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SAMENVATTING 

In de groep Fysica van Oppervlakken en Grenslagen is voor het ionen
verstrooiingsapparaat EARISS een alkali-ionenbron nodig met kleine dimen

sionele afmetingen. De bundelstroom ~ient in de orde van 1 nA te zijn met een 
bundeldiameter in de orde van 1 mm. Er is een ionen-emitterend materiaal 

gemaakt dat bij een temperatuur van 1000°( Na+ -ionen met een intensiteit van 

ongeveer 1 p.A/mm2 kan emitteren. Dit emitterend materiaal is gebruikt in een 
vergroot prototype van de ionenbron. De elektroden-configuratie van deze 
ionenbron is bepaald door ionenbanen in verschillende elektroden-configuraties 
numeriek te berekenen. Aan de hand van de resultaten is een elektroden
configuratie gekozen met een eenvoudige vorm die de gewenste ion-optische 
eigenschappen bezit. 

Het prototype is gemaakt en getest. De grootte van de bundelstroom kan 
eenvoudig bereikt worden. Door de temperatuur van de emitter is de bundel
stroom af te regelen: zo is een bundel van ongeveer 2. 20 en 200 nA gemaakt. 
Het is belangrijk dat de ionen niet ver van en parallel aan de hoofdas uittreden. 
Om dit vast te stellen is de breedte van de ionenbundel bepaald. Het blijkt dat 
100 mm achter de ionenbron 90% van de ionen binnen een afstand van 3.25 
mm blijven. Dit betekent dat de hoek met de hoofdas maximaal 3° is. De 

experimentele en numerieke resultaten komen goed met elkaar overeen. Met 
behulp van schaalwetten zijn de eigenschappen van de definitieve ionenbron. die 
een factor 21h kleiner is. te voorspellen. Met deze ionenbron zal het mogelijk 
zijn om alkali-ionenverstrooiing in het EARlSS-apparaat te bedrijven. 
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1. Inleiding 

1.1. Algemeen 

In de werkgroep Fysica van Oppervlakken en Grenslagen (FOG) onderzoekt 
men de samenstelling en structuur van oppervlakken van vaste stoffen. Dit 

onderzoek is ondermeer van belang als men de werking van katalysatoren of de 
hechting tussen oppervlakken wil begrijpen. De meeste oppervlakte analyse 

technieken bestaan uit het beschieten van het te onderzoeken oppervlak in 

vacuüm met een bundel van deeltjes. Deze primaire bundel wordt aan de bui
tenste lagen gereflecteerd of maakt daar secundaire deeltjes vrij. Door analyse 

van de deeltjes die het oppervlak weer verlaten kan men informatie over het 
oppervlak verkrijgen (zie figuur 1.1). De deeltjes kunnen ionen. elektronen of 
fotonen zijn en het energiegebied waarmee men werkt verschilt van methode tot 
methode. Als men ·schone' oppervlakken wil bestuderen is een ultrahoog 

vacuüm (druk < 10-8 mbar) vereist. Bij hogere drukken wordt het oppervlak 

zeer snel. in enkele seconden. vervuild door adsorbtie van het restgas. Opdat de 
techniek oppervlakte gevoelig is. is het nodig dat de invallende enjof de uit

tredende deeltjes een geringe doordringdiepte door het materiaal hebben. 

IN 
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Figuur 1.1: 
Schematisch beeld van een oppervlakte techniek. Men schiet met een primaire 
bundel ionen, elektronen of fotonen op een oppervlak en analyseert deeltjes die 
van het oppervlak afkomen (niet noodzakelijkerwijs dezelfde deeltjes). 

Voorbeelden van veelgebruikte technieken zijn: 

XPS (X-ray Photoemision Spectroscopy). 

waarbij men het preparaat beschiet met röntgenstralen. Elektronen worden uit 

de atomen vrijgemaakt. De energie van de elektronen is karakteristiek voor het 

element waartoe ze behoorden. Röntgenstralen dringen diep het preparaat in 
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maar de vrijgemaakte elektronen kunnen door hun geringe vrije weglengte in de 

vaste stof zonder merkbaar energieverlies slechts van de buitenste 3 à 4 atoom

lagen uittreden. Met deze techniek verkrijgt men inzicht in de atomaire samen
stelling van deze buitenste atoomlagen. 

LEIS (Low-Energy Ion-scattering Spectroscopy) 

is een oppervlaktetechniek waarbij ionen. met een kinetische energie van 0.5 -
10 keV. op een oppervlak geschoten worden. Deze ionen worden aan de 

oppervlakte atomen verstrooid. De botsing mag als een klassieke twee-deeltjes 
botsing beschouwd worden. Door de experimentele opstelling is de verstrooi

ingshoek meestal vastgelegd. Door analyse van de eindenergie kan de massa 
van het oppervlakte atoom waarmee gebotst is bepaald worden. Derhalve ver

krijgt men een beeld van de atomaire samenstelling van de allerbuitenste atoom

laag. 

LEED (Low-Energy Electron Diffraction) 
waarbij elektronen met een energie van 20 tot 500 eV na elastische verstrooiing 
aan het oppervlak een interferentiepatroon vormen. In dit energiegebied is de 
De Broglie golflengte van de elektronen in de orde van een atomaire roosteraf
stand. Men bepaalt in dit geval geen samenstelling van het oppervlak maar de 

roosterafstanden en de onderlinge positie van de oppervlakte atomen. 

RHEED (Reflection High-Energy Electron Diffraction) 

Hetzelfde als LEED maar bij hogere energieën. Men schiet scherende in om niet 

te diep in het oppervlak door te dringen. 

SIMS (Secondary-lon Mass Spectroscopy) 
waarbij men met ionen het oppervlak bombardeert en de buitenste laag daarvan 
afsputtert. Uit een massa-analyse van de brokstukken verkrijgt men informatie 
over de samenstelling van de buitenste lagen. 

Dit is slechts een zeer beknopt en onvolledig overzicht van een aantal tech
nieken. Opgemerkt dient te worden dat elke techniek zijn specifieke 

mogelijkheden biedt en dat voor een goed begrip van een oppervlak de verschil
lende technieken in aanvulling op elkaar gebruikt dienen te worden. 

Momenteel is binnen de groep FOG een lage energie ionenverstrooiingsap
paraat in aanbouw. Bij LEIS gebruikt men doorgaans edelgasionen vanwege: 
i) Hun chemische inertie. 

Edelgassen gaan geen chemische reacties met hun omgeving aan en 
beïnvloeden zodoende het preparaat niet. Bovendien hechten ze zich niet 

vast aan de wanden van het vacuümsysteem. 
ii) Hun hoge neutralisatiekans 

De meeste ionen neutraliseren bij een botsing aan een atoom. lonen die 
dieper dan één atoomlaag de vaste stof indringen hebben een zeer geringe 
kans om na verstrooiing als ion uit de vaste stof te komen en gedetecteerd 
te worden. Mede hieraan dankt LEIS zijn extreme oppervlakte gevoe

ligheid. 
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Een nadeel van LEIS is dat het een destructieve manier van oppervlakte

onderzoek is: een bombardement met ionen van enkele keV betekent dat het te 

onderzoeken oppervlak beschadigd wordt. In het LEIS-experiment bij de groep 

FOG probeert men deze beschadiging tot een minimum te beperken door het 

gebruik van een nieuwe geavanceerde detectiemethode. Daarbij worden 

gelijktijdig alle ionen met een verstrooiingshoek fJ = 145o op hun eindenergie Et 

en azimuthale hoek (/> geanalyseerd. Zie figuur 1.2. De naam van het apparaat 

'EARISS' is hiervan afgeleid: Energy and Angular Resolved Ion Scattering Spec

troscopy. Bij alle vroegere detectiemethoden werden veel minder ionen 

gelijktijdig gedetecteerd of werd zoals bij de Cylindrical Mirror Analyser (CMA) 

alleen de eindenergie geanalyseerd en de azimuthale hoekinformatie weggegooid. 

In referentie [1] vindt men een overzicht van de verschillende detectiemethoden 
en een beschrijving van het EARISS-apparaat. 

I 

I / 
I "' 
... -

Figuur 1.2: 
Schematisch overzicht van enkele parameters bij LEIS. E; en Et zijn de begin
en eindenergie van de ionen. De verstrooiingslwek 9 is de !wek tussen de 
begin- en eindbaan van een ion. t/1 is de hoek van inval ten opzichte van het op
pervlak. f/> is de azimuthale !wek ten opzichte van een bepaalde kristalrichting 
in het oppervlak. Bij het EARlSS-apparaat kan men bij t/1 = 90o en constante(} 
= 145° twee grootheden bepalen: (i) de azimuthale !wek if> over 320° en (ii) de 
eindenergie Et . 

Bij gebruik van edelgas-ionen kan in principe ook bij het EARlSS-apparaat 

door de hoge neutralisatiekans slechts een klein gedeelte van de oorspronkelijke 

ionen gedetecteerd worden. Een andere mogelijkheid om sneller te meten en zo 
de schade aan het oppervlak te beperken is het gebruik van ionen die veel 
minder snel neutraliseren: alkali-ionen. 

[1] G.J.A. Hellings, proefschrift. THE.1986. 
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1.2. Alkali-ionenverstrooiing 

Bij het gebruik van alkali-ionen in LEIS-experimenten vervalt het argument 
dat door een hoge neutralisatiekans de techniek zo gevoelig is voor de allerbui

tenste atoomlaag. Er is echter nog een reden. geldig voor edelgas- én alkali
ionen. waarom LEIS zo specifiek oppervlakte-gevoelig is: Door de lage energie 

van de ionen hebben de oppervlakte-atomen een grote werkzame doorsnede voor 
botsingen. lonen uit de primaire ionenbundel die de vaste stof indringen worden 

vanwege die grote werkzame doorsnede vaak verstrooid. Daardoor hebben deze 
deeltjes een geringe kans om later in de analysator gedetecteerd te worden en 

dus zijn de gedetecteerde deeltjes (haast) allen van de buitenste atoomlagen 
afkomstig. Natuurlijk wordt dit effect sterker voor grotere werkzame 

doorsnedes: dat wil zeggen voor lagere primaire energie. lagere verstrooi
ingshoeken en voor toenemende kernlading van de invallende ionen. 

Dat LEIS met ionen die niet snel neutraliseren een oppervlakte gevoelige 

techniek blijft is bevestigd door metingen van Bucket al. [2] en Terzié et al. [3]. 
Buck et al. hebben door middel van Time-Of-Fiight-(TOF)-metingen ook 
geneutraliseerde deeltjes van een primaire argon-ionenbunbel op polykristallijn 
goud gedetecteerd. T erzié et al. hebben alkali-ionenverstrooiing aan polykristal

lijn zilver gedaan. In de figuren 3 en 4 zijn enige resultaten van Buck et al. en 
T erzié et al. afgebeeld. 

• 

(2) T .M. Buck et al.. Surf. Sci .. 47. 1975. 244-255. 

(3) T. Terzié et al.. Surf. Sci .. 85. 1979. 149-165. 

-4-



-inleiding-

ARGON SCATTERED (a) 
1.0 FROM GOLD 

(POLYCRYSTALLINE) 

"' el =9o· 0 E0 = 8 keV 
I 
:? 0.8 
x • NEUTRALS AND !ONS 
U) o NEUTRALS ONLY 1-
z 
5 0.6 
(.) 

0 
w 
N & 8 , 
:i 0.4 \ ~ 
:::E 
a:: 
0 z 

g 
z 

& 
& 
8 

0.2 & 

• 
& 

0 
0 1.2 

RELATIVE ENERGY E/E0 

Figuur 1.3: 
Twee energie-spectra, afgeleid van TOF-experimenten doorBucket al. /2/, van 
argon verstrooid aan polykristallijn goud. De plaats van de lwofdpiek komt 
overeen met de eindenergie van een Ar- of Ar+ -deeltje dat een enkelvoudige 
botsing met een Au-atoom ondergaan heeft. De sclwuder rechts naast de piek 
wordt toegeschreven aan Ar- of Ar+ -deeltjes die een meervoudige botsing heb
ben meegemaakt. Hierbij wordt minder energie aan het oppervlak over
gedragen. 
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Figuur 1.4: 
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Energie-spectra bij verschillende strooihoeken 6 van Na+ -ionen verstrooid aan 
een schoon polykristallijn Ag-oppervlak door Terzié et al. /3/. De plaats van de 
lwofdpiek komt overeen met de eindenergie van een Na+ -ion dat een enkel
voudige botsing met een Ag-atoom ondergaan heeft. De sclwuder rechts naast 
de piek wordt toegeschreven aan Na+ -deeltjes die een meervoudige botsing heb
ben meegemaakt. Hierbij wordt minder energie aan het oppervlak over
gedragen. 

De spectra uit de figuren 3 en 4 komen sterk met elkaar overeen. Beide ver
tonen: 
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i) Een hoofdpiek. overeenkomend met een (vrijwel) elastische enkelvoudige 

botsing. Deze botsing kan alleen met een atoom uit de buitenste atoom

lagen van het preparaat gemaakt zijn. omdat anders door de grote 
werkzame doorsnede voor botsingen het deeltje veel meer botsingen 
gemaakt zou hebben. 

ii) Een schouder aan de hoge energie-kant van de hoofdpiek. deze wordt toe
geschreven aan deeltjes die een meervoudige botsing hebben meegemaakt. 

waardoor minder van hun oorspronkelijke kinetische energie verloren gaat 
dan bij een enkelvoudige botsing. 

iii) Een hoog achtergrondniveau in het energiegebied lager dan de hoofdpiek. 

Deze wordt toegeschreven aan deeltjes die vele botsingen in de vaste stof 
gemaakt hebben en later toch de detector bereikt hebben. 

We hebben gezien dat ionenverstrooiing met alkali-ionen een techniek is die 
voor de buitenste atoomlagen gevoelig is. Doordat men meervoudige botsingen 
kan waarnemen met alkali-ionenverstrooiing kan men informatie verkrijgen over 

de structuur van de buitenste atoomlagen. Zonder in detail te treden willen we 
hier aan de hand van resultaten van Niehus en Comsa [4) schetsen hoe men met 
alkali-ionenverstrooiing structuur-informatie van een oppervlak kan verkrijgen. 
Daardoor kan men relaxatie en reconstructie van oppervlakken bestuderen. De 

hier te bespreken methode geeft meer informatie met alkali-ionen dan met 
edelgas-ionen. 

Een voorbeeld van Na+- en Ne+ -ionen verstrooid aan een Pt(110)

oppervlak is gegeven in figuur 1.5 . De metingen zijn verricht in de zogenaamde 
ICISS-mode (Impact Collision Ion-Scattering Spectroscopy) waarvan de 
geometrie van de opstelling ook in figuur 1.5 staat. Men detecteert ionen die 

onder een grote hoek e (in dit geval 145°) verstrooid zijn. Alleen ionen met een 
eindenergie die overeenkomt met een enkelvoudige botsing met een 

oppervlakte-atoom worden gedetecteerd. De hoek van inval wordt gevarieerd. 
Bij zeer kleine invalshoeken (l/1 < 15o) wordt geen signaal gemeten omdat alle 

ionen onder een kleine hoek verstrooid worden. Dan treedt. rond l/1 is 16°, een 
scherpe stijging van de intensiteit op (helling 1 in figuur 1.5). Dit komt doordat 

de invallende Na+ -ionen gefocusseerd worden door een atoom uit de buitenste 
atoomlaag op het volgende atoom uit de buitenste laag. Deze situatie staat 

schematisch weeergegeven bovenin figuur 1.5. Bij focussering wordt een ion 
door een atoom weinig van richting verandert. waarna het bijna 'head-on' op het 
volgende atoom botst. Door deze laatste botsing wordt de grote verstrooi
ingshoek veroorzaakt. 

Tot hier verloopt het experiment gelijk voor Na+- en Ne+ -ionen. Bij ver
dere verhoging van de invalshoek treedt een groot verschil tussen beide op: de 

[4) H. Niehus and G. Comsa; Nucl. lnstr. Meth. Phys. Res. B. 122. 15. 1986. 
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Figuur 1.5: 
De intensiteit van Na+- en Ne+ -ionen als functie van de invallende hoek 1/1, na 
verstrooiing aan Ft-atomen gemeten bij een constante eindenergie. e = 145° en 
~ = oo ten opzichte van de /1 1T]-richting van Pt( 111 ). De doorgetrokken 
kromme is de Na+ -intensiteit en de stippen vormen de Ne+ -curve. De drie tek
eningen boven de curves geven schematisch de focussering van de invallende 
ionen weer (zie tekst). De Ft-atomen die de focussering veroorzaken zijn met 
enkele streepjes omringd. Rechts is de geometrie van de ICISS-opstelling 
gegeven. 

Na+ -curve vertoont nog twee scherpe hellingen (2 en 2') die ontbreken bij de 

Ne+ -curve. Deze hellingen worden veroorzaakt door verstrooiing aan de tweede 

laag. Wederom treedt door focussering een scherpe verandering in de intensiteit 

op. Hoe dit gebeurt staat ook bovenin figuur 1.5 weergegeven. Uit de plaats 

van de hellingen kan de onderlinge positie van de eerste en tweede laag bepaald 

worden. Deze informatie is niet te verkrijgen uit de Ne+ -curve. Dit komt 

omdat de Ne+ -ionen (vrijwel) allemaal neutraliseren als ze de tweede atoomlaag 

bereiken. 
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1.3. Overzicht verslag 

Uit het voorgaande is gebleken dat lage energie ionenverstrooiing een 
oppervlakte techniek is die met edelgas- en alkali-ionen bedreven kan worden. 
De spectra van alkali-ionenverstrooiing zullen door de aanwezigheid van dubbele 
botsingspieken behalve informatie over de oppervlakte samenstelling ook infor
matie over de oppervlakte structuur bevatten. Dit verslag bevat een beschrijv
ing van het prototype van de alkali-ionenbron zoals die voor het EARlSS
apparaat bedoeld is. 

Allereerst zullen de eisen waaraan de alkali-ionenbron moet voldoen gefor
muleerd worden (hoofdstuk 2). Vervolgens zal een beschrijving gegeven worden 
van de keuze voor een Na+ -ionen-emitterend materiaal (hoofdstuk 3). In 
hoofdstuk 4 wordt de theorie van ionen in een elektrostatisch veld gegeven en 
zal een afschatting gemaakt worden van de invloed van ruimtelading op de 
ionenbundeL Met behulp van computerprogramma's die gebaseerd zijn op deze 
theorie wordt vervolgens in hoofdstuk 5 een elektrode-configuratie bepaald 
waarmee men een ionenbundel met de gewenste eigenschappen kan vormen. 
Dit gebeurt door karakteristieke ionenbanen te berekenen in verschillende 
elektrode-configuraties. Aan de hand van de resultaten zijn veranderingen 
aangebracht tot een elektrode-configuratie verkregen werd waarmee een goede 
berekende ionenbundel verkregen werd. Aan de hand van deze elektrode
configuratie is het prototype gemaakt. Het ontwerp van het prototype en test 
van het functioneren staat beschreven in hoofdstuk 6. De breedte van de 
ionenbundel is bepaald als functie van de spanningen die op de lenzen van de 
ionenbron aangebracht kunnen worden. Tenslotte volgt in hoofdstuk 7 een 
bespreking van de resultaten en een samenvatting van de conclusies. 
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2. Eisen aan de alkali-ionenbron 

Om alkali-ionenverstrooiing te bedrijven zullen allereerst alkali-ionen gepro

duceerd moeten worden: u+-. Na+- of K+- ionen. Het zal interessant zijn om 

ionenverstrooiingsspectra van deze alkali-ionen te vergelijken met die van de 

edelgas-ionen: He+-. Ne+- of Ar+. Doordat de alkali-ionen ongeveer even zwaar 

zijn als hun 'bijbehorende' edelgas-ionen zullen de verschillen in de spectra voor

namelijk veroorzaakt worden door het feit dat bij alkali-ionenverstrooiing meer

voudige botsingen veelvuldig optreden. De alkali-ionbron dient te functioneren 

in een omgeving van ultrahoog vacuüm met een druk onder de 10-10 mbar in de 

preparaatkamer. De ionenbron zelf bevindt zich echter niet in dit gedeelte met 

deze lage druk. Door de afstand tot de preparaatkamer mag de druk rondom de 

alkali-ionenbron hoger zijn. doch deze dient onder de 10 - 6 mbar te blijven. 

De intensiteit van de alkali-ionenbundel zal ongeveer 0.1 tot 1 nA dienen te 

zijn. Het EARlSS-apparaat functioneert voor edelgas-ionen met een bundel

stroom van 1 tot 50 nA. Door de veel kleinere neutralisatiekans van alkali-ionen 

zal de primaire bundelstroom een factor 10 tot 100 lager moeten zijn om 

dezelfde signalen te produceren. De grootte van de bundelstroom dient voor 

kwalitatieve metingen niet meer dan enkele procenten per meetperiode (in de 

orde van 5 minuten) te veranderen. Deze stabiliteit speelt een belangrijkere rol 

als men uit verschillende pieken van een spectrum kwantitatieve resultaten wil 

afleiden. 

Omdat men lage energie ionenverstrooiing wil bedrijven dient de energie 

van de alkali-ionen 500 tot 5000 eV te zijn. Het valt te verwachten dat bij hoge 

energie minder oppervlakte informatie te verkrijgen is omdat men dieper in het 

oppervlak schiet. De interpretatie bij lagere energieën zal weliswaar moeilijker 

zijn: door de toenemende werkzame doorsnede van de oppervlakte-atomen zal 

bij steeds lagere energie elke botsing steeds meer een quasi-dubbele botsing 

zijn. d.w.z.: de benadering dat de verstrooiing aan het oppervlak gebeurt door 

een klassieke twee-deeltjes botsing gaat niet meer op. Een oplossing voor dit 

probleem is met hoge energie. maar scherend inschieten. Bovendien geeft 

inschieten met een kleine hoek ten opzichte van het oppervlak meer kans om de 

dubbele botsingen te detecteren: vergeleken met loodrecht inschieten is bij 

scherend inschieten de kans groter dat een ion na twee botsingen in het vacuüm 

terugkomt en gedetecteerd wordt. in plaats van dat het ion verder de bulk 

ingaat. 
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We komen nu tot enige criteria die specifiek door het EARlSS-apparaat voor

geschreven worden. In figuur 2.1 is een doorsnede van het EARlSS-apparaat 

schematisch weergegeven. 

Figuur 2.1: 
Schematische doorsnede van de baan van de ionenbundel in het EARISS
apparaat. 

E= edelgas-ionenbron, hier wordt de edelgas-ionenbundel geproduceerd. 

K= kruis van vier buizen (waarvan twee getekend zijn) met een binnendiameter van 
35 mm. In één van deze buizen zal de alkali-ionenbron geplaatst moeten worden 
Door een translatiedoorvoer zal het mogelijk zijn om de alkali-ionenbron in en 
uit de baan van de edelgas-ionen te bewegen. In figuur 2.2 wordt doorsnede B
B' nader bekeken. 

M= massafilter om eventuele vreemde ionen uit de ionenbundel te filteren. 

V= vacuümkamer waarin zich het preparaat en de analysator (niet getekend) zich 
bevinden. 

Momenteel produceert de edelgas-ionenbron een ionenbundel die via een 

massafilter de EARlSS-preparaatkamer binnentreedt. Daar worden de ionen aan 
het oppervlak van het preparaat verstrooid en in de analysator op hun eind

energie geanalyseerd. Om afwisselend alkali- en edelgasionenverstrooiing te 
kunnen bedrijven is onder de edelgas-ionenbron een kruis van buizen aange

bracht. De alkali-ionenbron dient rechtopstaand te passen in één van de vier 
buizen. Door een translatiedoorvoer zal het mogelijk zijn om de alkali-ionenbron 
in en uit de baan van de edelgas-ionen te bewegen. 
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Figuur 2.2: 
Doorsnede B-B' uit figuur 2.1 nader bekeken: 
Het vlak A-A' is het vlak van tekening in figuur 2.1. Rechtsonder zijn de wan
den (W) van één van de vier buizen die het kruis vormen zichtbaar. Deze heb
ben een binnendiameter van 35 mm. Bij ( 1) is gestreept de positie van de 
alkali-ionenbron getekend als de edelgas-ionenbron in gebruik is. Rondom punt 
P bewegen zich dan de edelgasionen naar het massafilter. Aan weerszijden van 
P lopen twee ronde staven (S) met een doorsnede van 8 mm naar beneden 
waaraan de afbuigplaten van het massa-filter bevestigd zijn. De oriëntering 
van het kruis van buizen is momenteel zodanig dat bij het inschuiven (pijl 
rechtsonder) een hoek (Ot) van 45° met de lijn tussen de twee staven gemaakt 
wordt. Afhankelijk van deze oriëntering is voor de diameter van de alkali
ionenbron maximaal 16 (doorgetrokken lijn bij 2) of 27 mm (gestreept) ruimte. 
Opgemerkt kan worden dat bepaalde onderdelen van de alkali-ionenbron wel uit 
de getekende cirkels mogen steken zolang bijvoorbeeld het gestippelde gebied 
niet bestreken wordt. 

Door deze reeds bestaande constructie van buizen onder de edelgas

ionenbron zijn strenge eisen aan de afmetingen van de alkali-ionenbron gesteld. 
Dit is gedetailleerd weergegeven in figuur 2.2. De binnendiameter van deze 

buizen is 35 mm. De lengte van de ionenbron mag dus in het midden 35 mm 
zijn en moet naar buiten toe afnemen. De maximale diameter van de alkali

ionenbron is afhankelijk van de oriëntering van het kruis van buizen. Momen
teel zijn deze zodanig bevestigd dat de alkali-ionenbron onder een hoek van 45o 
ten opzichte van de lijn A-A' ingeschoven wordt (Zie figuur 2.2). Bij deze hoek 

mag de diameter niet groter zijn dan 16 mm. Als de oriëntering 45o gedraaid 

wordt mag de diameter 27 mm bedragen. Gezien de toch al kleine afmetingen is 
uitgegaan van de volgende waarden: de ionenbron dient te passen in een cylin
dervormige ruimte met een hoogte van 22 mm en een diameter van 25 mm. 
Opgemerkt dient worden dat in beperkte mate bep~alde onderdelen van de 
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alkali-ionenbron wel uit de getekende cirkels mogen steken zolang bijvoorbeeld 

het gestippelde gebied in figuur 2.2 niet bestreken wordt. 

Uit de alkali-ionenbron dient een ionenbundel met een diameter van 
ongeveer 1 mm te komen. De ionenbanen dienen zo dicht mogelijk bij de ion

optische hoofdas te blijven. Dit betekent dat de hoek van de ionenbanen met 

de hoofdas klein moet zijn. Achter het massafilter zitten voor de focussering 

van de primaire ionenbundel nog twee Einzel-lenzen. Het merendeel van de 

ionen zal een hoek kleiner dan 5o met de hoofdas dienen te maken. 

Het is duidelijk dat bij deze geringe afmetingen en bij de nauwe ruimte 

tussen de staven aandacht besteed zal moeten worden aan een goede positio

nering van de alkali-ionenbron. Dit zal vooral door de constructie van de 

translatiedoorvoer gerealiseerd moeten worden. Dit laatste punt valt buiten het 
werkterrein van dit verslag. 

Gezien de ruimte waarin de alkali-ionenbron geplaatst moet worden en 

gezien de cylindersymmetrie van een ionenbundel ligt het voor de hand de 

ionenbron te ontwerpen met enkele cylindersymmetrische elektroden die op 

elkaar geplaatst zijn. Er zal een positieve elektrode moeten zijn waarop de ionen 

ontstaan. De potentiaal van deze anode bepaalt de primaire energie van de 
ionen. Er zal een eindelektrode moeten zijn op aardpotentiaal met een gat 

waaruit de ionen uittreden. Tussen deze twee elektroden zal minstens één bun

delvormende elektrode geplaatst moeten worden. Door overleg met de Centrale 

Technische Dienst bleek dat het samenstellen van een .ionenbron met de 

gewenste afmetingen uit dergelijke elektroden geen probleem is. mits de vorm 

van de elektroden eenvoudig is. Het is dan zelfs mogelijk om vier elektroden te 

gebruiken. Men kan dan gebruik maken van een extractie-elektrode en een 

lens-elektrode tussen twee bovengenoemde elektroden in. Schematisch is dit in 

figuur 2.3 weergegeven. 

---~ 

Figuur 2.3: 
&hematische weergave van de cylindersymmetrische elektroden-configuratie 
van de ionenbron. De elektroden zijn zwart weergegeven, de verbindingen 
tussen de elektroden gearceerd. Van links naar rechts ziet men de anode, de 
extractor, de lens en het diafragma. 
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Samengevat zijn de volgende eisen geformuleerd: 

1) De productie van alkali-ionen (Na+-. K+ -. Li+ -ionen) met een energie van 
500 tot 5000 eV. 

2) Bundelstroom: 0.1 - 1 nA. met een variatie die kleiner is dan enkele procen
ten per meetperiode. 

3) Bundeldiameter in de orde van 1 mm en een hoek van de ionenbanen met 
de ion-optische as van maximaal 5°. 

4) De ionenbron dient bruikbaar te zijn in de omgeving van een ultrahoog 

vacuüm. De druk rond de ionenbron dient onder de 10-6 mbar te zijn. 

5) De ionenbron dient in een cylindervormige ruimte met een hoogte van 22 

en een diameter van 25 mm te passen. 

6) De ionenbron dient goed positioneerbaar te zijn. 

We denken aan deze eisen te kunnen voldoen door een alkali-ionenbron te 

ontwerpen met vier elektroden. Eerst zullen we de aandacht richten op het pro
duceren van alkali-ionen. 
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3. lonenproductie 

Er zijn vele methoden bekend om ionen te produceren [5]. De meest 
gebruikte is 'electron impact' ionisatie. Hierbij komt het erop neer dat atomen 
beschoten worden met elektronen. Bij de botsing dient voldoende energieover
dracht plaats te vinden om het atoom te ioniseren. Er zijn verschillende wijzen 

waarop deze methode toegepast kan worden. Zo is er onder andere 
'boogontladings'-ionisatie. 'vonkontladings'-ionisatie en 'rf-ontladings'-ionisatie. 

Het verschil tussen deze methoden is de manier waarop de elektronen gemaakt 
en versneld worden. Om de elektronen te laten botsen met de atomen dienen 
deze laatsten zich in de gasfase te bevinden. In het geval van de alkali
ionenbron voor het EARlSS-apparaat is dit een groot bezwaar: om met bijvoor
beeld vloeibaar natrium een natriumdamp te maken is gezien het agressieve 
chemische karakter van natrium zeer ongewenst. 

3.1. Oppervlakte ionisatie 

Een andere methode van ionisatie is oppervlakte ionisatie. Dit treedt op 
als een atoom met een lage ionisatiepotentiaal geadsorbeerd is aan een 
oppervlak met een hoge uittree-potentiaaL Als de temperatuur van het 
oppervlak hoog is. in de orde van 1000°(. kan het geadsorbeerde deeltje hetzij 
als atoom. hetzij als ion desorberen. Het nu volgende vereenvoudigde model 
geeft een kwalitatief beeld van het proces: 

We veronderstellen een volkomen vlak metaaloppervlak met een constante 
uittree-potentiaal (eb u ) . Beschouw een éénrnalig positief ioniseerbaar atoom dat 

geadsorbeerd is aan het oppervlak en met dat oppervlak in thermodynamisch 
evenwicht is. De ionisatie potentiaal voor een vrij atoom is Vi. Het valentie 

elektron van het geadsorbeerde atoom kan in een lagere energietoestand komen 
door zich in de geleidingsband van het metaal te begeven. (Zie figuur 3.1.) De 
toestand van het valentie elektron bepaalt de toestand van het geadsorbeerde 
deeltje. Als het elektron zich in de geleidingsband bevindt hebben we te maken 
met een geadsorbeerd ion. anders met een geadsorbeerd atoom. 

[5) L. Vályi. Atom and ion sources. 1977. Wiley & Sons. GNM77VAL. 
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BROADENED IONIZATION POTENTlAL 
( ATOMIC LEVELI OF ADATOM 

SUBSTRATE CONDUCTION BAND ELECTRONS 
AVAILABLE FOR COVALENT BONDING AT T )0 

De potentiaal als functie van de plaats op de grens van een metaaloppervlak 
(x= 0) met een geadsorbeerd atoom (x =x 0 ). De gestippelde lijn is de poten
tiaalkromme van een elektron in het vrije atoom. 
V; is de ionisatie-energie van het atoom. 
cf>u is de uittree-potentiaal voor een elektron uit het metaal. 

Het deeltje is dan geadsorbeerd. en kan dan ook desorberen. als ion. Door ver
breding van het valentieniveau van het geadsorbeerde atoom en door de Fermi 
verdeling van de elektronen in het metaal kan bij de hoge temperatuur het elek
tron heen en weer springen. De verhouding van de toestanden waarin het elek
tron zich bevindt wordt gegeven door de Boltzmann-Maxwell verdeling: 

Waarbij: 

na 
ni 
ga 

gi 

q 
k 
T 

-
-

-

_ga_·exp _-_q_...{_(/J_u _-_v_i L..) 

gi kT 
(3.1) 

de dichtheid van geadsorbeerde atomen aan het oppervlak 

de dichtheid van geadsorbeerde ionen aan het oppervlak 

de verhouding van de toestandsdichtheden van het gead
sorbeerde deeltje als atoom en ion. Voor alkali-elementen 
is deze verhouding twee. voor andere elementen is deze te 
berekenen. 
lading van het ion 
constante van Boltzmann 
de temperatuur 
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Indien het deeltje desorbeert in dezelfde staat als waarin het zich geadsorbeerd 

bevindt. dan wordt de verhouding tussen de hoeveelheid atomen en ionen die 
het oppervlak verlaten ook gegeven door bovenstaande vergelijking. Als we de 

ionisatie efficiëntie 13 invoeren. is vergelijking 3.1 om te schrijven tot: 

13 = ni = 11 + ga . exp q Vi;:u ~-1 (3.2) 
ni +na gi 

Dit is de zogenaamde Saha-Langmuir vergelijking [6). Het is duidelijk dat het 

verschil tussen cbu en Vi belangrijk is voor een hoge ionisatie efficiëntie. Een 

overzicht van enkele waarden van cbu en Vi staat in tabel 3.2. 

element vi metaal eb u 

(eV) (eV) 

K 4.32 W(110) 5.17 [7) 
Na 5.12 Re 4.96 [8) 
Li 5.36 Ir 5.27 [8) 
Rb 4.16 
Cs 3.87 
Al 5.96 
Ca 6.09 

Tohel3.2: 
Een overzicht van enkele ioniatie- en uitree-potentialen van enkele metalen. 

De factor kT is bij 1000oC ongeveer 0.1 eV. Voor kalium en ook wel natrium 
geldt dat de atomen geadsorbeerd aan een metaal met een hoge uittree-arbeid 
vrijwel alleen als ion kunnen desorberen. In praktijk blijkt de temperatuur boven 
een kritische temperatuur T, te moeten zijn om inderdaad ionen van het 

oppervlak te krijgen. De verklaring moet gezocht worden in het feit dat 
beneden deze T, de bedekking van het oppervlak met deeltjes stijgt met 

afnemende temperatuur. Deze verandering van het oppervlak veroorzaakt een 

verlaging van de uittree-potentiaaL Dit resulteert in een exponentiële daling van 

de ionisatie efficiëntie. Deze overgang kan zo abrupt zijn dat de ionenstroom 
discontinue lijkt. 

(6) M.N. Saha. Phil. Mag .. Series 6. 472. 40. 1920. 

(7) A. Hurkmans et al.. Nucl. lnstr. Meth .. 453. 132. 1976. 

(8) R.G. Wilson. J. Appl. Phy .. 3170. 37. 1966. 
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We zijn nu afgeweken van de aanvankelijke aanname dat (/)u constant is. 

De zaak wordt nog gecompliceerder als men polykristallijne oppervlakken 

beschouwd. waarbij elk kristalliet-oppervlak zijn eigen uittree-potentiaal en de 

verandering daarvan bezit. In praktijk vertonen oppervlakken dan ook niet altijd 

goed gedefiniëerde ionen-emissie karakteristieken als functie van de tempera
tuur. Na opwarmen en afkoelen van een oppervlak kan een ander kristalvlak 

ontstaan zijn met andere emissie eigenschappen. 

Het besproken model gaat uit van geadsorbeerde atomen aan een 

metaaloppervlak. De atomen van het te ioniseren element moeten op dat 

metaaloppervlak gebracht worden. Dit gebeurt door een atoombundel op het 

metaaloppervlak te richten (zie figuur 3.3). Derhalve is weer een damp van 

alkali-metaal nodig die zeer ongewenst is in het EARISS-apparaat. 

Figuur 3.3: 

Extraction 
and 

acceleration 
electrades 

Ion beam 

Een voorbeeld van een ionenbron (uit referentie /5], zie pagina 14). Uit de 4 
centimeter lange smeltkroes die verwarmd wordt door een wolfraam gloeidraad 
komt een atoombundel die de 'ionizer' onder een hoek van 45° raakt. De 'ioniz
er' bestaat uit een schijfje wolfraam met een diameter van 1 cm en een dikte 
van 1.5 mm met daarop een gesinterd iridium oppervlak. De 'ionizer' wordt 
verhit door een elektronenbundeL De ionen die van het oppervlak komen wor
den door extractie- en afbuigelektroden tot een bundel gevormd. Door de ge
bogen weg kunnen neutralen niet in de ionenbundel terecht komen. 

Er is echter nog een andere vorm van oppervlakte ionisatie mogelijk: nl. 
ionisatie van atomen die uit het kristalrooster komen. Dit is mogelijk bij kristal

roosters waarin zich ruimte bevindt waardoor sommige soorten atomen zich 
kunnen bewegen. Een belangrijke klasse materialen met deze eigenschap zijn de 

zogenaamde 'zeolieten'. Dit is een groep kristallijne aluminium-silicaten met 

natrium. kalium en calcium als voornaamste ladingbalancerende positieve ionen. 

Zij hebben een open structuur met kanalen en holten van moleculaire 
afmetingen. waarin zich de positieve ionen en watermoleculen bevinden. Deze 
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hebben een aanzienlijke bewegingsvrijheid. De grootte van de kanalen is 

ruwweg 0.3 - 1 nm en verschilt per zeoliet. Voor één soort is hij echter con

stant zodat men een selectieve adsorptie kan verkrijgen. Wegens dit gedrag 
noemt men zeolieten ook wel "moleculaire zeven'. 

Een toepassing van zeolieten voor de te ontwerpen ionenbron is die als 

ionen-emitter. Door de zeoliet te verwarmen en door op het oppervlak een elek

trisch veld aan te brengen kan men de bewegelijke positieve ionen uit het 

materiaal trekken om te gebruiken in een ionenbundeL In tegenstelling tot de 

voorgaande wijze van oppervlakte ionisatie is het gebruik van een damp van 

alkali-metaal niet nodig. Daarom lijkt dit een goede manier om de ionen te pro

duceren voor de alkali-ionenbron van het EARISS-apparaat. We zullen een 
keuze uit verschillende zeolieten voor een ionen-emitterend materiaal moeten 
maken. 

3.2. lonen-erniHerende materialen 

Reeds in 1936 hebben Blewett en Jones [9) de ionen-emitterende eigen

schappen van verschillende zeolieten onderzocht. Daar we ge"ï"nteresseerd zijn in 

een alkali-ionenbron beperken we ons tot de alkali-aluminium-silicaten. De 

algemene formule van een alkali-aluminium-silicaat luidt: 

X20.AI203. n Si02 

Waarbij X staat voor het alkali-element en n de hoeveelheid Si02 aangeeft. 

Voor lithium bleek de beste emitter die met n is 2 te zijn. het zogenaamde {3-

eucriptiet. ( = Li 20.AI20 3.2 Si02). De verwachting is dat ook voor de andere 

alkali-metalen de {3-eucriptiet-achtigen (n = 2) goede ionen-emitters zullen zijn. 

Bij de faculteit der Scheikundige Technologie bleken twee alkali-zeolieten 

voorhanden te zijn. waarvan we elk een monster konden gebruiken: 

Na- Y -zeoliet Na20.AI20 3• 5 Si02 
Na-mordeniet Na20.AI203. 10 Si02 

Deze stoffen konden op hun ionen-emitterende eigenschappen getest worden. 

Helaas bleek Na20.AI20 3• 2 Si02 niet aanwezig te zijn. Er is een poging gedaan 

om deze emitter te maken uit de zuivere stoffen: Na2C03. Al20 3 en Si02. De 

beschrijving uit referentie [10) is gevolgd: de genoemde stoffen werden in de 

juiste molaire verhoudingen vermengd. Het mengsel werd enige uren op 1500"( 

19) J.P. Blewett and E.J. Jones.Phys. Rev .. 464. 50, 1936. 

110) R.K. Feeney et al.. Rev. Sci.lnstr .. 964.47.1976. 
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verhit. Dit kon bij atmosferische omstandigheden gebeuren. De volgende reac

tie is verlopen: 

Schlagheck en Möller (11] waarschuwen voor het feit dat bovenstaande 

reactie werkt voor alle alkali-metalen behalve voor natrium. Reden hiervoor zou 

zijn dat de vormingsenergie van het Na20.AI20 3• 2 Si02 niet genoeg ener

giewinst oplevert om de reactie te doen verlopen. Andere auteurs ([10] en (12]} 
spreken niet over dit probleem. Daarom is toch geprobeerd om 

Na 20.AI20 3• 2 Si0 2 volgens bovenstaand recept te maken. Een brokstuk van 

het product dat in het smeltkroesje ontstond staat afgebeeld op foto 3.4: 

Foto 3.4: 
Een foto (vergroting 7 maal) van een brokstuk van de fabricage van het 
natrium-aliminium-silicaat. 
In een kogelmolen zijn enige uren gemengd: 

2.4451 g Na-f;03 (watervrij) 
2,3513 g Alz(J3 
2.7732 g Si02 

Gedurende 24 uur is dit mengsel in een sm.eltkroesje op een temperatuur van 
1500 ± 5 oe gehouden. Zichtbaar is dat aan de bovenzijde (in kader) de 
stoffen beter versmolten zijn dan elders. Aan sporen in het smeltkroesje kon 
vastgesteld worden dat vele grote bellen zijn ontstaan. Niet al het gas dat is 
ontstaan heeft kunnen ontwijken, getuige de bel in het brokstuk. 

(11) J. Schlagheck and W. Möller. Nucl. lnstr. Meth .. 189. 120. 1974. 

(12) M Lambert et al.. lnst. Phys. Conf. Ser. No. 38. 103. 1978. 
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Zichtbaar is dat de stoffen versmolten zijn. Er is gas ontstaan waarvan het 
merendeel ontweken is. echter enkele kleine bellen zijn in het eindproduct 
achtergebleven. In het geval van Na20.AI20 3. 2 Si02 zijn twee kristalvormen 
bekend: zogenaamd 'carnegiet' en 'spodumeen'. Of inderdaad een zeolietstruc
tuur ontstaan is. is niet zeker. Door röntgendiffractie is duidelijk geworden dat 
er niet één welgedefiniëerde kristalstructuur ontstaan is. Het gefabriceerde 
Na20.AI 20 3. 2 Si0 2 gaf vele verschillende diffractiepieken. Deze kwamen niet 
overeen met het diffractiepatroon van de uitgangsstoffen en ook niet met dat 
van carnegiet. Van spodurneen was geen diffractiepatroon ter vergelijking 
voorhanden. Dit is een aanwijzing dat de waarschuwing van Schlagheck et al. 
[11) terecht is. Ondanks dat de structuur niet precies bekend is hebben we toch 
de stof op zijn ionen-emitterende eigenschappen onderzocht. 

Door röntgendiffractie werd overigens aangetoond dat de monsters van 
Na 20.AI20 3. 5 Si02 en Na20.AI20 3. 10 Si02 inderdaad Na-V -zeoliet en Na
mordeniet zijn. Derhalve hadden we de beschikking over drie natrium
alu min ium-sil icaten: 

afkorting 

NAS-1 

NAS-2 
NAS-3 

naam 

eigen maaksel 
carnegiet/ spodurneen 
Na- V -zeoliet 
Na-mordeniet 

molecuulformule 

Na20.AI20 3. 2 Si02 

Na20.A1 20 3. 5 Si02 
Na20.AI203. 10 Si02 

Van de natrium-aluminium-silicaten werd een ionen-emitter gemaakt door 
poeder van de stof in een aluminiumoxide kraal te doen en deze kraal te 
omwikkelen met wolfraamdraad. Door een stroom van enkele ampère door de 
draad te leiden wordt het 'oventje' verwarmd. (Zie foto 3.5.) Het emitterend 
oppervlak dat zo ontstond variëerde van ongeveer 1 tot 5 mm2. afhankelijk hoe 
het poeder met de aluminiumoxide kraal versmolt. 

Dit had ook tot gevolg dat het emitterend oppervlak niet volkomen vlak 
was. Tijdens het gebruik smolten en/of sinterden de ionen-emitter en de 
aluminiumoxide kraal aan elkaar waarbij onregelmatigheden in het oppervlak 
optraden. De grootte van de onregelmatigheden is van de orde 0.25 - 0.5 mm. 

-20-



-ionen productie-

Foto 3.5: 
Een foto (vergroting 7 maal) van een de NAS-I emitter. Dit is een foto na het 
gebruik van de emitter. Het poeder en het aluminiumoxide kraaltje zijn geheel 
versmolten. Daardoor is de grootte van het ionen-emitterendoppervlak niet een
duidig gedeftnië'erd. De stippellijn geeft de oorspronkelijke grens tussen 
aluminiumoxide kraal en het NAS-I poeder weer. Het emitterendoppervlak zal 
ongeveer tussen de I en 5 mm2 groot zijn. 

Er zijn ook commercieel verkrijgbare alkali-ionen-emitters verkrijgbaar. De 

firma Spectra-Mat levert de ionen-emitter zoals die in figuur 3.6 afgebeeld staat 

[13). De ionen-emitter wordt ook met een gloeidraad verhit. De bovenzijde 

bestaat uit poreus wolfraam met daarin de ionen-emitter. Door deze constructie 
is aan twee belangrijke voorwaarden voldaan: 

i) Het emitterend oppervlak is goed gedefiniëerd. 

ii) De potentiaal over het emitterend oppervlak is overal hetzelfde. 

[13) 0. Heinzand R.T. Reaves. Rev. Sci. lnstr .. 1229. 39. 1968. 
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De alkali-ionen-emitter zoals die door de firma Spectra-Mat geleverd wordt /7/. 
De maten zijn in inches. Er zijn twee groottes leverbaar: één met een buitenste 
diameter van = 15.2 mm (afgebeeld) en één met een diameter van 6.3 mm. De 
door ons gebruikte ionenbron van Spectra-Mat heeft een emitterend oppervlak 
van ongeveer 125 mm2. Dit oppervlak is dus een factor JO tot 100 groter dan de 
N AS-emitter s. 

Na contact met de rijksuniversiteit Groningen hebben we een gebruikte 

ionen-emitter van Spectra-Mat in bruikleen gekregen. Deze was van het type 

zoals afgebeeld in figuur 3.6. Het emitterend oppervlak is ongeveer 125 mm 2. 

Dit oppervlak is dus een factor 10 tot 100 groter dan dat van de NAS-emitters. 

Van de aard van de Spectra-Mat-ionenbron was niets bekend: noch welke ionen 

geëmitteerd werden. noch of de ionenbron uitgeput was. Deze 'Groningen
ionen-emitter' zal aangeduid worden met GRI. Zodoende hadden we de 

beschikking over vier ionen-emitters die getest konden worden op hun ionen
erniHerende eigenschappen. 

3.3. Meetmethode en resultaten 

De vier ionen-emitters zijn getest in een opstelling zoals weergegeven in 
figuur 3.7. Het oventje (0) wordt door een stroombron (S) verhit tot tempera
turen van 800 tot 1100oC. De hiervoor benodigde stroom (!stook) bedraagt 5 tot 

10 A. de spanning over de polen van de stroombron bedraagt dan enkele volt. 

Dit gebeurt in een vacuüm van ongeveer 10 - 6 mbar om doorbranden van de 
wolfraam draad te voorkomen en om de vrijkomende ionen te kunen detecteren. 
Tegelijkertijd kan vastgesteld worden of de ionen-emitter door bv. uitgassing de 

druk in het vacuümsysteem niet te veel laat oplopen. Tussen de kathode en de 
anode wordt door de spanningsbron (B) een versnelspanning (0-1530 V) 
aangelegd waardoor de ionen uit de emitter 'getrokken' worden. De stroombron 
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is elektrisch 'zwevend' van aarde aangesloten. De stroommeter (A) meet de 

ionenstroom Ii die van de anode naar de kathode loopt. 

s 

Figuur 3.7: 
Overzicht van opstelling voor test ionen-emitters. Voor uitleg: zie tekst. 

De grootte van de ionenstroom was in de orde van 1 - 10 f.J.A bij een tem
peratuur van 900 tot 1000oC. Deze temperatuur van de ionen-emitter werd 

bepaald met een optische pyrometer. De stroomdichtheid aan het oppervlak is 

dus van de orde 1 f.l.A/mm 2. wat ruim voldoende is voor de bundelstroom van 
1 nA die voor het EARlSS-apparaat nodig is. Als inleidende meting is wat 
poeder Na- V -zeoliet op een wolfraamspiraal gedaan en bij een temperatuur van 

930°( en met een spanning van 1530 V tussen anode en kathode gedurende 
enige dagen geobserveerd. In grafiek 3.8 staat de ionenstroom als functie van 
de tijd uit: 
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2 -t !dag) 3 

Grafiek 3.8: 
De ionenstroom als functie van de tijd van poedervormig Na-Y-zeoliet op een 
wolfraam spiraal. De temperatuur bedroeg 930°C en het potentiaalverschil 
1530V. 

De emissie vertoonde een monotoon dalend verloop. Het feit dat de curve niet 

een exponentiëel verloop toont wordt verklaart door het feit dat tijdens de proef 

het emitterend oppervlak afneemt: immers kleinere poederkorrels zullen eerder 

van Na+ -ionen uitgeput raken. Om een vergelijking tussen de emitters onder

ling te kunen maken zijn de 'oventjes' met de aluminiumoxide kraal gemaakt 

(zoals beschreven in de voorgaande paragraaf). 
De 1- V-karakteristieken van deze emitters zijn bij verschillende tempera

turen gemeten. In grafiek 3.9 staan de 1-V karakteristieken van de vier ionen
emitters bij 900°( weergegeven. In de inzet is de stroom-temperatuur karakter

istiek van de emitters bij V= 1530 volt afleesbaar. 
Uit grafiek 3.9 kunnen we concluderen dat de drie NAS emitters dezelfde 

orde van grootte van ionen-emissie hebben. Dit komt overeen met wat Blewett 

en Jones (ref. [9]) gevonden hebben. De totale emissiestroom neemt toe naar

mate het aandeel Na 20.AI20 3 in de zeoliet groter is. Zoals vermeld is de 

stroomdichtheid aan het oppervlak van de orde van 1 fJ.Ä/mm 2. Dit is ruim 

voldoende voor het produceren van een bundelstroom van ongeveer 1 nA. De 
Groningen-ionenbron levert weliswaar de grootste stroom. maar zijn emitterend 

oppervlak is tien tot vijftig maal zo groot als dat van de NAS-emitters. 
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Grafiek 3.9: 
De l-V-karakteristiek van de verschilende ionen-emitters bij 900°C. De 
grafieken vertonen ongeveer een I ..._ V 312-verband. De gestreepte lijn geeft 
een daadwerkelijk I ..._ V 312-verband gefit voor NAS-Jll weer. De inzet geeft 
de stroom als functie van de temperatuur weer bij een s-parming-sverschil van 
1530 V. f'' .~:.,~·.~ .. -<::.-: 

Als bewijs dat we hier inderdaad met emissie van Na+ -ionen te doen heb

ben is het volgende geverifiëerd: 

i) Indien de polariteit van de spanningsbron omgedraaid wordt. loopt er geen 

stroom. Dit bewijst dat de stroom uit positieve deeltjes in het vacuüm 

bestaat. 
ii) Op de kathode is een aluminium plaatje bevestigd. Gedurende enkele uren 

is dit beschoten met positieve ionen. Daarna is het aluminiumplaatje 

geanalyseerd met Auger Electron Spectroscopy (AES) en X-ray Photo

emission Spectroscopy (XPS). De aanwezigheid van natrium op het 
aluminium oppervlak werd aangetoond. Dit natrium was niet te detecteren 

op een onbeschoten aluminium plaatje. (Voor de meetresultaten: zie 
appendix 111.) Van de Groningen-ionenbron kon helaas niet eenduidig vast

gesteld worden welke ionen geëmitteerd werden. 

Voor de te bouwen alkali-ionenbron is een oventje met puur NAS-I emitter 
zonder aluminiumoxide kraal gemaakt. Uit een brokstuk zoals getoond op foto 

3.4 is met een holle boor een 'staafje' met een lengte van 3 à 4 mm en een 
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diameter van 2.5 mm geboord. Dit staafje is omwikkeld met wolfraam draad 

(getoond op foto 3.10). Zodoende hebben we de beschikking over een zeer kleine 

ionen-emitter die gebruikt kan worden in de definitieve alkali-ionenbron voor het 

EARISS-apparaat. Na gebruik van de emitter bleek ook hier de stof versmolten 

te zijn waardoor een niet geheel vlak emitterend oppervlak ontstaan is (zie foto 

3.11). Door meer ervaring op te doen met de Na+-emitter kan waarschijnlijk 

een beter gedefiniëerd oppervlak geproduceerd worden. Wellicht kan zoals bij de 

commerciële emitter van Spectra-Mat ·een poreuze metaallaag op het uiteinde 

van de ionen-emitter aangebracht worden. Hier kan later meer aandacht aan 
besteed worden. De ionen-emitter van Speetra-Mat zelf is voor toepassing in de 

alkali-ionenbron te groot. 

Foto 3.10 en 3.11: 
Twee foto's (vergroting 6 maal) van de in de tekst beschreven ionen-emitter voor 
en na gebruik. In foto 3.10 is de Na+ -emitter een staafje dat ingeklemd zit in 
een wolfraam spiraal. Duidelijk zichtbaar is in foto 3.11 dat de Na+ -emitter 
versmolten is met het wolfraam draad. Hierdoor is het emitterend oppervlak 
niet vlak meer. 

Tot slot van dit hoofdstuk kan vastgesteld worden dat we beschikken over 

een kleine Na+ -ionen-emitter. De stroomdichtheid aan het emitterend oppervlak 

is ruim voldoende voor de toepassing die wij in de alkali-ionenbron voor ogen 

hebben: 1 fJ..Ä/mm 2. We zullen in het volgende hoofdstuk ingaan op de vraag 
hoe ionen zich in een elektrostatisch veld gedragen. 
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4. Theorie 

4.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de basisvergelijkingen gegeven waarmee men de 
baan van een geladen deeltje in een elektrostatisch veld kan berekenen. Compu

terberekeningen die op de hier gegeven theorie gebaseerd zijn zullen in het vol
gende hoofdstuk gepresenteerd worden. Vervolgens zullen in § 4.3 enige aspec

ten van de invloed van ruimtelading behandeld worden. Eerst wordt bepaald 
waar ruimtelading een rol kan spelen. Aan de hand van twee eenvoudige model

len zal een afschatting gemaakt worden van de grootte van de invloed van ruim
telading. In § 4.4 zullen schaalwetten voor gelijkvormige systemen gepresen

teerd worden met om te voorspellen hoe de eigenschappen van een vergroot 

prototype zich verhouden tot die van de definitieve ionenbron. Tenslotte zullen 
de conclusies van de verschillende paragrafen samengevat worden in § 4.5. 

4.2. Algemene beschrijving van een geladen deeltje 
in een elektrostatisch veld. (14) 

Om de banen van ionen in een ruimte met elektrostatische lenzen te bepalen 
dient de veldsterkte E in die ruimte bekend te zijn. De Maxwell vergelijkingen 

voor een tijdsonafhankelijk veld zijn: 

'V xE = 0 (4.1) 

en 

'V·E- p/E0 (4.2) 

Vergelijking 4.1 geeft de mogelijkheid om de veldsterkte te schrijven als de 

gradiënt van een scalar potentiaal <1>: 

E = -'Vc;I> (4.3) 

Eliminatie van E uit 4.2 en 4.3 geeft de Poisson vergelijking voor het elektrosta

tische veld: 

(4.4) 

(14) G.A. Nagy en M. Szilágyi. Introduetion to the theory of space-charge opties. 1974. 
MacMillan Press Ltd .. GLR74NAG. 
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Als door oplossing van vergelijking 4.4 de potentiaal ei> bekend is kan men 

de baan van een geladen deeltje in het bijbehorende elektrostatische veld bereke

nen uit de bewegingsvergelijking (wet van Newton): 

d 2r 
q E = - q V ei> = m- (4.5) 

dt 2 

Hierbij is aangenomen dat de deeltjes zich voortbewegen met niet-relativistische 
snelheid. (Bijvoorbeeld Na+ -ionen bereiken pas bij een energie van 100 Me V 

zo'n 10% van de lichtsnelheid. Bij LEIS blijft men ver onder deze energie.) 

Bij verwaarlozing van de ruimtelading gaat vergelijking 4.4 over in de 

Laplace vergelijking: 

V 2ci> = 0 (4.6) 

Als er zich in een ruimte elektroden bevinden op verschillende potentialen. dan 

is het elektrostatische veld dat ontstaat volledig bepaald door vergelijking 4.6 en 

de voorgeschreven potentiaal op de randen van de elektroden. Hier wordt niet 
behandeld hoe de Laplace vergelijking voor de potentiaal ei> en de bewegingsver

gelijking voor de baan opgelost kunnen worden. Dit wordt beschreven door Van 

Heijst [15]. Van zijn hand zijn ook de computerprogramma's waarmee men deze 

vergelijkingen numeriek kan oplossen. Met behulp van deze programma's zijn 

enige ionenbanen in verschillende elektroden-configuraties berekend (hoofdstuk 
5). Hierbij wordt geen rekening gehouden met ruimteladingseffecten. In hoe

verre dit is toegestaan wordt behandeld in de volgende paragraaf. 

4.3. De invloed van ruimtelading 

Als men de invloed van ruimtelading wel in de berekeningen meeneemt 

dient de Poisson vergelijking 4.4 opgelost te worden. Een probleem hierbij is 

dat om de vergelijking op te lossen de ruimtelading p bekend dient te zijn. Deze 

wordt veroorzaakt door de ionenbundel zelf. De vorm van de ionenbundeL en 

dus de ruimtelading in de bundel. hangt weer af van de oplossing van de ver
gelijking. 

Een voor de hand liggende oplossing is eerst de Laplace vergelijking op te 

lossen. Dan een bundelvorm bepalen en met de ruimtelading van die ionenbun

del de Poisson vergelijking op te lossen. Dit kan men een aantal malen 

herhalen. Dit is een zeer ingewikkelde methode omdat in de gehele ruimte de 

stroomdichtheid bekend dient te zijn. Bovendien moet een niet-lineaire 
differentiaal vergelijking opgelost worden (Zie appendix 1). 

(15] C.P.M. van Heijst. afstudeerverslag. THE. 1986. 
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Laten we bepalen waar ruimteladingseffecten een rol kunnen spelen. 

Ruimteladingseffecten zullen zich merkbaar voordoen bij hoge bundelintensi

teiten enjof lage ionensnelheden. Vastgesteld kan worden dat bij het EARlSS
apparaat ruimteladingseffecten geen rol spelen nadat de ionenbundel gevormd 

is. Om dit in te zien beschouwen we de volgende situatie: een ionenbundel die 
zich in een veldvrije ruimte voortplant over een afstand L door een buis met een 
straal R. Door ruimtelading wordt. bij gegeven ionen-energie. afstand L en 

straal R. een maximum aan de bundelstroom gesteld. Zie figuur 4.1. In (16] 

vindt men formules om deze maximale stroom te berekenen. 

l 

Figuur 4.1: 
Schematische weergave van een ionenbundel in een veldvrije ruimte die door 
ruimtelading zichzelf 'opblaast'. 

In het EARlSS-apparaat dient de ionenbundel met een diameter van enkele mil

limeter over een afstand van circa 1 meter getransporteerd te worden. Als men 

zonder een focusserend element een bundel van 1000 eV Na+ -ionen door een 

denkbeeldige buis met een lengte van 1 m en een straal van 1 mm wil laten 
gaan is de maximum stroom die door die buis kan gaan 24 nA. Deze stroom 
lijkt misschien niet zo hoog. maar men moet zich bedenken dat in dit geval 
aangenomen is dat over een lengte van 1 meter zich geen focusserend element 
bevindt. In werkelijkheid bevinden zich in het EARlSS-apparaat nog twee 
Einzei-lenzen na het massa-filter. Hierdoor kan in principe een grotere bundelst

room getransporteerd worden. 
We kunnen dus vaststellen dat na de ionenbron ruimtelading geen rol 

speelt. Echter in de ionenbron bij de productie van de ionen. zoals besproken in 
hoofdstuk 3. heeft men te maken met een veel lagere energie dan 1000 eV: nl. 

116) A.B. EI-Kareh and J.C.J. EI-Kareh; Electron beams. lenses and opties. vol. 2. 1970. 
Academie Press. GLR70ELK. 
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0.1 eV. hetgeen overeenkomt met de thermische energie bij een temperatuur van 
circa 1000 oe. Het valt dus te verwachten dat vlak na de ionen-extractie de 
invloed van ruimtelading merkbaar kan zijn. Op dit gebied. net na de ionen
extractie. zal de aandacht gericht zijn. Om een indruk van de invloed van ruim
telading te krijgen zullen we twee eenvoudige gevallen beschouwen: 
i) Beschouw de ionenbundel als een cylinder met een homogene ladings

dichtheid. Bereken de veldsterkte op de rand van de ionenbundel als 
gevolg van de ruimtelading. 

ii) De door ruimtelading begrensde stroom tussen twee vlakke parallelle 
oneindige platen. 

4.3.1. De ionenbundel als cylinder met homogene ladingsdichtheid 

Veronderstel dat de ionenbundel bestaat uit een oneindig lange cylinder 
met een homogene ladingsdichtheid p die zich met een constante snelheid v in 
de lengterichting voortbeweegt. Op de rand van de ionenbundel zal de invloed 
van ruimtelading het grootst zijn. Beschouw een ion op de rand van een bundel 
met diameter 2R. bundelstroom I en ionen-energie q <P (Zie figuur 4.2). 

--

Figuur 4.2: 
Schematisch overzicht van de ionenbundel als een cylinder met een lwmogene 
ruimteladingsdichtheid. Dan is er ook een constante lading per lengte-eenheid: 

. 1 À dz R 

À. De veldsterkte in de r-richting als glvolg van een stukje bundel met dikte dz 

's:dEr= 47Teo .z2+ R2.1z2+R2r 

Hierbij is de laatste term de cosinus vandelwek 8. 
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cf> wordt zodanig gekozen dat de snelheid v = 0 als cf> = 0. Dan geldt voor de 
snelheid van de ionen: 

'lz 

-~ 
m 

(4.7) 

Met À als de lading per lengte-eenheid geldt: 

À = (4.8) 

Op de rand van de ionenbundel ondervindt een ion een veldsterkte radiëel naar 
buiten gericht met een grootte van (zie figuur 4.2): 

E = r 

R 2 --·À·-
417" E0 R 2 

1 I 

= 21TR ., - 1 2~<1> r (4.9) 

Om een indruk van de invloed van de ruimtelading te krijgen kunnen we voor 

een Na+ -ionenbundel een aantal waarden invoeren. Voor de ionen-energie 
nemen we de thermische begin-energie van 0.1 eV. overeenkomend met een tem

pratuur van 1000 oe, voor de straal van de ionenbundel 1 mm. Voor de bun
delstroom bij de extractor kunnen we 20 nA kiezen. hiervan zal uiteindelijk 
ongeveer 1 nA op het preparaat terecht moeten komen. Dan vindt men: 

E,. = 300 V jm. 
Deze veldsterkte kan men vergelijken met de veldsterkte die in de elektroden
configuratie van de ionenbron heerst. Deze kan worden afgeschat door de 

versnelspanning te delen door de lengte van de ionenbron: Met een primaire 
energie van 1000 eV en een lengte van 20 mm (zoals in hoofdstuk 2 reeds is 

duidelijk geworden) betekent dit een gemiddelde veldsterkte van 50.000 V jm. 
Dit illustreert dat de veldsterkte ten gevolge van ruimteladingsefffecten klein is 
ten opzichte van de gemiddelde veldsterkte in de ionenbron. Bovendien wordt 

Er kleiner bij toenemende ionen-energie (Er ........ (q <P t'lz). 
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Bij het volgende voorbeeld is het mogelijk om een analytische oplossing te 
geven van de Poisson vergelijking (14]. Beschouw twee oneindig grote vlakken 

z=zt en z=z2 (zt<z2) met potentialen ebt en eb 2 (ebt>eb2). Kies Zt = 0 
en eb2 = 0 . Tussen de twee vlakken loopt in de positieve z -richting een door 

ruimtelading begrensde ionenstroom. Alle vectoriële grootheden hebben dan 

slechts een z -component. loodrecht op de twee vlakken. Zie figuur 4.3. 

z- as 

Figuur 4.3: 
Schematische voorstelling van een ionenstroom tussen twee parallelle oneindige 
vlakken. 

De oplossingen voor de stroomdichtheid Jz en de veldsterkte Ez zijn: 

4J2 fo q'/z ebt3/2 
fz = (4.10) 

9 m'lz zl 

en 

(4.11) 

Merk op dat de stroomdichtheid volledig bepaald is door de afstand z 2• het 

potentiaalverschil ebt en het soort ionen ( Jq I m ) . Voor deze situatie moet wel 

aan de voorwaarde voldaan zijn dat het vlak z = 0 deze stroomdichtheid kan 
emitteren. Meer emissie is door de ruimteladingsbegrenzing niet mogelijk. De 

veldsterkte aan het vlak z = 0 is immers 0 V /m. 
Formule 4.10 zal gebruikt worden bij de test van het prototype van de 

alkali-ionenbron om af te schatten in hoeverre daar ruimtelading een rol speelt 
in het extractiegebied (§ 6.3.2). Dan zal het volgende getallenvoorbeeld een rol 

spelen: ebt = 30 volt. z 2 = 5 mm. Na+ -ionen met Jq I m = 2040 Jet kg. For

mule 4.10 geeft dan een ruimteladingsbegrensde emissie van 74 nA/ mm2. 
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4.4. Schaalwetten [14] 

Indien men een elektroden-configuratie met een bepaalde geometrie en 

bepaalde potentialen op de elektroden doorgemeten enjof doorgerekend heeft. is 
het mogelijk om met behulp van schaalwetten eenvoudig te bepalen hoe de 

grootheden als stroomdichtheid. veldsterkte. etc. zullen veranderen als men 
systemen beschouwt die gelijkvormig zijn. We beschouwen gelijkvormigheid in 

twee opzichten: 

1) Geometrisch gelijkvormig 
De verhoudingen van de overeenkomstige lineaire afmetingen zijn constant: 

L* 
l - = g 

Li 

* geeft het te vergelijken systeem aan. 

2) Gelijkvormigheid van potentialen op de elektroden 
De verhouding van de overeekomstige potentialen zijn constant: 

<P* 
l 

<Pi 
= p 

(4.12) 

(4.13) 

Het is duidelijk dat het beschouwen van een ander gelijkvormig systeem geen 
invloed heeft op de massa en lading van de ionen. noch op de waarde van de 

diëlektrische constante E0 . 

We gaan dus uit van: 

r* = g r en <P* = p <I> 

Dan zijn de volgende schaalwetten af te leiden (zie ook appendix 111): 

voor de snelheid v: 
voor de veldsterkte E: 

voor de ruimtelading p: 

voor de stroomdichtheid J: 
voor de totale stroom I : 
voor de kracht F: 

voor de versnelling a: 

voor de doorlooptijd T: 

v* p '12v 

E* = g- 1 pE 
p* = p g-2 p 
j* = p3/2 g-2j 
I* _ p312I 

F* - p g-1F 
a* - p g- 1a 
r'" - g p-'lz T 

(4.14) 
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De relatie voor de totale stroom I willen we nog eens ben ad rukken: Deze 

wordt de wet van geometrische gelijkheid genoemd: Als de dimensies van een 
systeem met een bepaalde geometrie met een factor g veranderen en de poten
tialen op de elektroden blijven constant, dan blijft de stroom constant. 
Bij zo'n verandering verandert de stroomdichtheid met een factor g-2 en het 

oppervlak met een factor g 2. daardoor blijft hun product gelijk. 

4.5. Conclusies 

We kunnen concluderen dat ruimtelading na de vorming van de ionenbun
del geen rol speelt. In de elektroden-configuratie van de ionenbron is bij het 

extractie-gedeelte de veldsterkte ten gevolge van ruimtelading klein ten opzichte 
van de gemiddelde veldsterkte in de te ontwerpen alkali-ionenbron (§ 4.3.1). 

Om tot een ontwerp van de elektroden-configuratie voor de alkali-ionenbron te 
komen zullen de ionenbanen berekend worden zonder rekening te houden met 

ruimteladingseffecten. Dit kan door de Laplace vergelijking en de bewegingsver
gelijking van Newton op te lossen. Hiervoor zijn computerprogrammas 

aanwezig. Hieruit volgt een elektroden-configuratie waarmee een voor het 
EARlSS-apparaat geschikte ionenbundel geproduceerd kan worden. Aan de 

hand van deze elektroden-configuratie is een prototype van de alkali-ionenbron 
op vergrootte schaal gebouwd. De schaalwetten ( § 4.4) voorspellen dat het 
prototype met dezelfde potentialen op de elektroden een gelijke ionenstroom zal 
leveren. Het oppervlak van de doorsnede van de ionenbundel zal met het 
kwadraat van de schaalfactor vergroot zijn. Tegelijkertijd zal de stroomdicht
heid ook met het kwadraat van de schaalfactor verkleind zijn. 

Uit de beschouwing van de door ruimtelading begrensde stroom tussen 
twee vlakke parallelle platen kunnen we een afschatting maken bij welke 

stroomdichtheid aan een emitterend oppervlak begrenzing door ruimtelading 
optreedt. Aan de hand van metingen aan het prototype zal dit in § 6.3.2 

geverifiëerd worden. 
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5. Computerberekeningen 

Er moest een keuze gemaakt worden voor de vorm van de elektroden
configuratie van de alkali-ionenbron. Om tot een gefundeerde keuze te komen. 

zijn computerberekeningen uitgevoerd. Daarmee is het mogelijk om van een ion 
met een bepaalde beginsnelheid in een elektroden-configuratie de baan uit te 

rekenen. Aan de hand van enkele karakteristieke banen werd besloten om de 
elektroden-configuratie op bepaalde punten te wijzigen teneinde betere ion
optische eigenschappen te verkrijgen. Deze procedure is een aantal malen door
lopen. 

5.1. De rekenmethode 

Om de ionenbanen te berekenen is gebruik gemaakt van 
computerprogramma's geschreven door Van Heijst (15). Deze programma's 
houden geen rekening met ruimtelading. Zoals in het voorgaande hoofdstuk 

uiteengezet is spelen bij de voor het EARlSS-apparaat gewenste ionenbundel 
spelen ruimteladingseffecten geen overheersende rol. De gebruikte reken

methode staat uitgebreid beschreven in referentie (15). Hier volgt een beknopte 
behandeling. De berekeningen vallen in twee delen uiteen: 

i) De potentiaalberekening 
In de ruimte in de elektroden-configuratie dient de potentiaal bekend te 

zijn. Dit gebeurt met de zogenaamde 'ladingsdichtheidmethode'. 
i i) De baanberekening 

De baan van de ionen in een bekend potentiaalveld wordt berekend 

5.1.1. De ladingsdichtheidmethode 

Het computerprogramma dat werkt met de ladingsdichtheidmethodè kan 
een cylindersymmetrisch potentiaal-probleem oplossen. De vorm en potentiaal 
van de (cylindersymmetrische) elektroden dienen ingevoerd te worden. De elek
troden worden in ringvormige segmenten verdeeld. De oppervlaktelading op de 

segmenten van de elektroden wordt bepaald. Met deze oppervlaktelading kan 
de potentiaal op elk willekeurig punt in het systeem bepaald worden. Hoe 

kleiner de segmenten van de elektroden gekozen worden. hoe beter het poten
tiaalveld dat berekend wordt de werkelijkheid benadert. De juistheid van de 

(15) C.P.M. van Heijst. afstudeerverslag. THE. 1986. 
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berekeningen is vastgesteld door de grootte van de segmenten steeds kleiner te 
kiezen. De berekende potentiaal convergeert naar een bepaalde waarde. De 

grootte van de segmenten is zodanig gekozen dat de potentiaal bij halvering van 
de segment-grootte minder dan 0.1% veranderde. Men moet de grootte van de 
segmenten niet té klein kiezen daar de benodigde rekentijd dan teveel oploopt. 

5.1.2. De baanberekening 

Bij een gegeven ladingsverdeling op de segmenten van de elektroden kan 
de kracht die een ion in de elektroden-configuratie ondervindt berekend worden. 

Het computerprogramma berekent met een variabele stap-grootte in de tijd de 
baan van een ion dat met een bepaalde beginsnelheid aan de anode start. De 

juistheid van de baanberekening is vastgesteld door van een ion een baan door 
een elektroden-configuratie te berekenen. Aan het eind van de elektroden

configuratie wordt op de berekende eindplaats de eindsnelheid omgedraaid en 
wordt de 'terugweg' door het programma uitgerekend. Door de variabele stap

grootte zijn de stappen op de 'heen'- en 'terugweg' niet dezelfde. De radiële 
plaats van de 'heen'- en 'terugweg' kwamen zeer goed met elkaar overeen. Het 

verschil is kleiner dan 0.01 mm. Zie figuur 5.1. 

ll 

5.1 

tl 

l.l 

2.1 

I .I 

I. 

-I. I 

-!.I 

-l.l 

-tl 

·U 

-i.l .... -i.l -u 2.1 ltl lU 

Figuur 5.1: 
Een heen- en teruggaande baan (respectievelijk de dunne getrokken lijn en de 
dikkere punten) in een elektroden-configuratie. De heen- en teruggaande baan 
komen zeer goed met elkaar overeen. De maximale afwijking in de radiele 
plaats bedraagt 0.01 mm. De stapgrootte van de baanberekening variëert. Op 
de heen- en terugweg worden andere stappen gekozen. Dit bewijst dat de baan
berekening in een gegeven potentiaalveld numeriek correct wordt uitgevoerd. 
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5.2. De keuze van de elektroden-configuratie 

De elektroden moeten een simpele geometrie hebben die miniaturisering 
toestaat. Er is gerekend met vier elektroden: 

i) Een anode 
De plaats waar de ionen ontstaan. Deze staat op een potentiaal die 
overeenkomt met de gewenste ionenenergie. 

ii) Een extractie-elektrode. 

Door deze elektrode worden de ionen uit het ion-emitterend materiaal 
getrokken. 

iii) Een lens 
Deze focuseert de bundel. 

iv) Een diafragma 
De eindelektrode op aardpotentiaaL 

De eerste elektroden-configuratie is gekozen aan de hand van ref. (17). Er 

is geëxperimenteerd met de vorm van de extractie-elektrode. de grootte en 
plaats van de lens. de diameter van het ionenemitterend oppervlak en de diame
ter van het diafragma. Bij elke elektroden-configuratie zijn enkele karakteri
stieke ionenbanen uitgerekend. Voor deze banen geldt het volgende: 
i) Beginenergie van de ionen is 0.1 eV. overeenkomend met de thermische 

energie van een deeltje bij een temperatuur van 1000 oe. 
ii) Beginhoek cx 0 is 45°, 0° en -45° met de hoofdas. 

iii) Radiële beginafstand is 0. 0.5 enjof 1.0 mm van de hoofdas. 
iv) De begin-afstand in de z -richting is 0.25 of 0.1 mm van de anode. 

Met deze beginafstand is gerekend omdat de ionen zich niet op of heel 
dichtbij een elektrode (in vergelijking tot de grootte van de segmenten) 
mogen bevinden. Zij zijn dan kennelijk te dicht bij de oppervlaktelading die 
zich op de segmenten van de elektroden bevindt. De beginafstand is klein 
ten opzichte van de overige dimensies van de elektroden-configuratie. 
Bovendien zullen in de te bouwen alkali-ionenbron de NAS-emitters uit 
hoofdstuk 3 gebruikt worden waarbij het emitterend oppervlak niet beter 

dan 0.25 tot 0.5 mm gedefiniëerd is. 

Naast de totale elektroden-configuratie is het extractiegedeelte apart 

bekeken: een aantal geometrieën. waaronder de Pierce-extractor (18). zijn door
gerekend. Ter illustratie staan op de volgende twee pagina's verschillende 
elektroden-configuraties en extractoren afgebeeld (figuren 5.2 en 5.3). 

(17) G. Conforti et al.. Int. Journalof Mass Spectronomy and Ion Physics. 36. 1980. 343-352. 

(18) J.R. Pierce; Theory and design of electron beams. 1954. Van Nostrand. 
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Figuur 5.2: 
Een overzicht van een aantal elektroden-configuraties. In de tekst worden 
enkele aspecten van deze elektroden-configuraties besproken. 
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Figuur 5.3: 
Overzicht van een aantal extractiesystemen met berekende ionenbanen. De elek
troden zijn gearceerd weergegeven. In elke extractor zijn drie of zes ionen
banen weergegeven met 0:' 0 (=de hoek van de beginsnelheid met de z-as) is +45, 
0 en -4.SO, respectievelijk de gestreepte, de doorgetrokken en de gestreep-punte 
lijn. De beginafstand in radiële richting (r0 ) is 05 en (als de diameter van de 
emitter zo groot is) 1.0 mm_ 
Dis de diameter van het emitterend oppervlak. 
L is de afstand anode-extractor. 
X is de hoek van de anode met z-as. 
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Veranderingen tussen de configuraties onderling zijn aangebracht om de ver

schillende ionenbanen 

i) zo dicht mogelijk bij de hoofdas te laten eindigen en 
ii) een zo klein mogelijke hoek met de hoofdas te laten maken. 

Het doorrekenen van de verschillende elektroden-configuraties is gedeeltelijk een 
kwestie van 'trial and error' geweest. Eerst is een in de literatuur beschreven 

ionenbron doorgerekend ( ionenbron I van figuur 5.2 uit referentie [17]). De 

afmetingen van de elektroden waren echter niet nauwkeurig bekend en er wer
den geen bevredigende resultaten bereikt. Vervolgens is de elektroden

configuratie aangepast en wat robuuster gemaakt hetgeen het miniaturiseren 
van de ionenbron zal vereenvoudigen. Experimenten met taps toelopende 

extractoren en de lens achter het diafragma hadden negatieve resultaten. Bij de 
extractoren bleek de 'Pierce-achtige' extractor 6 goed te voldoen. Deze extrac

tor heeft samen met een lens zoals bijvoorbeeld in ionenbron V geleid tot ionen
bron VIl. De rand van het diafragma is scherp gemaakt. Dit heeft tot doel om 

te vermijden dat ionen na een botsing op de rand van het diafragma weer 
scherend de ionenbundel ingaan (zie figuur 5.4): 

. . . ... -- --
..--- -- - -r--. . 

... ·. 

Figuur 5.4: 
Schem.a1ische voorsteO.ing van een ion dat na een botsing met de rand van het 
diafragna weer de ionenbundel ingaat. Dit is te vermijden door het diafragma 
spits af te werken (gestippeld). 

Uiteindelijk is ionenbron VIII als ontwerp gekozen. lonenbron VIl is haast iden
tiek aan ionenbron VIII maar er zijn aan beide zijden van de lens-elektrode extra 

stukken geplaatst om 
i) het inwendige van de elektroden-configuratie te beschermen tegen poten

tiaalinvloeden van buitenaf. 
ii) de keramieken verbindingsdelen waarmee de ionenbron in elkaar gezet zal 

worden te beschermen tegen uit de bundel botsende ionen. 
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In figuur 5.5 en 5.6 ZIJn enkele karakteristieke banen in deze elektroden
configuratie getoond. De lens-elektrode is op deze figuren niet te zien daar deze 
zich te ver van de hoofdas bevindt. 

Z.ll 

1.11 

I. 

-1.11 

-2.11 
-11.11 -6.11 -2.11 2.11 '·11 11.11 tUl 18.11 

Figuur 5.5: 
Zes ionenbanen in ionenbron VIII voor V 1 = 1000 V; V2 = 980 V en V 3 = 850 
V (gestreept) of V 3 = 950 V (doorgetrokken). De lens-elektrode is op deze 
figuur niet te zien daar deze zich te ver van de hoofdas bevindt. Geheel rechts 
ziet men dus het diafragma. r0 is 0.5 m.m. Z 0 is -8.75 m.m. a is resp. 45, 0 en 
-450. 

2.11 

1.11 

I. 

-1.11 

-2.11 
-11.11 -6.11 -2.11 2.11 5.11 11.11 14.11 18.11 

Figuur 5.6: Acht ionenbanen in ionenbron VIII. Ook op deze figuur is de lens
elektrode niet te zien. V 1 is 1000 volt, Vexrr is 20 volt. (r0 , Z 0 ) is (0.5, -8.75). 
ao is 0°. v3 is respectievelijk (van boven naar onder): 950,900,850,800,750, 
700,650 en 600 volt. 
De figuur toont dat de ionen met behulp van V 3 duidelijk gestuurd kunnen wor
den. Men kan verwachten dat rond V 3 = 850 V een optimum in de breedte van 
de ionenbundel te vinden is. Dan verlaten de ionen die onder een hoek (a 0 ) 

van 45° met een thermische energie van 0.1 eV vertrekken met een hoek aeind 

van ongeveer r met de hoofdas de elektroden-configuratie. Zie ook tabel 5.7. 

In tabel 5.7 staan de enige resultaten van de baanberekeningen in ionenbron VIII 
vermeldt: 
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I (reind ,CXeind) I 
I (rnm:) I 
I 

met ex 0 = -45o met cx
0 

= Oo met ex 0 = 45° I 
I I I 
I 950 I (-0.149. 0.200) ( +0.075.-1.476) ( 0.281.-3.11) I 
1900 1 (-0.203.-0.127) (+0.046.-0.980) ( 0.280.-1.80) 1 

1 850 1 (-0.245.-0.384) ( -0.017 .-0.863) ( 0.193.-1.33) 1 

I 800 I ( -0.285 .-0.602) (-0.085.-0.915) ( 0.090.-1.23) I 
I 750 I (-0.315.-0.792) (-0.150.-1.045) I 
I I (-0.013.-1.31) I 
\700 I (-0.338.-0.958) ( -0.213.-1.213) (~0.112.-1.49) I 
I 6oo I (-0.383.-1.238) (-0.323.-1.580) (-0.289.-1.97) I 
I 5oo I (-0.415.-1.933) I 

Tabel 5.7: 
Enkele resu/Jaten van de baanberekeningen van ionenbron VIII. reind is de 
radiéle plaats als het ion het diafragma verlaat. CXeind is de /wek met de hoof
das als het ion de elektroden-configuratie verlaten heeft. Er gerekend voor 
V 1 = 1000 V, Vextr = 20 V en V 4 = 0 V. De ionen zijn met een thermische 
energie van 0.1 eV gestart op (r0 = 0.5 mm en Z 0 = -8.75 m.m. 

We kunnen met de hierboven gepresenteerde berekeningen voorspellen dat voor 
V 1 = 1000V. Vextr = 20 V een meest parallelle bundel ontstaat rond V 3 = 850 
V. Bij deze waarde zijn reind en cxeind voor cx 0 = oo en 45o minimaal. voor 
cx 0 = "'-45° is ex eind niet minimaal maar toch gering. Zie tabel 5.7. 

Om de vorm van de ionen-bundel in de praktijk te bepalen is een prototype 
voor de alkali-ionenbron voor het EARlSS-apparaat aan de hand van ionenbron 
VIII gemaakt. In het volgende hoofdstuk wordt het ontwerp en test van het 
functioneren van deze ionenbron beschreven. 
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6. Ontwerp en test van prototype alkali-ionenbron 

6.1. Beschrijving prototype 

Om de vorm van de ionenbundel in de praktijk te bepalen is een prototype 
van de ionenbron gemaakt. Het prototype is niet op de uiteindelijk in het 

EARlSS-apparaat gewenste grootte gebouwd. maar twee en een half maal ver
groot. Dit is gedaan om het prototype eenvoudig te kunnen testen. Het maken 

en bevestigen van grotere elektroden is eenvoudiger. Er is minder kans op elek
trische overslag. Men kan zich dan volledig toeleggen op het bepalen van het 

bundelprofieL Met behulp van schaalwetten (zie § 4.3) is te voorspellen hoe 
een verkleinde versie van het prototype zich zal gedragen. Voor de elektroden is 
roestvast staal als materiaal gekozen. Dit is eenvoudig te bewerken en is 
bestand tegen de hoge temperaturen rond het oventje. 

Zoals beschreven in § 3.3 is één onderdeel van de ionenbron niet op de ver
grootte schaal gemaakt: de ionen-emitter. Een belangrijke consequentie van 
zo'n kleine ionen-emitter is dat er geen ionen over het gehele oppervlak van het 
gat in de anode ontstaan. maar slechts binnen 1.25 mm van de hoofdas. Dit zal 

een gunstige invloed op de vorm van de ionenbundel hebben: immers de ionen 

die het verst van de hoofdas ontstaan zullen ook het verst van de hoofdas eindi
gen. Nog een punt dat van de ionen-emitter vermeld dient te worden is het feit 
dat het emitterend oppervlak van het natrium-aluminium-silicaat niet geheel 

vlak en evenwijdig is met de anode (zie ook § 3.2). De plaats van ontstaan van 
de ionen is door onregelmatigheden in het emitterend oppervlak ongeveer 0.25 -
0.5 mm onnauwkeurig. Bij de definitieve ionenbron. die twee en een half maal 
zo klein is. dient hieraan meer aandacht besteed te worden omdat dezelfde onre
gelmatigheden in het emitterend oppervlak een grotere storende invloed zullen 
hebben. 

Het prototype van de ionenbron staat afgebeeld op de volgende pagina op 
foto 6.1. De inwendige geometrie van de elektroden is die van ionbron VIII uit 

figuur 5.2 van het voorgaande hoofdstuk. Deze is ook te zien in figuur 6.3. 

6.2. Beschrijving opstelling 

Het prototype is opgesteld in een vacuümkamer met een druk van 
ongeveer 10-6 mbar. De elektrische aansluiting van de ionenbron wordt 
getoond in figuur 6.3 op pagina 45. 
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Foto 6.2: 
Overzicht van de ionenbron met de bundeldetector. 

-ontwerp en test ionenbroll-

Foto 6.1: 
Het prototype van de alkali
ionenbron gemonteerd op een 
flens. Van boven naar onder 
ziet men: het diafragma, de 
lens, de extractie-elektrode en 
de anode. Zichtbaar zijn de 
'wanden ' van de lens
elektrode die het inwendige 
van de ionenbron afschermen 
van potentiaalinvloeden van 
buitenaf en die de keramieken 
verbindingsdelen beschermen 
tegen ionen die uit de ionen
bundel botsen. Middenonder 
de anode zit de ionen-emitter 
die omwonden is met wol
fraam draad. De flens staat 
op aard potentiaal. Om de 
ionen-emitter daarvan af te 
schermen is later een koperen 
beschermkap om het oventje 
geplaatst. Enkele toevoerdra
den zijn zichtbaar. Geheel 
onder zijn de 
vacuümdoorvoeren te zien. 
Het liniaal heeft een verdeling 
in centimeter. 

Men kijkt neer op het diafragma van de ionenbron. Door de balg (A) is de detector
draad (C) die in de ionenbundel hangt in de lengterichting van draadstang (B) 
beweegbaar. De metingen in dit hoofdstuk zijn gedaan met een plaatdetector, waar
bij de draad vervangen is door een rechthoekig plaatje dat in de bundel geschoven 
wordt. 
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Figuur 6.3: 
Overzicht van de ionenbron met daarin aangegeven de elektrische aansluiting 
en schematisch de positie en werking van de bundeldetector. De elektrodes zijn 
cylindersymmetrisch. De plaatdetector is echter rechthoekig. 

symbool 

Vt = 
vextr = 
v3 = 
v5 = 

/stook = 
m; = 
I; = 
x = 

betekenis 

anodespanning 
extractiespanning 
lensspanning 
spanning bedoeld om te voorko
men dat secundaire elektronen 
die op de bundeldetector onstaan 
ontsnappen 
stroombron voor stookstroom van 
oventje 
stroommeter 
gemeten stroom 
afstand diafragma bundeldetector 

bereik 

0-2000 V 
0-50 V 
0-1500 V 
0-60 V 

0-10 A 

to-9 tot 10-5A 
10-9 tot 10-5A 

10-105 mm 

Met behulp van een opgetilde netspanning worden !stook, mt. en Vexrr gevoed; 
m2, m3, m4 en m5 zijn batterij-gevoedde stroommeters en kunnen 'zwevend' 
functioneren. x is de afstand tussen het diafragma en de bundeldetector. 

In de baan van de ionen bevindt zich op een afstand x de bundeldetector. 
In foto 6.2 is een draaddetector getoond. maar de hier besproken metingen zijn 
verricht met een plaatdetector. Deze plaat wordt in de ionenbundel geschoven. 
De stroom I 5 die op de bundeldetector valt wordt gemeten. De bundelintensi
teit J. over de gehele breedte van de bundel in nAjmm. kan worden bepaald 
door de gemeten curve te differentiëren. Zie figuren 6.4 en 6.5: 
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Figuren 6.4 en 6.5: 
Links staat de stroom op de plaatdetector (I 5) uitgezet tegen de afstand ( d ) 
waarover de detector in de ionenbundel gesclwven is. 
Rechts staat de intensiteit J die daarvan afgeleid is. Gegeven zijn twee 
metingen voor V 1 = 500 V, Vextr = 20 V, en V 4 = 0 V met verschillende V 3: 

i) V 3 = 400 V ( + ) 
ii) V 3 = 440 V ( 0 ) 

In figuur 6.5 staat de breedte van de twee bundels aangegeven. B 1 is de breedte 
voor V 3 = 400 V en B 2 is de breedte voor V 3 = 440 V. 

Als breedte B van de bundel wordt hier gedefiniëerd: de breedte op een 
kwart van de maximale intensiteit (aangegeven in figuur 6.5). De bundel bleek 

soms opgesplitst in twee delen. zoals in figuur 6.5. voor V 3 = 440 V. Door het 

gebruik van bovenstaande definitie worden beide maxima meegeteld in de bepa
ling van de breedte van de bundel. zodat de diameter van de ionenbundel niet 
onderschat wordt. 

De metingen die hier gepresenteerd worden zijn niet gecorrigeerd voor 
secundaire elektronen emissie. Deze treedt op wanneer de ionen het oppervlak 

van de bundeldetector raken (zie appendix IV). Als de productie van secundaire 
elektronen constant is verkrijgt men dezelfde vorm van de ionenbundeL De 
intensiteit die men meet is dan (1+y) maal de intensiteit van de ionenstroom. 
waarbij y de opbrengst van secundaire elektronen per ion is. y ligt in de orde 

van 0.1 tot 0.7 bij primaire energiën van 500 tot 2000 eV. 

6.3. Resultaten 

De ionenbron is getest bij verschillende primaire energ1een van de ionen 
(bepaald door V 1). Het doel van de metingen is het bepalen van de bundel

stroom en de bundelbreedte. De alkali-ionenbron dient een bundelstroom van 
enkele nA te kunnen leveren en de banen van de ionen dienen een hoek kleiner 
dan 5o met de hoofdas te maken. 
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6.3.1. De bundelstroom 

De grootte van de totale bundelstroom die uit het diafragma kwam. kon 

door de temperatuur van de ionen-emitter geregeld worden. Eenvoudig was een 

bundelstroom van ongeveer 2. 20 en 200 nA in te stellen. De stabiliteit van de 

ionenstroom was goed: een verloop van enkele procenten in een uur. Door 

verandering van Vextr en V 3 kon bij een bepaalde emitter-temperatuur de 

bundelstroom beïnvloed worden. Er is bepaald bij welke instelling van Vextr en 

V 3 als functie van V 1 de stroom vlak achter het diafragma maximaal is. Zie 

grafiek 6.6: 

+ 
:JI 1100 

VIXtr IV l llf~ V3 !Vl 
25 

~ 
1&00 

211 1200 + " 
/ 

IS 
IJ Dl / 

/ 

10 
11 &00 / 

/ 
.l!J 

:JIO s " p 
"' 0 0 

0 400 IDl 1200 1&00 21100 

VI !Vl 

Grafiek 6.6: 
De instelling van V 3 (D) en Vwr (+)als functie van V 1 om een maximale stroom 
op de detector te krijgen die zich JO mm achter het diafragma van de ionenbron 
bevindt. 

Vextr schommelde tussen de 20 en 25 V. V 3 nam haast lineair toe met 

toenemende V 1. Tijdens het functioneren waren de stromen die van de overige 

elektroden afkwamen als volgt: 

Van de extractor-elektrode (I 2) kwam een stroom met een waarde tussen 

de 10 en 20 nA. Deze stroom kan toegeschreven worden aan Na+ -ionen die van 

de anode naar de extractor oversteken. Soms werd een veel hogere waarde 

tussen de 100 en 200 nA gemeten. Dit was echter altijd bij hoge temperaturen 

van de ionen-emitter. De oorzaak is waarschijnlijk het feit dat dan veel elek
tronen van de extractor naar de anode oversteken: door de hoge temperaturen 

in de buurt van de ionen-emitter kunnen gemakkelijk elektronen door het 

extractormateriaal uitgezonden worden. Op de lens-elektrode werden geen 

meetbare stromen (I 3 < 0.1 nA) gedetecteerd. De stroom op het diafragma 

was natuurlijk afhankelijk van de lensspanning V 3• maar kon altijd onder de 10 
nA teruggebracht worden. In sommige situaties werd hij zelfs minder dan één 
nA. 

Bij verkleining van het prototype met een factor 21/2 tot de definitieve 
ionenbron blijft volgens de schaalwetten de totale stroom die geleverd wordt 

constant. De stroomdichtheid aan het emitterend-oppervlak neemt dan toe met 
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het kwadraat van de schaalfactor: 6.25 maal. Als het oppervlak deze stroom

dichtheid niet kan leveren kan men minimaal 40 nA met de kleinere ionenbron 

opwekken. Dit blijft ruim voldoende om alkali-ionenverstrooiing te bedrijven. 

Gezien de emissie-eigenschappen van de emitter is het niet zo verwonderlijk dat 

er voldoende ionenstroom gemaakt kon worden. Interessanter is de breedte van 

de bundel op enige afstand van de ionenbron. Daartoe zijn bundelprofielen 

opgemeten. 

6.3.2. Het bundelprofiel 

Om bij drie primaire energiëen (500. 1000 en 1500 V.) uitgebreidere ver

gelijkende metingen te doen is in eerste instantie de extractiespanning 20 V 

gekozen. Uit vergelijking van drie metingen met bundelstromen van respec

tievelijk 2. 20 en 200 nA bleek dat de bundelvorm niet erg afhankelijk is van de 
totale bundelstroom. Drie van dergelijke bundelprofielen staan getoond in 

grafiek 6.7. 
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Grafiek 6.7: 
Drie ionenbundels bij V 1 = JOOO V, Ve,rr = 20 V en V 3 = 780 V met een totale 
bundelstroom van 2.20 (+), 20.4 (0) en 246 (<>)nA (niet gecorrigeerd voor 
secundaire elektronen). De J-as is respectievelijk in eenheden van O.J, Jen JO 
nA/mm. De bundelvorm van de drie bundels loopt niet ver uiteen. De bundel is 
bij de hoogste stroom zelfs het smalst. Dat de vorm van de bundelprofielen niet 
drastisch verandert als de bundelstroom een factor JO verandert, bewijst dat 
ruimteladingseffecten geen overheersende rol in de ionenbron spelen. 

Dit is een proefondervindelijk bewijs dat ruimteladingseffecten geen 

overheersende rol spelen. Toch wordt bij de bundelstroom van 200 nA deze 

situatie wel benaderd: bij een bepaalde temperatuur van de emitter kon de 
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bundelstroom niet verder opgevoerd worden door de temperatuur te verhogen. 

Met V 1 = 1000 V. Vextr = 30 V en V 3 = 780 V werd een maximum ionen

stroom van 450 nA (wel gecorrigeerd voor secundaire elektronen) gemeten. De 

stroom kan dan begrensd zijn door ruimtelading rond het extractie-gedeelte. 

We kunnen de situatie daar grofweg benaderen door aan te nemen dat de anode 

en de extractor twee vlakke platen zijn die op 5 mm afstand van elkaar staan. 

Invullen van formule 4.10 uit § 4.3 geeft dat de stroomdichtheid aan de anode 

in dit geval 74 nA/mm 2 is. In de ionenbron zit een ionenemitter met een 

oppervlak van ongeveer 5 mm 2. Dit voorspelt dus een ionenstroom van 375 nA 

waarbij begrenzing door ruimtelading optreedt. Gezien de grove benadering 

komen theoretische en gemeten waarde aardig overeen. De plaats van de 

emitter is bijvoorbeeld niet precies bekend. Wanneer deze afstand 4.5 mm zou 

zijn wordt de theoretische waarde voor de totale ionenstroom precies 450 nA. 

De volgende bundelprofielen die hier gepresenteerd worden zijn bepaald bij 

een bundelstroom van ongeveer 50 nA. De bundelbreedtes zijn bij verschillende 
lensspanningen opgemeten. Een voorbeeld van de resultaten bij V 1 = 500 V 

staan in grafiek 6.8. 
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Grafiek 6.8: 
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Meerdere bundelprofielen bij V 1 = 500 V en Vexr, = 20 V. 

\1 V3= 200 V 
<> V3= 300 V 
+ V3=400V 
0 V3= 440 V 

Grafiek 6.8 bevat ook de curves van de grafieken 6.4 en 6.5. Als men per 
waarde van V 3 de curves bekijkt. ziet men dat de bundel van breed naar smal 

naar breed verloopt met een optimum rond V 3 = 400 V. Om de resultaten 

compacter weer te geven is gewerkt met de bundelbreedte B zoals gedefiniëerd 

in § 6.2. De resultaten voor V 1 = 500. 1000 en 1500 V staan in grafiek 6.9. De 

bundelprofielen zoals in grafiek 6.8 geven vier punten in een grafiek zoals 6.9. 
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o ~ m ~ B 1~ 1~ 1m 1~ 
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Grafiek 6.9: 
De bundelbreedte als functie van de lensspanning V 3 bij (doorgetrokken lijnen) 
Vextr = 20 Ven Vt= 500 V(+), Vt= 1000 V (•Jen Vt= 1500 V(~). Ook 
Vexcr = 50 V en V 1 = 1500 V is ingetekend (gestreept met • ) . 0 pvallend is dat 
bij toenem.ende primaire energie de minimale bundelbreedte toeneemt. 

Nu is in één oogopslag zichtbaar dat de bundelbreedte als functie van V 3 

een minimum bevat: de minimale bundelbreedte. Deze minimale bundelbreedte 
neemt toe met toenemende primaire energie. De oorzaak hiervan zou het 

'inlekken' van de aardpotentiaal van de vacuümpot langs de ionen-emitter-oven 

kunnen zijn. Omdat de emitter in diameter slechts 2.5 mm is en het gat in de 
anode 5 mm. kan men langs de emitter-oven de ionenbron inkijken. Zie foto 

6.10. 
Als men de extractiespanning opvoert dient de invloed van dit inlekken van 

aardpotentiaal te verminderen. In grafiek 6.9 is dit ingetekend met de 

gestreepte kromme (Vextr = 50 V. • ). Inderdaad is de minimum breedte 

kleiner geworden dan bij Vextr is 20 V. Hierdoor is besloten om het ionen
emitterende oventje met een koperen kapje af te schermen van de flens en 

vacuümpot. Daarna zijn weer bundelprofielen opgemeten. De resultaten zijn 
weergegeven in grafiek 6.11: 
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Foto 6.10: 
Een foto van de ionen-emitter-oven (vergroting 7 maal). Het gat in de anode 
wordt niet geheel gevuld door de emitteren daardoor kan de aardpotentiaal van 
de vacuiimpot 'inlekken' rond het extractiegebied. Juist hier is de snelheid van 
de ionen nog laag en kan men een aanzienlijke invloed op de bundelvorm 
verwachten. Deze invloed is groter naarmate V 1 hoger is. 
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Grafiek 6.11: 
De bundelbreedte als functie van de lensspanning bij V 1 is 500(+ en 'Y ), 1000 
(• en ~)en 1500 V ( • en +)nadat een beschermkapje over de ionen-emitter 
is aangebracht. De metingen uit grafiek 6.9 zijn ter vergelijking gestippeld 
weergegeven. De extractiespanning bedraagt voor de doorgetrokken curves 20 
V, voor de gestreepte 50 V. De bundelprofielen uit grafiek 6.8 geven vier van de 
punten in deze grafiek (de met een pijltje aangegeven kruisjes}. 
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De verandering na het aanbrengen van het beschermkapje is zoals 

verwacht. Met name voor de hoogste waarde van V 1 (1500 V) is de invloed het 

grootst. Nog steeds kan men de minimum breedte verkleinen door Vextr te 

verhogen. De overgebleven invloed van V 1 op de bundelvorm kan men wellicht 

toeschrijven aan de onregelmatigheden van het emitterend oppervlak waardoor 
plaatselijk storende veldsterktes kunnen ontstaan. 

Uit de opgemeten breedtes mogen we concluderen dat de ionen goed 
genoeg evenwijdig uit de ionenbron komen: de hoek is voor het merendeel van 

de ionen kleiner dan 3°. Dit is immers de hoek die ionen met de hoofdas maken 
als ze op r = +5 mm van de hoofdas bij het diafragma uittreden en na 100 mm 

op r = -3.25 mm van de hoofdas gedetecteerd worden. Het is zelfs waar
schijnlijk dat de hoek met de hoofdas aanzienlijk minder is daar dit ongunstige 

geval zich niet zo vaak voor zal doen. Een hoek van ongeveer 1o komt goed 

overeen met de resultaten van de numerieke berekeningen. De hoek met de 
hoofdas voldoet volkomen aan de eis die aan de ionenbron gesteld is. We kun
nen ook vaststellen dat de waarde van V 3 waarbij de minimale bundelbreedte 

optreedt goed overeen komt met de computerberekeningen uit hoofdstuk 5. In 

tabel 5. 7 worden daar voor V 1 = 1000 V en Vextr = 20 V enige berekende 

ionenbanen gepresenteerd waarbij V 3 = 850 V als optimale instelling berekend 

wordt. 
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7. Conclusies en suggesties 

Met lage energie alkali-ionenverstrooiing kan onderzoek gedaan worden aan 
de buitenste atoomlagen van vaste stoffen. Hiervoor is een alkali-ionenbron 

voor het EARlSS-apparaat nodig. Door de reeds bestaande constructie van het 

EARlSS-apparaat moet de alkali-ionenbron kleine dimensionele afmetingen heb

ben. De bron moet passen in een cylindervormige ruimte met een hoogte van 
22 mm en een diameter van 27 mm. De bundelstroom dient in de orde van 1 
nA te zijn met een bundeldiameter van circa 1 mm. Er is een ionen-emitterend 

materiaal gemaakt dat bij een temperatuur van 1000°( Na+ -ionen met een 

intensiteit van ongeveer 1 tJ..A/mm 2 kan emitteren. Een nadeel van de 
zelfgemaakte emitter is dat het emitterend oppervlak niet geheel vlak is: het 
bevat onregelmatigheden met een grootte van ongeveer 0.25 - 0.50 mm. Dit 
zou verbeterd kunnen worden door op de emitter een poreus wolfraam plaatje 

aan te brengen waardoor een goed gedefiniëerd oppervlak ontstaat. Het 
gemaakte emitterend materiaal is gebruikt in een vergroot prototype van de 

ionen bron. 
De elektroden-configuratie van deze ionenbron is bepaald door ionenbanen 

in verschillende elektroden-configuraties numeriek te berekenen. Het is toege
staan bij deze berekeningen de ruimteladingseffecten te verwaarlozen daar de 
bundelstroom voldoende gering en de snelheid van de ionen voldoende hoog is. 
Een aantal elektroden-configuraties en extractoren zijn doorgerekend. Aan de 

hand van de resultaten is een elektroden-configuratie gekozen met een een
voudige vorm die de gewenste ion-optische eigenschappen bezit. 

Met deze elektroden-configuratie is het prototype gemaakt dat bestaat uit 
vier elektroden van eenvoudige vorm zodat verkleining geen grote problemen zal 

geven. Behalve wat betreft de afmetingen voldoet de ionenbron aan de eisen 
zoals die voor de alkali-ionenbron geformuleerd zijn. De grootte van de bun

delstroom kan eenvoudig bereikt worden. Door de temperatuur van de emitter 
is de bundelstroom over een groot gebied af te regelen: zo is een bundel van 
ongeveer 2. 20 en 200 nA gemaakt. De belangrijkste eis aan de ionenbron is dat 
de ionen niet ver van en parallel aan de hoofdas uittreden. Om dit vast te stel
len is de breedte van de ionenbundel bepaald. Het blijkt dat 100 mm achter de 
ionenbron 90% van de ionen binnen 3.25 mm van de hoofdas blijven. Dit 
betekent dat de hoek met de hoofdas maximaal 3° is en waarschijnlijk kleiner 
dan r. Dit voldoet volkomen aan de gestelde eis. 

Als de definitieve alkali-ionenbron een exacte kopie van het prototype is. 
maar een factor 21/z kleiner. zal de afmeting van de bundel ook met een factor 

2lfz afnemen en zal de ionenstroom ongewijzigd blijven. Voorwaarde hiervoor is 
dat de ionen-emitter een 6.25 maal zo grote stroomdichtheid kan emitteren. Dit 
is het kwadraat van de schaalfactor. Als de stroomdichtheid aan de ionen
emitter niet toeneemt is het minimaal mogelijk om een bundelstroom van 
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ongeveer 40 nA te bereiken. Een verkleinde versie van het prototype zal bij het 
EARlSS-apparaat ingebouwd kunnen worden. Met name aan de positionering 
van de bron zal aandacht besteed moeten worden. Met de dan verkregen ionen
bundel zal het mogelijk zijn om alkali-ionenverstrooiing in het EARlSS-apparaat 
te bedrijven. 
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Appendix I : Afleiding van I ""' ct> 312-verband 

Hier wordt afgeleid dat de stroom(dichtheid) evenredig is met <1> 312 • ook bij het 
door ruimtelading begrensde geval. Gegeven is (uit hoofdstuk 4): 

V 2<1> = - P / E0 

en. daar we ct> = 0 kiezen voor v = 0 : 

lvl = ~ 
m 

Voor de stroomdichtheid j geldt: 

j = p V 

En dus: 

1f2 

Ijl- P ~ 
m 

Met vergelijking 4.4 geeft dit: 

lf2 

V2ct> = ~j z 

~ Eo 
m 

(4.4) 

(4.7) 

(1.1) 

(1.2) 

(1.3) 

Oplossen van deze vergelijking is uitermate lastig daar in de gehele ruimte de 
stroomdichtheid j bekend dient te zijn. Bovendien is 1.3 een niet-lineaire 
differentiaalvergelijking. 

Laat ct> p -voudig toenemen en j met een factor s. Dan gaat deze laatste 
vergelijking over in : 

(1.4) 

Na omschrijven levert dit: 

(1.5) 

-1 -
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Deze vergelijking verandert niet als: 

s = p 312 

en dus kan men stellen: 

-afleiding van I- 41 312-verband 

(1.6) 

(1.7) 

waarbij g (r.r0 ) een functie van de gegeven geometrische opstelling (r0 ) en de 

plaats (r) is. 

We kunnen nu ook vaststellen dat de totale stroom I ook evenredig is met 

ci> 312 want : 

I = J j·df 
0 

(met J df een integraal over een oppervlak 0) 
0 

Dit is een lineaire functionaalbewerking op j. 

(1.8) 
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Appendix 11: AES/XPS-metingen 

Om na te gaan welke soort ionen door de emitter uitgezonden werd is een 

aluminium plaatje op de kathode bevestigd en beschoten met de 'positieve 

deeltjes' die van de emitter afkwamen. Na een dosis ionen ontvangen te hebben 

die voldoende is om het oppervlak van het aluminium plaatje met een aantal 

atoomlagen te bedekken is dit oppervlak onderzocht met AES en XPS metingen. 

Met AES werd op het onbeschoten aluminium plaatje geen natrium gedetec

teerd. op het beschoten aluminium plaatje wel. Zie grafieken 11.1 en 11.2: 

.. ~--~~~--~~~~~--~~-------~~ .• 
IIIIDJC 111111', P 

Grafieken /1.1 en 11.2: 

-. ~ ~ . . .• 
liKTIC m:ICY I [V 

Links het AES signaal van een onbeschoten aluminium plaatje en rechts dat van 
het met ionen uit de NAS-I emitter beschoten aluminium plaatje. Duidelijk is 
de af- en aanwezigheid van natrium te zien (zie pijl). De koolstofpiek is ver
schillend voor beide metingen. Op deze plaats zou een kleine kalium piek kun
nen liggen (aangegeven met 'K?'). XPS-metingen gaven echter aan dat er geen 
kalium op het oppervlak was te vinden. 

De aanwezigheid van Na+ -ionen in de ionenbundel is hiermee aangetoond. Over 

de zuiverheid van de Na+-bundel kan het volgende opgemerkt worden: Gezien 

het feit dat de ionisatie-energie in de exponentiële term van de Saha-langmuir

vergelijking (formule 3.2. hoofdstuk 3) voorkomt. kunnen alleen makkelijker ion
iseerbare elementen in de ionenbundel voorkomen (bv. K of Rb). Op het 

oppervlak van het aluminium plaatje werd geen kalium gedetecteerd en rubi
dium komt niet als verontreiniging voor. Als men later een lithium-ionenbundel 

zal willen produceren kan verontreiniging met natrium een rol gaan spelen. 

Oplossing voor eventuele problemen is bij de bereiding van het alkali

aluminium-silicaat uit te gaan van zuivere stoffen zonder verontreinigingen. 
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Appendix 111: De schaalwetten voor ruimteladingsstroming 

Hier volgt een wat uitgebreidere afleiding van de schaalwetten zoals die in 

§ 4.3 gegeven zijn. We beschouwen gelijkvormigheid in twee opzichten: 

1) Geometrisch gelijkvormig 

De verhoudingen van de overeenkomstige lineaire afmetingen zijn constant: 

L* 
l - = g 

Li 

* geeft het te vergelijken systeem aan. 

2) Gelijkvormigheid van potentialen op de elektroden 
De verhouding van de overeenkomstige potentialen zijn constant: 

q,* 
l 

<I> i 
= p 

(4.12) 

(4.13) 

Het is duidelijk dat het beschouwen van een ander systeem geen invloed heeft 

op de massa en lading van de ionen. noch op de waarde van de diëlektrische 

constante E0 • 

We gaan dus uit van: 

r* = g r en <I>* = p <I> 

dan volgt uit (hoofdstuk 4) vergelijking 4.7: 

'v! =[2;,<1> v, 

voor de snelheid v: 

* 1/ V = p 2V 

Uit {hoofdstuk 4) vergelijking 4.3: 

E = -\7<1> 

volgt voor de veldsterkte: 

E* = V* <I>* = g -t V <I>* 

=g-1 p \l<I> = g-1 P E 

(4.14) 

(4.7) 

(111.1) 

(4.3) 

(111.2) 
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Voor de kracht Fen de versnelling a geldt nu: 

F* - p g- 1F 

a* - p g- 1a 

Uit (4.4): 

\7 2<l> = - P / E0 

volgt voor de ruimtelading: 

p* = p g-2 p 

Vervolgens volgt uit (appendix 1) vergelijking 1.1: 

j pv 

j* - p312 g-2j 

en met (1.8): 

I = f j·df 
0 

geldt: 

I* = p3121 

en voor de doorlooptijd 

r = r* 
~= 
V 

_E_!_ - g p-'12 T 
p'h V 

(111.3) 

(111.4) 

(4.4) 

(111.5) 

(1.1) 

(111.6) 

(1.8) 

(111.7) 

(111.8) 

Zoals ook in hoofdstuk 4 is opgemerkt wordt vergelijking 111.7 de wet van 
geometrische gelijkheid genoemd: Als de dimensies van een systeem met een 
bepaalde geometrie met een factor g veranderen en de potentialen op de elek
troden blijven constant, dan blijft de stroom constant. 
Bij zo"n verandering verandert de stroomdichtheid met een factor g-2 en het 
oppervlak met een factor g 2• daardoor blijft hun product. ofwel vergelijking 1.8 
gelijk. 

Het prototype van de alkali-ionenbron zal met een factor 0.4 geschaald 
moeten worden om de gewenste dimensies voor het EARlSS-apparaat te ver
krijgen. Het is dan nodig dat de emissie van ionen aan het oppervlak van het 
natrium aluminium silicaat met een factor g-2= 6.25 verhoogd kan worden. 
Dit is mogelijk door de temperatuur van het natrium aluminium silicaat te 
verhogen. Afgezien van deze mogelijkheid is met het prototype reeds een totale 
bundelstroom van 250 nA gerealiseerd. Het is dus minimaal mogelijk om zonder 
de stroomdichtheid aan het emitterend oppervlak te vergroten met de 
definitieve ionenbron een bundelstroom van circa 40 nA te bereiken .. 
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Appendix IV Secundaire elektronen emissie 

Het verschijnsel van secundaire elektronenemissie treedt op als de ionen 
het metaaloppervlak van de bundeldetector raken. Er worden door de 'inslag' 

vrije elektronen gevormd. Deze secundaire elektronen komen uiteindelijk tegen 

de wand van de vacuümpot waardoor zij bijdragen aan de gemeten stroom. 

Door een positieve spanning te zetten op de bundeldetector ten opzichte van de 

vacuümpot kunnen de secundaire elektronen verhinderd worden de wand te 

bereiken. Zie figuur IV.1. 

vand 

Figuur IV.l: 
Schematische tekening van het ontstaan van secundaire elektronen. I; is de 
ionenstroom en Ie is de stroom van secundaire elektronen. Het is duidelijk dat 
de stroom secundaire elektronen met de stroom I 5 meegemeten wordt als de 
spanning van de detector gelijk is aan de wand. Door een positieve spanning te 
zetten op de bundeldetector kunnen de secundaire elektronen de detector niet 
verlaten. 

De secundaire elektronen opbrengst y is het aantal elektronen dat per ion 

vrijkomt. De positieve spanning op de detector moet gering zijn in vergelijking 

met de primaire bundelenergie om be·i-nvloeding van de ionenbundel te voork<r 

men. Men kan y bepalen door te meten mét en zonder positieve spanning. 

I 5-I; 

It 'Y = (IV.1) 

Waarbij: I 5 de stroom van ionen én elektronen is. gemeten met V 5 is 0 V en I; 
de stroom van alleen de ionen als er een voldoende positieve spanning op de 
bundel detector staat. Deze metingen zijn uitgevoerd met V 5 is 30 V en V 5 is 

60 V. Het resultaat staat in grafiek IV.2: 
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Grafiek /V.2: 
y als functie van de primaire ionen-energie gemeten bij V 5 = 30V (+) en 
V 5 = 60V (O). Het verloop is haast lineair. Bij V 5 = 30V valt de curve eerder 
af omdat kennelijk elektronen gevormd worden met een energie graer dan 30 
eV. Door V 5 te verlwgen naar 60 V kunnen ook deze secundaire elektronen de 
bundeldetector niet verlaten en meet men een toenemende secundaire elek
tronenopbrengst. 

De secundaire elektronen opbrengst is lineair met de energie van de opval

lende ionen. Duidelijk is vast te stellen dat vanaf een energie van ongeveer 

1400 V er secundaire elektronen gevormd worden met een energie groter dan 30 
eV. Door een spanning op de bundeldetector te verhogen worden ook deze 

tegengehouden bij energiëen groter dan 1400 V. 
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