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Samenvatting 

Dit afstudeerverslag behandelt het detectiesysteem van het EARISS-apparaat. EAR
ISS. Energy and Angle Resolved Ion Scattering Spectroscopy. is een zeer gevoelige en 
nauwkeurige spectrometer voor oppervlakte-analyse. Tevens zal in dit verslag aandacht 
worden geschonken aan de eerste inleidende metingen met EARISS. 

Oppervlakte-onderzoek is vooral van groot technologisch belang. Er zijn een groot 
aantal verschillende oppervlakte-analysetechnieken bekend. Een techniek die gevoelig 
genoeg is om slechts de allerbuitenste atoomlaag van een oppervlak te bestuderen is LEIS. 
Low-Energy Ion Scattering. Bij deze techniek wordt een bundel ionen op het oppervlak 
geschoten. De samenstelling van een oppervlak kan bepaald worden uit de energie van de 
verstrooide ionen. Tevens is het mogelijk om met LEIS structuuronderzoek te verrichten. 

Door het bombardement met ionen wordt het oppervlak beschadigd. Het is daarom 
van belang om een zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van de verstrooide ionen. Met 
EARISS is het mogelijk om gelijktijdig energie- en hoekafhankelijke metingen te verrichten. 
Dit beperkt de meettijd en dus de oppervlaktebeschadiging. 

De aan het oppervlak verstrooide ionen komen terecht in het EARISS-detectiesysteem. 
Het detectiesysteem bestaat uit een tweetal microchannel plates. een collector en een sig
naalverwerkingssysteem. Met behulp van een tweetal microchannel plates wordt het sig
naal versterkt. Een microchannel plate produceert een wolk van elektronen bij inval van 
een ion op de plaat. De elektronenwolk wordt opgevangen op de collector. De combinatie 
van de microchannel plates en collector voldeed niet aan de verwachtingen. Een onderzoek 
naar de oorzaken hiervan resulteerde in een aantal aanpassingen binnen het detectiesy
steem. 

Metingen met de EARlSS-opstelling hebben voornamelijk plaatsgevonden met behulp 
van een voorlopige collector. Met deze collector waren slechts energie-afhankelijke 
metingen mogelijk. 
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1. Algemene inleiding 

1.1. Oppervlakte-onderzoek 

Onder een oppervlak verstaan we in het algemeen het scheidingsvlak tussen twee ver
schillende media. Dit kan bijvoorbeeld het scheidingsvlak zijn tussen een vaste stof ener
zijds en een gas. vloeistof of vacuüm anderzijds maar het kan ook het scheidingsvlak zijn 
tussen een vloeistof en een gas. In dit verslag wordt onder een oppervlak verstaan: het 
scheidingsvlak tussen een vaste stof en vacuüm. 

Afhankelijk van het onderzoeksgebied (welk proces willen we onderzoeken) en de 
gebruikte analysemethode (welke meetmethode gebruiken we) kunnen we één of meerdere 
atoomlagen tot het oppervlak rekenen. De meeste oppervlakte-analysetechnieken geven 
informatie over maximaal de eerste 5 à 10 atoomlagen. Zeer oppervlakte gevoelige tech
nieken zoals LEIS (Low-Energy Ion Spectroscopy) [ 1 ]. FIM (Field Ion Microscopy) [2] en, 
een zeer recente techniek. STM (Scanning Tunneling Microscopy) [3] geven informatie over 
de eerste één à twee atoomlagen. Formeel gezien is het oppervlak dat gedeelte van de vaste 
stof dat beïnvloed wordt door de faseovergang ( de overgang van de vaste stof naar het 
vacuüm). 

Oppervlakte-onderzoek is vooral van groot technologisch belang. Onderzoeksgebieden 
zijn onder andere: 

-corrosie 
- adhesie (hechting) 
- kristalgroei (halfgeleiders) 
- katalyse (chemische industrie) 
- chemische reacties (oxidatie) 
- verbetering van metalen en legeringen 
- elektronenemissie van de vaste stof 
-halfgeleiders (schaalverkleining. dunne lagen) 
-wrijving 
- metaalmoeheid 

De reden voor onderzoek naar oppervlakken is dat de structuur en de samenstelling 
van oppervlakken sterk kan verschillen van die van de bulk. de dieper gelegen atoomlagen. 
De oorzaak van deze verschillen wordt duidelijk als men beschouwt wat er gebeurt bij het 
maken van een nieuw oppervlak door een voorwerp te breken [4]. 

Het nieuw gemaakte oppervlak zal in het algemeen sterk reactief zijn en een hoge 
oppervlakte-energie bezitten. Atomen in de buitenste laag (of lagen) zullen niet langer in 
evenwicht zijn met hun omgeving. Zij zullen zich gaan reorganiseren om een nieuw 
evenwicht te verkrijgen. Hierbij kunnen een drietal belangrijke effecten optreden: 

Ten eerste kan de afstand van de buitenste atoomlaag tot de tweede laag verschillend 
worden van de afstand tussen de atoomlagen in de bulk. Dit effect kan ook in wat dieper 
gelegen lagen optreden. 

Ten tweede kunnen er wijzigingen optreden evenwijdig aan het opperviak. De 
eenheidscel aan het oppervlak kan zelfs zeer sterk gaan verschillen van de eenheidscel in de 
bulk. De twee genoemde effecten leiden bij metalen slechts tot zeer kleine veranderingen in 
de atomaire afstanden (relaxatieverschijnselen) maar kunnen bij halfgeleiders daarentegen 
veranderingen veroorzaken waardoor de periodiciteit van de nieuwe structuur anders 
wordt dan de periodiciteit in de bulk (reconstructie). Een goed voorbeeld hiervan is het 
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Si-( 111 )-oppervlak. 

Bestaat het te breken materiaal uit verschillende soorten atomen en moleculen dan 
kunnen de processen. waarmee het oppervlak zijn energie tracht te verlagen. veel 
ingrijpender zijn. De concentratie van componenten met een lage oppervlakte-energie zal. 
als de diffusiesnelheid dit toelaat. aan het oppervlak vergroot worden. Dit verschijnsel 
noemt men oppervlaktesegregatie. De grootte en snelheid hiervan is sterk afhankelijk van 
het preparaat [5]. 

In deze paragraaf is in het kort ingegaan op het belang van het oppervlakte-onderzoek 
binnen de industrie en de fysica. In het vervolg van dit hoofdstuk zullen enkele 
belangrijke oppervlakte-analysetechnieken aan de orde komen (§ 1.2.). Oppervlakte
onderzoek is nauw verbonden met de mogelijkheid om te werken met Ultra-Hoog
Vacuümsystemen. Aan de noodzaak hiervan zal aandacht worden gegeven in §1.3. De 
laatste paragraaf (§1.4.) van dit hoofdstuk zal handelen over de inhoud van het afstu
deeronderzoek. 

1.2. Oppervlakte-analysetechnieken 

Informatie over de structuur en de samenstelling van een oppervlak kan verkregen 
worden door de bestudering van interacties van bundels atomen. elektronen. ionen of 
fotonen met het oppervlak. Deze deeltjes worden gereflecteerd of geadsorbeerd aan het 
oppervlak of kunnen daar nieuwe (secundaire) deeltjes produceren. 

De laagdikte waaruit informatie wordt verkregen wordt bepaald door de diepte 
waaruit de (secundaire) deeltjes kunnen ontsnappen. In de meeste gevallen zijn de experi
mentele condities zo gekozen dat er een sterke interactie bestaat tussen de vaste stof en de 
secundaire deeltjes. Daarom zal de informatiediepte slechts een paar atoomlagen bedragen. 

Enkele bekende oppervlakte-analysetechnieken zijn gegeven in tabel 1.1. Een aantal 
van deze technieken zijn erg oppervlakte gevoelig wat wil zeggen dat ze slechts informatie 
geven over de allerbuitenste atoomlagen (1 à 2) van de vaste stof. 

Behalve de informatiediepte zijn ook andere eigenschappen van de techniek van 
belang. zoals: de gevoeligheid. kwantitatieve en/of kwalitatieve analyse. analyse van struc
tuur en/of samenstelling en het al of niet destructief zijn van de de techniek. 

Enkele technieken zullen hieronder in het kort besproken worden. 

Technieken zoals AES. XPS en LEED maken gebruik van elektronen. De gemiddelde 
vrije weglengte van elektronen in de vaste stof is bij energieën van zo'n 10 tot 1000 eV vrij 
klein. zie figuur 1.1. Enkel elektronen die geëmitteerd zijn uit de bovenste atoomlagen van 
de vaste stof geven informatie over de samenstelling en/ of de structuur van die lagen. 

Elektronen worden in de vaste stof zowel elastisch als inelastisch verstrooid. Een 
methode die gebruik maakt van de elastisch verstrooide elektronen is LEED (Low-Energy 
Electron Di:ffraction). Bij deze techniek worden elektronen op het preparaat geschoten en de 
gereflecteerde elektronen worden door een energie-analysator geselecteerd. Slechts die elek
tronen die elastisch verstrooid zijn worden gedetecteerd. zie figuur 1.2. De DeBroglie
golfiengte À wordt gegeven door de vergelijking: 

.\= 
h 

(1.3) 
mv 
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figuur 1.1: de gemiddelde vrije weglengte van het elektron l in verschillende vaste 
stoffen als functie van de energie E van het elektron, uit/6/. 
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met m de massa van het elektron. v de snelheid van het elektron en h de constante van 
Planck. 

De golflengte van elektronen met een energie van zo'n 150 eV is van dezelfde orde als 
de interatomaire afstanden in de vaste stof. zo'n 0.1 nm. De diffractiepatronen die hier
door ontstaan kunnen met behulp van een fosforiserend scherm zichtbaar gemaakt worden. 
Met de relatie van Bragg kunnen de dimensies van de eenheidscel aan het oppervlak 
bepaald worden. Een vereiste is echter wel dat de atomaire structuur van het oppervlak 
een regelmaat vertoont. 

AES (Auger Electron Spectroscopy) maakt gebruik van de inelastisch verstrooide 
elektronen [4]. In figuur 1.3.a is het Auger-proces schematisch weergegeven. Een invallend 
elektron. met een energie van 1 à 2 keV. kan een elektron uit één van de binnenste schillen 
van het oppervlakte-atoom verwijderen. Het hierdoor ontstane gat kan worden opgevuld 
door een elektron uit een meer naar buiten gelegen schil. De energie die hierbij vrijkomt 
kan als röntgenquant worden uitgezonden of kan worden overgedragen aan een ander elek
tron in het atoom dat hierdoor vrijkomt. De kinetische energie van de secundaire elek
tronen die hierbij vrijkomen is karakteristiek voor het soort atoom. Het is op deze wijze 
mogelijk om een kwantitatieve analyse van de oppervlaktesamenstelling te maken. 

Vergelijkbare processen spelen zich ook af bij XPS (X-ray Pboton-elektron Spectros
copy ). zie figuur 1.3.b. Deze techniek staat ook bekend onder de naam ESCA (Electron 
Spectroscopy for Chemica! Analysis). Door absorptie van röntgenquanta kunnen elek
tronen uit de oppervlakte-atomen vrijgemaakt worden. Dit kunnen Auger-elektronen zijn 
maar ook elektronen zijn die direct door een röntgenquant vrijgemaakt zijn. Door een 
tweede meting te verrichten met röntgenquanta van een iets andere energie kunnen de twee 
soorten pieken in het spectrum gescheiden worden. XPS geeft in essentie dezelfde informa
tie als AES. 

Bij ellipsametrie hangt de oppervlaktegevoeligheid niet af van de vrije weglengte van 
de deeltjes. Ellipsametrie is een optische reflectietechniek die gebruik maakt van de 
verandering van de polarisatierichting van gepolariseerd monochromatisch licht bij reflectie 
aan een oppervlak. Met deze techniek worden voornamelijk laagdiktes gemeten tussen de 
0.1 nm en de 0.05 p.m. 

Enkele belangrijke oppervlakte-analysetechnieken maken gebruik van ionenbundels. 
Invallende ionen kunnen aan het oppervlak verstrooid worden. Uit de energie en de 
hoekverdeling van de verstrooide ionen kan informatie verkregen worden over het 
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oppervlakte- invallende 
analyse- deeltjes 

technieken 

uittre-
dende 
deeltjes 

!SS 
SIMS 
NIRMS 
INS 
IIL 
ESD 
LEED 
AES 
ELS 
APS 
ESCA 
XPS 
UPS 

ionen elektronen fotonen 

!SS 
ionen (NIRMS) ESD 

SIMS 

elek- LEED ESCA 
tro- INS AES (XPS) 
nen ELS UPS 

foto-
IIL APS 

ellips a-
nen metrie 

Ion Scattering Spectroscopy 
Secondairy Ion Mass Speetrometry 
Noble-gas-Ion Refiection Mass Spectroscopy 
Ion-Neutralisation Spectroscopy 
Ion-lnduced Light emissian 
Electron-Stimulated Desorption 
Low-Energy Electron Diffraction 
Auger Electron Spectroscopy 
Electron energy-Loss Spectroscopy 
Appearance-Potential Spectroscopy 
Electron Spectroscopy for Chemical Analysis 
X-ray Photo-electron Spectroscopy 
Ultraviolet Photo-elearon Spectroscopy 

tabel 1.1: de verschillende mogelijkheden voor oppervlakte-analyse door 
wisselwerking van de buitenste atoomlagen met een bundel ionen, elektronen of 
fotonen. Bij het onderzoek detecteert men de ionen, elektronen of fotonen die bij 
de wisselwerking worden geëmitteerd. 

oppervlak. bijvoorbeeld ISS (Ion Scattering Spectroscopy). Een andere techniek. SL.\1S 
(Secundary Ion Mass Spectroscopy ). maakt gebruik van secundaire ionen die aan het 
oppervlak vrijgemaakt worden. 

De SIMS-analysetechniek is erg gevoelig maar de resultaten hangen sterk af van de 
topografie en de samenstelling van het oppervlak. Dit maakt het zeer moeilijk om kwalita
tieve en dus ook om kwantitatieve metingen te verrichten [6]. 

Bij ISS (of NIRMS. Noble-gas-Ion Reflection Mass Spectroscopy) wordt de energie van 
de verstrooide ionen bepaald. Uit de verkregen energiespectra is de samenstelling en/ of de 
structuur van het oppervlak af te leiden. Bij deze techniek vallen een drietal gebieden te 

. onderscheiden [7]: 
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figuur 1.2: opstelling voor het bedrijven van AES en LEED. Het preparaDt S 
wordt door het kanon E gebombardeer.d met elektronen. Om het preparaDt bevin
den zich vier concentrische, bolvormige elektroden, waarvan de krommingsmiddel
punten samenvallen met het trefpunt van de elektronenbundel op het preparaDt. 
Drie van deze elektroden zijn de roosters G 1> G 2 en G 3; de vierde elektrode C 
dient bij LEED als fosforiserend scherm en bij AES als collector. G 1 en S staan 
beide steeds op aardpotentiaal, de ruimte ertussen is daardoor veldvrij. De elek
tronen bewegen dus na het verlaten van het preparaot rechtlijnig verder in de 
richting van uittreden. De beide andere roosters dienen voor de energieselectie. 
Bij LEED worden de elektronen vervolgens naversneld om ze met voldoend hoge 
energie op het scherm te laten vallen zodat een goede lichtopbrengst verkregen 
wordt. Bij AES leveren deze roosters een variabel tegenveld dat dient om de ener
gieverdeling van de Auger-elektronen te analyseren. Uit /6/. 

9 

• Low-Energy Ion Scattering (LEIS). Bij deze techniek worden edelgas-ionen en alkali
ionen gebruikt met energieën tot zo'n 10 keV. In hoofdstuk 2 zal op deze techniek uit
voerig worden ingegaan. 

• Medium-Energy Ion Scattering (MEIS). Hierbij worden ionen gebruikt met energieën 
tussen de 10 en de 100 keV. 

• High-Energy Ion Scattering (HElS). een techniek die beter bekend staat als RBS 
(Rutherford Back-Scattering). Hierbij worden H+ of He+ ionen gebruikt met energieën 
tot een paar MeV. De informatiediepte van RBS kan zelfs oplopen tot ca. 1 p.m. 
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figuur 1.3.a: het Auger-proces. Links: het ontstaan van een gat in een binnenschil 
van één van de oppen~lak.te-atomen als gevolg van een binnenkomend elektron. 
Rechts: het opvullen van dit gat door een elektron uit een lwger gelegen band; de 
energie die hierbij vrijkomt, wordt overgedragen aan een ander elektron, dat ver
volgens geëmitteerd wordt. De energie van de geëmitteerde elektronen is gelijk 
aan het verschil van de energieën E en E en daarmee karakteristiek voor het 
niveauschema van het betrokken element. 

figuur 1.3.b: XPS. Een invallend röntgenquant kan een elektron vrijmaken uit één 
van de schillen. De energie van het elektron is gelijk aan h v-E. 

1.3. Oppervlakte-onderzoek en Ultra-Hoog Vacuümsystemen 

Het is van groot belang om bij oppervlakte-analyse te kunnen beschikken over schone 
oppervlakken. Uit de kinetische gastheorie weten we dat de hoeveelheid gas die een 
oppervlak per tijdseenheid raakt gelijk is aan: 

N = 3.52 1022 7Jfn:- (1.1) 

met N het aantal moleculen die per seconde op 1 cm2 van het oppervlak terechtkomen. p 
de druk in Torr. M de gemiddelde molaire massa van het gas (g/mol) en T de absolute 
temperatuur (K). 

Stel dat het aantal moleculen dat nodig is om 1 cm2 van het oppervlak te bedekken 
met een monolaag gelijk is aan n en dat de kans dat een molecuul blijft plakken nadat het 
met het oppervlak in aanraking is geweest gelijk is aan oe 

Dan volgt dat de tijd t die nodig is om een monolaag verv-uiling op het oppervlak te 
krijgen gelijk is aan: 



t = 2.84 10-23 n ..fMT 
pOt. 
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(1.2) 

met n:::::: 2 1015 atomen/cm2
• 01. = 1. M:::::: 28 g/mol enT = 295 K volgt dat bij blootstel

ling aan de buitenlucht er slechts 10 ns nodig zijn om een monolaag te vormen en dat er bij 
een druk van 10-6 Torr er minder dan 10 s nodig is. Meettijden van 10 tot 15 minuten 
vereisen een druk die lager is dan 10-9 Torr. 

In dit voorbeeld is 01. (de stickingscoëffi.ciënt) gelijkgesteld aan 1. Voor veel 
oppervlakken is 01. veellager (zo'n duizend maal) en kan de druk evenredig hoger zijn. 

Het was pas in de loop van de jaren zestig mogelijk om uitgebreid onderzoek aan 
oppervlakken te verrichten omdat toen Ultra-Hoog Vacuüum (UHV) systemen (commer
cieel) verkrijgbaar werden (drukken lager dan 10-9 Torr ). 

Ondanks de (chemische) voorbehandelingen die veel preparaten hebben ondergaan zijn 
ze in het algemeen toch nog vuil als ze in het UHV -systeem worden ingebracht. Bekende 
technieken om de preparaten schoon te krijgen zijn ionenbombardement (sputteren) en 
verhitten (annealen). Sputteren verwijdert contaminanten van het oppervlak maar heeft 
als nadeel dat het de structuur en de samenstelling van het oppervlak beïnvloedt. 
Annealen zorgt voor herstel van het oppervlak maar kan ook segregatie veroorzaken. Een 
combinatie van sputteren en annealen wordt veel toegepast. 

Andere technieken zijn het. in situ. splijten of snijden van materialen en het 
blootstellen van het oppervlak aan reactieve gassen (zuurstof. waterstof). 

Een preparaatopslag- en een preparaatintroductie-systeem kunnen zeer handig zijn. 
Preparaten kunnen in het systeem worden opgeslagen onder redelijk schone omstan
digheden en kunnen in het UHV-systeem worden geïntroduceerd zonder dat er verlies van 
het vacuüm optreedt. 

1.4. Afstudeeronderzoek 

Tijdens de afstudeerperiode is gewerkt met LEIS (Low-Energy Ion Scattering). In 
hoofdstuk 2 zal uitvoerig worden ingegaan op deze oppervlakte-analysetechniek. De opstel
ling waarmee gewerkt is verschilt nogal van de bestaande LEIS-apparatuur. Het meest fun
damentele verschil met andere apparatuur is wel de mogelijkheid om van de verstrooide 
ionen gelijktijdig een energie- en een hoekspectrum te verkrijgen. De opstelling is om deze 
redenen E.ARISS (Energy and Angle Resolved Ion Scattering Spectroscopy) gedoopt. Op de 
EARlSS-opstelling wordt in hoofdstuk 3 nader ingegaan. Tijdens het afstudeerwerk is veel 
aandacht geschonken aan de detectie van de verstrooide ionen. De ionen afkomstig van het 
preparaat worden door een energie-analysator op energie geselecteerd en komen vervolgens 
terecht in een detectiesysteem. Dit systeem bestaat uit een tweetal microchannel plates die 
dienen om het signaal te versterken (hoofdstuk 4) en een collectorplaat. Microchannel 
plates produceren bij inval van een deeltje op de plaat een wolk van elektronen (ca. 103 ). 

Voor een goede werking van het detectiesysteem is het van belang dat deze wolk aan een 
aantal eisen voldoet. In hoofdstuk 4 wordt tevens aandacht gegeven aan deze eisen. Er zijn 
een tweetal verschillende collectorplaten gebruikt. Deze zullen in hoofdstuk 5 besproken 
worden. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de samenstelling van het EARISS
detectiesysteem. De verwerking van het meetsignaal zal in hoof ctstuk 7 aan de orde 
komen. Tenslotte zal in hoofdstuk 8 een overzicht gegeven worden van de eerste resultaten 
en zal er ingegaan worden op de problemen die bij de metingen naar voren zijn gekomen. 
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2. Low-Energy Ion Scattering (LEIS) 

In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op een bepaalde oppervlakte-analysetechniek: 
Low-Energy Ion Scattering. Bij deze techniek worden laag energetische ionen op een 
oppervlak geschoten. De wisselwerking tussen de ionen en de atomen aan het oppervlak is 
op te vatten als een klassieke twee deeltjes botsing (§2.1.). Behalve onderzoek naar de 
samenstelling (§2.2.) van een oppervlak is met LEIS ook structuuronderzoek (§2.3.) 
mogelijk. Enkele praktische aspecten zullen in de laatste paragraaf (§2.4.) behandeld wor
den. 

2.1. Inleiding 

In figuur 2.1. is de oppervlakte-analysetechniek LEIS schematisch weergegeven. Met 
behulp van een ionenbron en een stuk ionenoptica wordt een bundel. op massa geselec
teerde. ionen geproduceerd. De energie van de ionen ligt tussen de 1 en de 10 keV. De 
ionenbundel wordt op een preparaat gericht. De ionen worden door de oppervlakte-atomen 
van het preparaat verstrooid. De energie van de verstrooide ionen is een functie van de 
massa van de ionen. de massa van de oppervlakte-atomen. de strooihoek en de energie van 
de invallende ionen. Door het energiespectrum van de verstrooide ionen te analyseren 
(energie-analysator) bij bekende primaire energie en massa van de ionen en een bekende 
strooihoek is het mogelijk om onderzoek naar de samenstelling van het oppervlak te ver
richten. In figuur 2.1. is een voorbeeld gegeven van een op deze wijze verkregen energiespec
trum. 

Het verstrooiingsproces kan worden opgevat als een klassieke botsing tussen twee 
deeltjes. Dit maakt de interpretatie van de resultaten vrij gemakkelijk. Dat de verstrooiing 
inderdaad als klassiek kan worden opgevat volgt uit de onderstaande redenering: 

Ten eerste is de DeBroglie-golfiengte van de ionen veel kleiner dan de afstand tussen 
twee atomen aan het oppervlak (zie vergelijking 1.3). Een Ne+ -ion met een energie van 1 
keV heeft een golflengte van 0.0002 nm terwijl de interatomaire afstanden aan het 
oppervlak van de orde 0.2 nm zijn. Tenzij de verstrooiingshoek zeer klein is. kunnen 
diffractie-effecten verwaarloosd worden. 

Ten tweede komt de feitelijke verstrooiing voort uit de kern-kern-afstoting. Effecten 
waarbij de elektronenconfiguratie van de ionen en de oppervlakte-atomen een rol spelen 
kunnen veelal verwaarloosd worden (deze effecten geven onder meer aanleiding tot inelas
tische verliezen §2.2.). De afstand van dichtste nadering tot. de atoomkern bedraagt ca. 
0.05 nm in het gegeven energiegebied. De botsing is volkomen elastisch en omdat de 
afstand atoom-ion zo klein wordt kunnen we spreken van binaire botsingen. tussen één 
enkel atoom en één enkel ion. 

Ten derde kunnen de oppervlakte-atomen als vrij beschouwd worden. Dit omdat de 
interactietijd gedurende een botsing (::: 10-15 s) veel korter is dan de vibratietijd van de 
oppervlakte-atomen (::::::: 10- 13 s). Bij zeer lage energieën ( < 100 eV) wordt de interactietijd 
wel vergelijkbaar met de vibratietijd en zal hiermee rekening moeten worden gehouden. 
Oqk de vibratie-energie van de oppervlakte-atomen bij kamertemperatuur kan veelal 
verwaarloosd worden in vergelijking tot de energie van de invallende ionen. 

Bij LEIS wordt voornamelijk gebruik gemaakt van edelgas-ionen. Deze ionen hebben 
een sterke elektronenaffiniteit. De kans dat deze ionen geneutraliseerd worden tijdens een 
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figuur 2.1: schematische weergave van LEIS. Een bundel (edelgas-) ionen, op mas
sa geselecteerd, met een energie E wardt geschoten op een preparaat. Alle ionen 
die niet geneutraliseerd zijn en onder een hoek 9 ten opzichte van de invallende 
bundel het preparaat verlaten warden met behulp van een energie-analysator 
gedetecteerd, uit /1 J. 
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figuur 2.2: een typisch LEis-spectrum. In dit geval de verstrooiing van Ne+ ionen 
aan een (com.mzrcieel verkrijgbaar) PVC-preparaat, uit /5/. 
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botsing met een oppervlakte atoom is erg groot. orde 99.99% voor He+. Hierdoor is de 
kans dat een ion na interactie met meerdere atomen nog geïoniseerd is erg klein. ca. 10000 
maal kleiner dan na een enkele botsing. Detecteren we slechts ionen en geen neutralen dan 
kunnen we stellen dat het signaal afkomstig is van enkelvoudige botsingen aan het 
oppervlak. Het is immers zeer onwaarschijnlijk dat een ion door de buitenste laag heen 
komt. met de tweede laag botst en weer door de buitenste laag, geïoniseerd. naar buiten 
komt. 

Deze grote oppervlaktegevoeligheid is duidelijk aangetoond door experimenten van 
Brongersma en Mul [1]. In hun experiment werd op een Si-(111)-oppervlak een monolaag 
Br geadsorbeerd. Het Si-signaal verdween geheel en er bleef slechts een Sr-signaal over. 
Ook experimenten van Brongersma aan een Zn-S-kristal tonen duidelijk de oppervlak
tegevoeligheid van LEIS aan [6]. 

Met alkali-ionen of waterstof-ionen kan ook LEIS bedreven worden. Door de lage 
neutralisatie kans zorgen deze experimenten voor een relatief hoge intensiteit van ver
strooide ionen en een minder hoge oppervlaktegevoeligheid. Dubbele botsingen kunnen met 
deze ionen echter wel goed bestudeerd worden. 

2.2. Theoretische achtergronden van LEIS 

Een klassieke twee deeltjes botsing kan volledig beschreven worden met de wetten 
van behoud van energie en impuls: 

(2.1) 

- -"' Pi 1 +Pa 1 
...... 

= Pï2 -+ Pa2 (2.2) 

In deze vergelijkingen is E de energie. p de impuls. o: de hoek tussen de banen van het 
invallende ion en het geraakte atoom en (J de verstrooiingshoek van het ion. De indices i en 
a geven aan of het het ion of het atoom betreft en de indices 1 en 2 geven aan of het de 
energie of de impuls voor (1) of na (2) de botsing betreft. Q is een energieterm die de 
inelastische verliezen voor zijn rekening neemt. Het een en ander is in figuur 2.3 nog eens 
weergegeven. 

Bij een volkomen elastische botsing (Q =0) waarbij het atoom voor de botsing stil 
staat (Ea 1 =0) volgt uit de vergelijkingen (2.1) tot en met (2.3): 

(2.4) 

4q 
(2.5) 

(l+q )2 

(2.6) 



Low-Energy Ion Scattering (LEIS) 
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figuur 2.3: verstrooiing van een ion aan een oppervlakte-atoom. Een invallend ion 
met massa M; en energie E; 1 wordt verstrooid onder een hoek 9 aan een atoom 
met massa Ma. Het atoom heeft een verwaarloosbare thermische energie. De ener
gie van het verstrooide ion is gelijk aan Ei 2 , die van het atoom Ea 2 . De overeen
komende impulsmomenten p zijn eveneens in de figuur weergegeven. 
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met Ma en M; de massa's van het atoom en het ion. Het plus teken in vergelijking (2.4) is 
geldig voor q > 1 en voor q ~ 1 zijn beide tekens geldig onder de voorwaarde dat 
q 2-sin29 ~0. 

Bij bekende Eli. Mi en 9 kan door meting van E; 2 de massa van het oppervlakte
atoom bejaald worden. In figuur 2.4 is k 2 (= Ei 2/Ei 1) als functie van Ma uitgezet voor 
He+-. Ne -en Ar+-ionen bij een strooihoek van 145°. 

In figuur 2.5 is k 2 uitgezet als functie van de strooihoek 9 voor verschillende mas
saverhoudingen q. 

Voor de kwantificatie van LE18-spectra is het van belang om de intensiteit van de 
verstrooide ionen te bepalen. Deze intensiteit y+ hangt zowel van het verstrooiingsproces 
zelf (werkzame doorsnede u) als van de neutralisatieprocessen (fractie ionen na verstrooi
ing p+) af: 

y+ =up+ (2.7) 

Een karakteristiek spectrum van y+ is gegeven in figuur 2.6. De vorm van de curve is 
een gevolg van het feit dat u met de energie afneemt terwijl p+ naar 1 gaat. 

De werkzame doorsnede u van de verstrooiing is ondermeer afhankelijk van de 
interactiepotentiaal tussen het ion en het atoom. V oor hoge energieën (RBS) kan deze 
potentiaal benaderd worden door de Coulomb-potentiaal (kern-kern-afstoting). Voor 
lagere energieëen van het ion wordt de kern van het atoom afgeschermd door de elek
tronen. De Coulomb-potentiaal kan dan vermenigvuldigd worden met een zogenaamde 
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figuur 2.4: k 2 als functie van de massa van het oppervlakte-atoom voor verschil
lende edelgas ionen, 9=145°. 

<::> .... 
'- 0.5 .... 

0 

figuur 2.5: k 2 =(Ei 2 /Ei 1) als functie van de strooi/wek 9 bij verschiJlende mas
saverhoudingen q, uit [12/. 

screeningfunctie cl>(r la). met r de kern-kern afstand en a de screeninglengte. 
Afhankelijk van het toepassingsgebied (energiegebied) wordt een bepaalde screeningsfunc
tie gekozen. Een veel gebruikte screeningfunctie voor LEIS-toepassingen is gegeven door 
Molière [14]. Een andere benadering van de interactiepotentiaal is onder andere gegeven 
·door Bom en Mayer. Een belangrijk gegeven is dat de werkzame doorsnede bij benadering 
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figuur 2.6: de intensiteit van de verstrooide ionen y+ als functie van de energie 
van invallende Ne+ -ionen op Ni. 

evenredig is met sin-4(9/2). met 9 de strooihoek. 
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De andere belangrijke variabele voor de kwantificatie van LEI8-spectra is de fractie 
ionen na een verstrooiing. Voor de werkzame doorsnede (j zijn er redelijke benaderingen te 
maken. Voor de fractie ionen na verstrooiing p+ is dit (nog) niet het geval. Een methode 
om het neutralisatieproces te beschrijven is om het proces op te vatten· als een Auger
proces. Een elektron van het atoom neutraliseert het ion en een tweede elektron kan de 
resterende energie overnemen en geëmitteerd worden. Het gevolg hiervan is dat er inelas
tische verliezen optreden. De kans dat een elektron overspringt neemt exponentieel af met 
de afstand tussen ion en atoom en is tevens afhankelijk van de interactietijd. dus de 
snelheid van het ion ten opzichte van het atoom: 

vo 
p+ =A exp(--) 

V: 
(2.8) 

Met v= de snelheidscomponent evenwijdig aan het oppervlak en v 0 een karakteris
tieke snelheid die bepaald wordt door de combinatie atoom-ion. 

Dit model is zeer eenvoudig en kan slechts in een beperkt aantal gevallen de toets met 
het experiment doorstaan. Het is daarom ook uitermate belangrijk om verder onderzoek 
naar neutralisatieprocessen te verrichtten wil men in staan zijn om werkelijk kwantitatieve 
LEIS te bedrijven. Voorlopig zal men zich bij experimenten moeten behelpen met 
ijkprepara ten. 

Een bijzonder neutralisatieproces treedt op als He+ -ionen gebruikt worden voor het 
onderzoek van Pb- of Bi-oppervlakken. Hierbij kunnen vreemde energiespectra verkregen 
worden. zie figuur 2.7. De verklaring van dit (quasi) resonante gedrag zit hem in de onder
linge ligging van de energieniveau's van He en Pb (of Bi) ten opzichte van elkaar. Pb en He 
hebben beide een energieniveau bij 24.5 eV. Een elektron kan zich verplaatsen tussen de 
twee atomen zonder dat er energie wordt overgedragen. Afhankelijk van de interactietijd 
(een functie van de energie van het ion) kan het elektron een aantal sprongen maken en is 
het He-deeltje wel of niet geneutraliseerd en verloren voor de detectie. Deze Rosen-Zener
overgangen kunnen vermeden worden door een juiste keuze van het ion ten aanzien van het 
atoom [8]. 



18 Low-Energy Ion Scattering (LEIS) 

l 
c 
0 

" "' ]! 
ö 
u 
111 

0 1000 2000 
E 1(eV) ---+ 

figuur 2.7: resonante ladingsoverdrac/U leidt tot oscillaties in het spectnun bij 
beschieting van Bi door He-f -ionen, uit ( 8/. 

Bij de vergelijkingen (2.4). (2.5) en (2.6) is gesteld dat Q=Ea 1=0. dat wil zeggen er 
zijn geen thermische vibraties en geen inelastische verlie:zen. In de praktijk kunnen deze 
verschijnselen echter wel optreden. Beschouwen we eerst inelastische verlie:zen en stellen 
we Ea 1= 0. 
Er volgt: 

1 [ cos6 + ( q 2 - sin29 - q (q + 1 )Q )'n P 
(1+q )2 Eil 

(2.9) 

voor q ~ l/(1-(Q IE; 1)). Indien Q <<E; 1 dan is deze vergelijking te benaderen door: 

aE;2 =- q Q 
1+q-cos6/k 

(2.10) 

Waarin k gegeven is door vergelijking (2.4) en aE; 2 het energieverschil is tussen E;2 

met en zonder inelastische verliezen. 

In het energiegebied waarbij met LEIS gewerkt wordt zijn er een tweetal theorieën die 
het energieverlies Q beschrijven. 

De Firsov-theorie is gebaseerd op de overdracht van energie en impuls van de elek
tronen van het ion op de elektronen van het atoom. een Auger-proces. zie pagina 17. Een 
tweede theorie is gegeven door Lindhard en Scharff. Kernpunt bij deze theorie is de over
dracht van energie gedurende de botsing van een atoom- of ionkern met een elektron~ Een 
kort overzicht van deze theorieën is ondermeer gegeven in [12]. De processen die voor de 
inelastische verlie:zen zorgen worden nog niet geheel begrepen. Inelastische verliezen zorgen 
voor een verbreding en een verschuiving van de pieken in het energiespectrum. In de 
meeste gevallen bedragen de inelastische verliezen bij LEis-metingen slechts enkele procen
ten van de uiteindelijke energie na verstrooiing. Inelastische effecten kunnen daarom mee
stal verwaarloosd worden. 

Thermische vibraties kunnen ook een kleine invloed uitoefenen op de energie van het 
verstrooide ion. Voor 9=180° is de afwijking ten opzichte van E; 2: 
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8 q -1 r-=-=--= 2 ,jqE; tEa 1 
(q +1) 

(2.11) 

maximaal [12]. Ea 1 is de vibratie-energie van het oppervlakte-atoom. Het teken van 
llEvihr kan zowel positief als negatief zijn. afhankelijk van de richting waarin het 
oppervlakte atoom beweegt. Daarom verandert de plaats van de piek niet maar de piek ver
breedt wel. Deze verbreding wordt relatief belangrijker bij lage energieën en hoge tempera
turen. Bij beschieting met 1000 eV Ne+ -ionen op een preparaat op 1000 K is AEvihr van de 
orde 10 eV [1]. De thermische vibraties hebben dus voornamelijk invloed op de massareso
lutie van de metingen. 

2.3. Structuuronderzoek met LEIS 

Behalve onderzoek naar de samenstelling van een oppervlak kan met behulp van LEIS 
ook onderzoek naar de structuur van een oppervlak verricht worden. Ten eerste is het van 
belang om de laterale structuur van een oppervlak te bepalen en ten tweede is het van 
belang om de relatieve posities van de atomen in de eerste en de tweede laag ten opzichte 
van elkaar te bepalen (of de relatieve laterale posities van de atomen in de oppervlak
telaag). Bij structuuronderzoek kan gebruik gemaakt worden van schaduweffecten en meer
voudige botsingen. 

Allereerst zal ingegaan worden op schaduweffecten. zie figuur 2.8. Ionen die invallen 
op een oppervlak bestaande uit twee soorten atomen A en B zullen aan beide atomen ver
strooid worden. Echter. bij iedere invalshoek. zal atoom A een "schaduwkeget produceren. 
Indien atoom B zich in deze kegel bevindt dan zal er geen signaal van atoom B in de detec
tor komen. 

\ .. 
\~ 

...... _ • B 

figuur 2.8: structuuronderzoek met behulp van scluuiuweffecten, voor uitleg zie 
tekst. 

Een goed voorbeeld van deze techniek is gegeven door Brongersma en Buck [8]. zie 
figuur 2.9.a en 2.9.b. Op een Ni-(001) + S c(2x2)-oppervlak werd scherend ingeschoten. 
Op dit oppervlak zijn de zwavel atomen ca. 0.12 nm boven het nikkel oppervlak gelokal
iseerd. In de < 110> -richting treden geen schaduweffecten op voor de nikkel atomen. In de 
< 100> -richting worden de nikkel atomen echter afgeschermd door de zwavel atomen. 



20 Low-Energy Ion Scattering (LEIS) 

Andere voorbeelden van deze techniek zijn ondermeer gegeven in [9]. 
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figuur 2.9.a: structuur van het Ni (001) + S c(2x2) oppervlak, de zwavel atomen 
bevinden zich ca 0.12 nm boven de nikkel atomen. 

figuur 2.9.b: Verhouding van het nikkelsignaal en het zwavelsignaal als functie 
van de azimuthhoek. 

Een bijkomstigheid van het schaduweffect is de focussering die aan de rand van de 
schaduwkegel optreedt. zie figuur 2.8. In deze figuur is te zien dat de intensiteit van de ver
strooide ionen aan de rand van de kegel hoger is dan op de top van de kegeL Bij bekende 
afmetingen van de schaduwkegel [4] kan dit effect in combinatie met dubbele botsingen 
gebruikt worden om de relatieve posities van de atomen aan het oppervlak te bepalen [10]. 

Tot nu toe zijn slechts enkelvoudige botsingen in beschouwing genomen. Dubbele bot
singen worden belangrijker als er met kleinere verstrooiingshoeken en met zwaardere edel
gasatomen gewerkt wordt. Zolang inelastische verliezen verwaarloosd kunnen worden kan 
vergelijking (2.4) twee maal achtereenvolgens toegepast worden. 

0 
figuur 2.10: schematische weergave van een dubbele botsing aan het oppervlak. 

Beschouwen we nu dubbele botsingen. Bij een strooihoek. van bijvoorbeeld 45•, wor
den ionen in de detector opgevangen die afbuigingen van 9 a + 9 b - 45• hebben ondergaan. 
Als voorbeeld nemen we weer het Ni-S oppervlak. zie figuur 2.11. In deze figuur is de ener

. gie na de dubbele botsing Ei 3 uitgezet als functie van 9 b • De maximale energie ligt voor de 
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Ni-Ni- en de S-S-verstrooiing bij 9b = 22.5°. De ombuiging is daar zo netjes mogelijk over 
twee atomen verdeeld. Deze verstrooiingen zijn tevens symmetrisch om 22.5°. Dit wijst 
erop dat deze atomen in één vlak liggen. Bij de Ni-S-verstrooiing is dit niet het geval. Hier 
ligt het maximum bij 9 b = lY ( en dus is 9 a = 30°). Ook voor de S-N i-verstrooiing ligt het 
maximum niet bij 22.5°. Dit wijst erop dat deze atomen niet in één vlak liggen. Uit 
metingen (b.v. die van figuur 2.9) volgt dat eerst aan Ni en dan pas aan S verstrooid 
wordt. Uit figuur 2.12. is dan af te leiden dat structuur Il de correcte is. 
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figuur 2.11: de energie van dubbele botsingen aan een Ni-S-oppervlak bij een totale 
strooihoek van 45°. 
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figuur 2.12: twee mogelijke structuren van het Ni-S-oppervlak. Structuur 11 blijkt 
de correcte structuur te zijn vanwege de resultazen uit figuur 2.11. 

Dat dubbele botsingen ondanks de grote neutralisatiekans van de edelgas ionen toch 
te zien zijn komt door het feit dat de werkzame doorsnede van de atomen evenredig is met 
sin-4(9/2). De winst aan werkzame doorsnede door splitsing van 9 in 9a en 6b kan dan 
gedeeltelijk opwegen tegen het verlies in p+, vergelijking (2.7). 

In combinatie met LEED (bepaling dimensies van de eenheidscel) kan LEIS een goede 
methode zijn om de structuur van een oppervlak te bepalen. 
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2.4. Praktische aspecten van LEIS 

Een piek in een experimenteel LEIS-spectrum zal altijd verbreed zijn. Deze verbreding 
kan in principe het gevolg zijn van effecten in de primaire bundel. het verstrooiingsproces 
en de energie-analyse van de ionen. 

Stel dat er een ideale evenwijdige monoenergetische bundel ionen op het oppervlak 
geschoten wordt en de verstrooide ionen geanalyseerd worden met een perfecte analysator. 
De piekverbreding is dan slechts een gevolg van thermische vibraties en inelastische ver
liezen. 

De vraag of twee atomen met massa Ma en Ma + AMa onderscheiden kunnen wor
den volgt. bij verwaarlozing van inelastische verliezen en thermische vibraties. uit [12]: 

aE;2 
--= 
AM a 

E;2 -.l:!L_ q +sin29-cosO.Jq 2-sin20 

Ma q+1 q 2-sin20+cosO.Jq 2-sin20 

E;2 
= Ma g (9 .q) 

Deze vergelijking is af te leiden uit vergelijking (2.4.). 

Het is duidelijk dat de verhouding aE; 2/ AMa zo groot mogelijk gemaakt zou moeten 
worden om een zo hoog mogelijke massaresolutie te krijgen. Een probleem is echter dat bij 
variatie van q en 0 voor het vinden van het optimum ook E; 2 zal veranderen. Als E; 1 
gevarieerd wordt zodanig dat E; 2 constant blijft dan geeft g (0 .q) de maximaal haalbare 
massaresolutie. Dit maximum wordt bereikt voor waarden van 0 in de buurt van de 180° 
en voor q ::::::: 1. Echter op dit punt is de verhouding E; 21 E; 1 zeer klein. zie figuur 2.4 en 2.5. 
Dit zou betekenen datE; 1 zeer groot zou moeten zijn met als gevolg dat thermische vibra
ties. vergelijking (2.11). en inelastische verliezen. vergelijking (2.9). niet meer te verwaar
lozen zijn. 

Hellings [12] bepaalde daarom de maximale massaresolutie met constante E; 1 uit: 

E;1 E;2 (ll ) --g u,q 
l'da E; 1 

Het product: E; 2/ E; 1 x g ( 9 .q ) kan nu gebruikt worden om de optimale keuze van q 
en 9 te bepalen. 

Uit figuur 2.13 is af te leiden dat een optimale massaresolutie verkregen wordt voor 
grote strooihoeken en kleine (maar niet zeer kleine) waarden van q. In praktijk betekent 
dit dat bij metingen aan een Au-preparaat het gebruik van Ne- of Ar-ionen een goede keuze 
is terwijl bij metingen aan een Al-preparaat het gebruik van He-ionen een optimale mas
saresolutie geeft. 

In dit hoofdstuk zijn al enkele mogelijkbeden met LEIS ter sprake gekomen (samen
stellings en structuuronderzoek). Een andere mogelijkbeid is het maken van 
diepteprofielen met behulp van sputteren. Nadat een oppervlaktelaag is onderzocht kan 
met behulp van een sputterbron (of de ionenbron zelf) de bovenste laag verwijderd wor
den en kan de tweede laag onderzocht worden. Men moet hierbij wel altijd rekening 
houden met segregatie en relaxatie (7]. Ook isolatoren kunnen met LEIS onderzocht wor-

. den. Om oplading van het preparaat te voorkomen kunnen er met behulp van een neutrali
sator elektronen op het preparaat geschoten worden. Het preparaat kan hierdoor elektrisch 
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figuur 2.13: afhankelijkheid van het product g(6.q) X Ei2/Eil als functie van de 
verstrodingshoek 9 voor verschillende massaverhoudingen q . 

neutraal worden gehouden [7]. 
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Uit vergelijking (2.13) volgt dat de keuze van een grote strooihoek een maximale 
massaresolutie zou geven. Echter. een grote verstrooiingshoek (6 > 135°) heeft als nadeel 
dat de werkzame doorsnede voor het botsingsproces afneemt. In de praktijk betekent dit 
dat er signaalverlies optreedt. Veel van de bestaande LEis-apparatuur heeft te kampen met 
dit soort problemen. Daarom vindt voortdurend onderzoek plaats naar een optimale benut
ting van het signaal. Een oplossing hiervoor is gevonden binnen het EARiss-project. In de 
volgende hoofdstukken zal uitvoerig ingegaan worden op het EARISS~apparaat en zal ook 
deze problematiek aan de orde komen. 
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3. Het EARlSS-apparaat 

In dit hoofdstuk behandelen we het EARISS-apparaat. In de inleiding (§3.1.) komen 
de achtergronden voor de ontwikkeling van het apparaat aan bod. Het EARlSS-apparaat is 
op te splitsen in een aantal onderdelen: de primaire ionenbron waarmee een op massa 
geselecteerde monoenergetische ionenbundel wordt geproduceerd (§3.2.). een analysator 
waarmee de verstrooide ionen op energie geselecteerd worden (§3.3.). het detectiesysteem 
(§3.4.) en het vacuümsysteem (§3.5). 

3.1. Inleiding 

In de groep Fysica van Oppervlakken en Grenslagen (FOG) van de T.H. Eindhoven 
zijn een tweetal experimentele opstellingen aanwezig voor het verrichten van 
ionenverstrooiings-experimenten. De eerste opstelling is NODUS (NOn-Destructive Ultra 
Sensitive atomie layer surface spectrometer). Deze opstelling is uitgebreid beschreven in [6] 
en [13]. Een schematische weergave van NODUS is gegeven in figuur 3.1. De energieselectie 
en de focussering van de verstrooide ionen vindt in NODUS plaats met behulp van een 
zogenaamde CMA (Cylindrical Mirror Analyser ). Het non-destructive van NODUS is 
slechts relatief. In de jaren zeventig was NODUS gevoeliger dan de bestaande apparatuur. 
Hierdoor waren metingen mogelijk met slechts een zeer kleine hoeveelheid invallende 
ionen. Dat dit van groot belang is moge blijken uit het volgende. 

cm a 

figuur 3.1: schematische weergave van NO DUS: prima.ire ionen worden verstrooid 
aan een oppervlak S en komen terecht in een Cylindricl:zl. Mirror Anolyser CMA 
die de ionen focu.sseerd, versneld en afbeeld op de detector D . 

In paragraaf §2.4. is naar voren gekomen dat voor het maken van een LEis-spectrum 
met optimale massaresolutie gewerkt moet worden m.et grote strooihoeken. Grote 
strooihoeken hebben echter als nadeel dat de signaalsterkte wordt verminderd. Het gevolg 
hiervan is dat er vrij langdurig gemeten moet worden. Door het langdurige ionenbombarde
ment kan het te onderzoeken oppervlak beschadigd worden. Tevens kan het oppervlak 
weer vervuild raken. 

De oppervlaktebeschadiging als gevolg van het ionenbombardement is een groot prob
leem bij LEIS-experimenten. De hoeveelheid ionen die nodig is voor een experiment kan 
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worden verminderd door optimaal gebruik te maken van de verstrooide ionen. De maxi
male dosis die een oppervlak kan verdragen voordat het beschadigd wordt is ca. 1013 

ionen/cm2 [12]. In de laatste jaren is gewerkt aan een nieuwe experimentele opstelling: 
EARISS (Energy and Angle Resolved Ion Scattering Spectroscopy ). die nog effi.cienter 
gebruik maakt van de verstrooide ionen dan dat NODUS dat doet. EARISS is zo gecon
strueerd dat gelijktijdig een spectrum verkregen kan worden van een breed energiegebied 
over verschillende azimuthhoeken. Hierdoor accepteert de EARISS per tijdseenheid een veel 
groter aantal verstrooide ionen. Ten opzichte van NODUS waren een flink aantal wijzi
gingen in de opzet van de opstelling noodzakelijk. Dit geldt met name voor de detectie van 
de verstrooide ionen en de verwerking van het meetsignaal. 

In de rest van dit hoofdstuk zullen de verschillende onderdelen van de EARlSS
opstelling behandeld worden. 

3.2. De primaire ionenbron 

Om Low-Energy Ion Scattering experimenten te kunnen verrichten is een goed 
gedefinieerde primaire ionenbundel nodig. In het EARlSS-apparaat worden de ionen 
gemaakt in een ionisatiekamer. In deze kamer wordt edelgas toegelaten tot een druk van 
10-6 - 10-4 Torr. De druk is afhankelijk van de gewenste bundelstroom en het soort edel
gas (He. Ne of Ar). 

De ionisatiekamer bestaat uit een cylindervormige metalen kooi. Binnen deze cylinder 
bevinden zich een aantal wolfraam gloeidraden. Als er een stroom door de gloeidraden 
gestuurd wordt dan zullen zij elektronen gaan emitteren. De kamer staat op een iets 
hogere potentiaal dan de gloeidraden. Hierdoor zullen de elektronen zich naar de metalen 
cylinder toe bewegen. De elektronen ioniseren de aanwezige edelgasatomen. zie figuur 3.2. 
De gehele ionisatiekamer bevindt zich op de gewenste versnelspanning. 

De ionisatiekamer is aan één zijde open. Hier bevindt zich een eerste Einzel-lens. Het 
eerste element van de Einzei-lens staat op een kleine negatieve spannning ten opzichte van 
de kamer. De ionen worden hierdoor uit de kamer getrokken en komen terecht in de 
Einzei-lens die de ionen focusseerdt. De ionenbundel wordt door een volgende Einzei-lens 
voor een tweede maal gefocusseerd. Vervolgens passeert de bundel een set afbuigplaten die 
dienen om de bundel zo optimaal mogelijk in het massafilter te sturen. 

Het massafilter (W ien-filter) bestaat uit een tweetal deflectieplaten (20x 2 cm) en een 
elektromagneet. Het massafilter dient om ionen die een hogere of een lagere massa hebben 
dan de gewenste ionen uit de bundel te verwijderen. De configuratie van het massafilter is 
zo gekozen dat elektrische veld (E van de deflectieplaten) en het magnetische veld (B van 
de magneet) loodrecht op elkaar staan. De massa Mi van de ionen die het filter passeren 
zonder dat zij afgebogen worden wordt gegeven door [15]: 

(3.1) 

met e de lading van het elektron en V de versnelspanning. Voor het massafilter in de 
EARlSS-opstelling geldt bij benadering: 

]2 
Mi (a.m.u.)::::: 0.2877 E;1 --2 vp 

(3.2) 
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figuur 3.2: scherrt.mische doorsnede van de eerste trap van de primaire ionenoptiek. De ionisa
tiekamer bestaat uit een cylindrisch gevormd metolen rooster dat omgeven is door een aantal 
gloeidraden en een metalen bus. De ionen in de kamer worden ruzngetrokken door het eerste 
element van de Einzel-lens. Nadat de bundel gefocusseerd is door de eerste en de tweede 
Einzei-lens passeren zij een set afbuigplaten en komen terecht in het massaftlter. De bun
delstroom is te meten op het rooster in de tweede Einzel-lens. 

met I de stroom door de magneet (in A). E; 1 de energie van het ion (in eV) en v, de span
ning op de afbuigplaten (in V). Een ion met een massa Ma +~a heeft op een afstand l na 
het passeren van het filter een afstand D ten opzichte van de rechtdoorgaande ionen [15]: 

elV, IJ.Mi 
D :::::: 0.5 -E M 11M 

il i+ i 
(3.3) 

Achter het massatilter op· een afstand l:::::: 0.3 m bevindt zich een instelbaar diafragma. 
De kleinste diafragmaopening is ca. 0.3 mm (de andere diafragmaopeningen zijn 1.0 mm en 
3.0 mm). Ionen die een massa hebben die zoveel van M; verschilt dat zij door het filter 
over een afstand D = 0.15 mm afgebogen komen in de verdere bundel niet meer voor. De 

·maximale massaresolutie wordt dan gegeven door: 



llM; 
-=:::: 
M· I 

1 
eV 

1000-p - 1 
E;1 
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(3.4) 

waarbij M; gegeven is door vergelijking (3.2). In de praktijk betekent dat een massaresolu
tie van :::::: 5% haalbaar is voor ionen met een energi~ van ca. 3000 eV. 

Achter het diafragma bevinden zich nog een viertal afbuigplaten. een tweetal Einzei
lenzen en nogmaals een set afbuigplaten. Met deze constructie is het mogelijk om de bundel 
optimaal op het preparaat te richten. 

figuur 3.3: positie van de derde Einzel-lens van de primaire ionerwptiek. Zichtbaar 
is ook de topflens van de centrale kamer en de beweegbare doorvoer die gebruikt 
wordt om eventueel diafragma's in de bundel te plaotsen. Op het rooster G kan de 
bundelstroom gemeten worden. 

Voor het toelaten van het edelgas heerst in de ionisatiekamer een zeer lage druk 
( < 10-9 Torr ). De verontreinigingen die toch nog in de bundel terechtkomen worden door 
het massafilter verwijderd. · De energiespreiding van de bundel is relatief laag 
(t:..EIE<1%). Deze spreiding is gemeten door het preparaat op een tegenspanning te 
brengen. Het spanningsgebied waarin de preparaatstroom van maximaal naar nul gaat is 
dan de spreiding in de energie. 

Een nadeel van de gebruikte ionenoptiek is dat er slechts zeer kleine bundelstromen 
geproduceerd kunnen worden. ca. 50 nA bij 3000 eV Ne+. Metingen duren hierdoor lang 
en het oppervlak kan hierdoor tijdens de meting weer vervuilen. Met de sputterbron kan 
het oppervlak schoon gemaakt worden. De sputterbron kan een bundelstroom van 10 f.LA 
leveren bij een energie van 3 keV (Ar+). Met de sputterbron kunnen ook LEis-metingen 



28 Het EARlSS-apparaat 

verricht worden. De ionenbundel van de sputterbron heeft als nadeel dat de energiespreid
ing in vergelijking vrij groot is (::::: 5% voor energieën tot ca. 800 e V). Ook is geen 
massafilter in de sputterbron aanwezig. Een voordeel is echter wel dat de bundelstroom 
veel groter kan zijn (maximaal 10 f.J.A). Tevens heeft de sputterbron een zeer kleine bun
deldiameter en is het mogelijk om met een deileetie unit het oppervlak te scannen. 

Op een drietal plaatsen in de ionenoptiek kan de bundelstroom gemeten worden. Na 
de eerste en de derde Einzel-lens bevinden zich roosters. De stroom op een rooster is ca. 
1/10 van de bundelstroom. De derde plaats waar de bundelstroom gemeten kan worden is 
het preparaat zelf. Het preparaat is elektrisch gescheiden van de omgeving en kan naar 
behoefte verbonden worden met een stroommeter of met de aarde. 

Het preparaat bevindt zich op een (gemodificeerde RIBER TUM3) manipulator. Met 
behulp van deze manipulator (die zich in de richting vandey-as van de opstelling bevindt. 
zie :figuur 3.8) kunnen de preparaten gepositioneerd worden in 3 translatierichtingen 
(x.y .z) en 2 rotatierichtingen (9. cf> ). waarbij de cf>-rotatie maximaal 100° is rond de as 
loodrecht op het preparaat (de z-as) en de 9-rotatie maximaal 360° is rond de as in het 
verlengde van de manipulator (y-as). In figuur 3.4. is een gedeelte van de manipulator met 
het preparaat te zien. Tevens is op deze foto de neutralisator zichtbaar. 

figuur 3.4: het gedeelte van de manipulator dat zich binnen de vacuiimopstelling 
bevindt . Op de manipulator zit een preparaat. Tevens is op deze foto de neutralisa
tor zichtbaar. 

De preparaten kunnen verhit worden tot een temperatuur van maximaal 750 oe met 
behulp van een verwarmingselement dat zich in de manipulator bevindt. Het preparaat is 
eveneens te koelen tot ca. -150 oe met behulp van vloeibare stikstof [12]. Het preparaat is 
thermisch van de omgeving gescheiden. De temperatuur is te meten met behulp van een 
thermokoppel . 
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3.3. De EARlSS-analysator t 

Zoals in de inleiding van dit hoof ctstuk al naar voren is gekomen is het van belang om 
de verstrooide ionen zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Dit verlaagt de meettijd en dus de 
oppervlaktebeschadiging. De EARlSS-analysator accepteert ionen die onder verschillende 
azimuthboeken en binnen een bepaald energiegebied verstrooid zijn. 

De EARlSS-analysator is schematisch weergegeven in figuur 3.5. De primaire ionen
bundel wordt verstrooid aan het oppervlak 0. Met behulp van twee diafragma 's D 1 (win
dow) en D 2 (pupil) wordt het effectieve oppervlak van het preparaat en de verstrooi
ingshoek bepaald. In de huidige configuratie is de verstrooiingshoek gelijk aan 145° met een 
acceptatiehoek van l.SO. In de toekomst zal het mogelijk zijn om de diafragma's te variëren. 
Hierdoor is een beter gedefinieerde verstrooiingshoek haalbaar. Door plaatsing van een set 
afbuigplaten voor de window zal in de toekomst ook de verstrooiingshoek gevarieerd kun
nen worden. Dit kan van belang zijn bij hoekafhankelijke metingen (structuuronderzoek). 
De energie van de ionen zal echter door de spanningen op deze plaatjes beïnvloed worden. 
Ionen die de window passeren en een snelheidscomponent bezitten in de azimutbale richt
ing zullen een gespiraliseerd pad doorlopen. Dit verlaagt de resolutie in de azimutbale 
richting. Om dit tegen te gaan kan tussen de twee diafragma's een azimuth-selector 
geplaatst worden [17]. Deze azimuth-selector bestaat uit een aantal platen met daarin 
nauwe spleten. Ionen met een te grote azimutbale snelheidscomponent zullen niet door de 
spleten heen komen maar onderschept worden door de platen. Het aanbrengen van de vari
abele diafragma's en de azimuth-selector zal leiden tot een lagere intensiteit van de ver
strooide ionen in de analysator. De resolutie in azimutbale richting zal echter toenemen en 
de onzekerheid in de verstrooiingshoek zal afnemen. 

Nadat de ionen het tweede diafragma gepasseerd zijn komen ze terecht in een zoom
lens [12.18]. De zoomlens. bestaat uit een viertal elementen en heeft een dubbele functie. 
Ten eerste kan de zoomlens de ionenbundel focusseren op de ingang van de analysator. Dit 
reduceert "fringing field" effecten aan het begin van de analysator. Ten tweede kan de 
zoomlens gebruikt worden om de energie van de verstrooide ionen te veranderen. Door het 
laatste element van de zoomlens op een hogere of lagere potentiaal te brengen zullen de 
ionen afgeremd of versneld worden. Hierdoor is het mogelijk om met een vaste door
laatenergie van de analysator een energie-spectrum op te nemen. 

Een vijfde element achter de zoomlens dient als Herzog-element en staat op dezelfde 
spanning als het vierde element van de zoomlens [12]. 

Achter de zoomlens bevindt zich de eigenlijke analysator. Deze bestaat uit een aantal 
toraidale elementen die zodanig geconstrueerd zijn dat ionen met een doorlaat energie EP in 
het midden van de analysator uittreden en ionen met een lagere en een hogere energie afge
beeld worden op respectievelijk grotere en kleinere radiale afstanden R. zie figuur 3.6. Het 
energieverschil tussen de ionen met de laagste en de hoogste energie die nog door de analy
sator afgebeeld worden is gelijk aan 28EP met 8 :::::: 0.06. De afbeelding in de energie is 
vrijwel lineair [12]. Aan de achtfrzijde van de analysator wordt een afbeelding gegeven 
over vrijwel de volledige azimuth (320°) over het energiegebied EP ± 0.06 EP . 

Door met de zoomlens te versnellen of te vertragen is de energie van de verstrooide 
ionen te veranderen. Het energiegebied 28Ep kan op deze wijze gevarieerd worden om het 
gehele spectrum (grote versnelling) of een klein gedeelte van het spectrum (kleine versnel
ling of vertraging) te bestrijken. 

t De EARlSS-analysator is uitgebreid beschreven in [12,16). 
* Van de totale azimuthhoek is 40" in gebruik voor de bevestiging van de diverse onderdelen van de ana
lysator. 
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figuur 3.5: scherrtaLische weergave van de EARIS5-ant:dysotor. De o.nolysotor is ro
tOÎiesym.metrisch rond de centrale as. De ionen A worden verstrooid aan het op
pervlak 0 . De ionen die verstroci.d worden onder een hoek van 145• passeren de 
window D 1 en de pupil D 2 en komen terecht in de zoomlens ZL. De eigenlijke 
analysOÎor bestOJZt uit een viertal torli.dale eleTTU!ftten die op de spanningen 
Va . Vb . Vc . Vd staan. Op de detector DEI' wordt een afbeelding van de energie 
over vrijwel de totale azimuth ( 320•) gegeven. 

Stel dat de ionen die verstrooid zijn aan het oppervlak een energiespectrum 
Ei2 = Ei 2(q) hebben en dat de spanning op het laatste element van de zoomlens gelijk is 
aan V 3• Ionen met een energie Ei 2(q) + eV 3 komen dan in de analysator terecht. Indien de 
ionen de centrale baan in de analysator volgen geldt: 

(3.5) 

Door variatie van V 3 bij constante E, is het energiespectrum (massaspectrum.) van 
Ei 2 te scannen. Een andere methode om een volledig spectrum te verkrijgen is het com
bineren van de diverse deelspectra bij verschillende doorlaatenergieën van de analysator. 
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figuur 3.6: dwarsdoorsnede van de EARISS-aruzlysator. In de figuur zijn enlcele 
ionenbanen weergegeven. 

De potentialen die nodig zijn op dj toroidale afbuigplaten voor een bepaalde door
laatenergie E, zijn als vol~ te berekenen: 

Va = 2Ep X ( +0.13853) 

vb = 2E, x C-0.17069) 

vc = 2E, x ( -0.13672) 

vd = 2E, x (+0.17574) 

Met E, de doorlaatenergie van de analysator. 

Een tweetal voorbeelden: 

(3.6.a) 

(3.6.b) 

(3.6.c) 

(3.6.d) 

1) Verstrooiing van 2 ke V 20Ne + aan 197 A u zonder gebruik te maken van de zoom
lens. De energie van de verstrooide ionen is gelijk aan 1381 eV. zie tiguur 2.4. Als de 
piek in het midden wordt afgebeeld dan geld: E, - 1381 e V en volgt: 

Va • 382.6 V 
vb =- -471.4 v 

t Deze potentialen volgen uit de gegevens bij figuur 6.10 uit het proefschrift van Hellings [12~ Een schat
ting voor de doorlaatenergie bij een bepaalde veldsterkte tussen twee toroidale afbuigplaten is te ml..i:en 
door de benadering: EP Ir ::::: 2eF, met F de veldsterkte tussen de platen en r de krommingsstrul van 
de centrale baan in de afbuigsector. . • 
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Vc = -377 .6 V 
vd = 485.4 v 
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De breedte van het afgebeelde energiegebied is gelijk aan 2X 1381X0.06 = 166 eV. 

2) Verstrooiing van 2 keV 20Ne+ aan 197 Au met naversnelling. De spanning op bet 
laatste element van de zoomlens: V 3 = 1000 V. De energie van de ionen is dan gelijk 
aan 1381 + 1000 = 2381 eV. Met EP = 2381 eV volgt: 

Va = 659.7 V 
vb = -812.8 v 
Vc = -651.1 V 
vd = 836.9 v 

De breedte van het energiegebied is nu gelijk aan 286 eV. 

In tabel 3.1. zijn de spanningen Va t/m Vd gegeven voor een aantal verschillende 
doorlaatenergieën. 

EP va vb vc vd 
(eV) (V) (V) (V) (V) 
250 69.3 -85.3 -68 .4 87.9 
500 138.5 -170.7 -136 .7 175.7 
750 207.8 -256 .0 -205.1 263.6 

1000 277 .1 -341 .4 -273.4 351.5 
1250 346.3 -426.7 -341 .8 439.4 
1500 415.6 -512.1 -410.2 527.2 
2000 554.1 -682.8 -546 .9 703 .0 
2500 692.7 -853 .5 -683 .6 878.7 
3000 831.2 -1024.1 -820.3 1054.4 
3500 969.7 -1194.8 -957 .0 1230.2 
4000 1108.2 -1365.5 -1093 .8 1405.9 
4500 1246.8 -1536.2 -1230.5 1581.7 
5000 1385.3 -1706 .9 -1367.2 1757.4 

tabel 3.1: de spanningen op de toriodale afbuigelementen van de analysator voor 
verschillende doorlaatenergieën . 

Berekeningen van Hellings [12] hebben aangetoond dat de spanningen op de 
afbuigelementen binnen 0.1% stabiel moeten zijn. Bij deze nauwkeurigheid wijkt de cen
trale baan aan bet einde van de analysator minder dan 80 ,u m af van de berekende baan. 
Dit is nodig om de maximale resolutie te verkrijgen. 

Aan bet einde van de analysator bevindt zich nog een tweede Herzag-element. De 
ionen die de analysator verlaten moeten nog een kleine afstand afteggen voordat zij bij de 
detector komen. Deze ruimte wordt op ongeveer dezelfde potentiaal (+200 Volt tot -200 
Volt) gehouden als bet laatste element van de zoomlens. De ruimte wordt aan de zijkanten 
begrensd door zogenaamde skimmers. zie figuur 3.7. Deze skimmers zijn zo gevormd dat de 

· ionen die erop terecht komen verstrooid worden in de richting van de analysator. Deze 
ionen spelen voor de verdere meting geen rol meer. 
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figuur 3.7: totaal overzicht van de analysator en de detector . A : de primaire ionen
bundel, B: de vierde Einzel-lens , C: afbuigplaten, D: preparaat , E: window, F: pu
pil , G: zoomlens, H : Herzag-element , J: gat om neutralen door te laten, K,L,M,N: 
afbuigelementen, P: microchannel plates , Q: collector, R: skimmers , S: bevesti
gingsbeugels , T: veer (compensatie van thermische uitzetting), U: twee f.L-metalen 
schilden om magneetvelden af te schermen (uit r 12/J. 

3.4. Het EARlSS-detectiesysteem 
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Na het verlaten van de analysator en de ruimte begrensd doordeskimmers komen de 
op energie geselecteerde ionen het detectiesysteem binnen. Het EARlSS-detectiesysteem 
bestaat uit een tweetal microchannel plates en een collectorplaat. Microchannel plates zijn 
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zo geconstrueerd dat als er een ion (of elektron) op de plaat terecht komt er een wolk van 
elektronen (ca. 103 ) de andere zijde van de plaat verlaat. De combinatie van de twee 
microchannel plates geeft een versterking van ca. 106 (hoofdstuk 4). De elektronenwolk 
die de tweede microchannel plate verlaat wordt opgevangen door een collector. Er zijn een 
tweetal collector platen voor de EARISS gemaakt. Eén van deze platen is positie gevoelig 
wat wi~ zeggen dat het signaal van de collectorplaat de plaats waar de elektronenwolk 
terecht gekomen is eenduidig vastlegt. De resolutie van deze plaat is ca. 0.8% voor zowel 
het azimuthspectrum als voor het energiespectrum. De andere collectorplaat is gedeeltelijk 
plaatsgevoelig. Met deze plaat zijn slechts energie-afhankelijke metingen mogelijk 
(hoofdstuk 5). De wolk van elektronen die uit de twee microchannel plates komt moet 
aan een aantal eisen voldoen opdat met de plaatsgevoelige collector een resolutie van 0.8% 
voor hetazimuth- en het energiespectrum verkregen kan worden (hoofdstuk 4). Door deze 
eisen worden de afmetingen van het detector bepaald (hoofdstuk 6). De signalen afkom
stig van de collector worden elektronisch verwerkt (hoofdstuk 7). 

prlrMty 

y.J 

• 50 cm 

figuur 3.8: schematische weergave van het preparaat-introductiesysteem en het 
preparaat-opslagsysteem. Tevens is op deze figuur de centrale kamer, de m.anipula
tor, de plAats van het LEED-apparaat en enkele pompen zichtbaar. De primoi.re 
ionenbron bevindt zich boven de centrale kamer. 
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figuur 3.9: schematische doorsnede van de centrale kamer en de prirru:zire ionen
bron. Ook zichtbaar zijn de sputterbron, de TOF-meetbuizen en enkebt pompen. De 
stippellijn geeft de baan van de verstrooide ionen in de analysator weer. In de 
prirru:zire ionenbron is tevens ruimte beschikbaar voor het plaolsen van een all«zli
ionenbron. 

3.5. Het vacuümsysteem 
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De EARI8S-<>pstelling is speciaal gebouwd voor de detectie van laag-energetische ionen 
met energieën tot zo'n 10keV.Technieken zoals LEED. TOF. AES en SIMS kunnen extra 
informatie geven. Aan het EARlss-apparaat zijn diverse poorten (flenzen) verbonden zodat 
deze apparatuur aan de opstelling gekoppeld kan worden. In de figuren 3.8 .. 3.9. en 3.10. is 
de EARI8S-<>pstelling weergegeven. 

De centrale kamer is bolvormig omdat de meeste oppervlakte-analysetechnieken met 
bundels deeltjes of fotonen werken die op het oppervlak van het preparaat geschoten moe
ten worden en van het oppervlak af komen. In deze ruimte bevindt zich de manipulator(§ 
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figuur 3.10: de EARISS-opsteO.ing in zijn totaliteit. Om de opstelling heen kan een 
thermisch geisoleerd huis worden opgebouwd waardoor de opstelling met behulp 
van verwarmingselementen uitgestookt kan worden . 

3.2.) waarop het preparaat gemonteerd is. Deze kamer wordt door een ionengetterpomp en 
een sublimatiepomp op een druk van minder dan 10-9 Torr gehouden. Restgasanalyse kan 
worden uitgevoerd met behulp van een quadrupool. Aan de centrale kamer zijn verder nog 
een sputterbron (voor het reinigen van oppervlakken). een elektronenkanon. een drukopne
mer en een neutralisator (voor het meten aan isolatoren) gekoppeld. 

In de centrale kamer bevindt zich ook de analysator. Op figuur 3.11. is de behuizing 
van de analysator en de detector te zien zoals deze in de opstelling is gemonteerd. 

De primaire ionenbron (centrale ionenbron) bevindt zich aan de bovenzijde van de 
centrale kamer. De druk in de ionisatiekamer kan met een ionengetterpomp en een sublima
tiepomp op een druk van minder dan 10-9 Torr gebracht worden. Aan de ionisatiekamer is 
een gasinlaatsysteem gekoppeld zodat naar keuze He. Ne of Ar in de kamer kan worden 
toegelaten (tot maximaal 10-4 Torr ). De centrale kamer moet op een zeer lage druk 
gehouden worden. De ionisatiekamer daarentegen staat op een relatief hoge druk. Om het 
drukverschil tussen centrale kamer en ionisatiekamer te overbruggen zijn halverwege de 

. bron een ionengetterpomp en een sublimatiepomp aangebracht. 
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figuur 3.11 : de behuizing van de analyator en de detector zoals deze zich in de 
centrale kamer bevindt. V oor de behuizing is f.L -metaal gebruikt . 
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Aan de centrale kamer is intusSen een tweede ionenbron (scherende bron) gemon
teerd. Deze bron maakt een hoek van ca. 45° met de centrale bron. Deze is op de figuren 
3.8. tot en met 3.10. niet zichtbaar. Met deze bron is het mogelijk om ionen scherend op het 
oppervlak te schieten. Een viertallange buizen zijn recht tegenover de tweede bron aange
bracht. Door aan het einde van deze buizen detectoren aan te brengen zijn TOF
experimenten mogelijk. 

Bij TOF (Time-Off Flight) metingen worden ionen die een grotere massa hebben dan 
de oppervlakte-atomen op het oppervlak geschoten [19]. De atomen worden hierdoor van 
het oppervlak af geschoten. De snelheid van deze "recoils" is groter naar mate hun massa 
kleiner is. Bij gebruik van een gechopte primaire ionenbundel kan door meting van de 
vluchttijd de massa van het atoom bepaald worden. 

Aan de centrale kamer is via een vacuümbuis het preparaat-opslag en preparaat
introductie systeem verbonden. Dit systeem is gescheiden van de centrale kamer door een 
UHV-klep. Zonder verlies van vacuüm in de centrale kamer is het mogelijk om met het 
introductiesysteem preparaten in de opstelling te brengen en op te slaan in de preparaat
opslag. zie figuur 3.13 en 3~14. Een totaal van 8 preparaten kan in de opstelling gebracht 
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figuur 3.12: De EARISS-analysator. 

worden. De bovenste positie in de preparaat-opslag kan verwarmd worden. Een gasinlaat 
voor voorbehandeling van de preparaten is eveneens aan de opslag aangebracht. Een tur
bomoleculairpomp en een ionengetterpomp zorgen voor de druk in dit gedeelte van de 
opstelling. 

De gehele EARlSS-opstelling kan omgeven worden door een thermisch geisoleerde 
mantel en uitgestookt worden tot zo 'n 250 oe. Een druk van minder dan 10-11 Torr in de 
centrale kamer is na uitstoken haalbaar. 
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figuur 3.13: de lineair beweegbare doorvoer die gebruikt wordt voor de preparaat
opslag . 

figuur 3.14: het preparaatintroductie- en het preparaatopslagsysteem. Zichtbaar 
zijn ook enkele kleppen , pompleidingen en de LEE~kamer . 
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4. Microchannel platest 

Een essentieel onderdeel van de EARlSS-detector vormen de twee microchannel 
plates. De microchannel plates hebben een tweeledig doel. Ten eerste verzorgen zij de ver
sterking van het signaal dat afkomstig is van de verstrooide ionen (§4.1.). Ten tweede 
moeten zij een elektronenwolk produceren die geschikt is voor de plaatsgevoelige collector. 
Onder een geschikte elektronenwolk wordt een wolk verstaan die niet groter is dan ca. 4 
mm en niet kleiner is dan ca. 2 mm. Tevens moet de wolk een bepaalde symmetrie ver
tonen. In hoofdstuk 5 bij de behandeling van de collectorplaten zullen deze eisen bespro
ken worden. Uit de literatuur [38] is bekend dat zo'n symmetrische wolk ontstaat als de 
tweede microchannel plate in ruimteladingsverzadiging wordt gestuurd. In §4.2. tot en 
met §4.5. worden een aantal eigenschappen van microchannel plates besproken. De nadruk 
zal liggen op de wijze waarop men de tweede microchannel plate in ruimteladingsverzadi
ging kan sturen. In §4.6. worden de microchannel plates in de EARlSS-opstelling behan
deld. In deze paragraaf wordt berekend hoe men de microchannel plates in verzadiging kan 
sturen. Tevens zal in deze paragraaf aandacht geschonken worden aan de detectie-efficiëntie 
van de microchannel plates. ln de laatste paragraaf (§4.7.) wordt in het kort ingegaan op 
de responsietijd en de ruis van een microchannel plate. 

4.1. Werking van een microchannel plate 

Een microchannel plate bestaat uit een matrix van buisjes (kanaaltjes) samengevoegd 
in de vorm van een dunne schijf. De voor- en achterzijde van de microchannel plate zijn 
gemetalliseerd zodat een elektrisch veld over de plaat kan worden aangebracht. Mieroeban
nel plates worden voornamelijk gebruikt voor beeldversterking (fotonen. nachtkijkers) 
maar zij kunnen ook worden gebruikt voor de detectie van deeltjes (ionen. elektronen). Zie 
figuur 4.1. 

De werking van een microchannel plate kan het beste worden beschreven in termen 
van de werking van een single-channel electron multiplier (ofwel één element van de 
matrix). Single-channel electron multipliers of channeltrons hebben een aantal voordelen 
ten opzichte van conventionele discrete dynode-multipliers. In het bijzonder. hoge ver
sterking. lage ondergrond. laag energie verbruik. stevigheid en ze zijn klein en eenvoudig te 
gebruiken. Het principe van de werking van de single-channel multiplier is weergegeven in 
figuur 4.2. 

Het kanaal bestaat uit een hol glazen buisje dat inwendig bedekt is met een dunne 
laag van een materiaal dat een zeer hoge emissiecoëfficient heeft voor elektronen. Om de 
single-channel multiplier te laten functioneren is er. in vacuüm. een potentiaalverschil 
nodig tussen de elektroden aan de uiteinden van het kanaal. Als een deeltje binnenkomt in 
het kanaal aan de kant met de laagste potentiaal en het deeltje botst met de wand van het 
kanaal dan worden daar enkele secundaire elektronen vrijgemaakt. Deze elektronen worden 
versneld door het axiale veld en maken op hun beurt weer meer secundaire elektronen vrij . 
Dit proces vindt een aantal malen plaats en uiteindelijk zal een groot aantal elektronen het 
kanaal aan de kant met de hoogste potentiaal verlaten. Het versterkingsproces heeft een 
statistisch karakter. Niet iedere ladingswolk zal evenveel elektronen bevatten. De 
pulshoogte-verdeling (§4.4.) van een microchannel plate heeft een exponentieel karakter. 

t Een goed overzicht over de constructie, het gebruik en de eigenschappen van microchannel plates is on
. dermeer gegeven in [20,21]. 
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figuur 4.1: schematische weergave van een m.icrochartnel. plote. 
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Met versterkingsfactor bedoelen we dan ook de gemiddelde versterking van een mieroeban
nel plate. 

De versterkingsfactor van het kanaal is ondermeer afhankelijk van het potentiaalver-· 
schil tussen de uiteiáden van het kanaal. de lengte-diameter verhouding van het kanaal. de 
soort en de invalshoek van de deeltjes. de count rate (aantal pulsjes per seconde) en de 
eigenschappen van de dunne laag aan de binnenzijde van het kanaal. De laag in de binnen
zijde van het kanaal bestaat uit lood- (::::: 40%). silicium-(::::: 5Qiro) en alkalioxide (::::: lQiro). 
De laag produceert per invallend elektron twee tot drie secundaire elektronen. Door de 
laag kan een ruststroom lopen die de onttrokken lading weer kan aanvoeren. De weerstand 
van de laag mag niet te klein zijn omdat anders het gedissipeerde vermogen in de plaat te 
groot wordt. 

Een microchannel plate bestaat uit een grote matrix van parallel gerichte single
channel multipliers. Een microchannelplate (MCP). of een CEMA (Continuous Electron 
Multiplyer Array). wordt normaal gebruikt bij een spanning van ca. lkV en heeft een ver
sterking van ca. 103

. 

4.2. Specificaties en versterking 

De in de EARIS8-opstelling gebruikte microchannel plates zijn afkomstig van 
Philips-Mullard LTD. Engeland. De gebruikte typen zijn G12-46/13 en G12-46DT /0. De 
type aanduiding valt als volgt te interpreteren: G [kanaal diameter] - [diameter plaat] I 
[hoek kanalen met de normaal van de plaat]. De toevoeging DT staat voor dubbele dikte. 
Specificaties worden in tabel 4.1. gegeven. 

In figuur 4.3 is een voorbeeld gegeven van de gemiddelde versterking van een micro
channel plate als functie van de spanning over de plaat. De gebruikte microchannel plates 
hebben een vergelijkbare karakteristiek. De maximale versterking (gain) van een micro:.. 
channel plate bedraagt zo 'n 106. Bij deze hoge versterkingen begint ionic feedback op te 
treden. Restgasmoleculen die zich aan het uiteinde van de plaat bevinden kunnen geïon
iseerd worden door botsingen met de elektronenwolk. De (positieve) ionen worden 



42 Microchannel plates 

(CUTAWAY VIEW) 

SECONOAR'I 
ELECrRONS • 

GLASS 
CHANNEL 
WALL 

figuur 4 .2: werking van een single-ehartnel multiplier. 

GJ2-46/13 Gl2-46DTIO 
diameter plt:wt 46.0 mm 46.0 mm 
bruikbare diameter 42.0 mm 42.0 mm 
plt:wt dikte 0.5 mm 1.0 mm 
karuuzl ditzmeter 12.5 p.m 12.5 p.m 
karuuzl afstand 15.0 p.m 15.0 p.m 
open oppervlalc 60.0 % 60.0 % 
elektrode materiaal nickel-chroom nickel-chroom 
weerstand tussen 

30.0-1 ()() .0 Mfl 60.0-200.0 Mfl 
de elektroden 
hoek ko.ruuzlt jes 1J.o• o.o· 
met de normaal 
lengte-diameter 

40.0 80.0 verhouding 
maximum 

300 ·c 300 ·c 
temperatuur 
versterking 3 103 ( 1000V) 10" (1200V) 

tabel 4.1: specificanes van de gebruikte microclumnel plat es (uit /22 /). 

versneld terug het kanaaltje in en kunnen daar een tweede cascade van elektronen veroor
zaken. Behalve door een hoge elektronendichtheid wordt het optreden van ionic feedback. 
ook bepaald door de restgasdruk van het systeem. Bij voldoende hoge drukken kan er zelfs 

· een continue ontlading optreden (druk > 10-3 Torr). Ionic feedback wordt belangrijk als 
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versterkingen van ca. 106 gewenst zijn. 

In single-channel multipliers wordt ionic feedback voorkomen door gebruik te maken 
van een gespiraliseerd kanaal. De gevormde ionen kunnen slechts een kleine afstand 
afleggen voordat ze de wand raken. Versterkingen van 108 zijn hierdoor haalbaar. Voor 
microchannel plates staan twee opties open. Ten eerste kan men gebruik maken van een 
plaat met gekromde kanalen zoals in figuur 4.4 is weergegeven. Dit geeft hetzelfde resul
taat als de gekromde single-channel multiplier. 
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figuur 4.3: versterking van een microcluznnel plate als functie van de spanning 
over de plao.t, uit /22}. 

Bij het detectiesysteem van EARISS is gekozen voor de andere optie: twee mieroeban
nel plates in cascade. Wanneer de twee platen zo gemonteerd worden dat de kanaaltjes van 
de verschillende platen een hoek met elkaar maken dan wordt ionic feedback naar de 
ingang van de eerste microchannel plate voorkomen. Ionen die uit de laatste plaat komen 
en zich naar de eerste plaat bewegen raken daar zonder meer de wand en kunnen slechts 
ladingswolken vormen met een gering aantal elektronen (ten opzichte van de 
ladingswolken die door twee microchannel plates zijn gevormd). De combinatie van twee 
012-46/13 platen levert een onderlinge hoek op van maximaal 26°. De combinatie van een 
012-46DT/O en een 012-46/13 plaat levert een onderlinge hoek op van 13°. 

De combinatie van een tweetal microchannel plates wordt ookwel een chevron
configuratie genoemd. De maximale versterking is van de orde 108. Een voorbeeld van een 
chevron-opstelling is gegeven in figuur 4.5. 
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jigta.t.r 4.4: dwarsdoorsnede van een kanaal in een gekromde rnicrochannel plate. 

electrens 
output 

figuur 4.5: een cascade van twee microchannel plates . 

.,. Om een grote versterking te halen moet men werken met een tweetal microchannel 
plates in cascade. De kanaaltjes van de twee platen moeten een onderlinge hoek maken om 
ionic feedback te voorkomen. 

4.3. Verzadigingseft"ecten 

In een microchannel plate kunnen een tweetal verzadigingse1fecten optreden: stroom
verzadiging en ruunteladingsverzadiging. 
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stroom verzadiging 

Met een weerstand van ca. 80 M n en een werkspanning van 1 kV is de voedings
stroom van een microchannelplate (G12-46/13) ongeveer 12 JJ.A (voor de G12-46DT/O
plaat bij 1200 V en ca. 160 M!l: 7 JJ.A). De uitgangsstroom van een microchannel plate is 
een functie van zijn ingangsstroom. Het quotient van de uitgangsstroom en de ingangsst
room is gelijk aan de gemiddelde versterking. In figuur 4.6 is voor verschillende verster
kingsfactoren het verband gegeven tussen uitgangs- en ingangsstroom. Dit verband is 
lineair tot ca. 10% van de voedingsstroom. Voor hogere ingangsstromen begint detmicro
channel plate verzadiging te vertonen en de karakteristieken beginnen vlak te lopen . 

figuur 4.6: uitgangsstroom als functie van de ingangsstroom voor verschiJlende 
waarden van de spanning over de microchannel plate uit /20/. 

Iedere ladingspuls die het kanaal verlaat bestaat uit elektronen die onttrokken zijn 
van de wand van het kanaal. Vanwege de hoge weerstand van het kanaal (orde 1014 !l) en 
zijn relatief hoge capaciteit (orde 10-17 F [26]) zal de wand enige tijd (orde ms) opgeladen 
blijven voordat de voedingsstroom de onttrokken elektronen weer kan aanvullen. Als de 
versterking laag is dan is de lading die per puls onttrokken wordt klein. De voedings
stroom kan de onttrokken lading snel aanvullen. Dit is het geval als de uitgangsstroom 
veel kleiner is dan de voedingsstroom. De stroomversterking is lineair. Bij hogere uit
gangsstromen duurt het langer voordat de voedingsstroom de onttrokken lading kan aan
vullen. Wordt het kanaaltje snel achter elkaar "aangeslagen" (hoge count rate) dan zal de 
totale versterking minder worden en de uitgangsstroom zal dalen. 

Stroomverzadiging is vooral een beperkende factor bij hoge count rates (aantal pulsjes 
per seconde). Als vuistregel kan gehanteerd worden [22] dat als de uitgangsstroom minder -
t Als de weerstand van de plaat constant zou zijn dan zou de veiUdiging een maximum bereiken in de 
buurt van de voedingsstroom. Echter de etfectieve weerstand van een kanaal neemt bij grotere uit
gangsstromen iets af waardoor de uitgangsstroom en de voedingsstroom boven het nominale niveau kun
nen uitstijgen. 
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dan 10% van de voedingsstroom bedraagt er een lineair verband is tussen ingangsstroom en 
uitgangsstroom en er vrijwel geen hinder van de dode tijd ondervonden worden. 

Dit geldt niet enkel voor de totale microchannel plate maar ook voor deelgebieden van 
de plaat of zelfs voor een enkel kanaal. De versterking van een bepaald oppervlak van de 
microchannel plate is onafhankelijk van de ingangsstroom zolang geldt: 

(4.1) 

met luu en lvoed de uitgangs- en de voedingsstroomdichtheden in het oppervlakte
elementje. Stel de versterking van het kanaal gelijk aan A 1. Met lvoed de voedingsstroom 
van de microchannel plate en e de lading van een elektron volgt dat voldaan moet worden 
aan: 

Count rate X A 1 X e < (4.2) 

Om een zekere reserve in te bouwen stellen we voor zowel de G12-46/13- als voor de 
G12-46DT/O-plaat als eis: 

Count rate X A 1 < 1011 s- 1 (4.3) 

Bij het gebruik van een cascade opstelling zoals bij de EARlSS-detector kunnen de 
kanalen in de tweede microchannel plate geactiveerd worden door meerdere elektronen. 
Stel dit aantal elektronen. afkomstig van de ladingswolk van de eerste microchannel plate. 
gelijk aan n . Dan volgt als eis voor MCP 2 (microchannel plate 2): 

(4.4) 

met A 2 de versterking van MCP 2. 

ruimteladingsverzadiging 

In het kanaaltje kan nog een andere vorm van verzadiging optreden. Bij een hoge ver
sterking ontstaat in het kanaaltje een negatieve ladingswolk terwijl de wand positief 
opgeladen wordt. De dode tijd is immers enkele ms terwijl de ladingswolk binnen enkele 
ns gevormd wordt. Deze twee ladingen (zie figuur 4. 7.) veroorzaken een elektrisch veld dat 
het oorspronkelijke veld tegenwerkt. Bij grote ladingsdichtheden zal het resulterende veld 
vrijwel gelijk nul zijn. De elektronen worden niet meer versneld en het aantal elektronen 
zal niet meer toenemen. Bij hoge versterking zullen veel pulsjes dit gebied bereiken zodat 
ook veel pulsjes aan de uitgang van de plaat dezelfde lading zullen hebben. Het statistische 
karakter van de versterking gaat hierdoor verloren. De versterking zal nog maar een kleine 
spreiding vertonen. Een kleine verandering van de spanning over de plaat heeft weinig 
effect op de ladingsinhoud van de uiteindelijke puls. Dit stelt wat minder hoge eisen aan de 
gebruikte voedingsbronnen [27]. 

Ruimteladingsverzadiging treedt normaal op bij ladingswolken met een minimum 
· aantal van 105 elektronen in het kanaal (diameter kanaal ca. 10 J.Lm. [25]). Stel de ver

sterking van het kanaal op A 2 (verzadiging in MCP 2) en het aantal elektronen aan de 
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figuur 4.7: ruimteladingsverzadiging. 

ingang van het kanaal op n dan: 

(4.5) 

In figuur 4.8. zijn de twee verzadigingsgebieden voor een microchannel plate grafisch 
weergegeven. In de inleiding van dit hoofdstuk is reeds naar voren gekomen dat het 
gewenst is om de tweede microchannel plate in ruimteladingsverzadiging te sturen. Uit de 
literatuur is namelijk bekend dat er dan uit de plaat een elektronen~olk komt die de 
gewenste ei3enschappen bezit [38]. De gemiddelde versterking van een microchannel plateis 
zo'n 3 X 10 . Het aantal elektronen dat uit de eerste plaat komt is dan ca. 3000. Met A 2 
ook ongeveer gelijk aan 3 x 103 volgt dat n ongeveer gelijk moet zijn aan 30. De 3000 elek
tronen die uit de eerste plaat komen moeten zich dus verdelen over zo'n 100 kanaaltjes. De 
straal van de ladingswolk bij het bereiken van de tweede microchannel plate mag dus niet 
erg groot zijn (::::::: 100 p.m). In §4.6. zal exact berekend worden aan welke eisen de 
ladingswolk uit de eerste microchannel plate moet voldoen wil men de tweede mieroeban
nel plate in verzadiging sturen. 

,.. Stroomverzadiging in een microchannel plateis ongewenst omdat de versterking van de 
plaat (lokaal) kan dalen. Hierdoor is geen goed gedefinieerde versterking haalbaar. Tevens 
zal een groot gedeelte van het signaal verloren gaan (dode tijd). Ruimteladingsverzadiging 
heeft ook invloed op de versterking van een microchannel plate. Het statistische karakter 
van de versterking gaat verloren en er ontstaan ladingswolken met een vrijwel identieke 
ladingsinhoud. Belangrijker is nog dat we weten dat een microchannel plate die in ruimte
ladingsverzadiging werkt een elektronenwolk produceert die de gewenste eigenschappen 
bezit. 

4.4. Pulshoogte-verdeling 

In deze paragraaf zal wat dieper ingegaan worden op de versterking van een enkele 
microchannel plateen een tweetal microchannel plates in cascade. Het statistische karakter 
van de versterking van een microchannel plate komt tot uitdrukking in de pulshoogte
verdeling. 

De pulshoogte-verdeling van een enkele microchannel plate kan benaderd worden 
door een exponentiele functie van de vorm: 
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figuur 4.8: verzadigingsgebieden voor de tweede m.icrochannel plate. ~:enkel 
ruimteladingsverzadiging, ~:enkel stroomverzadiging. 

n (q) = no exp(-q /q) (4.6) 

met n (q ) het aantal pulsjes met hoogte (lading) q . n 0 een normeringsfactor en ij de 
gemiddelde versterking van de verdeling. [26]. Zie ook figuur 4.9. 

relatief 

aantal 

pulsjes 

relatieve pulshoogte 

figuur 4.9: pulshoogte-verdeling van een enkele m.icrochannel plate. 

De verdeling in figuur 4.9. is karakteristiek voor een enkele microchannel plate en 
· heeft als gevolg dat er altijd een onzekerheid bestaat over het aantal deeltjes dat een 
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bepaalde hoeveelheid elektronen vrijmaakt aan het einde van de plaat. Informatieverlies 
treedt ook op als een deeltje terecht komt op het. voor 40%, gesloten oppervlak van de 
plaat. Ook de energie van het invallende deeltje. het soort deeltje en zijn invalshoek spelen 
een rol bij de uiteindelijke pulshoogte-verdeling. 

De chevron-configuratie van twee microchannel plates is schematisch weergegeven in 
figuur 4.5. De afstand tussen de platen is gelijk aan d 1• de afstand tussen de laatste micro
channel plate en de collector is d 2• de spanningen over de platen zijn respectievelijk VI en 
Vu . tussen de platen staat een bias spanning VI JI en tussen de laatste plaat en de collector 
staat een spanning Vn .c . 

In het geval dat de veldsterkte VI JI /d 1 tussen de platen klein is zal de ladingswolk 
die uit de eerste plaat komt zich uitbreiden en zal een kanaal in de tweede microchannel 
plate slechts door één à twee elektronen getroffen worden. Een voorbeeld van de 
pulshoogte-verdeling die hierdoor ontstaat wordt gegeven in figuur 4.10. De verdeling 
heeft dezelfde vorm als die van een enkele microchannel plate. 

Als de veldsterkte tussen de platen groot is dan is er minder tijd voor de ladingswolk 
van MCP 1 om in radiele richting te groeien en zullen er minder kanalen in MCP 2 
getroffen worden. Ieder kanaal wordt in ruimteladingsverzadiging gestuurd. De 
pulshoogte-verdeling die hierdoor ontstaat is weergegeven in figuur 4.11. De elek
tronen wolken uit de tweede microchannel plate vertonen slechts een kleine spreiding in de 
hoeveelheid lading per wolk. Dit is wenselijk als men. zoals bij de EARIS5-detector. de 
afzonderlijke pulsjes wil tellen. Het dynamisch bereik van de elektronica voor de 
pulsverwerking hoeft niet zo groot te zijn omdat vrijwel iedere puls gelijk aan ladingsin
houd is. Tevens valt op eenvoudige wijze een ruisdrempel in te bouwen. 

COUNTS ..m 
s 

:m 

RELATIEVE PULSHOOGTE 

figuur 4.10: enkele pulshoogte-verdelingen van een chevron configuratie die niet in 
verzadiging werkt. Metingen verricht aan de EARJSs-opsteD.ing. 

Een maat voor de bruikbaarheid van de verdeling wordt gegeven door de resolutie. 
Deze is gedefinieerd als de verhouding van de breedte van de verdeling (Full Width at Half 
Maximum) en de versterking. Zie figuur 4.12. 
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figuur 4.11: pul.slwogte-verdelingen van een chevron configuratie die in (ruimtelm:l
ings) verzadiging werkt bij verschillende spanningen over de plo.ten, uit /24]. 
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figuur 4.12: definitie van de resdutie. 
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Met name Wiza [23.26] maar ook Parkes [24] hebben gemeten aan de versterking en 
de resolutie van microchannel plates in cascade. In figuur 4.13 en figuur 4.14 zijn resulta
ten van Wiza weergegeven. Wiza gebruikte twee microchannel plates met een onderlinge 

· afstand van 150 !J.m en onderzocht het effect van de spanning V1 JI op de versterking en de 
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resolutie van het systeem. Over iedere plaat stond een spanning van ca. 1100 V. Figuur 
4.11 is afkomstig van Parkes en is gemaakt met een chevron-opstelling met een onderlinge 
plaat afstand van 24~m en een spanning van 30 V tussen de platen. Werd de spanning 
minder dan 5 V dan verdween de piek in de pulshoogte-verdeling en werd de exponentiele 
verdeling weer zichtbaar . 

• 

figuur 4.13: versterking versus de spanning tussen de ploten, uit /23/. De af
stand tussen de ploten was 150 ~m. 
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figuur 4.14: resolutie versus de spanning tussen de ploten, uit /23/. De afstand 
tussen de platen was 150 ~m. 

Uit de figuren valt af te leiden dat de versterking in het begin sterk afneemt met de 
spanning tussen de platen. Dit is het resultaat van de ruimteladingsverzadiging zoals die 
beschreven is in de vorige paragraaf. In het gebied waarin de versterking constant is 
(V1 JI > 100 V) is het maximum van de verzadiging bereikt. Met toenemende spanning 
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tussen de platen neemt echter de resolutie nog wel af. De pulsjes zullen steeds minder 
variatie in ladingsinhoud vertonen. 

Metingen aan het EARlSS-detectiesysteem gaven een onverzadigde pulshoogte
verdeling te zien. Enkele resultaten zijn gegeven in figuur 4.10. De afstand tussen de twee 
microchannel plates was gelijk aan 3 mm. De spanning die maximaal tussen de platen gezet 
kon worden was ca. 1 kV. Bij een hogere spanning traden er doorslagen op in het systeem. 
De veldsterkte tussen de platen bedroeg maximaal ca. 5 105 V /m. Wiza [23] vond met deze 
veldsterkte tussen de platen wel een verzadigde verdeling. 

In de vorige paragraaf is gesteld dat voldaan moet worden aan vergelijking 4.5. wil 
men de tweede plaat in verzadiging sturen. Hiervoor is het noodzakelijk dat de diameter 
van de ladingswolk bij het bereiken van de tweede plaat niet te groot is. De wolk zal zich 
tussen de twee platen uitbreiden als gevolg van twee effecten. Ten eerste zorgt de ruim
telading van de wolk zelf voor een vergroting van de diameter. Ten tweede kan de wolk bij 
het verlaten van de eerste microchannel plate al een zekere spreiding vertonen: als de elek
tronen bij het verlaten van het kanaaltje van een microchannel plate een snelheidseem
ponent hebben in de richting parallel aan de plaat dan zal de diameter van de wolk hier
door toenemen. Om dit laatst genoemde effect te brekenen is kennis van de energie- en de 
hoekverdeling van de elektronen aan het uiteinde van een kanaaltje nodig. 

_. Bij de EARlSS-opstelling werd geen ruimteladingsverzadiging gevonden. De elek
tronenwolk heeft bij het bereiken van de tweede microchannel plate een te grote diameter. 
De diameter van de wolk wordt bepaald door twee effecten: ruimtelading van de wolk zelf 
en de energie- en hoekspreiding van de elektronen bij het verlaten van een kanaaltje. De 
diameter van de wolk kan beïnvloed worden door de veldsterkte tussen de platen. Bij de 
EARlSS-opstelling was de veldsterkte niet groot genoeg te maken om toch verzadiging te 
vinden. 

4.5. Energieverdeling in de ladingswolk 

De elektronen verlaten het kanaaltje van een microchannel plate met een bepaalde 
energie en onder een bepaalde hoek. Er is slechts weinig experimenteel werk verricht naar 
de hoekverdeling van deze elektronen. Wel is er onderzoek gedaan naar de energieverdeling 
van deze elektronen. 

Recent onderzoek naar de energieverdeling van de elektronen die uit een microchannel 
plate komen is verricht door Koshida [28.29]. De verdeling bestaat uit een scherpe piek 
(met een FWHM van een paar eV) en een lange staart die zich uitstrekt over een groot 
energiegebied. Een voorbeeld van zo· n verdeling is gegeven in figuur 4.15. 

De EDOE (Energy Distribution of the Output Electrons) verschuift naar de lage ener
gie kant als de plaat in ruimteladingsverzadiging gestuurd wordt. Er zullen gemiddeld 
meer elektronen met een lagere energie het kanaal verlaten. Een voorbeeld wordt gegeven 
in figuur 4.16. Om het een en ander duidelijk te maken verdeelde Koshida de verdeling in 
drie gebieden: N 10 (0< E< 10 eV). N 10-so (10< E<50 eV) en N 50 (E> 50 eV). In figuur 
4.17. is de verdeling tussen de verschillende gebieden gegeven afhankelijk van de uit
gangsstroom van de microchannel plate. Het is duidelijk te :~ien dat met nameN 50 afneemt 
met een hogere uitgangsstroom. Als het kanaal in (ruimteladings) verzadiging werkt zal 
deze component dan ook relatief klein zijn. 

De EDOE wordt met name bepaald door de elektrode structuur aan het einde van het 
kanaaltje [29]. Met een toenemende doordringingsdiepte van de elektrode in het kanaaltje 
neemt ook N 50 af. Echter de totale versterking van de plaat neemt ook af. Een oplossing 

' voor dit probleem zou kunnen zijn om de elektroden in het kanaal te maken van een 
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figuur 4.15: een karakteristieke verdeling voor de energie van de elektronen in de 
ladingswolk aan het uiteinde van het kánaal, uit /28]. 
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figuur 4.16: energie verdeling van de elektronen in de ladingswolk in een onverza
digde (gestreept) en een verzadigde situo.tie, uit /28]. 
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figuur 4.17: verandering van de drie componenten in de verdeling met de uit
gangsstroom, uit I 28 J. 
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materiaal met een hoge secundaire emissie coë:fficient voor elektronen. In figuur 4.18. is de 
potentiaal aan het uiteinde van het kanaal weergegeven. Volgens Koshida is de scherpe piek 
(N 10) afkomstig van de elektrode (botsingen van de elektronen met de elektrode) en is de 
staart van de EDOE afkomstig van het gebied vlak voor de elektrode. 
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figuur 4.18: elektrode structuur en potentiaal verdeling van een microchannel plote 
volgens Koshida [28]. 

De elektronen die vertrekken van de elektrode worden vanwege de afwezigheid van 
een elektrisch veld terplaatse niet meer versneld en kunnen het kanaal verlaten onder een · 
grote hoek met de normaal van de plaat. Stel dat de elektronen die van tie wand van het 
kanaal vertrekken een energie hebben E < 10 eV. en dat de afstand tot de elektrode gelijk 
b is. Over de afstand b worden de elektronen axiaal gericht versneld en hun energie aan 
het einde van het kanaal wordt bij benadering gegeven door: 

b E :::::: V 
l 

(eV) (4.7) 

met V de totale spanning over het kanaal en l de totale lengte van het kanaal. Met V = 1 
kV en 1 = 0.5 mm volgt datdeN 1o-so elektronen komen uit een gebiedje van b • 5-25 p.m 
en de elektronen met een hogere energie uit het gebied b > 25 p.m. De hoek die zij met de 
axiale richting van het kanaal maken zal zeer klein zijn. Uiteindelijk zal de wolk die het 
kanaal verlaat bestaan uit een component met hoge energie in de richting van het kanaal en 
een component met een lagere energie die een grote hoekspreiding heeft. 

Uit deze experimentele resultaten kan de conclusie getrokken worden dat de diameter 
van een ladingswolk mede bepaald wordt door de energie- en de hoekverdeling van de 
elektronen aan het uiteinde van een kanaaltje. In de volgende paragraaf zullen we dit e1fect 
berekenen. 

4.6. Microchannel plates in de EAIUSS-opstelling 

4.6.1. Versterking en count rate 

In hoofdstuk 7. § 7 .2.2 .. zullen eisen gesteld worden met betrekking tot de count ra te 
. en de versterking van de microchannel plates. Enerzijds is een hoge count rate gewenst 
omdat de metingen hierdoor niet te lang hoeven te duren. anderzijds is een hoge 
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versterking van de microchannel plates gewenst omdat dan de signaal-ruis verhouding 
optimaal is. Het is met de gekozen opzet van het signaalverwerkingssysteem niet zinvol 
om met count rates groter dan 105 counts/s te werken. Uit de vergelijkingen (4.4) en (4.5) 
volgt dan: 

(4.8) 

Hierin is A 2 de versterking van de tweede microchannel plate en n het aantal elek
tronen dat in één kanaaltje terecht komt. Stel dat de eerste microchannel plate een ver
sterking van A 1 heeft. Per invallend ion komen er dan gemiddeld A 1 elektronen uit de 
eerste microchannel plate. In het geval dat deze elektronen zich gelijkmatig verdelen over a 
kanaaltjes in de tweede kanalenplaat volgt: 

(4.9) 

Onder deze voorwaarde zal de tweede microchannel plate in verzadiging gestuurd 
worden. 

Om een optimale signaal-ruis-verhouding te realiseren maken we de totale versterking 
van de microchannel plates zo groot mogelijk. Een eis die uit de signaalverwerkingselek
tronica volgt is dat de gemiddelde lading die uit de channelplates komt niet groter mag zijn 
dan 1 pC bij een count rate van 105 counts/s (§7.2.1). Hieruit volgt dat A 1XA 2 ongeveer 
gelijk aan 6x 106 gekozen mag worden. Voor a uit vergelijking (4.9) volgt: 

6 <a < 60 (4.10) 

De diameter van de ladingswolk mag bij het bereiken van de tweede microchannel 
plate niet groter zijn dan het oppervlak van ca. 60 kanaaltjes. Anderzijds moet de diameter 
van de wolk ook weer niet te klein zijn omdat anders de tweede plaat in stroomverzadiging 
gestuurd wordt~ In de volgende paragraaf zal een schatting voor a gemaakt worden. 

De keuze van de versterkingen A 1 en A 2 is nog geheel open. met dien verstande dat 
de totale versterking maximaal 6x 106 gekozen mag worden. Voor de G12-46/13 micro
channel plate is de versterking bij 1000 Volt spanning over de plaat ongeveer gelijk aan 
2.5x 103. Een combinatie van twee van deze platen geeft een versterking van ca. 6x 106 bij 
1000 V spanning over beide platen. De werkspanning van een G12-46DT/O microchannel 
plate is ca. 1200 Volt. De gemiddelde versterking is dan gelijk aan 8x 103. Een combinatie 
van een G12-46/13 en een G12-46DT/O microchannel plate levert een versterking van ca. 
6x 106 bij een spanning van respectievelijk 900 en 1200 Volt over de platen. 

Deze afschattingen voor de spanningen moeten ook weer niet te strak gehanteerd wor
den. Ten eerste is het versterkingsproces van een microchannel plate van statische aard en 
de versterking kan in de loop van de tijd wat veranderen, in het algemeen zal de versterk
ing minder worden. Het kan soms ook beter zijn om de versterking van de eerste plaat wat 
hoger te kiezen dan hierboven is aangegeven. Het is can eenvoudiger om de tweede micro
channel plate in verzadiging te sturen. Een nadeel is echter wel dat als men de versterking 
van de eerste plaat groter maakt ook de kans op ionic feedback aan het einde van de eerste 
plaat toeneemt. Een ander nadeel is dat de ruis van de microchannel plate vaak exponen
tieel toeneemt met de spanning over de plaat ( §. 7 .4. ). Een te hoge spanning over een van de 
platen kan dan een aanzienlijke vergroting van het ruisniveau veroorzaken. In dat geval 
kan de spanning over de eerste plaat klein en over de tweede plaat groot gekozen worden. 
Ruis die dan ontstaat in de tweede plaat zal dan ladingswolken produceren die een kleinere 
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ladingsinhoud hebben dan de ladingswolken die door de versterking van twee platen zijn 
ontstaan. De ruis is dan op eenvoudige wijze van het signaal te scheiden. Een ander punt 
is dat de versterking van de tweede microchannel plate vrijwel niet meer toeneemt met een 
stijgende spanning over de plaat als de plaat in verzadiging gestuurd wordt. Al deze 
overwegingen spelen een rol bij de keuze van de spanningen over de twee platen. 

4.6.2. Uitbreiding van de ladingswolk 

In de vorige paragraaf is een schatting gemaakt voor het aantal kanaaltjes in de 
tweede microchannel plate dat door de elektronenwolk van de eerste plaat moet worden 
"aangeslagen" om te zorgen dat de tweede plaat in verzadiging gestuurd wordt. Voor dit 
aantal a zou moeten gelden 6 <a < 60. Hierbij is verondersteld dat de elektronenwolk zich 
netjes over de kanaaltjes verdeelt. 

Stel dat de ladingswolk bij het bereiken van de tweede plaat een diameter van 2r v 

heeft. De onderlinge afstand van de kanaaltjes is gelijk aan 15 J..Lm (tabel 4.1.). Voor rv 
volgt: 

Tv (J.Lm) = 15 .Jä (4.11) 

rv zal minimaal ca. 35 J..Lm en maximaal ca. 115 f.LID moeten zijn. 

Beschouwen we nu een chevron-opstelling (figuur 4.5) van twee microc.hannel plates. 
De afstand tussen de twee platen is gelijk aan d 1 en de spanning tussen de platen is V1 .II. 

De elektronenwolk breidt zich tussen de twee platen uit naar een wolk met een diameter 
van 2r v op de plaats waar hij de tweede plaat raakt. 

Er zijn twee effecten die een rol kunnen spelen bij de uitbreiding van de ladingswolk. 
Ten eerste treden er ruimteladingseffecten op die de diameter van de wolk kunnen doen 
toenemen. Ten tweede heeft de wolk bij het verlaten van de plaat al een zekere hoekspreid
ing. 

Om een schatting te maken van de uitbreiding van de ladingswolk na het verlaten 
van het kanaal moeten we eerst wat dieper ingaan op de processen die zich afspelen in een 
kanaaltje van een microchannel plate. In deze beschouwing worden ruimteladingseffecten 
voorlopig even verwaarloosd. 

In figuur 4.19. is de baan van een elektron in een kanaaltje schematisch weergegeven. 
Slechts die elektronen die het kanaaltje verlaten en dus niet meer met de wand botsen zul
len beschouwd worden. Er is tevens verondersteld dat er geen verzadigingseffecten in het 
kanaaltje optreden. 

Het elektron verlaat de wand van het kanaal met een zekere beginsnelheid v 0 op 
plaats R .90 .z 0 • De energie van het elektron is gelijk aan E 0 : 

(4.12) 

met m de massa van het elektron. De energieverdeling van de elektronen P(E 0) op het 
moment van het verlaten van de wand is te benaderen met behulp van een Planck
verdeling [33.34]: 

P(E0 ) = N 
Eo 

exp(-)- 1 
Em 

(4.13) 
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figuur 4.19: schematische weergave van de baan van enkele elektronen in een 
kanaalt je van een microchannel plate. Elektraten kunnen zowel vartaf de wand 
van het kanaal als vartaf de elektrode vertrekken. 
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Waarin N een constante en Em een karakteristieke energie is. Em is afhankelijk van 
het materiaal dat de elektronen emitteert. Een voorbeeld van een dergelijke verdeling is 
gegeven in figuur 4.20. 
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figuur 4.20: de energieverdeling van de elektraten bij het verlilten van de wand 
van het kanaal volgens vergelijking (4.13). In deze figuur is Em gelijk gerwmen 
aan 1.8 eV. 
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Het elektron vertrekt onder een hoek ~0 met de normaal van de wand in het r .z
vlak en onder een hoek I/Jo met de normaal in het r .9-vlak. 

De verdelingsfuncties voor deze hoeken worden gegeven door cosinus-verdelingen 
[32.34]: 

(4.14.a) 

(4.14.b) 

met: 

De snelheid in de z-richting is dan gelijk aan VoSin(~ 0) en de snelheid in het r .9-vlak 
is dan gelijk aan v 0cos(~ 0). In het r .9-vlak wordt het elektron niet versneld maar in de 
z -richting wel. De versnelling a 0 is daar gelijk aan: 

(l-2s )m 
(4.15) 

met V1 het potentiaalverschil over het kanaal met lengte l. s is de afstand waarover de 
elektrode van de plaat nog in het kanaal doordringt. 

Na een afstand b in positieve z -richting te hebben afgelegd bereikt het elektron de 
elektrode en komt hij in een equipotentiaalruimte terecht. De tijd. t 0 • die hiervoor nodig is 
wordt gegeven door: 

(4.16) 

In deze vergelijking geldt het + teken indien ~0 < 0 en anders het - teken. De snelheid van 
het elektron is op t = t 0 gelijk aan v oSin( I ~0 I )+a 0t 0• Met constante snelheid overbrugt het 
elektron de afstand s in een tijd ts: 

s 
(4.17) 

In het r .9-vlak heeft het ion dan een afstand b' afgelegd: 

b' = ( ts + to) Vo cos(~o) (4.18) 

Met deze vergelijkingen kan op eenvoudige wijze de plaats bepaald worden waar het 
elektron het kanaal verlaat (z = l ): 

(4.19.a) 
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(4.19.b) 

Ook de hoeken in het r .9-vlak en het r .z -vlak aan het einde van het kanaaltje zijn 
op eenvoudige wijze te bepalen: 

(4.19.c) 

[ 
v ocos( 4> o) ] 

4> = arctan 1 v QSin( I <Po I )+aot o 
(4.19.d) 

En de energie waarmee het elektron het kanaal verlaat is gelijk aan: 

eV1 
Et = E o + (l- 2s ) b (4.19.e) 

Voor de elektronen die het kanaal verlaten maar die afkomstig zijn van de elektrode 
in plaats van de wand zijn soortgelijke vergelijkingen af te leiden. De energie van deze 
elektronen bij het verlaten van het kanaal is gelijk aan de energie waarmee ze het 
oppervlak van de elektrode hebben verlaten. Dit omdat ze geen versnelling hebben onder
vonden. Omdat de elektrode uit metaal (in ons geval Ni.Cr.Pt) bestaat en omdat de wand 
uit verschillende oxides bestaat hoeft de karakteristieke energie Em uit vergelijking (4.13) 
voor elektrode en wand niet gelijk te zijn. Daarom stellen we Em gelijk aan Em 1 voor de 
"elektrode"-verdeling en gelijk aan Em 2 voor de "wand"-verdeling. 

Het aantal elektronen dat gemiddeld per invallend elektron vrijkomt behoeft 
eveneens voor wand en elektrode niet gelijk te zijn. Volgens Bruining [34] zal dit aantal 
voor metalen (de elektrode) in de buurt liggen van 0.5 en zal dit aantal voor de wand ca. 2 
zijn. Stel de verhouding van deze aantallen gelijk aan a. Bij bekende Eml• Em 2 en a kan 
dan met de gegeven vergelijkingen in deze paragraaf een schatting gemaakt worden van de 
energieverdeling (E1 ) en de hoekverdelingen C<t>t .91 ) van de elektronen aan het uiteinde van 
het kanaaltje. 

Een afschatting van de waarden voor de drie onbekenden Em 1• Em2 en a is verkregen 
door een computermodel te maken. Dit model berekent de energieverdeling van de elek
tronen aan het uiteinde van het kanaaltje met behulp van de gegeven vergelijkingen. Van 
de verdelingsfuncties (vergelijking (4.13) en (4.14)) worden random samples genomen. In 
het model is aangenomen dat s = 2R = 25 p.m. l = 0.5 mm. V1 = 1000 Volt. Tevens is 
verondersteld dat de plaats waar de elektronen vertrekken homogeen is verdeeld over het 
kanaal (inclusief elektrode). Dit laatste met de veronderstelling dat het aantal elektronen 
dat per oppervlakte eenheid de wand verlaat ax zo groot is dan het aantal dat per 
oppervlakte eenheid de elektrode verlaat. 

De gevonden energieverdelingen zijn vergeleken met de resultaten van Koshida 
(§4.5.). Een voorbeeld van een gevonden verdeling is gegeven in figuur 4.21. Een redelijke 
overeenkomst werd verkregen met Em 1 = 1.5- 2.0 eV. Em 2 = 1.8 - 2.5 eVen a = 2.0 tot 
3.0. 

Het computermodel van Guest [31] geeft een vrijwel gelijke energieverdeling voor de 
elektronen aan het uiteinde van het kanaal. Bij de resultaten van Guest is echter niet te 
zien dat de verdeling een echte piek heeft bij 2 à 4 eV zoals dat bij ons model en de resul
taten van Koshida wel het geval is. Dit komt omdat Guest de verdeling geeft in intervallen 
van ca. 10 eV. Hoogstwaarschijnlijk heeft Guest ook niet de effecten van de elektrode in 
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figuur 4.21: verdelingsfunctie voor de energie van de elektronen aan het uiteinde 
van het kanaal. De gestreepte curve is een van de resultaten van Koshida. Bij 
deze berekening is genomen: Em 1 = Em2 = 2 eVen a "" 2.5. 

zijn model meegenomen. 

De energie- en de hoekverdelingen (9 1 ,cp1 ) zijn op basis van bovenstaande waarden 
voor Em 1, Em 2 en a bepaald. De data van het model kan nu gebruikt worden voor de 
berekening van de uitbreiding van de ladingswolk. De elektronen die het kanaal verlaten 
ondervinden in de z-richting. zie figuur 4.22. een versnelling: 

a= (4.20) 

In het x.y-vlak blijft de snelheid van de elektronen constant. Voor verschillende 
waarden van V1 JI en d 1 is de intensiteitsverdeling van de elektronen op de tweede micro
channel plate bepaald. Een van de gevonden verdelingen is gegeven in figuur 4.23. 

De intensiteitsverdeling blijkt uit een scherpe piek en een lange staart te bestaan. De 
piek is afkomstig van de elektronen die slechts een geringe afstand in het x.y-vlak hebben 
afgelegd. Dit zijn dus enerzijds de elektronen die afkomstig zijn van de elektrode. Zij heb
ben een geringe energie en dus ook een kleine snelheidscomponent in het x.y-vlak. Ander
zijds zijn dit ook elektronen die afkomstig zijn van de wand van het kanaaltje. Elektronen 
die aan het einde van het kanaal een grote energie hebben kunnen slechts een geringe 
snelheidscomponent in het x.y-vlak bezitten. Anders zouden deze elektronen voor het ver
laten van het kanaal al weer in aanraking met de wand zijn gekomen. Door de samenstel
ling van de piek te analyseren (met het computermodel) bleek dat de piek grotendeels uit 
deze "snelle" -elektronen bestond. De staart van de verdeling blijkt voornamelijk afkomstig 
te zijn van de elektronen die de wand hebben verlaten op een niet al te grote afstand tot de 

. elektrode. 
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figuur 4.22: schematische voorsteaing van de uitbreiding van de ladingswolk 
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figuur 4.23: de intensiteitsverdeling van de elektronen op de tweede microchannel 
plate langs de x-as. 

Als de spanning VI JI tussen de platen toeneemt bij gelijkblijvende d 1 dan zullen de 
elektronen in de piek hier weinig door beïnvloed worden. Deze elektronen zijn immers 
"snel". De elektronen in de staart zijn wat langzamer. Door de toename van VI JI zullen zij 
de oversteek van de eerste naar de tweede microchannel plate in een kortere tijd maken. De 
afstand in het x.y-vlak die zij kunnen afieggen wordt hierdoor kleiner. Dit uit zich in een 
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verbreding van de piek. Pas bij zeer grote waarden voor VI 11 zullen de elektronen in de 
piek een merkbare beïnvloeding ondergaan. In tabel 4.2. zijn voor een aantal waarden van 
V1 11 bij d 1 = 3 mm de breedte van de piek /:).piek (FWHM-waarde) en de lengte van de 
staart gegeven. Met de lengte van de staart r max wordt de afstand bedoeld waarbinnen 99% 
van de elektronen zich bevindt. Tevens is in deze tabel het percentage Npiek gegeven van 
het totaal aantal elektronen dat zich binnen de piek bevindt. 

VI 11 a piek rmax Npiek 

(Volt) ( JJ,m) ( JJ,m) (%) 

10 14.2 - -
50 15.8 - -

100 17.6 - -
200 21.2 4500 1.9 
400 26.4 3200 2.8 
600 30.8 2700 4.2 
800 34.2 2400 5.1 

1000 37.4 2100 7.4 

tabel 4.2: piekbreedte, maximale straal en percentage elektronen binnen de piek 
voor de intensiteitsverdeling van de elektronen op de tweede microchannel plate 
bij verschillende waarden van de spanning tussen de platen. De afstand tussen 
de platen is Ymm. 

Uit deze tabel zijn een aantal conclusies te trekken. Het merendeel van de elektronen 
bevindt zich in de staart en niet in de piek. De elektronen in de piek verspreiden zich 
slechts over een gering aantal kanaaltjes. ca. 5 bij V1 11 = 1000 Volt. Voor de bepaling van 
rv uit vergelijking 4.11. is het dus voldoende om te kijken naar de maximale straal rmax· 

In de eerste opzet van het EARlSS-detectiesysteem was gekozen voor een afstand d 1 = 
3 mm tussen de platen. Uit de tabel is door extrapolatie af te leiden dat de spanning tussen 
de platen dan groter moet zijn dan 5 kV om te zorgen dat rv kleiner is dan 115 p.m. Er 
was maximaal slechts 1 kV aan te brengen. Bij hogere spanningen traden er doorslagen in 
het systeem op. Het gevolg was dan ook dat er geen verzadigde verdeling ontstond maar 
een onverzadigde. 

In de literatuur zijn deze effecten ook bekend. Parkes vond met een opstelling met 
Vu1 = 0 Volt en d 1 = 75 p.m geen verzadiging [27]. Wel kreeg hij verzadiging bij Vu1 = 
30 Volt end 1 = 24 p.m [24]. Metingen van het FOM [21] en van Wiza [23] gaven verzadig
ing te zien bij respectievelijk V1 11 = 100 Volt. d 1 = 50 p.m en V1 11 = 100 Volt. d 1 - 150 
p.m. 

Om toch te kunnen werken met een verzadigde verdeling is de afstand d 1 aangepast. 
Gekozen is voor d 1 = 0.2 mm. De mechanische constructie waarbij d 1 kleiner is dan 0.2 
mm geeft problemen. 

In tabel 4.3. zijn de gevonden waarden voor rv bij d 1 = 0.2 mm bij verschillende 
waarden van V1 11 gegeven. 

Uit de tabel volgt dat een spanning van 100 tot 200 Volt voldoende zou moeten zijn 
om de tweede microchannel plate in verzadiging te sturen. 
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VI ,Il rv 
(Volt) (J,J.m) 

50 115 
100 100 
200 78 
400 69 
800 60 

tahel4.3: rv als functie van de spanning VI JI bij d 1 = 0.2 mm. 

In de bovenstaande beschouwingen is de ruimtelading van de elektronenwolk 
verwaarloosd. Stel dat de bundel elektronen die uit het kanaaltje komt homogeen verdeeld 
is en dat de diameter van de bundel gelijk is aan de diameter van het kanaaltje. Een elek
tron op de rand van de bundel ondervindt een versnelling evenwijdig aan de plaat: 

(4.21) 

als gevolg van de ruimtelading van de bundel zelf. In deze vergelijking is n de elektronen
dichtheid in de bundel. d de diameter van de bundel. m de massa van een elektron en e de 
lading van een elektron. Een afschatting van de elctronendichtheid geeft n < 2.5x 1016 

elektronen/m3. De versnelling van de elektronen in de richting van de tweede microchannel 
plate wordt gegeven door vergelijking 4.20. De verhouding van deze twee versnellingen is 
kleiner dan 0.01. De verwaarlozing van ruimteladingseffecten is dus geoorloofd. 

De berekeningen in dit hoofdstuk zijn verricht aan een microchannel plate met een 
dikte van 0.5 mm. Bij het gebruik van een DT-plaat met dikte 1.0 mm worden de resulta
ten van de berekeningen iets anders. De dikke plaat heeft een werkspanning van ca. 1200 
Volt. De veldsterkte in de axiale richting van de kanaaltjes zal bij deze plaat kleiner zijn 
dan die van de 0.5 mm plaat. Dit betekent dat de gemiddelde energie van de elektronen aan 
het uiteinde van de plaat ook kleiner zal zijn. Dit heeft tevens tot gevolg dat de diameter 
(2X rv) van de ladingswolk bij het bereiken van de tweede microchannel plate kleiner zal 
zijn bij een gelijke VI JI end 1• Indien een OT-plaat als eerste microchannel plate gebruikt 
wordt zal er een geringere spanning (VI JI < 150 Volt) nodig zijn om de tweede micro
channel plate in verzadiging te sturen. 

De hoek die de kanaaltjes maken met de normaal van de plaat is bij de dunne plaat 
gelijk aan 13°. In de berekeningen is echter uitgegaan van een hoek van 0°. Bij een afstand 
van 0.2 mm tussen de platen is het effect hiervan slechts gering. De piek zal maximaal zo'n 
40 JJ.m. ofwel zo'n 3 kanaaltjes. ten opzichte van de oorsprong opschuiven. 

De berekening van de energieverdeling en de hoekverdeling van de elektronenwolk bij 
het verlaten van de tweede microchannel plate geeft grote problemen. Ten eerste is er geen 
model voor de versterking in een kanaaltje met ruimteladingsverzadiging. Ten tweede is 
het moeilijk om de samenstelling van een elektronenwolk te bepalen die ontstaan is uit een 
aantal wolken die afkomstig zijn van de afzonderlijke kanaaltjes. In §4.5. is de energiever
deling van een elektronenwolk gegeven die ontstaan is uit een kanaaltje met ruimteladings
verzadiging. Uit deze verdeling volgt dat de energie van de elektronen gemiddeld kleiner 
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zal zijn dan de energie van een elektron dat afkomstig is uit een kanaaltje zonder ruimtela
dingsverzadiging. Het gevolg hiervan is dan de bundel na het verlaten van de microchannel 
plate wat minder snel zal uitbreiden. 

De intensiteitsverdeling van de elektronen die op de collectorplaat komen kan 
benaderd worden door de vorm zoals gegeven in figuur 4.24. [38.40]. Dit is als volgt te 
verklaren. De elektronen die van de eerste microchannel plate af komen sturen een gebiedje 
in de tweede microchannel plate geheel in ruimteladingsverzadiging. Uit dit gebiedje op de 
tweede plaat komen ladingswolken die een vrijwel gelijke ladingsinhoud hebben. Dit is de 
het centrum van de verdeling. Rond dit gebiedje zullen ook een aantal kanaaltjes zijn die 
niet in verzadiging worden gestuurd. De ladingsinhoud van de elektronenwolken in dit 
gebied is bij benadering gelijk aan n XA 2• Met de afstand tot het centrum neemt n af en 
de intensiteitsverdeling zal ook afnemen. Daar de elektronen in de bundel slechts een 
kleine snelheidscomponent evenwijdig aan de plaat hebben zal deze vorm behouden blijven. 
Ruimtelading van de bundel zelf zal de diameter v·an de bundel nog doen toenemen. 

1' 
I 

x -

figuur 4.24: de intensiteitsverdeling van de elektronen uit de tweede microchannel 
plo;te op de collectorploot. 

De plaatsgevoelige collectorplaat heeft een minimale bundeldiameter nodig van 2 tot 
4 mm. De afstand tussen de laatste microchannel plateen de collectorplaat mag dus niet te 
klein gekozen worden. In de opstelling is gekozen voor d 2 = 15 mm. Deze afstand is ook 
door Rees [38] gebruikt. Door variatie van de spanning tussen de microchannel plateen de 
collectorplaat is de bundeldiameter nog wat te veranderen. De optimale spanning zal echter 
experimenteel bepaald moeten worden. 

Bij de afstand van 15 mm tussen de microchannel plate en de plaatsgevoelige collec
torplaat is het effect van de hoek van 13• tussen de kanaaltjes en de normaal van de plaat 
niet zonder meer te verwaarlozen. Een opschuiving van de verdeling over 0.5 mm is niet 
ondenkbaar. Het is mogelijk om met het signaalverwerkingssysteem hiervoor te corrigeren. 
De ~-metalen schermen (zie figuur 3.7) zorgen ervoor dat de elektronenwolken niet door 
magnetische velden worden af gebogen. 

4.6.3. Detectie-efficiëntie 
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De detectie-efficiëntie of quanturn-efficiëntie van microchannel plates kan gedefinieerd 
worden als .de fractie van de binnenkomende deeltjes die een detecteerbare hoeveelheid lad
ing aan het uiteinde van de plaat produceren. Deze fractie hangt ondermeer af van: 

1) De secundaire elektronen-emissiecoëfficiënt. 
2) De omzetting om de eerste secundaire elektronen te krijgen. 
3) De versterking van de plaat. 

1) De secundaire elektronen emissiecoëfficiënt van het materiaal hangt sterk af van het 
soort deeltjes. hun energie en de hoek waaronder ze het kanaaltje binnen komen. In 
figuur 4.25. en 4.26. zijn de efficiëntiecurves weergegeven voor elektronen afhankelijk 
van hun energie en hun invalshoek. In figuur 4.27. is de energie-efficiëntie voor neu
tralen en ionen gegeven. Uit experimenten [21] is bekend dat de curves voor zware 
positieve ionen onderling niet veel verschillen. Lichte positieve ionen hebben een 
efficiëntiecurve die sterk op die van de elektronen lijkt. Men moet zich wel realiseren 
dat in deze curves de kans op het produceren van een eerste secundair elektron niet is 
meegenomen. Voor een schatting van de efficiëntie van een deeltje dat onder een 
bepaalde hoek met een bepaalde energie binnenkomt moeten de resultaten voor de 
energie- en de hoekafhankelijkheid met elkaar vermenigvuldigd worden. 

20 
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figuur 4.25: det~ctie-efficiëntie voor elektronen, uit /21/. 

2) De geometrie van de microchannel plate bepaalt met name de kans op het produceren 
van de eerste secundaire elektronen. Het elektrische veld voor de plaat kan het 
effectieve open oppervlak vergroten door de deeltjes in de kanaaltjes te "zuigen". een 
soort lenseffect. Zodoende kunnen meer deeltjes omgezet worden in secundaire elek
tronen. 

3) De versterking van de plaat en in het bijzonder de spreiding ervan geeft een bepaalde 
kans dat de hoeveelheid lading die uit de plaat komt detecteerbaar is boven de ruis 
van de elektronica uit. 

Voor de eerste microchannel plate hebben we de keuze uit een dunne plaat (0.5 mm) 
waarbij de kanaaltjes een hoek van 13° maken met de normaal van de plaat of een dikke 
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figuur 4.26: invloed van de invalshoek van elektrorum op de gevoeligheid van mi
crochannel plates, uit /30/. _ 
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figuur 4.27: detectie-efficiëntie voor positieve ionen, uit /21/. 
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plaat ( 1.0 m.m). Bij deze laatste plaat maken de kanaaltjes een hoek van oo met de normaal 
van de plaat. 

Stel dat we de dikke plaat als eerste mieroehanDel plate gebruiken. In figuur 4.28. is 
deze situatie weergegeven. Tevens zijn in deze figuur enkele ionenbanen getekend. De ionen 
treffen de microchannel plate onder een hoek van -6° tot + 1r [36]. De detectie-efficiëntie 
voor de mogelijke hoeken tussen -6° en +lr is niet gelijk. zie figuur 4.29. Dit heeft als 
gevolg dat de gevoeligheid van het detectiesysteem afhankelijk wordt van de radiele 
afstand r. Aangezien het energiespectrum van een meting een functie is van deze afstand r 
kan er ook gesteld worden dat de detectie-efficiëntie van het detectiesysteem energie 
afhankelijk wordt. Het azimuthspectrum (r = constant) is hier niet van afhankelijk. Het 
probleem van de energie afhankelijkheid kan vermeden worden door de spectra te scannen. 
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figuur 4.28: de mogelijke invalshoeken van een ion in een kanaaltje indien er een 
dikke pltuzt als eerste m.icrochanrtel plote gebruikt wordt. 
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figuur 4.29: detectie-efficiëntie voer Ir-, He+- en o+-ionen als furu::ti.e van de in
valshoek, volgens /35/. 
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Als de dunne plaat als eerste microchannel plate gekozen wordt is de invalshoek. van 
de verstrooide ionen in een kanaaltje een functie van de radiè1e afstand r en een functie 
van de azimuth-hoek 6. zie figuur 4.30. Ionen met een energie 0.94XE1 komen terecht op 
een afstand rmax· Hier varieert de invalshoek van t• bij 6 • o• tot 25" bij 9 • 180'". Ionen 
met een energie van 1.06XE1 komen terecht op een afstand rmin. Hier varieert de 
invalshoek van 7• bij 6 - o• tot 19• bij 6 - tso•. De detectie-effi.ciëntie voor invalshoeken 
groter dan 6• is vrijwel constant [35]. Door plaatsing van de taartpunt (figuur 6.1.) op 9 • 
o• is een gedeelte van het probleem verholpen. Toch blijft de detectie-efficiëntie afhankelijk 
van de energie en de azimuth-hoek. 
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e = 1eo., 

figuur 4.30: de rrwgelijke invalshoeken van een ion in een kanaaltje indien er een 
dunne plaat als eerste microchannel plate gebruikt wordt. 

In de EARlSS-detector is in eerste instantie gewerkt met twee dunne microchannel 
plates. Dus een energie en een hoekafhankelijke detectie-efficiëntie. Bij het monteren van de 
plaatsgevoelige collector is de eerste microchannel plate vervangen door een dikke micro
channel plate. Als tweede plaat blijft een microchannel plate met "schuine" kanaaltjes 
gewenst om ionic feedback te voorkomen. 

4.6.4. Responsietijd en ruis 

Microchannel plates hebben een responsietijd (tijd tussen het moment waarop een 
elektron binnenkomt en het moment waarop de ladingswolk de plaat verlaat) die kleiner is 
dan die van conventionele photomultipliers. Dit is het gevolg van zijn kleine afmetingen 
(0.5 mm vergeleken met 100 mm) en de grotere veldsterkte (2 kV /mm vergeleken met 10 
V /mm). De responsietijd is van de orde 1 ns. De FWHM van de puls is minder dan 500 ps 
[26]. 

De ruis van de huidige commercieel verkrijgbare microchannel plates is zeer laag. 
Background count rates van minder dan 1 countls- 1cm-2 zijn geen uitzondering [20]. Dit is 
opmerkelijk omdat 1 cm2 oppervlak van een microchannel plate zo·n 400 cm2 aan 
kanaaloppervlak bevat. 

Als een microchannel plate aan de lucht is blootgesteld dan kunnen vreemde deeltjes 
(koolwaterstoffen) zich op de wand hebben vastgezet. Dit kan leiden tot een onstabiele 
voedingsstroom en kleine ontladingen. Dit uit zich in een stijging van de background count 
rate. Deze stijging kan aanzienlijk zijn. Er kan zelfs een continue ontlading optreden die het 
kanaal constant in verzadiging houdt. Dit effect staat bekend als een "switched on channel". 
Ook een langdurige blootstelling aan een zwaar ionenbombardement kan schade aan de 
plaat berokkenen. Met een reductie in ca. 10-3 Torr 0 2 gedurende enkele uren kan een 
microchannel plate eventueel wat opgewerkt worden. Ook kan de plaat na enige tijd 
gefunctioneerd te hebben omgedraaid worden om een betere versterking te behouden. 
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figuur 4.31: de gevolgen van doorslagen in het detectiesysteem. Op de foto zijn de 
twee michrochannel plates met beschadigingen zichtbaar. Bovenaan is de bovenste 
contactring voor de microchannel plates zichtbaar. 
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Tijdens de metingen met behulp van de voorlopige detector hebben er in de buurt van 
de microchannel plates diverse malen doorslagen plaatsgevonden. Figuur 4.31. laat de 
microchannel plates zien. Deze platen vertonen op diverse plaatsen de gevolgen van de 
doorslagen. Met de microscoop waren zelfs behoorlijke kratertjes zichtbaar. De gevolgen 
hiervan bleven dan ook niet uit. Er ontstond een verhoging van de background count rate 
die in de loop van de tijd iets varieerde en zelfs waarden kon bereiken van 103 tot 104 

counts/s bij een spanning van 1200 V over de platen. Bij deze hoge spanningen waren geen 
goede metingen meer mogelijk. 
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5. De collectorplaten 

In hoofdstuk 3 is beschreven hoe de verstrooide ionen op energie geselecteerd worden 
met behulp van de EARISS-analysator. De ionen komen in de detector terecht en worden 
daar versterkt door een tweetal microchannel plates (hoofdstuk 4). De elektronenwolk die 
uit de tweede microchannel plate komt wordt opgevangen op de collector. In dit 
hoofdstuk zal ingegaan worden op de gebruikte collectorplaten. Er zijn diverse 
mogelijkheden om een plaatsgevoelige collector te maken (§5.1.). Voor het EARlSS
detectie systeem zijn een gedeeltelijk plaatsgevoelige (de voorlopige) collector (§5.2.) en een 
plaatsgevoelige collector (§5.3) gemaakt. 

5.1. Inleiding 

In figuur 3. 7 zijn de analysator en de detector weergegeven. Ionen uit de analysator 
komen terecht op de de eerste microchannel plate. De microchannel plates produceren een 
elektronenwolk die op de collectorplaat (K in figuur 3. 7) valt. Het bruikbare oppervlak 
van de eerste microchannel plate wordt gegeven door r min = 11 mm en r max = 21 mm [3 7]. 
Als we aannemen dat het centrum van de ladingswolken van de eerste en de tweede micro
channel plate zich evenwijdig aan de symmetrie-as van het detectiesysteem voortplant dan 
wordt het effectieve oppervlak van de collector ook gegeven door dezelfde r min en r max 

[37]. 

Een verstrooid ion met een energie gelijk aan de doorlaatenergie EP van de analysator 
komt terecht op een afstand r = 16 mm (§3.3.). d~t wil zeggen precies in het midden van 
de ring bepaald door r min en r max· De ladingswolk komt op de collector eveneens terecht 
op r = 16 mm. Een ion met een energie E; 2 met IE; 2- EP I < 0.06EP komt terecht op een 
afstand: 

1 E-2 
r (m.m) = - ( 298- 250X -'-) 

3 EP 
(5.1) 

Op de collector komt informatie terecht over de energie- en de hoekverdeling in de 
vorm van twee coördinaten r en 9. Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze infor
matie moet de collector in staat ZÎJ11 om de verschillender en 9 signalen te onderscheiden. 

In de literatuur zijn diverse methoden besproken om simultaan de twee coördinaten 
(r .9) van een elektronenwolk op een collector te te bepalen [25]. De meest directe manier is 
om de collector te verdelen in een matrix van kleine collector elementjes. leder elementje 
dient dan echter apart met een stuk signaalverwerkingsapparatuur te worden verbonden. 
Wil men een resolutie halen van 1% in beide richtingen dan zijn er al 10000 elementjes 
nodig en evenveel voorversterkers. versterkers. etc. Dit is praktisch onuitvoerbaar. 

Een gedeeltelijke oplossing is het aanbrengen van een rooster van geleidende strippen 
op op de collector. Elke strip heeft zijn eigen uitvoer en elektronisch circuit. Voor een reso
lutie van 1% in beide richtingen zijn er 2x ·hOOx 100 = 200 circuits noodzakelijk. 

t Met de plaats waar de ladingswolk terecht komt wordt bedoeld de plaats waar het centrum van de la
. dingswolk terecht komt. 
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Ook kan als collector een rechthoekige plaat van weerstandsmateriaal gebruikt wor
den. De hoekpunten van de plaat worden verbonden met een elektronisch circuit. De posi
tie van de ladingswolk kan bepaald worden uit de verdeling van de lading over de vier 
hoekpunten. Door de hoge weerstand van de plaat duurt het lang voordat de lading 
verdwenen is. Count rates tot ca. 103 counts/s zijn maximaal haalbaar. Deze methode 
werkt goed bij een rechthoekige collector. Bij de EARlSS-opstelling is echter een cirkelvor
mige collector met gat gewenst. Dit geeft problemen bij de plaatsbepaling. Tevens hebben 
collectoren met een hoge weerstandswaarde nogal wat last van ruis (thermisch). 

Een andere plaatsgevoelige collector is beschreven door Rees e.a. [38]. Zij maakten 
gebruik van een zogenaamde Wedge-and-Strip-Anode. In figuur 5.1. is een voorbeeld van 
een dergelijke collectorplaat gegeven. 

STRIP 
'S' 

SO,um 
GAP 

'Z' 
E'.ECTRODE 

figuur 5.1: de Wedge-and-Strip-Anode van Rees e.a. /38/. Een dergelijke 
configuratie van geleidende strippen is ook voor cirkelvormige coO.ectorplaLen te 
maken. 

De collector is bedekt met een drietal verschillende soorten elektroden die per soort 
met elkaar verbonden zijn. De S -strippen hebben een constante lengte in de y-richting 
maar de breedte van de strip verandert in de x-richting. De hoeveelheid lading die op de 
S -strippen valt. in verhouding tot de totale hoeveelheid lading. is een maat voor de x
coördinaat van de collector. Eenzelfde redenering gaat op voor de Z -strippen. zij geven 
informatie over dey-coördinaat. Collectoren die op deze wijze zijn opgebouwd hebben over 
het algemeen een hoge signaalverwerkingssnelheid en een lage capaciteit (weinig ruis). 

De plaatsgevoelige collectorplaat die in het EARlSS-detectiesysteem is gebruikt is ver
gelijkbaar met de collector van Rees. De voorlopige collectorplaat is veel eenvoudiger van 
samenstelling. 
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5.2. De voorlopige collectorplaat 

Omdat het geruime tijd duurde voordat de plaatsgevoelige collector klaar was is in 
tussentijd gewerkt met een voorlopige collectorplaat. In figuur 5.2. is deze collectorplaat 
weergegeven. 

figuur 5.2: de voorlopige col.U!ctorplaat. De ring om de ladingswolk te detecteren 
heeft een breedte van 1 mm en bevindt zich op een afstand van 18.5 mm tot de 
oorsprong. De plaat heeft een binnendiameter van 18 mm en een buitendiameter 
van 46 mm. 

De· voorlopige collector bestaat uit een detectiering van 1 mm breedte. Deze ring 
bevindt zich op een afstand van 18.5 mm van het centrum van de plaat. De ring wordt 
aan beide zijden omgeven door een ring. de collector-aarde. of signaal-aarde. De collector
aarde staat op dezelfde spanning als de meetring. Met deze collectorplaat kunnen slechts 
energie-afhankelijke metingen verricht worden omdat er geen verschil in signaal is voor de 
verschillende azimuth-hoeken. Omdat de ring niet op 16 mm maar op 18.5 mm van het 
centrum van de plaat zit is de energie van de ionen die een ladingswolk op de ring produ
ceren niet gelijk aan de doorlaatenergie EP van de analysatC'r. Door de spanningen op de 
afbuigelementen van de analysator iets te veranderen kan er toch voor gezorgd worden dat 
ionen met een energie EP een ladingswolk op de ring produceren. 

Om ionen met een energie EP op de meetring te laten komen moet het spectrum over 
een afstand van 18.5 - 16 = 2.5 mm verschoven worden. Het spectrum op de collector 
heeft een breedte van 2 x 0.06 X EP over een afstand van 10 mm. De doorlaatenergie van 
de analysator moet met 2.5/10 x 2 x 0.06 x 100% = 3% worden verhoogd om het 
gewenste effect te bereiken. Dit is te realiseren door de spanningen Va tot en met Vd 
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eveneens te verhogen met 3%. 

Bij constante spanningen op de analysatorelementen en op de elementen van de zoom
lens zijn slechts metingen mogelijk bij een bepaalde doorlaatenergie EP. Door variatie van 
de spanning op het laatste element van de zoomlens is het mogelijk om een energiespectrum 
op te nemen. zie vergelijking (3.5). 

COLLECTOR· AARDE\ 

MEET· 
RING 

2 

figuur 5.3: ladingswolken op de detector. 

3 

8 LAOIN:iSWOLK 

De meetring op de collectorplaat heeft een eindige breedte ( 1 mm). Dit geeft een ver
breding van van de pieken in het energiespectrum. zie figuur 5.3. In situatie 1 van deze 
figuur is de diameter van de ladingswolk veel kleiner dan de breedte van de meetring. De 
ladingswolk komt of op de meetring of op de collector-aarde terecht. De effectieve breedte 
van de meetring is in dit geval gelijk aan 1 mm. De breedte van het energiegebiedje op de 
meetring is gelijk aan 1/10 X 2 x 0.06 x EP. Dit geeft een verbreding (FWHM) van de 
pieken gelijk aan 0.6% van de doorlaatenergie van de analysator. Is de ladingswolk groter 
dan 1 mm. situatie 2 in figuur 5.3. dan kan de verbreding veel groter zijn. De ladingswolk 
zal zowel lading op de meetring als op de collector-aarde deponeren. In situatie 3 komen 
twee ladingswolken op de collector terecht. Eén valt op de meetring en één op de 
collector-aarde. Beide ladingswolken bestrijken een vrijwel gelijk oppervlak op de meetr
ing. Als de ladingsinhoud van beide wolken gelijk zou zijn dan zouden ze beide hetzelfde 
signaal opleveren. De effectieve breedte van de meetring zal groter zijn dan 1 mm. Bij een 
cascade opstelling van twee microchannel plates die niet in verzadiging werken hebben niet 
alle ladingswolken een (bijna) gelijke ladingsinhoud. Het kan dus zijn dat een wolk met 
veel lading die net naast de meetring valt meer lading op de ring deponeert dan een wolk 
die wel op de ring valt. Dit maakt het erg moeilijk om deze signalen te onderscheiden. Voor 
een goede werking van de collectorplaat is het van belang om een zeer kleine diameter ( < 1 
mm) van de ladingswolk te krijgen. In hoofdstuk 4 is aangetoond dat dit voor een afstand 
van 3 mm tussen de laatste microchannel plateen de detector niet haalbaar is. 

Er is een methode om dit effect te elimineren. Verondersteld wordt dat de diameter 
van de ladingwolk bij het bereiken van de collectorplaat niet al te groot is ( < 2 mm). Men 
zou dan de de hoeveelheid lading die op de ring Qr en de hoeveelheid lading die op de 
aardring aa terecht komt kunnen meten. Indien Qr > aa dan is de ladingswolk op de 
meetring terecht gekomen en indien Qr < aa dan is de ladingswolk op de aardring terecht 
gekomen. Met deze methode is echter niet gewerkt. 
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Een ander probleem dat zich voordoet is de overspraak tussen de signaal-aarde en de 
meetring. zie figuur 5.4. Tussen signaal-aarde en meetring is een koppelcapaciteit Ct van ca. 
10 pF gemeten. Signaal-aarde en meetring zijn via weerstanden met de hoogspan
ningsvoedingen verbonden. De weerstanden die niet de meetring verbonden zijn bevinden 
zich in de voorversterker (§7.2.1.). Een ladingswolk die op de aardring terecht komt zorgt 
voor een ladingsinjectie Q op punt A in de figuur. Deze lading kan via de voedingsweer
stand van 100 Mû afvloeien. Dit duurt echter enige tijd. De koppelcapaciteit Ct zal 
daarom opladen. De versterker zal als gevolg hiervan ook op de ladingsinjectie reageren. 
Door het aanbrengen van een extra capaciteit C naar aarde kan overspraak voorkomen 
worden. Als C >> Ct dan zal bijna alle lading op de capaciteit C gaan zitten en zal de 
versterker slechts een zeer kleine puls ( << ruisniveau) geven. 

r----.,---..... hoogspannirg 

meetring 

collectoraarde 

figuur 5.4: het vervangingsschema om de overspraak tussen de signaal-aarde en de 
meetring te verklaren. 

Een andere vorm van overspraak is die tussen de laatste microchannel plate en de 
meetring. Deze situatie is schematisch weergegeven in figuur 5.5. De microchannel plate is 
met een capaciteit C 1 met aarde verbonden. De lading die van de microchannel plate komt 
is ca. 1 pC (§.4.6.) en vertrekt in een tijdsspanne van ca. 0.5 ns. Dit is te vertalen in 
stroomsterkte van ca. 0.5 mA. Deze stroom moet via de elektrode van de microchannel 
plate afvloeien. Stel deze elektrode heeft een weerstand R tot aan de capaciteit C 1. Stel de 
koppelcapaciteit tussen microchannel plate en meetring gelijk aan Ct 1• De lading die door 
de lading op de microchannel plate op de meetring wordt geïntroduceerd is dan ongeveer 
gelijk aan R XCt 1/2 mC. Ct 1 is ongeveer gelijk aan 5 pF. Met R::::: 100 û (vierkantsWeer
stand elektrode) volgt dat deze lading van de orde 0.5 pC kan zijn. Deze lading is ver
gelijkbaar met de lading die direct als gevolg van een ladingswolk op de meetring komt. De 
voorversterker reageert veel sneller op de ladingsinjectie dan dat de lading via de weer
stand kan afvloeien. Door de weerstand van het elektrode materiaal te verlagen is dit 
effect te verminderen. De lading blijft dan niet meer op de microchannel plate zitten maar 



De collectorplaten 75 

komt gelijk terecht op de capaciteit C 1 (C 1 >> Ck 1). Daarom is op de elektrode een Pt
laag van 0.5 f.Lm dikte aangebracht. R is hierdoor verminderd tot slechts enkele O's. 

Q~ .1 c,f-{3>--

figuur 5.5.: overspraak tussen microchannel plate en meetring als gevolg van de 
lading Q die uit de microchannel plate komt. 

5.3. De plaatsgevoelige collectorplaat t 

In de inleiding van dit hoofdstuk is in het kort de plaatsgevoelige collector van Rees 
[38] besproken. Een Wedge-and-Strip-Anode (WSA) heeft in het algemeen een drietal elek
troden nodig. Een elektrode voor het r-signaal (Qr ). een elektrode voor het 9-signaal (Qe) 
en een elektrode voor het opvangen van de resterende lading (Qresr ). De som van de 
ladingen die op de elektroden terecht komen is het normeringssignaal (Qnorm ). Een dergelijk 
signaal is nodig omdat er fluctuaties optreden in de hoeveelheid lading per elektronenwolk. 
Deze fluctuaties kunnen beperkt worden door de tweede microchannel plate in verzadiging 
te sturen (§4.4.). Toch blijft een normeringssignaal nodig om een hoge resolutie te ver
krijgen. In het geval dat de elektroden voor het 9- en het r -signaal niet gescheiden worden 
door een derde elektrode is anorm gelijk aan de som van de ladingen op de twee elektroden. 

Een andere methode om een normeringssignaal te verkrijgen is gegeven door Knibbeler 
[37]. In figuur 5.6.a. is een kanaaltje van de tweede microchannel plate geschetst. Uit de 
wand van het kanaaltje komen elektronen als gevolg van het versterkingsproces. De wand 
van het kanaaltje wordt hierdoor positief opgeladen. Dit beeld kan vereenvoudigd worden. 
zie figuur 5.6.b. In deze figuur komt alle lading uit een soort ladingsmiddelpunt. Vanuit 
dit punt zien we een weerstand Ru naar het uiteinde van het kanaal en een weerstand Rb 
naar het begin van het kanaal. Rb zal in het algemeen veel groter zijn dan Ru. Door de 
weerstanden loopt een ruststroom die de lading neutraliseerd. Dit vergt echter enige tijd 
(§4.3.). In deze tijd zal de positieve lading op de wand negatieve lading op de oppervlakken 
van de microchannel plate aantrekken. Dit kan vertaald worden in twee capaciteiten Cu en 

t De plaatsgevoelige collectorplaat is uitgebreid beschreven in [37]. 
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eb. zie figuur 5. 7. 

figuur 5.6.a: het onstaan van een ladingswolk in een rnia-ochannel plate. 

figuur 5.6.b: model waarbij alle lading uit een soort ladingsmiddelpunt komt. 

figuur 5.7: vervangingsschema voor een kanaaltje in een microchannel plate. 

Een kanaaltje dat een ladingswolk produceert kan vertaald worden in een ladingsin
jeetie op het knooppunt van de weerstanden en condensatoren in figuur 5. 7. De lading zal 
zich in eerste instantie verdelen over de twee condensatoren. Deze zullen zich langzaam 
ontladen via de weerstanden. Daar alle lading die op de collector terecht komt gelijk is aan 
de lading die van de microchannel plate komt kan door meting van de lading op Cu en Cb 
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het normeringssignaal bepaald worden. 

De elektroden op de plaatsgevoelige collector zijn sikkel- en ringvormig. zie figuur 5.8. 
De lading van een elektronenwolk komt gedeeltelijk terecht op de elektroden A en B. De 
B -elektroden hebben dezelfde breedte over een azimuthhoek van 340° maar de breedte van 
de elektroden neemt af met de afstand r. De lading op die op de B -elektroden komt is een 
maat voor energie van het verstrooide ion. De A -elektroden zijn sikkelvormig en de 
breedte van deze elektroden is in r -richting constant maar veranderd met de hoek 9. De 
hoeveelheid lading die op deze elektroden terecht komt is een maat voor de hoek 9 die het 
ion heeft. 

figuur 5.8: schematische weergave van de signaal-elektroden op de pl.aoLsgevoelige 
collector. 

De twee signaal-elektroden zijn onderling gescheiden door extra elektroden G. zie 
figuur 5.8. De G -elektroden zijn vergelijkbaar met de ·collector-aarde" van de voorlopige 
collectorplaat. Ook deze elektroden staan niet echt op aarde maar zijn verbonden met een 
hoogspanningsvoeding. Ook hier kan men spreken van signaal-aarde. In figuur 5.9. is een 
setje elektroden (A. B enG) weergegeven. De breedte van zo'n setje is gelijk aan 1 mm. In 
totaal zijn er op de plaatsgevoelige collectorplaat 14 van dergelijke setjes aangebracht. De 
collector heeft een oppervlak dat bepaald wordt door rmin = 9 mm en rmax =- 23 mm. Voor 
de breedte à van de elektroden gelden de volgende vergelijkingen: 

àB (JJ.m) = 40 + 24.3X(i-1) (5.1.a) 
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.6.A (f.Lm) = 40 + 9 (5.1.b) 

(5.l.c) 

.6.G 2 (f.Lm) = 380- 24.3x (i -1) (5.l.d) 

figuur 5.9: een setje elektroden van de plaatsgevoelige collectar. Er zijn twee 
signaal-elektroden A en B. Deze warden gescheiden doar twee elektroden G 1 en 
G 2 (signaal-aarde). 

met i het nummer van het setje (l~i ~14) en 9 in graden (0~9~340). De elektroden 
bestaan uit een 1 f.LM dikke goudlaag en zijn op een glasplaatje van ca. 100 f.Lm dikte 
aangebracht. De glaslaag wordt ondersteund door een 2 mm dikke molybdeenplaat. Deze 
plaat is verbonden met de G -elektroden. Door de aanwezigheid van de G -elektroden is de 
koppelcapaciteit tussen de signaal-elektroden slechts 3.2 pF. De capaciteit tussen de 
signaal-elektroden en de collector-aarde bedraagt ca. 200 pF. Overspraak tussen signaal
elektroden onderling is slechts zeer klein [37]. De capaciteit van 200 pF tussen signaal
elektroden en signaal-aarde is bepalend voor de ruis van de voorversterkers (§7.2.1.). 

Het energie-signaal (Es ) en het hoeksignaal (9 s) volgen uit de ladingen QA . Q8 en 
Qnorm volgens [3 7]: 

(5.2.a) 
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(5.2.b) 

de constanten k 1 tot en met k 4 worden bepaald door de gekozen geometrie van de collector 
[37]. 

Het effectieve oppervlak van het EARlSS-detectiesysteem wordt bepaald door r min = 

11 mm en r max = 21 mm (§.5.1.). Het oppervlak van de elektroden op de plaatsgevoelige 
collector moet groter zijn dan dit effectieve detectie-oppervlak omdat de ladingswolk een 
bepaalde diameter heeft. De elektroden van collector bestrijken een gebied van r = 9 tot 23 
mm. Voor een goede werking van het systeem is het noodzakelijk dat alle lading die uit de 
microchannel plate komt ook op de collector komt. De dFeter van de ladingswolk mag 
bij het bereiken van de collector niet groter zijn dan 4 mm . 

De diameter van de ladingswolk mag ook niet kleiner zijn dan de breedte van een 
setje elektroden. Zou de diameter inderdaad kleiner zijn dan 1 mm dan zou bijvoorbeeld 
voor het energie-signaal alle lading op één elektrode terecht komen. De maximale fout in de 
meting zou dan gelijk zijn aan 1 mm en de resolutie voor het energie-signaal zou slechts 0.1 
zijn. Om een resolutie van minimaal 0.01 te halen is het nodig dat de wolk groter is dan ca. 
2 maal de breedte van een setje elektroden. Dit is voor vergelijkbare plaatsgevoelige collec
toren aangetoond door Rees [38] en het FOM [40]. 

De diameter van een ladingswolk moet dus liggen tussen de 2 en de 4 mm. Ook aan 
de vorm van de ladingswolk worden enkele eisen gesteld. Het centrum. het zwaartepunt. 
van de ladingswolk moet op dezelfde plaats (afstand r) liggen als de plaats waar het ion 
de eerste microchannel plate raakt. In §4.6. is gesteld dat dit enige problemen kan geven 
vanwege de hoek (13°) die de kanaaltjes maken met de normaal van de microchannel plate. 
Hiervoor is echter te corrigeren (computer). Tevens moet de wolk rotatiesymmetrisch zijn 
rond zijn zwaatepunt [40]. Deze situatie is te verkrijgen door de tweede microchannel plate 
in verzadiging te sturen (§4.6.). 

t In de azimuth-richting strekt het elfectieve oppervlak zich over 320" uit. Op de plaatsgevoelige collec
tor bestrijken de elektroden een totale hoek van 340". Een ladingswolk die ontstaat bij 9 = o· of bij 9 = 

320" komt ook in zijn geheel op de elektroden terecht indien de diameter van de wolk kleiner is dan 4 
mm. 
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6. De EARlSS-detector 

In de hoofdstukken 4 en 5 zijn de onderdelen van de EARlSS-detector behandeld. In 
dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de detector is samengesteld (§6.1.). In §6.2. zal aan
dacht worden geschonken aan de gebruikte voedingsbronnen voor de analysator en de 
detector. 

6.1. Constructie van de EARlSS-detector 

Microchannel plates zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. Overwegingen 
zoals prijs (diameter) en ruisniveau hebben ertoe geleid dat er gekozen is voor de platen 
zoals deze in hoofdstuk 4 uitvoerig zijn beschreven. Uitgaande van de afmetingen van de 
platen zijn de dimensies van het detectiesysteem grotendeels bepaald. 

In figuur 6.1. is het detectiesysteem weergegeven. In deze figuur is de roestvrij stalen 
buis A waardoor de primaire ionenbundel loopt weer duidelijk zichtbaar. De buis is elek
trisch gescheiden van de detector door de isolator B. Verstrooide ionen passeren de laatste 
elementen van de analysator C en D . een Herzog-element E en de skiromers F. De 
EARlSS-detector bestaat uit een tweetal microchannel plates G en H en een collectorplaat 
K. Tussen de laatste microchannel plate en de collectorplaat is op een isolator L een dunne 
metaalfilm aangebracht. Deze film neeft een zeer hoge weerstand. R0 ::::::: 10 MO. Door het 
contact N op dezelfde potentiaal te houden als van de collectorplaat en het contact M op 
dezelfde potentiaal als van de laatste microchannel plate te houden kan het elektrisch veld 
in deze ruimte homogeen worden gehouden. De contacten N en M zijn met de doorvoeren 
P en Q verbonden. Een metalen "taartpunt" R met een hoek van 40° schermt het gedeelte 
van de collector af dat voor bedradingen wordt gebruikt. De verschillende onderdelen van 
de detector worden bijelkaar gehouden door een bout U een veerT en een moer S. 

De afstand d 2 tussen de tweede microchannel plate en de plaatsgevoelige collector is 
gelijk aan 15 mm. Bij het werken met de voorlopige collector was d 2 gelijk aan 3 mm. 

De afstand tussen de eerste en de tweede microchannel plate was in eerste instantie 3 
mm maar is in de loop van het jaar verminderd tot 0.2 mm om redenen die in §4.6. naar 
voren zijn gekomen. De bevestiging van de microchannel plates is dan ook gewijzigd. In 
figuur 6.2. is deze bevestiging schematisch weergegeven. De microchannel plates zijn 
gescheiden door een dunne keramische ring R. Op deze ring is aan beide zijden een goud 
laag opgedampt L. Op deze laag bevinden zich gouden contactringetjes C. Via deze contac
tringen en de platina laag kunnen de spanningen op de binnenzijde van de microchannel 
plates gezet worden. De lagen L zijn met gouddraadjes verbonden. Deze draadjes verzor
gen de verbinding met de buitenzijde van het detectiesy.pteem. Ook aan de buitenzijde van 
de channel plates bevinden zich dunne contactringen C . Deze contactringen zijn verbon
den met RVS-ringen S. Deze ringen zijn eveneens met dunne goud draadjes verbonden. 

In de microchannel plates en in de collector plaat is een gat van 17 mm doorsnede 
gemaakt. Door dit gat loopt de primaire ionenbundeL Aan de zijkanten en bij het midden 
van de microchannel plates is de elektrode over een afstand van ca. 1 mm verwijderd. Dit 
is gedaan om overslagen te voorkomen. 

t Tussen goudlaag en contactring bevindt zich nog een dunne strip indium (0.02 mm dikte). Deze strip 
zorgt voor een goed contact tussen laag en ring. 
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figuur 6.1 : schematische doorsnede van de detector . De tekening is sterk vereen
voudigd (uit /12/ ). 

81 

Op de microchannel plates is aan beide zijden op het elektrode materiaal een laag Pt 
aangebracht. Deze laag van ca. 0.5 J.Lm dikte zorgt ervoor dat de spanning op iedere plaats 
op het oppervlak van de microchannel plate gelijk is. Dit voorkomt overspraak tussen de 
microchannel plates onderling en tussen de tweede microchannel plate en de collector 
(§5.2.). 

De dunne Pt-laag is opgebracht met behulp van een sputteropstelling. Een speciale 
constructie is gemaakt om te zorgen dat er tijdens het sputteren geen Pt in de kanaaltjes 
terecht kwam. Deze constructie is te zien in figuur 6.3. Een metalen schijf M staat onder 
een kleine hoek met de sputterbron S. Op de metalen schijf bevindt zich de microchannel 
plate MCP. Omdat de schijf onder een kleine hoek met de sputterbron staat zal het Pt 
slechts over een geringe afstand in de kanaaltjes kunnen doordringen. Door de metalen 
schijf te laten roteren kan de laag ook redelijk homogeen op de microchannel plate worden 
aangebracht. Het systeem is getest met een "oude" microchannel plate. De laag op deze plaat 
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figuur 6.2: samenstelli.ng van de microcluznnel plates in de detector. In deze 
figuur is slechts de linker helft van de doorsnede weergegeven. 

- M ---s -------+ -~ pt 

figuur 6.3: de constructie om de platina laag op de microcluznnel plates aan te 
brengen, voor uitleg zie tekst. 

is onderzocht met behulp van een elektronenmicroscoop (figuur 6.4) en met behulp van 
AES. Het bleek dat de laag slechts over enkele JJ.m in de kanaaltjes was doorgedrongen. 

In de EARlSS-detector is in eerste instantie gewerkt met twee dunne microchannel 
plates. Dus een energie en een hoekafhankelijke detectie-efficiëntie (§4.6.). Bij het monteren 
van de plaatsgevoelige collector is de eerste microchannel plate vervangen door een dikke 
microchannel plate. Hierdoor is de detectie-efficiëntie nog slechts energie-afhankelijk. Als 
tweede plaat blijft een microchannel plate met "schuine" kanaaltjes gewenst om ionic feed
back te voorkomen. 
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figuur 6 .4: boven een microchannel plate zonder Pt-laag , onder een microchannel 
plate met Pt-laag. 

6.2. Hoogspanningsvoedingen voor de analysator en de detector 
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In figuur 6.4. zijn de detector en de analysator schematisch weergegeven. De verschil
lende onderdelen van analysator en detector zijn verbonden met voedingsbronnen die de 
spanningen V 1• V 2• V 3 en Va tot en met Vh leveren. Tussen de voedingsbronnen en de 
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opstelling bevindt zich een weerstandskast. De weerstanden in deze kast beperken de 
stroom door de leidingen in geval van kortsluiting. doorslagen en menselijk contact. 

--- v~ --~--~ 

' ' ,,, r 

.. ................. ________ .... 

v, ..,,.-

figuur 6.4: schematische weergave van aru:zl.ysotor en detector met de 
voedingsleidingen naar de diverse onderdelen. Tussen de hoogspanningsvoedingen 
en de opsteUing bevindt zich een weerstandskast. 

In het verleden is een hoogspanningskast gebouwd waarin zich de voedingen voor de 
analysator en de detector bevonden [43.44j. De kast voldeed echter niet aan de 
verwachtingen. De analysatorspanningen va . vb . vc en vd waren niet stabiel en slecht 
instelbaar. De spanningen voor het detectiesysteem waren niet variabel. Daarom is een 
nieuwe hoogspanningskast gemaakt. In figuur 6.5. is de opbouw van de kast schematisch 
weergegeven. 

De spanningen V 1.2.3 voor de drie elementen van de zoomlens worden geleverd door 
een drietal FUG HCN-35-12500 voedingen. Deze voedingen kunnen een maximum span
ning leveren van 12.5 kV (pos. of neg.). De voedingen zijn zeer stabiel [45] en zijn zeer 
nauwkeurig in te stellen. Tevens bezitten de voedingen een programmerings-ingang. Op 
deze ingang kan een spanning tussen de 0 en de 10 Volt worden gezet waarbij 10 Volt 
overeenkomt met een spanning van 12.5 kV aan de uitgang. Op deze wijze is het eenvoudig 
om met een computer en een DAC (Digitaal Analoog Omzetter) deze voedingsbronnen te 
sturen. De spanning V 3 op het laatste element van de zoomlens is de in §3.3. genoemde 
versnelspanning. 

De analysatorspanningen Va tot en met Vd worden eveneens geleverd door FUG
voedingen. Voor deze voedingen zijn de FUG HCN-35- 3500 genomen. De maximale door

)aatenergie van de analysator is met Vb - -3500 V gelijk aan ca. 10 keV. wat ruim vol
doende is voor LEIS-experimenten. De vier voedingen zijn opgetild met de versnelspanning 
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figuur 6.5: opzet van de hoogspanningskast waarin de voedingen voor de analysator en de 
detector zitten. 

V 3 • Sturing met de computer en de DAC kan niet meer rechtstreeks geschieden. In de 
"oude" hoogspanningskast werd gebruik gemaakt van een aantal optocoplers [44] voor de 
verbinding tussen computer en opgetilde voedingen. In de "nieuwe" hoogspanningskast is 
sturing voorlopig nog niet mogelijk. Een systeem waarbij met glasfibers en frequentie
modulatie van licht gewerkt wordt is in ontwikkeling. 

Een zelfgebouwde voedingsbron van maximaal+ of- 200 Volt zorgt voor de spanning 
op de skimmers Vsk. De detectie-efficiëntie van de microchannel plates is afhankelijk van 
de energie van de invallende ionen. Een zelfde voeding (V det) kan er voor zorgen dat de 
ionen iets versneld of iets vertraagd op de eerste microchannel plate terecht komen. Hier
door is de detectie-efficiëntie eventueel wat te beïnvloeden. 

Een vijfde FUG HCN-35-3500 voeding zorgt voor de spanningen op het detectiesy
steem. Ve tot en met Vh. Deze spanningen worden verkregen met behulp van een 
hoogspanningsdeler. figuur 6.6. De voeding is geschakeld als stroombron (:::: 1 mA). Met 
behulp van de potentiometers (R 8) zijn de gewenste spanningen in te stellen. Omdat de 
voedingsbron als stroombron gebruikt is beïnvloeden de spanningen elkaar niet. De weer
standen zijn zo gekozen dat de potentiaalverschillen uit figuur 4.5. als volgt te varieren 
zijn: 

VI = 800 - 1400 V 
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figuur 6.6: de spanningsdeler voor de detectorspanningen. 

VI JI = 0 - 300 V 

Vu = 700 - 1200 V 

Vu.c = 200- 600 V 

! 

Op een zestal digitale spanningsmeters zijn de spanningen Vst. V det en Ve tot en met 
Vh af te lezen. De FUG-voedingen beschikken ieder over een eigen display. Met behulp van 
de stroommeters (1 1 en I 2 in figuur 6.6) zijn de voedingsstromen van de microchannel 
plates te controleren. 
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7. Signaalverwerking 

In dit hoofdstuk wordt de laatste stap in het detectiesysteem behandeld: de verwerk
ing van de signalen die op de collectorplaten terecht komen. In de inleiding (§7.1.) komt de 
opzet van het signaalverwerkingssysteem aan bod. De nadruk zal liggen bij het systeem 
dat gebruikt is bij de metingen met de voorlopige collectorplaat. Dit omdat hiermee de 
resultaten van hoofdstuk 8 zijn verkregen. De componenten van dit systeem zoals de ver
sterkers en de ra temeter worden in § 7 .2. beschreven. De metingen werden gestuurd met 
een LSI-11 computer. In §7.3. wordt de sturing behandeld. In §7.4. worden enkele 
metingen aan het detectiesysteem besproken. 

7.1. Inleiding 

De collectorplaten die in de EARlSS-opstelling gebruikt worden kunnen als een capa
citeit worden opgevat. In deze capaciteit wordt een hoeveelheid lading geïnjecteerd. zie 
figuur 7 .1. De bias-spanning van de collector zorgt voor een elektrisch veld om de lading 
naar de collector te trekken. 

R 

COLLECTOR 

. cr--ë>--t>-
~...._-.. r 

figuur 7.1: schematische weergave van de collector en de versterking. 

De voorversterker is geïsoleerd van de hoogspanning door een capaciteit. In het 
algemeen zal de stijgtijd van de puls gerelateerd zijn aan de tijd waarin de lading wordt 
opgevangen. De daaltijd van de puls wordt bepaald door de RC-tijdconstante van de voor
versterker. Bij de EARlSS-opstelling kan uitgegaan worden van stijgtijden in de orde van 
enkele ns. De meeste voorversterkers hebben een RC-tijd die van de orde 50 f.J.S is. De 
hoogte van de uitgangspuls van de voorversterker is evenredig met de hoeveelheid lading 
aan de ingang van de versterker. Bij een goede voorversterker is de uitgangsspanning onaf
hankelijk van de capaciteit van de collector. De ruis van de voorversterker wordt met 
name bepaald door de collectorcapaciteit. 
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Door de voorversterker zeer dicht bij de collector te plaatsen kan er met korte verbin
dingskabeis gewerkt worden. Hierdoor wordt de capaciteit aan de ingang van de voorver
sterker gereduceerd. De geproduceerde ruis door de voorversterker zal ook afnemen. 
Behalve invloed op de ruis heeft de capaciteit van de kabels ook invloed op de stijgtijd en 
de grootte van het signaal. De voorversterker zorgt tevens voor de verbinding van de col
lector. hoge impedantie. en de coax-kabels naar de hoofdversterker. lage impedantie. De 
hoofdversterker kan in het algemeen op vrij grote afstand van de voorversterker geplaatst 
worden. 

De hoofdversterker heeft een tweeledig doel. Ten eerste kan hij de puls omvormen tot 
een puls met een geschikte vorm (puls-shaping) en ten tweede kan hij de puls verder ver
sterken. De relatief grote daaltijd van de puls uit de voorversterker kan bij hoge count 
rates problemen geven. De uitgangsspanning van de voorversterker zal dan in het algemeen 
niet tot nul zijn gedaald voordat een tweede puls aankomt. Een methode om dit te voorko
men is de zogenaamde RC-clipping techniek. De puls wordt eerst gedifferentieerd om de 
langzaam varierende daaltijd te verwijderen. Daarna wordt de puls geïntegreerd om de ruis 
te reduceren. Het uitgangssignaal van de hoofdversterker is dan een unipolaire puls die veel 
korter is dan de oorspronkelijke puls. Deze puls kan door variatie van de integratie- en 
differentiatietijdconstante geoptimaliseerd worden zodat een puls onstaat met een Gauss
profiel en een optimale signaal-ruis verhouding [46]. 

Een tweede differentiatie produceert een bipolaire puls. Bipolaire pulsen hebben het 
voordeel dat zij vrijwel gelijke hoeveelheden positieve als negatieve lading produceren. 
Wanneer een bipolaire puls door een capaciteit. die bijvoorbeeld twee onderdelen van het 
elektronisch circuit verbindt. wordt gestuurd zal er vrijwel geen lading op de capaciteit 
achterblijven. Met een unipolaire puls is dit wel het geval en zal de lading of door een 
weerstand moeten afvloeien of elektronisch op nul gezet moeten worden met behulp van 
een baseline-restorer. Een ander voordeel van een bipolaire puls is dat de nul-doorgang van 
de puls onafhankelijk is van de tijd (ten opzichte van het begin van de puls). Deze eigen
schap is zeer bruikbaar in systemen waarbij met timing gewerkt wordt. Unipolaire pulsen 
hebben echter een veel betere signaal-ruis verhouding en met Constant-Fraction Discrimi
nators kan ook aan timing worden gedaan. 

Bij metingen met de voorlopige collectorplaat (§5.2.) willen we slechts het aantal 
pulsjes per seconde weten dat op de meetring terecht komt. Een eenvoudige opzet van het 
signaalverwerkingssysteem zoals in figuur 7.2. is gegeven is dan voldoende. Behalve een 
voorversterker en een hoofdversterker bestaat het systeem uit een discriminator en een 
counter of een ratemeter. De discriminator heeft twee instelbare niveaus. een lower-level 
(11) en een upper level (ul). Slechts die pulsjes die een pulshoogte hebben die tussen de 
twee niveaus in ligt worden door de discriminator verder verwerkt. Zo is met het lewer
level op eenvoudige wijze een ruisdrempel in te bouwen. De discriminator geeft per geac
cepteerde puls een standaard uitgangspuls (TIL). De counter telt alle binnenkomende pul
sen van de discriminator. De ratemeter geeft het aantal pulsen (counts) per seconde aan. 
Door de versnelspanning (V 3 in vergelijking 3.5) te varieren is op deze wijze een ener
giespectrum van de verstrooide ionen op te nemen. 

De plaatsgevoelige collector vereist een andere. uitgebreidere. opzet van het signaal
verwerkingssysteem. zie figuur 7.3 en [37]. Van de collector komen een tweetal signalen. 
één voor het energie- en één voor het hoeksignaaL Het signaal afkomstig van de laatste 
microchannel plate dient als normeringssignaal (§5.3.). All-e drie de signalen worden ver
sterkt en omgevormd met behulp van een voorversterker ~n een hoof dversterker. De drie 
signalen worden ieder naar een ADC (Analoog Digitaal Omzetter) gestuurd. De voorver
sterker en de hoofdversterker van het normeringssignaal zijn tevens verbonden met een 
timingcircuit. Dit circuit geeft een triggerpuls aan de ADC" s indien de lading van een count 
(Qnorm ) groot genoeg is (Qnorm > Q min). Op deze wijze kan de ruis van de microchannel 
plates gefilterd worden. De ADC's kunnen na aankomst van de triggerpuls uitgelezen wor
den. De ADC's zetten de drie signalen om in 8-bits binaire getallen BE. Be en Bnorm. Deze 
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figuur 7.2: signaalverwerking bij het meten met de voorlopige cálectarplaat. 
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figuur 7.3: signaalverwerking bij het meten met de plaatsgevoelige collectorplaat. 
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hoogte van deze getallen komt overeen met de hoeveelheden lading QA. QB en Qnorm uit 
§5.3. Door een tweetal delers worden de verhoudingen Be I Enorm en Bel Enorm bepaald. Uit 
Bel Enorm volgt de azimuth-hoek van het verstrooide ion. Een M68000 microprocessor stu
urt de versnelspanning V 3. Uit de doorlaatenergie van de analysator. de versnelspanning 
en Be I B"0 ,.m volgt de energie van het verstrooide ion. De M68000-microprocessor en een 
mode-selector bepalen het aantal bits dat bestemd is voor respectievelijk het energie- en 
het hoeksignaaL Een 14-bits MCA wordt gebruikt om het energie- en het hoeksignaal op te 
slaan. 

7.2. De componenten 

7.2., 1. De voorversterkers 

In figuur 7 .4. is de combinatie van een voorversterker en een collector schematisch 
weergegeven. Bij aankomst van een ladingspuls Q op de collector wordt de capaciteit Cc 
opgeladen. De spanning Vc zal gelijk worden aan Q /Cc. Met de gekozen dimensies en span
ningen van de EARlSS-detector komt de lading Q zich binnen enkele ns op de collector 
terecht. De voorversterker is echter veel trager en daarom zal V_ de spanning Vc in eerste 
instantie volgen. Hierna zullen de capaciteiten Cv en C1 zich opladen. De lading die op de 
capaciteiten Cv en C1 terecht komt zal nagenoeg gelijk zijn aan Q omdat Cv >>Cc. Via de 
weerstand naar de hoogspanningsvoeding R6 zullen de capaciteiten Cc en Cv zich ontladen. 
De capaciteit Cf wordt ontladen via de weerstand R 1 . 

HV. 

figuur 7.4: de collector een de voorversterker. 

De uitgangspuls van de voorversterker heeft een stijgende flank die bepaald wordt 
door de traagheid van de versterker. De dalende flank wordt bepaald door de tijdconstante 
T 1 = R1 xc1 . De amplitude van de puls is gelijk aan Q IC1 . 

Voor de plaatsgevoelige collector zijn twee soorten voorversterkers aanwezig. De 
· Canberra 2006 voor signalen afkomstig van de collector en de Canberra 2003 voor het 
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normeringssignaal afkomstig van de microchannel plate. Bij de metingen met de voorlopige 
collector is de Canberra 2006 gebruikt. In tabel 7.1. zijn de specificaties van de beide ver
sterkers gegeven. 

Canberra 2006 Canberra 2003 

versterking 
0.3 V/pC 

0.45 V/pC 
J.5 V/pC 

stijgtijdt < 30 ns < J8 ns 
daaltijd 50±5 fJ.S 250± 25 fJ.S 

ruis (rm.sl < 10-16 c < 2 10-16 c 
maximum 
bias-spanningff ±5000 V ±2000 V 

niet-lineariteit < 0.02 % < 0.04 % 
charge rate 2 10-7 Cis 9 10-8 Cis 
ingangscapaciteit J.O nF 3.0 nF 
uitgangsimpedantie 50 n 50 n 
maximum 33 pC 

22 pC input 7 pC 
maximum 

±JO output 
V ±JO V 

stijgtijd < 6 ns 
timinguit gang 

tabel 7.1: specificaties van de gebruikte voorversterkers. 

Op enkele van de specificaties uit tabel 7.1. zal nader ingegaan worden. 

_!)e charge rate is de hoeveelheid lading die de voorversterkers per seconde verwerken. 
Als Q de gemiddelde hoeveelheid lading op de elektrode is dan volgt: 

charge rate ::::: count rate X Q (7.1) 

Indien de charge rate te hoog is zal de uitgang van de voorversterker tegen zijn maximum 
aanlopen. Vanwege de lange daaltijd zullen de pulsjes "opgestapeld" worden. Zoals reeds 
vermeld wordt er bij de metingen met de voorlopige collectorplaat enkel met een 2006 
voorversterker gewerkt. Er volgt dan: 

Q < 
2 10-7 

count rate 
(7.2) 

Met een maximale count rate van 105 counts/s (§7.2.2.) volgt dat Q niet groter mag 
zijn dan ca. 1 pC. Deze waarde is ook in §4.6. gebruikt. Bij het werken met de 

t Cc < 200 pF. 
tt De biasweerstand is opgesplitst in twee weerstanden van 10 MO en 100 MO. Over de 100 MO weer
stand bevindt zich een capaciteit van 1 nF voor de onderdrukking van RF-stoorsignalen. 
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plaatsgevoelige collector is de 2003 voorversterker bepalend voor Q. Ook hier geldt dat Q 
maximaal ca. 1 pC mag zijn. 

De stijgtijd en de ruis van de voorversterkers wordt grotendeels bepaald door de 
capaciteit van de collector Cc. De stijgtijd van de voorversterker is minimaal 12 ns. Voor 
de plaatsgevoelige collector geldt dat Cc :::::: 200 pF. De ruis van de voorversterker. gere
fereerd aan de ingang. is dan zo·n 10-4 pC (rms). Bij de voorlopige collector is de de capaci
teit Cc veel kleiner. ca. 4 pF [41]. De ruis van de voorversterker ( < 10-5 pC) is bij de 
voorlopige collectorplaat veel kleiner dan bij de plaatsgevoelige collectorplaat. 

De canberra 2003 voorversterker heeft een tweetal uitgangen. Een uitgang die de 
"tail-puls" geeft met een daaltijd van 250 I.J.S en een timinguitgang die een zeer korte (:::::: 20 
ns) negatieve puls geeft. Deze laatste puls wordt gebruikt voor het timingcircuit bij de 
plaatsgevoelige collector. 

Beide voorversterkers maken gebruik van pole/zero-adjustment. In figuur 7.5 is het 
principe weergegeven. Na de eerste versterkingstráp wordt het signaal in de voorversterker 
nogmaals versterkt. De koppeling tussen deze twee versterkers geschiedt met behulp van 
een capaciteit. Zou de capaciteit de enige koppeling tussen de twee versterkers zijn dan 
heeft de Laplace-getransformeerde van de transferfunctie een pool. Het gevolg hiervan is 
dat de dalende flank van de puls niet netjes naar nul gaat maar er doorheen schiet. 
undershoot. Door het aanbrengen van de weerstand over de capaciteit wordt de pool 
gecompenseerd. Door variatie van deze weerstand is het mogelijk om de undershoot te 
minimaliseren. Dit kan het beste gebeuren in combinatie met de hoofdversterker. 

HV 
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figuur 7.5: schematische weergave van de voorversterker. 

7.2.2. De hoofdversterkers 

GA IN 

In de inleiding is reeds naar voren gekomen dat het doel van de hoofdversterkers 
tweeledig is: versterking en pulsshaping. Voor de hoofdversterkers is gekozen voor de Can
berra 2110 Timing Filter Amplifier. Specificaties zijn gegeven in tabel 7.2. 

Door pulsshaping kan de puls geschikter gemaakt worden voor verdere verwerking. 
Dit geschikter maken houdt in dat de pulsduur verkort wordt (minimaliseren van puls
overlap) en een optimalisatie van de signaal-ruis verhouding. 
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Canberra 2110 Timing Filter Amplifier 
ingangsimpedantie 50 
maximum out put ( 50 n) ±5 
versterking 1.5- 100 
differentiatie 

JO ,20 ,50,100,200 
tijdconstanten 
integratie 

10,20,50,100,200 
tijdconstanten 
ni~t (ineariteit < 1 
ru's - <100 

tabel 7.2: specificaties van de gebruikte hoofdversterker. 
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figuur 7.6: signaal van de voor- (a) en de hoofdversterker (b). 
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In figuur 7.6. is het signaal van de voorversterker (a) en de hoofdversterker (b) weer
gegeven. Het signaal van de voorversterker is door de hoofdversterker omgevormd tot een 
puls met een Gauss-profiel. De stijgtijd van de puls (b) wordt bepaald door de integra
tietijdconstante 'T; van de hoofdversterker. De daaltijd wordt bepaald door de 
diffrentiatietijdconstante 'T". Een optimale signaal-ruis verhouding wordt verkregen door 
'T; gelijk aan 'T" te kiezen [ 46]. 

De duur van een puls uit de hoofdversterker is ongeveer gelijk aan 3x 'T; indien 
'Ti = 'T d [3 7]. Vanwege de oversboot in het signaal van de voorversterker. figuur 7 .6., moet 
'T; minimaal 2 tot 3 maal groter zijn dan de stijgtijd van de voorversterker (12 ns). 'Ti 

moet groter zijn dan 36 ns. De elektronica na de hoofdversterker stelt ook een maximum 

t gerefereerd aan de ingang. 
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eis aan 1'; (§7.3.). 1'; mag niet groter zijn dan 160 ns. Uit tabel 7.2. volgt dat 'T; = 50 ns 
een goede keuze is. De pulsduur van de hoofdversterker puls wordt dan ca. 150 ns. 

Indien twee pulsjes vlak na elkaar komen dan treedt zogenaamde puls-pile-up op. zie 
figuur 7.7. De pulsjes komen niet op gelijke tijden na elkaar binnen. Omdat we hier te 
maken hebben met veel onafhankelijke botsingen. een statistisch proces. kan dit ver
schijnsel beschreven worden met behulp van een Poisson-verdeling [37]: 

P ( .l.t ) = 1 - exp( - count rate x !J.t ) (7.1) 

V 

t 

figuur 7.7: puls-pile-up. 

met P(!J.t) de kans van aankomst van een pulsje in een tijdsinterval !J.t. De count rate is 
het aantal pulsjes dat gemiddeld per seconde aankomt. Stellen we dat de kans op puls
piie-up kleiner moet zijn dan 1% dan volgt met .6.t = 150 ns een maximale count rate van 
105 counts/s. 

De hoofdversterker heeft een versterking van 1.5 tot 100 x en een maximale uit
gangsspanning van 5 Volt. De maximale ingangsspanning bij minimale versterking is dan 
:::::::: 3.3 Volt. Pulsjes uit de voorversterker mogen dus niet groter zijn dan 3.3 Volt. De 2006 
voorversterker heeft een versterking van 1.5 V /pC of 0.3 V /pC. De maximale lading aan de 
ingang van de voorversterker mag dan niet groter zijn dan respectievelijk 2.2 pC en 11.1 
pC. In de vorige paragraaf is gesteld dat de gemiddelde lading aan de ingang van de voor
versterker ca. 1 pC mag bedragen. Een microchannel plate die niet in verzadiging werkt 
heeft een pulshoogte-verdeling die gegeven wordt door vergelijking 4.6. Bij een dergelijke 
verdeling met een gemiddelde lading van 1 pC heeft 10% van de pulsjes een lading groter 
dan 2.2 pC en 0.002% een lading groter dan 11.1 pC. Zouden we de versterking van de 
voorversterker gelijk aan 1.5V /pC kiezen dan zou 10% van de pulsjes de hoofdversterker 
in verzadiging sturen. Bij een keuze van 0.3 V /pC is dit percentage pulsjes te verwaarlozen. 
Microchannel plates die in ruimteladingsverzadiging werken geven veel minder spreiding in 
de ladingsinhoud van de pulsjes. De kans dat de hoofdversterker in verzadiging gestuurd· 
wordt is dan vrijwel gelijk nul. 

Door de versterking van de hoofdversterker laag ( 1.5 X) te kiezen kan de ruisbijdrage 
van de versterker belangrijk worden. Een verzwakker tussen voorversterker en hoofdver
sterker geeft echter nog meer ruis. 
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7 .2.3. Het tellen van de puls jes 

Uit de hoofdversterker komen pulsjes met een pulshoogte van maximaal 5 Volt en 
een pulsduur van ca. 150 ns. De ruis van de microchannel plates en de versterkers zorgen 
ook voor pulsjes. Deze pulsjes zijn echter veel kleiner (:::::: 0.05 Volt) dan de pulsjes die we 
willen tellen (:::::: 0.45 Volt). De ruis valt dan op eenvoudige wijze van het signaal te 
scheiden. Dit gebeurt met behulp van een discriminator. Een discriminator, of Single 
Channel Analyzer. heeft een tweetal instelbare niveau·s. een lower-level (11) en een win
dow ( w ). Pulsjes met een pulshoogte tussen het niveau van het lower-level (11) en het 
upper-level (ll+w) worden door de discriminator verder verwerkt. 

De discriminator (Ortec 490B) heeft een lower-level en een window die instelbaar 
zijn van 0 tot 10 Volt. De discrimator heeft een ingebouwde versterker met een versterking 
van minimaal 12 X. Dit betekent dat pulsjes uit de hoofdversterker met een pulshoogte 
van 1. 7 Volt of hoger niet door de discriminator verwerkt kunnen worden. Door een 
verzwakker (5 x) tussen hoofdversterker en discriminator te plaatsen kan dit probleem 
verholpen worden. De discriminator krijgt dan pulsjes aangeboden met een pulshoogte 
tussf de 0 en de 1 Volt en zet deze pulsjes om in pulsjes met een pulshoogte van 0 tot 12 
Volt . 

Door het lower-level boven het ruis-niveau. nu ca. 0.4 Volt. te zetten en het window 
maximaal te nemen kan de ruis van het signaal gescheiden worden. Per geaccepteerde puls 
geeft de discriminator aan de uitgang een logie-puls (TIL) van ca. 5 Volt en een pulsduur 
van 0.5 p.s. 

De discriminator kan slechts pulsjes verwerken met een stijgtijd van maximaal 250 
ns. De stijgtijd van een pulsje uit de hoofversterker is ca. 1.5 x Ti. met T; de integra
tietijdconstante van de hoofdversterker .zie figuur 7.6. Ti moet dus kleiner zijn dan 160 ns. 

Bij de metingen zijn twee methodes gebruikt om de logie-pulsen van de discriminator 
verder te verwerken. 

In eerste instantie is gewerkt met een rate-meter (Ortec 441). zie figuur 7.2. De rate
meter telt het aantal pulsjes dat per seconde binnenkomt en geeft op het display de count 
rate. het aantal pulsjes per seconde. weer. De rate-meter heeft een uitgang die aangesloten 
kan worden op een plotter. y-signaal. Door de plotter-uitgang van de hoogspanningsvoed
ing voor de versnellens op de x-ingang van de plotter aan te sluiten is het mogelijk om een 
energiespectrum op te nemen. De meting van figuur 8.4. is op deze wijze verkregen. 

In een latere fase is gewerkt met een LSI-11 microprocessor en de scaler van het 
Eurobus-systeem. De computer stuurt de versnelspanning V 3 en via de scaler wordt 
gedurende een bepaalde tijd de pulsjes geteld die binnenkomen (§7.3). 

Bij de metingen wordt de versnelspanning V 3 met behulp van een computer en een 
DAC ingesteld. Bij een ingestelde waarde voor V 3 is er een minimale meettijd nodig om met 
enige zekerheid de count rate te kunnen bepalen. De pulsjes komen onafhankelijk van 
elkaar binnen. Dit proces kan worden beschreven met een Poisson verdeling. Een Poisson 
verdeling heeft een standaardafwijking rJ die gelijk is aan N 'h· met N het aantal getelde 
pulsjes. Stel dat we de count ra te met 1% nauwkeurigheid willen bepalen. Er volgt: 

.fN < 0.01 
N 

t De discriminator wordt niet gebruikt bij de metingen met de plaatsgevoelige collector. Daar wordt de 
functie van de discriminator overgenomen door het timing-circuit. 

(7.2) 
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N moet minimaal gelijk zijn aan 104. Is de count rate gelijk aan 105 dan is er een meettijd 
van 0.1 s nodig. Verdelen we het spectrum in 512 stapjes dan is er een meettijd van ca. 1 
minuut nodig. Komen er in het spectrum ook componenten voor die slechts een count rate 
van 102 geven. bijvoorbeeld omdat het element slechts zeer weinig op het oppervlak voor
komt. dan volgt een minimale totale meettijd van 51200 s. Dit is in de praktijk niet haal
baar. Een nauwkeurigheid van 10% is meestal voldoende voor deze kleine pieken in het 
spectrum. Met een ruis filter programma [47] kan er toch een redelijk spectrum verkregen 
worden. 

7 .3. Sturing van de metingen 

De metingen werden gestuurd via een LSI-11 computer en een aantal interfaces van 
het eurobus-systeem. De spanningen op de elementen van de zoomlens werden met behulp 
van een DAC (Digitaal Analoog Converter) en de programmeringsingang van de hoogspan
ningsvoedingen ingesteld. De spanningen op de elementen van de analysator en de detector 
werden met de hand op een vaste waarde gezet. Een sturings-programma. Super-Volt. zorgt 
voor de communicatie tussen gebruiker en LSI-11/eurobus-systeem. Die (PEP-) programma 
is opgenomen in appendix A. 

DATE! 860213 TIME! 12!14 FILENAHEf AU0001 

TARGET IONSOURCE 
========================== ===========================·= 
TARGET: Au ION! He 
SURFACE! 110 ENERGY: 3000 eV 
fEMPERATURE! 294 K TARGET CURRENT: 12.3 nA 
GAS: OxY~en PRESSURE: 1.2E-08 Torr 
PRESSURE! 2.3E-08 Torr MASSFILTER! on 

ANALYSER SCAN SPUTTERING 
===~===~====================== =================·===== 

ENEF:GY: 3000 
1)4: l 080 
(lr.:'t '..J. 

COMMENT: 

eV 
~·) 

V 

Oit w."Js e~.H1 test. 

SCAN !begin)! 1500=2500 eV ENERGY! 3000 eV 
NUMBER OF STEPS! 1024 CURRENT! 10.00 uA 
TIME PER STEP; 1000 ms PRESSURE! 2.4E-07 Torr 

TIME: 1000 s 

figuur 7.8: overzicht van de invoerparameters bij het comnu:uulo SCan. 

In deze paragraaf zullen in het kort de mogelijkheden van dit programma besproken 
worden. 

Het programma kent een menu waarin een aantal commando's zijn gegeven. Na ieder 
commando komt het menu weer op het scherm terug. De mogelijke commando's zijn: 

Help: dit commando geeft uitleg over de verschillende mogelijkheden van het programma. 
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Begin: reinitialisatie van het programma. Spanningen worden op nul gezet en de offset en de 
gain van de hoogspanningsvoedingen worden ingesteld. 

End: einde van het programma. Alle spanningen worden op nul gezet en de gegevens over 
de offset en de gain van de hoogspanningsvoedingen worden weggeschreven naar een 
achtergrond file. Bij het opnieuw opstarten worden deze gegevens opnieuw ingelezen. 

Set value: instellen van een van de spanningen V 1• V 2 of V 3 van de elementen van de 
zoomlens. 

Display: op het scherm verschijnt een overzicht van de spanningen op de elementen van de 
zoomlens. 

DAte: invoeren van de datum en de tijd. 

Quiz: bij invoer van de primaire energie van de ionen, de massa's van de ionen en de 
oppervlakte atomen en de versnelspanning berekent Quiz de energie van de ionen na ver
strooiing en de daarbij behorende doorlaatenergie van de analysator en de spanningen die 
op de elementen van de analysator moeten komen te staan. 

Mass filter: bij invoer van de primaire energie en massa van de ionen en de stroom door de 
magneet van het massafilter berekent Mass de bijbehorende spanning op de afbuigplaten 
van het massafilter. 

SCan: het belangrijkste commando. Met SCan kunnen metingen worden uitgevoerd. SCan 
vraagt om alle belangrijke invoer parameters zoals primaire energie. de druk in de centrale 
kamer. de doorlaatenergie van de analysator. etc. In figuur 7.8. is een overzicht gegeven van 
deze parameters. Na invoer van de parameters voert scan de meting uit en schrijft de 
gegevens weg naar een achtergrond file. 

7 .4. Metingen aan het detectiesysteem 

De elektronica van het signaalverwerkingssysteem kan getest worden met behulp van 
testpulsen uit een pulsgenerator. De voorversterker was ingesteld op een versterking van 
0.3 V /pC en de hoofdversterker op een versterking van 1.5 x. Integratie- en 
differentiatietijdconstanten van de hoofversterker waren beide 50 ns. Er werd gewerkt met 
unipolaire pulsen. 

Een testsignaal van 300 mV. tailpuls (rise time 3 ns. fall time 10 JJ.S) aan de tes
tingang van de voorversterker resulteert in een puls met een pulshoogte van 0.3 Volt aan 
de uitgang van de voorversterker. Dit komt overeen met een lading van ca. 6 106 elek
tronen aan de ingang van de voorversterker. ofwel een lading van ca. 1 pC. De hoofdver
sterker geeft een puls met een pulshoogte van ca. 0.45 V. In figuur 7.9. is het signaal van 
de voor- en de hoofdversterker gegeven. 

Door de frequentie van de pulsgenerator langzaam op te draaien is de invloed van de 
count rate op het signaalverwerkingssysteem te zien. Bij een count rate groter dan 5 105 

counts/s begint de nul-lijn van de hoofdversterker merkbaar te verschuiven. Op dit punt 
wordt de maximum charge rate van de voorversterker bereikt. In §7.2. was gesteld dat de 
maximum count rate ca. 105 mag zijn. In de praktijk blijkt dat een count rate van 5 105 

counts/s pas problemen gaat geven. 

Bij verbinding van de detector-input van de voorversterker met de voorlopige collec
torplaat is de storing van het detectiesysteem te bepalen. Met name de turbomoleculair
pomp en de computer zorgen nogal voor wat hoogfrequent ruis. Deze ruis kan verkleind 
worden door een goede afscherming van de coax-kabels (aluminiumfolie) en de voorver
sterkers (in een geaarde koperen doos). Op een aantal plaatsen zijn in de voedingsleidingen 
ferrietkernen opgenomen. Deze kernen zorgen voor een vermindering van het 50 Hertz 
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figuur 7.9: boven: het signaal van de voorversterker, beneden: het signaal van de 
hoofdver sterker, horizontaal 50 fJ. sI cm. 

stoorsignaal van de apparatuur rond de opstelling. Ook de stekker tussen voorversterker en 
collectorplaat produceerde nogal wat problemen. Deze stekker is immiddels vervangen door 
een betere. zie figuur 7.10. De ruis aan de ingang van de hoofdversterker kan hierdoor 
beperkt worden tot zo'n 50 mV. 

Met behulp van de voor- en de hoofdversterker en een MCA (Multi Channel 
Analyzer) is de ruis van de microchannel plates gemeten. De spanningen over de micro
channel plates V1 en Vu. tussen de platen VI JI en tussen de laatste plaat en de collector 
Vn .c waren gelijk aan: 

VI = 0.260 x u (7.3.a) 

VI JI = 0.138 x u (7.3.b) 

VII = 0.453 x u (7.3.c) 

VII,c = 0.149 x u (7.3.d) 

met U de totale spanning over de detector. Voor verschillende waarden van U is de ruis 
bepaald. Het lower-level van de discriminator was zo ingesteld dat er bij U = 0 Volt geen 
counts werden gemeten. In figuur 7.11. is het resultaat van de meting weergegeven. 
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figuur 7.10: de stekker die voor de verbinding tussen de collectorplaoi en het sig
naalverwerkingssysteem zorgt. 
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figuur 7.11: ruis van de microchannel plates. Voor uitleg zie tekst. 
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figuur 7.12: pul.sfwogte-verdeling van de m.icrocluznnel plates bij verschillende 
count rates. 

De ruis van de microchannel plates neemt vrijwel exponentieel toe met de spanning 
U. Met ca. 23 cm2 oppervlak per microchannel plate betekent dit dat de ruis bij U > 2900 
Volt groter is dan 6 counts/s/cm2. Diverse doorslagen binnen de detector hebben ook de 
microchannel plates niet ongemoeid gelaten. De ruis is in de loop van het jaar toegenomen 
tot ca. 10000 counts/s (U > 3000 Volt). Dit is zo'n 10% van de maximum count rate. 

In figuur 7.12. is een meting aan de microchannel plates weergegeven bij verschillende 
count rates. De count rate werd met behulp van de stroom van de primaire ionenbundel 
ingesteld. De metingen zijn kwantitatief niet erg belangrijk maar ze geven wel aan dat de 
microchannel plates niet in verzadiging werkten. 



Inleidende metingen met het EARlSS-apparaat 101 

8. Inleidende metingen met het EARlSS-apparaat 

Met de voorlopige collectorplaat zijn een aantal metingen verricht. Met deze collector
plaat zijn slechts energie-afhankelijke metingen mogelijk. Daarom spreken we hier van 
inleidende metingen. Deze metingen waren voornamelijk bedoeld om de opstelling te testen 
(§8.1. en §8.2.). Er zijn ook pogingen ondernomen om te kijken naar enkele "nieuwe" 
preparaten. Bij de metingen kwamen een gr~ot aantal problemen naar voren. In §8.4. zal 
ingegaan worden op enkele van deze problemen. 

s.t. Metingen aan een Al20 3-preparaat 

De verstrooiingspieken in een experimenteel LEIS-spectrum zijn altijd verbreed. Voor 
deze verbreding zijn er een aantal oorzaken aan te geven: 

1) Thermische vibraties van de oppervlakte-atomen (§2.2.) 

2) Inelastische verliezen (§2.2.) 

3) De energiespreiding van de primaire ionenbundel (§3.2.) 

4) Het niet perfect zijn van de analysator (§3.3.) 

5) De eindige breedte van de meetring van de voorlopige collectorplaat (§5.2.) 

Bij metingen aan een A120 3-preparaat zal dit preparaat opgeladen worden door de 
invallende ionen. Nadat het preparaat opgeladen is zal de primaire ionenbundel elastisch 
verstrooid worden. De piekverbreding die dan ontstaat is slechts het gevolg van de laatste 
drie effecten. Op deze wijze is het mogelijk om het detectiesysteem te testen. 

In figuur 8.1. is een van de gevonden spectra weergegeven. De primaire energie Eil 
was gelijk aan 2 keV en doorlaatenergie van de analysator EP was gelijk aan 1 keV. Het 
spectrum is opgenomen door de spanning V 3 op het laatste element van de zoomlens te 
varieren. 

De FWHM-breedte van de piek uit figuur 8.1. is ca. 40 eV. De bijdrage in de verbred
ing als gevolg van de spreiding in de primaire energie (I::J.Ei 1) is maximaal 0.5% van de pri
maire energie E; 1• De verbreding verder toe te schrijven aan de analysator (AEa) en de 
detector (AEd ). Al deze bijdragen zijn onafhankelijk van elkaar zodat gesteld kan worden 
dat de totale verbreding AE gelijk is aan: 

(8.1) 

De verbreding als gevolg van de analysator is berekend door Hellings [12]. l:iEa is 
afhankelijk van de doorlaatenergie van de analysator en ongeveer gelijk aan 0.036 X EP. 
Als de effectieve breedte van de meetring van de analysator gelijk is aan 1 mm dan is AEd 
gelijk aan 0.006 x EP (§5.2.). In §5.2. is naar voren gekomen dat de effectieve breedte van 
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Eil EP AE x 
(eV) (eV) (eV) (mm) 

2000 1000 40 2.4 
2000 2000 79 2.6 
4000 3000 123 3.1 
5000 4000 165 3.2 

tabel 8.1: de piekbreedte t>.E bij verschillende primaire energieën en verschillende 
doorlaatenergieën. x is de effectieve breedte van de meetring op de collecta-pltuzt. 
(Ne+ op AhOJ). 

de meetring veel groter kan zijn dan 1 m.m. Dit is een gevolg van de uitgebreidheid van de 
ladingswolk bij het bereiken van de collectorplaat. Stel dat de effectieve breedte van de 
meetring gelijk is aan x mm. Er volgt dan: 

t>.E = ( [ (0.036)2 + (0.006 x )2 ] x E/ +(0.005)2 x Eil )'11 (8.2) 

Voor verschillende primaire energteen en verschillende doorlaatenergieën is de ver
breding llE gemeten. Enkele resultaten zijn gegeven in tabel 8.1. 

Uit de resultaten van tabel 8.1. volgt dat de effectieve breedte van de meetring zo'n 
2.5 tot 3 mm was. Deze metingen zijn gedaan bij een vaste instelling van de signaalverwer
kingselektronica. Bij een constante doorlaatenergie is ook gekeken naar de piekbreedte 
afhankelijk van de instelling van de elektronica. In tabel 8.2. zijn enkele resultaten gegeven 
bij variatie van het lower-level (11) van de discriminator. zie §7.2. 

De piekbreedte blijkt afhankelijk te zijn van de instelling van de elektronica. Dit is 
een gevolg van de uitgebreidheid van de ladingswolk bij het bereiken van de collectorplaat. 
Stel dat alle ladingswolken die uit de microchannel plates komen een gelijke hoeveelheid 
lading bezitten. Stel deze hoeveelheid gelijk aan Q. Een ladingswolk die op een afstand x 12 
van de meetring terecht komt deponeert op de meetring slechts een fractie van zijn totale 
lading a x Q . Staat het lower-level zo ingesteld dat deze hoeveelheid lading nog net wel 
geaccepteerd wordt dan is de effctieve breedte van de meetring gelijk aan x m.m. Wordt het 
lower-level hoger ingesteld dan zal de effectieve breedte van de meetring afnemen. In 
werkelijkheid is de hoeveelheid lading per wolk niet constant. De tweede microchannel 
plate werkt immers niet in verzadiging (§4.6.). Toch neemt de effectieve breedte van de 
meetring af met een hogere instelling van het lower-level. Dit is een gevolg van de 

. exponentiele vorm van de pulshoogte-verdeling van een microchannel plate die niet in 
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figuur 8.1: energiespectrum van 2 keV Ne+-ionen verstrcxid aan een isolerend 
Al20rpreparaat. De doorlaatenergie van de analysozar was 1 keV. 

103 



104 Inleidende metingen met het EARlSS-apparaat 

tlE ll x 
(eV) (V) (mm) 

93 2.0 4.9 
80 3.0 2.9 
74 7.0 1.4 

tabel 8.2: piekbreedte voor verschillende instellingen van het lower-level van de 
discriminator. De doorlaatenergie van de analysator was 2 keV. De primaire en
ergie van de Ne+-ionen was 3 keV. 

ruimteladingsverzadiging werkt. 

Reeds bij de eerste metingen met de EARlSS-detector kwam het probleem naar voren 
dat de piekbreedte afhankelijk was van de instelling van de elektronica. Op dat moment 
was dit echter nog niet te verklaren. Bij de metingen in de rest van dit hoofdstuk is de 
elektronica niet altijd optimaal ingesteld geweest. Hierdoor zijn de pieken ook vaak veel 
breder dan werd verwacht. 

8.2. Metingen aan een Au-preparaat 

Een groot aantal metingen met de EARlSS-opstelling is verricht aan een Au-preparaat. 
In figuur 8.2. is een van de vele resultaten weergegeven. Bij deze meting werd gebruik 
gemaakt van 3 keV Ne+-ionen. De doorlaatenergie van de analysator was 3 keV. De 
breedte van de piek is ca. 120 eV. De elektronica was zo ingesteld dat de piekbreedte 
minimaal was. Bij de doorlaatenergie van 3000 eV zorgen analysator en detector voor een 
verbreding van minimaal 110 eV. De verbreding als gevolg van inelastische verliezen 
bedraagt zo'n 35 eV [42]. Daar deze bijdrage onafhankelijk is van de andere bijdragen zou 
men een piekbreedte van ca. 115 eV verwachten. Dit komt redelijk overeen met de gevon
den waarde van 120 eV. 

De piek in het energiespectrum van figuur 8.2. blijkt zijn maximum te hebben bij ca. 
2050 eV. Uit de theorie (vergelijking 2.4.) volgt een maximum bij 2030 eV. Met inelas
tische verliezen meegerekend volgt een maximum bij ca. 2000 eV. Het maximum van de 
piek is zo'n 50 eV opgeschoven. Bij een groot aantal metingen is de piek over een dergelijke 
afstand verschoven. De groote van de verschuiving is afhankelijk van de doorlaatenergie. 
In tabel 8.3. zijn enkele resultaten weergegeven. 

De doorlaatenergie van de analysator blijkt effectief zo'n 1.8% te hoog te zijn. Een 
verklaring voor dit verschijnsel is nog niet gevonden. 

Ook de spanning op de skiromers blijkt een invloed te hebben op de vorm en de lig
ging van de verstrooiingspiek. In figuur 8.3. is een extreem geval gegeven. De meting is 
gelijk aan die van figuur 8.2. met dit verschil dat er een negatieve spanning van 150 V op 
de skiromers stond. Omdat de opstelling een groot gedeelte van de tijd buiten bedrijf is 

. geweest kon dit verschijnsel niet nader onderzocht worden. Opvallend in de figuur zijn 
ook de twee piekjes aan weerszijden van de grote piek. Deze piekjes zijn in meerdere spectra 
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ftgr.au- 8.2: energiespectrum van 3 keV Ne +-ionen verstrooid aan een Au-preparaat. 
De doorlaotenergie van de analysator was 3 keV. De piekbreedte is ca. 120 eV. De 
piek heeft zijn maximum bij 2050 eV. 

Eil EP verschuiving 
(eV) (eV) (eV) 

1000 3000 54 
2000 3000 52 
3000 3000 50 
4000 5000 85 
5000 5000 81 

tabel 8.3: verschuiving van de piek bij verschillende doorlaotenergieën van de 
analysator. 
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zichtbaar. Ze verdwijnen als er een kleine (ca. 10 V) positieve spanning op de skimmers 
wordt gezet. 
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figuur 8.3: vervormde spectra bij een te grote negatieve spanning op de skimmers. 

8.3. Overige metingen 

Behalve aan Au- en Al20 3-preparaten is er ook nog gemeten aan een aantal andere 
preparaten. In figuur 8.4. zijn een tweetal metingen te zien aan een Ag-preparaat. Ne+
ionen met een energie van 3750 eV werden geschoten op een Ag-preparaat dat afgedekt was 
met een Cu-folie. In dit folie zat een gat met een doorsnede van ca. 3.0 mm. De doorlaaten
ergie van de analysator was eveneens 3750 eV. 

Bij meting I was de primaire ionenbundel net naast het gat gericht. Het Cu-signaal 
van het folie is maximaal. Naast het Cu-signaal zijn nog twee piekjes zichtbaar. Eén daar
van is afkomstig van het zilver. een gedeelte van de ionen komt toch nog in het gat terecht. 
Het andere piekje verdwijnt weer als er een kleine positieve spanning op de skimmers 
wordt gezet. Bij meting II is de bundel in het gat gericht. Er blijft slechts een Ag-signaal 
over. Met de strooihoek van 145° en de folie-dikte van 0.5 mm volgt dat de diameter van 
de bundel kleiner dan 1.5 mm moet zijn geweest. 

De metingen in figuur 8.5. zijn verricht aan een Cu/Ft-preparaat. De primaire energie 
van de ionen was 3000 e V en de doorlaatei?-ergie van de analysator was 2000 eV. Metiqg I 
is gemaakt direct nadat het preparaat in de centrale kamer was aangebracht. Links naast de 
Cu-piek. in het lage energie-gebied is een zeer hoge ondergrond zichtbaar. Dit is een gevolg 
van de vervuiling van het preparaat. Het signaal is afkomstig van elementen zoals 0 en C 
die van het preparaat af geschoten worden (secundaire ionen). 

Na drie minuten sputteren met Ar+-ionen met een energie van 3 keV (1 JLA) werden 
spectrum II en lil opgenomen. De ondergrond naast de Cu-piek is afgenomen. het preparaat 
,is schoner geworden. De metingen in figuur 8.6. zijn opgenomen na nogmaals een sputter
periode van 3 minuten. De primaire energie was bij deze metingen 3000 en 4000 eVen de 
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figuur 8.4: metingen aan een Ag-preparaat dat afgedekt was met een Cu-folie met 
daarin een gat. 3.75 keV Ne +-ionen, EP = 3750 eV. 
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doorlaatenergie van de analysator was 3000 eV. Ook de pieken in deze spectra vertonen 
een verschuiving die afhankelijk is van de doorlaatenergie van de analysator. 

In figuur 8. 7 zijn een drietal metingen aan een Ag-preparaat zichtbaar. Het preparaat 
was voor de metingen op een temperatuur van ca. 250 oe gebracht in een ruimte waar een 
druk van 10-4 Torr 0 2 heerste. De doorlaatenergie van de analysator was 3000 eVen de 
primaire energieën waren 2000. 2500 en 3000 eV. Bij de metingen is het Ag-signaal con
stant gehouden door variatie van de bundelstroom. De signaalsterkte van 0 neemt met 
stijgende primaire energie toe. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de 0 niet gead
sorbeerd wordt aan het oppervlak maar aan een dieper gelegen laag. Met toenemende pri
maire energie neemt de doordringingsdiepte van de ionen toe en dus het 0-signaal. 
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figuur 8.5: metingen aan een GulPt-preparaat. De primaire energie van de Ne+
ionen was 3000 eVen de doorlaatenergie van de analysator was 2000 eV. 

8.4. Problemen met de voorlopige collectorplaat 

Tijdens het meten met de voorlopige collectorplaat kwamen er een aantal problemen 
naar boven. De opstelling heeft daarom slechts een gedeelte van de tijd goed gefunc
tioneerd. Problemen waren er onder andere met het afregelen van de elektronica en het 
bleek dat er niet altijd de juiste spanningen op de elementen van de analysator en de detec
tor stonden. Dit laatste was een gevolg van de slechte reproduceerbaarbeid van de span
ningen uit de "oude" hoogspanningskast (§6.2.). 

Een belangrijk probleem waren de doorslagen die regelmatig optraden. Deze 
doorslagen traden zowel binnen als buiten het systeem op. Buiten de opstelling was dit het 

. gevolg van niet of slecht geisoleerde doorvoeren. De stekker die de verbinding vormde 
tussen collectorplaat en signaalverwerkingselektronica bleek slecht contact te maken. Deze 
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figuur 8.6: metingen aan een Cu/ Ft-preparaat. De doorlaatenergie van de analysa
tor was 3000 eV. De primaire energieën van de Ne+-ionen waren 3000 en 4000 eV. 
Het spectrum loopt van 500 tot 3000 eV. Ook deze pieken zijn ten opzichte van de 
theoretische waarden verschoven. 

problemen zijn echter verholpen. 
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De gevolgen van de doorslagen waren zowel binnen als buiten het systeem merkbaar. 
De ingangs-FET van de voorversterker moest vrijwel na iedere doorslag vervangen worden. 
Ook binnen de opstelling waren de gevolgen van de doorslagen zichtbaar. In §4.7. is reeds 
gesproken over de toename van de ruis van de microchannel plates. 

In figuur 8.8. is een "goede" meting aan een Au-preparaat weergegeven. De primaire 
energie van de Ne+ -ionen was 3000 eV en de doorlaatenergie van de analysator was 
eveneens 3000 eV. Het spectrum loopt van 1000 tot 3000 eV. In figuur 8.9. is dezelfde 
meting nogmaals zichtbaar. Het verschil met de meting van figuur 8.8. is dat de voorver
sterker nu met de collector-aarde verbonden was. In de piek is duidelijk de "dip" zichtbaar 
op de plaats waar de meetring zit. 
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figuur 8.7: metingen aan een Ag-preparaat, ( 110)-vlak. Aan het preparaat is 
zuurstof geadsorbeerd. Het 0-signaal neemt toe met de primaire energie van de 
He +-ionen. Het spectrum loopt van 500 tot 3000 eVen de doorlaatenergie van de 
analysator was 3000 eV. De primaire energie van de ionenbundel was 2000, 2500 
en 3000 eV. 

In figuur 8.10. is een ander spectrum te zien. Dit spectrum is opgenomen vlak nadat 
er een doorslag was geweest. Het spectrum van deze meting is een combinatie van de 
metingen van de figuren 8.8. en 8.9. De voorversterker kreeg zowel signaal van de 
collector-aarde als van de meetring binnen. Een verklaring hiervoor werd gevonden toen 
het detectiesysteem uit de opstelling werd genomen. Het bleek dat de verbindingsdraad van 
de collector-aarde als gevolg van de doorslag van de collectorplaat was losgeraakt. De lad
ing die dan op de collector-aarde terecht komt kan dan niet meer via de normale weg 
afvloeien maar zal via de meetring afvloeien. Dit probleem heeft zich meerdere malen voor
gedaan. De maximum count rateinde spectra van de figuren 8.8. 8.9. en 8.10. was ca. 104 

counts/s. 

Een verklaring voor het loslaten van de draadjes zou de volgende kunnen zijn. De 
gouddraadjes zijn gebond aan de metaallaag op de collectorplaat. Bij een doorslag buiten de 
opstelling valt de spanning op de collector-aarde even weg. Er treedt dan ook binnen het 
systeem een doorslag op. Het draadje heeft een kleinere afstand tot de microchannel plate 
dan de collectorplaat. De doorslag zal dan van de microchannel plate naar het draadje 
_optreden. Hierdoor loopt er gedurende een korte tijd een hoge stroom door het draadje. De 
weerstand van het draadje wordt met name bepaald door de bonding aan de collectorpla.at. 
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figuur 8.8: meting aan een Au-preparaat, voor uitleg zie tekst. 

figuur 8.9: meting aan een Au-preparaat. De voorversterker was met de collector
aarde van de coU.ectorplaat verbonden. Voor verdere uitleg zie tekst. 
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De warmte-ontwikkeling zal bij de bonding het grootst zijn en hierdoor zou de draad kun
nen loslaten. 
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figuur 8.10: meting aan een Au-preparaat vlak nadat er een doorslag had 
plaatsgevonden. Voor verdere uitleg zie tekst. 

slotwoord 

In het afgelopen jaar zijn er een aantal metingen met het EARlSS-apparaat verricht. 
Inleidende metingen met een voorlopige collectorplaat omdat de plaatsgevoelige collector
plaat nog niet klaar was. Uit deze metingen kwam naar voren dat de EARlSS-analysator 
naar behoren functioneerde. De detector voldeed echter niet aan de verwachtingen. Een 
tweetal belangrijke problemen kwamen naar voren. Ten eerste bleken de microchannel 
plates niet in (ruimteladings-) verzadiging te werken. De oorzaak van dit probleem is 
gevonden. Een tweede probleem waren de doorslagen die in het systeem optraden. Ook dit 
probleem is grotendeels verholpen en de verwachting is dat er met de plaatsgevoelige col
lectorplaat geen problemen meer zullen optreden. 
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Appendix A 

Sturingsprogramma voor de metingen met de voorlopige collectorplaat 
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1000~SUPERVOLT VERSION 
1010 
1020 
1 0.30DECLARE 
1040 doe = 768 
1050 vchon, vvolue, offset: ARRAY 1 .. 3 OF nat2 
1060 minvvalue, maxvvalue: ARRAY 1 .. 3 OF real 
1070 vfactor: ARRAY 1 .. .3 OF real 
1080 buf: ARRAY 0 .. 79 OF char 
1090 vol, I en: nat2 
1100 next: boeleon 
1110 fil: file 
1120 f go i n : f i I e 
1 1.30 f of f s: f i Ie 
1140 value1: reol 
1150 dot, times: integer 
1160 tim: streom(input) 
1170 
1180 
1190 PROCEDURE get_value(chan: not2): reol 
1200 BEGIN 
1210 RETURN (vvalue[chan]-offset[chon])/vfoctor[chan] 
1220 END ~get value 
12.30 
1240 
1250 PROCEDURE menu 
1260 BEGIN 

wr teln(chr(26)) 
wr te n writeln 
wr te n('****** MENU ·······) 
wr te n writeln 
wr te n( 'H: Help Q: Quiz SC: 
wr te n('B: Begin D: Display S1: 
wr te n( • E: End M: Massf i I ter S2: 
wr te n('A: Adjust DA: Date ond Time SJ: 

SCan') 
Set channel1') 
Set channel2') 
Set chonneiJ') 

1270 
1280 
1290 
1.300 
1310 
1320 
1330 
1.340 
1.350 
1.360 
1.370 
1.380 

wr te n writeln('<control> c : RESET {a I I volues zero)') 
wr te n writeln writeln 
wr te n( 'CHANNEL VALUE') 
wr te n( 'NUMBER (Volts)') 

1.390 wr te n 
1 400 FOR i IN 1 .. .3 DO 
1410 val := round(get_value(i)•1000) 
1420 writeln(i: 4, val: 11) 
14.30 OD 
1440 writeln 
1450 END ~~enu 
1460 
1470 PROCEDURE help 
1480 DECLARE 
1490 f i I s : f i I e 
1500 buffer: ARRAY 80 OF char 
1510 len3: nat2 
1520 stop: boeleon 
15.30 r: integer 
1540 BEGIN 
1550 stop := t rue 
1560 I ookup_f i I e(f i Is, 'WVC:HELP.HOT') 
1570 WHILE stop DO 
1580 write(chr(26)) 
1590 r := 1 
1600 WHILE r < 22 DO 
1610 lenJ := get_l ine(fi Is, buffer) 
1620 IF (lenJ • 1 AND buffer[0] = '#') THEN 
1 630 FOR i IN r .. 22 DO 
1 640 w r i te I n r : = r+ 1 
1650 OD 
1660 ELSIF (len.3 = 2 AND buffer(0} • '#' AND buffer(1] = '#') THEN 
1 670 FOR i IN r .. 22 DO 
1 680 w r i te I n r : '"' r+ 1 
1690 st op : • fa I se 
1700 OD 
1710 ELSE 
1720 writeln(buffer[0 .. 1en.3-1]) 



1730 
1740 
1750 
1760 
1770 
1780 
1790 
1800 
1810 
1820 
1830 
1840 
1850 
1860 
1870 
1880 
1890 
1900 
1910 
1920 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 
1980 
1990 
2000 
2010 
2020 
2030 
2040 
2050 
2060 
2070 
2080 
2090 
2100 
2110 
2120 
2130 
2140 
2150 
2160 
2170 
2180 
2190 
2200 
2210 
2220 
2230 
2240 
2250 
2260 
2270 
2280 
2290 
2300 
2310 
2320 
2330 
2340 
2350 

.2360 
2370 
2380 
2390 
2400 
2410 
2420 
2430 
2440 
2450 
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:= r+1 
FI 

OD 
write('<return>') 
reod In 

OD 
close_fi le(fi Is) 

END %help 

PROCEDURE text 
DECLARE 

buf1: ARRAY 80 OF chor 
I en1 : not2 

BEGIN 
len1 :• get_line(input, buf1) 
writeln(fi I, buf1(0 .. len1-1]) 

END 7-text 

PROCEDURE dote_set 
DECLARE 

oo, ob, oe, od: integer 
·BEGIN 

writeln(chr(26)) writeln writeln 
writeln('•••••• DATE AND TIME ••••••') writeln writeln 
writeln('DATE (YYMMDD) = ', date) 
times := get_time 
write('TIME (HHMMSS) = 
writeln writeln 

') wri te_t ime(t im, ti mes) 

write('DATE AND TIME CORRECT [Y/N] = ') reodln(buf(1]) 
IF (buf(1] a 'n' OR buf[1] • 'N') THEN 

writeln writeln write('DATE (YYMMOD) s ') reodln(dote) 
write('TIME (HHMMSS) • ') 
reodln(times) oo :~ times DIV 10000 ob := times MOD 10000 
oe :a ob DIV 100 od :a ob MOD 100 
times :• 1000•(oo•3600+oc•60+od) 
set_ t i me ( t i mes) 

FI 
writeln writeln menu 

END %date set 

PROCEDURE comment 
DECLARE 

buf2: ARRAY 80 OF chor 
len2: not2 

BEGIN 
LOOP 

OD 

len2 := get_l ine(input, buf2) 
WHEN len2 = 0 EXIT 
writeln(fi I, buf2[0 .. len2-1]) 

END 7-comment 

PROCEDURE errors(n: not2) 
BEGIN 

writeln(chr(26)) writeln writeln 
writeln 
wr i te('*** •) 
IF n = 1 THEN 

write('ILLEGAL VALUE •••)') 
writeln writeln write('<return>') reodln 
menu 

ELSIF n = 2 THEN 
write('ILLEGAL CHANNEL NUMBER •••') 
writeln writeln write('<return>') reodln 
menu 

ELSIF n = 3 THEN 
write('ILLEGAL INSTRUCTION •••') 
writeln writeln write('<return>') reodln 
menu 

ELSIF n = 4 THEN 



2460 
2470 
2480 
2490 
2500 
2510 
2520 
2530 
2540 
2550 
2560 
2570 
2580 
2590 
2600 
2610 
2620 
2630 
2640 
2650 
2660 
2670 
2680 
2690 
2700 
2710 
2720 
2730 
2740 
2750 
2760 
2770 
2780 
2790 
2800 
2810 
2820 
2830 
2840 
2850 
2860 
2870 
2880 
2890 
2900 
2910 
2920 
2930 
2940 
2950 
2960 
2970 
2980 
2990 
3000 
3010 
3020 
3030 
3040 
3050 
3060 
3070 
3080 
3090 
.3100 
3110 
3120 
3130 
3140 
3150 
3160 
3170 
3180 
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write('RESET (all values zero)') 
ELSE 

write('NO ERROR') 
FI 

END %errors 

PROCEDURE put_value(chan, value: nat2) 
BEGIN 

IF (chan >= 1 AND chan <~ 3) THEN 
put_eb(dac+vchan[chan], vvalue[chan]) 

ELSE 
errors(2) 

FI 
END %put value 

PROCEDURE set_value{chan: nat2, value: real) 
BEGIN 

IF value < minvvalue[chan] OR value > maxvvalue[chan] THEN 
errors(1) 

ELSE 

FI 

vvalue[chan] := round(value•vfactor[chan]+offset[chan]) 
put_value(chan, vvalue(chan]) 

END %set value 

PROCEDURE readinp: real 
DECLARE 

inp: real 
ok: booteon 

BEGIN 
ok := false 
WHILE NOT ok DO 

00 

ON any_fault DURING 
readln(inp) 
ok := true 

DO 
writeln(' !! INPUT ERROR!!') 
write('VALUE (Volts) ') 
ok := false 

00 

RETURN i np 
END %readinp 

PROCEDURE max(a, b: int2): int2 
DECLARE 

c: integer 
BEGIN 

IF b > a THEN c := b ELSE c :~ a FI 
RETURN c 

END ,...max 

PROCEDURE adjust 
DECLARE 

offs: real 
gain: real 

BEGIN 
writeln(chr(26)) 
writeln writeln 
writeln('•••••• ADJUST ••••••') 
writeln writeln 
write('Offsetadjust or Gainadjust orTest (0/G/T)? ') 
I en := get_l ine(input, buf) 
IF (buf(0] '"' '0' OR buf(0] • 'o') THEN 

writeln(chr(26)) 
writeln writeln writeln 
writeln('••••••••••••• OFFSET ••••••••••••••••') 
writeln writeln writeln 



3190 
3200 
3210 
3220 
3230 
3240 
3250 
3260 
3270 
3280 
3290 
3300 
3310 
3320 
3330 
3340 
3350 
3360 
3370 
3380 
3390 
3400 
3410 
3420 
3430 
3440 
3450 
3460 
3470 
3480 
3490 
3500 
3510 
3520 
3530 
3540 
3550 
3560 
3570 
3580 
3590 
3600 
3610 
3620 
3630 
3640 
3650 
3660 
3670 
3680 
3690 
3700 
3710 
3720 
3730 
3740 
3750 
3760 
3770 
3780 
3790 
3800 
3810 
,3820 
3830 
3840 
3850 
3860 
3870 
3880 
3890 
3900 
3910 

supervolt Page 4 

FOR i IN 1 .. 3 DO set_volue(i, 0.05) OD 
write('VALUE V1 (Volts) • ') offs := readinp 
offset(1] := max((offset[1)+round({offs+50)/12500•4096)), 0) 
write('VALUE V2 (Volts) ') offs := reodinp 
offset(2] := max((offset[2]+round((offs+50)/12500•4096)), 0) 
write('VALUE V3 (Volts) = ') offs := readinp 
offset[3] := mox((offset(3]+round((offs+50)/12500•4096)), 0) 
FOR i IN 1 .. 3 DO set_volue(i, 0.05) OD 
writeln writeln 
write('<return>') readln 
FOR i IN 1 .. 3 DO set_value{i, 0) 00 
menu 

ELSIF (buf(0] = 'G' OR buf(0] = 'g') THEN 
writeln(chr(26)) 
writeln writeln writeln 
writeln{'************* GAIN **************') 
writeln writeln writeln 
FOR i IN 1 .. 3 DO set_value(i, 1) OD 
write('VALUE V1 (Volts) ') gain := readinp 
IF gain < 0 THEN gain := -gain FI 
vfactor[1] := vfactor(1]•1000/gain 
write('VALUE V2 (Volts) = ') gain := readinp 
IF gain < 0 THEN gain :• -gain FI 
vfactor[2] := vfactor[2]•1000/gain 
write{'VALUE V3 (Volts) ') gain :.., readinp 
IF gain < 0 THEN gain := -goin FI 
vfactor[3] :2 vfactor[3]•1000/gain 
FOR i IN 1 .. 3 DO set_value(i, 1) OD 
writeln writeln 
write('<return>') reodln 
FOR i IN 1 .. 3 DO set_value{i, 0) OD 
menu 

ELSIF (buf(0] = 'T' OR buf(0] = 't') THEN 
writeln(chr{26)) 
writeln writeln writeln 
writeln('•************** TEST OFFSET**************') 
writeln wrlteln writeln 
writeln('V1 = V2 • V3 • 50 Volt !! ') 
FOR i IN 1 .. 3 DO set_value{i, 0.05) 00 
writeln writeln writeln 
write('<return>') readln 
writeln{chr{26)) 
writeln writeln writeln 
writeln('************** TEST GAIN ***************') 
writeln writeln writeln 
writeln('V1 = V2 = V3 • 1000 Volt ! ! ') 
FOR i IN 1 .. 3 DO set_value(i, 1) OD 
writeln writeln 
write('<return>') readln 
FOR i IN 1 .. 3 DO set_value(i, 0) OD 
menu 

ELSE errors(3) 
FI 

END "-adjust 

PROCEDURE messfilter 
DECLARE 

m, e, i, vd: real 
factor = 0.88 

BEGIN 
writeln(chr(26)) 
writeln writeln 
writeln('•••••• MASSFILTER ••••••') 
writeln writeln 
write('MASS (amu) = ') read{m) 
write('ENERGY (eV) ') read{e) 
write('CURRENT (A) = ') read{i) 
vd := 11.8•i/5/factor•sqrt{e/m) 
writeln writeln writeln('DEFLECTION PLATES = 
writeln writeln 
write('<return>') readln menu 

END ,..massf i I ter 

vd: 5: 0, ' Volt') 



3920 
3930 
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3940 PROCEDURE quiz 
3950 DECLARE 
3960 theta, mion, mat, ep, vaccel, ef, eon, s4, sS, corr: real 
3970 BEGIN 
3980 writeln(chr(26)) 
3990 writeln writeln 
4000 writeln('•••••• QUIZ ••••••') 
4010 writeln writeln 
4020 theta := 145/360•2•pi 
4030 corr := 1-(18-16)/(5•17) 
4040 write('t.IASS ION (amu) ') read(mion) 
4050 write('t.IASS ATOM (~mu) ') read(mat) 
4060 write('ENERGY ION (eV) • ') read(ep) 
4070 write('ACCELERATION VOLTAGE (Volts) = ') read(vaccel) 
4080 ef :~ ep•((cos(theta)+sqrt((mat/mion)••2-(sin(theta))••2))/(1+(mat/mion)))••2 
4090 eon := ef+vaccel 
4100 s4 := 2•ean•0.17574/corr 
4110 sS :• 2•ean•0.17069/corr 
4120 writeln writeln writeln 
4130 writeln('ENERGY AFTER SCATTERING ... ef: 6: a . . Volt') 
4140 wr i tel n( 'ANALYSER ENERGY -· . eon: 6: a. Volt') 
41S0 writeln('V4 =' . s4: 6: 0, . Volt') 
41 60 w r i te I n ( ' VS =' sS: 6: a. ' Volt') 
4170 writeln writeln 
4180 write('<return>') readln menu 
4190 END ~quiz 
4200 
4210 
4220 PROCEDURE start 
4230 BEGIN 
4240 writeln(chr(26}} writeln writeln 
4250 writeln('•••••• (RE)START ••••••') writeln writeln 
4260 ON 51 DURING 
4270 lookup_fi le(foffs, 'wvc:foffs') 
4280 lookup_fi le(fgain, 'wvc:fgain') 
4290 get_array(foffs, offset) 
4300 get_array(fgain, vfactor} 
4310 DO 
4320 enter_file(foffs, 'wvc:foffs', 0) 
4330 enter_fi le(fgain, 'wvc:fgain', 0) 
4340 00 
4350 FOR i IN 1..3 DO set_value(i, a) 00 
4360 date_set 
4370 END ~start 
4380 
4390 
440a PROCEDURE theend 
4410 BEGIN 
4420 init_eb 
4430 seek(foffs, 0) 
4440 seek(fgain, 0) 
4450 put_array(foffs, offset) 
4460 put_array(fgain, vfactor) 
4470 close_fi le(foffs) 
4480 close_fi le(fgain) 
4490 writeln(chr(26)) 
4500 FOR i IN 1 .. 20 DO 

writeln 
Ir i • 12 THEN 

4S10 
4520 
4S30 
4S40 
.4SS0 
4560 
4S70 
4S80 
4S90 
4600 
4610 
4620 
4630 
4640 

writeln(' •••••• THE END ••••••') 
FI 

OD 
END ~theend 

PROCEDURE scan 
DECLARE 

v, i npu: re a I 
eon, vstart, vend, inp, mtime vmin, vmax, s4, sS: integer 
nmbr: nat2 
data: ARRAY 0 OF nat2 



4650 
4660 
4670 
4680 
4690 
4700 
4710 
4720 
4730 
4740 
4750 
4760 
4770 
4780 
4790 
4800 
4810 
4820 
4830 
4840 
4850 
4860 
4870 
4880 
4890 
4900 
4910 
4920 
49.30 
4940 
4950 
4960 
4970 
4980 
4990 
5000 
5010 
5020 
50.30 
5040 
5050 
5060 
5070 
5080 
5090 
5100 
5110 
5120 
51.30 
5140 
5150 
5160 
5170 
5180 
5190 
5200 
5210 
5220 
52.30 
5240 
5250 
5260 
5270 
5280 
5290 
5.300 
5310 
5320 
5330 
5340 
53S0 
S360 
S370 
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scaler = 512 
BEGIN 

writeln(chr(26)) 
writeln writeln 
writeln('****** SCAN ••••••') writeln writeln 
writeln('Use Control C to escape') 
writeln writeln writeln('DATE 
times := get_time 

', date) 

write('TIME ') write_time(tim, times) 
writeln writeln writeln writeln 
scon_fi lename('D') 
check_f i I ename 
enter_file(fil, filenome, 0) 
writeln writeln 
writeln(fil, filename) writeln(fil, date: 6) write_time(fil, times) 
writeln(fil) 
writeln(chr(26)) 
writeln writeln 
writeln('### TARGET###') 
wr i te(' TARGET 
wr i te(' SURFACE 
write('TEMPERATURE (K) 
wr i te( 'GAS 
write('PRESSURE (Torr) 
writeln writeln 

writeln writeln 
') text . ) 

= • ) 
') 

"' . ) 

text 
readln(inp) 
text 
readln(inpu) 

writeln writeln 

writeln(fil, inp: 4) 

writeln(fil, inpu: 8) 

writeln(chr(26)) 
writeln('### ION 
write('ION 

(source) ###') writeln writeln 

write('ENERGY (eV) m 

write('TARGET CURRENT (nA)• 
write('PRESSURE (Torr) = 
write('MASSFILTER (on/off)= 
writeln writeln 

') text 
') readln(inp) writeln(fi I, inp: 4) 
') readln(inpu) writeln(fi I, inpu: 4: 1) 
') readln(inpu) writeln(fil, inpu: 8) 
') text 

writeln(chr(26)) writeln writeln 
writeln('### ANALYSER ###') writeln writeln 
write('ENERGY (eV) ') read(eon) 
s4 := round(ean•0.3S995) sS := round(ean•0.34961) 
writeln('V4 = s4: 6, ' Volt') 
writeln('VS • ',sS: 6,' Volt') 
writeln writeln writeln(fi I, eon: 4) 
writeln(fi I, s4: 4) writeln(fi I, sS: 4) 
write('<return>') readln 
writeln(chr(26)) writeln writeln writeln('### SCAN###') 
writeln writeln 
wri te( 'SCAN 
read(buf[0 .. .3]) 

(ace/dec) 

w r i te In ( f i I , bu f [ 0 .. .3]) 

= . ) 

write('V3-stort (Volts) ') read(vmin) 
IF vmin < 0 THEN vmin := -vmin FI 
set_volue(.3, vmin/1000) 
write('V3-end (Volts) • ') read{vmax) 
IF vmax < 0 THEN vmax := -vmax FI 
write('NUMBER OF STEPS a ') read(nmbr) 
write('TIME PER STEP (ms) ') read(mtime) 
writeln writeln 
writeln(fi I, nmbr: 4) writeln(fi I, mtime: 4) 
writeln(chr(26)) writeln writeln writeln('### SPUTTERING #11') 
writeln writeln write('ENERGY (eV) ') reodln(inp) 
writeln(fil, inp: 4) 
write('CURRENT (1E-06 A) • ') reodln(inpu) writeln(fil, inpu: S: 2) 
write('PRESSURE (Torr) ') readln(inpu) writeln(fi I, inpu: 8) 
write('TIME (s) ,. ') readln(inp) writeln(fil, inp: 4) 
writeln writeln writeln(chr(26)) writeln writeln 
writeln writeln write('SCAN STARTS AFTER <return>') readln 
writeln(chr(26)) writeln writeln 
writeln('#ll#l# SCANNING #11111') writeln writeln 
resize(data, nmbr) 
FOR i IN index_range(dato) DO 

00 

put_eb(scaler+1, 0) v := vmin+((vmax-vmin)/nmbr)•i 
set_value(.3, v/1000) bis_eb(scaler, 0) 
delay(mtime) bic_eb(scaler, 0) data[i] := get_eb(scoler+1) 

writeln(chr(26)) writeln writeln 
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5380 writeln('l#l#ll END OF SCAN 111#11') 
5390 IF (buf(0] ~ 'a' OR buf(0] • 'A') THEN 
5400 vend := ean-vmin vstort := ean-vmax 
5410 ELSE vstort := eon+vmin vend := eon+vmax 
5420 FI 
5430 writeln(fil, vstort: 4) writeln(fil, vend: 4) 

writeln writeln 
deloy(5000) 
writeln(chr(26)) writeln writeln 
writeln('l#l#l# WRITING 111#11') 
set_volue(.3, a) 
writeln writeln 
FOR i IN index_ronge(data) DO 

dato(i] := round(data(i]•1aa0/mtime) 
OD 
FOR i IN index_ronge(data) DO 

writeln(fil, data[i]: 8) OD 
writeln(chr(26)) 
writeln writeln 
writeln('lll CaMMENT 111') writeln writeln 
writeln('<return> <return> to end comment') 

5440 
5450 
5460 
5470 
5480 
5490 
5500 
5510 
5520 
5530 
5540 
5550 
5560 
5570 
5580 
5590 
5600 
5610 
5620 

writeln writeln writeln writeln writeln('Comment:') 
comment writeln writeln 
c I ose_f i Ie( f i I) 
write('<return>') menu 

5630 
5640 
5650 
5660 

END 

5670 
5680BEGIN 
5690 
5700 
5710 
5720 
5730 
5740 
5750 
5760 
5770 
5780 
5790 
5800 
5810 
582a 
5830 
5840 
5850 
5860 
5870 
5880 
5890 
5900 
5910 
5920 
5930 
5940 
5950 
5960 
5970 
5980 
5990 
6000 

next ::: true 
vchan(1] :=3 
vchan(2] := 4 
vchan(3] := 5 
offset[1] := 0 
offset [2] := 0 
offset [3] := 0 
vfactor[1] := 4096/12.5 
vfactor[2] :z 4096/12.5 
vfactor(3] := 4096/12.5 
minvvalue[1] :• a 
minvvalue[2) :• a 
minvvalue(3] := 0 
maxvvalue[1] :• 5 
maxvvalue[2) := 5 
maxvvalue[3] := 1a 

wri te 
wr i te 
wr i te 
wr i te 
wri te 
wri te 
wr i te 
wr i te 
wr i te 
wri te 
wr i te 
wri te 
wr i te 
wri te 

n(chr(26)) 
n writeln 
n( 'WELCOME TO: ') 
nwriteln 
n(' 1111 
n(' I 
n(' ###I 
n(' 
n(' I 
n(' 111111 
n writeln 
n(' 11 
n(' I 
n(' I 

.6010 wri te n(' I 
6020 wr i te n(' I 
6030 wr i te n(' 
6040 wri te n writeln 
6050 write n('version 1') 

fl 
I 

I 
#I 

# I 11#11 11111 11111') 
I I fl I I fl ,. ) 
I I I I 1111 I *.) 
I I 1#1111 fl 11111') 
I I fl I I #') 

111111 I #lil# 11 I') 

I 11111 I 11#111') 
11 I I I I') 
I # I I I') 
fl I I # #') 

I I I #') 
#1111 1111111 I.) 

6060 write n('Copyright (c) 1986, H. Ottevanger ond E.P. Schat.') 
6070 wr i te n 
6080 write('<return>') 
6090 readln 
6100 writeln(chr(26)) 



6110 
6120 
6130 
6140 
6150 
6160 
6170 
6180 
6190 
6200 
6210 
6220 
6230 
6240 
6250 
6260 
6270 
6280 
6290 
6300 
6310 
6320 
6330 
6.340 
6350 
6360 
6370 
6380 
6.390 
6400 
6410 
6420 
64.30 
6440 
6450 
6460 
6470 
6480 
6490 
6500 
6510 
6520 
6530 
6540 
6550 
6560 
6570 
6580 
6590 
6600 
6610 
6620 
6630 
6640 
6650 
6660 
6670 
6680 
6690 
6700 
6710 
6720 
67.30 
6740 
.6750 
6760 
6770END 

supervolt Page 8 

start 

WHILE next DO 

00 

ON any_fault DURING 
c I ear(buf) 

DO 

00 

I en := get_l ine(input, buf) 
IF len = 1 THEN 

IF (buf[0] = 'E' OR buf(0] = 'e') THEN 
next := false 

ELSIF (buf(0] = 'D' OR buf[0] = 'd') THEN 
writeln(chr(26)) writeln writeln 
writeln('•••••• DISPLAY ••••••') writeln writeln 
writeln writeln writeln(' CHANNEL VALUE') 
writeln(' NUMBER (Volts)') 
writeln 
FOR i IN 1 .. .3 DO 

val := round(get_value(i)•1000) 
w r i te In ( i : 6, va I : 12) 

00 
writeln writetn 
write('<return>') readln menu 

ELSIF (buf(0] = 'A' OR buf[0] = . a •) THEN adjust 
ELSIF (buf[0] 'H' OR buf [ 0] 'h') THEN help 
ELSIF (buf[0] 'm' OR buf[0] = 'M') THEN massf i I ter 
ELSIF (buf[0] = 'b' OR buf[0] = '8') THEN start 
ELSIF (buf(0] = 'q' OR buf[0) = 'Q') THEN quiz 
ELSE 

errors(.3) 
FI 

ELSIF (buf(0] = 'D' OR buf[0] = 'd') THEN 
IF (buf(1] = 'A' OR buf(1] = 'a') THEN date_set 
ELSE 

errors(3) 
FI 

ELSIF (buf[0] = 'S' OR buf[0] • 's') THEN 
IF ('1' <a buf[1] AND buf(1] <a '3') THEN 

write('VALUE CHANNEL', buf(1]: 1, ' (Volts),. ') 
read(value1) 
value1 :• value1/1000 
set_value(ord(buf[1])-48, value1) 
writeln writeln 
menu 

ELSIF (buf(1] = 'C' OR buf(1] a 'c') THEN scan 
ELSE 

errors(3) 
FI 

ELSE 
errors(3) 

FI 

in i t_eb 
errors(4) 
FOR i IN 1 .. 3 DO set_value(i, 0) 00 
writeln writeln write('<return>') readln 
menu 
FOR i IN 1 .. 3 DO set_value(i, 0) 00 

theend 


