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Samenvatting 

Na de beschrijving van een massaspectrometeropstelling, ontworpen en gebouwd 
voor de bemonste~ing van ionen die in een Townsendontlading worden gevormd, 
wordt een methode geïntroduceerd om driftsnelheden van ionen in hun eigen
of vreemd gas, te meten. 

Bij deze methode wordt in een niet-zelfstandige Townsendontlading een bekend 
ionendichtheidsprofiel opgebouwd. In een driftveld, tegengesteld aan het ont
ladingsveJd wordt dit profiel naar één van de elektroden gezogen. In deze 
elektrode zit een gaatje waarachter zich een massaspectrometer bevindt. De 
drifttijden liggen in het microsecondengebied waardoor een markante dichtheids
gradiênt tijdens de drift nauwelijks verandert. 

Het ruimtelijk profiel wordt in de tijd geanalyseerd. 

Uit de plaats van de gradient op de tijdas wordt de driftsnelheid berekend. 
Voor een aantal waarden van Ed/Po zijn op deze wijze de driftsnelheden van 
de ionen Ne+ en N2+ in neon bepaald. De waarden voor Ne+ komen goed overeen 
met de metingen van Hornbeck (13). 

Uit de waarden van N2+ is de gereduceerde veldvrije beweeglijkheid ~rO af-
2 -1 -1 geleid. De waarde van ~rO = 11 + 1 cm .V .sec . 
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Algemene inleiding 

In 1973 is in de werkeenheid elementaire processen van de 

groep Atoomfysica een onderzoek gestart bedoeld om met behulp 

van een massaspectrometer elementaire processen die tot vorming 

van ionen leiden te bestuderen. Als vormingsmilieu voor de ionen 

is het go~d gedefinieerde .milieu van de Townsendontlading geko..., 

zen. 

M.Mosharrafa en H.Oskam noemen een aantal voorwaarden waar

aan een massaspectrometer moet voldoen voor goede identificatie 

en kwantitatieve analyse van de ionen. (l) Omdat het door Paul 

ontwikkelde massafilter aan deze voorwaarden voldoet is ook in 

bovengenoemde werkeenheid besloten dit filter als massaspectro

meter te kiezen. 

Door Len~ens (2) is een eerste aanzet tot het onderzoek ge

daan. Uit zijn werk zijn enkele extra eisen geformuleerd waaraan 

een nieuw te bouwen opstelling moet voldoen. Mijn afstudeerwerk 

omvat het ontwerpen, bouwen en operationeel maken van deze nieuwe 

opstelling. 

In dit verslag wordt deze opstelling besproken en de eerste 

metingen vastgelegd. 

Hoofdstuk l geeft de beschrijving van de opstelling. Het beoogde 

onderzoek ( 16) stelt een aantal specifieke eisen. De technische 

problemen die hieruit voortvloeien worden besproken. 

In Hoofdstuk 2 wordt een meetmethode voor het meten van driftsnel

heden van ionen in het eigen- of in een vreemd gas, geintroduceerd. 

Enkele resultaten voor Ne+ in Ne en N2+ in Ne worden gegeven. 
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Hoofdstuk l 

Een Townsendontlading kenmerkt zich door zijn eenvoud. De 

ontlading wordt gecreëerd in een homogeen veld tussen twee vlakke, 

evenwijdige elektroden. De dichtheid van de, in de ontlading 

aanwezige ladingsdragers, is zo klein dat het homogene veld niet 

wordt .verstoord. Naast cumulatieve aanslag en ionisatie zijn ook 

axiale diffusie en wisselwerking tussen de geladen deeltjes te 

verwaarlozen. (9) (10) Dit alles maakt de ontlading geschikt 

voor een beschrijving gebaseerd op elementaire processen. 

Lemmens heeft aangetoond dat de koppeling van een massa

spectrometer aan deze ontlading mogelijk is en dat daardoor ele

mentaire processen die tot vorming van ionen leiden voor meting 

toegankelijk zijn. Enkele van deze processen zijn: 

1. termoleculaire associatie en complexvorming, 

(X+ + 2X + x; + X) (X+ + A + X + XA+ + X) 

2. Hornbeck-Molnar ionisatie, 
* + -(X + x + x2 + e ) 

3. niet-resonante ladingsoverdracht, 

(X+ + A + A+ + X) 

4. Penning ionisatie, 

(x* + A + A+ + e + X). 

Ook biedt de koppeling van een massaspectrometer aan deze ontlading 

een nieuwe mogelijkheid voor het bepalen van de prim;üre ionisatie

coëfficiënten (zie Appendix l). Driftsnelheidsmeting2n van ionen 

in het eigen- of vreemd gas zijn mogelijk. 

Nodige voorwaarden hiervoor zijn: 

1. Enkele onafhankelijke ontladingsgrootheden zoals de elek

troden afstand d en de druk P0 moeten variabel zijn. 

2. Er moet een keuzemogelijkheid zijn tussen zelfstandige en 

onzelfstandige ontlading. 

3. De verontreinigingsgraad van het gas moet kleiner zijn 

dan l p.p.m. 
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4. Tijdens de experimenten moet de ladingsdruk constant 

blijven. 

5. Zowel geïntegreerde stroommeting als pulstelmeting moet 

mogelijk zijn. 

Figuur 1 geeft een schematisch overzicht van de opstelling. 

De recipiënt (c), waarin zich het massafilter (cl) en de ionen~ 

multiplier (c4) bevinden, wordt met het pompstel (d) ge~vacueerd. Tussen de 
voorvacuumpomp (d5) en oliediffusiepomp (d7) is een olie-absorber (d2) ge-
plaatst. De automatische klep (d4) sluit bij het uitvallen van de spanning 
en belucht dan tevens de voorvacuumpomp. Op de diffusiepomp is een, met 
freon gekoeld, baffle (dl) geplaatst. De voorvacuumdruk wordt gemeten met 
een piranimanometer (d3). Met de ionisatiemanometers (c2) en (b5) wordt de 
hoogvacuumdruk gemeten. 

De gasontladingsruimte (a) en het gasbehandelingssysteem (b) 

zijn door kleppen (b2, b6, b9) met de recipiënt te verbinden. Om 

het afgassen van de wanden tot een minimum te beperken wordt het 

deel van de opstelling binnen de arcering tot 350°C uitgestookt 

in een hete lucht oven QD. 
Vanuit het voorraadvat (bll) wordt het buffervat (b4) met 

gas gevuld. Een kataforesebuis (b7) pompt, in combinatie met een 

titaan-zirkoongetter (blO), verontreinigingen uit het buffervat. 

Een regelcircuit waarin een capaciteitsmanometer (bl) en 

een automatische klep (b3) /ijn opgenomen, houdt de druk in het 

ontladingsvat (a) gelijk aan een referentiedruk. Deze referentie

druk wordt met de oliemanometer (bl2) ingesteld. 

De ontlading wordt gecreëerd tussen twee vlakke, evenwijdige 

schijfelektroden waarvan de anode (a2) verplaatsbaar is met een 

schroefmicrometer (al). Deze anode is van kwarts en is voorzien 

van een goudlaag. De wand tussen het gasontladingsvat en de reci

piënt is tevens kathode (a3). Door een gaatje in het hart van de 

kathode stroomt een mengsel van neutralen en ionen de recipiënt 

binnen. 

Een eenvoudige ionenoptiek geeft de ionen de gewenste begin

voorwaarden voor het massafilter. Aan het eind van het filter 

wordt de ionenbundel met een elektrostatische spiegel (c3) over 

n/2 radialen afgebogen en met een ionenmultiplier gedetecteerd. 



---- ---------------------

1- - - -

~ cl 
d?_ 0 d'< r.:::~ d-, A 

~r ds elf 
d.6 

Fig.l Schets van de opstelting.Voor de verklaring van 

de tekens -zie §1,1. 

•. 
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Bij het ontwerpen van het pompstel stonden de volgende drie 

eisen centraal: 

1. In alle vaten van de opstelling moeten drukken lager dan 

1x10-8 torr kunnen worden bereikt. 

2. Het pompstel.moet. edelgassen kunnen pompen. 

3. Bij een ontladingsdruk van 100 torr moet de recipiënt

druk beneden 5x10-S torr blijven. 

De eerste eis heeft tot gevolg dat de opstelling uitstookbaar 

_moe~ zijn. Aan de tweede eis is eenvoudig te voldoen door een 

turbomoleculairpomp of een diffusiepomp als hoogvacuumpomp te 

kiezen. Om financiële redenen is een oliediffusiepomp gekozen. 

Bij deze keuze hebben ook de volgende overwegingen een rol ge

speeld: 

a. Voor het bereiken van de onder punt 1 genoemde drukken, 

is het gebruik ~Tan een baffle noodzakelijk ( 11) . De com

binatie van de cliediffusiepomp en een met freon gekoeld 

baffle heeft, in verband met het continu in bedrijf zijn 

van het pompstel, de voorkeur. 

b. Bij kamertemperatuur is de dampdruk van de moderne dif-

fusiepompoliën in de orde van 10- 10 torr (TI). 

Het baffle wordt gekoeld met een eentrapskoelmachine die met 

1500 g freon F12 is gevuld. Buiten bedrijf en met alle onderde

len op kamertemperatuur is de absolute druk 5 atm. De bedrijfs

drukken voor de vloeistof- en dé damptak zijn respektievelijk 

8 atm. en 1 atm. ( abs . ) . 

Uit het Mollier-H.log P-diagram voor F12 volgt dat de tempe

ratuur van het baffle dan ongeveer -30°C is. (15) Voor een olie-

diffusiepomp is de oliestroomdichtheid 
-6 -2 -1 3x10 g.cm .min. . Een olievanger op 

5 -dichtheid met een factor 3x10 (11). 

door terugslag gelijk aan 

-30°C verlaagt deze stroom-

Door de overcapaciteit van de koelmachine (378 Kcal.uur- 1 

bij -6°C) is het mogelijk dat de compressor een mengsel van vloei-

stof en damp te verwerken krijgt. Om dit te voorkomen is tussen 

de vloeistoftak en de damptak een warmtewisselaar opgenomen. 

De derde eis, opgelegd door de ionenmultiplier , betreft 

de pompsnelheid van de pomp. Voor de gekozen configuratie van de 
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recipiënt (zie fig. 1 ) is 1000ltr./sec toereikend. 

Tussen het pornpstel en de recipiënt zit geen klep. Het 

pornpstel moet daardoor, na het uitstoken van de opstelling, 

continu in bedrijf blijven. Daarvoor is een pompbeveiligings

systeem gebouwd. 

Bij het ontwerpen van het vat is uitgegaan van de buizen 

die door De Hoog en Van Montfort voor hun onderzoek aan Townsend

ontladingen zijn gebruikt (9) (10) en van de voorwaarden genoemd 

op pagina 3 . Figuur 2 geeft een schets van het vat vervaardigd 

uit roestvrijstaal type 304. De inhoud is 3 liter. De elektroden 
-2 hebben een diameter van 6x10 m. Hun onderlinge afstand d is tot 

een maximurn van 2xl0- 2rn in te stellen met een schroefmicrometer. 

Een schaaldeel is 10- 5rn. Met hetzelfde schroefmetermechanisme 

worden de elektroden evenwijdig gesteld. Om de elektroden heen 
-2 is een pyrex cylinder met een inwendige diameter van 6,2xl0 rn 

geplaatst. Deze voorkomt dat de ontlading om de elektroden heen 

gaat staan. 

Evenals bij de buizen van De Hoog en Van Montfort is de • 

anode verplaatsbaar. Door de koppeling van het massafilter aan 

de ontlading is foto-emissie door bestralen van de achterzijde 

van de kathode niet mogelijk. Daarom is niet de kathode maar de 

anode van kwarts gemaakt en van een laagje goud van ·ongeveer 

10- 8rn voorzien. Om nu de primaire fotostroom te genereren wordt, 

deer de anode heen, de kathode met ultraviolet licht bestraald. 

In het hart van de kathode, die 5x10- 3rn dik is en uit roestvrij

staal type 304 is gemaakt, zit een gaatje met een diameter van 

3x10- 5rn en een lengte kleiner dan lxl0- 5m. Om dit bij benadering 

ideale gat aan te brengen is eerst aan de recipiëntzijde een co-
o I 

nisch gat geboord. De tophoek van dit gat is 54 30. 

Daarna wordt een hardmetalen doorn met dezelfde tophoek en 

bekende lengte in dit gat gedrukt en vastgekit. Aan de ontladings

zijde wordt de wand nu afgelept tot de doorn juist door het opper

vlak steekt. Met deze methode blijkt het mogelijk gaatjes met een 

diameter van 1xl0- 5rn te maken. 

r· 
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figuur 2. Het ontladingsvat 
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Voorwaarde 3 stelt eisen aan het gebruikte gas en aan het 

afgassen van de wanden van de diverse vaten. Om dit laatste te 

beperken is de opstelling zo geconstrueerd dat uitstoken tot 

450°C mogelijk is. Om het ontladingsvat met zo zuiver mogelijk 

gas te vullen zijn een aantal maatregelen getroffen waarvan de 

resultaten slechts k0alitatief te geven zijn. 

Als gasvoorraadvat is een pyrex cylinder gebruikt welke in

wendig van een titaan-zinkoonlaag is voorzien (10). De 4n het 

gas aanwezige verontreinigingen worden door deze laag in een pro

ces ~at een combinatie is van adsorptie, absorptie en chemische 

absorptie gebonden (11). Vanuit dit voorraadvat, waarvan de vul

druk 900 torr is, wordt het buffervat, met een inhoud van 6 liter, 

tot een gewenste druk gevuld. Het buffervat is voorraadvat voor 

de ontladingsruimte en tevens anoderuimte voor een kataforese

buis. De kataforesebuis dient om het gas in het voorraadvat te 

zuiveren. De lengte van deze buis is 0,8 m. De diameter is 

2x10- 2m. De werking berust op een entmengeffect dat optreedt in 

een gelijkstroomontlading in een homogeen mengsel van gassen (17) . . 
In de stationaire ontlading zijn de dichtheden van de verontrei-

nigingen aan de kathode randvoorwaarden voor die aan de anode. 

Binding van deze verontreinigingen door een titaan-zinkoon

laag op de wand van de kathoderuimte, verlaagt de dichtheden aan 

de anode en daarmee die in het buffervat. 

Om aan voorwaarde 4 te voldoen moet het gas, dat uit het 

gaatje in de kathode strooffit, worden aangevuld. Een gasregelsys

teem houdt de druk in het ontladingsvat binnen 5x10- 2 torr gelijk 

aan een vooraf ingestelde referentiedruk. 

Voor kwantitatieve analyse, identificatie en bestudering 

van de vormingsprocessen van ionen in een gasontlading is het 

gebruik van een massasprectrometer een nodige voorwaarde. Het 

instrument moet aan de volgende eisen voldoen: 

1. Voldoende oplossend vermogen. 

Een resolutie groter dan 100 is voor de bestudering van 

processen in edelgassen, moleculaire gassen en mengsels 

daarvan, niet noodzakelijk. 
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2. Groot dynamisch bereik en hoge gevoeligheid. 

Studies aan afterglows en niet-zelfstandige Townsend

ontladingen eisen dit. Ook componenten welke slechts 

in geringe mate aanwezig zijn, kunnen een belangrijke 

rol spelen. 

3. Voor goede kwantitatieve representatie van de diverse 

ionendichtheden, mag geen energiediscriminatie optreden. 

4. Om de drukafhankelijkheid van de diverse processen te 

bestuderen moet het instrument, ook bij gasontladings

drukken tot 100 torr zijn efficiënte werking behouden. 

5. Het instrument moet uitstookbaar zijn. Een verontreini

gingsgraad groter dan 1 p.p.m. van het gebruikte gas 

is onaanvaardbaar (zie 2). 

6. In bedrijf mag het instrument geen invloed uitoefenen 

op de ontlading. 

Het door Paul en medewerkers ontwikkelde massafilter voldoet 

aan de bovengestelde eisen (I}. Daarom is een dergelijk instru

ment gebouwd. Ontwerpeisen waren: 

a. Een resolutie M/6M = 100. 

b. Transmissie van 100% bij M/6M = 100. 

De onder b genoemde eis komt voort uit het feit dat, voor niet

zelfstandige Townsendontladingen, de stroomdichtheden in de orde 
-9 2 van 10 A/cm liggen. Voor de onder punt 2 genoemde componenten 

is dan een hoge detectie efficiëntie noodzakelijk. 

Bij het ontwerpen van de lens is uitgegaan van een door 

Story (18) gebruikte constructie. De elektroden hebben hierbij 

een cirkelvormige loodrechte doorsnede. De ontwerpeisen zijn: 
6ro -3 

1. De lens moet 0,2 m lang zijn. Verder moet ro < 5x10 

zijn, Hierbij is r
0 

de kortste afstand tussen de elektro

den en de as van het elektrodensysteem.(zie appendix 2). 

2. De lens moet, met behoud van de mechanische nauwkeurig

heid, uitstookbaar zijn tot 450°C. 
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Om aan de tweede eis te voldoen, zijn de elektroden uit 

spanningsvrij roestvrijstaal type 304 gemaakt. Als isolatie

materiaal is baronnitride gebruikt. Figuur 3 geeft een schets 
-'2 

van de lens. De elektroden hebben een diameter 2r = l,lxlO rn 

en zijn binnen lxl0- 5rn rond, recht en evenwijdig. De verhouding 
r ro = 1,1468 (_§_) (zie appendix 2). De staven worden door twee 

isolerende houders van baronnitride in vierpoolsymmetrie gehouden 

en liggen hierin onder ~ van hun omtrek aan. In gemonteerde toe-

stand is f.,r 
0 

-5 = 2xl0 rn. Het geheel is met een glijpassing in een 

roestvrijstalen cylinder geplaatst en heeft hierin een axiale 

speling van 5xl0- 4rn. Dit om te voorkomen dat ongelijkrnatig uit

zettBn tijdens het uitstoken tot beschadiging leidt. De cylinder 

heeft een inwendige diameter van 4xl0- 2rn en is elektrisch geiso-

leerd opgehangen. Aan de houders zijn centreerblokjes van horon

nitride bevestigd. Zij dienen om de lens ten opzichte van de 

bundel uit te richten en.voorkornen tevens het torderen van het 

stavenstelsel. In deze blokjes zijn gleuven aangebracht voor de 

bevestiging van de afEluitroosters en de ionenoptiek. De capaci

teit van ieder elektrodenpaar tot zijn omgeving is 50 picofarad. 
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· e 1 ens Figuur 3 D 

0 z Z-' +1 q 

Figuut 4 . Ionenoptiek 
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Het hangt van de beginwaarden uzd en ûzd af of een stabiel 

deeltje de elektroden raakt. De eis van 100% transmissie van het 

filter komt dus neer op het stellen van bovengrenzen aan deze 

beginwaarden. 

Paul geeft de volgende waarden (5) 

(1) uzd < ~ r (L}M)~ bij uzd = 0 
0 M 

uzd < 0,16 r OW 
(L}M) ~ bij u = 0 

M zd 
( 2) 

Voor de index zd zie figuur 4. 

Voor scheiding van stabiele en instabiele ionen bestaat er tevens 

een bovengrens voor de axiale snelheid zzd" Combinatie van 

(zzd)max met (2) geeftj (7) 

( 2a) (·I·) 1·0- 2 r 2 /L 2 
u z zd < 1,44 x 

Ocm m 
bij u = 0 zd 

Om nu bij gekozen resolutie zoveel mogelijk deeltjes aan een ge

combineerde voorwaarde van (1) en (2a) te laten voldoen is een 

eenvoudige ionenoptiek gebouwd. Hierbij is uitgegaan van het ~ 

conisch gat in de kathode (zie figuur 4). 

Plaatst men op z = z een rooster op potentiaal ~ dan g g 
ontstaat hierin een veld dat bij benadering lineair is in de 

coördinaten. Veronderstellen we lineariteit dan zijn 

op een voudige wijze de bewegingsvergelijkingen van een deeltje 

m8t larling q en massamaf te leiden. De waardenuzg en (~/i)zg 

zijn daarmee te berekenen. Deze waarden zijn randvoorwaarden voor 

het twee-elektrodenobjectief dat gevormd wordt door het rooster 

en een diafragma op z ~ zd. 

Is de ruimte voor z > zd veldvrij dan veroorzaakt dit ob

jectief op z = zd een hellingsverandering van de baan gelijk a 

aan: (3) 

( 3) 
= uzd x (~g - ~d) 

f.:t(Zd - Zg) X ~d 

Aan deze intreeoptiek z~Jn enkele numerieke berekeningen uitge-

voerd. Bij ,'}~ = 100 en ~d = -10 Volt voldoet een 

maximaal aantal deeltjes aan de gecombineerde randvoorwaarde (1) 
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en (2) voor ~g = -44 Volt. 

In de praktijk wordt de maximale bundelstroom bereikt bij 

~d = -15 Volt en ~g = -60 Volt. Na het afsluitrooster volgt een 

kooi van Faraday en een elektrostatische spiegel. Met de poten

tialen ~d en ~f is de divergentie van de ionenbundel te regelen 

(19). De reflectie van de bundel aan de spiegel berust op het 

feit dat de deeltjes in het homogene deel van het veld tussen de 

plaat en het rooster een paraboolbaan beschrijven. De indring

diepte 1 moet groter zijn dat de roosterconstante d. Verder is 

de spiegel als bundelchopper te gebruiken. De deeltjes doorlopen 

nogmaals de kooi van Faraday en worden door een EMl deeltjes

detector type 9707 gedetecteerd. Deze deeltjesdetector, met 

versterkingsfactor 10 5 , kan in combinatie met een picoampere

meter of pulstelapparatuur worden gebruikt. 

. . 

1.6 Resultaten. ---------------
Na 48 uur uitstoken van de opstelling op 350°C was de reci-

-9 . -8 
piëntdruk 5xl0 torr. De druk in het buffervat was 1,5xl0 torr. 

In figuur 5 wordt de recipiëntdruk Pr uitgezet als functie 

van de gasontladingsdruk Pg bij kamertemperatuur. Uit een extra

polatie van deze grafiek kan worden afgeleid dat aan de eis: 

recipiëntdruk lager dan 5xl0-5torr voor een ontladingsdruk van 

100 torr, wordt voldaan. 

In figuur 6 wordt de door Penning en Addink gemeten 

Fasehengrafiek voor zuivere Neon vergeleken ~et de door ons ge

VGnden waarden (punten) van de doorslagspanning, 4 uur na het 

vullen van het ontladingsvat. Deze doorslagspanningen liggen 

hoger dan die van een Neon-Argon mengsel met een verhouding van 
6 • 10 .1. Door het gebruik van Neon tijdens de experimenten is het 

testen van het filter op de maximaal haalbare resolutie niet mo

gelijk. De elektrodenspanningen van de ionenoptiek (zie figuur 4) 

zijn bij maximaal signaal: 

~g = -60 V ~m = +175 V 

~d = -15 V ~F = -50 V 

~f = -15 V 
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Hoofdstuk 2 

2.1. Inleiding 

De driftsnelheden van ionen als functie van E/P0 ZlJn fundamenteel voor de 
beschrijving van gasontladingen waarin de ionen een belangrijke bijdrage 

leveren tot de stroom. 
'. 

In de liter~tuur onderscheiden.zich een aantal methoden o~ deze snelheden te 
meten. 
In een door Hornbeck uitgevoerd experiment wordt uit een tijdsanalyse van de 
buisstroom van een met licht gepulsde nietzelfstandige Townsendontlading de 

driftsnelheid van de gevormde ionen afgeleid. Er is geen massa~dentificatie 
m.b.v. een massaspectrometer (13). 
Beaty en Patterson gebruiken voor hun driftsnelheidsexperimenten een drift
buis. Door de lengte van de buis liggen de drifttijden in het milliseconden
gebied. Er treedt vervorming van het initiële ionendichtheidsprofiel op door 

diffusie in de richting van het driftveld. 
Ook bij dit experiment wordt geen massaspectrometer geb··uikt (21). 
Albritton e.a. gebruiken voor hun metingen een driftbuis waaraan een massa
spectrometer is gekoppeld. Ook hier treedt een niet te verwaarlozen diffu~sie 

in de richting van het veld op (12). 

In het hierna besproken experiment wordt in een nietzelfstandige Townsend
ontlading in neon een bekend ionendichtheidsprofiel opgebouwd (zie appendix 
1). 

In een driftveld, tegengesteld aan het ontladingsveld wordt dit profiel 
naar één van de elektroden gezogen. 
In deze elektrode zit een gaatje waarachter zich een massaspectrometer 
bevindt. 
De drifttijden liggen in het microseconden gebied zodat tijdens de drift, 
een markante dichtheidsgradient nauwelijks verandert door diffusieprocessen. 
Het profiel wordt in de tijd geanalyseerd. 

Uit de plaats van de gradient op de tijdas wordt de driftsnelheid berekend. 



17 

2.2. Apparatuur en meetmethode 

Het blokschema van figuur 8. geeft een overzicht van de, voor dit expe~iment, 

gebruikte apparatuur. 
Het ontladingsvat, het massafilter en de gasbehandeling zijn in hoofdstuk 1. 
van dit verslag besproken. 
De ionen worden in een nietzelfstandige Tovmsendontlading gevormd. De metalen 

elektrode (zie figuur 7.) fungeert als anode. Aan de goudlaag van de kwarts
kathode worden met behulp van de U.V. lamp fotoelektronen gegenereerd. 
De ruimtelijke ionenverdeling, die zich tijdens de ontlading opbouwt, heeft 
de volgende vorm: 
(zie appendix 1.) 

(1) + n (x) 

- - + Hierbij is n (0) de elektronendichtheid aan de kathode, v0 en v0 ZlJn res-
pectievelijk de elektronen- Pn de ionendriftsnelheid in het ontladingsveld 
E0, en a is de primaire io1.i~atiecoëfficiënt. 

Op x = d bevindt zich de anode. 
Bij het experiment wordt dit profiel, bij herhaling, in een ontladingsfasé 
gevormd en tijdens een driftfase naar de anode gezogen. Het ontladingsveld 
E0 wordt daartoe momentaan omgeschakeld in een driftveld Ed. E0 en Ed hebben 

tegengesteld teken (zie figuur 7.). 
Duur een herhalingsfrequentie van de driftfase zijn regelbaar met de trigger
generator. De stijlheid van de schakelflank is 0,2 microseconde. 
In de anode zit een gaatje waara:nter zich het massafilter bevindt. Een uiterst 
klein deel van de ionen, die de anode bereiken, passeert het gaatje, wordt 
door het filter op specifieke lading geselecteerd en door de ionenmultiplier 

gedecteerd. De anodepulzen van de multiplier worden met een pulsversterker 
versterkt en via een pulsvormer naar de C.A.T. (Computer of Average Transients) 
een 1024 kanaalsanalysator, gevoerd. 
Bij de gebruikte telmanier wordt het tijdsinterval tussen het moment van om
schakelen van het veld en het moment van detectie van het eerst binnenkomende 

ion gemeten en vastgelegd. 
Na een puls van de triggergenerator worden de kanalen doorlopen. De adres-
of kanaaltijd is daarbij 0,3 microseconde. De eerste, binnenkomende puls stopt 
de address advanceen deponeert een eenheidspuls in het bijbehorende kanaal. 
Het kanaalregister wordt op nul gezet. 
Door herhaalde extractie van de ionen wordt op deze manier een histogram van 
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de aankomsttijden opgebouwd. 

Het aantal pulzen per extractie is zo laag dat de aankomststatistiek niet wordt 
verstoord. · 

In figuur 9. wordt een karakteristiek tijdshistogram vergeleken met de ana
lystische curve (1). 

De markante dichtheidsgradient is hier 4 kanalen breed. De tijd van aankomst 
' • • '< ' 

van deze gradient aan de anode volgt uit het histogram. 

Het quotient van de elektrodenafstand en deze tijd geeft de betreffende ionen
driftsnelheid. 



~ 

<lJ 
+-' 

lf) 

c 
<lJ 
+-' 
c 
0) 
> 
(l) 

~__. 

CU 
~ 

(l) 
L 

I 
I . 

20 

100 Lo 'ZcJ. ... ... ..., ,.,.. 

l 
EdJPo= 40 

75 

50 ,. 
I 

25 

0 
~~"~~A .. ~~·\ . 

~· 
0 20 40 60 80 100 120 1 [+ 0 

aankomsttijd in ;USec. 

Figuur 9. Analytische curve en karakteristieke aankomsttijdhistogram 
+ voor Ne .. 



21 

2.3. De resultaten 

Om een indruk te krijgen van de mate van afgassen van de wand van het ont
ladingsvat, is over een periode van 2,5 uur, om de 15 minuten, een ionenspectrum 

van een zelfstandige Townsendontlading in neon gemeten. De ontladingspara-
-6 meters hadden de vol gen de waarden. i b = 1 * 10 .l\mpere .... V = 230 Vo 1t 1 

d ~ 1 cm en. Po = 2 Torr •. · 
De druk p0 is de gereduceerde druk en is als volgt gedefinieerd 

p 
Po = 273 T 

waarbij p de gemeten druk en T de gastemperatuur in K is. Het ionenspectrum 
bestond uit de volgende ionen: 

+ + + + . Ne 20 , Ne 21 , Ne 22 en N2 1n de respectievelijke verhoudingen 

1 : 0,003 : 0,1 : 0,01 

Deze verhouding veranderde niet tijdens de controlemeting, zodat er, tussen 
de elektroden, kennelijk ee~ dynamisch evenwicht bestond tussen de toename 
van de verontreinigende s~i~stof die door desarptie van de wand kwam en de 
reinigende werking van de ontlading. 
Tijdens de eerste driftsnelheidsmetingen bleek echter een relatief grote~ 

hoeveelheid stikstofionen in de ontlading aanwezig te zijn. Na h.ree uur meten 
in de gepulste mode was de verhouding van de ionen van een stationaire ont
lading (zie boven) 

N+ + N + 4 1 3 : Ne 20 : 2 = 0,00 : : 0, 

Uit een vergelijking van de bra~Jspanning van de ontlading, op dit tijdstip, 
met de grafieken van Penning en Addink voor neon-argon mengsels (22), kon 

het stikstofpercentage op 0,01% argonequivalenten worden afgeschat. De 
conclusie, dat bij de gepulste ontlading de zelfreinigende werking ontbreekt, 
lijkt gev1ettigd. 
Van deze onverwacht grote aanwezigheid van stikstofverontreiniging, is ge
bruik gemaakt door de driftsnelheid van N2+ in neon als functie van Ed/p0 
te meten. 
Figuur 10 geeft de gevonden experimentele waarden als functie van Ed/Po· 
Bij de driftsnelheidsmetingen van Ne+ in Ne is v66r iedere meting het gas
ontladingsvat met schoon gas gevuld. 
De waarden van Ne+ blijken zeer goed overeen te komen met de metingen van 

Hornbeck (13). 
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Uit de waarden van N2+ ZlJn de gereduceerde beweeglijkheden van N2+ in neon 
berekend en in figuur 11 uitgezet tegen Ed/p0. 
De gereduceerde beweeglijkheid J.lr is als volgt gedefinieerd; (20) 

vd Po 2 -1 -1 
J.lr = r- *lbO cm .volt .sec 

d 

0~arbij vd de driftsnelheid in cm.sec- 1. 

De limiet van Pr voor Ed/p0 ~ 0 geeft de gereduceerde, 
heid Pr , waarmee, met de Einstein relatie 

0 
llgkT 

D = -
e 

de diffusiecoëfficiënt D te berekenen is. 

veldvrije beweeglijk-

Uit de extrapolatie van de grafiek in figuur 11. naar lage waarden van Ed/Po 
+ 2 -1 -1 volgt dat voor het N2 ion in neon geldt; llr = 11 ± 1 cm .volt .sec 

0 
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2.4. Discussie 

Tijdens het driften van de ionen naar de anode treden er reactie- en di.ffusie
processen op die het dichtheidsprotiel verstoren. Uit figuur 9. blijkt echter 
dat het experimenteel gevonden dichtheidsprotiel nauwelijks af~tijkt van theo

retische profiel. Dit wettigt de conclusie dat de drifttijd vele malen kleiner 
is ·dan de reactie- en diffusietijden. · 

Een belangrijk aspect bij de discussie over de tijdschaal waarop mogelijker

wijs een verstoring van het gemeten profiel optreedt, wanneer tussentijds 
.vorming of vernietiging van ionen plaatsvindt, is de ongewilde en onbekende 
concentratie van N2 in de ontlading. Zoals uit §2.3 blijkt, zijn exacte 
gegevens over deze concentratie niet voorhanden zodat de reactietijden van 
de processen die tot vorming of vernietiging van de ionen Ne+ en N2+ leiden, 

niet kunnen worden bepaald. 
Daarom is voor de betreffende reacties een benedengrens berekend voor de 
concentratieverhoudingen a~ ~ (CN 2J/[NeJ)i waarvoor de reactietijd kleiner 
is dan 50 microseconden. 
Als de werkelijke cor.centratie groter is dan deze benedengrens kan een aan-. 
tasting van het dichtheidsprotiel worden verwacht. Bij de berekeningen voor 
N2+ is Po = 10 Torr gesteld. 
De door t~ärk en Oskam (J:i) gebruikte reactieconstanten ki worden gebruikt. 
De volgende reacties spelen een rol: 

Ne+ 

vernietiging: (1) Ne+ + 
+ N2 -r N2 + Ne 

met -12 3 -1 K1 = 2,9 * 10 cm .sec 

6,4 * 10-2 

Conclusie: Uit de waarde van het afgeschatte stikstofpercentage 
(0,01%) blijkt duidelijk dat in ons geval de reactie
tijd van dit proces vele malen groter is dan de 
drifttijd. 

(2) + + Ne + 2Ne -r Ne2 + Ne 

-32 6 -1 met k2 = 4,2 :1: 10 cm .sec 

+ Conclusie: Voor alle driftsnelheidsmetingen van Ne was de 
ontladingsdruk p0 s 3 Torr zodat de reactietijd T2 
van dit proces groter bleef dan 2 milliseconden. 
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vorming: 

vernietiging: (3) 
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De ionen die de ondergrond bij de Ne+ histogrammen • 
veroorzaken zijn in een nietzelfstandige ontlading 
gevormd. Deze ontlading brandt, op de elektronen 

die door foto~missie en secundaire processen uit de 

anode worden gegenereerd tijdens de driftfase. 

+ + N2 + N2 + Ne ~ N4 + Ne 
-29 6 -1 met k3 = 1,2 * 10 cm .sec 

a3 > 1,3 * 10 -2 

Conclusie: zie conclusie proces (1) 

vorming: De ondergrond bij het N2+ histogram wordt hoofdzakelijk 
veroorzaakt door het Penningionisatie proces: 

3 + (4) Ne( P2) + N2 ~ N2 + Ne + e 

welk proces ook tijdens de driftfase optreedt. De 
hoogte van de ondergrond is een functie van de elektro
denafstand door de vernietiging van metastabielen • 
aan de elektroden. 

Ook diffusieprocessen zullen, op de door ons gehanteerde tijdschaal, nauwelijks 

aanleiding geven tot verstoring van het theoretische dichtheidsprofiel. 
Beschouwen we het probleem van een ionenwolk welke onder invloed van een 
elektrisch veld door een gas drift, dan is de gemiddelde, relatieve verplaat
siny 1~1 van de ionen ten opzichte van het massamiddelpunt van de bewegende 
wolk (20); 

waarbij d de elektrodenafstand, Vd de driftsnelheid en· D de diffusiecoëfficiënt 
van het betreffende ion is. 
We betrekken het bovenstaande op ons probleem. 
Door een eenvoudige transformatie is lxl in _t_ , de gemiddelde relatieve 

d Td 
verplaatsing langs de tijdas van het histogram, om te zetten. Td is hierbij 
de drifttijd. 

Nemen we aan dat de waarden van Ed/P0 zo laag zijn dat de ionen in thermisch 
evenwicht zijn met het gas dan volgt uit de Einsteinrelatie de diffusie-
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coëfficiënt D van het betreffende ion (zie §2.3}. 

Stellen we d = 1,5 cm en T = 300 K dan volgt uit (5) dat 

(~) = 4,3 * 10-2 
+ ,d Ne 

·en (~) 5,5 * 10-2 

+ ,d N2 

waaruit blijkt dat het boven gestelde juist is. 

De relatieve fout in de driftsnelheid, tot 20% van de hogere waarden van Vd' 
wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de onnauwkeurigheid in de plaatsbepaling 

van het beginpunt van het histogram, op de tijdas. 
Hoewel het nulpunt, van deze as goed gedefinieerd is, kan het slechts als 
referentiepunt vüor verschilmetingen dienen. De drifttijd van het ion door 
het massaf~lter , 0 is namelijk een functie van Ed/P0. 

Met de verschilmethode is de relatieve fout tot 10% te reduceren. 

De relatieve fout in Ed/p0 wordt hoofdzakelijk bepaald door de relatieve 
fout in P0 welke voor drukken, lager dat 1 Torr, waarden aanneemt, groter 
dan 10%. -Deze fout wordt deels veroorzaakt door het regelcircuit dat de ontladings-
druk binnen 5 * 10-2 Torr gelijk houdt aan de referentiedruk, en deels door 

-2 de gebruikte afleesmethode van deze referentiedruk die op 3 * 10 Torr 
nauwkeurig is. Het gebruik van een kathetometer kan deze laatste onnauw
keurigheid aanzienlijk verminderen. 
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3. Conclusies 

De koppeling van een massafilter aan een Townsendontlading, met behoud van 

de vereiste ontladingscondities, blijkt mogelijk. 
Uit figuur 6. blijkt dat voor de stationaire ontlading in neon de gas
zuiverheidseis; verontreinigingsgraad kleiner dan l.p.p.m, verwezenlijkt is. 
De uitbreiding naar pulstelmeting betekent voo~ de analysator een vergrotin~ 

van het dynamisch bereik met minimaal 2 decaden in de richting van hogere 

gevoeligheid. 
Naast.de bestaande methoden, kan ook de beschreven driftsnelheidsmeetmethode 
een waardevolle bijdrage leveren tot de bepaling van de driftsnelheden van 
ionen in eigen- maar vooral in vreemde gassen. Dit omdat het initiêle 
ionendichtheidsprofiel, dat door de ontladingsparameters wordt bepaald, 

bekend is en omdat op drifttijdschaal nauwelijks uitsmering van dit profiel 

optreedt. 
Hoewel de relatieve fout in de meetresultaten groot is, is deze voor een 
groot gedeelte terug te voeren op de apparatuur .. 
De verlaging van de kanaaltijd kan de nauwkeurigheid aanzienlijk verhogen. 
De storende achtergrond in het aankomsttijdhistogram kan voor een deel 

worden geëlimineerd door het synchroon schakelen van de fotostroom. 
De goede overeenkomst van de analytische curve met het gevonden aankomst
tijdhistogram kan worden gezien als een experimenteel bewijs van de juist
heid van de theorie van de Townsendontlading. 
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Appendix 1 De Townsendontlading. 

Bij een stationaire Townsendontlading tussen vlakke even

wijdige elektroden mag men aannemen dat de elektronendichtheid 

n en de ionendichtheid n. slechts een functie is van de coördi-e 1 

naat in de richting van het homogeen veld. Kiezen we het veld 

in de neg~tieve x-richting dan wordt de elektronendichtheid ge

geven door 

Hierbij is a de primaire ionisatiecoëfficiënt en n (0) de dicht-e 
heid aan de kathode. Definiëren we y als het aantal elektronen 

dat de kathode verlaat per in de ontlading gevormd ion, dan is 

de elektronenstroomdichtheid aan de kathode: 

( 2) ev n ( 0) = j + yev. n. ( 0) e e o 1 1 

v. = ionendriftsnelheid . l 

ve = elektronendriftsnelheid. 

De stroomdichtheid j
0 

wordt doorfoto-emissie gegenereerd. Bevindt 

zich op~= d de anode, dan geldt: 

( 3) 
ve 

n. (x) = - n (0) {exp(ad) - exp(ax)} 
1 v. e 

l 

De elektronenstroomdichtheid aan de anode die gelijk is aan de 

buisstroomdichtheid is dan: 

(4 ) . (d) . exp(ad) 
Jb = Jo · 1 - y {exp(ad) - 1} 

Dit is de formule van Townsend. Bij een constante a, y en j
0 

geeft deze de stroom door de ontlading als functie van de afstand 

van de elektroden. 

!"'"' 
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Appendix 2 Het massafiltcr. 

Een ionenbundel is met behulp van een reeks achter elkaar 

geplaatste quadrupoollenzen in alle richtingen te focusseren. 

De lenzen moeten dan steeds over n/2 radialen om hun gemeen

schappelijke z-as worden verdraaid. ( '3) • In het zogenaamde 

quadrupoolmassafilter wordt een derge~ijke keten ~elmiteerd 

door de potentiaal van de elektroden van één quadrupoollens har

monisch in de tijd te variëren. 

Nemen we aan dat de elektroden een oneindige uitgebreidheid 

in de z-richting hebben, dan is de potentiaal binnen dit systeem 

als volgt naar de coördinaten x en y te ontwikkelen: (~) 

(1) p (xyt) 
<Po(t) 

met <jl
0

(t) ; ~ (U- V· coswt) 

De kortste afstand tussen de as van het systeem en de elektroden 

is r
0 

(zie figuur 2). De coëfficiënten kn zijn knnstanten die 

slechts van de loodrechte doorsnede van de elektroden afhangen. 

Voor een geladen deeltje dat zich tussen de elektroden be

vindt, zijn met behulp van de vergelijking van Lagrange de bewe

gingsvergelijkingen af te leiden: 

met. L = Ek. 1n 
.,... E 

pot 

u is respektievelijk x, y of z. 

De z.,-coördinaat geeft 

Pl z ~ o. 

Voor de x- en de y-coördinaat zijn de vergelijkingen in het al

gemeen niet eenvoudig op te lossen. Stellen we echter k 2 ; 1 

en k 2n ; 0 voor n > 1 dan geeft (2) voor deze coördinaten de 

Mathieu differentiaalvergelijking met als algemene vorm: 

2 
( 4 ) d u + (a - fq cos 2ç;)u = 0 

dt;2 
8e~ ( 4a) met (4b) q 4eV wt 2Ç, a ; = en ; 

2 r2 2 2 mw mw r 
0 0 
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Uit (1) volgt dat de elektroden dan een hyperboolvormige lood~ 

rechte doorsnede hebben (zie figuur 1~). 

Of de oplossing van (4) stabiel of instabiel is hangt 

slechts van de waarden van de parameters a en q af ( Lf) • In· het 

a-q diagram zijn stabiele en instabiele gebieden aan te geven. 

Combinatie van de a-q diagrammen voor de x- en de y-coördinaat 

geeft de stabiliteitsgebieden voor het massafilter. Figuur 1~ 

geeft het eerste stabiliteitsgebied. 

Het hangt van de beginwaarden u
0 

en u
0 

af of bij stabiele a en 

q de amplitude van de oplossing kleiner blijft dan r
0

• Een stabiel 

deeltje dat een elektrode raakt zal in het algemeen voor detectie 

·verloren gaan. Uit figuur 1~ blijkt dat het massafilter te ge

bruiken is als instelbaar banddoorlaatfilter (a t 0) of als 

hoogdoorlaatfilter (a= 0). Met de richtingscoëfficiënt van het 

stelsel massalijnen a= (2U/V)·q is ~q/q in te stellen. 

Voor a t 0 is er voor de verzameling massa's op de massa

lijn een stabiel interval ~m. Voor de massa's in dit interval 

liggen de waarden van q namelijk binnen het stabiliteitsgebied. 

Voor massalijnen in de top van het stabiliteitsgebied volgt uit 

( 4b) dat 

Q_g = ~V + ~m + 
2 ~ro + 2~w 

q V m r
0 

w 

Veronderstellen we V, r en w constant dan is 
0 

~m = ~q/q·m 

Wanneer a = 0 dan zijn slechts die ionen stabiel waarvoor 

Am 4ev 
I.J. .:.. 2 2 

0,92w r 
0 

Zoals reeds vermeld, is bij het voorgaande uitgegaan van 

een veld dat onbegrensd is in de z-coördinaat. Slechts voor t -+ oo 

gaan de amplitudes van de instabiele banen naar oneindig. In de 

praktijk is het voldoende om te eisen dat de instabiele ionen de 

elektroden raken. Daarvoor moet de verblijftijd in het veld groot 

zijn ten opzichte van de duur van één hoogfrequente periode. Bij 

een oplossend vermogen van ongeveer 100 moet het aantal hoogfre

quente perioden n die een deeltje in het veld meemaakt groter 
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zijn dan 3,5·1 ~~ (5). Bij gegeven frequentie en versnelspan

ning volgt hieruit de minimum lengte L van het elektrodensysteem. 

Voor een dergelijke lens is de potentiaalontwikkeling (1) 

voor bepaalde waarden van z, z-afhankelijk zodat hier niet aan 

(3) wordt voldaan en de effectieve lengte van het analyserend 

veld wordt verkort.(3) 


