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Samenvatting 

Oppervlakte analyse technieken maken voor het onderzoek naar de 

buitenste atoomlagen van een oppervlak vaak gebruik van 

edelgasionen. Met laag energetische ionenverstrooiingstechnieken 

(LEIS) is het mogelijk om alleen naar de buitenste atoomlaag van 

een oppervlak te kijken. Uit de verkregen energiespectra kunnen de 

verschillende atoomsoorten worden teruggerekend. Met de EARISS 

opstelling wordt tegelijkertijd naar energie- en 

hoekafhankelijkheid van de verstrooide ionen gekeken. Door deze 

hoge detektieefficiëntie wordt de schade aan het oppervlak tot een 

minimum beperkt. Het is aangetoond dat EARISS in principe werkt. 

Onvolkomenheden in de elektrische signaal uitvoer en de afbeelding 

van de ionen op de tweedimensionale detektor zijn onderzocht. 

De elektrische problemen zijn terug te voeren naar een verkeerde 

aarding van de detektor. De vervormde afbeelding op de detektor 

ligt aan inhomogeniteiten in de driftruimte tussen een deeltjes 

versterker en de collectorplaat. Ook bleek dat deze driftweg te 

lang is. 

Om ook een mogelijkheid te hebben om onderzoek aan 

te doen (adsorbaten op een oppervlak) is 

lichte atomen 

een vluchttijd-

spectrometer gerealiseerd. Er wordt met een gepulste ionenbundel 

(lOOns lengte, ~s periodetijd) op een preparaat geschoten. Van 

het preparaat kunnen dan verstrooide of gesputterde ionen of 

neutrale deeltjes afkomen. De vluchtduur van een deeltje is nu 

bepalend voor het soort deeltje. Het tijdoplossende vermogen van 

de opstelling bedraagt 110 ns bij een primaire bundel van 3000 eV 

Ne+. Dit komt overeen met een resolutie van 2 %. 
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1. Inleiding 

Een oppervlak is een scheidingsvlak tussen twee verschillende 

media. Bijvoorbeeld het scheidingsvlak tussen een vloeistof en een 

gas, of tussen een vaste stof enerzijds en een gas, vloeistof of 

vacuüm anderzijds. De groep Fysica van Oppervlakken en Grenslagen 

(FOG) houdt zich met name bezig met de laatst genoemde. Onder een 

oppervlak wordt hier dus verstaan het scheidingsvlak tussen een 

vaste stof en vacuüm. 

De structuur, samenstelling en andere fysische grootheden van een 

oppervlak zijn vaak totaal verschillend van die van de bulk van 

het materiaal. Aangezien vele technologische ontwikkelingen 

gebruik maken van de buitenste laag van de vaste stof, is het van 

groot belang om een goed inzicht in de samenstelling en structuur 

van deze laag te verkrijgen. Hiertoe zijn vele technieken 

ontwikkeld. Vaak bestaan deze technieken uit het beschieten van 

een oppervlak met deeltjes (elektronen, edelgasionen) of met 

energiequanten (fotonen). Ten gevolge hiervan zullen de deeltjes 

verstrooid worden, zullen de energiequanten energie verliezen of 

zullen er ten gevolge van de beschieting deeltjes of quanten 

geemitteerd worden. 

De oorzaak voor de 

oppervlaktesamenstelling 

vaak 

en de 

grote verschillen 

bulksamenstelling 

tussen de 

van een vaste 

stof wordt duidelijk als men beschouwt wat er gebeurt bij het 

maken van een nieuw oppervlak. Men kan een nieuw oppervlak maken 

door een stuk materiaal te breken. De nieuwe oppervlakte atomen 

zullen een hoge oppervlakte-energie bezitten en in het algemeen 

sterk reactief zijn. Het oppervlak zal proberen een nieuw 

evenwicht te bereiken door te streven naar minimalisatie van de 

oppervlakte-energie. Dit is mogelijk door verwisseling van deze 

atomen met die van een andere soort in een dieper gelegen laag 

(oppervlakte segregatie). Verder kunnen de afstanden tussen de 

buitenste atoomlagen veranderen in verhouding met die dieper in de 

bulk (oppervlakte relaxatie). Een derde mogelijkheid zijn 

wijzigingen in de roosterstructuur aan het oppervlak waardoor de 
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periodiciteit aan het oppervlak anders wordt dan die in de bulk 

(oppervlakte reconstructie). 

Het belang van het oppervlakte onderzoek komt vooral naar voren 

bij processen welke zich aan dit oppervlak afspelen zoals: 

- Heterogene katalyse. 

Vaak wordt er gebruik gemaakt van katalysatoren op een drager 

waarbij de katalysator vaak min of meer als een monolaag is 

aangebracht. 

- Halfgeleider fabricagetechnieken. 

Door de verregaande miniaturisering worden de verbindingsbanen 

tussen de diverse elementen op een I.C. steeds smaller (orde 

10 - 100 nm)zodat ze nog maar aftelbare atomen breed zijn. 

Binnen de groep FOG heeft men de beschikking over een aantal 

LEIS-apparaten (Low Energy Ion Scattering). Hiermee wordt een 

oppervlak beschoten met ionen. Aan de hand van de energie van de 

verstrooide ionen kan men dan uitspraken doen over de 

oppervlaktesamenstelling en in mindere mate ook over de structuur. 

Om de schade aan het oppervlak, die ontstaat tijdens de 

beschieting, gering te houden is een hoge detectie efficieëntie 

van groot belang. Het detecteren van lichte atomen is met deze 

techniek niet mogelijk maar hiervoor is een Time Of Flight (TOF) 

opstelling gebouwd. Met behulp van deze techniek worden onder 

andere de lichte atomen zoals waterstof van het oppervlak af 

geschoten waarna ze gedetecteerd kunnen worden. De vluchttijd 

tussen het moment van beschieting en detectie is nu bepalend voor 

het soort atoom. 

Afstudeeronderzoek 

Tijdens de afstudeerperiode is gewerkt aan een tweetal 

verschillende projecten. Ten eerste is er gewerkt aan een 

LEIS-apparaat met een zeer hoge detectie efficiëntie. Het is met 

dit apparaat mogelijk om van de verstrooide ionen gelijktijdig een 

energie- en hoekspectrum te verkrijgen (de laatstgenoemde bevat 

veel structuur informatie). De naam van deze opsteling is om deze 
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reden EARISS (Energy and Angle Resolved Ion Scattering 

Spectrometer). In eerste instantie was het de bedoeling om de 

fouten welke nog aanwezig zijn te traceren en op te lossen. Een 

aantal oorzaken zijn gevonden, maar door de complexe 

fijnmechanische en opdamptechnische bewerkingen zijn de 

verbeteringen niet op tijd klaar gekomen. De geopperde wijzigingen 

aan de detector zijn aan de hand van een proefopstelling 

uitgeprobeerd. In deze opstelling is de praktijksituatie zoveel 

mogelijk nagebootst. Een beschrijving van de opstelling is voor 

wat betreft het vacuümsysteem en de ionenbronnen beschreven in 

hoofdstuk 3. De meer specifieke eigenschappen van de 

EARlSS-opstelling zijn terug te vinden in hoofdstuk 4. 

Ten tweede is er gewerkt aan de opzet van een TOF-opstelling. 

Hiermee wordt gekeken naar de vluchttijd van verstrooide ionen, 

neutralen en van gesputterde deeltjes. Veel aandacht is er besteed 

aan de chopper voor de primaire ionenbundel omdat deze in 

hoofdzaak de maximaal haalbare tijdresolutie van het systeem 

bepaalt. De opbouw en theoretische achtergronden van deze 

opstelling zijn terug te vinden in hoofdstuk 5. 

Met behulp van de complete EARlSS-opstelling zijn helaas geen 

metingen meer verricht, met de TOF-opstelling wel. Er is onder 

andere gekeken naar geadsorbeerde atomen en de invloed van 

scherend schieten op de opbrengst hiervan. Ook is de relatie 

tussen de vluchttijd en 1/IE geverifieerd. Deze metingen staan 

beschreven in hoofdstuk 6. 

Uit de metingen volgen een aantal zaken welke nog voor verbetering 

vatbaar zijn, alsmede het feit dat voor vele structuur 

onderzoeksmetingen een precieze preparaatstroommeting 

onontbeerlijk is. In hoofstuk 7 tenslotte staan deze aanbevelingen 

alsmede een aantal conclusies beschreven. 
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2. Ionenverstrooiing algemeen 

In dit hoofdstuk zullen de theoretische achtergronden van Low 

Energy Ion Scattering (LEIS) en Time Of Flight (TOF) kort worden 

behandeld. In verband met de oppervlaktegevoeligheid zal alleen 

naar laag energetische ionen worden gekeken. De gedachten gaan dan 

uit naar ionen met een energie tussen de 0,1 en 10 keV. 

Edelgasionen hebben door hun geringe adsorptiecoëfficiënt, en door 

hun grote neutralisatiekans bij het binnendringen in de materie, 

de voorkeur boven bijvoorbeeld alkali-ionen. Paragraaf 2.1 

behandelt de uitgangspunten van waaruit ionenverstrooiïng verder 

uitgewerkt kan worden. In paragraaf 2.2 zullen de relaties worden 

afgeleid waaraan de verstrooide ionen en de gesputterde atomen 

voldoen. Ook zullen de principes van LEIS en TOF nader worden 

bekeken. De derde paragraaf maakt duidelijk waarom LEIS en TOF 

oppervlaktegevoelige technieken zijn. 

Vervolgens zal in paragraaf 2.4 het principe van TOF in 

vergelijking met LEIS uiteen worden gezet zodat de verschillen in 

de verkregen spectra en in gebruiksmogelijkheden duidelijk naar 

voren komen. 

De laatste paragraaf zal aan de hand van voorbeelden laten zien 

hoe uit de spectra (energie of vluchttijd) structuurinformatie kan 

worden afgeleid. 

2.1. Uitgangspunten 

Bij ionenverstrooiingsexperimenten wordt een bundel op massa en 

energie geselecteerde ionen op een oppervlak geschoten. Deze ionen 

kunnen wisselwerken met een oppervlakteatoom en daardoor 

verstrooid worden (zowel bij LEIS als TOF). Ook worden er atomen 

uit het oppervlak worden verwijderd. De optredende processen 

kunnen worden opgevat als een klassieke botsing tussen twee 

deeltjes. Hierdoor kunnen de resultaten vrij eenvoudig 

geïnterpreteerd worden. De beschrijving van de verschijnselen is 

gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 
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- De de Broglie golflengte van de ionen is veel kleiner dan de 

interatomaire afstanden van twee oppervlakte atomen. Een 

Ne+-ion met een energie van 1000 eV heeft een golflengte van 

2*10-4 nm terwijl de interatomaire afstanden aan het 
-1 oppervlak in de orde van 3*10 nm liggen. 

Hierdoor kunnen diffractie-effecten verwaarloosd worden en kan de 

botsing klassiek beschouwd worden. 

-De effectieve lengte van de interactiepotentiaal, ofwel de 

afstand van dichtste nadering van ion en oppervlakteatoomkern 
-2 bedraagt 5*10 nm. 

Wordt dit vergeleken met de afstand tussen twee oppervlakteatomen 

(3*10-1 nm) dan mag de invloed van de buuratomen worden 

verwaarloosd en kunnen we spreken van binaire botsingen. 

- De verstrooiing wordt veroorzaakt door kern - kern repulsie. 

Hierdoor mag over volledig elastische botsingen gesproken worden. 

- De interactietijd tijdens een botsing (10-14 s) is veel 
-12 korter dan de vibratietijd (10 s) van het atoom. 

De oppervlakteatomen mogen als vrij beschouwd worden. 

2.2. Ionenverstrooiïngsrelaties 

0 0 

Fig. 2.1. Schematische voorstelling van de verstrooiïng van een 

ion aan een oppervlakte-atoom. 
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Het invallende ion met massa Mi en energie Ei wordt verstrooid 

over een hoek e aan een oppervlakte-atoom met massa M . 
a 

Deze 

volledig elastische botsing tussen twee deeltjes kan worden 

beschreven met de wetten van behoud van energie en impuls. 

(2.01) 

(2.02) 

Er kan nu een relatie worden afgeleid tussen de energie van het 

ion voor en na de botsing. Tevens kan de eindenergie van het, voor 

de botsing stilstaande oppervlakte-atoom, in verhouding met de 

beginenergie van het ion worden bepaald. 

[
_cos_e +_J_r

2
_-_si_n

2
e_J

2 

1 + r 

= [2i'cos a]

2 

1 + r 

verstrooiing 

recoil 

(2.03) 

(2.04) 

(2.05) 

Het plusteken in de bovenste vergelijking is geldig voor r>1. Voor 

r<=1 zijn beide tekens geldig mits voldaan is aan r 2-sin2e>=O. 

Bij LEIS-metingen in de groep FOG wordt onder een vaste hoek e de 

energie van de verstrooide ionen gemeten. Indien r)1 is geldt dat 

deze energie eenduidig afhankelijk is van de massa van het atoom 

waaraan verstrooid is. Het energie-spectrum is dan tevens om te 

rekenen naar een massa-spectrum van dat preparaat. Indien er 

gemeten wordt met grote strooihoeken is eenvoudig te zien dat 

lichte atomen niet voor terugstrooiing kunnen zorgen en dus ook 

niet gedetecteerd worden. 
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Bij TOF metingen wordt niet de energie van de verstrooide ionen 

onderzocht, maar de vluchttijd tussen het moment dat een ion het 

preparaat treft en het moment dat dit ion of het gesputtarde 

deeltje de detector bereikt. Het is dus noodzakelijk om de 

energierelatie om te schrijven naar een tijdsrelatie. 

detector 

Fig. 2.2. Schets van de vluchtweg. 

De energierelaties zijn van de vorm: 

(2.06) 

Uit de vergelijking van de kinetische energie volgt een relatie 

tussen energie en tijd: 

E 
1 2 = 2mv 

1 
V = t I 1 [-tl)2 E=2m (2.07) 

Uitgaande van verstrooiing moet nu gelden: 

(2.08) 

hierbij is t
0 

de tijd die een primair ion er over zou doen om de 

afstand van het preparaat tot aan de detector (10 ) af te leggen. 
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Men vindt: 

~=~[ 
co se 

1 + r 

] verstrooiing (2.09) 

In het geval van een recoil deeltje wordt het: 

recoil (2.10) 

De geregistreerde deeltjes kunnen zowel van aan het oppervlak 

verstrooide ionen, als ook van uit het oppervlak geschoten 

deeltjes zijn. De interpretatie van het spectrum (conversie van 

vluchttijden naar atoomsoort) vereist daarom meer aandacht dan bij 

een LEIS-spectrum. 

2.3. Oppervlaktegevoeligheid 

Voor de kwantificatie van een LEIS-spectrum is het van belang om 

de intensiteit van de verstrooide ionen te bepalen. Deze hangt af 

van het verstrooiings proces (de werkzame doorsnede a) en van de 
+ neutralisatiekans (fractie ionen na de verstrooiing P ). Bij een 

TOF-spectrum is alleen de werkzame doorsnede a van belang omdat 

zowel ionen en neutralen alsook uit het oppervlak geschoten 

deeltjes worden gedetecteerd. 

Beschouwen we LEIS dan hangt de intensiteit Y+ af van de 

neutralisatie kans P+ en de werkzame doorsnede a volgens: 

In de onderstaande figuur is deze relatie voor een nikkelpreparaat 

weergegeven. Het preparaat is loodrecht met neonionen beschoten. 
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I 

I e~= 142" 

soa •OOO 15011 zoaa 25011 
IIICod.,.t 1 ... lft .. " I.VI 

F · 2 3 De de de Ne+ y+ tg. . . intensiteit van verstrooi ionen ats 

functie van hun primaire energie. 

Van alle ionen die het oppervlak treffen zal slechts een klein 

deel over de juiste hoek 9 verstrooid worden en in de detector 

terecht komen. 

10 : primaire bundelstroom 

N: het aantal atomen/oppervlakte eenheid 

AO: de openingshoek van de detector 

~~: de differentiele werkzame doorsnede 

De werkzame doorsnede a van de verstrooiing wordt in sterke mate 

bepaald door de interactiepotentiaal tussen het ion en het atoom. 

In de hoge energie verstrooiings experimenten (>100 keV) kan deze 

potentiaal benaderd worden door de Coulomb potentiaal (kern - kern 

repulsie). Voor de wat lagere energieen (0,1- 10 keV) van het ion 

kan de kern als enigszins afgeschermd beschouwd worden door de 

elektronen. Als bruikbare potentiaal wordt de Coulomb-potentiaal 

vermenigvuldigd met een afschermfunctie ~r/a). Hierin is r de 

kern - kern afstand, en a de afschermlengte. 

Voor LEIS toepassingen wordt vaak gebruik gemaakt van de Maliere 

potentiaal. 
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a = 0.0468 c j z12/3 + z2 2/3 {nrn) 

0.6 < c < 0.8 

<J> [;] = <J> (x) = 0.1 e - 6x + 0.55 e - 1 .2x + 0.35e -D. 3x 

~ • . 
I 

• 

0 Zl 40 ID ID 1110 120 140 110 110 200 

... u 2 , 

Fig. 2.4. Differentiele ~rkzaae doorsnede voor verstrooiing als 

functie van de massa van de strooicentra. 

In bovenstaande figuur is de werkzame doorsnede als functie van 

het massagetal berekend bij loodrechte inval van He+-ionen en een 
0 

strooihoek van 141.7 . Bij andere invalshoeken, primaire ionen en 

strooihoeken verandert de figuur natuurlijk, echter het schalen 

van de werkzame doorsnede met het massa-getal blijft. Ook is het 

verschijnsel op te merken dat lichte atomen nauwelijks "gezien" 

worden. De andere belangrijke variabele in de intensiteit van de 

bundel verstrooide deeltjes is de ionenfractie na verstrooiing. 

Een ion dat een vaste stof binnendringt kan door de aanwezige 

elektronen geneutraliseerd worden. Met name bij het gebruik van 

edelgasionen is deze neutralisatiekans erg groot (99%). De kans 

hierop neemt exponentieel toe met de tijd dat een ion in het 

oppervlak verkeert. Het zal dan ook duidelijk zijn dat hoe dieper 

een ion het oppervlak indringt, des te groter de kans zal zijn dat 

het geneutraliseerd wordt. 
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Men kan daarom stellen dat ionen die na verstrooiing het oppervlak 

weer als ion verlaten, vrijwel uitsluitend aan een atoom in de 

allerbuitenste laag verstrooid zullen zijn. Omdat bij LEIS 
uitsluitend ionen gedetecteerd worden is deze techniek zeer 

oppervlakte gevoelig. 

Alkali-ionen hebben een duidelijk kleinere kans om geneutraliseerd 

te worden zodat het energiespectrum van de verstrooide ionen ook 

bijdragen zal hebben van ionen die aan dieper gelegen lagen 

verstrooid zijn. 

Ni (110) 
E0 = 600 ev. -3 = 60•, ' = Jo•. lP = 1.s• 1 <110> 1 

Ni- clean 
Ni Ni 

~ 

60 .l()l 800 .. 
He• Li• 

. ~~ 
., 

<C( 
'0 c: \ -., ,00 ~ -c: 
20 ~ ::» 

0 "' ~ ~·~ 
·10 ",11 :'- . ---~~ ~ 

0 0 
~J....,...; ....... . 

06 08 ID 0.6 0.8 10 

Fig. 2.5. LEIS-spectra van He+ en Li+ op Ni. 

Het energiespectrum van het lithium heeft een duidelijke uitloper 

aan de lage energiekant. Naarmate de verstrooiing in diepere lagen 

plaatsvindt zal door inelastische processen de energie van deze 

ionen ook steeds meer afnemen. De totale piek zou als het ware 

opgebouwd gedacht kunnen worden uit allemaal pieken behorende bij 

verstrooiing aan diepere lagen. 

De oppervlakte gevoeligheid van een TOF-experiment heeft te maken 

met de werkzame doorsnede van de oppervlakte atomen, de 

neutralisatiekans van de gebruikte ionen is onbelangrijk. 

TOF-experimenten zouden namelijk ook met neutralen als primaire 

deeltjes uitgevoerd kunnen worden. 

Bij vluchttijdmetingen wordt een preparaat over het algemeen zeer 
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scherend (0 - 45° invalshoek) beschoten. Het is voor de invallende 

ionen niet mogelijk om door de eerste atoomlaag heen te dringen . 

tnt r-g y: 1 . ae keV 

~9 1 . : 1ae.e a 1,.-

RtolriS : 

• N t 

Ion : Nll 

(ne,.gy : 1. 18 keV 

~g l • : us .a ..,,. _ _ , 

• Nt 

Fig. 2.6 . CO.putersiautatie uan de beschieting uan een Ni 
+ oppervtak aet 1000 eV. Ne i~n. 

In de twee bovenstaande figuren is d i t verschijnsel duidelijk te 

zien . In het eerste geval (9 = 10°) ziet geen van de invallende 

ionen kans om door de oppervlaktelaag heen te gaan. Na vergroting 

van de invalshoek (9 = 25°) zijn deze er wel, maar het aantal dat 

uiteindelijk weer in de juiste richting uit het preparaat komt is 

nog steeds gering. 

2.4. Praktische verschillen tussen TOF en LEIS 

De relaties en vergelijkingen waarmee uit de gemeten LEIS- en 

TOF-spectra informatie kan worden gewonnen zijn reeds behandeld . 

Het soort informatie loopt uiteen van atoomsoort, 

oppervlaktebedekking of zoals nog zal blijken structuurinformatie. 

De grote verschillen zitten in de manier waarop het 

vluchttijd-spectrum enerzijds, en het energie-spectrum anderzijds 

tot stand komt. 
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Beschouwen we schematisch een LEIS-opstelling. 

Primory ion beom 

( moss selected l 

Energy 
Anotyser (1 

I.~ 

~) 
/ scottered 

ion beom 

Fig. 2.7. Schematische weergave van een LEIS-experiaent. 

De primaire ionen vallen op het preparaat en worden hier door de 

oppervlakte atomen verstrooid. Alle ionen welke over een 

strooihoek e ten opzichte van de invallende bundel verstrooid 

worden, bereiken de energie analysator. Deze elektrostatische 

analysator zal alleen ionen met een bekende energie doorlaten 

zodat ze de detector bereiken. Scannen door het energiegebied heen 

(verandering van de analysator spanning) levert een 

energie-spectrum op. 

In de meeste gevallen zal de primaire bundel langs de normaal op 

het preparaatoppervlak invallen. Loodrechte terugverstrooiing 

wordt aangenomen als 180°. Een goede keuze van de detectiehoek e 
is, rekening houdend met zowel maximale massaresolutie als de 

werkzame doorsnede van het botsingsproces, 140 

massaresolutie neemt toe naar steeds grotere hoeken, de opbrengst 

neemt echter af door de verminderende werkzame doorsnede van het 

oppervlakte atoom. Deze keuze houdt meteen een beperking in de 

gebruiksmogelijkheden van het systeem in omdat lichte atomen zoals 

waterstof niet met behulp van teruggestrooide ionen gedetecteerd 

kunnen worden. 
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Met een techniek als Time Of Flight (TOF) is detectie van lichte 

atomen juist wel goed mogelijk. 

ionen
bron detedor 

Fig. 2.8. Schematische opzet uan een TOF-experiment. 

In principe gaat het er in een TOF-experiment om, om de vluchttijd 

van deeltjes vanaf het preparaat tot aan de detector op te nemen. 

Dit kunnen zijn, primaire deeltjes welke verstrooid zijn of 

secundaire, door de primaire ionen uit het oppervlak geschoten, 

atomen of ionen. 

Om een eenduidig starttijdstip te hebben wordt de primaire, op 

energie en massa geselecteerde ionen, bundel gechopt. De tijd 

waarbinnen een ionenpuls uit de bundel op het preparaat valt 

bepaalt in hoge mate de maximaal haalbare tijdresolutie en moet 

dien tengevolge voldoende kort zijn (10 100 ns). De 

herhalingsfrequentie moet worden afgestemd op de tijd die de 

langzaamste deeltjes over de afstand preparaat detector doen. 

Doordat het met deze techniek mogelijk is om uit het oppervlak 

geschoten deeltjes te detecteren is hij uitermate geschikt om 

lichte deeltjes zoals waterstof waar te nemen. 

2.5. Structuuronderzoek 

Behalve onderzoek naar de samenstelling van een oppervlak kan ook 

onderzoek naar de structuur van een oppervlak verricht worden. 
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Structuurinformatie wordt dank zij de volgende twee verschijnselen 

verkregen: 

- Dubbele botsingen 

- Schaduweffecten 

In de voorafgaande beschrijving is steeds uitgegaan van 

enkelvoudige botsingen. Dubbele botsingen worden echter belangrijk 

indien er met kleine verstrooiingshoeken gewerkt wordt. 

0 

Fig. 2.9. Het optreden van een dubbele botsing bij verstrooiing 

over een kleine hoek. 

Wanneer inelastische verliezen buiten beschouwing worden gelaten, 

kan de verstrooiingsformule twee maal achtereenvolgens worden 

toegepast. De resulterende energie zal nu hoger zijn dan in het 

geval van een enkelvoudige botsing over 

verstrooiingshoek. 

0_ 0 0 
-.•. - -----

ion 

e d I 
e 

6. 
I 

.0 ·e· 
I 

6 

Fig. 2.10. Een oppervlakte structuur en het bijbehorende 

energiespeet rum. 

dezelfde 
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De reden dat de piek toebehorend aan de dubbele botsing bij een 

LEIS-experiment over het algemeen kleiner is dan de hoofdpiek 

(enkele botsing) komt door de verhoogde kans op neutralisatie. Het 

ion verblijft langer aan het oppervlak. 

Bij onderzoek aan het geschetste oppervlak (zie figuur 2.10) zal 

een ion dat de zwarte atomen treft op twee manieren gedetecteerd 

kunnen worden, namelijk via een enkele botsing of via een dubbele 

botsing. De dubbele botsingen kunnen slechts in drie richtingen 

optreden. Dit is te meten door de rotatiehoekt waaronder de ionen 

gedetecteerd kunnen worden te varieeren. 

I 

Fig. 2.11. Intensiteitsspectrua van de dubbete botsingen aLs 

functie van de rotatiehoek t. 

De dubbele botsingen zijn 

toch te zien omdat de 

ondanks de grotere 

werkzame doorsnede 

neutralisatiekans 
-4 

c~ sin (9/2)) als 

functie van de kleinere strooihoek snel toeneemt. Er ontstaat een 

soort evenwicht tussen het verlies in intensiteit door de grotere 

neutralisatie en de winst door de grotere werkzame doorsnede. 

Het optreden van schaduweffecten geeft informatie over de 

structuur van een materiaal indien zich in de eerste twee 

atoomlagen verschillende atomen bevinden. 
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~ 

B 

• 

• 

b 

Fig. 2.12. Schaduwkegets als gevolg van verstrooiing aan de 

oppervtakteatomen. 

In figuur 2.12 staat dit 2-dimensionaal weergegeven. leder atoom 

heeft een schaduwkegel, een gebied waarin geen ionen komen. Ligt 

in zo'n gebied b.v. een atoom B (figuur 2.12a) dan kan er niet aan 

verstrooid worden en worden ze niet gedetecteerd. 

In veel TOF-experimenten wordt zeer scherend ingeschoten, en zal 

dientengevolge de kans op dubbele botsingen groot zijn. Wordt 

hiernaast nog beschouwd dat ook neutralen worden gedetecteerd, dan 

zal het duidelijk zijn dat met behulp van dubbele botsingen veel 

informatie uit de oppervlakte structuur kan worden gehaald. 

Omdat er zeer scherend geschoten wordt, is het moeilijk om over 

enkele of dubbele botsingen te spreken en is het gebruikelijk om 

over quasi-enkele en quasi-dubbele botsingen te spreken. Door de 

scherende baan zullen ook de directe buren van het verstrooiende 

atoom al enige interactie met het ion hebben. Als voorbeeld zal 

het Cu(100) oppervlak worden besproken. De koper bulk heeft een 

fee structuur, snijden we deze in het (100)-vlak door dan ontstaat 

de volgende oppervlakte structuur. 
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Cu(1CJO) 

Fig. 2.13. Oppervlakte structuur van het 01(100)-vlak. 

In deze structuur zijn een drietal verschillende 

kristal-richtingen aangegeven. De interatomaire afstanden in deze 

drie richtingen zijn eenvoudig uit te rekenen. 

<IOO> r = d 

<110> r = d/12 

= 0.361 run 

= 0.255 nm 

<310> r = 12.5 d = 0.571 nm 

Duidelijk is te zien dat de interatomaire dichtheden in de diverse 

richtingen voor de <110) richting het grootste is. In deze 

richting zal dus ook de grootste quasi-dubbele botsingspiek op 

moeten treden. 

fion yietd (arb.lllitsl <310> 

....... ·· ... 

089 

9 keV ~·--cu<m> 
8 • 30", t;•15", T• 550K 
· ions • neutrals, • lons 

os <100> 

Fig. 2.14. TOF-spectra in de 3 verschillende kristalrichtingen aan 

het Cu(100) oppervlak. 
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Op de horizontale as staat uit E/EO in tegenstelling tot wat bij 

TOF-metingen gebruikelijk is namelijk de vluchttijd. Uitgaande van 

formule 2.07 zijn ze echter eenvoudig in elkaar om te rekenen. 

Op soortgelijke wijze kan dus ook van een onbekend preparaat, door 

dit preparaat onder verschillende rotatiehoeken te plaatsen, uit 

het vluchttijdspectrum een structuur worden bepaald. 
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3. De opstelling, vacuümsysteem en ionenbronnen 

Zowel het ionenverstrooiingsexperiment (EARISS) als de 

vluchttijd-spectrometer (TOF) zijn tesamen met nog enkele 

oppervlakte analysetechnieken (o.a. LEED) opgebouwd rond een grote 

experimenteerkamer. In deze bolvormige kamer heersen ultra hoog 

vacuüm condities (orde 10-9 mbar). Ook in de preparaatopslagruimte 

en de ionenbronnen gelden deze condities. De volgende twee 

paragrafen geven een beeld van het vacuümsysteem en de opbouw en 

werking van de twee ionenbronnen. 

3.1. Het vacuümsysteem 

Om oppervlakte-onderzoek te kunnen verrichten is het noodzakelijk 

om dit onder ultra-hoog vacuüm condities te doen. Dit in verband 

met het feit dat vaak onderzoek aan zeer reactieve oppervlakken 

wordt gedaan. Deze zouden aan de lucht meteen vervuild zijn. 

De hoeveelheid verontreiniging die op een preparaat komt is 

afhankelijk van het aantal gasmolekulen welke per tijdseenheid en 

per oppervlakteeenheid met het preparaat botsen. Verder is er nog 

de kans dat het molecuul ook daadwerkelijk blijft plakken. Het 

aantal dat botst wordt gegeven door: 

N = a p (M T)-1/ 2 a: 2.63*1024 (mol m-2 s-1 K1/ 2 Pa-2 ) 

P: druk in Pa 

M: molukuulmassa (g/mol) 

T: temperatuur (K) 

Bij een druk van 4*10-4 Pa en een molekuulmassa van 28 g/mol (N2 ) 

en een temparatuur van 300 K botsen er 1015 at/cm2s. Indien de 

plakkans gelijk aan 1 wordt gesteld, zal er per seconde ongeveer 

een monolaag stikstof adsorberen. Aangezien de interesse uitgaat 

naar de oppervlakte atomen en niet naar de adsorbaten, maakt dit 

snel meten noodzakelijk. Nu 

verondersteld, maar ook bij 

is deze druk wel 

een reëelere druk 

extreem hoog 
-8 van 10 Pa 

adsorbeert er een monolaag in ongeveer 12 uur op het preparaat. 
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Ion gelter P'-

50 cm 

Fig. 3.1. Schematische voorstelling van de totale opstelling. 

Met behulp van een aantal vacuümpompen (ionen-getterpomp, 

sublimatiepomp) kan de druk in de bol op minder dan 10-S mbar 

worden gehouden. 

De centrale vacuümkamer is bolvormig geconstrueerd om met meerdere 

verschillende technieken naar het preparaat te kunnen kijken. Het 

preparaat is op een manipulator geplaatst waarmee bewegingen langs 

de x-, y- en z-as kunnen worden uitgevoerd. Tevens bestaat de 

mogelijkheid tot beperkte rotaties rond de y- en z-as. 
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De primaire centrale ionenbron bevindt zich aan de bovenzijde van 

de vacuümkamer. Aan deze bron is een gasinlaatsysteem gekoppeld 

zodat naar keuze 

Omdat tijdens het 
-6 tot 5*10 mbar 

He, Ne of Ar ionen geproduceerd kunnen worden. 

bundel maken, de druk in de bron zelf oploopt 
-1 

en de druk in de bol laag (<10 mbar) moet 

blijven, zijn er diafragma's in de bundellijn aanwezig. Tevens 

zijn er halverwege nog een extra sublimatiepomp en een 

ionengetterpomp aangebracht. Voor de eenvoud van de tekening zijn 

deze laatste twee pompen weggelaten. 

scherende 
ionenizlron 

t. 

2 

L, 

I 

/ 

tof 
buizen 

Fig. 3.2. Schematisch overzicht van de opstelling maar nu 90° 

gedraaid ten opzichte van figuur 3.1. 

De scherende ionenbron is geplaatst onder een hoek van 70° met de 

centrale ionenbron. Hiermee is het mogelijk om ionen scherend over 

het preparaat-oppervlak te schieten. De lange pijpen tegenover de 

bron zijn de TOF-buizen. Aan het uiteinde zijn ze voorzien van een 

detector. 
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Met de centrale kamer is een preparaat-opslag en een 

preparaat-introductiesysteem verbonden. Doordat alle ruimten met 

UHV-kleppen af te sluiten zijn, kan relatief eenvoudig een nieuw 

preparaat in het vacuüm worden geïntroduceerd. 

Met behulp van een lange stang kunnen preparaten vanuit het 

magazijn via een UHV-klep in de bol worden gebracht. Buiten het 

vacuüm wordt de stang door magnetische koppeling met een sterke 

magneet op en neer bewogen en geroteerd zodat preparaten in hun 

preparaathouders gepakt en verplaatst kunnen worden. 

3.2. De ionenbronnen 

Om ionenverstrooiings-experimenten te kunnen verrichten is een 

primaire ionenbundel nodig. Time Of Flight experimenten zouden 

eventueel ook met neutralen uitgevoerd kunnen worden, maar in 

verband met de eenvoud worden ook hier ionen gebruikt. 

De ionenbundel moet aan een aantal eisen voldoen: 

- Uitsluitend uit 1 soort ionen bestaan; de 

selectie van de juiste ionen in de bundel geschiedt met een 

massafilter (Wienfilter). 

-Een lage energiespreiding hebben (AE/E0 <= 1%); 

de energiespreiding in de spectra hangt direct samen met de 

al aanwezige spreiding in de bundel. 

- Een smalle evenwijdige bundel; vooral in verband met 

het choppen van de ionenbundel voor het TOF-experiment 

is een bundel van max 5rnm diameter noodzakelijk. 
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Fi g 3. 3. Schema.t i sche doorsnede van een ionenbron. 

De primaire edelgas ionen (He, Ne, Ar) worden geïoniseerd in de 

ionisatiekamer. Hierin wordt edelgas ingelaten tot een druk van 
-6 ongeveer 5*10 mbar. Ionen worden geproduceerd door elektronen van 

een gloeidraad door een cylindrisch metalen gaas heen te 

versnellen. Ze hebben dan voldoende kinetische energie om het gas 

binnen het gaas te ioniseren. De kamer bevindt zich op de 

potentiaal van de gewenste versnelspanning. De ionen worden door 

de eerste Einzei-lens uit de kamer "getrokken" en gefocusseerd. 

Door Einzei-lens 2 worden ze voor de tweede maal gefocusserd 

waarna ze een aantal afbuigplaatjes passeren en in het massafilter 

komen. Deze afbuigplaatjes kunnen gebruikt worden om de bundel 

netjes door het massafilter te leiden. Bij de scherende bron 

echter worden ze gebruikt om periodiek spanningen aan te bieden 

zodat op die manier de bundel aan en uit geschakeld (gechopt) kan 

worden. 
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Het massafilter bestaat uit twee deflectieplaten en een 

elektromagneet. De opbouw is zodanig dat het elektrische en 

magnetische veld loodrecht op elkaar staan. De massa van ionen 

welke het filter ongestoord passeren wordt dan gegeven door: 

(3-01) 

Ionen met een afwijkende massa zullen worden afgebogen en door een 

diafragma verderop uit de bundel worden afgevangen. Voor de 

configuratie van beide gebruikte bronnen betekent dit dat een 

massa-resolutie van ongeveer 5% haalbaar is bij een ionen energie 

van 30(X) eV. 

\ 

prep. 

Fig. 3.4. Schets van de laatste focusserings- en afbuigptaten. 

Achter het massafilter bevinden zich achtereenvolgens een 

diafragma, een derde Einzel-lens, vier afbuigplaatjes, een vierde 

Einzei-lens en nogmaals vier afbuigplaatjes. Hiermee is het 

mogelijk om de bundel optimaal op het preparaat te richten. 
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4. EARISS 

In dit hoofdstuk wordt EARISS behandeld. EARISS (Energy and Angle 

Resolved Ion Scattering Spectroscopy) heeft een hoog detectie 

rendement omdat er zeer efficiënt gebruik wordt gemaakt van de 

verstrooide ionen. Dit is mogelijk door gelijktijdig een energie

en hoekafhankelijk spectrum op te nemen. Massa informatie, dus 

elementanalyse, en hoekafhankelijke verstrooiing, dus structuur 

informatie, worden gelijktijdig uitgevoerd en bepaald. De hoge 

detectie-efficiëntie maakt korte meettijden 

onverbrekelijk met de metingen verbonden oppervlakte 

kan dan tot een minimum beperkt blijven. 

mogelijk. De 

beschadiging 

In de paragrafen 1 t/m 3 wordt een beschrijving van de opstelling 

gegeven. In principe is reeds aangetoond (ref. 10) dat de 

opstelling werkt, maar vervormingen in de spectra gaven aanleiding 

tot verder onderzoek. Vooral de lineaire overdracht van signalen 

in de deeltjes versterkers binnen de detector maar ook de 

elektrische signaalvormen van de eenmaal gedetecteerde spanningen 

gaven reden tot verder onderzoek. Paragraaf 4 gaat hier dieper op 

in. Aan de hand van modelexperimenten met een detector beschrijft 

paragraaf 5 hoe de elektrische signaalproblemen verklaard en 

geëlimineerd kunnen worden. 

4.1. De energie analysator 

In de inleiding over ionenverstrooiing is duidelijk gemaakt dat 

een energiespectrum gemaakt wordt door de verstrooide ionen met 

behulp van een energie-analysator te analyseren alvorens ze op de 

detector vallen. 

Ionen uit de centrale bron vallen midden door de detector en de 

analysator heen op het preparaat. Alleen die ionen welke onder een 

hoek van 145° teruggestrooid worden, komen door de diafragma's 

heen in de energieanalysator terecht. Deze is cirkelsymmetrisch en 

accepteert ionen over de volledige 360° rotatiehoek. 
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detector 

[I 

Fig 4 .1 . .Dunrsdoorsnede van de EARLSS-analysator. 

Met behulp van een tweetal diafragma's (Dl en D2) wordt de 

spreiding in de verstrooiingshoek beperkt. Achter de diafragma's 

is een zoomlens geplaatst. Hiermee worden de ionen gefocusseerd op 

de ingang van de analysator, en tevens wordt het laatste element 

gebruikt om de energie van de verstrooide ionen te wijzigen. 

Hierdoor is het mogelijk om bij een vaste doorlaat energie van de 

analysator toch een volledig energie-spectrum op te nemen. 

Nu pas komt de echte analysator. Deze bestaat uit een aantal 

cirkelsymmetrische toroidale afbuigplaten die zodanig 

geconstrueerd zijn dat ionen met een doorlaat energie E in het p 

midden uittreden. Ionen met een hogere of lagere energie worden 

afgebeeld op kleinere respectivelijk grotere afstand tot aan het 

centrum. De spreiding in energie tussen ionen met de hoogste en 

laagste energie welke nog net door de analysator op de detector 

worden afgebeeld, bedraagt: 

2 * 0.06 * E p 
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4.2. Het detectiesysteem 

De ionen welke door de analysator heen zijn gekomen, vallen op de 

detector. We zijn geïnteresseerd in zowel de afstand vanaf het 

centrum alsook in de azimutbale hoek ten opzichte van een vaste 

richting, waarin het ion valt. In principe moet de detector dus 

uit vele kleine detectoren bestaan. 

Uitgaande van de eis dat zowel de energie- (afstand tot het 

centrum) als de azimuth (hoek) resolutie beter dan 1% moeten zijn, 

zijn dus minimaal 10000 kleine detectoren noodzakelijk. Dit is 

praktisch nog niet te realiseren. Er is daarom gekozen voor een 

oplossing waarbij door een aantal sikkelvormige banen op een 

glasplaatje de straal- en hoekinformatie als afzonderlijke analoge 

signalen naar buiten komen. De grootte van de signalen is de maat 

voor enerzijds de straal en anderzijds de hoek waar het ion op de 

detector gevallen is. 

Fig 4.2. Vereenvoudigde opbo~ van de coLLector. 

In de bovenstaande 

uitvoering van de 

werking is hieraan 

figuur is schematisch een vereenvoudigde 

principe van de detector weergegeven. Het 

gemakkelijk in te zien. De strips welke 
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informatie over de energie van het ion bevatten (straal) worden 

rondgaand bij dezelfde straal niet smaller of breder. Van binnen 

naar buiten toe echter worden ze steeds breder. Een groot signaal 

betekent dus dat veel lading op een strip is gevallen (brede 

gedeelte), een klein signaal daarintegen dat maar weinig lading op 

de strip is gevallen . 

Bij de strips welke informatie over de hoek bevatten, verloopt de 

breedte niet gaande van binnen naar buiten (bij gelijkblijvende 

hoek) maar juist als functie van de azimuth . 

De praktische uitvoering van de collector heeft tussen de straal

en hoekgevoelige strips ook nog een aard-strip. Deze zorgt voor 

een sterke vermindering in de overspraak . In totaal zijn 14 sets 

van deze strips aangebracht waarbij de totale breedte per set 

steeds 1 mm bedraagt. 

~--
~cera,.tca 

Fig. 4.3. Schematische doorsnede van de detector . 

In de bovenstaande figuur is de opbouw sterk veregnvoudigd 

weergegeven. Onderaan is de achterkant van de analysator (de kant 

waar de geaccepteerde ionen uit komen) zichtbaar . Ionen komen dan 
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terecht in channelplate G van het type Philips G12-46 DT/00 waar 

ze vermenigvuldigd worden naar ongeveer 103 - 104 elektronen. Deze 

komen weer terecht in channelplate H van het type G12-46 /13 waar 

deze versterking nogmaals plaatsvindt. Uiteindelijk komen per ion 

ongeveer 107 elektronen vrij. Ze worden in een homogeen elektrisch 

veld naar de collectorplaat K versneld. De geleidende lagen L 

veroorzaken dit homogene veld. 

Door de ruimtelading binnen de wolk zal deze langzaam groter 

worden. Bij het verlaten van de channelplates is de diameter 

ongeveer 80 ~ terwijl het de bedoeling is dat op het moment van 

detectie deze ongeveer 2 mm bedraagt. Er worden dan op de 

collectorplaat altijd twee sets banen bestreken. 

4.3. Signaalcollectie & verwerking 

De collectorplaat waar de elektronen uiteindelijk op terecht komen 

kan worden opgevat als een serie condensatoren. De strips en het 

aardvlak vormen de twee platen van een condensator (CD). Hierop 

wordt een hoeveelheid lading gedeponeerd. Hoewel elk ion door de 

channelplates tot een wolk elektronen is versterkt, is de 

hoeveelheid lading op de detector-strip te klein om direct te 

verwerken. Deze lading wordt daarom door ladingsversterkers 

vergroot. De ladingsversterker is op te vatten als een tamme 

integrator. De lading wordt op een kleine condensator (CF) 

geïntegreerd en gebufferd. Parallel aan de condensator staat 

echter een weerstand (RF) zodat na verloop van tijd de lading 

hierop is afgevloeid. 

H. V. 

Cln 

Fig 4.4. Principe schema van een ladingsversterker. 
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De hoeveelheid lading die op een E- of ~-strip valt , en dus de 

grootte van het signaal, is een maat voor de plaats waar het 

elektronen wolkje op de detector gevallen is. Aangezien het aantal 

elektronen in een wolkje min of meer door een statistisch proces 

bepaald wordt, is de totale hoeveelheid lading niet constant, maar 

varieert binnen zekere grenzen. 

Om absoluut te kunnen bepalen waar een wolkje op de detector is 

gevallen moet het signaal van een E- of ~strip worden genormeerd 

op de totale lading in een wolk. 

R 

MC -2 ID ~ç-{>--o ~T 
10 rtF PRE-AMP. 

R 

Fig. 4.5. Het aeten van de totale lading als functie van de 

channelplate strooa. 

De lading van de wolkjes is afkomstig uit de tweede channelplate 

en is als zodanig te meten. De lading geeft aanleiding tot piekjes 

in de ruststroom die door de channelplate loopt, en dus tot 

spanningspiekjes over de voedingsweerstand R. De hoogte van de 

spanning is evenredig met de totale lading in de ladingswolk. Ook 

dit signaal wordt versterkt. Van dit signaal wordt ook een 

timing-signaal afgeleid dat later nodig is om de ADC's (Analoog 

Digitaal Converters) te triggeren. 
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Fig. 4.6. DigitaLe signaatve~rking van hetE-, ~- en het 

Q-signaat. 

De drie signalen E, ~ en Q worden gedigitaliseerd tot 8-bits 

woorden. Met behulp van een opzoektabel worden het E- en het 

~-signaal hardwarematig door de Q gedeeld. Beide, eveneens B-bits 

woorden uit de delers worden hierna gecombineerd tot een adres in 

het MCA (Multi Channel Analyzer) geheugen. De inhoud van dit adres 

wordt dan met 1 verhoogd. 

Met behulp van het Cadmus 9220 computersysteem kunnen 

twee-dimensionale doorsneden uit het drie-dimensionale spectrum (E 

en ~ tegen aantal counts) worden bekeken. Via een netwerk

verbinding met de HP 9000/350 computer kunnen ze echter ook 

quasi-driedimensionaal (kleuren voor het aantal counts) worden 

weergegeven. 
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4.4. Optredende fouten en hun oorzaken 

Metingen aan de opstelling geven te zien dat het systeem in 

principe werkt zoals boven beschreven. Er zijn echter een aantal 

onvolkomenheden welke nader onderzoek nodig maken. 

1) Vervormde signalen uit de ladingsgevoelige versterkers van 

E en 'f>. 

2) Sterke vervorming van de afbeelding in de E-<p ruimte. 

4.4.1. Elektrische signaal vervorming 

Om de vervorming van de signalen te kunnen begrijpen beschouwen we 

schematisch de elektrische opbouw vanaf de collectorplaat in het 

vacuüm tot aan de uitgang van de ladingsgevoelige versterker. De 

versterkers zijn van het type 2006 van Canberra. 

r---------------------------------, 

Fig. 4.7. Analoge signaalweg uanaf de collectorplaat. 

Zowel de aardstrips als ook de E- en <p-strips staan op 

hoogspanning, de laatste twee via grote weerstanden. De hoogte van 

deze spanning is afhankelijk van de ingestelde doorlaatenergie van 

de analysator en de naversnelenergie. De dioden zijn aangebracht 

als ingangsbeveiliging van de versterkers. 
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In verband met de ontkoppeling tussen het E- en het ~-signaal is 

een goede aarding noodzakelijk. Omdat alles op hoogspanning staat 

is deze uitgavoert via een grote condensator (meer hierover in 

paragraaf 5). Alle connecties van de drie aansluitingen zijn 

buiten het vacuüm uitgevoerd. 

Fig. 4.8. Vervormde signaten uit de E- en ~-versterker. 

a) 20 nF aardcondensator b) 100 nF aardcondensator 

In de figuur zijn de uitgangen van de E- en ~-versterkers boven 

elkaar weergegeven bij verschillende aardcondensatoren. De 

resonantiefrequentie die duidelijk aanwezig is, ligt in de orde 

van 10 20 MHz en is weinig afhankelijk van de gebruikte 

aardcondensator. 

De verklaring hiervoor is eenvoudig te geven. De op de collector 

vallende elektronen wolkjes zijn van zeer korte duur (<10 ns) en 

gedragen zich dus min of meer als delta-pulsjes. Hierdoor worden 

resonanties eenvoudig aangeslagen. In het resonantie-systeem 

bestaande uit collectorcapaciteit, coaxkabel, aardcondensator en 

open versterkeringang zit verder weinig demping. Eventueel 

aangeslagen resonanties duren dus relatief lang. 
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Indien het systeem als L-C kring wordt beschouwd, is als 

condensator de capaciteit van de E (of ~) strip naar aarde aan te 

nemen en als zelfinductie de coaxkabel met in serie de paracitaire 

zelfinductie van de aardcondensator. 

f = _1:....._ __ 

2 1r .;-;; 

(4.01) 

Als capaciteit C nemen we C = 200 pF. 

De zelfinductie van de coaxkabel volgt uit de zeer vereenvoudigde 

vuisregel L ~ 1 nH/mm zodat een lengte van 40 cm uitkomt op zo'n 

400 nH. Verwaarloos voor het gemak de zelfinductie van de 

aardcondensator, dan volgt voor de frequentie: 

f = 16 MHz. 

Dit ligt vlak bij de frequentie welke ook is waargenomen. 

Een schijnoplossing was het plaatsen van 100 ohm weerstanden in de 

lijn naar de versterkers toe. Hierdoor neemt de Q-factor van de 

trillingskring sterk af, en is van de oscillatie grofweg nog maar 

1 periode te zien. 

Een echte oplossing is >dit niet. Door de weerstand neemt de 

response tijd toe en moeten de integratie- en differentiatietijden 

van de hoofdversterkers worden vergroot. De totale pulsduur komt 

rond de 1 ~s te liggen. Dit is tevens de verwerkingstijd van het 

digitale systeem. 

De echte oplossing bestaat uit het elimineren van de zelfinductie, 

hierdoor neemt de frequentie toe. Bij gelijkblijvende Q-factor zal 

de storing zich op veel kortere tijdschaal afspelen. In paragraaf 

5 zal aan deze oplossing aandacht worden geschonken. 
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4.4.2. Vervorming van de detectorafbeelding 

Bij het aanbieden van signalen aan de detector met random energie

en hoekverdeling moet dit ook een homogene verdeling in de EIQ- en 

~IQ-signalen te zien geven. Dit is eenvoudig na te gaan aan de 

hand van de quasi-driedimensionale weergave van deze signalen. 

-E 

Fig 4.9. Conversie van de signalen afkomstig van de ronde 

collectorplaat naar de uierkante beelschermweergaue. 

De overgang van de ronde detector naar het grafische display houdt 

een zekere transformatie in. Lijnen veroorzaakt door ionen met 

gelijke energie geven op de detector een cirkel te zien , op het 

grafische display een verticale rechte lijn. Ionen met een vaste 

hoek maar random energie verdeling leveren horizontale lijnen op. 

Volledig random energie- en hoekverdeling zou dus een vierkant in 

het E - ~ plaatje moeten opleveren. Afhankelijk van de ingestelde 

analoge versterking kan dit ook een rechthoek worden. 

.. . 

..,_,.".. a Nll en ~ 
l _beiiM- .. rA 
[p ... .... .., Counta 

1 ;: ,... ,.., 
'"' · ~~ ":"··~ :..::0 ,.,. 
2dU 
Z?:! 
~s 

,:. ..tQ 
. .:: ...... 

·~ ~~ 
'"' IL0 ..... 

I 
, ... ~ ... 
"" .., ... .. 
"' .. • 

H . 
' .. 

,._ ....... ....,.,..pr,. 
1 . ....... 40rl'l 
l[p- 4 ... v 

il•• liP' Oh W W"-1 

Fig . 4 . 10. Display weergave van 2 situaties, 

a) random hoekverdeling bij een vaste energieverdeling 

b) random energie- en hoekverdeling 
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In de voorafgaande figuren vallen 2 aspecten op : 

-De lijn in figuur 4 . 10.a is niet recht maar een beetje 

$-vormig. 

Het vlak in figuur 4.10.b is geen rechthoek, er zijn 

gebieden waar geen ionen komen. 

De eerste fout is te verklaren indien de ringvormige afbeelding 

welke op de detector verwacht wordt een beetje uit het centrum 

gedrukt is . 

Fig. 4.11. De afbeetding van de eLektronenu~Lken met geLijke 

energie is iets naar beneden verschoven. 

Het bovenstaande wordt veroorzaakt door een radiële component in 

de snelheid van de elektronen in de ruimte tussen de laatste 

channelplate en de collectorplaat. 

Dit kan veroorzaakt worden doordat de kanaaltjes van de laatste 

channelplate onder een hoek van 13° met de normaal zijn geplaatst. 

Hierdoor krijgen de elektronen een snelheidscomponent evenwijdig 

aan het channelplate oppervlak. Hierbij wordt aangenomen dat de 

elektronen voordat ze uit het kanaaltje komen gemiddeld 5 keer een 

botsing met de wand hebben ondergaan. Globaal betekent dit dat ze 

gedurende 10% van de kanaallengte versneld worden door het 

aangebrachte elektrische veld en dus een behoorlijke snelheid 

hebben. 
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Het kan echter ook veroorzaakt worden doordat de geleidende lagen 

tussen de collectorplaat en de tweede channelplate niet homogeen 

zijn. Ook hierdoor kan dan een radieële versnelling op de 

elektronen worden uitgeoefend. 

De tweede fout kan alleen maar worden veroorzaakt door 

inhomogeniteiten in het elektrische veld tussen de collectorplaat 

en de laatste channelplate. 

In figuur 4.2 is te zien dat de geleidende lagen tussen de 

collectorplaat en de channelplate in horizontale doorsnede 

dezelfde potentialen moeten hebben. Tevens moet dit lineair met de 

afstand verlopen. 

De buitenste geleidende laag krijgt zijn spanning van de 

channelplate enerzijds en van de collectorplaat anderzijds 

opgelegd. De binnenste geleidende laag echter krijgt deze spanning 

over een twee maal zo grote lengte aangeboden. Hierdoor ontstaat 

een kegelvormig verloop in het elektrische veld. 

Een derde belangrijk punt is de diameter van de ladingswolken. De 

werking van de detector vereist dat die zo'n 2 mm groot zijn (1/e 

diameter bij aanname van een Gaussisch verloop). Berekeningen aan 

de hand van empirische gegevens van Rees (ref.l) wijzen echter 

voor de gebruikte confiP.Uratie op de dubbele diameter. Aangezien 

veel elektronen dan in de geleidende lagen worden ingevangen zal 

de waarde van de genormeerde E- en ~-signalen ook niet meer 

kloppen. Het voor de normering gebruikte Q-signaal is hiervoor 

reeds bepaald. In het spectrum schuift het hierbij horende punt 

via een rechte lijn naar de oorsprong omdat door een te groot 

getal wordt gedeeld. 
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Samenvattend: 

- Te grote ladingswolken. 

- Verkeerd elektrisch contact aan de binnenste geleidende 

laag. 

Inhomogeniteiten in het elektrische veld. 

Oplossing: 

a) Verkleining van de afstand tussen de tweede geleidende laag 

en de detectorplaat. De uitbreiding van de ladingswolk is 

evenredig met de (afstand)2 . 

De afstand wordt tot ongeveer 1/4 terug gebracht (25 ~ 7 mm). 

b) Het opdampen van een gouden contactlaag zodanig dat de 

spanning ook bij de binnenste geleidende laag over het 

juiste gebied komt te staan. 

c) De buitenste geleidende laag is om voldoende weerstand te 

krijgen voorzien van een groef met nogal grote spoed (1 mm) 

hierdoor ontstaan wat fouten in het veld. Verder 

bestaan er ook twijfels over de homogeniteit van de laag. 

Er moet dus een nieuwe laag met een fijne (<0.5 mm) spoed 

worden aangebracht. 

Aangezien het maken van een buitenlaag met de juiste weerstand 

(10 MO) en een homogene bedekking voor veel problemen aanleiding 

gaf is op het laatst toch gekozen voor een andere oplossing. 

Tussen de laatste channelplate en de collectorplaat wordt een ring 

aangebracht welke op de tussenliggende potentlal wordt gebracht 

via een weerstands deler. 

Uitgangspunten hierbij zijn: 

- Het veld moet homogeen zijn. 

- Een veldverstoring door een potentiaalsprong werkt hooguit twee 

maal zijn afmeting door. 
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Fig. 4.12. Alternatief voor de buitenste geleidende laag. 

De voorgestelde verbeteringen worden momenteel door de CTD 

(Centrale Technische Dienst) in een duplo-detector aangebracht. 
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4.5. Modelexperimenten aan de detector 

In paragraaf 4.4.1 wordt gesproken over de vervorming van de E-en 

~-signalen. De vervorming wordt zichtbaar zodra aan de doorvoeren 

gemeten wordt. Om dit beter te kunnen begrijpen zijn metingen 

gedaan aan een detector waaromheen zoveel mogelijk de situatie in 

de praktische opstelling is nagebouwd. Op deze manier kan een 

indruk worden gekregen over de vermeende elektrische overspraak 

tussen beide signalen en de invloed van de aardcondensator hierop. 

De metingen vonden niet in vacuüm plaats, maar in lucht. De 

elektronenwolken werden gesimuleerd door een kleine capaciteit. De 

opbouw van de detector was verder identiek aan de praktische 

situatie. 

4.5.1. Praktische opzet 

In onderstaande 

weergegeven. 

Jl 

I 
I 
I 

figuur 

~ 
<f 

is de testopstelling schematisch 

C.P.U. 
M.C.A. 

CADMUS 

C.P.U. 
•• ao "' :~:: ,; ...... H.P. 

0 0 c 

Fig.4.13. Schematische opzet van de testopsteLLing. 
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De detector ligt geklemd op een koperen plaatje. Dit geheel is 

draaibaar op een schaalverdeling aangebracht welke de momentane 

hoek aangeeft. Op de horizontale as van de manipulator is een 

rom-schaalverdeling aangebracht welke, in het ideale geval een 

evenredigheid met het E-signaal moet hebben. 

Met behulp van een metalen naaldje welke op de detector gedrukt 

gedrukt kan worden, kan een hoeveelheid lading in de detector 

geïnjecteerd worden. Het naaldje heeft een platte kop met een 

diameter van ongeveer 2 mm waarmee de elektronen wolkjes 

gesimuleerd worden. 

De hoogte instelling van het naaldje behoeft in principe een zeer 

nauwkeurige instelling omdat de koppelcapaciteit zeer sterk aan de 

afstand tot aan de detector gerelateerd is. Een geringere 

capaciteit geeft een geringer ingekoppeld signaal (dus een kleiner 

E- en ~-signaal) bij gelijkblijvende Q-input voor de ADC. Omdat 

door dit laatste gedeeld wordt, zal het resultaat dus ergens op de 

verbindingslijn tussen de bedoelde waarde en de oorsprong liggen. 

Tussen de detector en het naaldje bevindt zich een isolator zodat 

het naaldje met de strippen een kleine capaciteit vormt. Indien we 

deze capaciteit verbinden met een blokspanningsbron, zal periodiek 

lading geïnduceerd worden in de strippen van de detector. Op deze 

manier wordt een ladingswolk ter grootte van het naaldje 

nagebootst. 

In de EARlSS-configuratie komen op de detector ladingswolkjes aan 

welke een min of meer gaussisch ladingsdichtheidprofiel hebben. 
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In de testopzet hebben we 

ladingsdichtheidprofiel. 

te maken met 

KOPERFOLIE 

KUNSTSTOF BUSJE 

~TEFLON 

RVS 

Fig. 4.14. Constructie van het naaldje. 

een hoekig 

Met behulp van een veertje (Vl) wordt het naaldje zo constant 

mogelijk tegen het detectoroppervlak gedrukt. Aangezien de teflon 

isolatie onder de druk van het veertje niet merkbaar vervormt, 

krijgen we een redelijk gedefinieerde afstand tussen naaldje en 

het detectoroppervlak. De kop van het naaldje is via een 

kogelgewrichtje aan de steel verbonden zodat dit altijd loodrecht 

op het oppervlak staat. Een tweede veertje (V2) zorgt er voor dat 

het kopje tegen de steel aangedrukt blijft. Rondom het meetkopje 

is een kunststof busje aangebracht met daar weer koperfolie omheen 

om een afscherming voor ongewenste signalen te verkrijgen. Op deze 

manier wordt ook voorkomen dat er lading in de bedrading van de 

detector wordt geïnduceerd. 

Hoe de lading zich verder verdeelt over de strippen is afhankelijk 

van de plaats (R en PHI) waar de lading wordt geïnduceerd. Deze 

plaats is met behulp van een manipulator (straal, hoogte en hoek) 

in te geven. We meten QE en Q~ als functie van de 

plaatscoördinaten. De informatie voor Qtot wordt net als het 
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signaal voor de timing afgeleid van de blokspanning. De 

aansluiting van het E- en het ~-signaal aan de elektronica is 

hetzelfde als bij EARISS. 

WO ns. 

.JlJ-1_! 4 Vt\ 
I 

H.P. 
2006 

2006 

Vt-------1co1n. 
C" D F SC 

•n 
1428A !ll2 2144A 

211C 

2110 t.T 

211 0 t.T 

ENCCOE o.gV 

AO.C. 

E 

A.O.C. 

at 

C.P.U. 

CADMUS 

Fig. 4.15. Aansluiting van de detector op de elektronica. 

QE en Q~ worden via voorversterkers (Canberra 2006) aangesloten op 

de hoofdversterkers (Canberra 2110). De uitgangen van deze 

hoofd-versterkers worden via instelbare 

aangesloten op de ADC's (MATV-0811). 

4.5.2. De invloed van de diverse capaciteiten 

vertragingslijnen 

De strippen (E en~) hebben ten opzichte van aarde een capaciteit. 

Hierin wordt de lading van de elektronenwolk bewaard. Echter ook 

ten opzicht van elkaar hebben ze een geringe koppelcapaciteit 

welke voor enige overspraak zorgt. 
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In principe wordt er van uitgegaan dat de strippen (E.~ en aarde) 

op de detector elkaar niet beïnvloeden, maar vanwege bovengenoemde 

koppelcapaciteit klopt dit niet helemaal. In onderstaande figuur 

is een schematisch vervangingsschema van de twee signaalwegen ten 

op zichte van elkaar en aarde geschetst. 

Fig. 4.16. Vervangingsschema van de twee signaaLwegen t.o.v. 

aarde. 

De strippen hebben naar aarde een capaciteit Cl en C2, maar ook 

ten opzichte van elkaar Ck. De getekende versterkers reageren, 

volgens specificatie, pas na ongeveer 40 ns op een aangeboden 

signaal. Wegens de hoge terugkoppelweerstand en de kleine 

terugkoppelcondensator mogen we de versterkers voor snelle 

beschouwingen uit het schema laten. 

Ck 

+ -
~------~ ~------~ 

Fig. 4.17. Vervangingsschema voor tijden korter dan 40 ns. 
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Als we aannemen (wat later ook juist zal blijken) c 1 = c2 = C, dan 

geldt indien we een lading Q op c 1 deponeren: 

Ql = kQ 

Q2 = (1-k)Q 

c + ck 

k = c + ck 

(4-02) 

(4-03) 

(4-04) 

Als de eis is dat minder dan 1% van de lading op de verkeerde 

condensator terecht komt dan moet gelden: 

c + ck 
k - C + 2Ck > 0.99 (4-05) 

dus c > 98 ck (4-06) 

Tot zover voor tijden korter dan 40 ns na het deponeren van de 

lading op condensator c 1. Na ongeveer 40 ns zal de lading de 

condensator cinl en ook cin2 geheel opladen. en ligt de 

inverterende ingang op aardpotentiaal. Bij versterker (2) zal 

echter de lading behalve naar condensator Cin2 ook via Ck weer 

naar de andere kant lopen omdat versterker (1) via zijn 

ingangscondensator (Cinl) de lading weer teru& neemt. 

01

1 ~ •I 1 ~ t 
1~1, L\ o\ 11-----'/":'\~~~~t 

V1l ~I V211-----~~____..---,.,...-_---~~ 
Fig. 4.18. Vertoop van Ladingen en spanningen bij de versterkers 
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De stap welke we na ongeveer 40 ns op de uitgang van versterker 

(1) zien verschijnen zien we niet in verkleinde vorm bij 

versterker (2), echter slechts een "hobbel". De overspraak wordt 

door dit verschijnsel aanmerkelijk verminderd. 

De grootte van de winst welke we behalen hangt sterk af van de 

instelling van de hoofdversterkers (de gebruikte integratie- en 

differentiatietijden). Als test zijn de versterkers aangesloten op 

aardcondensatoren welke 2 maal zo groot zijn als hun 

koppelcapaciteit, en injecteren we pulsjes via een kleine 

condensator op condensator c1 . Indien we geen rekening houden met 

het beschreven effect 

v1 = 0.75 kQ 

v2 = 0.25 kQ 

dus, 

v1 = 3.0 v2 

zal: 

(4-07) 

(4-ûS) 

(4-09) 

Bedenken we dat in de praktijksituatie voor een integratie- zowel 

als voor een differentiatietijd van 100 ns gekozen zal worden, dan 

volgt uit de onderstaande grafieken dat er op en verbetering ten 

opzichte van hierboven met een factor 8 gerekend mag worden. 

2 
V1 

1 

0 

-1 

-2 

Q2 
V2 

Q1 

0 

-Q.1 

-02 

Fig. 4 .19. 

100 200(ns) 

Tint= T tliff 

Tint= T diff 

200 

Spanningen V1 en V2 als functie van Tint en Tdiff 
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Conclusie, het effect van de overspraak is kleiner dan 1% indien 

Cl = C2 > 12,5 Ck (4-10) 

In de praktijk zal het effect nog geringer zijn omdat de ADC's 

slechts op bepaalde momenten een sample nemen, en het wel erg 

toevallig zou zijn als dit met de top van beide signalen (V1 en 

V2 ) samenvalt. 

De timing van de ADC's wordt afgeregeld op de toppen van de totale 

signalen (het te meten signaal plus een gedeelte door de 

overspraak). Aangezien de toppen van de te meten signalen niet 

samenvallen met de toppen ten gevolge van de overspraak zal het 

effect dus verminderd worden. 

Gemeten capaciteiten 

- Capaciteit van de E-strip ten opzichte van aarde (bij 

geaarde ~-strip). 

Cdet E-aarde = 220 pF 

- Capaciteit van de ~-strip ten opzicht van aarde (bij 

geaarde E-strip). 

Cdet ~-aarde = 205 pF 

- Capaciteit tussen de E- en de ~-strip onderling (bij 

geaarde aardstrippen). 

c det E-~ = 4 pF 

5.4.3. Metingen 

Bij de metingen zijn per meetserie 54 metingen gedaan. Het naaldje 

werd iedere keer op een andere positie op de detector geplaatst. 

Het verloop van de straal (R) en de hoek (PHI) was als volgt: 

R = 10/12/14/16/18/20 in mm 

PHI = 020/045/090/135/180/225/270/315/340 in graden 
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Er zijn in totaal 6 verschillende meetseries gemaakt. De 

afvoerdraden van E en ~ zitten direct aan de strip, met de 

aardingen zijn de volgende experimenten gedaan: 

1) De mantel van de coaxkabels via een kleine 

hoogspanningscondensator (1 nF, 15kV) aan de aarde, 

via de kortste verbinding (door de afmetingen en de 

bonddraadjes was dit ongeveer 8 cm). 

2) De mantel van de coaxkabels via een 

hoogspanningscondensator (10 nF, 15 kV) aan de aarde via 

de kortste verbinding. 

3) De mantel van de coaxkabels via een 

hoogspanningscondensator aan de aarde. Nu echter pas na 

een stuk direct aangesloten kabel van zo'n 40 cm. 

4) De mantel van de coaxkabel als in situatie 3 aangesloten 

Over de aansluitingen na 40 cm zitten nu ook nog, net als 

bij EARISS, 2 antiparallelle dioden (BAW62). 

5) De mantel van de coaxkabels niet aangesloten. 

6) De mantel van de coaxkabels direct aan de aarde 

(=koperen ondergrond) van de detector. 

Binnen een meetserie zijn de files zoveel mogelijk samengevoegd 

door alle 54 meetpunten samen te nemen. 

De signalen welke uit de hoofdversterkers van E en ~ kwamen, 

varieerden nogal sterk afhankelijk van de manier waarop de 

detector aangesloten was. Vooral serie 3 en 4 gaven sterke 

oscillaties in het signaal te zien. De frequentie bedroeg ,net als 

bij de EARISS-metingen, ongeveer 15 MHz. 
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Fig. 4.20. Alle metingen uit de proefopstelling bij elkaar. 

De indeling van de figuren komt overeen met de indeling van de 

diverse meetseries indien ze van links naar rechts en van boven 

naar beneden worden gelezen. 

serie 2 en rechtsonder serie 6) . 

(linksboven serie 1, rechtsboven 
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Concluderend volgt uit de metingen: 

- De vulling van de E- en ~-ruimte is nog steeds niet wat men er 

op grond van de geometrie van de detector van zou verwachten. 

Het bereik van E is ongeveer een factor 3 en die van ~ een 

factor 3,5. Dit in tegenstelling tot de verwachting welke, 

uitgaande van de verhouding tussen de breedte van breedste en de 

smalste strip, uitkomt op een factor 8-9. 

- Er treedt nog steeds enige vervorming van het spectrum op. 

De verwachting is dat de lijnen bij constante E of ~ recht zijn. 

De verklaring voor de vervorming kan liggen in de oppervlakte 

gesteldheid van de detector omdat hij er nogal bekrast uitzag. 

Aan de metingen in serie 3 en 4 is duidelijk de invloed van de 

resonanties in het stuk coaxkabel tot aan de condensator waar te 

nemen. De signaalvorm welke in serie 1 en 2 netjes te noemen is 

komt net als bij de EARISS metingen vol met oscillaties te 

zitten. De pieken in het E- ~-plaatje worden duidelijk breder. 

Bij serie 2 en 6 is de piekbreedte 1 +/- 2 kanaal. 

Bij serie 3 en 4 is de piekbreedte 3 +/- 5 kanalen. 

Met betrekking tot de overspraak tussen het E- en het ~-kanaal 

geldt: 

- De overspraak neemt niet toe als we een aardcondensator 

dicht bij de detector aanbrengen (serie 1 en 2) 

- De invloed van de antiparallelle dioden op de signaalvorm en/of 

overspraak is niet waar te nemen zodat ze probleemloos geplaatst 

kunnen worden (vergelijking tussen serie 3 en serie 4). 

- Uit serie 1 en 5 blijkt duidelijk de noodzaak van een voldoende 

grote aardcondensator. Gebruiken we geen condensator en hangt de 

aarde van de meetdraden dus gewoon los, dan beelden alle 

meetpunten af op een "vlek" in hetE- ~-vlak (serie 5). Met een 

kleine condensator (serie 6) is de vulling in de E- ~-ruimte 

zeer gering en treedt er een duidelijke koppeling op tussen de 

E- en ~-signalen. Dit laatste is te zien aan de afbeelding van 

een punt, dit wordt een lijntje dat naar de oorsprong wijst. 
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5. Time Of Flight 

Bij Time Of Flight experimenten worden vluchttijdspectra van 

verstrooide deeltjes opgenomen. De vluchttijden van een deeltje 

over de afstand van het preparaat tot aan de detector wordt 

gemeten. Men meet zowel de verstrooide als ook de recoil deeltjes. 

Hieronder staat blokschematisch de opzet van een TOF-experiment 

weergegeven. 

VOEDING VOEDING VOEDING 

f t l 
IONEN PRE PA VLUCHT DETEC 

1-- CHOPPER 1--- r-- ~ t--
BRON RAAT WEG TOR 

f J 
GAS PULS 

INLAAT VERST. 

1 
BLOK 

start s1·-r VERST. r-e- S.C.A. .....__ 
~ 

GEN. T.A.C. 

RATE 
M.C.A. ..... 

METER 

Fig. 5.1. BLokschema van een TOF-experiment. 

Het choppen van de ionenbundel is noodzakelijk om een eenduidig 

starttijdstip voor de timing te verkrijgen. In principe zou van 

ieder ion dat wisselwerkt met het oppervlak de vluchttijd gemeten 
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moeten worden. Aangezien choppen per ion onmogelijk is, worden er 

pulsen met ionen gebruikt waarvan de duur korter is dan het 

tijdoplossende vermogen van het experiment (50- 100 ns). Het 

choppen gebeurt door de primaire ionenbron af te buigen en door 

een diafragma te laten wegvangen. 

De tijdregistratie vindt plaats door een tijd amplitude 

conversie uit te voeren. De converter geeft pulsen af waarvan de 

amplitude bepaald wordt door het tijdsverschil tussen start- en 

stopsignaal. De stoppuls is afkomstig van het versterkte 

detectorsignaal. Het startsignaal moet worden gegenereerd op het 

moment dat de ionenpuls het preparaat treft. Dit blijkt in de 

praktijk nauwelijks te verwezenlijken zodat de timingpuls van de 

chopper hier voor gebruikt wordt. Op deze manier wordt de 

vluchttijd over de afstand afbuigplaatjes detector meegemeten. 

Aangezien de looptijd van de afbuigplaatjes tot aan de detector 

voor ionen met gelijke energie en massa gelijk is, is dit een 

constante. Deze moet van de totale vluchttijd worden afgetrokken 

om de echte vluchttijd over de afstand preparaat - detector te 

krijgen. 

De outputsignalen van de tijd naar amplitude converter worden door 

een Multi Channel Analyzer (MCA) op hoogte gesorteerd en 

opgeslagen. Het pulshoogtespectrum is dan als vluchtijdspectrurn te 

interpreteren. 

Het principe van de tijd naar amplitude conversie zoals hierboven 

beschreven staat houdt een groot nadeel in. Binnen een gestelde 

tijd kan maar een deeltje worden verwerkt. Dit houdt dus een 

sterke bevoordeling van de snelle deeltjes in. Correctie van het 

spectrum is in verband met de onbekendheid van de verdeling van de 

snelle en langzame deeltjes erg moeilijk. Deze verdeling hangt 

zeer sterk van het gebruikte preparaat af. Indien er gemiddeld 

minder dan 1 maal per 10 ionenpulsjes een deeltje de detector 

bereikt, heeft men hier echter geen last van. 
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In paragraaf 5.1. wordt de gerealiseerde opbouw van de time of 

flight opstelling besproken. Hierin zal vooral aandacht worden 

geschonken aan de mechanische gegevens welke van belang zijn voor 

de interpretatie van de metingen (maten van de opstelling en de 

ionenbron). De chopper voor de ionenbron zal zowel in theorie 

(paragraaf 5.2.) als in praktische uitvoering (paragraaf 5.3.) aan 

bod komen. Het detectiegedeelte van de opstelling tesamen met de 

verwerking van de signalen worden in paragraaf 5.4. behandeld. 

Hierin zullen tevens de twee gebruikte typen detectoren besproken 

worden. De laatste paragraaf is bedoeld als eenvoudige handleiding 

aan de hand waarvan een TOF-experiment opgestart kan worden. 

5.1. De TOF-opstelling 

scherende 
ioner:l bron 

I 

tof 
buizen 

3 / 

Fig. 5.2. Mechanische opbouw van de tiae of flight opstelling. 

In figuur 5.1 is een overzicht gegeven van de hele TOF opstelling. 

De verwerkingselektronica alsook de chopper en het detectie 

circuit worden in de volgende paragrafen besproken. Aan de hand 

van figuur 5.2 zal wat dieper worden ingegaan op de mechanische 

uitvoering van de ionenbron, de bol en de buis waaraan de detector 

bevestigd is. Met name aan de geometrie zal aandacht worden 

besteed. 
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In de figuur zijn de hoeken te zien waaronder de diverse 

onderdelen geplaatst zijn. TOF-buis nummer 2 is degene die in 

alle experimenten gebruikt is. Nummers 1 en 4 zijn ook bruikbaar, 

nummer 3 niet omdat door de afscherming van een EARISS diafragma 

______ ---=:3.9:!..::~~----- ~--''.!.:'to=---'.2:.'--~·'3.::.5 ____ _.:.:.,co __ 

Fig. 5.3. Maatschets van de scherende ionenbron. 

Uit de tekening zijn de diverse rnaten en afstanden welke 

belangrijk zijn voor het TOF-experiment af te lezen. 

Afbuigplaatjes voor de chopper 

Afstand chopperplaatje - diafragma 

Afmetingen van het diafragma 

Afstand chopper - preparaat 

\~ 

I 
I 

I r 
h 
651 

r----
h 

/. 

/ 
T 
I, 

608 43 

20 * 20 rnrn 

465.5 rnrn 

3.0, l.O. 0.3 mm 

876 liD 

CP 

Fig. 5. 4. Maatschets van de TOF-buizen met hun detector. 
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In bovenstaande figuur zijn beide gebruikte detectoren aan hun 

bijbehorende buizen geschetst. Ze staan weliswaar op dezelfde 

lengte buis, maar de exacte plaats van de detector ten opzichte 

van de voorzijde van de buis is verschillend. Mocht in de toekomst 

ook TOF-buis 4 in gebruik worden genomen, dan moet er rekening mee 

worden gehouden dat deze korter moet worden dan buizen 1 en 2, in 

verband met de verlengde flens op de bol. De maten van de beide 

buizen staan hieronder in tabelvorm weergegeven. 

Buislengte van flens tot flens 

Flensmaat 

Inwendige buis diameter 

Afstand van voorflens tot detector 

5.2. Choppen van de ionenbron 

charme!-

tron 

65111111 

35 CF 

33 nm 

600 mm 

channel

plates 

651 mm 

35 CF 

33 11111 

695 11111 

Om eenduidig de vluchttijden van de verstrooide en gesputtarde 

deeltjes te kunnen vastleggen, is het noodzakelijk om de primaire 

bundel te choppen. Op deze manier kan dan het starttijdstip voor 

de vluchttijd worden bepaald. Het principe van de chopper wordt 

duidelijk gemaakt aan de hand van figuur 5.5. 

DIAFRAGMA 

Fig. 5.5. Principe schets van de ionenbron chopper. 

In de normale situatie is de spanning op de afbuigplaten nul en 

vliegt de ionenbundel ongestoord door het diafragma heen en valt 
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op het preparaat. Spanning op de afbuigplaten zorgt ervoor dat de 

geladen deeltjes in de bundel afbuigen en door het diafragma 

worden tegengehouden. Door nu een constante spanning op de platen 

te zetten die periodiek even wordt weggenomen, worden korte 

ionenpulsen gemaakt. De timing bepaalt de lengte van de pulsen. 

Ten aanzien van de chopper zijn een aantal voorwaarden aan te 

geven waar aan voldaan moet worden: 

- De bundel moet voldoende ver worden afgebogen om niet meer 

op het preparaat te vallen. 

De repetitietijd van de ionenpulsen moet langer zijn dan 

de vluchttijd van de traagste deeltjes. Bij de gebruikte 

vluchtlengte van een meter zijn deze tijden korter dan 

50 ~s als men 1000 eV Ar+ als primaire ionen gebruikt. 

Voor hogere energieen en/of lichtere ionen worden deze 

tijden korter. 

De doorlaattijd t waarin ionen op het preparaat vallen, is 
s 

bepalend voor een ondergrens in de nauwkeurigheid At van de 

vluchttijdmetingen. Bij een pulsbreedte van t seconden is 
s 

het tijdstip van botsing met de gedetecteerde deeltjes met 

een onnauwkeurigheid van 1/2 t bekend. 
s 

- De chopper mag geen defocussering en extra energiespreiding 

in de primaire bundel veroorzaken. In het doorlaat gebied 

wordt hier in principe aan voldaan omdat de afbuigspanning 

dan nul is. 

5.2.1. Afbuiging van een ionenbundel 

Uitgaande van figuur 5.5 zal de grootte van afbuiging van een ion 

uit de bundel worden bepaald voor het geval dat èr een constante 

spanning op de platen staat. 
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Veronderstel een spanning Vch tussen de platen, dan geldt voor de 

kracht en versnelling op een ion in de y-richting: 

F = y (5-01) 

(5-02) 

De snelheid van een ion in de y-richting bij het verlaten van de 

platen (x= 11) is dan: 

t 
V de snelheid in de x-richting 

Voor de verplaatsing in de y-richting volgt dan eenvoudig: 

t 
2 - q vch 

s I = 112 a v - m d y x=l
1 

y 

Ter plaatse van het diafragma (x = 11 + 12 ) geldt: 

Er komt geen ion door het diafragma indien 

(5-03) 

(5-04) 

(5-05) 

(5-06) 

De minimale chopspanning als functie van de primaire energie is nu 

te berekenen uit: 

V h . c mln 

vo 

2d (S + Sb ) 

= 11(11 + 212) 
(5-07) 
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Voor de gebruikte bron komt dit neer op: 

11 = 20 mm 

12 = 465.5 mm 

s = 3 mm V h . = 0.012 vo c mln 

Sb = 8 mm 

d = 10 mm 

5.2.2. Tijdspreiding ten gevolge van het choppen 

Door het choppen van de primaire ionenbundel kan op meerdere 

manieren een spreiding in de tijdwaarneming ontstaan. Ten eerste 

zal het door het bewegen van de ionenbundel over het diafragma een 

zekere tijd At kosten om de bundel van volledig afgebogen naar 
s 

rechtdoor te laten gaan. Dit heeft te maken met de diameter van de 

bundel en de opening van het diafragma. Een andere spreiding is 

het gevolg van de optredende energiespreiding in de bundel. 

Afhankelijk van de plaats in de bundel zullen de deeltjes een 

ongelijke kracht ondervinden en dus verschillend worden versneld 

of vertraagd. 

In de bescho~wing wordt uitgegaan van een symmetrische 

chopspanning met zeer steile flanken (de stijgtijd is veel korter 

dan de verblijftijd tussen de platen). Het gaat er nu om hoe lang 

de tijd At is waarbinnen het ion kans ziet om door het diafragma 
s 

te komen. Zie figuur 5.6. 

Ms , 
-------, 

0 
DIAFRAGMA 

Fig. 5.6. Banen van deeltjes die door de chopper komen. 
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Stel op t=O komt een deeltje tussen de platen. Bij t = t
1 

wisselt 

de blokspanning van polariteit. Stel verder dat van alle ionen die 

op t=O tussen de platen kwamen, er geen enkele door het diafragma 

komt. 

2 2 2 12 
1/2 ay((tv-t1) -t1 ) + a (t -2t ) --

y V 1 VÜ 

S + Sb 
= 2 

(5-08) 

(5-09) 

Voor een ander ion dat op t'=O tussen de platen komt verandert de 

blokspanning op dezelfde manier op t'=ti van polariteit. 

Veronderstel dat ook hiervan geen enkele door het diafragma komt, 

maar nu aan de andere kant. 

De totale doorlaattijd van de chopper is nu: 

Ats = t 1 - ti 

Deze is uit te werken tot: 

At 
s 

m v0 

At s 

= 

= 

2 q vo 

vo 

(S + Sb)d vo 

(11+212)vo vch 

Stel verder k = V hiV h . c c m1n 

dan geldt: 

v0 de snelheid 

op t = to 

v0 de 

versnelspanning 

(5-10) 

(5-11) 

(5-12) 

(5-13) 

(5-14) 

Het tijdoplossend vermogen ten gevolge van de doorlaattijd van de 

chopper wordt bepaald door de verhouding van de lengte van de 

afbuigplaten (1
1

) en de afstand van het preparaat naar de detector 

(1
0

). Ook speelt de keuze van de amplitude van de chopspanning een 

rol. 
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Door het choppen ontstaat ook een extra energie- en dus een 

tijdspreiding At /t0 ec in de bundel. Wanneer de bundel tussen de 

platen komt zal een ion aan de onderkant een andere potentiaal 

"voelen" dan een deeltje aan de bovenkant. Ze zullen dus ook 

verschillend versneld (cq. vertraagd) worden. 

Ven 

INKOMENDE 
BUNDEL 

d 

CHOPPER 
PLATEN 

t 

UITGAANDE 
BUNDEL 

Fig. 5.7. De situatie bij het binnenkoaen en uertaten van de 

pLaten. 

Bij het binnenkomen bedraagt dit verschil: 

(5-15) 

Als de spanning op de platen constant zou blijven, zou het 

verschil bij het verlaten weer gecompenseerd worden. De spanning 

verandert echter van teken zodat dit energieverschil nogmaals 

wordt veroorzaakt. Totaal geldt dan: 

Sb 
AE = 2 d q Vch 

Voor het tijdoplossende vermogen geldt bij benadering: 

At ec ---

(5-16) 

(5-17) 
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In de praktijk is het moeilijk om een blokspanning met een grote 

amplitude (50 V) en korte stijgtijden (<5 ns) te maken. Het 

gebruik van coaxkabels is in verband met de optredende hoge 

frequenties noodzakelijk. Deze moeten worden afgesloten met hun 

karakteristieke impedantie (50 0). Dit betekent dat er veel 

vermogen gedissipeerd moet worden. Door met korte pulsen te 

choppen wordt dit probleem grotendeels ondervangen. 

Kiezen we de choppulsen langer dan de verblijftijd (t ) van de 
V 

ionen tussen de platen (T > t ) dan zien een aantal ionen een 
V 

spanning nul op de platen en vliegen er ongestoord doorheen. Een 

aantal ionen ondervinden aan het begin en het einde even de 

afbuigspanning maar worden net niet voldoende ver afgebogen. 

I 

t 

Fig. 5.8. Een aodel voor de doorgelaten ionenpuls. 

Stel weer even k = min dan geldt dat 

gedurende t seconden de afbuigspanning voelt, 
V 

een ion dat 

k*Ymin wordt 

afgebogen. Ionen welke minder dan (1/k)t 
V 

seconden worden 

afgebogen, vallen op het preparaat. 
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5.3. Praktische uitvoering van de chopperschakeling 

In de vorige paragraaf zijn de theoretische aspecten voor het 

choppen van een ionenbundel behandeld, hier zal de aandacht 

uitgaan naar de praktische uitvoering. Dit omvat de schakeling 

voor het maken van korte hoge spanningspulsen en tevens een 

voeding voor het opwekken van de hoge voedingsspanningen. 

De chopper moet spanningen in de orde van 100 volt maken met 

stijg- en daaltijden in de orde van nanoseconden. Gebruik makend 

van normale versterker technieken kan aan de spanningseis 

eenvoudig worden voldaan, aan de schakeltijden echter bij lange na 

niet (haalbaar is 100 ns). Door gebruik te maken van het avalanche 

gedrag van een transistor is hieraan wel te voldoen. 

Door de chopplaatjes capacitief aan de pulsvormer te koppelen kan 

de vermogensdissipatie tijdens tijdens het choppen beperkt 

blijven. Omdat er met zeer snelle signalen gewerkt wordt, moeten 

de signaalleidingen met hun karakteristieke impedantie van 50 0 

worden afgesloten. Dit hoeft natuurlijk alleen maar voor deze 

signalen, en kan dus capacitief gebeuren. 

Zonder de capacitieve koppeling zou anders voor de 

vermogensdissipatie gelden: 

met T de aan- en T 

de uittijd van de chopper (5. 18) 

Door de capacitieve scheiding wordt alleen tijdens de puls 

gedissipeerd: 

(5-19) 

In de praktische configuratie met een choppuls van 50 V en een 

aan- respectivelijk uittijd van 50 ~s en 100 ns zou dit in het 

eerste geval 

P1 = 50 Watt 

opleveren, in de tweede situatie slechts: 

P 2 = 0. 1 Watt. 



-68-

5.3.1. Avalanche transistor aktie 

Een van de belangrijkste eigenschappen van elementen of 

schakelingen met een negatief weerstandsgebied is, dat hun 

paracitaire reactanties klein zijn. De schakeltijden zijn dus erg 

kort, in de orde van nanoseconden. 

Bij avalanche transistoren traedt het negatieve weerstandgebied op 

tussen twee collector-breakdown spanningen. De eerste met open 

emitter (BVcbo) normaal redelijk hoog 50 - 150 volt, de tweede met 

open basis (BV ) welke in de buurt van de 25 volt of nog lager ceo 

optreedt. 

JLfl 
Fig. 5.9. Een pulsgenerator gebaseerd op het avatanche effect. 

Bovenstaande figuur toont een vrijlopende pulsgenera tor. 

Veronderstel dat de transistor niet geleidt. De coaxkabel laadt 

dan op via R totdat V de rand van de instabiele zone bereikt. 
c ce 

De transistor schakelt dan in en vormt bijna een kortsluiting 

tussen de emitter weerstand en de coaxkabel. Het werkpunt 

verspringt. Tegelijkertijd begint een spanningsstap door de 

coaxkabel te lopen. Deze reflecteert aan het open uiteinde, loopt 

terug en verlaagt abrupt de collector spanning waardoor de 

transistor weer uitschakelt. De coaxkabel laadt nu weer op tot 

wederom een "doorslag" plaatsvindt. Het uitgangssignaal kan over 

R worden afgenomen. 
e 
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De rol van Rb is zeer essentieel omdat hierdoor het gebied van 

negatieve weerstand wordt gecreëerd. Als de transistor "uit" ,is 

houdt Rb de basis op aardpotentiaal zodat de breakdown spanning 

BVcbo hoog is en alleen bepaald wordt door de afmetingen van de 

collector. 

Zodra avalanche in het collectorgebied begint op te treden, zorgt 

de stroom door Rb voor een spanningsval welke de emitter overgang 

voorwaarts probeert te sturen. Deze overgang krijgt zo 

gedeelte van de geinjeeteerde collectorstroom. Door 

ook een 

de hoge 

efficientie van de emitter worden minderheidsladingsdragers uit de 

emitter in de basis geïnjecteerd waardoor weer een hogere 

collector stroom gaat lopen enzovoorts. De emitter overgang is nu 

normaal voorwaarts gestuurd en dus treedt er normale transistor 

actie op. De collector breakdown spanning neemt dan af naar BV ceo 

wat gebruikelijk is 

configuratie. 

voor een 

5.3.2. Voedingen voor de chopper 

common-emitter open basis 

Met behulp van het besproken principe in de vorige paragraaf is 

het mogelijk om hoge spanningspulsen met korte schakeltijden te 

maken. De uitgangsspanning bedraagt ongeveer een derde deel van de 

voedingsspanning. Voor een uitgangsspanning van 50 volt is dus een 

voedingsspanning van 150 volt noodzakelijk. 

De spanningspuls wordt op een gelijkspanning gesuperponeerd. Een 

voeding hiervoor tasamen met de choppers en hun 150 volt voeding 

zijn in een kast ondergebracht welke zo dicht mogelijk bij de 

afbuigplaatjes is aangebracht. 
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De chopsignalen zijn signalen met snelle schakeltijden en hoge 

amplituden. Misaanpassingen tussen chopper en afbuigplaatjes 

veroorzaken veel radiofrequente storing die in allerlei 

opstellingen instraalt op de voorversterkers. 

De reden om de voeding zelf te maken is dat 150 volt een weinig 

gebruikte waarde is en een gekochte voeding vermoedelijk erg groot 

uit zou vallen. 

( STAB. 150 

) 
voc. 

( 0-100 
VOC. 

STAB. -100-0 
voc. 

Fig. 5.10. Blokschema van de voeding. 

Grofweg is de voedingsschakeling onder te verdelen in twee 

blokken: 

1) De omvormer, deze maakt van de ingangsspanning een 

blokspanning zodat een galvanische scheiding in de vorm van 

een transformator kan worden aangebracht. 

2) Het gelijkricht en stabilisator gedeelte. Hier wordt 

enerzijds een stabiele 150 volt gemaakt, anderzijds een 

tweetal regelbare spanningen van 0- 100 volt en -100- 0 

volt. 



01 

T1-T& 
01- D2 
Tr1 
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Fig. 5.11. De ornuorm.er met twee gescheiden uitgangen. 

In de figuur zijn te onderscheiden, 

- Een instabiele multivibrator opgebouwd rond T3 en T4. 

- Stroombuffers voor de sturing van de trafo. 

De multivibratorfrequentie is ingesteld op ongeveer 1 kHz. Een 

hogere frequentie gaf een sterke afname in het rendement te zien. 

Experimenten met de transformator gaven een sterke toename in de 

impedantie te zien bij frequenties vanaf 2 kHz. Dit is een gevolg 

van de toenemende skinverliezen in de wikkelingen. 

De emitterweerstanden van 10 0 zijn toegepast om de eventuele 

verschillen in Vbe van de gebruikte transistoren zoveel mogelijk 

te elimineren. De twee dioden zijn aangebracht om de 

spanningspieken in de primaire wikkelingen tijdens de "terugslag" 

op te vangen. 



118\1 
AC 

D3 
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r--r-fl---r---r----....... 11----9'-+ e - +1- V 

118\1 
AC 

03-04 
Z1 
Z2-Z3 
T7 
T8 
T8 
G1 

1~ 
1111V / l.lliW 
1a/ / l.lliW 
aJ)(. 
IF' -4&8 
IF' 471 
•UJkr1chtw'ula 1A / ~ 

Fig. 5.12. De geLijkrichting en stabiLisatie. 

A 

In de schakeling volgens figuur 5.12 zijn de gelijkrichting en de 

stabilisatie voor de diverse spanningen gerealiseerd. De beide 

spoelen links in de figuur zijn de secundaire transformator

wikkelingen. 

De bovenste schakeling verzorgt de 150 volt. Met behulp van 

weerstand R1 en zenerdiode Z1 wordt een stabiele spanning van 150 

volt gemaakt. De als emittervolger geschakelde transistor T7 

buffert deze spanning. 

De schakeling onderaan in de figuur bevat dezelfde soort 

componenten als boven, nu is echter de spanning voor de buffer 

regelbaar zodat ook de uitgangsspanningen dit zijn. 



Technische gegevens 

voedingsspanning 

opgenomen stroom 

uitgangsspanningen 

omvormerfrequentie 

5.3.3. De chopperschakeling 
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24 VDC 

100 mA 

150 VDC 

0- 100 

-100 - 0 

1000 Hz 

(min 20 V max 30 V) 

(@ pulsduur = 100 ns 

frequentie = 20 kHz) 

VDC regelbaar 

VDC regelbaar 

Het principe van de schakeling is gebaseerd op het avalanche 

gedrag van een transistor zoals beschreven staat in paragraaf 

5.3.1. Hier zal de aangelegde spanning echter niet zo hoog zijn 

dat de transistor spontaan gaat "doorslaan". Het triggeren gebeurt 

door middel van het aanbieden van een puls op de basis. Hierdoor 

komt hij in het negatieve weerstandsgebied (instabiel) en maakt de 

cyclus af zoals eerder beschreven is. Voor de overzichtelijkheid 

is in onderstaande figuur een samenstelling van de hele opbouw 

gegeven. 

1SOV. -100-0 V. 

I I 
-Vdc 

..- CHOPPER+ -oe ~ 

0....._ ___ _.___ 

lfL ~ 110 V. 0-100 v. 
l 

TRIGGER +Vdc 

....___ CHOPPER- +DC ~ 

0..____._......__ t 

Fig. 5.13. BLokschema van het heLe choppercircuit. 
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Er wordt van twee choppers gebruik gemaakt. Een van beide maakt 

positieve pulsen, de andere negatieve. Nadat er een gelijkspanning 

op gesuperponeerd is, worden ze aan de afbuigplaatjes aangeboden. 

Het verschil met eerdere beschouwingen is dat nu aan beide 

plaatjes pulsen worden aangeboden. 

De geschetste blokken "+DC" en "-DC" zijn schakelingen waarmee de 

snelle pulsen op een gelijkspanning worden gesuperponeerd. 

c 

Fig. 5.14. De chopperschakeLing. 

Beide choppers zijn hetzelfde als de eerder beschreven schakeling, 

met dat verschil dat de onderste omgekeerd is aangesloten. Hij 

maakt daarom ook pulsen met een omgekeerde polariteit. Een 

toevoeging is de triggeringang waarmee het mogelijk is om de 

schakelingen tegelijkertijd een puls te laten geven. 

Aan aansluitpunt C moet de voedingsspanning van 150 volt worden 

aangeboden. 

De uitgangen worden door de condensatoren C7 en C9 voor 

gelijkspanning gescheiden van de choppers. Via de smoorspoelen Ll 

en L2 wÓrdt het gewenste gelijkspannings niveau toegevoerd. 
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De lengte van de choppulsen wordt bepaald door de lengte van de 

coaxkabels omdat hier doorheen de spanningsstap loopt die de 

transistor uitschakelt. De looptijd van signalen in een coaxkabel 

wordt mede bepaald door de snelheidsfactor van deze kabel. 

stel: v = snelheidsfactor 

T = looptijd 

dan geldt: 

V = V C 

T = 1/v = ll(v c) 

1 = lengte 

T = pulsduur 

de pulsduur is twee maal deze looptijd 

dus: T = 2T = 21/(v c) 

(5-20) 

(5-21) 

(5-22) 

In de praktijk geldt voor bijna alle coaxkabels een snelheids

factor van 0.66 zodat de pulsduur in nanoseconden globaal 10 maal 

de lengte in meters bedraagt. 

Fig. 5.15. De aansLuiting aan de afbuigpLaatjes. 

De puls wordt met een coaxkabel (RG 58) aan de plaatjes gekoppeld. 

Deze moet echter wel met zijn karakteristieke impedantie worden 

afgesloten (50 0). Omdat er een gelijkspanning van 50 volt bij 

staat wordt deze belasting capacitief gescheiGen aangebracht. 
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Technische gegevens 

topspanning van de choppuls 

pulsstijgtijd (10% - 90%) 

pulsdaaltijd (90%- 10%) 

pulsduur 

50 V (@ voedingsspanning = 150V) 

2.5 ns 

maximaal toelaatbare duur 

triggerspanning 

3.0 ns 

10 ns/meter coaxkabel 

200 ns (@ AV/Vmax = 0.1) 

6 Vpp blok of puls met een 

stijgtijd korter dan 10 ns 

5.4. Het detectiesysteem en de signaalverwerking 

De deeltjes die van het preparaat afkomen, worden gedetecteerd en 

versterkt. Hierna worden ze in tijd geanalyseerd en met behulp van 

een MCA zichtbaar gemaakt. Aangezien er zowel ionen als neutralen 

gedetecteerd worden, moet de detector vrij zicht hebben op het 

preparaat. De komende twee paragrafen behandelen het tijdmeet- en 

data-verwerkingssysteem en het detectiegedeelte. 

5.4.1. Tijdmeting en dataverwerking 

Het is de bedoeling van een TOF-experiment om van alle 

gedetecteerde deeltjes hun vluchttijd over de afstand preparaat -

detector te weten te komen. Vanaf het moment dus dat de primaire 

ionenbundel het preparaat raakt. Dit laatste is nog niet mogelijk, 

vandaar dat als startpunt voor de vluchttijdmeting het 

triggersignaal van de chopper wordt gebruikt. 

De bepaling van de vluchttijd wordt gedaan door een Time to 

Amplitude Converter (TAC). Deze genereert uitgaande van de 

verstreken tijd tussen het start- en het stopsignaal een puls met 

variabele hoogte. De uitgangspuls heeft een vaste breedte (0.5 

~s). De hoogte is lineair afhankelijk van het verschil in tijd 

tussen start- en stopsignaal. 

T - T 
Vuit = sta~t stop 10 Volt 

max 
(5-23) 
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De waarde T is de maximale tijd die een interval mag duren. Het max 

aan te bieden stopsignaal is afkomstig uit het detectiecircuit dat 

in paragraaf 5.4.2 wordt behandeld. 

m BEELD-
.__ 6T ~ start -

SCHERM 

TRIGGER A.O.C. 
T.A.C. - ~ -

M.C.A. 

DET. PRIN-
~ r-- C.F.O. ,.......- stop --

PRE. AMP. TER 

Fig. 5.16. Blokschema van het ue~rkingsgedeelte. 

Direct na het detectiecircuit volgt een Constant Fraction 

Discriminator (CFD). Deze zorgt er voor dat variaties in de 

grootte van de ingangssignalen geen invloed hebben op de timing 

van de vaste uitgangspulsjes. 

Achter de CFD komt de stopingang van de TAC en parallel hiermee 

een RateMeter (RM) om een indruk van de countrate te krijgen. De 

stand van het preparaat maar ook de ionenbron kunnen hiermee 

eenvoudig worden afgeregeld. 

Het startsignaal van de TAC komt via een instelbare tijdvertraging 

uit dezelfde generator die ook de timing van de chopper verzorgt. 

De tijdvertraging kan gebruikt worden om het spectrum door de 

tijdschaal van de MCA heen te schuiven. (b.v. om langzame 

verschijnselen naar voren te halen). 
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De laatste schakel in de keten wordt gevormd door de Multi Channel 

Analyzer (MCA) en de voorgeschakelde Analoque to Digital Converter 

(ADC). De ADC converteert de spanningspulsjes uit de TAC naar 

12-bits digitale woorden welke in het MCA geheugen worden 

opgeslagen (4096 kanalen). 

MCA 
MEMORY 

~ _l.:l_ADC -----------~J_.. "L_f ADRES 

Fig. 5.17. De werking van een MCA. 

In principe is de uitgang van de ADC het adres van een lineair 

geheugen. De inhoud van deze plaats wordt dan met een verhoogd. 

Aan het einde van een meting worden de inhouden van alle adressen 

grafisch naast elkaar weergegeven. 

Hoge pulsen uit de TAC komen overeen met lange vluchttijden, lage 

pulsen met korte vluchttijden vandaar ook dat links in het MCA 

spectrum de snelle- en rechts de langzame deeltje afgebeeld 

worden. Het MCA-systeem bestaat uit een Canberra System 100 data 

acquisitie kaart die in een Olivetti M280 PC/AT computer zit. Dit 

systeem draait onder MS-Windows met muis besturing. Aan het 

systeem is verder nog een printer (plotter) voor de hardeopies 

gekoppeld. 

Technische gegevens 

Constant Fraction Discriminator 

max. frequentie 

ingangsbereik 

ingangsstijgtijd 

uitgangs impedantie 

200MHz 

5 - 5000 mV 

1 - 100 ns 

2200 

Canberra 2126 



Rate Meter 

positieve ingang 

negatieve ingang 

bereiken volle schaal 
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0.15-10V 

0.6 - 1.8 V 

Ortec 661 

25- 50- 100 ... 107 counts/seconde 

Time to Amplitude Converter Canberra 2044 

tijd bereiken 20 ns - 1000 ~s 

uitgangsbereik 0 - 10 V 

uitgangsimpedantie 

ingangsimpedant ie 

startpuls 

stoppuls 

tijdresolutie 

diff. niet lineariteit 

500 

1 kO (geldt voor alle ingangen) 

>= 2 V of <=-0.25 V 

>= 2 V of <=-0.25 V 

< 0.1% volle schaal op alle bereiken 

+ 5 ps FWHM 
< ± 2% (5 ns tot volle schaal) 

Analoque to Digital Converter Canberra 8075 

klokfrequentie 100 MHz 

ingangsbereik 0 - 10 V 

ingangsimpedant ie 

woordlengte 

conversie tijd 

Multi Channel Analyzer 

verwerkingstijd 

geheugen 

geheugen capaciteit 

opbouw 

AT-computer 

processor 

harde schijf 

floppy disk 

1 kO 

8 - 13 bits 

1.5 + 0.01 (N+X) ~s (N =adres 

X = dig. offset) 

Canberra System 100 

< 3 ~s 

16k, 8k of 4k byte 

232-1 counts 

kaart voor een AT-computer 

Olivetti M280 + 80287 

80286 12 MHz 

20 Mbyte 

3.5", 1.44 Mbyte 
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5.4.2. Het detectiegedeelte 

Bij de verstrooiing van edelgasionen aan een oppervlak komen zowel 

ionen als neutrale deeltjes vrij. Beide soorten deeltjes wil men 

kunnen detecteren. 

Neutrale deeltjes zijn niet met een eenvoudige collectorplaat te 

detecteren. Ze zullen dus moeten worden omgezet naar geladen 

deeltjes. Aangezien de minimale hoeveelheid ladingsdragers voor 

detectie zo'n 106 bedraagt moeten de afzonderlijke deeltjes tot 

dit aantal vermeerderd worden. Dan leveren ze in een tijdspanne 

van 10 ns over 50 n voldoende signaal om eenduidig gedetecteerd te 

kunnen worden. Aan de detector worden daarom de volgende eisen 

gesteld: 

Een ongeveer gelijke gevoeligheid hebben voor ionen, 

neutralen en UV fotonen (100 nm). 
6 - Een vermenigvuldigingsfactor per invallend deeltje >= 10 . 

- In staat zijn countrate's in de orde van zo'n 1000 c/s te 

volgen (detectordiameter van 8 mm op 1 meter van het 

preparaat). 

De onnauwkeurigheid in de bepaling van het tijdstip van 

inval moet in verband met de totale nauwkeurigheid niet 

groter zijn dan 10 ns. 

- De totale openingshoek moet binnen ± 1° blijven. 

Aan bovengestelde eisen wordt uitstekend voldaan door een single 

channel electron multiplier (kortweg channeltron of CT). Ook een 

detector opgebouwd uit de cascade van twee channelplates met een 

collectorplaat is bruikbaar (CP). 

Single channel electron multiplier detector 

Een channeltron is een klein gebogen glazen buisje met aan de 

binnenzijde en coating van een materiaal met een hoge weerstand en 

hoge secundaire emissie van elektronen. Indien over de laag een 

spanning wordt aangelegd (2.4 kV) gaat hij dienst doen als 

elektronen vermenigvuldiger. 
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Zodra een deeltje aan de negatieve kant de laag raakt komen er 

verscheidene elektronen vrij, die door het veld naar binnen 

versneld worden. Ze botsen daar weer tegen de wand enzovoorts. 

/ 
I 

I 
10' 

I 
1/ 

' 

7 

7 

I • 

' 

10 
I 

a 

Fig. 5.18. Uitvoering van een channettron. 

De stroompuls volgt een paar nanoseconden na het binnentreden van 

een deeltje en duurt ongeveer 10 ns (FWHM). De hoogte van deze 

puls is afhankelijk van de versterking van het channeltron, maar 

ook van het soort deeltje dat gedetecteerd is. 

-
~·' 

,, ' 

.. 
I .. ... .. • ',." 

.... i.ltl 

Typtul de(ettlon efftcienctea for electrou, protoaa and po~~ittve tona 

-· 
.. 

.. -Fta. 8 Typac.al del:ecUoa efllcaenc:y tor Wtrntol.et ndlarton•. 

Fig. 5.19. Gevoetigheids-krommen van het gebruikte channeLtron. 

Het channeltron reageert op ionen, elektronen, fotonen en neutrale 

deeltjes. De detectie efficiëntie is echter sterk afhankelijk van 

het soort deeltjes en de energie ervan. 
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In de TOF-experimenten is gekozen voor een versterking van 5*107 

(2400 V). Ook bij de detectie van fotonen (100 nm) komen dan nog 

ruim 106 elektronen vrij. 

De versterking gaat afnemen wanneer het aantal te detecteren 

deeltjes boven de 1000 /seconde komt. Wanneer er namelijk in het 

channeltron elektronen worden vrijgemaakt, blijft er aan de wand 

een positief ladingsoverschot achter. Deze moet door de ruststroom 

(1~) worden afgevoerd. Boven de 1000 c/s is dit niet meer goed 

mogelijk zodat er een ruimtelading ontstaat welke de versterking 

gaat tegenwerken. 

Om de openingshoek van het channeltron wat te vergroten (normaal 

is de effectieve input diameter 1.25 mm) is aan de voorzijde een 

trechtertje aangebracht. Ook dit is in staat secundaire elektronen 

vrij te maken welke dan door het aanwezige veld naar binnen 

gezogen worden (effectieve diameter 8 mm). 

Fig. 5.20. ELektrische aanstuiting van het channettron. 

De stroompulsjes gP-ven over de weerstand spanningsvariaties. Deze 

worden in een versterker eerst afgetopt, dan gebufferd en 

vervolgens versterkt. In appendix 1 is een schema van de 

versterker terug te vinden. 
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Channeltron 

versterking 

werkspanning 

inputdiameter 

achtergrond 

openingshoek 
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type Philips B310Al 

5*10
7 (@ 2400 V) 

2400 V 

6 - 8 mm (met trechter) 

0.1 c/s 

± 0.25° (gemeten vanaf het preparaat) 

afstand prep. det. 900 mm 

tijdonnauwkeurigheid < 15 ns 

Versterker type eigenbouw (schema appendix 1) 

versterking 20 dB (voor pulsvormige signalen) 

ingangsimpedantie 100 kn (signalen <0.5 V) 

68 0 (signalen >0.5 V) 

uitgangsimpedantie 220 

680 

tijdvertraging < 25 ns 

stijg- en daaltijden < 10 ns 

Channelplate detector 

(inverterend) 

(niet inverterend) 

Dit type detector is opgebouwd met behulp van twee in cascade 

geschakelde channelplates met daarachter een collectorplaat. De 

channelplates zijn op te vatten als een parallelschakeling van 

vele channeltrons met een diameter van 12.5 ~ (zie ook hoofdstuk 

4 paragraaf 3). Bij een voedingsspanning van 1000 volt bedraagt de 

versterking ruim 2000 maal per ingevallen deeltje. De gevoeligheid 

voor de diverse soorten deeltjes is vrijwel hetzelfde als bij een 

enkel channeltron. Door het in cascade schakelen van twee 

channelplates wordt de totale versterking (bij een 

voedingsspanning van 1000 volt per channelplate) een kleine 107 

maal per invallend deeltje. 
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3-4 channelplate 2 

Fig. 5.21. De opbouw van de channeLpLate detector. 

Mechanisch gezien is de inbouw een stuk moeilijker dan die van het 

channeltron, omdat de diameter van de gebruikte channelplates al 

36 mm bedraagt. Compleet met een houder en alle aansluitdraden 

wordt dit 60 mm zodat het met geen mogelijkheid in een 35 CF flens 

past. Hiervoor is een verloopstuk naar 63 CF geconstrueerd waarbij 

de complete detector aan de achterflens is opgehangen. In de 

tekening zijn beide channelplates en de collector duidelijk 

zichtbaar. De bus voor de channelplates staat op aardpotentiaal en 

dient er voor om statische oplading van de keramische delen tegen 

te gaan. 

c:oll.c:tcr 

/ 

Fig. 5.22. De eLektrische aansLuiting 8 signaaLuitkoppeLing. 
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In de bovenstaande tekening is aangegeven hoe over de 

channelplates onderling en tussen de diverse onderdelen spanning 

wordt aangebracht. De spanning over een channelplate is eenvoudig 

uit te rekenen als functie van de totale voedingsspanning omdat de 

stroom erdoor 20 maal lager is dan door de weerstandsketen. Hij 

mag dus uit de schakeling worden genomen. 

AU OM6S HV ~ 0 05 HV 
cp1-cp2 = 13M08 in ~ · in 

Op het moment dat een elektronenwolkje de collector bereikt,geeft 

de negatieve lading aanleiding tot een stroompje. Over de 

weerstand heen levert dit een spanningspiekje op. Het collector 

signaal wordt via een condensator van 1 nF afgenomen en op deze 

manier gescheiden van de aanwezige hoogspanning. 

De uitgangsimpedantie bedraagt ongeveer 680 kO. Zodra dus enige 

belasting wordt aangebracht (al is het maar de capaciteit van een 

verkeerd afgesloten kabel), zakt deze spanning in. Om het toch aan 

de CFD ~ TAC te kunnen aanbieden wordt het versterkt. Als 

versterker is gekozen voor een Canberra 2003 waarvan de timing 

uitgang wordt gebruikt. De vorm van het piekje is niet van belang, 

alleen de tijdvertraging ten gevolge van de versterking moet zo 

klein mogelijk zijn. 

Om de tijdvertraging ten gevolge van de detector te kunnen 

afschatten wordt de tijd bekeken die de wolk er over doet om de 

afstand tussen de eerste channelplate en de 

overbruggen. Er is sprake van 4 trajecten: 

1) Channelplate 1 

2) Tussen CP1 en CP2 

3) Channelplate 2 

4) Tussen CP2 en collector 

50J.UTI 

2.4 mm 

50J.UTI 

5.6 mm 

collector te 
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De tijd die een elektron in een elektrisch veld over de afstand D 

oet bedraagt: 

_ [2 D me] 112 
t - V 

qe 

Bij een voedingsspanning van 2000 volt geldt dan: 

Tussen CP1 en CP2 

Tussen CP2 en col 

t 12 = 0.81 ns 

t 2c = 1.3 ns 

(5-24) 

De tijd binnen een channelplate wordt afgeschat door aan te nemen 

dat een deeltje 5 maal met de wand botst en dat de secundaire 

elektronen weer met snelheid nul moeten beginnen. 

- Te overbruggen tussen de botsingen 

- De spanning hierover 

50 Jnn/ 5 = 10 J.UII 

850 V/ 5 = 170 V 

Over de 50 J.U11 doet een elektron dan 5 * 2 ps wat in relatie met 

de andere tijden te verwaarlozen is. 

In totaal spreken we dus over zo'n 2 ns tijdsvertraging in de 

detector. 

Om een indruk te krijgen van de onnauwkeurigheid hierdoor, wordt 

dit vergeleken met de tijd die een Ne ion met een energie van 

1000 eV nodig heeft om de afstand tussen de eerste channelplate en 

de collector af te leggen. 

d 

tNe = [~E] 112 = 100 ns 
(5-25) 

Voor de bepaling van de afstand tussen preparaat en detector moet 

dus tot aan de voorzijde van de eerste channelplate worden 

gemeten. 
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Channelplate detector 

type channelplate 

totale versterking 

werkspanning 

tijdvertraging 

openingsdiameter 

openingshoek 

afstand det. - prep. 

achtergrond 

Versterker 

uitgang 

spanningsversterking 

ingangsimpedant ie 

uitgangsimpedantie 

tijdvertraging uitgang 

stijgtijd uitgang 
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Philips G12-36 

107 (@ HV = 2000 V) 

2000 V 

< 5 ns 

30 mm 

± 0.95° (gemeten vanaf het prep.) 

987 mm 

50 c/s (@ HV = 2000 V) 

Canberra 2003 

timing output 

geen proportionele versterking 

onbekend 

500 

< 25 ns 

< 6 ns 

Beide detectorsystemen leveren met de achtergeschakelde 

versterkers ruim voldoende signaal af om de CFD te triggeren. Het 

grote verschil zit in de openingshoek, dus het aantal counts dat 

verzameld wordt. Omdat de detector met de channelplates een 3 - 5 

maal grotere diameter heeft zal zijn opbrengst 10 - 30 maal zo 

hoog liggen. De metingen wijzen dit inderdaad ook uit. 

5.5. Het starten van een TOF-experiment 

In deze paragraaf wordt een puntsgewijs overzicht gegeven op welke 

manier een TOF-experiment begonnen moet worden. 
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bundel detectie 

VOEDING VOEDING VOEDING 

t f 
IONEN PRE PA VLUCHT DETEC r-- CHOPPER ,.._.,~ r-- - -
BRON RAAT WEG TOR 

f J 
GAS PULS 

INLAAT VERST. 

BLOK 
s\arl s_lop f- r-~ S.C.A. VERST. ,___ 

GEN. TAC. 

RATE 
M.C.A. '-

METER 

opslag ~ ver'w'erk1ng 

Fig. 5.23. BLokschema uan de TOF-opsteLLing. 

In het blokschema zijn drie hoofdgroepen te onderscheiden: 

-Genereren van een gechopte primaire bundel. 

-Detectie van de deeltjes. 

- Opslag en verwerking van de meetgegevens. 

Dit is ook de volgorde waarin het systeem opgestart kan worden. 

1) Primaire bundel (scherende ionenbron) 

Laat de chopper in eerste instantie uit (geen afbuiging dus 

maximale stroom op het preparaat). 

- Spoel het gewenste gas 2 maal voor. Dit kan door de leiding 

af te pompen en vervolgens weer gas in te laten. 

- Laat gas in tot een druk van 2 - 3*10-6 mbar. 

- Zet alle voedingen voor de ionenbron aan. Eerst de noodknop 

uittrekken en vervolgens de drie tuimelschakelaars. 

Draai langzaam de gloeistroom op tot een emissie van zo'n 30 

mA bereikt is. Kontroleer ondertussen of de druk niet boven 

de 5*10-6 mbar uitkomt. 

Stel de versnelspanning in op de gewenste waarde. 
-6 - Regel met het inlekventiel de gasdruk af op 5*10 mbar. 
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- Optimaliseer achtereenvolgens, 
e - gaasstroom 1 gaas d.m.v. 

e - gaasstroom 2 gaas d.m.v. 

- preparaatstroom d.m.v. 

gloeidraadspanning 

busspanning 

focus I-spanning 

extractie-spanning 

massafilter 

focus !I-spanning 

focus lil-spanning 

afbuigspanningen U2 en U3 

focus IV-spanning 

afbuigspanningen U4 en US 

Herhaal dit eventueel nog een aantal malen. In principe is de bron 

hiermee afgeregeld. 

2) Detectiegedeelte 

- Schakel de hoogspanningsvoeding in (CP = 2000 V 

CT = 2400 V) 

Schakel de voeding voor de voorversterkers in 

- CP de NIM-rek voeding van EARISS 

- CT de NIM-rek voeding van TOF + de preamp. schakelaar 

Automatisch staat nu ook een deel van de verwerkingsgroep 

aan. 

Aan de hand van de ratameter kan de bron nog beter 

afgeregeld worden. 

3) Opslag & verwerking 

- Zet de MCA aan door de computer aan te zetten en "MCA" aan 

te roepen. 

- Zet de voedingen voor de pulsgenerator en de tijdvertraging 

aan. (in de toekomst zitten beide in het NIM-rek en gaan 

dan automatisch aan). 

Stel de pulsgenerator in 20 KHz 

7 vtt 

blokspanning. 

- Schakel de voeding van de chopper aan. 
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Het systeem in nu klaar voor gebruik. De j~iste afregeling van de 

ionenbron kan gecontroleerd worden door met behulp van de MCA een 

spectrum op te nemen. Bevat dit veel ondergrond dan is de bundel 

in de bron blijkbaar erg breed. Om dit te verbeteren moet de 

voeding van de chopper worden uitgeschakeld en met behulp van de 

focus- en afbuigspanningen van de ionenbron een ander optimum in 

de bundelstroom worden gekozen. 
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6. Metingen met de TOF-opstelling 

In dit hoofdstuk worden de eerste verkennende metingen aan de 

TOF-opstelling gepresenteerd. Ten eerste wordt er enige algemene 

informatie gegeven over het preparaat en de berekende tijden (par. 

6.1). Aan de hand van gedane metingen kunnen conclusies worden 

getrokken over de haalbare tijdresolutie en of deze enigzins 

overeen komt met de theoretisch te becijferen waarde (par. 6.2). 

Het verdwijnen van geadsorbeerde waterstof ten gevolge van 

verwarming of schoonsputteren is duidelijk zichtbaar (par 6.3). 

Het theoretische verband tussen de vluchttijd en 1/vr is ook 

nagegaan. Aan de hand van hetzelfde preparaat zijn bij 

verschillende energieen van de primaire ionenbundel metingen 

verricht (par. 6.4). 

Een andere serie metingen hoopt een uitkomst te geven over de 

plaats in of op een nikkeloppervlak waar geadsorbeerde magnesium 

atomen gaan zitten. Computersimulaties helpen mee om de 

waargenomen verschijnselen te interpreteren (par.6.5). 

Het gebruikte nikkelpreparaat bleek tijdens een poging om zuustof 

als adsorbaat aan te brengen een kleine zwavel verontreiniging te 

hebben. De metingen hiervan staan beschreven in paragraaf 6.6. 

6.1. Algemene gegevens 

Omdat de bepaling van het nulpunt van de tijdas niet eenduidig 

vastligt, heeft het vergelijken van de gemeten absolute 

vluchttijden met de theorie geen zin. Het startpunt van de 

tijdmeting begint op het moment dat de bundel gechopt wordt.Er zit 

als "offset" de vluchttijd van de primaire ionen over het traject 

chopper preparaat in. Wel zinvol is het vergelijken van de 

verschiltijden tussen de diverse deeltjes. Vaak zit er waterstof 

op het preparaat zodat dit min of meer als verschoven nulpunt 

dienst kan doen. In de onderstaande tabel zijn van alle 

waargenomen atomen de vluchttijden opgesomd. Het betreffen hier de 

tijden van de aan deze atomen verstrooide ionen en van de atomen 

zelf (recoil) wanneer ze uit het oppervlak worden geslagen. 
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De tijden zijn uitgedrukt in verhouding tot t 0 , de tijd die een 

primair ion over de afstand preparaat - detector doet. Hier zit 

meteen de afhankelijkheid met de primaire energie van de ionen in 

verwerkt. 

De hoek waarover verstrooid werd, is in alle beschreven gevallen 

gelijk aan a= 35°. 

Atoom Massa t (in t 0 ) t (in t 0 ) r V 

H 1.0 0.6409 ------
c 12.0 0.9766 1.6076 

N 14.0 1.0377 1.3930 

0 16.0 1.0987 1.3073 

Mg 24.3 1.3520 1.1718 

s 32.1 1.5901 1.1237 

Ni 58.7 2.4019 1.0642 

Ta 181.0 6.1344 1.0202 

TabeL 6.1. ReLatieve tijden vanverstrooiings-en recoiLpieken. 

De tijd t is de vluchttijd van een recoil deeltje, t de 
r v 

vluchttijd van een verstrooid ion. Alle beschreven metingen zijn 

met een primaire bundel van neon-atomen uitgevoerd. De vluchttijd 

t 0 staat in de onderstaande tabel verder uitgewerkt. 

= 1 ..;-;;- = ..;-;;- lo 
tO O.;-:;-;_ j2qVO 

Energie (eV) 1480 1500 2200 

to CT (J.Ls) 7.56 7.51 6.20 

tO CP (J.Ls) 8.29 8.23 6.80 

10 de afstand prep. det 

v0 de versnelspanning 

2300 2950 3000 3900 

6.06 5.35 5.31 4.66 

6.65 5.87 5.82 5.11 

TabeL 6.2. De vLuchttijden van de primaire Neon ionen. 

(6-01) 

5000 

4.11 

4.51 

De CT en CP staan voor het type detector dat gebruikt is (CT 

channeltron, CP channelplate). 
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Alle nog te beschrijven metingen zijn verricht aan een Ni (111) 

preparaat. Om de oppervlaktegesteldheid te controleren zijn aan 

het preparaat LEED (Low Energy Electron Diffraction) metingen 

gedaan. Alle metingen wijzen er op dat het een zuiver 1-kristal 

is . 

Fig . 6.1. LEED-patroon van het Ni (111) kristaL. 

De figuur toont duidelijk de 6-tallige symmetrie van het Ni aan. 

Verder bleek dat het patroon over vrijwel het hele oppervlak 

ongewijzigd bleef dus dat bij de TOF-meting niet gelet hoeft te 

worden waar het preparaat beschoten werd. 

6.2. Tijdresolutie, de relatie praktijk- theorie 

Aan de hand van een theoretische beschouwing over de chopper voor 

de ionenbundel zijn een aantal onzekerheden in de tijdsbepaling 

van de bundel naar voren gekomen. Door de eindige afmeting van 

zowel de primaire ionenbundel als ook de gebruikte diafragma's 

valt de tijd dat er geen ionen meer door het diafragma komen niet 

exact samen met het moment dat er spanning op de chopperplaten 

wordt gezet. 
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Er zijn in hoofdstuk 5 een tweetal belangrijke onzekerheden 

berekend (form. 5-14 en 5-17). Voor de configuratie van de 

scherende bron gelden de volgende waarden: 

S = 3 mm 

12 = 465.5 mm 

S'=Smm 
b 

V eh = 100 V d = 10 mm 

Bij een energie van 3000 eV levert dit respectievelijk op: 

At = 30 ns s 

At = 88 ns ec 

Om een gemeten waarde als vergelijking te vinden wordt uit alle 

metingen degene met de smalste piek genomen. De spelding in deze 

breedte blijkt bij metingen onder dezelfde omstandigheden klein te 

zijn (± 10%) zodat het geen toevalstreffer genoemd kan worden. 

) 
r--N i 

\ 
0 

. + 
Fig. 6.2. Meting aan Ni m.b.v. Ne . 

I Pull :VPS- 8192 

---t 

Andere voor dit experiment belangrijke parameters waren: 

- bundelenergie 3000 eV 

- detector type Channelplates 

~ 500 °C - preparaattemperatuur ·-

- hoek van inval (invalshoek) 10° 

- hoek van uitval (detectiehoek) 25° 

SO)Js 
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We kijken naar de piek welke veroorzaakt wordt door de 

verstrooiing van Ne+-ionen aan nikkel-atomen. De breedte op halve 

hoogte (FWHM) bedraagt: 

FWHM = 110 ns 

Dit is natuurlijk niet het echte apparaatprofiel dat gemeten 

wordt. Dat zal iets beter zijn omdat een beetje verbreding altijd 

wel optreedt door inelastische verliezen. Om deze te verminderen 
+ is het preparaat schoongesputterd (1 uur met 4000 eV Ar en 1 ~) 

en werd het tijdens de meting verwarmd. Door het sputteren wordt 

de bovenste laag verwijderd, door het verwarmen reconstrueert het 

gehavende oppervlak. Tevens wordt het opnieuw "vastplakken" van 

adsorbaten tegengegaan. 

Eerdere metingen met de andere detector (channeltron) gaven 

soortgelijke resultaten te zien (piekbreedtes FWHM van 120- 180 

ns). 

6.3. Detectie van recoil deelties 

Een van de hoofdredenen waarom Time Of Flight experimenten naast 

LEIS-metingen gedaan worden is de mogelijkheid om lichte atomen te 

detecteren. Afhankelijk van de hoek die wordt toegepast is 

verstrooiing aan deze atomen mogelijk, maar het is 

waarschijnlijker dat naar recoil van deze lichte atomen gekeken 

moet worden. 

Wordt er geschoten met neon (masa 20 ame) dan is van zuurstof 

(massa 16 ame) soms naast de recoilpiek (zuurstofatomen) ook de 

verstrooiingspiek (neon verstrooid aan zuurstof) te zien. 

Verstrooiing aan waterstof is niet waargenomen, maar dit moet bij 

voldoende scherende hoeken ook mogelijk zijn. De maximale grens 

waarover verstrooid kan worden valt uit de verstrooiings formule 

af te leiden: 

1 + r ] (6-02) 
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De uitdrukking onder het wortelteken is hiervoor verantwoordelijk. 

De verhouding van de massa van het verstrooide ion en het 

verstrooiende atoom in relatie tot de strooihoek bepalen dit. 

r2 - sin2e >=<> 
Voor waterstof geldt bijvoorbeeld (met Ne+ als ion): 

r = 0.05 

Dus verstrooiing kan plaatsvinden tot over hoeken van ongeveer 

e = 3°. 

b 
0 

Ni 

)~ . ' 

--·1'. 50j.JS 

Fig. 6.3. Een TOF-spectrum van een nikkelpreparaat, 

a) bij 20° C (vuil). 

b) bij ongeveer 500° C (schoon). 

De meting is weer uitgevoerd bij een bundelenergie van 3000 eV met 

Ne+-ionen. Als detector is de channelplate detector gebruikt. 

De plaats van de diverse pieken: 

a) H -+ 9. 16 JJ.S Ni -+ 11.73 J.LS 

b) H -+ Ni -+11.61 J.LS 

In geval b) is de waterstof welke duidelijk op het oppervlak 

aanwezig was (geval a)) door het verwarmen verwijderd. 
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Het verschil in tijd tussen de recoilpiek van waterstof en de 

verstrooiingspiek van nikkel bedraagt theoretisch: 

AtH-Ni = 0.4233 t 0 

Bij de bundelenergie van 3000 eV is t
0 

gelijk aan 5.82 ~s. Het 

theoretische verschil tussen beide pieken zou dus bedragen: 

AtH-Ni = 2.46 ~s 

Het verschil met de praktijk bedraagt 0.11 ~s = 4.5% van de 

theoretische waarde. De verklaring hiervoor volgt uit de ligging 

van de nikkelpiek in b). Hier ligt (bij precies dezelfde 

instelling van de bron) dezelfde piek bij tNi = 11.61 ~s 

Gaan we er van uit dat de verschuiving van de piek, in geval a), 

door inelastische verliezen komt, en nemen we even de laatste 

waarde als correct aan dan volgt uit de verschiltijd: 

AtH-Ni = 2.45 ~s 

Nu bedraagt het verschil met de theoretische waarde nog maar 0.01 

~s hetgeen overeenkomt met slechts 0.4% van de theoretische 

waarde. 

In feite verschuift de piek niet, maar verbreedt hij en daardoor 

komt de top bij een andere waarde te liggen. Het is bij sterk 

verbrede pieken dus verstandig om het meetpunt op de voorflank te 

leggen. 

Er is hierboven alleen . maar een verschuiving van de nikkelpiek 

aangenomen. De inelastische verliezen vinden voornamelijk plaats 

in de adsorbaten welke op het oppervlak liggen. Aangezien 

waterstofatomen helemaal bovenop liggen, hebben deze er geen last 

van en hoeft hun tijd niet te worden gecorrigeerd. 

6.4. Het verband tussen vluchttijd en bundelenergie 

In de formules welke de vluchttijden van zowel de verstrooide- als 

ook van de recoil deeltjes beschrijven, zit de tijd t
0

. Dit is 

tijd die een primair ion over de afstand van preparaat tot aan 

detector doet. Deze hangt af van de bundel-energie volgens: 

t
0 
~ 1 / ~ 
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Het is interessant om deze afhankelijkheid te toetsen aan de 

praktijk. Hiertoe zijn bij 5 verschillende bundel-energieën de 

vluchttijden bepaald van Ni , 0 en H . De onderindices geven de v r r 

soort piek aan, v voor verstrooiing en r voor recoil. 

De metingen zijn zoveel mogelijk na elkaar gedaan om verschillen 

door verloop van de bron, timing en dergelijke te minimaliseren. 

Tijdens de metingen werd het preparaat continu op zo'n 500° C 

gehouden 

voorkomen. 

om vervuiling 

Inelastische 

door waterstof of andere adsorbaten te 

ver liezen in deze adsorbaatlaag zou 

aanleiding tot piekverschuiving kunnen geven. 

Alle metingen zijn uitgevoerd met Ne+ als primair ion en de 

channeltron detector. 

Per meting worden de drie vluchttijden uitcezet tecenover 1/JIË. 

10 

5 Hr 

5IXXl 3900 2 950 2200 1460 IEin•V.I 

Fig. 6.4. De vluchttijden uitgezet tegen C/~. 

In de figuur zijn twee sets lijnen getekend. De bovenste set hoort 

bij de gemeten waarden, de onderste hoort bij de theoretische 

tijden als aangenomen wordt dat slechts de afstand preparaat 

detector wordt afgelegd. De meetpunten blijken goed op een rechte 
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lijn te liggen welke nagenoeg door de oorsprong gaat. Blijkbaar 

zijn er behalve de "offset" geen andere tijdsvertragingen waar 

rekening mee gehouden moet worden. 

Een tijd lang heeft de gedachte geleefd dat de ionenbundel niet 

netjes door de bron heenloopt maar een of meerdere malen de wand 

raakt. Dit kan nu echter weerlegd worden omdat als functie van de 

energie de vluchttijd niet anders verandert dan volgens 1/~. 

6.5. Magnesium als adsorbaat op nikkel 

Tijdens 

preparaat 

gebruikte 

(meting 

magnesium preparaat werd experimenten met een 

verwarmd tot 600° C. Maar achteraf bleek dat 

dit 

de 

temperatuurmeting dermate veel 

600° C, werkelijkheid 850° C) 

afwijking 

dat het 

vertoonde 

preparaat 

verdampte. 

Het resultaat is dat het Ni (111) preparaat ook met magnesium 

bedekt werd. Het bleek dat de grootte van het magnesium signaal 

ten opzichte van het nikkelsignaal afhankelijk was van de stand 

van het preparaat ten opzichte van de ionenbundel. Aan de hand 

hiervan is het mogelijk iets te zeggen over de plaats op/in het 

nikkeloppervlak waar magnesium zich bevindt. 

c 
0 

Fig. 6.5. 

Ni 

~ 
Ni 

~~ 
d 

-~ 0 -~ 

Spectra van een nikket preparaat met magnesium adsorbaa.t 

a) 9-inuat = 20°, 9 uitvat = 15° 

b) 9-inuat = 100. 9-uituat = 25° 

c) idem a), na 1 uur sputteren met 4000 eV Ar + 

d) idem a), na 10 minuten verwarmen op~ 850° C. 
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De metingen zijn uitgevoerd met Ne+-ionen met een energie van 2300 

eV. Als detector is de channeltron detector gebruikt. 

Uit meting c) is af te leiden dat het adsorbaat boven op het 

nikkel moet zitten, of op zijn minst goed toegankelijk moet zijn 

voor de argon-ionen uit de sputter-bron. 

Het vluchttijdspectrum geeft een eerste indicatie wat voor 

adsorbaatatomen zich op het oppervlak bevinden. Erg nauwkeurig is 

dit niet omdat de piek nogal breed is. Het tijdsverschil (figuur 

c) tussen de twee pieken bedraagt: 

AtN. M = 0.65 ~s. 
1- g 

Voor het theoretische verschil tussen de twee pieken geldt: 

AtNi-Mg = 0.1076 t 0 

Zodat bij de bundelenergie van 2300 eV deze tijd uitkomt op 0.6521 

~s. Gezien de grote overeenkomst zou hier al de conclusie aan 

verbonden kunnen worden dat het inderdaad magnesium betreft. 

Er is echter nog op een andere manier nagegaan of het hier 

magnesium betrof en wel op dezelfde manier als het er ook op is 

gekomen. Door namelijk weer te gaan verwarmen tot boven het 

smeltpunt verdampt het magnesium en slaat neer op koudere 

plaatsen. Bij meting d) is dit gedaan en hier bleek dat pas bij 

temperaturen boven de 800° C de piek sterk in grootte afnam. Ook 

dit laatste wijst sterk in de richting van magnesium. 

Of het magnesium op of in het nikkeloppervlak zit, is af te leiden 

uit de resultaten van• de figuren a) en b), in combinatie met 

computersimulaties va11 hetzelfde oppervlak. 



a 

Fig . 6.6 . 

0 

c 

Coaputersiaulaties 
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• 0 

b 

• 

0 0 

r- : ... 

&.e,.gy: l.M keV 

19>g Jo : 11!1! . 111 dog•oo 

Ato .. : 

ol'lg 
• NI 

van uergelijJWa.re aetingen als in 

fig. 6.S beschreven. 

a) a-inval = 200, Jfg onder Ni oppervlak 

b) a-inval = 20°, Jfg boven Ni oppervlak 

c) a-inval = 10°, idem b) 

0 

lan : ... 

Ene•1y : 1. 1!1! koV 

fö.,glo : 111!.111 •s•-
AtC*a: 

ol'lg 
• NI 

Figuren 6.7 a) en b) zijn bedoeld om te bepalen of het Mg als 

adsorbaat onder of boven het Ni oppervlak zit. Uit a) zien we dat 

het Mg grotendeels in de schaduwkegel van het Ni valt en dus geen 

aanleiding kan geven tot het grote signaal dat het in de praktijk 

(fig. 6.6 a)) wel doet. 

Vergelijking van fig. 6.7 c) en b) levert op dat indien het Mg 

inderdaad boven het Ni oppervlak uitsteekt, het bij scherender 

schieten minder "gezien" wordt. Het valt dan weer meer in de 

schaduwkegel van het Ni. Dit komt omdat een Ni-atoom een stuk 

zwaarder (massa = 59 ame) is dan het Mg (massa = 24 ame) en dus 

een grotere werkzame doorsnede heeft. 

Aangezien ook de metingen uitwijzen dat de Mg piek bij 

scherender schieten lager wordt in verhouding met de Ni piek 

ligt het voor de hand om aan te nemen dat Mg bovenop het Ni 

oppervlak gaat zitten. 
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6.6. Zuurstof en zwaveldetectie op nikkel 

Het is bekend dat in veel nikkelpreparaten kleine zwavel 

verontreinigingen zitten. Dit bleek ook in het gebruikte preparaat 

tijdens de eerste metingen het geval te zijn. Vooral door 

verwarming krijgt de zwavel kans om naar het oppervlak te 

segregeren. 

Het experiment waar uiteindelijk ook zwavel werd gedetecteerd was 

opgezet om zuurstof waar te nemen. Hiertoe is het preparaat eerst 

gedurende 60 minuten schoongesputterd met een Ar+ ionenbron. De 

gebruikte energie bedroeg 4000 eV en de preparaatstroom 1 ~- Een 

hierna uitgevoerde meting wees uit dat het oppervlak inderdaad 

schoon was geworden. Adsorbaten in de vorm van waterstof en 

koolstof waren niet meer waarneembaar. Het preparaat is hierna 

verwarmd tot ongeveer 600° C om het oppervlak gelegenheid te geven 

zich weer te reconstrueren van het ionenbombardement. 

Vervolgens werd zuurstof ingelaten en is het preparaat gedurende 2 

minuten blootgesteld aan een zuurstofdruk van 1*10-7 mbar. De 

hierop volgende meting gaf echter nauwelijks iets anders te zien 

dan de meting aan het schone preparaat, het enige verschil was de 

rug aan de hoge tijdkant (lage energiekant). 

Ni 

0 ----~l SO~s 

Fig. 6.7. TOF-meting aan nikkeL met geadsorbeerde zuurstof. 

In de bovenstaande figuur is deze meting weergegeven. Het 

preparaat bevond zich in de horizontale positie. Dit betekent, een 
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invalshoek van de ionenbundel van 20° en een uitvalshoek van de 

gedetecteerde deeltjes van 15°. 

De meting werd uitgevoerd met de channeltron detector en een 

bundelenergie van 1500 eV. Ongechopt werd een preparaatstroom van 

6 nA gemeten, gechopt is deze niet meer meetbaar maar gezien de 

pulsduur en de pulsherhalingsfrequentie moet deze dan 500 keer zo 

klein zijn. Dit leverde een countrate van zo'n 150 counts/seconde 

op. 

Om toch zuurstof te kunnen w~arnemen is het preparaat over 10° 

gekanteld zodat de invalshoek afnam tot 10° en de uitvalshoek 

toenam tot 25°. Op deze manier komt de bundel scherender aan en 

hebben de ionen meer kans om onder de adsorbaatatomen te komen. De 

countrate nam hierdoor wel fors af tot no& maar eenderde (50 c/s). 

Ni 
0 
~~ 

Pllll :.,... liU 

\ 
0 ---·\:.. SO}Js 

Fig. 6.8. Het nikkelpreparaat 10° gekanteld. 

In de achterflank zijn nu twee pieken aanwezig met vluchttijden 

van respectivelijk 17.80 ~s en 18.00 ~s. De hoofdpiek (verstrooide 

neonionen aan nikkelatomen) volgt na een vluchttijd van 17.55 ~s. 

Aangenomen dat de nikkelpiek zeker is wordt deze als referentie 

aangenomen. 
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Berekenen we eerst theoretisch de relatieve verschillen in de 

vluchttijden tussen nikkel enerzijds, en zuurstof (recoil) en 

zwavel (verstrooiing) anderzijds, dan volgt: 

AtNi-S = 0.06 t 0 

AtNi-O = 0.035 t 0 

Voor de tijd t 0 bij neonionen en een energie van 1500 eV geldt: 

t 0 = 7.5075 ~s 

Uitgaande van de nikkeltijd van 17.55 ~s moet voor de andere twee 

tijden gelden: 

t 5 = 17.55 + 7.5075*0.06 = 18.00 ~s 

t 0 = 17.55 + 7.5075*0.035 = 17.81 ~s 

De metingen sluiten hier goed bij aan. De tweede piek behoort dus 

toe aan zwavel. Navraag wees uit dat veel nikkelpreparaten 

inderdaad verontreinigd zijn met zwavel.Bij verwarming treedt dan 

een sterke verrijking ván het zwavel aan het oppervlak op. 

Om de vluchttijd van de aan nikkel verstrooide ionen te bepalen is 

de waarde in de voorkant van de piek genomen. De reden hiervoor is 

dezelfde als beschreven is in paragraaf 6.2. Inelastische 

verliezen door de adsorbaatatomen zorgen er voornamelijk voor dat 

de nikkelpiek verbreedt en dus gemiddeld genomen verschuift. 

Uit bovenstaande meting blijkt hoe belangrijk een goede 

tijdreferentie is. We wisten dat de hoofdpiek van nikkel moest 

zijn, en daardoor waren ook de andere twee pieken te benoemen. Bij 

een onbekend preparaat kan dit echter grote problemen opleveren. 

Ook bij de meting in figuur 6.5 a) speelt dit probleem. Hier 

blijkt plotseling dat de magnesiumpiek (welke verwacht werd als 

kleine vervuiling) een veel sterker signaal geeft dan de 

nikkel piek. 



-105-

7. Conclusies en aanbevelingen 

Tijdens de afstudeerperiode is gewerkt aan een tweetal oppervlakte 

analyse technieken, te weten aan een LEIS (Low Energy Ion 

Scatering) spectrometer en aan een TOF (Time Of Flight) 

opstelling. Beide opstellingen maken gebruik van dezelfde 

vacuümkamer waarin het preparaat zich bevindt. 

Eerst zullen enkele concluderende opmerkingen over de LEIS 

spectrometer (EARISS) worden gemaakt, vervolgens over de 

vluchttijdspectrometer (TOF). 

EARISS 

Van het ionenverstrooiings instrument EARISS is in principe reeds 

aangatoont dat het werkt. De plaatsgevoelige detector bleek in 

staat om zowel energie-informatie als ook hoek-informatie 

gelijktijdig op te nemen en grafisch weer te geven. 

Problemen treden op bij de afbeelding van de verstrooide ionen op 

de detector. Tijdens het doorlopen van de ruimte tussen de 

deeltjesversterkers en de collectorplaat wordt de wolk verstoord. 

Hiervoor zijn een aantal redenen aan te geven: 

1) Te grote ladingswolken. 

De diameter van de elektronenwolk op de collectorplaat zou een 

grootte van ongeveer 2 mm moeten hebben (1/e diameter). Door de 

te grote weg welke de wolk moet overbruggen dijt hij uit tot 

ruim het dubbele. 

2) Verkeerd elektrisch contact aan de binnenste geleidende laag. 

De ruimte tussen de channelplates en de collectorplaat wordt 

door een tweetal geleidende lagen op een homogene potentiaal 

gehouden. De aansluiting van de binnenste laag resulteert in 

een potentiaalverschil dat in vergelijking met de buitenste 

laag over een twee maal te grote lengte staat. 

3) Inhomogeniteiten in het elektrische veld. 

De buitenste geleidende laag is om voldoende weerstand te 

krijgen voorzien van een groef met een te grove spoed (1 mm). 

Verder is de laag op zich inhomogeen zodat het gecreërde 

elektrische veld dit ook is. 



-106-

Oplossingen voor de drie problemen zijn: 

1) Verkleining van de afstand tussen de tweede channelplate en de 

collectorplaat. De afstand wordt terug gebracht tot 7 mm. 

2) Het opdampen van een gouden contactlaag zodanig dat de spanning 

over het juiste gebied komt te staan. Door de verandering van 

de afstand (1) moet dit toch gebeuren, ook met de buitenste 

laag. 

3) In plaats van de buitenste geleidende laag wordt een metalen 

ring aangebracht tussen de tweede channelplate en de 

collectorplaat. Deze ring zorgt op 1 plaats voor de juiste 

potentiaal. Maar doordat hij ver genoeg buiten het deel dat 

homogeen moet zijn is geplaatst, verstoort hij het veld daar 

niet meer. De ring wordt door een weerstandsdeler op de juiste 

potentiaal gebracht. 

Tot zover de mechanische aspecten van 

elektrische problemen hadden vooral 

welke van de collectorplaat af komen. 

forse resonanties voor die voor 

timingtijdstip voor de ADC's zorgen. 

de EARISS-opstelling, de 

betrekking op de signalen 

In deze signalen kwamen 

een onzekerheid in het 

Hier was maar 1 oorzaak voor verantwoordelijk: 

- Slechte aarding. 

Door de opstelling van de collectorplaat in het vacuum zijn de 

drie uitvoerdraden (E, ~ en aarde) via afgeschermde draden naar 

buiten uitgevoerd. De kernen zijn de E- en ~-draden, de mantels 

zijn de aarde. Aangezien alles op hoogspanning wordt bedreven, 

is de aarde via een condensator buiten het vacuüm met de massa 

verbonden. Deze 40 cm draad als spoel en de collector strips 

als capaciteiten zijn verantwoordelijk voor de resonanties. 

De oplossing hiervoor bestaat uit het plaatsen van de condensator 

in het vacuüm vlak bij de collectorplaat. De grootte van de 

condensator zal minimaal 10 nf moeten bedragen om geen overspraak 

tussen het E- en ~-signaal te krijgen. 
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Een voorstel is het opbouwen van een plaatcondensator achter tegen 

de collector aan. Door het verkleinen van de afstand tussen de 

channelplates en de collector komt daar ruimte vrij. Experimenten 

met een plaatcondensator bestaande uit dezelfde glasplaatjes als 

de collector (100 ~dik) wezen uit dat er ongeveer 16 nodig waren 

om een condensator van 10 nF te maken. De plaatjes worden dan aan 

beide zijden voorzien van een geleidende laag en om en om 

doorverbonden. 

Vluchttijdspectrometer-TOF 

De TOF-opstelling is volledig opgebouwd en de eerste metingen 

wijzen uit dat de vluchttijdspectrometer werkt. De relatieve 

ligging van de waargenomen pieken zijn in overeenstemming met de 

theoretisch berekende waarden. Er is bij de metingen van twee 

verschillende detectoren gebruik gemaakt. Zowel de detector met 

een channeltron als ook de detector met de channelplates gaven 

uitstekende resultaten waarbij de laatste door het grotere 

oppervlak een 25 maal hogere opbrengst te zien gaf. Van een 

verhoging in de tijdspreiding door de grotere openingshoek is 

niets waar genomen. 

De tijdsresolutie volgt uit de piekbreedte welke aan een schoon Ni 

preparaat is gemeten en bedraagt: 

- 110 ns (FWHM) 

Deze breedte is gemeten bij een neonbundel van 3000 eV en komt 

overeen met een tijdoplossing van 2% betrokken op de vluchttijd 

van een neonion over de afstand preparaat - detector. 

Experimenten met kortere choppulsen om op die manier de daardoor 

veroorzaakte tijdspreiding te verminderen gaven geen vermindering 

in de piekbreedte te zien. De beperkende factor moet dus gezocht 

worden in de geometrie van de bron zelf. Verbeteringen zijn: 

- Het plaatsen van een goed rondom afsluitend diafragma (3 mm) 

vlak voor de chopperplaatjes. 

- Het plaatsen van een goed afsluitend diafragma (1 mm) voldoende 

ver achter de chopper. De huidige afstand van ruim 46 cm is 

meer dan voldoende, alleen sluit dit diafragma niet goed af. 

Indien het diafragma elektrisch geïsoleerd wordt uitgevoerd, kan 



-108-

door stroommeting de bundel er zo zuiver mogelijk doorheen 

worden geleid. 

Ook het choppen van de bundel is nog voor verbetering vatbaar. In 

de huidige situatie worden de zeer snelle signalen via een niet 

afgeschermde draad van ongeveer 30 cm in de bron naar de plaatjes 

geleid. Als verbetering zouden andere chopplaatjes in het 

kruisstuk vlak voor het massafilter kunnen worden aangebracht. De 

aanvoerdraden kunnen dan in lengte terug worden gebracht tot 10 

cm. Tevens bestaat dan de mogelijkheid om voor de plaatjes een 

diafragma aan te brengen. 

De chopper is in staat een ionen bundel tot 5000 eV nog voldoende 

ver af te buigen. Pieken in het vluchttijdspectrum afkomstig van 

een Ni preparaat (zowel verstrooide neonionen als ook gesputterde 

waterstofatomen) hebben nog net een voldoende grote signaal 

ondergrondverhouding (2 bij de waterstofpiek) om geïnterpreteerd 

te worden. 

apparaatprofiel 

piekbreedte 

tijdoplossend vermogen 

max. bruikbare bundelenergie 

choppulsduur 

chopherhal insfrequentie 

ongechopte bundelstroom 

channelplate detector 

openingshoek 

afstand prep. det. 

achtergrond 

countrate 

<= 110 ns (FWHM) 

2% (in vergelijk met t 0 ) 

E = 5000 eV 

T = 100 ns 

T = 50 JlS 
+ 

lb~ 5 nA (2 - 5 keV Ne ) 

e = ± o.9° 
10= 987 nwn 

c = 50 c/s (@ HV = 2000 V) 
a 

. + 5000 c/s (N1 prep. 3 kV Ne ) 

single channel electron multiplier detector 

openingshoek e = ± 0.25° 

afstand prep. det. 10= 900 mm 

achtergrond 

gemiddelde countrate 

c = 0.1 c/s (@ HV = 2400 V) 
a 

c ~ 200 c/s (Ni prep. 3 kV Ne+) 
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De aanbevelingen hebben betrekking op de bron en de chopper. Door 

de relatief grote chopplaatjes en de slecht gedefinieerde bundel 

vlak voor de chopper ontstaat een grote onzekerheid in het 

choptijdstip. Indien ook voor de afbuigplaatjes een diafragma 

wordt geplaatst is de bundel daar ter plaatse smaller en kunnen de 

chopplaatjes dichter bij elkaar worden gebracht (bijvoorbeeld van 

10 ~ 5 mm). De grootte van de plaatjes kan nu ook gehalveerd 

worden. De maximaal bruikbare bundelenergie blijft dan in principe 

gelijk. Verkleining van het diafragma achter de plaatjes zal hem 

echter verhogen omdat een spanning van 100 volt in theorie in 

staat is om bij dezelfde driftruimte een bundel van ruim 8 kV te 

choppen. 

Alle drie de boven voorgestelde wijzigingen werken positief door 

in de haalbare tijdsresolutie, de diafragma's zullen de 

bundelstroom echter wel fors verminderen zodat met een grotere 

engechopte bundel stroom begonnen moet worden. Als alternatief 

voor de bron kan een Leybold sputtergun dienen, hiermee zijn 

stromen tot 1 ~ haalbaar bij dezelfde energiespreiding als de 

gebruikte bron (1% bij 3000 eV). 

Bij de interpretatie van de pieken zijn alleen maar relatieve 

metingen te doen. Dit komt door het ontbreken van een goed 

gedefinieerd tijdstip to. Het tijdstip waarop de ionen het 

preparaat bereiken. Pogingen om uitgezonden fotonen te detecteren 

hebben geen resultaat opgeleverd vandaar dat gezocht moet worden 

naar andere manieren om dit tijdstip vast te leggen. 

Een manier is het plaatsen van een channeltron vlak bij (<2 cm) 

het preparaat. De ionen, atomen of geëmiteerde fotonen uit het 

preparaat geven dan een signaal dat iets te laat komt, maar 

doordat het er vlak bij staat wordt dit tijdsverschil klein en 

relatief ongevoelig voor de bundelenergie. 
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Het meten van de preparaatstroom geeft ook een mogelijkheid om dit 

tijdstip exact vast te leggen. In de huidige toestand is het snel 

(in 100 ns) meten van de preparaatstroom niet mogelijk. Dit brengt 

als extra nadeel met zich mee dat de preparaatstroom ten gevolge 

van de gechopte bundel ook niet meetbaar is. Veel metingen die dit 

als normering nodig hebben zijn hierdoor niet mogelijk Om een 

goede preparaatstroommeting mogelijk te maken moet het preparaat 

volledig vrij (vrij van thermokoppels of gloeidraden) worden 

opgesteld en moet het signaal zoveel mogelijk afgeschermd worden 

uitgevoerd. 
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Appendix 

In de onderstaande figuur staat het schema van de voorversterker welke 

gebruikt wordt voor de TOF-detektor met de single channel electron 

multiplier. 
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