekend wordt uit de stroomdichtheid door de kathodeholte. 

referenties: 

[MUL90] Joost A.M. van de Mullen, 'Excitation equilibria in plasmas; a classification.', Physics 
Report, 191, nrs. 2 en 3, 1990 
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9. De conclusies. 

De resultaten van de metingen van de onverzadigde versterking zijn goed te verklaren. De invloed van de 

vuldruk van het buffergas, van de ontladingsstroom en van de toevoeging argon in het helium zijn goed te 

verklaren. 

Het model levert geen goede resultaten, waarschijnlijk omdat de netto ionisatie van het helium berekend wordt 

met behulp van het model. De netto ionisatie van het helium moet berekend worden uit de ontladingsstroom en 

de coëfficiënt van secundaire emissie. 

De Dopplerverbreding van de laserlijn is niet bekend voor een 4 mm-brede HKO. Hij is afhankelijk van de 

ontladingsspanning, net als de snelheidsverdelingsfunctie van de gesputterde koperatomen. 

Ook de elektronentemperatuur is niet nauwkeurig genoeg bepaald voor de onderzochte HKO. De 

elektronentemperatuur is van belang voor het bepalen van de reaktiecoëfficiënt van asymmetrische 

ladingsoverdracht omdat de elektronentemperatuur gebruikt wordt voor het bepalen van de ambipolaire 

diffusiecoëfficiënt van heliumionen. 

De secundaire-emissiecoëfficiënten zijn gemeten in vacuüm en te groot voor het bepalen van de netto ionisatie 

van het helium. De secundaire-emissie is van belang voor het berekenen van de dichtheid van de heliumionen. 

Door de onnauwkeurigheden van de Dopplerverbreding en de elektronentemperatuur is het mogelijk het 

resultaat van het model met een factor 10 te wijzigen. De afwijking van een factor 300 die het model in eerste 

instantie had, is teruggebracht tot een afwijking van minder dan een factor 30. Het is dus noodzakelijk de 

Dopplerverbreding en de elektronentemperatuur beter in te schatten of te meten. 

Indien de elektronentemperatuur beter bekend is, is het ook mogelijk een afschatting te maken van de netto 

ionisatie van koper. Het blijkt uit het model dat de netto ionisatie van koper duidelijk invloed heeft op de 

resultaten. 

Het model dat, naar mijn weten, het eerste semi-empirische model is voor het beschrijven van de 

dichtheidsprofielen in de HKO levert geen goede resultaten. De verklaring hiervoor is dat de netto ionisatie van 

het helium met behulp van het model berekend worden. Het model zal naar alle waarschijnlijkheid betere 

resultaten leveren als de netto ionisatie van het helium berekend wordt met behulp van de ontladingsstroom en 

de coëfficiënt voor secundaire emissie. De nauwkeurigheid van het model kan verbeterd worden door de 

electronendichtheid en de Dopplerverbreding te meten. 
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