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SAMENVATTING

Als afstudeerwerk is een stikstof-laser gebouwd.
Uit een theoretische beschouwing zijn enkele ontwerp-eisen voor
de laser geformuleerd. Aan de hand van een groot aantal experimenten zijn de technische mogelijkheden om aan deze eisen te
voldoen, afgetast. De uiteindelijke laser wordt geschakeld met
een coaxiale vonkbrug, waarmee een electrische pulsduur van
15 nsec. bereikt werd. De optische puls (337,1 nm.) heeft een
halfwaarde-breedte van 4 nsec. en een vermogen

van~

500 kW.

Verder blijkt de optische puls, overeenkomstig de verwachtingen,
aan het begin van de exciterende (electrische) puls op te treden.
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INLEIDING

Het afstudeerwerk had de bouw van een stikstof-laser tot doel,
en is dan ook voornamelijk constructief en experimenteel van
aard geweest.
Karakteristiek voor een

stikstof~laser

is de gepulste werking

met een zeer korte pulsduur (0,5 - 5 nsec.). De laser heeft een
golflengte van 337,1 nm. en een hoog vermogen (O,I - 1 MW.).
Het grote aantal interessante aspecten, verbonden aan een stikstof-laser, was bepalend voor de keuze van het onderwerp. Als
eerste kunnen de praktische en wetenschappelijke toepassingen
genoemd worden. De stikstof-laser is zeer geschikt als pomplichtbron voor een dye-laser. Vanwege de korte pulsduur kunnen
hiermee tijds-opgeloste metingen gedaan worden (bv. selectieve
excitatie). Wetenschappelijke toepassingen zijn Thomson-verstooiing en fluorescentie-metingen. Als tweede kunnen de electro-technische aspecten genoemd worden. Voor een efficiënte
gasontladings-excitatie van de laser zijn zeer snelle (zeer
laag inductieve) hoogspannings-circuits noodzakelijk. Ten derde
zijn aan de laser-ontlading interessante plasma-fysische aspecten verbonden, zoals de zeer snelle opbouw van een plasma, de
homogeniteit hiervan en de hoge electronen-temperaturen (14 eV.).
Gezien de constructieve aard is het afstudeerwerk vooral geconcentreerd op de electro-technische aspecten. In eerste instantie is geprobeerd een super-snelle ontlading (pulsduur
R1

6 nsec.) te realiseren door de constructie van een zeer laag-

inductieve vonkbrug (L

v

R1

1 nH.). Na een groot aantal experimen-

ten met negatief resultaat, is een circuit gebouwd met een coaxiale vonkbrug waarmee een pulsduur van 15 nsec. gehaald werd.
Met deze schakeling is laser-werking verkregen, de belangrijkste
resultaten zijn : een optische pulsduur van 4 nsec. en een vermogen van 500 kW.
De resultaten van het onderzoek ziJn meer algemeen van pelang
voor het ontwerpen van gepulste lasers. Zo blijkt de laser-emissie plaats te vinden aan het begin van de stroompuls. Bij toenemende stroom (electronen-dichtheid) neemt de emissie af, hetgeen duidt op "quenching" door electronen-de-excitatie.

THEORIE
Om de laser-werking te begrijpen is een theoretische benadering
noodzakelijk, deze zal tevens nuttig blijken bij het formuleren
van de ontwerp-eisen voor de constructie van een laser.
De stikstof-laser kan in eerste instantie beschouwd worden als
een drie-niveau laser. In figuur T-1 zijn deze drie niveau's
weergegeven.
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De belangrijkste niveau's van de stikstof-

Figuur T-1

laser.
Excitatie van de aangeslagen niveau's c 3rr

u

en B3rr

g

vanuit de grond-

toestand xll:+ gebeurt door electronen-botsingen (getrokken pijlen).
g

Deëxcitatie van het bovenste laser-niveau C

u

gebeurt voornamelijk

door straling (gegolfde pijl).
Bij de bovenste niveau's kunnen verschillende vibratie-toestanden
onderscheiden worden. Onderstaande tabel geeft de stralings-overgangen waarvan laser-werking is aangetoond door Kruger [KRU 75] en
de relatieve sterkte van de laser-lijnen.
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Laser-overgangen bij stikstof.

In bovenstaande tabel is v de parameter van de vibratie-toestanden.
De levensduur van beide betrokken niveau's ligt in de orde van
40 nsec. voor c 3 rr

u

en 6 µsec. voor B3 rr • Hieruit kunnen twee belangg

rijke conclusies getrokken worden. Ten eerste zal, doordat het B3 IT

g
2

niveau meta-stabiel is, de laser alleen gepulst kunnen werken. Ten
tweede zal door de korte levensduur van het c3n

u

niveau een zeer

snelle excitatie noodzakelijk zijn.
Voor de volledige vergelijkingen van de laser-niveau's vinden we

(T-1)

(T-2)

(T-3)
Hierin ziJn N3, N2, N1 de dichtheden van het bovenste, respectievelijk onderste laser-niveau en

~et

grond-niveau, Ne is de electro-

nen-dichtheid, <crv> .. de electronen-(de)excitatie-coëfficiënten,
iJ
A.. en B.. respectievelijk de coëfficiënten van spontane en gei]
iJ
stimuleerde-emissie, p(v) de stralings-dichtheid verdeling en g.
i

de statistische gewichten van de toestanden.
Daar voor stikstof de de-excitatie van de laser-niveau's naar de
grondtoestand door electronen-botsingen en gestimuleerde of spontane emissie verwaarloosd mogen worden, zie Goddard [GOD 73] kunnen deze vergelijkingen vereenvoudigd worden. Verder geldt ook
dat A32 »

A31 en <crv>13 > <crv>12 (de Franck-Condon factoren ver-

schillen een factor 10) en dat 1/A2 1 » 1/A32 (respectievelijk
R:1

6 µsec. en 40 nsec.).

Voor de dichtheden van de laser-nivau's kunnen nu de volgende vergelijkingen afgeleid worden (zie appendix) :

(T-4)

(T-5)
3

Voor laser-werking is populatie-inversie noodzakelijk, dat wil
zeggen N3 > N2. Uit de formules (T-4) en (T-5) volgt dat in dit
geval moet gelden :
(T-6)

t < 1/(N .<0v>32 + A32) .
e

Hieruit volgt dat de inversie-duur maximaal de spontane emissielevensduur (1/A32) van het c 3rr niveau is.
De levensduur van het c 3rr

u

u

niveau is een functie van de druk,

door Wagner [WAG 64] is de volgende uitdrukking bepaald
T(p)

=

To/(1 + p/p') nsec.

(T-7)

Hierin is p de druk (in torr.), TQ

=

36 nsec. en p'

=

58 torr.

Als de electronen de-excitatie (N .N3.<0v>32) verwaarloosbaar
e

is, volgt dat de excitatie maximaal 36 nsec. effectief is en
dat bij hogere drukken de inversie-duur zal afnemen tot circa
2,5 nsec. bij 1 atm.
Met behulp van een door Seaton [SEA 62] gegeven botsings-doorsnede voor electronen-excitatie van het B3rr

naar het c3rr

g

u

niveau kan de electronen-dichtheid berekend worden waarbij de
de-excitatie (N .N3.<0v>32) niet meer verwaarloosd mag worden.
e

(T-8)

<crv>23

_l

L'IE. (T )

2

e

Hierin is f23 de oscillator-sterkte, L'IE het energie-verschil
(in eV.) tussen het c3rr

en B3rr

u

g

niveau en T

e

de electronen-

temperatuur (in eV.).
Uit het principe van detailed balancing vinden we
<crv>32

g 2 .exp[L'IE/T ]

(T-9)

e

Met de numerieke waarden f23

1 , 89. 10 -2 • L'IE

3, 7 eV. , T

e

3,7 eV. en g2/g3 = 1 volgt :
<crv>32

= 6. 10- 14 m3/sec.

Electronen de-excitatie zal naast emissie van belang gaan worden zie formule (T-6) als N .<0v>32 > A32 , dat wil zeggen :
e

(T-10)
4

Hieruit volgt dat N in dit geval groter is dan 4. 1020 m-3.
e
Aangezien botsings-processen een belangrijke rol spelen zullen
deze nader beschouwd worden. In Figuur T-2 zijn de botsings-doorsneden voor de excitatie van de c 3rr en B3rr niveau's vanuit de
g

u

grondtoestand weergegeven, zie Cartright [CAR 77].
(J
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Botsings-doorsneden als functie van T .
e

Uit deze figuur volgt dat voor efficiënte excitatie een hoge electronen-energie noodzakelijk is. Bij een energie van 14 eV. is de
excitatie-verhouding tussen c3rr

u

en B3rr

g

optimaal voor het berei-

ken van inversie. Aan de hand van deze waarde kan de, voor laserwerking, meest gunstige gereduceerde veldsterkte (E/p) berekend
worden.
Voor de gemiddelde vrije weglengte van de electronen geldt bij
benadering :
À

= l/a.N 0

(T-11)

m.

hierin is a de totale botsings-doorsnede (m 2 .) en No de dichtheid
van het gas in m- 3torr- 1 . Bij T
14 eV. volgt voor a een waarde
e

van 4,4.lü- 20 [GOD 73] waarbij ook de excitatie naar de niveau's
A3L+ E 3L+ W36 en D3L+ (zie appendix) is meegerekend.
g'

u'

u

g

Uit formule (T-11) vinden we dan voor een druk van 1 torr.
À

= 640 µm.

Voor de veldsterkte volgt dan

E = 14/À V /m.
Zodat de optimale gereduceerde veldsterkte wordt
E/p

opt.

=2,2.10 4 V /m.torr.
5

De vergelijkingen (T-1) tot (T-3) kunnen voor waarden van N < 10 2 om-3
e

en de op pagina 3

gegeven verwaarlozingen vereenvoudigd worden.

Voor stikstof gelden dan de volgende balans-vergelijkingen
(T-12)

dNC/dt
dNB/dt

N .N .<crv>
+ (Nc
e o
oB

dNf/dt

(T-14)

hierin zijn NC, NB, N0 , Ne en Nf respectievelijk de dichtheden van
het c 3rr , B3TI , X 1L+ (grondtoestand) niveau en de electronen- en
g

u

g

fotonen-dichtheid, ACB en BCB zijn de emissie-coëffiënten.
Verder geldt :
dN /dt = N .N .<crv> .
e

e

o

(T-15)

01

Voor de electronen-energie balans geldt.:
3.k.T .dN /2.dt
e

e

hierin zijn T

e

I 2 .R(t) - N .N .(<crv> B.E.B + <crv> .E )
e o
o
o
oC oC

(T-15)

- N .N ,<0v> .. E . - N .N .<crv> .E
e o
01
01
e o
ov ov

(T-16)

de electronen-temperatuur, I de stroom, R(t) de

plasma-weerstand en Eo B' E0 C' E01. de excitatie en ionisatie-energieën. De laatste term heeft betrekking op de excitatie van de
vibratie-toestanden van het grond-niveau.
De vergelijking voor het electrisch circuit is
L.(dI/dt) + I.(R(t) + ~)
waarbij L de zelfinductie en

= V0
~

-

0

Jt(I/C1)dt'

(T-17)

de weerstand van het Blumlein

excitatie-circuit zijn. De laatste term bevat de ontlading van
de eerste condensator, V is de laadspanning.
0

Door Gerry [GER 65] is vastgesteld dat bij de stikstof-laser
verzadiging optreedt, ook berekeningen van Ali [ALI 67] duiden
op verzadiging na circa 0,3 nsec. (bij 30 torr.). De aanname
van verzadiging; NC- NB« NC en

NC~NB~N

vereenvoudigt de op-

lossing van (T-12) tot (T-14) belangrijk, sommatie van (T-12)
en (T-13) levert :
dN/dt

= !.N e .No .(<crv> o C

+

<crv>

oB

) -

~.N.A_

-~o

(T-18)

Uit de vergelijkingen (T-15) tot (T-18) is door Ali [ALI 67]
de uitgangs-vermogensdichtheid P
berekend (Ef is de foton-energie).
6

Via formule (T-17) is tevens de invloed van verschillende circuitparameters te berekenen, De belangrijkste resultaten worden hieronder in enkele figuren weergegeven, Als eerste is in figuur T-4
de uitgangs-vermogensdichtheid als functie van de tijd, voor verschillende waarden van de zelfinductie, uitgezet,
40
p
(kW/cm- 3 )
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"Figuur T--4
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Uitgangs-vermogensdichtheid als functie
van de tijd en de zelfinductie,

Hierin komt duidelijk tot uiting dat het laser-vermogen toeneemt
bij lagere zelfinducties, dus snellere ontladingen,
Figuur T-5 geeft de electronen-temperatuur weer voor enkele waarden van de zelfinductie :
20
T

e

(eV.)

10

0
0

Figuur T-5

t

(nsec.Y

Electronen-temperatuur (T ) als functie
e

van de tijd en de zelfinductie,
Ook uit deze figuur blijkt het belang van een lage zelfinductie
voor het bereiken van een efficiënte laser-werking, daar dan de
7

hoge electronen-temperaturen bahaald worden.
Figuur T-6 geeft de electronen-dichtheid voor verschillende waarden van de zelfinductie weer.
1022

0

Figuur T-6
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Electronen-dichtheid als functie
van de tijd en zelfinductie.

Voor electronen-temperaturen lager dan 6 eV. is excitatie van
de vibratie-niveau's van de grondtoestand het belangrijkste verlies-proces. Figuur T-7 geeft de invloed hiervan op het laservermogen weer.
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Figuur T-7
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Invloed van de vibratie-verliezen.

Tenslotte geeft figuur T-8 de vermogensdichtheid als functie
van de laad-spanning weer.
Hieruit blijkt duidelijk de invloed van V , dat wil zeggen de
0

invloed van de gereduceerde veldsterkte (E/p). Een hogere laadspanning zal ook een hogere electronen-dichtheid tot gevolg
8

De voorgaande theorie en de in de figuren T-4 tot T-7 weergegeven
resultaten van berekeningen zijn gebaseerd op het werk van Ali
[ALI 67].
Als aanvulling worden nu enkele processen besproken die ook van
invloed zijn op de bezetting van de laser-niveau's. Al eerder is
de electronen-de-excitatie van het c 3rr naar het B3rr niveau geg

u

noemd, die van belang wordt bij electronen-dichtheden N > 4. 10 20 •
e
Verder zal ook electronen-de-excitatie van het c3rr niveau naar
u

het E 3I+ en het ion-niveau (X 2 I+) optreden. Uit berekeningen van
g

g

Vries [VRI 80] volgt dat de botsings-coëfficiënten evenredig zijn
met (~E)- 2 zodat de invloed van het E 3I+ niveau het grootst zal
g

ziJn (zie appendix A-2).
Voor de inversie-duur (formule T-6) volgt nu :
t

<

l/(A

CB

+

N .(<ov>
e

CB

+<ov>

CE

+<ov> .)

Ci

Deze extra de-excitatie processen geven aanleiding tot overheersing van electronen-de-excitatie boven stralings-de-excitatie bij
electronen-dichtheden N

e

>

10 20 • Hetgeen zal leiden tot een verde-

re verkorting van de pulsduur. In de praktijk kan deze waarde iets
hoger liggen, daar ook electronen-de-excitatie van het B3rr niveau
g

waarschijnlijk is, hierover zijn echter geen gegevens beschikbaar.
Uit de bovenstaande theorie kunnen nu de belangrijkste ontwerpeisen geformuleerd worden :
- de excitatie dient, gezien de korte duur van de optische puls,
zeer snel te zijn (5-10 nsec.)
- de gereduceerde veldsterkte (E/p) moet, voor de opbouw van de
inversie, zeer hoog zijn (220 kV/cm.atm.)
- de electronen-dichtheid N moet, om electronen-de-excitatie te
e

voorkomen, liefst kleiner blijven dan 10 20 m-3
Voor optimale laser-werking is tenslotte nodig :
- de ontlading moet over de hele lengte van het laser-kanaal
homogeen zijn.

9

Om

aan de hierboven afgeleide eisen van een zeer snelle ontlading

bij een hoge spanning te kunnen voldoen is een speciaal ontladingscircui t gekozen. Discrete condensatoren en hun aansluitingen hebben
een zelfinductie in de orde van enkele tientallen nano-Henry. Teneinde een lage zelfinductie te bereiken zijn de condensatoren, de
aansluitingen en het laser-kanaal geintegreerd tot één geheel; een
zogenaamde stripline. Het gebruikte circuit dat het eerst door
Blumlein ontworpen is, is weergegeven in figuur T-9.

d

Figuur T-9 : Laser-circuit naar Blumlein.
Bij het schakelen van de vonkbrug zal het deel-circuit, bestaande
uit de condensator e 1 en de vonkbrug gaan oscilleren. Na een halve periode zal de spanning over e 1 omgekeerd zijn, zodat dan de
dubbele spanning over het laser-kanaal staat, hetgeen gunstig is
in verband met de vereiste hoge gereduceerde veldsterkte.
Het electrisch schema van een Blumlein-circuit is in figuur T-10
weergegeven.
laser

L

v

vonk brug

figuur T-10 : Schema van het Blumlein-circuit.
Voor Le 1 , Le 2 geldt
L

=

µ 0 .b.d/l

nH.

Hetgeen voor de gebruikte lasers (zie bv. figuur T-9) een waarde
10

van 0,15 nH. oplevert.
De impedantie van de stripline's is gelijk aan ([BAS 72])

= 377.d/l.E r

Zo

-l

2

Q,

Hierin zijn b, d en 1 de afmetingen van de stripline (zie figuur T-9)
en

E

de relatieve dielectrische constante van het isolatie-materiaal.

r

De inducties Le
van L

v

en L kunnen verwaarloosd worden ten opzichte
, Le
1
2
1
, die een waarde van 5 tot 40 nH. heeft.

Voor de karakteristieke tijd

T

van de rechter helft van het circuit

geldt dan bij benadering
T

=

(L. e 1)

-~

(T-19)

Voor de stroom geldt
I = 1 0 .coswt.exp[--t/Td]
waarbij : 'd

=

2.L /R
v tot

A.
(R

tot

(T-20)

= Rlaser +Rvonkbrug )

Om uit de metingen een indruk te krijgen van de electronen-dichtheid
(N ) en de plasma-weerstand (R ) worden nog twee formules gegeven :
e
p
Ne
I/e.l.b.vd
m- 3
(T-21)
R
p

(T-22)

Hierin is : e de elementair-lading en vd de electronen-driftsnelheid.
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EXPERIMENTEN

Aan de constructie van de uiteindelijke laser ziJn een groot aantal experimenten vooraf gegaan. Hierbij kunnen twee hoofd-onderwerpen onderscheiden worden, namelijk
- experimenten met betrekking tot de electrische excitatie
- experimenten aangaande de homogeniteit van de ontlading in het
laser-kanaal.
De eerste groep experimenten kan verder onderverdeeld worden aan
de hand van de karakteristieke tijd (T) van de gepulste ontlading
- snelle excitatie (T

f::1

35 nsec.)

m.b.v. een conventionele vonkbrug
- zeer snelle excitatie (T

f::1

8 nsec.)

m.b.v. een coaxiale vonkbrug
- super-snelle excitatie (T

f::1

2 nsec.)

m.b.v. een vonk-kanaal.
De pulsduur van de ontlading is gelijk aan 3T.
Als kennismaking met het gebied van de stikstof-lasers ziJn
eerst een aantal proeven gedaan met een snel (T

= 45 nsec.)

circuit, Uit de theorie volgt dat voor efficiënte bevolking van
de lasèr-niveau's een zo. snel mogelijke ontlading gewenst is.
Ook de verwachte duur van de optische puls (circa 5 nsec.) duidt
aan dat langere ontladings-tijden niet meer bijdragen tot de laser-werking.
Uitgaande van deze

overwegingen werd besloten te proberen een

super-snelle excitatie van de laser te bereiken. Analyse van het
ontladings-circuit leert dat de zelfinductie van de vonkbrug bepalend is voor de karakteristieke tijd. Om boogvorming (hoge zelfinductie) in het vonk-kanaal te voorkomen zijn een groot aantal
experimenten uitgevoerd om een homogene doorslag te verkrijgen.
Deze zijn onder te verdelen in drie groepen; homogenisatie door
- foto-electrisch effect of foto-ionisatie
- voor-ionisatie met kruip- of corona-ontlading
- over-spanning met behulp van puls-laden
De experimenten betreffende de homogeniteit van de ontlading in
het laser-kanaal hebben vooral betrekking op de gebruikte electrode profielen en voor-ionisatie via kruip-ontlading.

12

Allereerst werd een snelle laser geconstrueerd aan de hand van een
artikel van D. Basting [BAS 72]. Hierbij werd gebruik gemaakt van
een eerder door Schellekens *gebouwde laser. De experimenten die met
deze laser uitgevoerd werden vormden een eerste kennismaking met
stikstof-lasers en het voornaamste doel was het bereiken van laserwerking en het verkrijgen van ervaring op het gebied van hoogspannings-techniek. Figuur E-1 geeft een indruk van deze laser.

Figuur E-1 : Stikstof-laser naar Basting.
Links is de vonkbrug zichtbaar en in het midden het laser-kanaal.
De twee platen die met het laser-kanaal verbonden zijn vormen met
de onderste plaat de condensatoren C 1 en C 2 uit figuur T-9. de
isolatie bestond uit twee laagjes Melinex (dikte 50 µm). De druk
in het laser-kanaal had een waarde

tussen 20 en 100 torr., de

capaciteiten C 1 en C 2 waren respectievelijk 12 en 22 nF., deze
werden opgeladen tot circa 15 kV.
Doordat de ontlading in het laser-kanaal slechts op één punt optrad (boogvorming) was er in eerste instantie geen laserwerking.
Na enige vruchteloze pogingen de ontlading te homogeniseren met
behulp van voor-ionisatie volgens J. Levatter [LEV 74] werd het
laser-kanaal gemodificeerd (zie figuur E-2).

kopers trip
t->"---""--'~~~~"';:4~---1-~-

isolatie-folie

Figuur E-2

*

[SCH 75]

Gemodificeerd laser-kanaal.
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De ontladings-ruimte wordt in dit geval begrensd door twee isolerende folies met daarop twee koperstrips. Als de laser geschakeld
wordt ontstaan in de holten tussen de electroden en de folies hoge
veldsterkten die aanleiding geven tot kruip-ontlading over de folies. Die kruip-ontlading zorgt voor de voor-ionisatie van het laser-kanaal. Deze ingreep resulteerde in een hemogene ontlading en
tevens in laser-werking. De laser werkte optimaal bij een druk van
60 torr. (electrode-afstand 2mm.) en had een pulsduur van 5 nsec.
De electrische puls had een duur van 150 nsec. De zelfinductie van
de vonkbrug was circa 20 nH.
Daar bij deze experimenten de zelf gemaakte condensatoren herhaaldelijk doorsloegen zijn, mede met het oog op de nieuw te ontwikkelen laser, enkele proeven gedaan met isolatie-materialen. De D.C.
doorslag-spanning van enkele folies zijn samengevat in onderstaande tabel:
Melinex 50 µm

15 kV. in lucht

17 kV. in olie

Melinex 200 µm

35 kV.

38 kV.

Kapton 50 µm

7 kV.

8 kV.

My lar 200 µm

32 kV.

35 kV.

Tabel E-1 : Doorslagspanning van isolatie-folie.
Bij het schakelen van de condensatoren bleek echter bij lagere laadspanningen al doorslag op te treden. De isolatie moet in dit geval
twee à drie maal zo dik uitgevoerd worden. Gezien de experimentele
ongemakken is het werken met olie alleen interessant om overslag
te voorkomen bij spanningen groter dan circa 35 kV.
Nadat bij de laser van figuur E-1 de isolatie vervangen was door
twee laagjes Melinex van 200 µm. heeft deze verder steeds probleemloos gewerkt. Uit de tabel en proeven blijkt dat het zinvol is om
in plaats van êén dikke folie enkele laagjes dunne folie toe te passen, de kans op doorslag ten gevolge van stofjes op de folies verminderd daardoor

sterk~

Proeven met de eerste laser bevstigden dat de inductie van de vonkbrug bepalend is voor de snelheid van de excitatie. Voor de realisatie van een supersnelle ontlading (T

~

2 nsec.) is een zeer laag in-

ductieve vonkbrug nodig. De gedachte was een vonkbrug te construeren
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met de zelfde afmetingen als het laser-kanaal en hier ook een homogene doorslag te bewerkstelliggen. De zelfinductie van de vonkbrug
zou dan niet langer door een nauw kanaal van een boog-ontlading bepaald worden maar voornamelijk door de geometrie van de stripline
en in de orde van één nanohenry liggen. Om te proberen een homogene
doorslag in het vonk-kanaal te krijgen zijn een groot aantal experimenten gedaan. Onderstaande figuur geeft een indruk van de daarvoor
geconstrueerde laser.

Figuur E-3 : Laser met vonk-kanaal.
De middelste plaat vormt de aard-electrode, hier om heen ziJn zes
laagjes Melinex (50 µm.) aangebracht waar over twee koperfolies
liggen die de condensatoren C 1 en C 2 (rechts en links) vormen.
Tussen deze is het laser-kanaal (boven) aangesloten en tussen C 1
en de aardplaat het vonk-kanaal (onder). De kanalen (80 cm. lang)
zijn zodanig ontworpen dat de druk van vacuum tot circa 10 atm.
(in het vonk-kanaal) kan variëren. De vacuum- respectievelijk drukdoorvoeren zijn zeer laag inductief uitgevoerd.
De condensatoren C 1 en C 2 hebben een capaciteit van 8,1 nF. en
9,5 nF. De impedantie van de stripline's is 0,13

~en

de zelfin-

ductie is 0,15 nH. Voor de laser- en vonkbrug-kanalen is op grond
van de geometrie een zelfinductie van 0,6 nH. berekend.
Het laser-kanaal is verder uitgevoerd met de in figuur E-2 aangeduide geïsoleerde metaal-strippen.
Als eerste is geprobeerd een homogene ontlading in het vonk-kanaal te realiseren door met behulp van het foto-electrisch effect
de ontlading te conditioneren. Door de kathode van de vonkbrug te
15

bestralen worden foto-electronen vrijgemaakt die een homogene voorionisatie van het kanaal veroorzaken. De bedoeling is dat deze
voor-ionisatie leidt tot een homogene doorslag van het vonk-kanaal.
Voor de bestraling van de kathode werd een tweede stikstof-laser
met een conventionele vonkbrug gebouwd. Deze laser werkte bij een
spanning van 40 kV. en had een geschatte puls-energie van 2 mJ.
Kathode-materialen die voor deze golflengte (337,1 nm.) geschikt
zijn, zijn Berillium, Mangaan en Chroom (zie Landolt [LAN 59] ).
In het vonk-kanaal is gebruik gemaakt van Chroom daar dit het enige
beschikbare materiaal was. Figuur E-4 geeft de opstelling weer waarmee geëxperimenteerd werd.

~
' .l

l

j

10 cm.

Figuur E-4 : Stikstof-laser en hulp-laser (bovenaanzicht).
Rechts is de hulp-laser getekend met een drie-hoekige condensator
C 1 die met de vonkbrug verbonden is. In het midden is het laserkanaal dat in één lijn ligt met het vonk-kanaal van de hoofd-laser
(zie figuur E-3). Bovenstaand principe bleek niet te werken; er
trad geen doorslag op in het

vonk-kanaal. De in [LAN 59] gegeven

absolute spectrale gevoeligheid van Chroom heeft bij 337,1 nm.
een

waarde van 3.10-8 C/cal. Voor een puls-energie van 2 mJ. volgt

dan een ladings-productie van l,4.I0- 11 C. Hetgeen overeenkomt met
circa 9.10 7 electronen.
Recent onderzoek aan parallelle vonkbruggen door G. MÜller [MUL 81]
geeft een minimale oppervlakte-lading van 4.I0- 11 C/rran 2 op als
noodzakelijk voor het starten van een ontlading. Deze oppervlakteladings-dichtheid wordt in bovenstaand ontwerp niet gehaald en het
niet optreden van doorslag is dus aannemelijk.
Na het verschijnen van bovengenoemd artikel is het principe van
foto-electrische triggering van een vonkbrug nogmaals geprobeerd.
Nadat de laserbundel op de kathode van een conventionele vonkbrug
gefocusseerd was bleek inderdaad doorslag op te treden.
Na het foto-electrisch effect is als tweede het principe van
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foto-ionisatie geprobeerd om een homogene doorslag te verkrijgen.
In een artikel van H. Seguin [SEG 73] wordt de mogelijkheid besproken van efficiënte twee en drie-staps foto-ionisatie processen in
gassen. De op dit principe gebaseerde experimenten werden ook uitgevoerd met de opstelling van figuur E-4. In het vonk-kanaal werd
de damp van enkele vloeistoffen togevoegd. Als eerste werd p-xyleen

C5H4(CH3) geprobeerd, later ook Benzylamine (C5H5CH2NH2) en Trin-propylamine (CH3CH2CH2)3N. Deze gassen werden gekozen vanwege
hun lage ionisatie-potentiaal van respectivelijk 8,45 , 7,65 en
7,23 eV. [MOR 77] en hun sterke absorptie van ultra-violet licht.
Ook hier bleek het niet mogelijk om met behulp van laser-licht
een doorslag te krijgen. Daar een stikstof-laser met een significant grotere uitgangs-energie niet gebouwd kan worden zijn bovenstaande methoden verlaten.
De derde methode die geprobeerd werd berust op het zelfde principe als de voor-ionisatie van het laser-kanaal (kruip-ontlading)
dat werd toegepast in de eerste laser (zie pag. 13 ). In figuur
E-5 is de opbouw en het electrisch schema weergegeven.
kopers trip

isolatie-folie

500 pF.
0

Figuur E-5 : Voor-ionisatie van het vonk-kanaal.
Links zijn de koperen strippen zichtbaar die nu alleen in de
buurt van de kathode zijn geplaatst om doorslag via deze strippen te voorkomen. Op de strippen werd met behulp van een externe
vonkbrug een spanningspuls gebracht zodat dezelfde velden optreden als eerder genoemd, en een kruip-ontlading gestart wordt.
Met deze methode was het mogelijk de vonkbrug te ontsteken. Er
trad geen homogene ruimtelijke ontlading op, maar wel een aantal parallelle doorslagen. De werking van deze vonkbrug was
echter zeer onreproduceerbaar, het aantal parallelle doorslagen varieerde van 3 tot circa 15. Verder bleek doorslag op te
treden tussen de koperen strips en de kathode.
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Vanwege deze moeilijkheden werd vervolgens als vierde geprobeerd
de ontlading te conditioneren met de voor-ionisatie van corona-draden. Eerst werd gewerkt met twee corona-draden bij de kathode die
op dezelfde manier als figuur E-5 weergeeft van een spannings-puls
werden voorzien. Ook bij deze methode traden een varierend aantal
(circa 5) parallelle doorslagen op. Een verbetering leverde de toepassing van een tweede paar corona-draden. Figuur E-6 geeft de opbouw en het electrisch schema weer.
corona-draden

+

vhsp

- vhsp
0

Figuur E-6 : Vonk-kanaal met corona-draden.
In het schema zijn twee circuits getekend, die beide met dezelfde
externe vonkbrug geschakeld worden. De condensatoren worden negatief opgeladen, zodat bij het schakelen een positieve puls op de
corona-draden zal ontstaan. De draden die het dichtst bij de kathode gemonteerd zijn, krijgen vanwege de kleinere capaciteit
het eerst spanning en vormen als het ware de voor-ionisatie voor
de tweede set draden, die later op spanning komen. Met deze uitbreiding nam het aantal parallelle vonken toe tot circa 10. Ook
deze methode is echter niet betrouwbaar, soms bleken de draden
zelfs naar de kathode toe getrokken en daar vast-gelast te worden.
In alle boven genoemde gevallen staat het vonk-kanaal continu
onder spanning en is een

hoge druk (circa 5 atm.) in het kanaal

vereist om spontane doorslag te voorkomen. De vorming van een
boog-ontlading is juist bij hoge drukken nauwelijks te vermijden.
Het volgende expe.riment heeft dan ook betrekking op een vonk-kanaal met een lagere druk.
Daar in dit geval de hoog-spanning niet continu op de laser kan
staan moet worden overgegaan op puls-laden. Hierbij worden aan
de laser-condensatoren C 1 en C 2, die in eerste instantie on18

geladen zijn,externe (discrete) condensatoren (die wél geladen zijn)
parallel geschakeld, waardoor C 1 en C 2 ook op spanning komen. Figuur E-7 geeft het schema weer.

vhsp
20 MD

c

3
24 nF.

laser

c

2

c4
24 nF.

S-laser

c

S-extern

1

L-2
0

Figuur E-7 : Pulslaad-circuit.
Het Blumlein-circuit bestaat uit C 1, C2, het laser-kanaal en het
vonk-kanaal (S-laser). De spoel L-2 maakt het laden van de condensatoren C 3 en C 4 mogelijk en houdt C 1 en C 2 in ongeladen toestand. Met behulp van de externe vonkbrug (S-extern) worden C 3
en

C 4 parallel geschakeld aan C 1 en C 2. Deze worden dan opge-

laden tot circa 0,7.Vh

.
sp
Met deze schakeling was het mogelijk zowel in het laser- als in
het vonk-kanaal een homogene doorslag te verkrijgen. Daartoe moest
echter de druk in het vonk-kanaal verlaagd worden tot 100 torr.
Bij een electrode-afstand van 4 nnn. treedt dan doorslag op bij
circa 3 kV. zodat dit circuit niet geschikt is voor het bereiken
van de

theoretische eis van een hoge E/p en dI/dt. Ondanks de ho-

mogene ontlading was bij de experimenten geen laser-werking waarneembaar.
De laatste experimenten voor het verkrijgen van een super-snelle
ontlading maken ook gebruik van de pulslaad-techniek.
De werking berust op het principe dat bij een snelle spanningspuls met een spanning groter dan de doorslag-spanning van het gas
eerder de vorming van een glim-ontlading optreedt dan een boogontlading.
In tegenstelling tot de vorige schakeling worden de laser-condensatoren C 1 en C 2 nu gewoon opgeladen tot circa JS kV. De druk
in het vonk-kanaal is 1,5 atm.
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In onderstaande figuur is deze pulslaad-schakeling weergegeven.
Aan het gewone Blumlein-circuit zijn de condensator C 3 en de externe vonkbrug (S-extern) toegevoegd. Verder is C 1 verlaagd tot
ongeveer 1 nF.
- v hsp
20 MQ

c

3
24 nF.

laser

1c2

S-laser

rl î J

+ vh sp

20 MQ

S-extern
0

0

Figuur E-8 : Tweede pulslaad-circuit.
(~ 30 kV.). Door C
sp
klein te maken ten opzichte van C 3 en deze laatste op te laden

De condensator C 3 wordt opgeladen tot 2.Vh

tot de dubbele spanning kan bij schakelen van S-extern een spanning
van bijna 1,9.Vh

op C 1 bereikt worden. Figuur E-9 geeft de opsp
bouw van de schakeling weer.

Figuur E-9 : Laser met pulslaad-circuit.
Om

een zo snel mogelijke puls te krijgen is C 3 ook uitgevoerd als

een stripline-condensator (dit is de extra folie over C 1). De condensator C 1 is evenals de "hete" kant van het vonk-kanaal gesegmenteerd uitgevoerd om het ontstaan van een glim-ontlading te bevorderen. Met deze opbouw kon geen homogene doorslag bereikt worden; er
trad, ondanks de segmentatie, steeds doorslag in één punt op.
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Na deze serie experimenten werd besloten genoegen te nemen met een
minder snelle excitatie (T

~

8 nsec.). Deze laser wordt in het vol-

gende hoofdstukje besproken.
Voor een optimale laser-werking is een homogene ontlading in het
laser-kanaal noodzakelijk. De homogeniteit van de ontlading wordt
bepaald door de electrode-profielen en de eventuele voor-ionisatie.
Bij de eerder besproken lasers is gebruik gemaakt van electroden
met een profiel zoals door T. Chang [CHA 73] berekend is. De vergelijking voor een half profiel in het X-Y vlak is :
y

=

~TI +

k.cosh x

Figuur E-10 geeft een helft van het profiel weer voor verschillende
waarden van de parameter k. Bij
0' 1 .

de laser-profielen is k gelijk aan

j

y/yo
2

0
0

2

3

4

x/yo

Figuur E-10 : Electrode-profiel volgens Chang.
Gecombineerd met de kruipontladings-voorionisatie (pag.

13) bleek

inderdaad een zeer homogene ontlading realiseerbaar voor drukken
kleiner dan 200 torr. De laser-werking was echter zwak. Daarom werd
het kathode-profiel voorzien van scherpe groeven (tophoek 30° afstand 0,2 mm.) zie figuur E-11 het tweede paar. Het doel van de
groeven is een hoge initiële electronen-dichtheid te creëren met
behulp van veld-emissie bij de scherpe kanten. Hierdoor werd de laser-werking iets beter. Pas nadat de anode-electrode halfrond was
gemaakt was er sprake van sterke

DO DO
Chang

1

qser-werking.

Chang +

Halfrond +

gegroefd

gegroefd

Figuur E-11 : Electrode-profielen.
Bij het derde electrode-paar was de ontlading duidelijk minder
homogeen, hetgeen ook niet verbeterd kon worden door voor-ionisatie.
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CONSTRUCTIE
Van de uiteindelijke laser.

Na de negatieve resultaten van de experimenten met betrekking op
het construeren van een zeer laag-inductieve vonkbrug, werd een
laser ontworpen voor ontladingen met een karakteristieke tijd van
circa 5 nsec.
Voor deze laser werd een coaxiale vonkbrug met een zelfinductie
van ongeveer 5 nH. gekozen. Figuur C-1 geeft een doorsnede van
deze vonkbrug weer.

trigger

Figuur C-1 : Coaxiale vonkbrug.
Teneinde de zelfinductie zo laag mogelijk te houden is deze vonkbrug verzonken in de aard-plaat bevestigd. De condensator C
kon daardoor alleen aan de bovenkant uitgevoerd worden, zodat deze kleiner werd dan in figuur E-7. De waarde is 1n dit geval 3,6 nF.
De condensator C 2 heeft bij deze laser een waarde van 10,7 nF.
De electroden in het laser-kanaal bestaan uit een halfronde
(anode) en een gegroefde strip, zie ook figuur E-11. Figuur C-2
geeft een perspectivische indruk van de uiteindelijke laser.

Figuur C-2 : Laser met coaxiale vonkbrug.
Rechts van het laser-kanaal is de condensator C 1 zichtbaar, die
verbonden is met de vonkbrug. Condensator C 2 is links bevestigd.
22

In onderstaande figuur wordt een gedetailleerder (rechter) z1J-aanzicht en een voor-aanzicht gegeven.
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Zij- en voor-aanzicht van de uiteindelijke
laser.
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MEETMETHODEN

Om

een indruk te krijgen van de laser-werking ziJn enkele metin-

gen noodzakelijk.
In eerste instantie zijn van belang het tijds-verloop en intensiteit van de optische puls en het tijds-verloop en absolute grootte
van de exciterende stroompuls.
Dit deel van het verslag

beschrijft hoe de metingen ziJn opgezet

en geeft in het geval van de stroonuneting enige theoretische achtergrond.
Optische puls :
Het tijds-verloop van de optische puls is gemeten met behulp
van een PIN-diode (foto-diode HP 5082-4220) in combinatie met
een 400 MHz. geheugen-oscilloscoop (type 7834 van Tektronix)
De schakeling rond de PIN-diode is weergegeven in onderstaande
figuur.
r------------
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Figuur M-1

______ .....J

0

Meet-circuit met foto-diode.

Het signaal van de foto-diode wordt gemeten over een weerstand
van 50 Q waarmee tevens de coaxiale signaal-leiding karakteristiek is afgesloten.
De stijgtijd van de foto-diode is afhankelijk van de belastingsweerstand en de bias-spanning, en bedraagt in bovenstaande schakeling circa 0,5 nsec.
De condensator van 10 nF. (laag-inductief, keramisch) sluit de
signaal-kring voor frequenties groter dan 20 MHz. kort.
De oscilloscoop bepaalt de stijgtijd die bij deze metingen haalbaar is, deze bedraagt circa 1 nsec.
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De energie van de laser-puls is bepaald met een pyro-electrische detector (type GEN.TECH. 55-02). Deze detector is bedoeld
voor meting van puls-energieën van enige Joules. De gevoeligheid in het bereik van de laser-pulsen van de stikstof-laser
(enkele milli-Joules) is gering. Tevens wordt de, in dit bereik, opgegeven ijknauwkeurigheid kleiner. Voor deze metingen
is dan ook een onnauwkeurigheid van cica 50% realistisch.
Stroompuls :
De grootte en het verloop van de stroom ziJn op twee manieren
gemeten. Bij de eerste manier is een weerstand in het ontladings-circuit opgenomen en werd de spanning hierover gemeten.
Figuur M-2 geeft een indruk van de opbouw.

I

Figuur M-2 : Doorsnede van vonkbrug met weerstand.
Een pen van de vonkbrug is via een roest-vrij stalen ringetje
als meetweerstand verbonden met het huis van de vonkbrug dat
tevens de coaxiale retour-leiding is. Het ringetje heeft een
weerstand van 6,2 milli-ohm. Uit de spanning, gemeten tussen
het huis en de aard-electrode volgt dan voor de stroom :
I

= U/6,2 kA.

Doordat bij deze metingen een galvanische verbinding bestaat
tussen de laser en de oscilloscoop zijn deze bijzonder storings-gevoelig. Het begin van de stroom-puls kan dan ook niet
reproduceerbaar vastgelegd worden, alleen de oscillatieperiode was betrouwbaar te meten.
Bij de tweede manier om de stroom te meten werd een Rogowskii-spoeltj e gebruikt. De volgende figuur geeft een indruk
van een Rogowskii-meting.
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u

Figuur M-3 : Rogowskii-spoeltje om stroomdraad.
Het spoeltje omvat magnetische flux van de stroomdraad en de
spanning U zal evenredig zijn met dl/dt. Als het spoeltje de
stroom geheel omsluit zal de spanning onafhankelijk zijn van
de plaats waar de stroom door het spoeltje loopt. Door integratie van deze spanning vinden we de stroomsterkte als functie van de tijd.
De in de Rogowskii-spoel geinduceerde spanning U. wordt gei

geven door :
U.
i

=

-d~/dt

= -M. dl/dt

(M-1)

waarin M de coëfficiënt van wederkerige inductie tussen de
stroomdraad en de spoel is.
De flux, ten gevolge van de stroom, door het spoeltje omvat
is gelijk aan :
~

= µo.A.N.I/l

(M-2)

hierin zijn A het oppervlak van ëén winding, N het aantal
windingen en 1 de lengte van de spoel.
Voor M volgt nu :
M=

~/I

= µo.A.N/l

(M-3)

De zelfinductie van de spoel is gelijk aan
L

= µo.A.a.N 2 /l

(M-4)

waarbij a een factor is die de mate van koppeling tussen
de windingen aangeeft.
De Rogowskii-spoel (met zelfinductie L en inwendige weerstand Ri) wordt vervolgens belast met een weerstand

~·

zie

figuur M-4.
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0

Figuur M-4 : Schema van Rogowskii-meting.
Voor bovenstaand schema gelden de volgende vergelijkingen
Ui + L.dI/dt + I.Ri + I.~ = 0
urn =I.~
Voor U opgelost en Fourier-getransformeerd

(M-5)

m

Urn= ~.M.jwI/Ri + ~ + L.jwI

(M-6)

Indien voldaan is aan de ongelijkheid
-lwL 1 »

Ri + Rb

volgt voor U

m

um = M.~.I/L

(M-7)

In dit geval is de schakeling dus zelf al integrerend en
is U rechtstreeks evenredig met de stroom I.
m

Opbouw :
Om

de invloed van stoor-velden te voorkomen en om een onbekende

bijdrage tot de zelfinductie te vermijden zijn de aansluitdraden van het spoeltje dicht bij elkaar gebracht en werden de
20 windingen uitgevoerd als twee over elkaar heen gewikkelde
spoeltjes van elk 10 windingen die de stroom linksom danwel
rechtsom omsluiten. Hierbij blijft de oriëntatie van de wikkelingen behouden, dus niet bifilair gewikkeld.
Met behulp van de formules (M-3) en (M-4) vinden we dat M gelijk is aan 7,2 nH. en L = a.148 nH.
De afsluit-weerstand

~

bestaat uit enkele stukjes weerstands-

draad van 2 rmn. lengte, is zeer laag inductief en heeft een
weerstandswaarde van 8,4 milli-ohm.
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Ook bij deze methode werd de stroom in de vonkbrug gemeten.
Figuur M-5 geeft een indruk van de opbouw.
I

Rogowskii-spoeltje

um

Figuur M-5 : Vonkbrug met Rogowskii-spoeltje.
Daar de factor a uit formule (M-4) onbekend is, is het noodzakelijk het spoeltje te ijken. Daartoe werd de stroom-puls van een
Velonex pulsgenerator gemeten met het Rogowskii-spoeltje en met
een laag-inductieve meet-weerstand van

l~.

Figuur M-6 toont beide

oscillogrannnen.

Vertikaal : 5 mV./div. (boven, Rogowskii)
1 A./div. (onder, weerstand Hl)
Horizontaal : 2 nsec./div.
Fi~uur

M-6 : IJking van het Rogowskii-spoeltje.

Uit bovenstaande ijking volgt voor U van het spoeltje
m

U
m

= 2 ,2 mV. /A

Voor a volgt dan een waarde van 0,18 hetgeen gezien de grote
windingen-afstand en het feit dat het spoeltje rond gebogen is
een aannemelijke waarde is. Voor L volgt nu een waarde van 27 nH.

23

RESULTATEN
Alle hieronder genoemde resultaten hebben betrekking op de laser
met een coaxiale vonkbrug, zie pag 22 ,
Deze laser bleek optimaal te werken bij een druk van circa 60 torr.
De beste reproduceerbaarheid werd verkregen als vóór elke ontlading
het gas ververst was.
Als eerste is het tijdsverloop van de optische puls gemeten. Daar
de laser een sterke bron van radio-frequente storing is moest de
detector afgeschermd en zelfs in een andere ruimte opgesteld worden.

Om verzadiging van de foto-diode te voorkomen moest de laser-puls
eerst belangrijk verzwakt worden. Figuur R-1 geeft de vorm van de
laser-puls weer.

Vertikaal : 40 mV./div.
Horizontaal : 4 nsec./div.

Figuur R-1 : Tijdsverloop van de optische puls.
De halfwaarde-breedte van de puls is 4 nsec., een waarde die geheel voldoet aan de theoretische verwachtingen.
Als de laser-vonkbrug getriggerd werd, was de pulshoogte binnen
10 procent constant. Bij vrijlopende laser-werking waren de variaties groter (tot 20 %).
De divergentie van de laser-bundel is circa 10 mrad. De bundelafmeting op één meter afstand van de laser

is 10 x 5 mm. De

grote waarde van de divergentie is te verklaren uit het feit dat
de laser geheel zonder spiegels werkt. De divergentie wordt dan
voornamelijk bepaald door de ontladings-geometrie.
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Verder werd met een pyro-electrische detector de energie van de
puls gemeten, deze bleek circa 2 mJ. te zijn (zie pag. 24 ).
Met de eerder gemeten halfwaarde-breedte van 4 nsec. volgt dan
voor het vermogen van de laser-puls circa 500 kW.
Het rendement van de laser-excitatie is, met een condensatorenergie van 2,8 J. ongeveer 7. 10 -4 . Ook deze resultaten komen
overeen met de verwachtingen en met gegevens van commerciële lasers.
Gezien het uitgangspunt van het afstudeerwerk, het realiseren
van een zo snel mogelijke ontlading, zijn de metingen van de ontladinsstroom het belangrijkst. Uit deze metingen kunnen tevens
enkele gegevens van het ontladings-circuit afgeleid worden.
Alle nu volgende oscillogrannmnen van de stroom zijn met het
Rogowskii-spoeltje opgenomen.
Voor de laser-werking is in eerste instantie het eerste deel van
de stroom-puls van belang. Figuur R-2 geeft dit gedeelte weer.

Vertikaal : 2,3 kA./div.
Horizontaal

5 nsec./div.

Figuur R-2 : Begin van de stroompuls.
Het meest opvallende van bovenstaande figuur is, dat de stroom
twee pieken vertoont. Ter controle is de Rogowskii-spoel aan
één kant los gesoldeerd. Er was toen geen signaal ten gevolge
van capacitieve koppeling of common-mode zichtbaar bij bovenstaande gevoeligheid.
De verklaring voor de dubbele stroom-piek is gelegen in het
feit dat de ontlading in het laser-kanaal niet meteen start
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maar een zekere opbouw-tijd nodig heeft.
Uit het ontladings-circuit, hieronder nogmaals

w1~ergegeven,

is af

te leiden dat de eerste piek correspondeert met het ontladen van
de eerste helft van de pulslijn (e 1) en de tweede met de ontlaadstroom van de tweede helft (e 2). (e J= 3,6 nF. e 2= 10,7 nF.)
laser
Le 2

re I

Ll

Le 1

2

lC

2

Ijc

1

rel

L
v
vonk brug

Figuur R-3 : Ontladings-circuit.
Een stroom-meting waarbij de tweede helft van de pulslijn is weggelaten bevestigt dit, nu is namelijk alleen de eerste piek zichtbaar, zie onderstaande figuur

Vertikaal : 2,3 kA./div.
Horizontaal : 5 nsec./div.

Figuur R-4 : Stroom van halve pulslijn.
Een tweede bevestiging volgt uit een meting van zowel de stroom
als de optische puls met dezelfde triggering (figuur R-5).
In deze figuur is te zien dat de optische puls pas verschijnt
bij de tweede stroom-piek, dat wil zeggen de piek tengevolge
van de ontlading in het laser-kanaal.
Tevens is in deze figuur te zien dat de optische puls eindigt
terwijl de stroom nog toeneemt, hetgeen bevestigt dat de laserwerking "ge-quenched" wordt bij hogere waarden van N .
e
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Vertikaal : 2,3 kA./div. (boven)
20 mV./div. (onder)
Horizontaal

Figuur R-5

S nsec./div.

Stroompuls (boven) en optische puls (onder).

Onderstaand oscillogram geeft de stroompuls door de vonkbrug weer
op een langere tijdschaal. Hier valt duidelijk het sterk oscillatorisch karakter van de ontlading op.

Vertikaal : 2,3 kA./div.
Horizontaal

50 nsec./div.

Figuur R-6 : Stroom door vonkbrug.
Uit deze figuur en de figuren R-2 en R-4 kunnen enkele grootheden
van het ontladings-circuit bepaald worden.
Als eerste kan de zelfinductie van de vonkbrug L

berekend worden.

Uit figuur R-4 volgt een karakteristieke tijd

T

v

T :

= 3,7 nsec.

De capaciteit van de eerste condensator is 3,6 nF.
Zodat volgt : L = , 2 /c J = 3,8 nH.
v

Uit figuur R-2 is de plasma-impedantie aan het begin van de ontlading te berekenen: R = V/I = 2,1 ~.
p
De plasma-impedantie op een later tijdstip kan bepaald worden met

behulp van figuur R-6.Uit de demping volgt via formule T-22 voor
de plasma-impedantie R' een waarde van 0,12 ~.
p
Met behulp van formule T-21 kan een indicatie voor de electronendichtheid N berekend worden :
e

Ne = I/l.b.vd.e = 3,7.1019 (m-3)
Deze waarde geldt voor het begin van de puls, bij toenemende
stroom zal de electronen-dichtheid toenemen.
Bij bovenstaande berekening is l= 50 cm. en b= Srrnn. genomen. Voor
de drift-snelheid vd is de waarde van 10 6 m/sec. gebruikt, zie
figuur 3 in een artikel van A. Sierra [SIE 79].
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CONCLUSIES
-Als eerste kan genoemd worden dat het mogelijk is gebleken een
werkende stikstof-laser te construeren. De optische eigenschappen (pulsduur 4 nsec. en vermogen

van~

500 kW.) voldoen geheel

aan de verwachtingen.
-Ten tweede is bereikt dat de (electrische) excitatie-duur belangrijk verkort is. De verhouding van de karakteristieke tijden
van de electrische- en optische puls is nu 3:1 (bij de conventionele stikstof-laser was deze verhouding 30:1 ).
-Als derde blijkt dat het mogelijk is een zeer laag inductieve
vonkbrug

(~

5 nH.) te construeren als schakelaar voor de laser.

-Ten vierde volgt uit gelijktijdige metingen van de electrische
en optische puls dat inderdaad bij hogere electronen-dichtheden
"quenching"

optre~dt

door electronen-de-excitatie.

DANKWOORD
Hierbij

wil ik de vakgroep Digitale Technieken (E) danken voor

het uitlenen van de 400 MHz. storage-oscilloscoop.
Voor de perfecte constructie van de laser ben ik Jan van Asten
erkentelijk.
Tenslotte (lest-best) ook miJn dank, voor de constructie van de
hulp-lasers (voor de foto-electrische experimenten) en de onmisbare technische ondersteuning bij alle experimenten, aan Ries van
de Sande.

34

LITERATUUR
[KRU 75]

Kruger

J. Quant. El. 11 801

[GOD 73]

Godard

J. Quant. El. 10 174

[WAG 64]

Wagner

Z. Naturforschg.

[SEA 62]

Seaton

Atom. and Mol. Processes ch. Il

[CAR 77]

Cartright

Phys. Rev. A.

[GER 65]

Gerry

Appl. Phys. Lett. 7 6

[ALI 6 7]

Ali

Appl. Opties

[VRI 80]

Vries

Phys. Rev. A.

[BAS 72]

Basting

Opto El. 4 43

[LEV 74]

Levatter

Appl. Phys. Lett. 25 703

[SCH 75]

Schellekens

Stageverslag THE

[LAN 59]

Landolt

Zahlenw. und Funct. dl. 6

[MUL 81]

MÜller

Ignition caract. of non-decoupled parall.
spark gaps.

19 716

16 1041
6 2115
22 940

Max Planck Inst.

[SEG 73]

Seguin

Appl. Phys. Lett.

[MOR 77]

Morikawa

J. Appl. Phys. 48 1230

[CHA 73]

Chang

[SIE 79]

Sierra

Rev. Sci. Instr. 44 405
Appl. Phys. Lett. 35 764

23 370

35

APPENDIX
Hier onder volgt de afleiding van de formules T-4 en T-5
met de eerder gegeven vereenvoudigingen volgt voor de som van
formule T-1 en T-2
(A-1)
integratie levert :
N2 + N3

= Ne .N 1 .<crv> 13 .t

(A-2)

combinatie van deze uitdrukking en T-1 geeft :
dN3/dt

= Ne .N1.<crv>13

+ N .[N .N1.<crv> 13 .t - N3].<crv>23 e
e

(A-3)
oplossen van deze vergelijking levert

(A-4)
hierin is : a

= Ne .<crv>32

+ N .<crv>23 + A32

e

ontwikkeling van de e-macht, voor kleine tijden, tot in de tweede orde
orde geeft formule T-4 , combinatie met formule A-2 levert T-5 .
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