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Samenvatting 

Ionen kunnen met een relatief grote spreiding in de kinetische 

energie aankomen bij een oppervlak. Deze energieën worden in de 

regel bepaald met een energieanalysator voor geladen deeltjes 

die geplaatst wordt achter een opening in het oppervlak. Een 

correcte bepaling van de deeltjesenergieën wordt bemoe ijkt als 

de banen van de deeltjes bovendien een ote hoekspreiding hebben. 

Dit is het geval bij ionen in een imontlading die aankomen op 

de kathode. 

Uit een literatuurstudie is gebleken dat de thans bestaande 

energieanalysatoren voor g aden deeltjes vrijwel uitsluitend 

worden gebruikt voor deeltjes met een kleine hoekspreiding 

en/of een kleine spreiding in de energie. 

De problemen die zich voordoen bij de bepaling van de energieën 

van deeltjes met een relatief grote spreiding in energie én 

hoek komen in dit verslag aan de orde. Deze problemen kunnen 

worden geminimaliseerd door een analysator te gebruiken met een 

radiaal gericht retarderend electrastatisch veld tussen een 

bolvormige te~enspanningselectrode en een versnellingselectrode 

in de vorm van een diafragma. 

De ontworpen analysator is getest aan de hand van de meting 

van de energieën waarmee ionen uit het glimlicht in een gas

ontlading aankomen op de kathode. Uit de resultaten van de 

metingen aan ontladingen in de gassen helium en neon, en mengsels 

van helium en neon, en neon en argon is gebleken dat de analysator 

redelijk voldoet. 

De gemeten gemiddelde energieën liggen tussen 2,3 en 8,6 eV, 

en zijn vergeleken met waarden, berekend uit een model. De 

hoogste gemeten energieën liggen, afhankelijk van de gassoort, 

tussen 15 en 35 eV. 
onnauwkeurigheid in de vorm van de gemeten energieverdeling 

kan worden verkleind door de diameter van de opening in de 

kathode te verkleinen. De analysator kan verder worden verbeterd 

door de tophoek van de bolsectorvormige tegenspanningselectrode 

te vergroten, en door de straal van de bolsector te vergroten 
ten opzichte van de straal van het diafragma waardoor de deeltjes 

in de analysator komen. 
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Inleiding 

Binnen de werkgroep Plasmawandinteracties willen we opper

vlakken bombarderen met ionen. De energieën waarmee de ionen op 

het oppervlak aankomen moeten daarbij bekend zijn. Met een 

energieanalysator voor geladen deeltjes, die geplaatst wordt 

achter een opening in het oppervlak kunnen deze energieën bepaald 

worden. 

Er is een literatuurstudie gemaakt over energieanalysatoren 

voor geladen deeltjes. Uit deze studie is gebleken dat vrijwel 

alle analysatoren alleen geschikt zijn voor deeltjes met een 

kleine hoekspreiding en/of een relatief kleine spreiding in de 

energie. 

Bij de bestudering van plasma-wand interacties willen we de 

energieën van deeltjes met een grote spreiding in de energie 

én in de aankomsthoek bij het oppervlak bepalen. We hebben ons 

afgevraagd aan welke voorwaarden een analysator, die geplaatst 

wordt achter een opening in een wand, moet voldoen om hiervoor 

schikt te zijn. 
Aan de hand van deze voorwaarden is een analysator gebouwd, 

die getest is aan de ionen afkomstig uit een glimontlading, 

door deze te plaatsen achter een opening in de kathode. 
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Hoofdstuk I: Analyse van de kinetische energieën van geladen 

deeltjes met een relatief grote spreiding in de 

energie én een grote hoekspreiding. 

Uit de literatuur is een artikel bekend van Lenard dat al 

dateert uit 1902 over een door hem gebouwde retarderend-veld 

analysator voor de bepaling van kinetische energieën van ionen 

(lit. 1). We kunnen de thans bestaande energieanalysatoren voor 

geladen deeltjes (voor een overzicht zie lit. 2,3,4,5) in drie 

hoofdgroepen onderverdelen: afbuigende-, 11 time-of-flightn-, 

en retarderende analysatoren. Hierbij beschouwen we niet de uit 

de plasmafysica bekende Langmuirsonde (lit. 6), die in een 

plasma moet worden ingebracht om de energieverdeling van de 

geladen deeltjes te bepalen. 

Bij afbuigende analysatoren worden vlakke of geboeen electra

den, of lenzen gebruikt om voor één deeltjesenergie de intree

opening af te beelden op de uittreeopening. De deeltjes met 

deze energie verlaten de analysator weer via de uittreeopening, 

en worden gedetecteerd. Door de instelline van het buigend 

element te veranderen kunnen andere energieën worden doorgelaten. 

Als de deeltjes een grote hoekspreiding hebben bij het binnen

komen in de analysator zal sferische abberatie (lit. 7) een rol 

gaan spelen, waardoor de bepaling van de deeltjesenergieën minder 

nauwkeurig wordt. 

Bij time-of-flight (TOF) analysatoren doorlopen de deeltjes, 

nadat de eerste sluiter geopend is,een veldvrije ruimte. De 

looptijd tot de tweede sluiter is een maat voor de kinetische 

energie van die deeltjes. De deeltjes mogen slechts een kleine 

hoekspreiding hebten opdat het weglengteverschil van de eerste 

tot de tweede sluiter voor deeltjes die langs de as bewegen 

en deeltjes die de grootste hoek maken met de as niet signi

fikant is. 
Bij retarderende analysatoren lopen de deeltjes, nadat ze de 

intreeopening gepasseerd zijn, tegen een electrastatisch veld in. 

Zolang de deeltjes banen volgen langs de veldlijnen worden ze op 

de juiste wijze op hun snelheid geselecteerd. Als het retarderende 

veld homogeen is, en een divergerende deeltjesbundel komt via 

een rooster of .een diafragma in de analysator, zullen de 

deeltjesbanen hoeken maken met de veldlijnen. 
Samenvattend kunnen we stellen dat een nauwkeurige bepaling 
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van de energieverdeling van geladen deeltjes met behulp van een 

afbuigende-, of TOF-analysator,of een retarderende analysator 

met een homogeen tegenveld alleen mogelijk als de deeltjesbundel 

die binnenkomt in de analysator slechts weinig divergeert. 

Een deeltjesbundel zal over het algemeen bij alle types 

analysatoren één of meer roosters en/of diafragma's passeren 

alvorens in de analysator te komen. Tussen de analysator en het 

te bestuderen systeem kan een rooster of diafragma zijn aange

bracht om te voorkomen dat de aangelegde electrische en/of 

magnetische velden elkaar beinvloeden. Laagenergetische ionen 

of electrenen worden vaak met behulp van een rooster of diafragma 

versneld na het verlaten van het te bestuderen systeem. Dit om 

ze zo snel mogelijk aan de invloed van het systeem te onttrekken, 

of om de detectie van de deeltjes te vereenvoudigen. Hoogener

getische deeltjes worden soms gepreretardeerd voor ze in de ana

lysator komen. 

De nu volgende afleiding wordt gegeven voor een diafragma, 

maar geldt ook voor een rooster. Een rooster kan immers opge

bouwd gedacht worden uit een groot aantal diafragma•s. 

In de buurt van een diafragma zijn de electrische velden niet 

homogeen; dicht bij de rand van het diafragma zal het veld anders 

zijn dan op de as. De veldlijnen zullen bij de rand geen rechte 

lijnen loodrecht op het vlak van het diafragma zijn, maar gebogen, 

en er hoeken mee maken. Alleen in een relatief klein gebiedje 

rond de as is het veld vrijwel homogeen. Deeltjes die het dia

fragma buiten de as passeren zullen een impuls dwars op hun baan 

ondervinden, en afbuigen. Deze impuls hangt,behalve van de 

plaats waar de deeltjes het diafragma passeren'laf van de tijd 

die een deeltje blootgesteld is aan het veld, zodat de afbuiging 

bron 

-fig. 1-

Energie-afhankelijke divergen
tie van deeltjes buiten de as 
van het versnellingsdiafragma 

van deeltjes ook afhankelijk is 

van de energie. Als een even

wijdige bundel met een relatief 

kleine diameter een diafragma 

langs de as passeert zal de 
divergentie nauwelijks veranderen. 
Als een sterk divergerende bundel 

een diafragma passeert (zie fig. 

1) zullen veel deeltjes het dia-

fragma buiten de as passeren, 
en verandert de divergentie van de 

bundel. 
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Samenvattend: Als de deeltjes in een sterk divergerende bundel 

een relatief grote spreiding in de kinetische energie hebben 

zullen ze na het passeren van één rooster of diafragma dat niet 

in een veldvrije ruimte geplaatst is een ruimtelijke spreiding 

hebben die onder meer een functie is van hun energie! Bovendien 

kunnen de deeltjes al vóór het verlaten van het te bestuderen 

systeem een energieafhankelijke hoekverdeling hebben. 

Als we de energieverdeling van de deeltjes uit een sterk 

divergerende bundel willen bepalen met een afbuigende- of TOF

analysator, of een retarderende analysator met homogeen tegenveld 

moeten we de divergentie van de bundel beperken voordat deze in 

de analysator komt. 

Een methode hiervoor is gebruik te maken van één of meer colli

merende diafragma's (lit. 8), die in een veldvrije ruimte worden 

geplaatst. Als de hoekverdeling van de deeltjes in de bundel 

echter afhankelijk is van de energie van de deeltjes mag deze 

methode niet worden gebruikt. De energieverdeling van de deeltjes 

in een dergelijke "uitsnede" uit de bundel kan dan verschillen 

van die van de hele bundel. 

Een tweede methode om de divergentie van de bundel te beperken 
is de deeltjes in één richting erg sterk versnellen na het 

passeren van het eerste rooster. Zelfs afgezien van de problemen 

bij de extra electrode die hiervoor nodig is, is deze methode 

evenmin een oplossing: Het relatieve verschil tussen de hoogste 

en de laagste deeltjesenergieën in de bundel wordt kleiner, zodat 

voor een zelfde absolute nauwkeurigheid een groter oplossend 

vermogen nodig is. 
Een radieel gericht magneetveld zal welliswaar de bundeldiameter 

beperken, maar de hoeken die de deeltjesbanen maken met de as 

van de bundel blijven gelijk. 

We concluderen dat als de hoekverdeling van de deeltjes in een 

sterk divergerende bundel afhankelijk is van de energie, de 

divergentie van de bundel niet op correcte wijze kan worden beperkt. 

Afbuigende analysatoren, TOF analysatoren, en analysatoren met een 
homogeen tegenveld zijn daarom over het algemeen niet geschikt 

voor de bepaling van kinetische energieën van geladen deeltjes met 

een grote hoekspreiding én een relatief r,rote spreiding in de 

energie. 

Met een puntvormige deeltjesbron in het centrum van een bol
vormige tegenspanningselectrode, zoals Lenard in 1903 al voor

stelde 

\ 
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(lit. 9) (*), kan wel de energieverdeling van een deeltjesbundel 

met een relatief grote energiespreiding en een grote hoekspreiding 

worden bepaald. De deeltjes, afkomstig uit het centrum van de bol, 

hebben een snelheiderichting langs een voerstraal. Het veld is 

radiaal gericht. De deeltjes bewegen zich voort langs de veld

lijnen, en woraen op de juiste wijze op hun snelheid geselecteerd. 

In de praktijk zijn er op een aantal punten afwijkingen van de 

ideale situatie, waarvan we hier de meest elementaire zullen 

noemen: 

-De deeltjesbron heeft altijd een zekere geometrische uitgebreid

heid, waardoor de deeltjes zich niet altijd langs een veldlijn 

zullen voortbewegen. 

-Omdat de deeltjes op één of andere manier in de analysator 

moeten kunnen komen is de tegenspanningselectrode geen volledige 

bol, maar slechts een bolsector. De veldlijnen langs de rand van 

de sector zullen afwijken van de voerstralen, en de hoekspreiding 

van de deeltjes die de bron verlaten mag daarom nieG onbeperkt 

groot zijn. 

-Het oppervlak van de tegenspanningselectrode moet een bolvormig 

equipotentiaalvlak zijn. Dit houdt in dat de uittreepotentiaal 

van deze electrode overal gelijk moet zijn, én dat de electrode 

een geometrische bolsector moet zijn. Er zijn uit de literatuur 

retarderende analysatoren bekend waarbij de tegenspanningselec

trode gemaakt is van gaas (lit. 11 ,12,13,14), zodat het retar

derende veld in de buurt van de electrode verstoord zal zijn. 

Ook opzettelijk aangebrachte oneffenheden, zoals "borstels" of 

poreus materiaal om de secundaire emissie te verkleinen en de 

invangkans van de deeltjes te vergroten zullen de onnauwkeurigheid 

in de metingen vergroten. 

In hoofdstuk II zulJen we nader ingaan op de specifieke 

problemen die zich voordoen als we de retarderende analysator 

met bolvormige tegenspanningselectrode plaatsen achter een 

opening in een electrode van een glimontlading. 

(*): Waarschijnlijk ten gevolge van een onjuiste verwijzing in 
lit. 10 hebben we dit artikel niet kunnen vinden. 
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Hoofdstuk II: Constructie van de analysator en plaatsing achter 

een opening in de kathode van een glimontlading. 

Mogelijke bronnen van fouten in de metingen. 

De geconstrueerde analysator voor de bepaling van de kinetische 

energieän van de ionen bij aankomst aan de kathode in een glim

ontlading (via een opening in de kathode) (zie fig. 2) kan niet 

aan de eisen voldoen die op grond van de theorie gesteld zijn 

(zie hoofdstuk I). Deze eisen waren: een puntvormige deeltjesbron, 

radiaal verlopende veldlijnen, en een bolvormige tegenspannings

electrode. We zullen aan de hand van de baan die een geladen 

deeltje volgt tussen het verlaten van de ontladingsruimte en het 

opvangen op de tegenspanningselectrode de afwijkingen en moge

lijke bronnen van fouten in de analysator bespreken. 

We zulJen drie soorten fouten en afwijkingen onderscheiden: 

-Fouten die invloed hebten op het scheidend vermogen van de 

analysator. Het scheidend vermogen wordt uitgedrukt in b E/E. 

-Fouten die aanleiding geven tot vervorming van de gemeten 

energieverdel ing. 

-Effecten die aanleiding geven tot extra pieken in de gemeten 

energieverdeliug. 

kathode 

ring 1 

ring 2 

ring 3 

onlLacl 
/ 

d -;--;--\ \ --:---\ \ .,.....,....\ \ --.,....\ ·. -,, ....--\ -. 7--, ~\ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ \ \ \ \ 
~·· " 

I· \ I I I ~ '{,/' I ', 

~ 1 
I\ ''I ~ ......__ .......... ,t.!.._..l...-...,...,/ 

tegenspannings
electrode 

1: versnellings
electrode met 
rooster. 

2: spannings-
delers voor 
de ringen. 

3: conisch 
uitlopende 
opening. 

Keithley 
nA 

meter 

-fig. 2- De meetopstelling. 

CAT 
zaagtand 
vormige Vr 



-7-

Afwijkingen en mogelijke bronnen van fouten in de analysator 

zijn: 

* De vorm en afmetingen van de opening in de kathode. 

De diameter en de diepte van deze opening moeten kleiner ZlJn 

dan de vrije weglengten van de ionen en gasatomen opdat de 

ontlading niet wordt verstoord. De metingen zijn verricht achter 

een openini'· wasrvoor de uiameter ( 30 )'A-ID) van dezelfde orde van 

grootte is als de gemiddelde vrije weglengten van de ionen en 

gasatomen bij de heersende ontladingsdruk (400 Pa). 

De opening loopt conisch uit in de richting van de analysator, 

met een halve tophoek van 54,5 graden (+). De afrondingsstraai 

van de opening a<~n de kathodekant wordt, na waarneming door een 

electronenmicroscoop, geschat op circa 1_~um. 

De vorm en afmetingen van de opening in de kathode zullen aanlei

ding geven tot vervorming van de gemeten verdeling. 

* Botsingen, uitgevoerd door de ionen n~ het verlaten van de 

ontladingsruimte. 

Door deze botsingen wisselen de ionen energie uit onder andere 

omstandigheden dan in de ontlading, en verandert hun energie

verdeling (lit. 16). 

Het aantal botsingen met de wand van de opening werd verminderd 

door het conisch uitlopen van de wand van de opening. 

Het aantal botsingen met gasatomen werd verminderd door de ruimte 

waarin de analysator is geplaatst te evacueren tot een druk van 

10- 3 Pa, en de intreeopening van de analysator op enige afstand 

van de opening in de ka~hode te plautsen, met tussen beide een 

versnelspanning Vv (negatief als de intreeopening negatief is 

ten opzichte van de kathode). Door deze versnelspanning worden 

de ionen enigzins rond de as van de analysator gefocusseerd 

(lit. 15), en wordt het relatieve aandeel van de neutrale atomen 

binnen de analysator verkleind. Bovendien wordt de botsingskans 

van de ionen met gasatomen kleiner als de snelheid van de ionen 

toeneemt ten opzichte van de gasatomen. 

De uiteindelijke vervorming van de gemeten enetgieverdeling 

wordt mede bepaald door het aantal botsingen van de ioner.. met 

de neutrale atomen tussen het verlaten van de ontladingsruimte 

en het binnenkomen in de analysator. 

Bij de navolgende afschatting van de grootteorde van de botsings-

( +): Dit getal van 54, 5 graden is door van Laarschot ( l it. 15) 
berekend voor zijn toenmalige opstelling. Voor de vervaar
diging van het eerste gat werd specia8l gereedschap gemaakt 
wat ook werd gebruikt voor de vervaardiging van dit gat. 
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kans in het bovengenoemde gebied maken we gebruik van de theorie 

van de supersone expansie van gasben in vacuüm, zoals beschreven 

is door Habets (lit. 16) (zie fig. 3). 

r(z.) 

/ 

-fig. 3-
R : minimale straal van 

n de uitstroomopening 

z: axiale coördinaat 

r(z): straal van de 
stroomlijn a1s 
functie van z 

z=O: virtuele snijpunt 
van de stroomlijnen 

I _,.. _,.. I 
--~--~-----·--- --- - _.,. _____ _ 

IZ:::O', I ~Z 
'--... I 

-'"!----' I 

I 

I 
1"2t") 

Hiertoe definiëren we: 

zb: we nemen aan dat de 
ontlading in de 
analysatorruimte 
doordringt tot aan 
het vlak z=zb 

z: de axiale coördinaat (de analysator en de kathode zijn 
cilindersymmetrisch) 

no: de gasdichtheid in de ontladingsruimte 

n(z): de dichtheid van de gasatomen in de analysatorruimte als 
functie van z. 

zref: een schalingsfactor voor z, o.m. afhankelijk van de gassoort 
R . 
n' minimale straal van de opening in de kathode 

<J: de som van de botsingsdoorsneden 
en ladingsoverdracht. 

Uit lit. 16 is bekend dat stroomlijnen 

voor elastische botsingen 

vanaf een afstand van enkele 

malen Rn tot het vlak van de uitstroomopening rechte lijnen zijn, 

en dat alle stroomlijnen dezelfde schijnbare oorsprong hebben 

(zie fig. 3). Voor het nulpunt van de z-as nemen we dit punt. 

Voor de dichtheid van het gas als functie van z mogen we voor niet 

te kleine z schrijven: 

( 2. 1 ) 

Ten gevolge van "Durchgriff" zal het veld van de ontlading door

dringen in het conische gedeelte van de opening. De afstand 

waarover dit veld doordringt ligt in dezelfde orde van erootte 

als de diameter van de opening. Ter wille van de eenvoud stellen 

we de maximale afstand tot het vlak van de uitstroomopening 

waarover het veld doordringt gelijk aan 2.R • Botsingen binnen n 
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deze afstand rekenen we nog tot de botsingen die aan de ont

ladingskant plaats vinden. Habets beschrijft dat voor mono

atomaire gassen de afstand van het vlak van de uitstroomopening 

tot z = 0 gelijk is aan 0,15.Rn' zodat botsingen die plaats vinden 

voorbij het vlak zb = 1,85.Rn niet meer tot de ontlading gerekend 
worden. 

We berekenen nu de kans P voor een neon ... ion, afkomstig uit de 

glimontlading in neon, om in het gebied tussen het vlak zb en 

het vlak zi van de intreeopening van de analysator te botsen met 
een neon-atoom. 
Hiertoe worden de volgende numerieke waarden ingevuld: 

n0 = 1023 m- 3 (bij een gastemperatuur van 300 K) 

R 
n 

-5 = 1,5.10 m 

CJ: 

= 1,2.10-5 m (Habets) 

25.10-20 m2 (lit. 17; waarde wordt constant verondersteld) 

-5 zb = 1,85.Rn = 2,8.10 m 
-3 z . = 2 , 85. 1 0 m 

l 

n( z) = 1 , 4. 1 01 3; z2 m- 3 (uit 2. 1 ) 

z.) p = 1 n(z).O"'.dz = 0,13 
zb 

( 2. 2) 

Ongeveer 13% van de ionen heeft een elastische- of omladings-
botsing uitgevoerd met neon-atomen tussen de ontladingsruimte 

en de analysator. De kans dat een helium-ion op het zelfde 
traject een botsing uitvoert met een helium-atoom ( tijdens 
metingen in helium) ligt in dezelfde orde van grootte. 

Dit getal van 13% ligt voor de langzaamste deeltjes nog onguns
tiger omdat P afhangt van de kinetische energie van de ionen. 

~ De eindige afmetingen van de intreeopening van de analysator. 

De intreeopening bestaat uit een diafragma met een straal van 
1,95.10-3 m. De straal van de tegenspanningselectrode, ofwel 
bolvormige Faradaycup is 24,6.10- 3 m. Voor de bijdrage tot de 
IJ. E/E mogen we in eerste benadering schrijven (li t. 3, 4): 

2 
áE/E = (rintreeopening/rcup) = o, 6% (2.3) 

De 11 Durchgriff 11 van het retarderende veld naar de versnellings
ruimte, en omgekeerd werd verminderd door over de intreeopening 
kruislings 4 dunne draadjes (20 ~m ~) aan te brengen. De invloed 
van dit ijle rooster op de meetresultaten is quantitatief moeilijk 
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te voorspellen. Bij de beschrijving van de metingen komen we 

hierop terug. 

* Het niet exact radiaal verlopen van de veldlijnen langs de 

randelectroden van de analysator. 

De correctie-electroden bestaan uit drie ringen. Ze dienen om 

de veldlijnen die de grootste hoeken maken met de as van de 

analysator (maximaal 54,5 graden) zoveel mogelijk radiaal te laten 

verlopen. De potentialen van de ringen worden met behulp van 

spanningsdelers gelijktijdig met de tegenspanning Vr (Vr gemeten 

ten opzichte van de kathode) gevarieerd. De biJdrage aan de 

ll E/E ten gevolge van het niet radiaal verlopen van de veldlijnen 

is in de praktijk niet te bepalen. Daarvoor moet de verdeling 
van de deeltjes over de hoeken met de as van de analysator 

bekend zijn. Door de tussen de kathode en de intreeopening aan
gelegde versnelspanning zijn de deeltjes enigzins rond de as 

gebundeld als ze in de analysator komen. De invloed van de 
veldverstoring bij de ringen op de deeltjesbanen wordt hierdoor 

verkleind. 

* Het niet exact bolvormig Z1Jn van de tegenapanningaelectrode •. 
De onnauwkeurigheid in de bolstraal wordt geschat op 0,5.10- 3 m. 

De bijdrage tot de 4 E/E die hiervan het gevolg is ia beduidend 

kleiner dan 1% (berekend m.b.v. 2.3). 

* Deeltjes die reflecteren aan de tegenspanningselectrode. 

Niet alle deeltjes die aankomen op de tegenspanningselectrode 
zullen hierin worden opgenomen. De kans dat een deeltje wordt 
gereflecteerd zal afhankelijk zijn van de snelheid van dat deeltje 

(lit. 4). Door een negatieve spanning op de tegenspanningselec

trode te variëren kan de snelheid waarmee de ionen aankomen 

worden gevariëerd. Door de verandering in de gemeten stroom. Ic 

als functie van V te bepalen kan de grootte van het effekt 
r 

woraan afgeschat. We komen hierop terug bij de bespreking van 

de metingen. 
Dit effect zal een vervorming van de gemeten verdeling tot gevolg 

hebben. 

* Energierijke neutrale deeltjes uit de ontlading. 
Bij aankomst op de cup, of andere electroden,kunnen fotonen en 

metastabiele atomen secundaire electrenen vrijmaken die in een 

aantal gevallen een herkenbare verstoring van de energieverdeling 
kunnen veroorzaken. De aard en grootte van deze effekten worden 

bepaald uit de analyse van de meetresultaten (zie hoofdstuk III). 
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* Contactpotentialen in de analysator. 

Deze treden op ten gevolge van verschillen in de uittreepoten

tialen van de gebruikte materialen. Algemeen wordt aangenomen 

dat deze verschillen niet meer optreden als er goud wordt opga

dampt. Alle onderdelen van de analysator zijn opgadampt met goud. 

Een belangrijke bijdrage tot de totale fout en afwijkingen in 

de gemeten energieverdelingen wordt geleverd door de ionen die 

botsingen uitvoeren ná het verlaten van de ontladingsruimte. 

Het vermoeden bestaat dat dit effect belangrijker is dan het niet 

radiaal verlopen van de randvelden in de analysator. Het tweede 

belangrijke verstorende effect zijn waarschijnlijk de deeltjes 

die aan de cup reflecteren. 

Metingen aan een bekende verdeling zouden dit kunnen uitwijzen. 

De conisch uitlopende opening is bij deze opstelling en ontladinga

druk waarschijnlijk de beperkende factor. De kleinste conisch 

uitlopende opening die op het ogenblik technisch realiseerbaar 

zijn hebben een minimale diameter van 5 /®• Dit correspondeert 

met een maximale ontladingsdruk waarbij nog betrouwbare resultaten 

verkregen kunLen worden van ongeveer 2500 Pa. 

Via de opening in de kathode stroomt gas uit de ontladinga

ruimte dat steeds weer moet woruen aangevuld. De regeling van de 

gasstroom vond plaats met een niet automatisch regelventiel. 

Het bleek mogelijk de druk gedurende enkele uren binnen 3% 
konstant te houden. De bepaling van één meetcurve duurt ongeveer 

20 minuten. 

Retarderende analysatoren hebben steeds een integrale output, 

dat wil zeggen dat bij een bepaalde tegenspanning Vr de stroom 

I van de tegenspanningselectrode (tevens collector) wordt ge-c 
vormd door de som van alle geladen deeltjes die een kinetische 

energie groter dan Vr eV hebbeno Daarbij komt nog de stroom die 

wordt gevormd door secundaire electrenen die vrijgemaakt zijn door 

neutrale deeltjes met voldoende potenti~le energie. Door V toe , r 
te la-(en nemen van 0 volt tot een waarde waarvoor Ic niet meer 

veran ert kunnen we, afgezien van de bijdrage van de neutrale 

deelt es, de geïntegreerde energieverdeling van de deeltjes 

bepal~n. De energieverdeling zelf wordt uit de geïntegreerde 

verkr gen door deze laatste één keer naar de tegenspanning te 

entiëren: 

I = c 

(.Y) 

J. I. f( E). dE 
qV 

r 

----11) f( E) = ~I,. ~~c 
r 

(2.4) 
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erin is: I: de totale stroom door de intreeopening 

f(E): de energieverdeling van de deeltjes 

E: de kinetische energie van een deeltje 

Vr: de aangelegde tegenspanning 

q: lading van het deeltje 

Het differentiëren is uitgevoerd met een Computer of Average 

Transients (CAT) (lit. 18). Hiertoe werd in het geheugen van dit 

apparaat een volledige 11 scan 11 van de stroom I als functie van c 
de tegenspanning Vr opgeslagen. Vervolgens werd een tweede scan 

gemaakt waarbij het nulpunt van de tege.üspanning over een afstandje 

V was verschoven. Beide functies zijn vervolgens in de CAT van 

elkaar afgetrokken. 

Door de V kleiner te kiezen wordt het oplossend vermogen, ten 

koste van de signaal-ruis verhouding, groter. Door de meettijden 

te verlengen kan de signaal-ruis verhouding worden verbeterd. 

De duur van één scan mag niet beneden een bepaald minimum 

liggen. De faradaycup is capacitief gekoppeld aan de rest van het 

systeem (incl. ontlading en voedingen). j te snelle verandering 

van het spanningsverschil tussen de cup en de rest van het 

systeem (de frequentie van de zaagtandvormige tegenspanning Vr 

te hoog) ontstaan in de cup stromen die vergelijkbaar of groter 

kunnen worden aan de Ic. Deze beïnvloeding door het systeem wordt 

door het differentiëren in belangrijke mate geneutraliseerd, en 

is bij lage scansnelheden een verwaarloosbaar effect. De duur 

van één scan bedroeg bij alle metingen 102,4 seconden, en deze 

waarde bleek goed te voldoen. 

In de hier beschreven experimenten is steeds een compromis 

tussen nauwkeurigheid, ruis en duur van de meting gezocht. 
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Hoofdstuk III: De metingen. 

Met de ontworpen analysator ZlJn kinetische energieën van 

ionen bij aankomst op de kathode van een glimontlading bepaald. 

Speciaal is nagegaan welke nevene eten optreden, en welke waarde 

aan de verkregen resultaten mag worden gehecht. 

Gekozen is voor de glimontlading in neon. Hierover is veel 

bekend, en neon kan door middel van katheforese goed worden 

gezuiverd (lit. 19). De invloed van de massa van het ion op de 

metingen is nagegaan door eveneens metingen aan helium uit te 

voeren. Verder werden metingen verricht aan twee mengsels van 

helium en neon, met respectievelijk 50% en 1% neon. Dit om de 

invloed van de aanwezigheid van twee verschillende gassen in de 

imontlading op de energieverdeling van de ionen na te gaan. 

Het Penning-effect (lit. 20) in het glimlicht, en de daarbij 

behorende energieverdeling van de ionen is bestudeerd aan een 

mengsel van 99.9% neon en 0,1% argon. 

De ionen-energieverdelingen zijn bij een aantal verschillende 

"versnelspanningen" Vv tussen +50 V en -50 V gemeten (zie 

grafiek I en II). In hoofdstuk II is uiteengezet waarom door 

het aanleggen van een negatieve versnelspanning de onnauwkeurig

heid in de metingen wordt verkleind. Als Vv sterker negatief 

wordt neemt het aantal -hoofdzakelijk langzamere- ionen dat 

door de versnellingselectrode wordt weggevangen toe. De versnel

spanning waarbij dit laatste effekt merkbaar wordt blijkt uit 

nog te beschrijven experimenten af te hangen van de gassoort: 

Bij helium is het effect merkbaar vanaf circa -9 V, bij neon 

vanaf -15 à -20 V, en bij het mengsel van neon en argon vanaf 

-20 à -25 V. Bij de analyse van de gemeten ionen-energieverd inge 

hebben we steeds gebruik gemaakt van grafieken die bij een Vv 

van -7 V werden opgenomen. Rond deze waarde blijken de resultaten 

redelijk onafhankelijk van Vv te zijn. 

De verticale assen van de grafieken ( dic/dVr ) zijn in 
willekeurige eenheden , en mogen onderling niet zonder meer 

worden vergeleken. Dit komt omdat na het verwisselen van de 

gascilinder, of na het weekend de opstelling weer in (druk) 

"evenwicht" moest worden gebracht met behulp van een regelventiel 

(zie hoofdstuk II). De ontladingsstroom hangt af van de ont

ladingsdruk. Bovendien hangt de schaal van de verticale as 

van de ionen-energieverdelingen af van de verschuiving AV 
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van het nulpunt van de V -as tijdens het differentiëren. r 
De hoogtes van de curves in grafieken I en Il mogen wel onderling 

worden vergeleken, omdat hier speciale voorzorgsmaatregelen 

getroffen zijn. 

De energieverdeling van de neon-ionen is twee maal gemeten, met 

een tussentijd van 6 weken, en met gas uit verschillende cilinders. 

Na aanpassing van de verticale as bleken bij de verschillende 

versnelspanningen de curves samen te vallen. 

In de gemeten curves komen erg veel pieken voor, waarvan de 

vorm en/of positie langs de horizontale as een funtie is van 

Vr en/of Vv. In het eerste deel van dit hoofdstuk gaan we uit van 

8 verschillende deeltjesgroepen die in de analysator voor kunnen 

komen. Aan de hand van een eenvoudig model voorspellen we het 

gedrag van de door deze deeltjesgroepen veroorzaakte pieken als 

functie van Vv en Vr. In het tweede deel van dit hoofdstuk 

zullen we met behulp van de voorspelde pieken een aantal curves 

analyseren. Ook komen dan de gemeten ionen-energieverdelingen 

aan de orde. 

III 1: Het voorspellen van de pieken. 

Alvorens over te gaan tot de beschrijving van de diverse deel

tjesgroepen enkele opmerkingen: 

.De preciese vorm van de pieken is bij de voorspelJingen niet 

meegenomen, w~l het energieinterval waarover ze zich kun11en 

uitstrekKen • 

• Onderscheid wordt gemaakt tussen de voorspellingen voor negatieve 

en positieve waarden van Vv (resp. schema I en schema II) • 

• Zowel de geintegreerde verdeling, als de verdeling zelf zijn 

weergegeven . 

• We nemen aan dat alle ionen en sleetronen die aankomen op een 

oppervlak ook hierin worden opgenomen • 

. Er is geen rekening gehouden met imperfectles van het veld, 

zoals "Durchgriff11 of velden langs de rand van de analy;:;ator. 

Bij de verschillende pieken spelen secundaire- en foto-elee

tronen een belangrijke rol. We zullen de maximale kinetische 

energie die deze electronen kunnen hebben berekenen: De ionisatie

energieën van He, Ne, en Ar zijn resp.: 24,6 eV, 21,6 eVen 15,8 e 

de uittreepotentiaal van goud is 4,8 eV zodat een secundair elec

tron resp. maximaal 15 eV (He),12 eV (Ne) en 6,2 eV (Ar) energie 

kan hebben. Noem deze energie Esm• 
De fotonen en metastabiele atomen uit een helium-ontlading 
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hebten hoofdzakelijk energieën rond 22 eV, voor neon is dit 

getal ongeveer 16,7 eV, en voor argon is het circa 11,7 eV. 

De fotoelectrenen kunnen in ons geval bij He, Ne, en Ar 

respectievelijk maximale kinetische energieën Efm van 18 eV, 
12 eV en 7 eV hebben. 

De letters a) tot en met h) bij de onderstaande deeltjesgroepen 

verwijzen naar de geschetste verdelingen in schema I en II. 

Nog steeds geldt: Vr = potentiaal op de cup t.o.v. de kathode, 

Vv = potentiaal versnellingBrooster t.o.v. de kathode. 

De volgende deeltjesgroepen kunnen worden onderscheiden: 

a) Ionen uit de ontlading 

Bijdr tot de Ic: positief 

Negatieve Vv: Vorm en plaats van de verdeling langs de Vr as 

onafhankelijk van Vv. Verdeling loopt vanaf Vr=O 

Positieve V : Verdeling strekt zich uit vanaf V = V 11 staart 11 
v r v' 

van de verdeling blijft op zijn pla<:Jts. 

Opmerking: Als Vv negatief is zullen een aantal -hoofdzakelijk 

langzamere- ionen door de versnellingselectrode 

woroen weggevangen. Dit effect wordt sterker naar 

mate Vv meer negatief wordt. 

b) Electrenen uit de ontlading 

Bijdrage tot de Ic: negatief 

Negatieve Vv: Verdeling strekt zich uit tot V = V , voorflank r v 
van de verdeling blijft op zijn plaats. 

Positieve Vv: Vorm en plaats van de verdeling langs de Vr as 

onafhankelijk van Vv• Verdeling loopt tot Vr=O 
Opmerking: De verwachting is dat deze bijdrage tot Ic erg klein 

is. Als Vv sterk positief is zullen een aantal 

-hoofdzakelijk langzamere- electrenen door de 

versnellingselectrode worden weggevangen. 

c) Secunaaire electronen, afkomstig van de wand van de conische 

opening in de kathode 

Bijdrage tot de Ic: negatief 
Deze electrenen zijn ontstaan door ionen die vóór de versnel

lingselectrode omkeren, en op de wand van de opening terecht 

komen. 

Negatieve Vv: Geen bijdrage tot Ic. 

Positieve V • Verdeling strekt zich uit tot V = 0. Het aantal v· r 
electrenen neemt toe met het aantal ionen dat 

omkeert, ofwel met V v• 



Maximale energie: E sm 
Opmerking: Deze electronen worden op dezelfde wijze op hun 

kinetische energie geselecteerd als de electronen 

uit de ontlading. 

d) Foto-electronen, afkomstig van de versnellingselectrode 

Bijdrage tot de Ic: negatief 

Negatieve Vv: Vorm van de verdeling onafhankelijk van Vv. 
Verdeling loopt door tot V = V , er kan een r v 
klein stao.rt,je voorbij dit punt vc:Jorkomen. 

Positieve Vv: Vorm van de verdeling onafhankelijk van Vv. 

Verdeling strekt zich uit tot Vr = Vv. 

t-1aximale energie: Efm 

Opmerking: Als V negatief is, en in de zelfde orde van grootte 
V 

ligt als V zal een relatief groot aantal van de r 
electronen door het sterkere veld aan de kathodekant 

van de versnellingselectrode naar de kathode bewegen 

waardoor de bijdrage tot Ic kleiner wordt. In de 

verdeling is dit effekt te zien als een langzaam 

aflopende staart, beginnend bij Vr = Vv. 

e) Secundaire electronen, afkomstig van de versnellingselectrode 

Bijdrage tot de Ic: negatief 

Negatieve V . Vorm van de verdeling onafhankelijk van V v· v• 
Verdeling strekt zich uit tot V = V v• r 

Positieve V • v· Verdeling strekt zich uit tot V = V v· Het r 
aantal electrenen is evenredig met het aantal 

ionen dat nog aankomt op de versnellingselectrode. 

J.lilaximale energie: E sm 
Opmerklng: zie onder d). 

f) Foto-electronen, afkomstig van de tegenspanningselectrode 

Bijdrage tot de Ic: positief 

Negatieve Vv: Vorm van de verdeling 
Verdeling strekt zich 

onafhankelijk van Vv. 

uit vanaf V = V . r v 
Positieve Vv: Vorm van de verdeling onafhankelijk van Vv• 

Verdeling strekt zich uit vanaf Vr = Vv 

Maximale energie: Efm 

g) Secundaire electronen, afkomstig van de 

Bijdrage tot de Ic: positief 

Negatieve Vv: Verdeling loopt vanaf Vr 
I neemt voor positieve, c 
af dan tussen Vr = Vv en 

tegenspanningselectrode 

= V • Bijdrage tot de 
V 

toenemende V sneller 
V 

V = 0. :r 
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Positieve Vv: Verdeling loopt vanaf Vr = Vv. Het aantal elec

tronen is evenredig met het aantal ionen dat nog 

aankomt op de tegenspanningselectrode. 

Maximale energie: E srn 
Opmerking: Deze verdeling zal relatief scherp zijn omdat bij 

toenemende Vv het aantal ionen dat deze electronen 
vrijmaakt, afneemt ~n de potentiaal die de electre

nen moeten kunnen overwinnen om van de electrode 

weg te kunnen komen toeneemt. 

h) Secundaire electronen, afko:;;stig van de ringen 

Bijdrage tot de Ic: negatief 

Deze electrenen zijn ontstaan door ionen uit de ontlading die 

door het retarderend veld in de analysator omkeren, en op 

de ringen terecht komen. 
Negatieve V · Vorm van de verdeling onafhankelijk van v· 

Verdeling strekt zich uit vanaf V = 0 r 
.Positieve Vv: Verdeling strekt zich uit vanaf Vr = Vv• 

van de verdeling blijft op zijn plaats. 

Maximale energie: E sm 

11 staart" 
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- V r:egati ef -

V 
SCHE~'iA I 

De collectorstroom Ie kan mede worden bepaald docr: 

a) ionen ( t) uit de ontlading 

t) electro~en uit de ontlading 
) secun:'J :üre elec tronen, afkomstig va.n 

openi in de kathode 

cl' foto -electronen, afkomstig van de versnellingselectrode 

e) secundaire electrcnen, af~omstig van de versnell 

f) fc;to-electronen, afkomstig va11 de tegenspanningselectrode 

rr\ secundaire electronen, afkomst van de tegenspanningselectrode 

h) Gecund re slectronen, afkomstig van de rin~en 
·'.<'. 
lJ;\t· 

De bi. j drace aan de Ie van elk van de boven~enoemd e de tj e 

s functie van V en V is hiernaast voor nef~atieve waar~den r v ~-

V,: geschetst (zie ook blz.l5/lf). De ononderbroken cunres he1Jten 

l(:trekking op een versnelspanning van vv1 volt. Als de bijdrage 

tot de Ic o afhangt van de versnelspanning i:; in de:3eli'::te fj_[1J 11r 

een tweede curve -voor een versnelspan<:ing van 2Vv 1 volt- ;net een 

~• tip;elJ tjn we _eve~. De verticale as is steE~s in wil~ekeurige 

ee eden, die niet voor alJe deeltjeseraepen gelijk zijn. 

"Pij de afleid.ine; van deze curves is gebrui}: g•Jrnaakt van de onder-

otH2nde figuur, waarin de potenti (willekeurige eenheden) 

vertic is uitgezet, en de horizontale as de symr:Jetr i ea~J van de 
\' 

en sterk vereenvoudigd • getouwde anallsator is. De stippellijnen 

h0t potentiaalverloop langs deze as tussen ~e opening in de katlade 

en de tegenspanningselectrode weer. 
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- V positief -

V 
SCHE!':A II 

De callee torstroom I kan mede word en bepacüd do er: 
c 

a) ionen (+) uit de ontlading 

b) electrenen uit de ontlading 

c) :.:;ecundaire electronen, afkomstig va.n de wand van de conische 
opening in de kathode 

d) foto-electronen, afkomstig van de versnellingselectrode 

e) secundaire e leetronen, afkorus tj g van de v ersnel1ings e lee trod e 

f) foto-electronen, afkomstig van de tegenspanningselectrode 

g) secundaire elcctronen, afkomstig van de tegenspanningselectrode 

h) r>ecundaire electronen, afkomstif van de ringen 

De tijdrage aan de Ic van elk van de Lovengenoemde deeltjesgroepen 

als functie van V r en V is hiernaast voor postleve wa::.,rden van 
V 

V geschetst (zie ock 
V 

blz.l5/l'f). De ononderbroken curves beb'oen 

hetrak1ing op een versnelspanning van Vv 1 volt. Als de tijdrace 

tot de I oo: .... afhangt van de versnelspanning is in dezelfde fic;uur c 
een tweede curve -voor een versnelspan~ine van 2Vv 1 volt- met een 

stip::eJ lijn weergegeven. De verticale ac: is steeds in wil"J.ekeurige 

eenheden, die niet voor alle deeltjesgroepen celijk zijn. 

Pij rle afleiding van deze curves is gebruik eernaakt van de onder

staande ficuur, waarin de potentia~l (willekeurige eFnheden) 

vertica2l i.s uitgezet, en de horizontale as de syr:; etriea0 van de 

geLouwde anal_ysator is. De stippellijnen geven sterk vereEnvoudit;d 

het potentiaalverloop langs deze as tus~en de opening in de ~athode 

en de tecenspanningselectrode weer. 
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III 2: Analyse van de gemeten curves 

In grafiek I en II zijn een aantal gemeten curves weergegeven 

met de versnelspanning V als parameter. De tep:enspanlling V v · · r 
loopt steeds van circa -20· V tot +30 V. 

De cijfers in de grafieken (l ... J) verwijzen naar de pieken, 

waarvan een aantal (in de overziehtsgrafieken niet of nauwelijks 

zichtbare) in de figuren 4 t.m. 6 vergroot is weergegeven. 

Ten gevolge van een ongewenst effect is in grafieken I en II 

een geringe verschuiving van het nulpunt van de horizontale as 

als functie van V zichtbaar. 
V 

Aan de hand van de voorspelde pieken, zoals weergegeven in 

schema I en II, zullen we de pieken 1···1 terugvoeren op de 

deeltjesgroepen die er verantwoordelijk voor zijn. 

2: Is alleen zichtbaar bij positieve V , en de positie is onafv 
hankeliJk van V • Tussen V = 0 en 

V V 
Vv= 3 V neemt de hoogte van 

de piek toe, en deze is voor grotere V constant. 
V: 

Deze piek bestaat waarschijnlijk uit de groepen b) en c). Uit 

de breedte van de piek (circa 3 eV) kan niets worden gezegd over 

de verhouding van hun bijdragen. Ook uit het gedrag van de piek 

bij kleine negatieve waarden van Vv kunnen geen conclusies 

worden getrokken over de verhouding van de bijdragen omdat er 

bij dezeV's rond V= 0 V verschillende effecten door elkaar heen v r 
optreden. 

We kunnen geen uitspraak doen of er electrenen uit het glimlicht 

aankomen op de kathode ! 

} & 2: Piek } is alleen zichtbaar bij negatieve Vv. De vorm is 

-fig. 4-

-151 ·-loi 

Negatieve tak van de V -as r • 

·-5\ OI 

onafhankelijk van V , én de rechterflank ligt steeds bij V = V • 
V r V 

In figuur 4 is piek 2 vergroot weergegeven voor een versnel-

spanning van -15 V. Voor deze piek komen de groepen d) ene) in 

aanmerking. We zien in schema II dat voor voldoend grote 
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Vv groep e) verdwijnt, en 

dat groep d) overblijft. 

Dit moet zichtbaar zijn 

als een piek links van 

V = V • In fig. 5 zien we r v 
deze piek (2) vergroot 

weergegeven bij Vv = +3 V. 
Uit de verhoudin~ van de 

grootten van pieken 2 en 2 
kan in principe de verhou

~~~~·G-----------~~~~,,~~---------rl5~---------_, ding van het aantal deeltjes 

-fig. 5- Positieve tak van de Vr-as 
in groep d) ene) worden 

Vv = +3 V. Vergrootte piek 2 
bepaald. 

4: Deze piek, die in fig. 6 vergroot is weergegeven voor 2 waarden 

van Vv ligt steeds rechts van Vr = Vv' en is voor waarden van 

Vv rond 0 V het duidelijkst te zien. Als Vv sterker negatief is 

I 

~fig. 6- Vergrootte 
voorflank van piek 1 
met pieken~ & 6. 

links: V =-1~, r:V =-~ 
V V 

(vanaf -4 V) is de piek zichtbaar in 

de vorm van de flauwe helling, rechts 

van V = V (zie fig. 4). Hiervoor r v 
komen groepen f) en g) in aanmerking. 

Omdat de vorm van de piek ten gevolge 

van groep f) niet verandert, terwijl 

groep g) aanleiding geeft tot een piek 

die rond Vv = 0 plotseling veel hoger 

wordt kan een schatting gemaakt worden 

van de verhouding van het aantal deel

tjes in groep f) en g). 

6: Deze piek ligt voor negatieve Vv 
rechts van Vr = 0, en de vorm en 

hoogte zijn onafhankelijk van Vv. Voor 

positieve V is de piek niet zichtbaar. 
V 

De piek is in fig. 6 vergroot weerge-

geven. Hiervoor komen alleen deeltjes 

uit groep h) in aanmerking. 

1: Bij positieve, toenemende Vv wordt de top steeds lager, en de 

voorflank van de piek ligt steeds bij V = V • De staart r v 
van de piek verandert niet van positie. Als V negatief is 

V 

is de positie van de curve onafhankelijk van Vv• Grafiek III 

is een meer gedetailleerde weergave van piek 1· 
Hiervoor komt alleen groep a), ofwel de ionen uit de ontlading 

in aanmerking. Piek 1 geeft in principe de vorm van de ionen

energieverdeling weer. 
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]: Deze 11 negatieve 11 piek is de enige die niet met behulp van de 

"voorspellingen" verklaard kan worden. De piek correspondeert 

met een toename van de Ic bij toenemende Vr. De piek komt 

alleen voor bij negatieve Vv, en verschuift naar meer negatieve 

waarden van V als V afneemt. Naar mate Vv sterker negatief r v 
wordt, wordt de piek minder scherp. 

Deze piek kan verklaard worden door aan te nemen dat de reflectie

coëfficiënt van de ionen aan de cup een duidelijk minimum heeft 

bij lage snelheden (zie betreffende punt in hoofdstuk II). 

De ionen die aan de cup worden gereflecteerd zullen, gezien de 
grootte van piek ], een relatief grote bijdrage tot de vervorming 

van de gemeten ionen~energieverdeling leveren. 

Nadat de metingen aan de ionen-energieverdelingen voor alle 
gassen en gasmengsels waren afgesloten is een meting gedaan om 
de invloed van het rooster in de versnellingselectrode op de 

resultaten te bepalen. Hiertoe werd het rooster uit de versnel

lingselectrode verwijderd. 

Een verschil met de eerdere neon curves is dat piek }, die ont

staan is ten gevolge van foto-en secundaire electrenen vanaf 

de versnellingselectrode, nauwelijks meer meebeweegt met de 

versnelspanning (vergelijk fig. 4 met fig. 7) 

-fi~. 7-

-5 0 

= -15 V. Zonder rooster. 

Dit verschil is te verklaren door aan te nemen dat de potentiaal 

rond de symmetrieas van de analysator ter hoogte van de 

versnellingselectrode nauwelijks meer beïnvloed wordt door 
de Vv, en ongeveer gelijk is aan de potentiaal van de kathode. 

Deze 11 Durchgrif.f 11 is er ook de oorzaak van dat bij positieve 

V de ionentak minder steil wordt afgekapt. 
V 

Een derde verschil dat op 11 Durchgriff11 terug te voeren is, is 
de toename van de Ic bij sterk·negatieve spanningen op de 

versnellingselectrode, in plaats van een afname (zie grafiek I). 

Uit deze laatste twee verschillen concluderen we dat de rooster

draden verantwoordelijk zijn voor het wegvangen van de ionen, 
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maar dat ze tevens de beinvloeding van het retarderende veld 

door het versnellingsveld, en omgekeerd, sterk verminderen. 

Een laatste belangrijk verschil tussen de metingen met en 
zonder rooster is dat voor versnelspanningen vanaf -4 V een 

tweede piek op de ionen-

-fig. 8-

10 t+lO 

Neon, Vv = -7 V. 

Zonder rooster 

energieverdeling zichtbaar 

is, die met de sterker 

negatief wordende Vv naar 
hogere ionenenergieën 

verschuift (zie fig. 8). 
Een verklaring hiervoor werd 

niet gevonden (zie ook de 
bespreking van de energie

verdeling van de ionen in 
een mengsel van 99% helium 

en 1% neon). 

Achtereenvólgens worden nu de resultaten van de metingen 
aan de energieverdelingen van de ionen in neon, helium, mengsels 

van helium en neon met respectievelijk 50% neon en 1% neon, en 

een mengsel van 99,9% neon en 0,1% argon besproken. 
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NEON 

Voorafgaand a;,.n de analyse van de gemeten verdeling willen we 

een schatting maken van de gemiddelde energie van neon ionen 

bij aankomst op de kathode in een imontlading. 

We gaan hiertoe uit van een sterk vereenvoudigd model: 

Stel de ener ebalans op van een gemiddeld ion dat door het 

electrische veld tus8en het glimlicht en de kathode wordt ver
sneld, en door elastische botsingen en omladingsbotsingen 

met gasatomen energie verl st: 

- dE/ 

Hierin is: E: het verschil in kinetische energie tussen een 

ion en een atoom, waarbij de kinetische energie 

van het gasatoom verwaarloosd wordt, 

x-as wordt genomen van anode naar kathode 

F: de electrische veldsterkte aan de kathode 

q: de lading van het ion 

A: de fractie van de energie E die het deeltje verliest 

bij een astische botsing 

B: de fractie van de energie E die het deeltje verliest 

bij een omladingsbotsing 

o-;1 : de botsingadoorsnede voor een elastische botsing 

Oóml: de botsingadoorsnede voor een omladingsbotsing 

v: de momentane snelheid van het deeltje 

vd: de driftsnelheid van het deeltje 
lÎ; t\. (~\\\.~,.\ -.À,,(\ "'" '~·'>' \, ... ,,., ~. 

Als de atomen dezelfde massa hebben als het ion, en als we aan-

nemen dat de atomen stilstaan, mogen we voor A en B respectievelijk 

~· en 1 invullen, De formule kan vereenvoudigd worden door ervan 

uit te gaan dat de gemiddelde energie van de deeltjes in de buurt 

van de kathode vrijwel onafhank ijk gesteld mag worden van x, 

zodat dE/dx = o. Deze vereenvoudiging mag worden ingevoerd 

omdat hoge waarden van de gemiddelde energie, die vergelijkbaar 

zijn met het potentiaalverschil over de anode en kathode, niet 

voorkomen. We veronderstellen in deze berekening bovendien dat de 

verdelingsfuncties voldoen aan de Maxwellvergelijking. 

Uit vergelijking (3.1) vinden we: 

( 3. 2) 
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Met de volgende numerieke waarden: 

}I' 5 V/m, 3500 m/s (lit. 21) = 1,2.10 vd = 

n = 1023 m-3 (druk: 400 Pa) 

(j~l= 15.10-20 2 
er' 1 = 25.10-20 2 (lit. 17) m m om 

vinden we voor E = 2 ' 1 eV. 

De gemidoelde energie van de gemeten curve (grafiek III) 

bedraagt 2,9 eV (grafisch bepaald m.b.v. een planimeter). 
Gezien de weinig verfijnde formule voor de berekening van de 

energie van een gemiddeld ion is de overeenstemming met de 
experimenteel bepaalde waarde erg goed. 
De hoogst voorkomende energie ligt ongeveer bij 17 eV. 

HELIUM 

Ook voor helium maken we een schatting voor de gemiddelde 

kinetische energie van de ionen bij aankomst op de kathode. 
In (3.2) vullen we de volgende numerieke waarden in: 

F 5 V/m 8000 m/s (lit. 21) = 1.2.10 vd = 

1023 -3 (druk: 400 Pa) n = m 

-20 2 
~ml= 20.1o-20 2 (lit. 17) ~1= 9.10 m m 

~n vinden voor de gemiddelde energie E = 2,6 eV 
Ie gemiddelde energie van de gemeten curve bedraagt 2,6 eV, en 
,e hoogst voorkomende energie ligt ongeveer bij 22 eV (grafiek IV). 
ok hier is de overeenstemming tussen de gemeten en de berekende 

·aarde voor de gemiddelde energie uitstekend. 
pmerking: Het relatief hoge beginniveau van de piek bij Vr = 0 V 
ou een gevolg kunnen zijn van de grotere potentiële energie van 

eon-ionen, en de hogere energie van de fotonen (zie III 1 ). 
ierdoor ontstaan meer deeltjes in de groepen f) eng), en wordt 

iek ..4 hoger. 



s rofiek m 
ne 

(\ d IC 
dVr 

[a.u.] 

I Vv= -7V 
N 
(l) 

óVr=o,?.V 
I 

E = 1,9 eV 
9,nn I 

I 

I 
) 



die Srofiek N 
d Vr He 
[a.u.J Yv= -1V I 

1\.) 

AVr ~ 0 1 25V 
~ 
I 

[gem= :J.,b eV 

+5 +10 +IS --~Vr[V] +~o +~5 



-30-

HELIUM:NEON - 50:50 

Dit gasmengsel bestaat uit 50 volurneprocent helium, en 

50 volurneprocent neon. 

In de literatuur zijn geen waarden gevonden voor de botsinga

doorsneden van neon-ionen in helium, of heliurn-ionen in neon, 
zodat geen schatting voor de gemiddelde energie gegeven kan worden. 

De gemeten verdeling, zoals weergegeven in grafiek V, heeft een 

gemiddelde energie van 5,0 eVa 

De hoogst voorkomende kinetische energie is ongeveer 35 eV. 

Zowel de gemiddelde waarde als de hoogst voorkomende waarden 

voor de kinetische energie liggen beduidend hoger dan die van 

heliurn of neon apart. 

HELI~1:NEON- 99:1 

Dit gasmengsel bestaat uit 99 volurneprocent helium, en 

1 volumeprocent neon. 

Omdat de botsingadoorsneden niet bekend zijn kan geen schatting 

worden gegeven voor de gemiddelde energie. 
De gemeten verdeling, zoals weergegeven in grafiek VI, heeft 

een gemiddelde energie van 2,3 eV. De hoogst voorkomende energie 

ligt ongeveer bij 15 eV. 

Bij V = 7 V is een kleine tweede piek te zien. Deze piek 
r 

representeert geen tweede groep ionen met een andere energie, 

maar is een stooreffect,orndat de voorflank van de piek voor 

negatieve Vv steeds bij Vr = -Vv begint. 
Dit effect is waarschijnlijk het zelfde effect als wat optreedt 

bij de ontlading in neon terwijl het rooster uit de versnellings

electrode verwijderd is. 
De oorzaak van dit effect is niet duidelijk. Evenmin is duidelijk 
waarom het effect alleen bij dit mengsel te zien is (afgezien 

van de metingen zonder rooster). 
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NEON:ARGON- 999:1 

De botsingsdoorsneden van argon-ionen in neon zijn in de 

literatuur niet gevonden. Het afschatten van de gemiddelde energie 
van deze ionen bij aankomst op de kathode is daarom niet mogelijk. 

De gemeten verdeling heeft een gemiddelde energie van 8,6 eV, 
en de hoogst voorkomende energie ligt bij circa 35 eV. 
In de grafiek (VII) komen twee maxima voor. Het maximum bij de 
hoogste energie wordt waarschijnlijk gevormd door de argon-ionen. 

Deze zullen een hogere energie hebten bij aankomst aan de kathode 
omdat door het r atief geringe aantal argonatomen de kans op 

botsingen waarbij omlading optreedt gering is. 

De neon-ionen zullen in b angrijke mate via dat botsingsproces 

energie aan het gas overdragen. 
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Enkele slotopmerkingen 

De gebouwde analysator blijkt redelijk aan de verwachtingen 

te voldoen. Uit de literatuur zijn geen vergelijkbare metingen 

bekend, maar de gemeten ionen-energieverdelingen wekken de 
indruk redelijk correct te zijn. 

Vele extra verschijnselen spelen een rol, en zouden tot een 

niet exacte interpretatie van de gemeten verdelingen kunnen leiden. 

De eigenschappen van de analysator en de vorm van de opening in 

de kathode kunnen aanleiding geven tot vervorming van de gemeten 
verdelingen. 

De diverse verstorende effecten ZlJn nog niet te kwantificeren, 
maar de eerste resultaten geven aanleiding tot pogingen de 

analysator te verbeteren, naast een numerieke benadering van het 

geheel. 
De eerste verbeteringen zullen betrekking moeten hebben op de 

opening in de kathode. De diameter van de opening zal moeten 

worden teruggebracht van 30 rm tot 5 à Î 0 rm voor betrouwbare 

metingen bij deze ontladingsdrukken. 

Het tweede probleem, reflectie van ionen aan de collector, kan 

wellicht numeriek worden aangepakt als de reflectiecoëfficiënt 

als functie van de energie bekend is. 

Een verdere verbetering van de analysator is mogelijk door 
vergroting van de straal en tophoek van de bolsectorvormige 

tegenspanningselectrode. De invloed van de velden langs de rand 
van de analysator, en de invloed van de eindige afmetingen van 

de intreeopening worden hierdoor verkleind. 



-36-

Geraadpleegde literatuur 

1) P. Lenard, Ann. Phys., 1pz., 8, 149 (1902) 

2 ) w. Steckelmacher, Journal of Physics E, 6, 1061-1071 (1973) 

3) B. Wannberg, u. Gelius & K. Siegbahn, Journal of Ijhysics E, 
7, 149-159 (1974) 

4) J. Arol Simpson, Rev. Sc i. Inst., vol.32, 12 ' 1283-1293 ( 1 961 ) 

5) 11' -. Couwenberg, stageverslag NT 78/05, (1978) 

6) F. Llewellyn-Jones, 11 The Glow scharge 11 , (London, 1966) 

7) A. Septier, 11 Focusing of Charged Particles 11 , Vol. I (London, 

8) H. Boersch, Zeitschrift für Physik, Bd. 139, 115-146 (1954) 

9) P. Lenard, Ann. Phys., Lpz., 1 2 , 715 (1903) 

10) F. Kohlrausch, 11 Praktische Physik 11 ,. Bd. 2, (Stuttgard) 

11) P. Wei, A. Cho & C. Caldwell, Rev. Sci. Instrum., 40, 8, 

1075-1079 (1969) 

1967) 

12) D. Huchital & J. Rigden, J. Appl. Phys., vol 43, 5, 2291-2302 

(1972) 

13) P. Staib, Vacuum, vol 22, 10, 481-484 (1972) 

14) 1. McDonnell & D. Woodruff, Vacuum, vol 22, 10, 477-480 ( 1972) 

15) F. vd Laarschot, afstudeerverslag (1974) 

16) A. Habets, 11 Supersonic Expansion of Argon into Vacuüm", 

diss. (Eindhoven 1977) 

17) E. JV!cDaniel, 11 Collision Phenomena in Ionized Gases 11
, 

(Wiley, New York) 

18) J. Leclair, afstudeerverslag (1970) 

19) L. Chanin, 11 Nonuniformities in Glow Discharges: Cataphoresis 11
, 

Gaseous Electronics, Vol I 

20) S. Brown, "Basic Data of Plasma Physics", (London 1959) 

21) E. McDaniel & E. Mason, 11 The fJJobility and Diffusion of Ions 

in Gases 11 , ( Wiley, New York, 1973) 


