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SAMENVATTING

In de groep Fysica van Oppervlakken en Grenslagen wordt onder andere
gewerkt aan thermische desorptie-spectrometrie.
Met deze techniek kan de binding van een gas met een vaste stof worden
onderzocht, wat informatie kan leveren over onzuiverhededen en roos
terfouten in de vas te stof.
In het kader van een afstudeeropdracht werd een thermische desorptie
spectrometer gerealiseerd en werden metingen van de desorptie van
neon uit een nikkel-(100)-oppervlak gedaan. Het neon werd door middel
van 1aag-energetische ionenimplantatie (1-2 keY) in de vaste stof ge-
bracht. _
Het nikkelpreparaat werd verhit van kamertemperatuur tot 950°C. De
opwarmsne1heid bedroeg enke1e tienta11en graden per seconde en was
binnen 5% konstant.
De reproduceerbaarhei d van de spectra was goed.
Beneden een imp1antatiedichtheid van S. 10 13/cm2 was het niet mogelijk
om metingen te doen vanwege e.en te slechte signaal-ruisverhouding.

-10Deze werd veroorzaakt door een te grote neon-restdruk (5-10 mbar)
en een te groot vOlume van de opste11ing (201iter).
In a11e spectra werd een desorptiepiek bij 2000C aangetoond, ook wan
neer er geen implantatie had plaatsgevonden. De oorzaak hiervan b1eek
het feit dat desorberende, reactieve gassen in de pomp gebonden neon
konden vrijrnaken.
Aangetoond werd dat de binding van ede1gassen in de pomp weinig ef
fectief is en onvoldoende voor het uitvoeren van T.D.S.-metingen bij
lage implantatiedichtheid. Verk1eining van het volume van de opste1
ling en het.gebruik van een meer voor edelgassen geschikte pomp zijn
hiervoor onontbeer1ijk.



Abstract

In the Surface Physics Group at the Eindhoven University of Technology
thermal desorption spectrometry is used to study the entrapment of noble
gases in solids. In this way information can be obtained about lattice
defects and impurities in solids.
A thermal desorption spectrometer has been built. Measurements have
been performed of neon desorption from a nicke1-(100)-slJrface. The
neon was implanted with an energy of 1-2 keV using an ionsource.
The sample was heated up to 950°C with a constant rate of several tens
of degrees per second.
The reproduc-ibil ity of the spectra appeared to be good.
Below a dose of 5x10 13/cm2 no measurements could be performed because
of a poor signal to noise ratio. This was caused by a too high neon
residual pressure (5x10- 10mbar) and a too large 'volume of the vacuum
enclosure (25 1).
In all the spectra a desorptionpeak appeared at,200°C, even when no
implantation had taken place. This peak was caused by stimulated
reemission of neon trapped in the ion-getter-pump by desorbing reac
tive gases.
It was shown that the binding of noble gases in the pump is not very
effective and is insuffi~ient for the performance of TDS-measurements
in the low dose region. Therefore reduction of the enclosure-volume
and the use of a pump more suitable for noble gases are requirered.



Appendix 1
Appendix 2
Appendix 3
Appendi x' 4

Referenties

Literatuur

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2. 1
2.2
2.2. 1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.4
2.5

3
3. 1
3.2
3.3
3.4
3.5

4
4. 1
4.2
4.2. 1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.3
5
5. 1
5.2
5.3
5.4
6

INHOUDSOPGAVE

DANKWOORD

INLEIDING
oppervlakte- en grenslaagonderzoek
thermische desorptie-spectrometrte
toepassingen
beperkingen van T.D.S.
afstudeeropdracht
indeling van het verslag

THEORIE VAN THERMISCHE DESORPTIE-SPECTROMETRIE
implantatie en trapping van edelgassen in vaste stoffen
niet diffusiebegrensde desorptie
de desorptievergelijking
de piektemperatuur
het onderscheiden van eerste en hogere orde pieken
diffusiebegrensde desorptie
vacuumeisen
afhankelijkheid desorptiesnelheid-gasdruk

DE MEETOPSTELLING
het vacuumsysteem
de ionenbron
de massaspectrometer
de complete vacuumopstelling
de kwa 1iteit van het vacuum

TEMPERATUURCONTROLE
gebruikte methoden van preparaat-verhitting
de stripverhitter
vergelijking met de gleeispiraaloven
ontwerpoverwegingen
de elektrische aansturing
metingen aan de stripverhitter
software temperatuursturing en resultaten
RESULTATEN
aantonen van de werking van de spectrometer
reproduceerbaarheid
bespreking van de gemeten thermische desorptiespectra
de 200°C piek

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

schatting temperatuurgradient over het preparaat
computersimulatie stripverhitter
bespreking van het programma voor de temperatuursturing
schemats modulator en vermogensversterker

1

2
2
2
4
5
5
6

7
7
9
9

12
14
15
18
19

25
25
32
24
39
40
43
43
47
48
49
50
52
56

61
61
62
64
68

71

73
79
86
88

90

92



Dankwoord

Allereerst dank aan mijn begeleiders Hans Ottevanger en Hidde Brongersma

Zij lieten mij erg zelfstandig te werk gaan en traden slechts bij uit

zondering sturend op, terwijl ze ten alle tijden bereid waren om mee te

denken. Dit laatste gold ook voor Geert Hellings.

Voorts dank aan Giel Hoddenbagh voor zijn excellente technische bege

lei ding en lange termijn overzicht en aan Harry Maaskamp voor zijn hulp

met de quadrupool.

Mijn kamergenoten Charles Knibbeler en Steven Drenth bedankt voor de

vele uren discussie en voor de gezelliqr,eid.

Ik heb in de F.O.G.-groep een leerzame en leuke tijd gehad, mede

dankzij de zeer prettige werksfeer. Ik wens alle medewerkers en stu

denten van de groep veel succes en voldoening bij hun verdere

werkzaamheden.

1



I. Inleiding

1.1 Oppervlakte en grenslaagonderzoek

Oit afstudeerwerk werd verricht in de groep Fysica van
Oppervlakken en Grenslagen (F.O.G.). Oppervlakken en
grenslagen hebben vaak geheel andere eigenschappen dan
de bulk van een stof. Om speciaal deze eigenschappen te
kunnen bestuderen zijn zogenaamde oppervlakte-selectieve
technieken ontwikkeld, waarmee aIleen de buitenste
atoomlagen (soms zelfs aIleen de allerbuitenste) van een

stof bekeken kunnen worden. Enkele van deze technieken
Z1Jn: lage-energie ionenverstrooirng en Augerelektronen
spectroscopie. Met deze technieken kunnen voor de indus
trie ontzaglijk belangrijke processen als katalyse,
hechting, oppervlakte-segregatie (voorkeur van een stof
in een mengsel om aan het oppervlak te gaan zitten),
harding e.d. worden onderzocht. In de elektronica wordt
oppervlakte-onderzoek onder andere toegepast bij de
fabricage van M.O.S.-transistoren en in toenemende
mate, van gerntegreerde schakelingen. Met het kleiner
worden van de devices worden oppervlakte-effecten steeds
belangrijker •

•2. Thermische desorptie-spectrometrie

Ook de, in dit verslag bestudeerde, thermische desorptie
spectrometrie (T.O.S.) hoort in de kategorie van opper
vlaktegevoelige technieken, al kan deze methode ook.
dieper in de stof "kijken'l dan enkele atoomlagen (tot
enkele honderden lagen).
Oeze techniek wordt ook weI temperature programmed

desorption (T.P.O.) of thermal evolution spectrometry
genoemd. Het is een vaak gebruikte methode voor onder
zoek naar de binding van een gas en een vaste stof.
Meestal wordt dit gas met behulp van ionenimplantatie
(energie 0-10 keY) in de vaste stof gebracht. Het geIm
planteerde gas zal hechten aan de allerbuitenste atoom
lagen (adsorptie) of worden ingevangen op dieper gelegen
plaatsen (absorptie). Ais vangstplaatsen (traps) kunnen
roosterfouten en onzuiverheden in de vaste stof optre
den. Behalve bij helium kunnen ook interstitiele posi-
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ties een trap vormen.

Vervolgens wordt de vaste stof op goed gedefinieerde
wijze verhit waardoor het gas zal desorberen. Indien men
nu de hoeveelheid gedesorbeerd gas tegen de temperatuur
uitzet, verkrijgt men een thermisch desorptiespectrum.
Dit kan informatie verschaffen over de hoeveelheid van
de traps en hun bindingsenergie met het gas, waardoor de
verschillende soorten traps van elkaar te onderscheiden
z1Jn. Het detekteren van het gas kan, omdat het slechts
om uiterst kleine hoeveelheden gaat, aIleen in een ul
trahoog vacuum-omgeving en met behulp van een gevoelige
massaspectrometer plaatsvinden.
Figuur 1.1 geeft een schets van de gebruikte thermische
desorptie spectrometer.

i
I
I
I,

MASSASPECI'RO'1EI'ER
I
I

:.ro:~T. -D i
I

IONENBRON I

'lliERMOKOPPEL :'----- -- -- - -- -- ..

figuur ~ schets van de gebruikte

opstelling voor thermische

desorptie spectrometrie.

De computer verzorgt de sturing van het temperatuurver
loop en de verwerking van de resultaten. Een voorbeeld
van een met deze opstelling gemeten spectrum is te zien
in figuur 1.2.
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fi~uur 1.1 T.D.S. van 2 keV Ne op Ni

(100) implantatiedichtheid
14

3.10 /cm~

opwarmsnelheid konstant 27 K/s.

Als gassoort kan men, zoals in dit onderzoek, een edel

gas kiezen, of een meer reactieve soort. Het thermisch
desorptiespectrum van een edelgas is weinig afhankelijk
van de gassoort (met uitzondering van helium), zodat de
geleverde informatie uitsluitend op de vaste stof be
trekking heeft. Bij de reactievere gassen kan een chemi
sche binding met de vaste stof ontstaan (chemisorptie).

Soms is hierdoor ionenimplantatie niet nodig. Een spe
ciale vorm van T.O.S. is de temperature programmed reac
tion (T.P.R.) waarbij de concentratie van de, gedurende
het opwarmen, vrijkomende produkten van een aan het
oppervlak verlopende chemische reactie in de tijd wordt
vastgelegd. Oit is een zeer krachtige methode voor

onderzoek van het reactiemechanisme (ref.1.1) •

•3. Toepassinqen

In principe
Interesseerd
valt hierbij
- het meten

kan T.O.S. gebruikt worden wanneer
is in traps in vaste stoffen. Te

bijvoorbeeld aan:
van nucleaire stralingsbeschadiging
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1 .4.

1 .5.

andere van kernreactorwanden)
- het vaststeIIen van de zuiverheid aan het oppervlak

van haIfgeIeiders en andere kristaIIen
- het vaststeIIen van kristalbeschadiging als gevolg van

ionenverstrooiingsexperimenten
- grensvIakonderzoek, met name bij dunne Iagen waar het

gas makkeIijk tot het grensvIak geimplanteerd kan
worden.

Daarnaast is T.D.S. van belang bij fundamenteel onder
zoek naar het gedrag van gassen in vaste stoffen. Dit
onderzoek is onder meer nuttig bij de materiaaIkeuze
voor kernfusiereactorwanden, vaste stof gasopslagtanks
en ionengetterpompen (voor ultrahoogvacuum toepassin
gen) •

Beperkingen van T.D.S.

De thermische desorptiespectra van niet-monokristal
Iijne stoffen zijn moeilijk te interpreteren (ref.1.2;
1.3; 2.11). De methode is dan ook vooral geschikt voor
onderzoek aan schone monokristallen.
Ook wanneer de implantatiedichtheid te groot wordt

(1014/cm2) Ievert de interpretatie problemen Ope Effec

ten als roosterbeschadiging door implantatie, meervou
dige bezetting van de traps en gas-gas interacties tij
dens het desorberen gaan nu een rol spelen. Tenslotte
wordt de interpretatie van T.D.S.-metingen bemoeilijkt
wanneer de implantatiedichtheid en, bij het opwarmen, de
temperatuur niet uniform over het preparaat verdeeld
zijn (ref.2.14; 2.15).

Afstudeeropdracht

Het doel van dit afstudeerwerk was het realiseren van
een werkende thermische desorptiespectrometer en het
verrichten van metingen aan een goed bekend kristal. Er
werd gekozen voor de implantatie van neon in een nikkel
(100)-kristal.

Geheel daarnaast, maar weI in het kader van het afstu
deerwerk, werd een gedeelte van een systeem ontworpen
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dat verscheidene hoogspanningen (tot 12 KV) met een
grote nauwkeurigheid (enkele tienden promille) moet

kunnen leveren. Verslaglegging van deze aktiviteiten is
te vinden in LEIS-memo's 16 en 17, interne publicaties
van de groep F.G.G.

1.6. Indeling van het verslag

Allereerst zal in hoofdstuk 2 de theorie van thermische
desorptie worden behandeld.
Hoofdstuk 3 geeft een gedetailleerde beschrijving van

het vacuumsysteem, de ionenbron, de pompen en de massa
spectrometer.

In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de wijze van preparaat
verhitting en de temperatuurcontrole. Dit laatste ge
beurt met een computer. Deze verwerkt tevens de meetge
gevens. De gemeten thermische desorptiespectra worden
besproken in hoofdstuk 5.

In hqofdstuk 6 tens lotte worden de resultaten van het
onderzoek gegeven en er worden enkele aanbevelingen voor
verdere verbetering van de desorptiespectrometer gedaan.

6



2. Theorie van thermische desorptie spectrometrie

2.1 Implantatie en trapping van edelgassen in vaste stoffen

Wanneer een laag-energetisch (0-10 KeV) edelgasion in
een vaste stof geschoten wordt, zal onmiddelijk neutra
lisatie plaatsvinden (ref.2.1) en het deeltje zal, af
hankelijk van zijn energie, enkele tot 1000 ~ (ref.2.2)
indringen. Hierbij worden een aantal elastische botsin
gen met de roosteratomen uitgevoerd. Als de energie van
de gasatomen groter is dan de energie nodig om een
roosteratoom te verplaatsen, dan kan door het implan
teren roosterschade ontstaan. Deze schade neemt toe met
de energie en de dosis van de gasionen.
Een gedeelte van de invallende ionen zal in de vaste
stof worden ingevangen (getrapt). Deze fractie hangt af
van hun atoomsoort en hun energie. Zie figuur 2.1.

0
• NEONlI.I

a.. • ARGONa..
c(

10- 2 (I KRYPTONII:
~ o XENON

z
0
~

u
c(
II:
lL.

10-3

10-4'--__-Z...._.....J. -'- --J

10 100 1000

ENERGY (eV)

fi~uur.2.1 invangkans voor enkele edel

gassen aan een schoongesput

terd nikkelpreparaat (ref.2.3).
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Als vangstplaatsen (traps) kunnen roosterfouten en on
zuiverheden optreden. Bij kamertemperatuur kunnen aIle
edelgassen behalve helium ook op de interstitiele posi
ties getrapt worden. Helium blijkt reeds bij kamertempe
ratuur een hoge interstitiele mobiliteit te bezitten
waardoor het zich vrij door het rooster kan verplaatsen
(ref.2.4). Van deze eigenschap wordt gebruik gemaakt bij
de "Helium-Probing-Technique" (H.P.T.) (ref.2.5).
Hierbij implanteert men een sample met een bepaalde
dosis van een zwaarder edelgas met de bedoeling om
roosterschade te creeren. Dan implanteert men een (mees
tal) grotere dosis helium om deze schade te bestuderen.
De dosis kan groter z~Jn omdat elke zwaar gasatoom
meerdere vacatures kan doen ontstaan.

Bij het trapping-proces kunnen we twee indelingen maken:

1. Trapping aan het oppervlak of in diepere lagen.
De - grens hiertussen wordt meestal gelegd bij een
afstand van ongeveer 10 X onder het oppervlak. Bij
dieper gelegen traps kan de desorptie be
grensd worden door het diffusieproces van het edel
gas naar het oppervlak. In het thermisch desorp

tiespectrum spreken we van oppervlakte- of diffu
siepieken.

2. Enkelvoudige of meervoudige bezetting van de traps.
Het aantal gasatomen per trap bepaalt de reactie-orde
van de desorptie (zie 2.2). De bindingsenergie van
een gasatoom in een trap is hiervan afhankelijk. Bij
helium in wolfraam bijvoorbeeld neemt deze energie
toe met het aantal zodat dit erg groot kan worden
(groter dan 100) (ref. 2.5). Wanneer men slechts
eerste orde desorptie-pieken wil krijgen moet de
dosis edelgas-ionen zo laag gemaakt worden dat bij
voorbeeld minder dan 10% van de traps in het implan
tatiegebied bezet raken. De kans dat er twee in een
trap komen is dan kleiner dan 1%.

8



2.2. Niet diffusiebegrensde desorptie

2.2.1. De desorptievergelijking

Voor de desorptie waar de diffusie tussen de trap en het

oppervlak geen rol speelt geldt (ref.2.6) :

( 2 • 1 )

hierin is: i de beschouwde bindingstoestand (het piek-
nummer)

o de orde van de desorptie

N het aantal getrapte gasatomen
E de bindingsenergie van het gasatoom (J)
v de frequentiefactor (hangt samen met de

(5 - 1)trillingstijd van het gasatoom in de trap)

T de temperatuur (K)
k=1,3S.1623 (J/K)
t de tijd (5).

Het linkerlid in formule 2.1 is de desorptiesnelheid.

Deze neemt toe met afnemende bindingsenergie en met
toenemende frequentiefactor en temperatuur. Verder is er

een rechte evenredigheid met hat aantal nog getrapte
atomen, tot de macht van de reactie-orde (N°).
Het begrip reactie-orde is afkomstig uit de chemie en
heeft betrekking op het verband tussen de reactie-snel

heid (het aantal reacties per seconde) en de concentra
tie van de reagentia. Voor de heengaande reactie in A+B~

e geldt voor de reactiesnelheid 5 = k • [A] • [BI/reJ ,
waarin keen konstante is en de rechte haken de

concentraties van de stoffen aanduiden. Deze reactie is
van de eerste orde in, bijvoorbeeld A, want de reactie

snelheid neemt lineair toe met de concentratie.
Voor de reactie A + A ..... D geldt: 5 = k· [~2 / [DJ • Deze

reactie is van de tweede orde in A.

Laat men de temperatuur lineair oplopen dan gaat

9



vergelijking 2.1 over in:

met de opwarmsnelheid (K/s)

( 2 .2)

Ook werkt men weI met een reciproke temperatuur-
-1 -1

toename: T = T - a·t (ref.2.7; 2.8)
o

waardoor de desorptiesnelheid ongeveer konstant blijft
in de tijd (ref.2.7). Het nadeel is dat vergelijking
2.2 veel complexer wordt.

De oplossing van (2.2) bestaat uit een of meer pieken in
dN/dT als functie van T. Deze vormen het thermisch
desorptie-spectrum waarvan een voorbeeld is gegeven in
figuur 2.1

dN
dt

t.enperatuur

fi~~~~l Voorbeeld van een

thermisch desorptiespectrum.

Het piek-karakter van de oplossing van (2.2) is aanneme

lijk te maken met het volgende(realistische) 1~tallen

voorbeeld. Neem: orde 0 = 1 , E = 2 eV, ~ = 10 /s.
De opgaande flank van deze eerste orde desorptiepiek
begint bij een temperatuur waar ~N/N, de relatieve
gedesorbeerde hoeveelheid, enkele procenten bedraagt. In
tabel 2.1 is berekend hoe lang het duurt voordat 5%
gedesorbeerd is, wanneer de temperatuur konstant wordt

10



gehouden. Deze tijd A t blijkt sterk afhankelijk van de
temperatuur.

T (K)

300
500
600
650

675
700

4 t (s)

2,5 . 1019

8 . 10 5

3 • 10 2

17

5

1 ,3

~£~~ de tijd waarin 5\ desorbeert als

functie van de temperatuur

(E = 2 eV; ~ = 10
13

/s)

De desorptiesnelheid wordt dus snel groter bij toenemen
de temperatuur•• Wanneer de desorptie goed op gang is
gekomen neemt het aantal getrapte atomen (N) snel af

zodat de desorptiesnelheid weer daalt (neergaande
flank). Aan de beschouwde trapsoort zit nu vrijwel geen
gas meer gebonden.

Voor eerste orde desorptie is de oplossing van (2.2):

met de IIkarakteri

stieke tijd ll

Deze uitdrukking is door A.v.Gorkum afgeleid (ref.2.9)

en is in deze vorm geldig als kT <z~ E, wat in de prak
tijk vrijwel altijd opgaat. In het gegeven getallenvoor
beeld komt deze voorwaarde neer op T < 1150 K. Voordat

deze temperatuur wordt bereikt is het gas al ruimschoots
gedesorbeerd.

Voor tweede orde pieken is de benaderde oplossing van
(2.2):

11



(2.5)

zie referentie 2.8 p staat voor de waarde van de
grootheid op het moment dat de desorptiesnelheid het
maximum bereikt.

Figuur 2.2 geeft een voorbeeld van een eerste en een
tweede orde desorptiepiek.

1.0.------..,...----....,.---...",......--,------,...-----,

06
... ~'-...." ...ZZ
~ ..

04 ---

02

,
\
\ ,

\ I
'-2 nd ORDER\0 -- I

lit ',
\
\

\,,
\

\
\ o

,
""" ..... ...

0'[,-2---~----,-I,-----:l;---.\..--:::16---~17

T [·K 1
10 2

figuu~_2.2 genormaliseerde desorptiepieken.

(konstante opwarmsnelheid)

eerste orde: E = 4,0 eV

tweede orde: E = 3,8 eV

(ref.2.8).

Karakteristiek voor eerste orde pieken is dat de neer
gaande flank stijler is dan de opgaande.

2.2.2. De piektemperatuur

De piektemperatuur T, waarbij dN/dt maximaal is, voIgt
uit (2.2) door te st~llen:

(2.6)
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Voor eerste orde pieken geldt in goede benadering een
ongeveer lineair verband tussen E en T :

p

..JL vIp E
kIp = In ~ - In kIp (2.7)

In figuur 2.3 is E gegeven als functie van T bij ver
schillende waarden van de opwarmsnelheid en

P
een fre

quentiefactor ~=1013/s.

7

. - -----+-----1

--.-- --i- - .----.-
i--- ---j----

2.52_0

--- .j----

1.51.0

- I
I B -t"t/SEC

J----~

0.5
o

1

2

E (eV)

figuur 2.3 bindingsenergie als functie van de

piektemperatuur (Ie orde desorptie)

(r4!r. 2•8) •

Voor 10-
13< ~ < 10-

8
K zijn deze curven lineair binnen

1 ,5% (ref. 2.8) •

Voor hogere orde pieken hangt Took af van de hoeveel
heid getrapte atomen in de besch~uwde bindings-toestand.
T is kleiner naarmate dit aantal groter is. Er geldt:

p
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E--.kTp

(2.7a)

.2.3 Bet onderscheiden van eerste en hogere orde pieken.

Eerste en hogere orde pieken kunnen van elkaar worden
onderscheiden door het varieren van de implantatiedosis.
Voor eerste orde pieken is de desorptievergelijking
(2.1) lineair in N. De piekhoogte zal dan ook lineair
met de dosis veranderen en de piektemperatuur blijft

gelijk, zie figuur 2.4a.
Bij het varieren van de dosis moeten we oppassen dat een

eerste orde reactie niet overgaat in een tweede orde
omdat de dosis zo groot wordt dat er meerdere atomen in
een trap kunnen komen.

dN
dt

tenperatuur

a. eerste orde

dN
dt

b. hogere orde

figuur 2.4 veranderen van de desorptiepiek

bij verdubbeling van de dosis

Voor hogere orde pieken zagen we reeds dat de piek

temperatuur afneemt bij hogere dosis. De piekhoogte zal
hier meer dan lineair met de dosis toenemen, zie figuur
2.4 b.

Een andere mogelijkheid speciaal om eerste orde pieken
te detekteren is hun karakteristieke, asymmetrische vorm

(zie figuur 2.2). In de Praktijk is dit niet altijd uit-
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voerbaar. Het blijkt dat de bindingsenergie vaak een
kleine spreiding vertoont over de traps als gevolg van
onregelmatigheden in het kristalrooster. Deze spreiding
heeft grote invloed op de piekvorm. In referentie 2.10
wordt berekend welk effect een gaussisch verdeelde bin
dingsenergie met standaarddeviatie cr heeft op de piek-

e
vorm. Figuur 2.5 geeft de piekvorm als functie van a

e
voor een eerste orde piek met een bindingsenergie van 2
eVe

..-C
3....
a..

";;..
.!!

•a..
:
a
.!
•..

500

41t OI"der roel.as.
with Qe-2.,V

0.05

,0.20.--

figuur 2.5 effect van bindingsenergiespreiding

op een eerste orde desorptiepiek

(ref.2.10).

2.3 Diffusiebegrensde desorptie

Wanneer de diffusie van een gasatoom van de trap naar
het oppervlak meer energie kost dan de bindingsenergie
met die trap, dan spreken we van diffusiebegrensde de
sorptie. Het kenrnerk voor het diffusiebegrensd zijn van
een desorptiepiek is zijn verschuiving naar een hogere
temperatuur als de implantatie-energie toeneemt. Een
theorie die dit verschijnsel beschrijft is de volgende
(ref.2.11; 2.12). We gaan ervan uit dat een gasatoom
uit zijn trap is losgeraakt en een "random walk" naar

het oppervlak maakt. Hierbij is de trapconcentratie zo
laag verondersteld dat geen retrapping optreedt en de
gasconcentratie zo laag is dat er geen gas-gas inter-

15



acties plaats vinden.
Deze random walk denken we opgebouwd uit een aantal

sprongetjes waarvan er ~exp (~Ed I kT) per seconde

worden gemaakt. Hierin is Ed de activeringsenergie voor
diffusie. Afgeleid kan worden dat na n sprongen de
gemiddelde verplaatsing uit vn sprongen bestaat
(ref.2.13). Wanneer de traps gemiddeld n stappen onder
het oppervlak liggen, is de gemiddelde desorptie-tijd t

d
dus:

Voor de desorptiesnelheid voIgt nu:

~ "" - li.... (2.9)
dt td

Bij lineaire temperatuurtoename voIgt hieruit de eerste
orde vergelijking voor d~ffusiebegrensdedesorptie:

dN N Ed+E )
- - :I £1:L- exp(- --

dT ~n2 kT

met: n = trapdiepte in kristalstappen

Ed = diffusieactiveringsenergie
E = bindingsenergie gas-trap

~ = frequentie factor

n = opwarmsnelheid
N = het aantal gasatomen dat aan de

random walk meedoet

(2.10)

(J)
(J)

(5.1 )
-1

(K 5 )

Formule 2.7 voor de piek-temperatuur gaat nu over in:

16



De piektemperatuur neemt toe met n, en dus met de im
plantatiediepte (zie figuur 2.6).

1500

Tp (K) 1400

1300

1200

1100

a 10 20 30 n (kristals~-appen)

figuur 2.6 Piektemperatuur als functie van de

trapdiepte n (ref.2.12).
13(""= 10 /5, E+E = 3 eV)

d

Een voorbeeld van een diffusiebegrensde piek is die met
de hoogste temperatuur in het spectrum van Ar op W
(100), (ref.2.11). Te zien is dat de piektemperatuur
oploopt met toenemende implantatie-energie (dus grotere
gemiddelde diepte van de gasatomen); zie figuur 2.7. Bij
zeer lage energie treedt deze piek zelfs niet meer op,
de indringdiepte is dan te klein geworden.

17
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figuu~_2.7 desorptiespectrum van Ar~pW(lOO)

de temperatuur van de laatste piek

neemt toe met de implantatie-energie

(ref.2.1l>.

2.4 Vacuumeisen

De implantatiedosis bij T.D.S.-metingen mag slechts

zeer klein zijn, ter voorkoming van effecten als roos
terbeschadiging en multiple-trapping. Men werkt meestal
'h b' d 12 1~ / 2 .,. 1 d1n et ge 1e 10 - 10 atomen cm. De ge1mp anteer e
oppervlakte mag ook niet groot Z1]n. Dit omdat dan de
kans op een implantatie- en/of temperatuurgradient over
het implantatiegebied toenemen. Bovendien kan de trap
concentratie van plaats tot plaats verschillen. Door
deze effecten wordt de interpretatie van de verkregen
spectra zeer moeizaam (zie bijvoorbeeld referenties
2.14 en 2.15 voor de analyse bij een temperatuurgradient
over het implantatiegebied). In de praktijk gebruikte
preparaten zijn meestal ± 1 cm 2 groote Er wordt slechts
een gedeelte geimplanteerd (bijvoorbeeld 10 mm 2

).

Wanneer we niet pompen komen er tijdens de T.D.S.-cyclus
dus 10

11
- 10

13
atomen in het vacuumsysteem. Dit leidt

18



(2.12)

tot een drukverhoging van

!:J.p ~ An k T
V

11... 13 IMet n = 10 a 10 , V = 20 1, T = 300 K\de temperatuur
van het vacuumsysteem)vo1gt voor de drukverhoging:

P = 2 • 10-1 3 tot 2 • 10-11 mbar

Het za1 duide1ijk zijn dat de kwa1iteit van het vacuum
systeem zeer goed moet zijn om een zo geringe drukver
hoging enigzins nauwkeurig te kunnen meten.

~.5 Afhanke1ijkheid desorptiesne1heid-qasdruk

Bij een T.D.S.-meting wordt de desorptiesne1heid gemeten
door midde1 van de gasdruk. Het vrijkomende gas veroor
zaakt een drukverhoging in het vacuumsysteem. Het ver

band tussen de druk en de desorptiesne1heid is gegeven
in verge1ijking 2.13.

(2.13)

waarin: het aanta1 desorberende gasatomen per seconde

2,45'10
19

(dee1tjes mbar
-1 1 -1 )n =

v = volume desorptieruimte ( 1)

P = druk (dlbar)

-r = vacuumconstante ( s) =vis
s = pompsne1heid (lis)
L = achtergrond in 1ek van edelgas (lis)

We onderscheiden nu tussen statisch en dynamisch

meten. Bij statisch meten geldt dp/dt« p/"C (pomp

snelheid gaat naar nul) zodat (2.13) overgaat in:

dN n v.Eo - Ldf = 0 T
(2.14)

Om het desorptiespectrum te verkrijgen moet de gemeten

dru~ naar de tijd worden gedifferentieerd.
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Bij dynamisch meten geldt dp/dt»p/~ zodat (2.13) over
gaat in:

dN do
dt = no V dt - L (2.15)

Hier is de gemeten druk dus recht evenredig met de
desorptiesnelheid.
Figuur 8 geeft een beeld van deze manieren van meten.

druk a

.'

I
I

I

/

, ......•I ,

I ,

I \

\ ,,
\

\ ",,-._-

"', ,, .
," b.' .... -- _..... - - ~

tijd
figuur 2.8 a.statisch gemeten

desorptiespectrum

b.dynamisch gemeten

desorptiespectrum.

In de praktijk zal de pompsnelheid niet nul of oneindig
zijn. Maken we een elektrisch analogon van het vacuum
systeem, waarbij gasstromen in elektrische stromen over
gaan en druk in spanning, dan zien we dat we de pomp
weerstand en het volume kunnen opvatten als een laag
doorlaatfilter op de druk, zie figuur 2.9.
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verhit
preparaat

v
1
s

drukmeter

volume pompweerstand

desorptieruimte

!!guur 2~9 elektrisch analogon van

het vacuumsysteem.

De invloed van de pompsnelheid (s) op een eerste orde
desorptiepiek is gegeven in figuur 2.10.

1.0,-----,-----,-----.,----.,------,

T (look)7,57.0.6.56.0

I

" 'T. 1.0 sec

figuur 2.10 genormaliseerd desorptie

spectrum bij verschillende

waarden van "l:' = VIs
13

E=1,5 eV; '\)=10 lSI

~=2000 K/s (ref.2.8).

55

04~---+_---+_-H--+_+---+__

02j-----t----+#---7'''---.1-"''''r--+--

0.6

0.8~---f----+_---T-I_-+--+_--__l

p

Het blijkt dat de drukmaxima op een rechte lijn liggen.
Het snijpunt hiervan met de horizontale as geeft de

21



temperatuur waar de desorptiesnelheid maximaal is (T).
De fout die men maakt door het drukmaximum gelijk Pte
stellen aan het maximum van de desorptiesnelheid is
gegeven in figuur 2.11 voor een opwarmsnelheid van
50 K/s.

- V
X

/.

/1
x

I I
, 0/ E( KCALS/MOLEI

I • 80 Io 50

x 35 I
I

-7~·
I_.-

-

/
)<

,.......,
·w
..J
o
:E
"
<n
..J
;J 10-
:.:
"
<n
u
w
~

I-olw

10

2 6

figuur 2.11 relatieve verschuiving

van de piektemperatuur

als functie van"'r IE
~2 50 K/s (ref.2.8).

Voor een kleinere opwarmsnelheid neemt de druk langzamer
toe zodat de gemaakte fout kleiner zal worden. De in
vloed van het "laagdoorlaatfilter" van figuur 2.9 is
kleiner geworden.

Het voorgaande is geldig wanneer de pompsnelheid niet
van de druk afhankelijk is. In de praktijk is deze af
hankelijkheid er helaas weI. De pompsnelheid neemt af
met de druk en gaat zelfs naar nul bij de zogenaamde
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einddruk van de pomp, dat is de laagste druk die met een

bepaalde pomp te bereiken is, zie figuur 2.12.

s

einddruk
figuur 2.12 De pompsnelheid als

functie van de druk.

p

Het effect hiervan op het desorptiespectrum is een ver

breding van de drukpieken (zie figuur 2.13).

druk

b

a

temperatuur

figuur 2.13 Desorptiepiek bij

a.drukonafhankelijke pompsnelheid

b.pompsnelheid die afneemt met de

druk.

Het effect van piekverbreding is ook te zien in figuur

2.10 bij vermindering van de pompsnelheid.
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Door deze verbredingen gaat de oorspronkelijke piekvorm

van de desorptiesnelheid (figuur 2.2) in het drukspec

trum verloren. Zo is in figuur 2.10 niet meer de karak

teristieke eerste orde piekvorm te herkennen waarbij de

neergaande flank stijler is dan de opgaande.
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3. De meetopstelling

De gebruikte meetopstelling bevindt zich in ultrahoog

vacuum. Ze bestaat uit een ionenbron voor de implantatie

van het preparaat en een gevoelige mas saspectrometer

voor het detekteren van het desorptiegas.

3.1. behandelt de vacuumtechnische aspecten, 3.2

gaat over de ionenbron en 3.3 over de massaspectrometer.

In 3.4 komt praktische uitvoering van het systeem ter

sprake. In 3.5 tenslotte komt de kwaliteit van het

vacuum aan de orde.

1.1 Het vacuumsysteem

Zoals in hoofdstuk 2 opgemerkt gaat het er bij T.D.S.

metingen om , zeer kleine hoeveelheden (edel)gas te de

tecteren.

In het algemeen kan gesteld worden dat het volume van de·

desorptieruimte zo klein mogelijk moet zijn, omdat druk

en volume omgekeerd evenredig zijn. De opstelling die

gebruikt wordt heeft in de F.O.G.-groep behalve T.D.S.
ook andere functies. Het volume is dan ook vrij groot,

zoln 25 liter, tegen enkele liters, wat gebruikelijk is.

De opstelling moet drukken beneden 10-
9

mbar bereiken,

hetgeen een ultra-hoog vacuum (U.H.V.) is. Dit betekent

o.a. dat geen rubber afsluitingen gebruikt mogen worden

(zoals in de hoogvacuumtechniek), er ionen-getter pompen

gebruikt moeten worden, aIleen speciaal glas en roest

vrij staal als omhulling mogen dienen en aIle onderdelen

zeer schoon en absoluut vetvrij gemonteerd moeten wor

den. In figuur 3 zijn de ontgassingssnelheden van enkele

materialen gegeven.
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(1/ Silicone
rubber; (2) Polyamide; (3/ Plexiglas; (4) PVC; (5) Araldit; (6) Viton; (7) Teflon; (8) Hoslatlon:
(9) Copper; (10) Stainless steel. References: Geller (1958), Santeled I958 I. Jackel (1962/. Henry

(1969).

fig~ur 3.1 Ontgassingssnelheden bij

kamertemperatuur (ref.3.0).

3.1 .1 De pakkinqen

De opstelling bestaat uit een speciaal gelaste buizen
constructie (lasnaad aan de binnenzijde). AIle verbin
dingen van de buizen onderling en met flenzen (waarop
b.v. de elektrische doorvoeren zijn aangebracht) z~Jn

voorzien van scherpe kanten (zogenaamde meskanten) en
metalen pakkingen (koper), zie figuur 3.2.
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figuur 3.2

£lens

montagebout

1'44-------- meskant

---------- koperring

doorsnede van een

metalen pakking. geschikt

voor ultrahoog vacuum

toepassing.

Door de constructie met grote kracht in axiale richting
gelijkmatig te belasten (1 bout per 2 em.), dringen de
meskanten in het relatief zachte koper en vormen zo een
zeer goede vacuum-afdichting. Dit is erg belangrijk voor
het beperken van de inlek van de buitenlucht. Er zijn 38
van zulke metalen pakkingen op de opstelling. Bij het
openen van de opstelling moet steeds een nieuwe koper
pakking gebruikt worden omdat de meskant weer opnieuw
moet insnijden om een perfecte afdichting te krijgen.

J.1.2 De elektrische doorvoeren

Het isolatieprobleem dat optreedt bij het doorvoeren van
elektrische verbindingen door de roestvrijstalen wand
wordt opgelost met keramische materialen. Figuur 3.2

geeft een schets van zo'n keramische doorvoer.
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~U.H.V.-FLENS

~-----------SCHROEFAANSLUITING

/ __-----_.KERAMISCHE ISOLATIE

~ MESKANT

!!9'.,:!-ur 3.2 schets van een

keramische vacuumdoorvoer.

Voor een vacuumdichte verbinding van metaal en keramiek,
die gewaarborgd moet blijven tot een temperatuur van

enkele honderden graden Celcius, Z1Jn verschillende
technieken ontwikkeld, waaronder sinteren en afsluiting
met glas (ref. 3 • 1 ) •

3.1.3 Bet uitstoken

Voordat de opstelling, na het schoonmaken en monteren
gebruikt kan worden, moeten de op aIle wanden geadsor
beerde gassen zoveel mogelijk verwijderd worden. Dit
gebeurt door de gehele opstelling te verwarmen tot 150 a
200°C, waardoor de desorptiesnelheid aanzienlijk toe
neemt (zie formule 2.1). De opstelling mag niet heter
worden omdat dan door optredende materiaalspanningen
pakkingen kunnen gaan lekken, waardoor het middel
(uitstoken) erger wordt dan de kwaal (vacuum niet goed
genoeg). WeI kan de uitstooktijd lang gemaakt worden,
b.v. een weekend. In figuur 3.3 is het effekt van de
uitstookperiode op het drukverloop in beeld gebracht
(ref.3.2).
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figuur 3.1 de desorptiesnelheid

als functie van de tijd

gedurende het pompen (ref.3.2).

1. kamertemperatuur

2. uitstoken.

Bij A wordt de opstelling verhit, waardoor de desorptie

snelheid toeneemt. Na enige tijd wordt de verwarming

uitgeschakeld. Het totaal aantal geadsorbeerde moleculen

is nu afgenomen waardoor de druk lager zal worden (de

desorptiesnelheid is ongeveer evenredig met het aantal

geadsorbeerde deeltjes, zie formule 2.1) dan wanneer er

niet uitgestookt zou zijn.

3.1.4 De pompen

Essentieel voor een goed vacuum z1Jn uiteraard de pom

pen. Bij de T.D.S.-opstelling wordt gebruik gemaakt van

4 soorten pompen. Allereerst een rotatiepomp die een

einddruk van ± 10
2

mbar heeft. Bij deze druk wordt een

turbomoleculairpomp gestart. De werking van deze laatste

is als voIgt:
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figuur 3.4 schematische opbouw van een

turbomoleculairpomp.(ref.3.3).

In de pomp bevinden zich 2 schijvenstelsels, waarvan het
ene stil staat en het andere roteert met een zeer hoge
snelheid (enkele tienduizenden omwentelingen per mi
nuut), zie figuur 3.4. In de schijven zitten schuinge
boorde gaten.(zie figuur 3.5).

figuur 3.5 detail van het schijvenstelsel.

Door botsingen met de roterende schuine wanden krijgen
de moleculen een extra horizontale snelheid die door
botsing met de volgende plaat wordt vergroot terwijl de
terug-diffusie wordt belemmerd. De deeltjes worden dus
versneld in de richting van de pompuitlaat.
De pompkarakteristiek van een turbopomp is gegeven in
figuur 3.6
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P (Torr)

!~~~ur 3.6 typische pompkarakteristiek van

een turbopomp (ref.3.4).

De rotatie-en de turbopomp zijn via een ultra-hoog va
cuumkraan verbonden met de opstelling en staan daarbij
in serie (zie figuur 3.7).

U.H.V.-KRAAN

U.H.V.-GEDEELTE

TURBOPOMP
ROTATIEPOMP

figuur 3.7 De voorvacuuminstallatie

Op deze W1Jze kunnen de smeeroliedamp van de rotatiepomp
en terugstroomgassen het OHV-gedeelte niet bereiken.

-6
Na enige tijd is een druk bereikt in de orde van 10

-8
10 mbar. Nu wordt de O.H.V.-kraan gesloten en nemen
twee zogenaamde ionengetterpompen, die vast aan de op
stelling verbonden zijn, het over. Deze pompen ioniseren
de moleculen die in hun buurt komen door middel van
botsingen met electronen afkomstig van een gloeidraad of
een koude kathode ontlading. De aldus gevormde ionen
worden in een magnetisch veld versneld en germplanteerd

31



in een zogenaamd getter-materiaal. Dit materiaal heeft
de eigenschap reactieve gassen sterk te binden (chemi

sorptie). Voor pompen het van edelgassen, die slechts
fysisch adsorberen (zwakke binding), is het gebruikelijk
het geadsorbeerde gas te begraven onder een laag gesput

terde oppervlakte-atomen (cathode-burial). De pompsnel
heid voor edelgassen blijft echter toch achter bij die
voor de reactieve gassen, terwijl onder het oppervlak
begraven edelgasbelletjes plotseling vrij kunnen komen
door mechanische trillingen of nieuwe gelmplanteerde
deeltjes. Dit laatste verschijnsel wordt ook weI reemis

sion of Argon instabiliteit genoemd.

De "reemission rate" L, van edelgassen kan beschreven
1

worden door (ref.3.12).

L
i

.. All deeltjes/s (3.0)t

met: A = een constante tussen 10-1
en 10- 3

n = het aantal ingepompte atomen
t = de tijd sinds dit inpompen ( s )

In de buurt van het ionisatiegedeelte bevindt zich ten

slotte nog een cryopaneel. Dit is een holle plaat die

van buiten het vacuumsysteem gevuld kan worden met
vloeibare stikstof. Vanwege de lage temperatuur (-196°C)

condenseren veel restgassen op het oppervlak van het
I}

cryopaneel. Omdat deze weer vrij zouden komen als we

ophouden met koelen is er een zogenaamde titaansublima
tor in de buurt aangebracht. Dit is een gloeidraad van

titaan die zodanig wordt verhit (door elektrische

stroomdoorgang) dat het titaan verdampt en neerslaat op

het paneel. Titaan heeft de eigenschap een goed getter

materiaal te zijn zodat de gecondenseerde gassen worden
gebonden.

3.2 De ionenbron

De ionenbundel,die nodig is voor het implanteren van het
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gas in het te onderzoeken preparaat I wordt gegenereerd
door middel van de ionenbron van figuur 3.8. (ref.3.3).

;
3 64

12 ",rrrr"...:';;---- . -- r;;t'~ _ . )~","f~1%Z>
o ' , . '0 -,o-r - -_. .-" - .-. -- ..--' ~0·· ·i . C8E:l::==:-=~1.EE_~-·- ER\.lo~~~~~ I

~T----r-T-rT \----r- 11 I 14
1 2 5 6 7 8 9 10 13

1 ionisatieqedeelte

2 Ie Einzellens

3 extractieplaat

4 Ie qaasje

5 2e Einzellenli

6 vertikale afbuigplaten

7 massafilter (afbuigplaten)

8 klep

9 diafraqmaplaat

10 3e Einzellens

11 afschermplaat

12 2e qaasje

13 4e Einzellens

14 kleine horizontale en vertikale
afbuigplaten

15 preparaat

fiqq~E-~~ opbouw van de ionenbron

(ref.3.S).

Het ionisatiegedeelte (1) is in de jaren 70 in de

Philips-Iaboratoria ontwikkeld (ref.3.6, 3.7). Het is
een hooggevoelig type dat bundelstromen groter dan 100

-5 '
nA kan genereren bij drukken lager dan 10 mbar. Een
uitgebreide behandeling van het ionisatiegedeelte is te
vinden in (ref.3.8).
Met een extractieplaat (3) worden ionen uit dit gedeelt~

getrokken op zodanige wijze dat de bundel zo mono
energetisch mogelijk is. Tussen de 2e Einzellens (5) en
de extractieplaat (3) vindt de versnelling plaats. Vier
Einzellenzen (2,5,10,13) verzorgen de focussering en er
zijn twee gaasjes (4,12) opgenomen om de bundelstroom
te meten. Het massafilter (7) is een zogenaamd Wien
filter, dat restgasionen die in de bundel zitten moet
verwijderen. (ref.3.9, 3.10). Dit is een snelheidsfilter
dat in dit geval bruikbaar is als massafilter, omdat
aIle ionen in het ionisatiegedeelte worden geproduceerd
en hetzelfde potentiaalverschil doorlopen en dus de
zelfde energie verkrijgen. Er geldt:
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v =f2~V"1 ( 3 • 1 )

waarin v = de ionensnelheid

m = de ionenmassa
V = de versnelspanning
q ='de ionenlading

De ionensnelheid hangt dus eenduidig met de ionenmassa
samen.

In het Wien-filter staan een elektro- en een magneto
statisch veld loodrecht op elkaar en op de bundel-as. Er
werkt geen kracht op de ionen als geldt F + F =0.

-el -magn
Uit deze voorwaarde voIgt de vergelijking voor de span-
ning op de afbuigplaten:

l magn• - IV
Vafb • = 5 11,11 VR (3.2)

(Volts)
(A)

(Volts)
(a.m.e.)

dubbel geloniseerde

gewenste ook door
niet teveel atomen

waarin V = de afbuigspanning
afb.

I = de magneetstroom
magn

V = de versnelspanning
M = de gasrnassa

Aan (3.1) is te zien dat de
ionen met een massa van tweernaal de
gelaten worden. Het restgas mag dus

met de dubbele massa bevatten.
Schiet men bijvoorbeeld met Ne 20 dan mag de Ar

40
_druk

niet te hoog zijn.

V
afb

• is gegeven in tabel 3.1 voor enkele gevallen.
Hierbij is de maximale magneetstroom aangenomen (6A).

versnelspanning afbuigspanning

M=4 M=20
800

1000

1500
2000

189 84
211 94

258 115
298 133

tabel 3.1 (eenheden: volts: a.m.e.)

.3 De rnassaspectrometer

De hoeveelheid gas die vrijkomt bij een T.D.S.-meting is
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zo gering dat de drukverhoging klein is ten opzichte van
de restgasdruk. Het is daarom nodig om selectief naar
het testgas te kijken met behulp van een massaspectrome
ter.

Aanvankelijk werd gewerkt met een type "Micromass" van
Vacuum Generators. Dit apparaat is opgebouwd volgens
figuur 3.9.

+

VERSNEL- _ ....
SPANNING

IONENBRON

COLLECTOR

SCHEIDINGSKAMER

ELEKTROMETER
VERSTERKER

REGISTRATIE

f!guur 3.9 opbouw Micromass

massaspectrometer

In de ionenbron wordt het te onderzoeken gas geIoniseerd

met behulp van uit een gloeidraad geemitteerde elek
tronen. Vervolgens worden de ionen door spleet (5,) naar

de scheidingskamer versneld. Deze kamer is in tweeen
gedeeld door een schot met spleet 52. Er heerst een
sterk magneetveld in deze kamer zodat de ionen een
cirkelbaan gaan beschrijven waarvan de straal afhangt
van de ionenmassa. Bij een bepaalde waarde van het
magneetveld B en de versnelspanning V zullen slechts
ionen met een bepaalde Massa de spleten 52 en 53 kunnen
passeren. Deze ionen vallen op de collector en neutrali
seren waardoor ze een bijdrage aan het uitgangssignaal
leveren. Omdat we bij zeer lage drukken werken en geen
multiplicator gebruiken moeten we extreem lage stromen
versterken. Met een voorhanden zijnde operationele ver
sterker van Analog Devices werd de volgende stroomver

sterker gemaakt: figuur 3.'0.
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~~~r 3.10 uitvoering van de ultra gevoelige

stroommeter.

De waarde van de ingangsweerstand R
1

ontstaat uit een
kompromis van:

1) kleine RC-tijd van het ingangscircuit

2) grote stroomversterking, evenredig met R

3) de weerstandsruis, evenredig met R

4) de verkrijgbaarheid

Bij de gekozen waarde van 100 G~ werd een RC-tijd van 2

seconden gemeten (C= 20 pF parasitaire capaciteit naar
aarde) en een overdracht van 10

13
VIA. De ruis aan de

uitgang kwam overeen met 5.10-
16

A aan de ingang, ofw~l
3000 ionen per seconde.

Met deze opstelling werd
truro gemeten van 1 keV Ne

2 keV Ne (dosis 5.10
12

),
(100) preparaat gebruikt.

een thermische
(dosis 5.10

12
),

figuur 3.1%.
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o 200 400 600
j

800 1000

figuur 3.11

TEMPERATUUR (. C)

thermisch desorptiespectrum van
12

1 keV Ne, dosis 5.10

Ni (100) preparaat
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o 200 400 600 800 1000

TEMPERATUUR (. C)

figuur 3.12 thermisch desorptiespectrum van

d
. 12

2 keY Ne, os~s 5.10 op

Ni (100)

Voor neon werd een gevoeligheid van 50~A/mbar gemeten.
Het is voor kleinere pieken niet mogelijk om ruis- en
storingspieken van signaalpieken te onderscheiden. Bes
loten werd een meer gevoelige massaspectrometer te
gebrufken, een "Quadrupole QMS 311" van Balzers.
Deze mass~spectrometer selekteert op massa in een zoge
naamd quadrupoolfilter, dat bestaat uit 4 evenwijdige
metalen staven. De doorgelaten ionen vallen op een se
cundaire electronen multiplicator. In deze multiplicator

produceren de invallende ionen secundaire elektronen die
op hun beurt weer electronen produceren op een volgende

electrode waardoor een lawine-effect wordt bereikt, zie
figuur 3.13. Hierdoor wordt een aanzienlijke verbetering
van de signaal-ruis verhouding bereikt.

IONENBRON

SECUNDAIRE
ELEKTRONEN
MULTIPLICATOR

ELEKTROMETER
VERSTERKER

figuur 3.13 schematische weergave van

quadrupool-massaspectrometer

De werking van het quadrupool-massafilter is als voIgt:
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de staven zijn kruislings doorverbonden. Het ene paar
staat op een spanning U + v cos wt ten opzichte van
aarde, het andere paar op -u -v cos wt. De frequentie

van de wisselspanning bedraagt enkele megahertz. De door
de ionenbron in het filter geInjecteerde ionen voeren nu
een trilling uit waarvan het amplitudeverloop afhangt
van hun massa. Slechts ionen met een bepaalde massa
kunnen de elektronenmultiplicator bereiken.
Voor neon werd een gevoeligheid van 90 mA/mbar gemeten,
wat dus aanzienlijk meer is dan bij de Micromass-spec
trometer (50 pA /mbar). Dit komt tot uitdrukking in een
veel betere signaal-ruisverhouding (zie de spectra in
hoofdstuk 5). De quadrupool-massaspectrometer blijkt
geschikt te z~Jn voor het met succes uitvoeren van
T.D.S.-metingen.

3.4 De complete vacuum-opstelling

Figuur 3.14 geeft een beeld van de volledige vaccuumop
stelling.

figuur 3.14 de gebruikte vacuumopstelling
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De in 3.2 besproken U.H.V.kraan (1) sluit de flens (2)
naar de turbopomp af. Door inlekventiel (3) kan het
edelgas in de ionisatiekamer (4) stromen. Na extractie
en focussering (5) komen de ionen in het massafilter(6).
Vlak achter dit filter bevind zich de derde Einzellens
(7) en het tweede meetgaasje (8). Na nog een vierde lens
(9) te passeren komen de ionen in de preparaatkamer (10)
waar ze het preparaat treffen. De bundeldiameter kan
worden verkleind met twee diafragma's (11 en 12).
Voor het vacuum zorgen de ionengetterpompen (13 en 14),
waarvan de laatste ook edelgas kan pampen. Bij het
ionisatiegedeelte bevind zich ook het cyropaneel met
titaan-sublimator(15), dit om de restgasdruk in het
ionisatiegedeelte laag te houden zodat een schone bundel
geproduceerd kan worden. De druk kan op twee plaatsen
(16 en 17) gemeten worden met ionisatie-manometers. De
massaspectrometer bevind zich in een buis (18) waarvan
de as:loodrecht op de tekening staat. De stroomklemmen
voor de preparaatverhitting (19) zijn tot 60 A bruik
baar.
De gehele opstelling kan worden uitgestookt door er een
isolerende kap (20) over te laten zakken en de verwar
mingselementen (21) aan te zetten. De temperatuur wordt
geregeld met een automaat (22). 23 en 24 zijn glazen
venstertjes.

3.5 De kwaliteit van het vacuum

Na enkele keren uitstoken tot 150°C werd een druk van
enkele malen 10-

10
mbar bereikt, wat in de loop der tijd

-9
in de preparaatkamer opliep tot ongeveer 1·10 mbar.
De.verklaring hiervoor moet worden gezocht in reemission
van de edelgaspompende ionengetterpomp (14) en het feit
dat bij het ionisatiegedeelte een cryopaneel extra wordt
bedreven.
De vorm van de gehele opstelling is zo gekozen dat
tijdens het implanteren, wanneer de druk in het ionisa-

-5tiegedeelte kan oplopen tot 10 mbar, de druk in de
preparaatkamer niet al te haog wordt. De lange dunne
buis tussen deze twee ruimten en het diafragma (11)
moeten dit drukverschil bewerkstelligen. Gemeten werd
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-7een druk van 10 mbar in de preparaatkamer bij een druk

van 3 • 10-
5

mbar in het ionisatiegedeelte.

Reeds een uur na het i~~lanteren bij deze drukken was de

druk overal onder 5·10 mbar gedaald. De kwaliteit van

het vacuumsysteem is dan ook goed te noemen.

Het enige nadeel van de opstelling was dat na het im

planteren de partiele neondruk vrij traag (enkele dagen)

tot een waarde terugliep waarbij T.D.S.-metingen konden

worden gedaan, zie figuur 3.15.

~ 10-7
l1j

~
~

::.::
::>
a::
Clz

10-80
~z
~
...:l
~
H
Eo<

~
0..

10-9

1 10 100 200 400
TIJD

(""Ii"_)

figuur ~ partiele neondruk als functie

van de tijd na het implanteren.

Het verband tussen

figuur 3.15 is:

P en t in het
Ne

rechte deel van

P t . t-O,54= cons •
Ne

( 3 .3)

De drukvermindering is dus aanmerkelijk minder dan op

grond van (3.0) verwacht wordt. Ook bleek de edelgasdruk

(helium en neon) snel toe te nemen wanneer een ander gas
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van de
oorzaak
onder-

werd ingelaten (02 en N
2

). De selectiviteit
massaspectrometer was hiervan zeker niet de
aangezien scherpe massapieken en een zeer lage
grond gemeten werden.
Wanneer de pomp (14) werd uitgeschakeld namen de edel
gasdrukken zeer snel toe in vergelijking met drukken van
andere gassen.
De conclusie uit deze verschijnselen moet dan ook Z1]n
dat pomp (14) toch niet erg geschikt is voor het pompen
en vooral binden van edelgassen (zie de figuren 5.11 en
5.12).
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4. Temperatuurcontrole

Uit de theorie van T.D.S. blijkt dat het temperatuur
verloop van het preparaat nauwkeurig bekend moet zijn om
de resultaten goed te kunnen interpreteren (zie hoofd
stuk 2). Er is hier gekozen voor een lineair toenemende
temperatuur zodat de desorptievergelijking (formule

2.2.) de meest eenvoudige vorm aanneemt.

4.1 • Gebruikte methoden van preparaat verhitting

Voor de wijze van verhitten kunnen drie methoden ge
bruikt worden:
1. verhitting d.m.v. een gloeidraad (indirekte verhitting).
2. verhitting d.m.v. stroomdoorgang (direkte verhitting).
3. verhitting d.m.v. elektronenbombardement.
Deze methoden zullen nu afzonderlijk besproken worden
met hun voor- en nadelen.

1. Indirekte verhitting

Bij deze methode wordt het te onderzoeken preparaat op
een vacuumoventje geklemd dat bestaat uit een gloeispi

raal in een metalen doosje.

e1ektrische
aans1uiting

gloeispiraa1

ovenmante1

keramische iso1atie

preparaat

18 mm

figuur 4.1 gloeispiraaloven.

Dit doosje wordt warm door straling van de gloeidraad en
brengt zo de warmte op het preparaat over. De voordelen
van deze methode zijn het gemak waarmee preparaten ver
wisseld kunnen worden, elektrisch isolerende preparaten
leveren geen probleem en de temperatuurgradient over
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het preparaat is klein als gevolg van de vereffenende

werking van het doosje. Deze methode is in een stage

(ref.4.1.) in de groep onderzocht. Daarbij bleken enkele

grote nadelen. Allereerst werd door het beperkte vermo
gen van de gloeidraad slechts een maximale temperatuur

van 750°C en een maximale opwarmsnelheid van 20 K/s
bereikt. Verder reageerde de oven vanwege de stralings

koppeling van gloeidraad en doosje sterk niet-lineair
(figuur 4.2). 000

o 20 40 60 80 100
TIJD (5)

fi9uur 4.£ temperatuur-tijd karakteristiek

van de gloeispiraaloven (ref.4.1.).

(I=4A)

Met name de lange vertragingstijd (205) bemoeilijkte het

ontwerp van nauwkeurige temperatuurregeling.

2. Direkte verhitting.

Bij deze methode wordt verhitting bereikt door een elek

tr~sche stroom rechtstreeks door het preparaat te sturen.
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,....- -'-PREPARAAT,

KERAMISCHE ISOLATIE+----
I--or-T'" 4---U .R. V.-FLENS

I=::::::i~4F-----~~TROMMKLEM

figuur 4.3 constructie voor direkte verhitting

Isolerende preparaten komen voor deze methode dus niet
in aanmerking. Verder zijn bij zeer goed geleidende
preparate~ enorme stroomsterkten nodig (meer dan 100A)
om hoge temperaturen te bereiken. De aanvoerleiding
dient in dit geval dus erg dik te zijn waardoor weer
veel warmte wordt afgevoerd. Er zijn in dit geval prepa
raten nodig die lang en dun zijn, wat in monokristal
lijne vorm moeilijk te verwezenlijken is. Een ander
nadeel is de kans op grote temperatuurverschillen over
het preparaat als gevolg van de warmte-geleiding naar de
aanvoer-leidingen.
De methode leent zich het beste voor preparaten die een
gemiddelde elektrische weerstand hebben (10-

2
tot 10

3

Ohm). Een voordeel is de snelle 'reactie van de tempera
tuur op de stroomsterkte in vergelijking met de indirek
te.verhitting. Verwisseling van preparaten kan problema
tisch zijn omdat voor een goed elektrisch kontakt van
preparaat en stroomdraden gezorgd moet worden. Bij hoge
stroomsterkten vereist dit een grote kontaktdruk waar
tegen, de vaak brosse, eenkristallen soms niet bestand
zijn. Toch wordt deze methode in de literatuur veel
gebruikt (ref.4.2.;4.3), waarbij vaak de weerstand van
het preparaat als maat voor de temperatuur wordt ge
bruikt.
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3. Verhitting door middel van elektronenbombardement.

Hier wordt het preparaat aan een hevig bombardement van
elektronen onderworpen. Deze elektronen geven hun kine
tische energie in de vorm van warmte aan het preparaat

af. De elektronen worden geproduceerd door een gloei
draad die zich op grote negatieve potentiaal (enkele

kilovolts) ten opzichte van het preparaat bevindt.

isolatie

gloeidraad

isolatie

,---------preparaat

~s=~~~f=f~~__wolfraam
l::f pin

f~guur 4.4 constructie voor preparaat

verhitting door elektronenbom

bardement (ref.4.4).

De versnelspanningsvoeding moet enkele tientallen watts
kunnen leveren, wat strenge eisen aan de veiligheids
voorziening van de opstelling stelt. Wil men het prepa

raat op aardpotentiaal houden, bijvoorbeeld om de tempe
ratuur te kunnen meten, dan moeten aIle metalen delen

ver van de gloeidraad gehouden worden om zoveel mogelijk
geemitteerde elektronen op het preparaat te laten komen.

Om de temperatuur te kunnen regelen moet de vernelspan
ning of de gloeispanning regelbaar zijn. Hierbij is de

laatste mogelijkheid het eenvoudigste en de eerste het
snelste en het meest lineair.

Voordelen van deze methode zijn:
1. zeer goed geleidende preparaten vormen geen probleem,

zoals bij direkte verhitting;
2. het preparaat kan worden opgehangen met een lichte

constructie (zie b.v. referentie 3.11) zodat er

weinig warmteafvoer door geleiding ontstaat;
3. een kleine temperatuur-gradient over het preparaat is

mogelijk.
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Nadelen zl.Jn:
1. veiligheidsmaatregelen nodig;
2. moeilijker ontwerp van de verhitter door het gebruik

van hoogspanning;
3. aanwezige gassen (o.a. het desorptiegas) worden

geioniseerd en geimplanteerd door het elektronen
bombardement;

4. vrij hoge kosten vanwege de noodzaak van een regel
bare hoogspanningsvoeding, met groot vermogen.

4.2. De stripverhitter

De door ons gebruikte methode
een combinatie van directe
Hierbij wordt het preparaat
geklemd waar een grote stroom

van preparaatverhitting is
en indirecte verhitting.
op een dun tantaalbandje
door loopt, zie figuur 4.5

STROOMKLEM

ISOLATIE (KERAMIEK)

TANTAALBANDJE (0,1mm DIK)

THERMOKOPPEL (Pt/Pt-Rh 10%)

PREPARAAT

KLEMMETJE (TANTAAL)

.......u.H.V.-FLENS

_I __J

/\
4

~P t:~
\

-
l-- l- I--

I I I l- I--
1 I I

I-

4

figuur 1.5 opbouw van de stripverhitter

Het grootste voordeel van deze methode is dat de beno
digde stroomsterkte binnen de perken blijft. De moei
lijkheden van de indirekte verhitting (lange vertra
gingstijd) en directe verhitting (grote stroomsterkte
nodig) worden hiermee omzeild.
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vergeleken.

4.2.1. Verqeliiking met de qloeispiraaloven

De resultaten behaald met de stripverhitter van
4.5 zijn aanmerkelijk beter dan die behaald
gloeispiraaloven van figuur 4.1.(ref.4.4).
In figuur 4.6 zijn de stapresponsies van beiden

figuur
met de

800

600

~

u
0
'-'

~
400~

~

~
~
~

~
~
H 200

o
o 20 40 60 80

TIJD (8)

100

figuur 4.6 a. gloeispiraaloven

b. stripverhitter

Hierbij werd in de gloeispiraaloven het maximum toelaat
bare vermogen gedissipeerd, terwijl de stripverhitter

nog lang niet volledig was uitgestuurd (smeltpunt tan

taal is 3000 0 C). Bovendien was op de stripverhitter
reeds een preparaat aanwezig (Nii 10x5x1 mm). De strip
verhitter is dus veel geschikter voor het doen van

T.D.S.-metingen vanwege de snellere reactie van de tem
peratuur op het aangeboden vermogen en hogere bereikbare
temperatuur.
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4.2.2. Ontwerpoverwegingen

Bij het ontwerp speelden de volgende eisen een rol:
1. zo hoog mogelijke temperaturen moeten haalbaar zijn
2. de elektrische stroom moet zo laag mogelijk blijven

(zeker ~ GOA)

3. het benodigde vermogen moet niet te groot worden
« 100W)

4. de temperatuurgradient moet klein zijn op de plaats

waar het preparaat gemonteerd zit
5. de mechanische stevigheid moet, ook bij hogere tempe

raturen, gewaarborgd blijven.

Het materiaal van de strip moet dus een hoog smeltpunt

en een grote soortelijke weerstand hebben7 zodat de
keuze al snel op tantaal (3000°C; 1,5.10- nm) valt,

temeer omdat dit in dunne strips (0,1 mm) verkrijgbaar
is die nog voldoende stevig zijn.

Om de stroomsterkte laag te houden moet de breedte van
de strip zo klein en de lengte zo groot mogelijk worden

gemaakt (de dikte van de strip was reeds minimaal). Als
breedte werd 5mm genomen, de breedte van het nikkel

kristal. Met be trekking tot de te kiezen lengte werden
de volgende overwegingen gemaakt. Omdat de temperatuur

in het midden van de strip, in eerste benadering,
slechts afhangt van de spanning en niet van de lengte

(zie appendix 1), neemt de benodigde stroomsterkte af

met toenemende lengte. Ook de temperatuurgadient (K/mm)

neemt af met de lengte. Als lengte werd 50mm geno
men, wat een goed kompromis bleek tussen de stevigheid

van de constructie en het benodigde vermogen enerzijds

en de benodigde stroomsterkte en de temperatuurgradient
op de strip anderzijds.

Om een zo direkt mogelijke temperatuurmeting te verkrij

gen werd voor een thermokoppel op het preparaat gekozen.
Er werd een klein gaatje (0,5 mm) in de zijkant geboord,

waarin een Pt/Pt-Rh-10% werd gefelst. De thermokoppel
draden waren 0,1 mm dun om geen meetfout door warmte

afvoer te introduceren. Dit thermokoppel is bruikbaar
tot 1700 o C.
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4.2.3. De elektrische aansturing

Uit metingen en berekeningen (appendix 2) blijkt dat
voor een opwarmsnelheid in de orde van 40 K/s stroom
sterken tot 50 a 60 A nodig zijn. Voor de levering van
dergelijke stromen kan men kiezen voor bepaalde halfge
leiders of voor een transformator.
Halfgeleiders die deze stromen kunnen leveren bleken
duur en slecht verkrijgbaar te zijn. Bovendien zou een
zeer zware voeding gebouwd moeten worden, waarin toch
een trafo zou voorkomen die 50 a 60 A moet kunnen leve
ren. Het is logischer deze trafo direkt aan de oven te
koppel en en aan de primaire kant de stuurspanning aan te
bieden, zodat de stuurstroom veel lager kan zijn.
De elektrische aansturing komt er nu uit te zien als
voIgt:

50 Hz

COMPUTER t--~II D.A.C .....-~ OVEN

>--'tI TRAFO

VERMOGENSVERSTERKER

figuur 4.7 de elektrische aansturing.

De transformatieverhouding van de trafo is zo gekozen
dat de primaire impedantie in het gebied van 4 tot ±12
Ohm ligt zodat een audio-versterker als vermogensver
sterker dienst kan doen. Hiervan zijn vele ontwerpen
voorhanden.

De modulator levert aan zijn uitgang een 50 Hz wissel
spanning waarvan de amplitude evenredig is met de aange
legde stuur(gelijk)spanning, die de computer door middel
van de D.A.C. (digitaal-analoog converter) genereert.
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Hoe dit gebeurt, wordt in 4.3 behandeld. De modulator en
de vermogensversterker werden gebouwd -zie appendix 4

en ondergebracht in ~~n behuizing, zie figuur 4.8.

S

INGANG

50 Hz
~ UITGANG

VERMOGENSVERSTERKER

Door

ken

fi~uur 4.8 blokschema T.D.S.-besturingseenheid

middel van S is de versterker ook apart te gebrui

en levert 100 watt aan 8 ohm bij 0,5 V
eff

in-
gangsspanning.

Van de vermogenstrafo werd de transformatieverhouding

als voIgt berekend, zie figuur 4.9:

z .
pn.m

n n
s p

figuur ..4.9.

Er geldt:

( 4.1 )

R wordt berekend op:

R ~ p(Ta) ta = 15,5 me

in koude toestand;
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(4.2)

De belasting van de versterker (Zprim) moet niet veel

lager dan 4 Ohm worden. Hieruit voIgt:

n = 0,062 ns p

Als de primaire spanning 220 V nominaal is, dan wordt de

nominale secundaire spanning 220 0,062 = 14V.
Meting leerde dat de primaire impedantie 4,4 Ohm was bij
een transformatieverhouding van 220: 16. Hieruit voIgt
een waarde voor R van 23,3 m Ohm. Voor de weerstand van
de verhitter en de stroomklemmen werd 20,1 m Ohm
gemeten zodat de inwendige weerstand van de trafo, de
stroommeter en de kabels 3,2 m Ohm was. Een lage waarde
hiervan is belangrijk ter handhaving van de spannings
sturing. Deze is nodig om "thermal runaway" te voorkomen
die bij stroomsturing kan optreden. Dit gebeurt wanneer

de weerstandstemperatuurcoefficient groot is en de emis
sivit~it en het oppervlak klein (zie appendix 1), zodat
het extra vermogen dat door de weerstandsstijging wordt

toegevoerd niet voldoende kan worden afgevoerd. Door dit
effekt kan het bandje doorsmelten bij een relatief lage

stroomsterkte van (zie figuur A 1.4)

I=A 1t /:"b. ir Poa.

(A)

(m 2 )

(m)

(W m- 1 K- 1 )

(Ohm m)
(K-1 )

met I = stroomsterkte
A = dwarsdoorsnede bandje

I = lengte
~ = warmtegeleiding

p = soortelijke weerstand
~ = temperatuurcoefficient

Omdat in ons geval de inwendige weerstand van de
ningsbron veel kleiner is dan de weerstand van

bandje, kan dit effekt niet optreden.

4.2.4 Metingen aan de verhitter

span
het

Allereerst werd de temperatuurmeting van het thermokop
pel gekontroleerd. Dit werd gedaan met behulp van een
pyrometer (type IRCON 300 T5HC). In figuur 4.10 is de
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procentuele afwijking van de pyrometer ten opzichte van
het thermokoppel gegeven.

afwijking
pyrometer

10 %

8 %

6 %

4 %

2 %

0 %
400 600 800

thermokoppeltemperatuur

1000

( °c )
1200

figuur 4.10 afwijking van de pyrometer ten

opzichte van het thermokoppe1.

De sprongen in deze figuur bleken precies samen te
vallen met het omschakelen van de pyrometer naar een
hoger temperatuurbereik. Het thermokoppel is dus meer
betrouwbaar voor het meten van de temperatuur. Hoe nauw
keurig precies kon niet worden vastgesteld.

Vervolgens werden de weerstand en het vermogen van de
stripverhitter als funktie van de temperatuur gemeten.
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figuur 4.11 weerstand van de stripverhitter

als funktie van de temperatuur.

Ondanks de niet uniforme temperatuurverdeling varieert

de weerstand van het bandje lineair met de temperatuur.
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figuur 4.12 opgenomen vermogen van de

stripverhitter als funktie van de

temperatuur

De curve van figuur 4.12 blijkt te beschrijven met:

p a 2,8.10-2 T + 3,S.10-12 (T+273)4
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De eerste term in (4.3) beschrijft het warmtegeleidings

verlies van het bandje naar de stroomklemmen, de tweede
term geeft het stralingsverlies weer. Beneden GOOoe
blijkt dit laatste verwaarloosbaar te zijn.

Ret kruisje in figuur 4.12 duidt op het feit dat het

bandje bij een gemeten temperatuur van 1200 0 e doorsmolt.
Kijken we naar het fasendiagram van nikkel en tantaal

(figuur 4.13) dan blijkt het laagste smeltpunt van een
vaste oplossing bij 1320 0 e te liggen (zie pijl). Ret

smelten van het bandje is te verklaren door aan te nemen
dat, door een niet perfect warmtekontakt tussen de me

talen, de temperatuur van het bandje hoger is dan we op
het nikkel meten. De nikkelatomen die tegen het tantaal

zitten legeren. Ret smeltpunt van deze legering daalt
met toenemende nikkelconcentratie.

Wl!lliMl' "'" CI.It' 't.&.tlTALV_
'0 20 30 40 ~o .0 70 n 10 " to

'0 to :SO '00

"
figuur 4.13 het fasendiagram van nikke1 en

tantaa1 (ref.4.5).

Dit smelten is zeer vervelend omdat:
1. (nikkel)eenkristallen erg duur zijn

2. het vacuumsysteem weer geopend moet worden, waardoor
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4.3.

het veel tijd kost om weer een goed vacuum te krijgen.

Om dit verschijnsel in de toekomst uit te sluiten werd
besloten om niet meer boven de 1000°C te verhitten. Als

we snel gaan opwarmen zal het temperatuurverschil tussen
het nikkel en het tantaal immers nog groter worden,
onder andere door de grote warmtecapaciteit van het
preparaat in vergelijking met het dunne bandje.

Software temperatuursturing en resultaten

Met het opgezette systeem voor de temperatuurcontrole
(figuur 4.14) is in principe zowel een sturing (proces
zonder terugkoppeling) als een regeling (proces met
terugkoppeling) mogelijk. Vanwege de beperkte tijd werd

voor een sturing gekozen, die eenvoudiger kan zijn dan
een regeling, waar men moet oppassen voor instabilitei

ten. Deze kunnen optreden als gevolg van de tijdvertra
ging tussen exitatie en responsie van de verhitter.

VERMOGENS
VERSTERKER

VERHITTER

I---M D.A.C+-~M

COHPUTER

........... A.D.C

HERMOKOPPEL

SPANNINGS

VERSTERKER

figuur 4.14 het temperatuurcontrolesysteem.

Van de gezochte stuurfunktie werd als volgt een schat
ting gemaakt:
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v2 = P.R = (A+BT+CT4)(1+DT) (4.4)

Hierin staat V voor de stuurspanning, R voor de weer
stand van de strip en P voor het in de strip gedissi
peerde vermogen. Dit vermogen wordt gebruikt voor opwar
ming (A), de warmtestroom naar de aansluitklemmen (BT)
en uitstraling (CT 4 ). De konstante D geeft de relatieve
weerstandstoename met de temperatuur aan.
Uit (4.4) voIgt voor de stuurspanning:

(4.5)

Omdat C en D in de praktijk veel kleiner zijn dan A en B
geldt:

(4.6)

.
Onder T= ! T gaat dit over in:

" max

(4.7)

Hierin is i de (van 0 tot n) lopende variabele in het

programma. i loopt lineair in de tijd op zodat bij de
keuze van de juiste constanten een V wordt gegenereerd
die, indien over de stripverhitter aangelegd, ook een
lineaire temperatuurstijging teweeg zal brengen. Wiskun
dig is dit niets anders dan een funktie-inversie: de
computer genereert:

Vet) = f(T=const.·t)
en de stripverhitter reageert met:.

inv
T=const.· t = f (V(t».

,

Het bepalen van de konstanten p,q,r en s gebeurt empi-
risch. We laten i met een bepaalde snelheid oplopen en
kiezen een n zodanig dati· n de tij d is waarin we de
maximale temperatuur willen bereiken. Als eerste schat
ting voor de stuurfunktie nemen we een konstante:

f(i) = vP
We zoeken nu die waarde van p waarbij de gewenste op
warmsnelheid wordt bereikt in het lage temperatuurge
bied, zie figuur 4.15. Hiertoe laten we de verhitter

57



enkele malen opwarmen met verschillende piS.

TEMPERATUUR

gewenst

verloop,
/

p te groot

p j uist

__----p te klein

TIJD (i)

figuur 4.15 temperatuurverloop als

funktie van p

Als tweede schatting voor f nemen we:

f(i) = ~(p + q·i/n)
We vullen de in de eerste schatting gevonden p-waarde in

en zoeken nu die q waarbij het gemeten temperatuurver

loop zolang mogelijk de gewenste rechte blijft volgen.

Op dezelfde wijze zoeken we nu achtereenvolgens de waar
den voor de r en s. Het verdient aanbeveling de gevonden

konstanten iets te verkleinen omdat steeds een gedeelte

van formule 4.7 wordt verwaarloosd.

Het temperatuurverloop is geschetst in figuur 4.16.
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TEMPERATUUR 4
3

2

T1JD (i)

figuur 4.16 het temperatuurverloop bij de vier

benaderingsstappen.

Deze procedure werd gevolgd voor twee opwarmsnelheden in

het gebied van kamertemperatuur tot 950°C. De resultaten

waren goed en zijn weergegeven in figuur 4.17.
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figuur 4~!7 Het uiteindelijke temperatuur

verloop van het preparaat.

Boven 100°C bedroeg de maximale afwijking van het li
neaire verloop 5% en 1% bij een opwarmsnelheid van
respectievelijk 27 K/s en 17 K/s. De relatief grote fout
bij 27 K/s bleek veroorzaakt te worden door het vastlo
pen van de modulator (zie figuur 4.14). Dit is bij te
regelen, zie appendix 4.

Uit dit resultaat blijkt dat formule 4.7 een goed model
voor het gedrag van de stripverhitter is.
He~ volgen van de geschetste procedure is in de praktijk
helaas toch wat tijdrovend (men moet bijvoorbeeld na
elke poging steeds wachten tot het preparaat weer goed
is afgekoeld) zodat het, raadzaam is in de toekomst aan
een temperatuurregeling te werken (zie onder andere
referentie 4.2 en 4.3) als men veel verschillende op
warmsnelheden wil gebruiken.
In appendix 3 wordt het programma voor de temperatuur
sturing besproken.
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5. Resultaten

5.1 Aantonen van de werking van de spectrometer

van de thermische desorptiespectrometer
werd allereerst nagegaan of de gemeten

inderdaad een thermisch desorptiespectrum
Figuur 5.1 geeft een voorbeeld van zoln

Nadat de bouw
was voltooid,
drukvariaties
voorstelden.
spectrum.

11 _----------------------,
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"i 7
o
7~

~

'"'§ 3..

100 ZOO l300 .00 500 600 700 800 900 1000

TE!lPEJATWI. (. C)

K~ur 5.1 1.desorptiespectrum van

Ne uit Ni (100)

2.tweede run

AIle metingen werden gedaan aan een nikkel (100) opper

vlak dat met neon ionen was geImplanteerd. Het opper
vlak werd verkregen door "afslaan" van de buitenste laag

van het kristal. Hierdoor krijgt men een schoon
kliefvlak. Vervolgens werd gesputterd met neon (2keV) en

30 minuten uitgestookt op 1100 o C. Dit om oppervlaktever
ontreinigingen te verwijderen.
Bij de meting van figuur 5.1 bedroeg de implantatie
dichtheid 3.10

14
/cm 2

, de energie van de geImplanteerde

neon-ionen was 1 KeVen de opwarmsnelheid 27 K/s. Na het·
meten van dit spectrum en het afkoelen van het preparaat

werd nog een tweede maal verwarmd (figuur 5.1.2). Aange
zien nu geen desorptie-pieken aanwezig zijn kunnen we
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zeggen dat praktisch al het getrapte gas na ~en run

desorbeert (beneden 950°C).

Figuur 5.2. toont het desorptiespectrum bij een
inplantatiedichtheid van 1015/cm2 en een energie van 2

keV. Duidelijk te zien is dat nu bij de tweede run nog
steeds gas desorbeert. Pas na enige tijd intensief
uitstoken van het preparaat (1100 0 C) was al het getrapte
gas verdwenen (figuur 5.2.3).
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100 200 }OO 400 500 baa 700 600 900 1000

figuur 5.2

TEMPERATUlJR (. Cj

15 ~
1. 10 fem Ne 2 keV op Ni (100)

2. tweede run

3. na uitstoken 1100 o C,

60 minuten

(opwarmsnelheid 27 Kfs)

5.2.

Rond 1000 0 C bevindt zich een piek die we niet volledig

ku~nen bekijken omdat voorbij deze temperatuur gevaar
bestaat voor het doorsmelten van het preparaat. Door het

snelle opwarmen bereikt het tantaalbandje namelijk een
zeer hoge temperatuur die boven het smeltpunt van nikkel

kan komen (zie hoofdstuk 4.2.4).

Reproduceerbaarheid.

Om toevalsfactoren zoveel mogelijk uit te sluiten werd
drie maal dezelfde meting verricht (figuur 5.3).
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14
fl~ur 5.3 1,5·l0/~~Ne 1 keV op Ni (100)

opwarmsnelheid 27 K/s

Vooral de bovenste curve in deze figuur wijkt qua vorm
duidelijk af van~de andere twee. Onderzoek leerde dat de

focussering van de ionenbundel belangrijk is en constant

moet worden gehouden. In figuur 5.4 is een controle

meting weergegeven waarbij deze focussering niet

veranderde. De preparaatstroom en de stroom op het dia

fragma vlak voor het preparaat werden beiden constant
gehouden.

TEHPElIATUIl1. (. C)

100 200 JOO .00 500 600 700 800 900 1000

14
figuur 5.4 2 -lO/CAINe 2 keV op Ni (100)

opwarmsnelheid 17 K/s
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Het constante verschil in gasduk is te wijten aan een
verschillende achtergronddruk bij de metingen.
Wanneer het preparaat goed werd uitgestookt alvorens te
gaan implanteren en hierbij de ionenbundel steeds op
gelijke wijze gefocusseerd werd, was de reproduceerbaar
heid van de metingen goed. Dit blijkt ook uit figuur 5.5
waar bij twee verschillende opwarmsnelheden het
desorptiespectrum van 2 keV neon werd gemeten. Behalve
het te verwachten verschil in signaalsterkte zijn de
spectra goed gelijkvormig.
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TDlPERATWIl (. C)

figuur 5.5 desorptiespectra van 2 keV Ne

uit Ni (100) bij verschillende

opwarrnsnelheden.

5.3 Besprekinq van de gemeten thermische desorptiespectra

Er werd gewerkt met neon geImplanteerd op een nikkel
(100)oppervlak. Hierbij werden de energie en implanta
tiedichtheid gevarieerd. Bij varia tie van de energie was
het zeer moeilijk om de focussering constant te houden.
Bij energieen beneden 1 keV was het niet mogelijk een
preparaatstroom van meer dan 0,1 nA te produceren. Dit
werd veroozaakt door ruimteladingseffecten waardoor de
bundeldiameter snel groter wordt bij afnemende
kinetische energie van de ionen. Het diafragma bij het
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preparaat (9 mm 2
) begrenst dan de preparaatstroom.

Weglaten van dit diafragma resulteert in het implanteren

van de stripverhitter en het toenemen van de tempera
tuurgradient over het implantatiegebied. Vergelijking

met andere metingen waarbij de focussering beter was, is
dan moeilijk.

Figuur 5.6 toont de desorptiespectra van 1 en 2 keY
gelmplanteerde ionen (dichtheid 3_10 14 /cm 2

).
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desorptiespectra van 1 en 2 keY Ne
14

implantatiedichtheid 3 • 10 /cm 2

opwarmsnelheid 27 K/s

Het valt op dat de tweede piek (490°C) bij de 2 keY
curve in intensiteit is afgenomen. Dit soort effecten is
een gevolg van de relatief hoge implantatiedichtheid en
wordt vaak gerapporteerd (zie bijvoorbeeld figuur 5.7).
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NEON, 100 eV.
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figuur S.7 piekgedrag bij variatie van de

implantatiedichtheid (ref.S.1)

Ne 100 eV op Ni

Verder valt Op aan figuur 5.6 dat in het 2 keV spectrum
een extra piek opkomt waarvan de top wellicht rond
1000°C ligt. Gezien de schouder in dit spectrum bij
850°C is dit niet een verschoven piek uit het 1 keV
spectrum. Een dergelijke verschuiving van pieken naar
een hogere temperatuur bij een grotere implantatie
energie treedt op bij pieken waar de desorptie diffusie
begrensd is.

Figuur 5.8 toont het desorptiespectrum bij verscheidene
implantatiedichtheden.
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TIMPIllAtwB (. C)

fi~uur 5.~ desorptiespectrum van 2 keV Ne

als functie van de

implantatiedichtheid.

opwarmsnelheid 27 K/s

AIleen bij vrij hoge dichtheden blijken er pieken te
onderscheiden (m.u.v. de 200°C piek waarover meer in
5.4). Dit is een gevolg van de partiele achtergronddruk
van neon die niet lager dan 2 .10-

10
mbar werd, binnen

redelijke tijd (enkele dagen). Na zeer lang wachten
-11

(enkele weken) was een druk van 5·10 bereikbaar. Deze
drukken zijn nog te hoor om T.D.S.-metingen met lage
implantatiedichtheid· (10 1_1112/cm2) te doen. Bij een

implantatiegebied van 9 mm 2 en een volume van 2 S' 1 kan
-14 -13

er dan een maximale drukstoot van 2-10 - 2 ·10
mbar optreden. De neon achtergronddruk moet hier liefst
nog onder liggen.
De' einddruk van neon wordt bepaald door de reemission
van de ionengetterpomp bij de preparaatkamer. Hier zal
een ander type gebruikt moeten worden, dat beter
edelgassen bindt, wil men metingen bij lage dosis kunnen
uitvoeren.
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5.4. De 200°C piek

Het bleek dat bij aIle metingen een grote piek bij een

temperatuur van 200°C. voorkwam welke slechts weinig
afhing van de implantatiedosis (zie figuur 5.8). Deze
piek verscheen ook wanneer er geen ionen-implantatie

werd verricht maar aIleen neon ingelaten. (zie figuur
5.9: 2,3 en 4)

Alvorens deze metingen uit te voeren werd het preparaat
grondig uitgestookt (30 minuten op 1100°C) en er werd
enkele dagen gewacht.
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aoo 900 1000

14
fig~ur 5.9 1:1,5-10 /cm~ Ne 1 keV

2, 3 en 4 geen implantatie

Dit verschijnsel werd als voIgt verklaard. In· het
vacuumsysteem zijn restgassen aanwezig (voornamelijk

H, H
2

, N
2

, C, CO, CO
2

) die makkelijk adsorberen. aan het
preparaat en de stripverhitter. Bij opwarming van het

preparaat desorberen deze gassen (blijkbaar bij 200°C)
waardoor de getterpomp plotseling een drukstoot te

verwerken krijgt. Hierdoor wordt kennelijk zwak gebonden
neon uit de pomp vrijgemaakt en komt o.a. in de massa
spectrometer terecht.
Figuur 5.10 toont het massaspectrum van het restgas in
het systeem. Omdat het spectrum er goed uitziet (scherpe

pieken en weinig ruis en offset) wordt niet aan de
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selectiviteit van de massaspectrometer getwijfeld.
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figuur 5.~~ analyse van het restgas

preparaat op kamertemperatuur

------ preparaat op 1100 o C.

De theorie van de verhoogde reemission werd getest door
stikstof in het systeem te laten terwijl de massaspec
trometer op neon stond afgesteld. Er werd een forse
toename van de partiele neondruk gemeten (zie figuur

5.11).

-
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figuur 5.11 effect van het inlaten van

3-10-
8

mbar stikstof tussen

A en B op de neondruk
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de pomp
van het
is (de

Hoewel
neemt

water-

Het feit dat edelgassen zwak gebonden zitten in
blijkt ook uit figuur 5.12 waarin het effect
inlaten van neon op het massaspectrum te zien
zuiverheid van het gebruikte neon was 99.999%).
er ruim een half jaar geen helium werd ingelaten,
de heliumdruk toch sterk toe. Ook de binding van
stof blijkt weinig effectief te zijn.
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na het in1aten van neon).
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6. Conclusies en aanbevelingen

De gebouwde thermische desorptiespectrometer functio
neert naar behoren. Het temperatuurprofiel is binnen
enkele procenten lineair in het gebied van 100°C tot
950°C. De temperatuurgradient over het implantatie
gebied is Kleiner dan 5%. Er is 100 Watt beschikbaar
voor de verhitting, wat neer blijkt te komen op e~n

opwarmsnelheid van enkele tientallen graden per seconde.
Zowel elektrisch geleidende als isolerende preparaten
kunnen worden verhit. Het is raadzaam een temperatuur
regeling te maken in plaats van de nu gebruikte sturing,
als de opwarmsnelheid veel verschillende waarden aan
moet kunnen nemen. Het opgezette systeem is hiervoor
reeds geschikt, de software moet worden aangepast.

De reproduceerbaarheid van de spectra is goed.
In aIle gemeten desorptiespectra verscheen een piek bij
200°C; ook wanneer er geen implantatie had plaatsgevon
den. Deze wordt veroorzaakt door de desorptie van gead
sorbeerd restgas, die edelgas uit de pomp vrijmaakt.

Bij implantatiedichtheden beneden 5 0 1013 /cm 2 konden geen

T.,D.S.-metingen worden gedaan vanwege een te grote neon
restdruk. Deze wordt veroorzaakt door de relatief grote
reemission van edelgas uit de ionengetterpomp, die dan
ook vervangen dient te worden door een type dat een veel
lagere partiele neondruk kan bereiken (10

13 a 10-
14

mbar).
Verder verdient het aanbeveling het volume van de
desorptie-ruimte te verkleinen omdat de drukpieken dan
groter worden. Vergroting van het implantatiegebied is

niet aan te bevelen omdat hierover dan een groter
temperatuurverschil ontstaat dat resulteert in piekver
breding.

Een ander probleem is de focussering van de ionenbundel
bij lage ionenergie « 1 keV). Ondanks het gebruik van
vier elektrostatische lenzen kan dan slechts 0,1 nA op
het gestandaardiseerde implantatiegebied vallen. Dit
resulteert in zeer lange implantatietijden (uren) waar
door het weer lang duurt voordat het vacuum goed is.
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Waarschijnlijk moet ernaar worden gestreefd de afstand
ionisatiekamer-preparaat (nu ± 1 m) drastisch te ver
kleinen, zodat de bundelverbreding door ruimteladings
effecten sterk verminderd wordt.
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Appendix 1.

Schattinq van de temperatuurqradient over het preparaat

De temperatuurverdeling van een stroomvoerende geleider

wordt berekend onder de volgende aannamen:

- eendimensionaal probleem

- temperatuur aan de
uiteinden konstant

- stationaire toestand
- geen straling of convexie

Beneden 600°C, wanneer de straling nog te verwaarlozen

is zijn deze aannamen realistisch.

,
A

1

I

V

R

o ... A 1

I-------! 1----·_I-~
--"'x

lli~ur A~l
-3

= vermogensdichtheid (W m )=constant over de gel eider

= dwarsdoorsnede gel eider (m~)

= 1engte gel eider (m)

= elektrische stroomsterkte door gel eider (A)

= spanning over geleider (V)

= weerstand gel eider (J1.)

, = soortelijke weerstand gel eider (Jtm)

T(x)= temperatuur (K)

1 = warmtegeleidingscoefficient geleider (W

T = omgevingstemperatuur (K)
o

AI.I Stel p is temEe~atuuronaf~elijk

-1
m

-1
K )

£I.=-~ (A1.1)
dx2 },.

De oplossing van deze warmtegeleidingsvergelijking is:

(A1.2)
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met '" .. .Y! L
't' R Al en R = P * volgt:

T(x) = V
2

x(l-x) + To
2pA12

(A1.3)

T

TO .... ...... .......x

H 1

fi~uur A4.2 temperatuurverloop in de staaf;

formule A 1.3

(A1.4)

Bij spanningssturing hangt de maximale temperatuur onder

de gegeven condities dus niet van de lengte van de staaf

af. De temperatuurgradient neemt dus af als de lengte

toeneemt, zie figuur A1.3

i!~r_~1.3 temperatuurverdeling bij lengte

variatie (spanningssturing>.
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A1.2 Invloed van de elektrische weerstandsverandering (<<> 0)

Na invoering

gaat formule

van p = p (1 +« (T - T )),
o 0M_

~ = temperatuurcoefficient
( A1 • 1) over in:

P 12
= -~ (l+a(T(x)-To )) (A1.5)

met als oplossing: T(x) = a sin (lx/e) + b eos(lxle) - t + To

p ex

waarin

We nemen nu het nulpunt van x in het midden van de staaf zodat:

T(x)= T(-x) en T (!l) = T (-!l) = To

uit symetrieoverwegingen voigt onmiddelijk: a=o

na invullen van de randvoorwaarden voigt:

T(x) • 1. (COS(IX/C)
ex eos(l tie)

(A1.6)

Deze oplossing wordt instabiel als I ~ 1 VC:::: ~ 'TT"

Fysisch is dit duidelijk: de stroom I is constant. De
weerstand neemt toe en dus ook het vermogen. De warmte

in het midden geproduceerd, kan aileen door geleiding
worden afgevoerd.

T

TO .o "_ ......__ I

Tf

1 lie

fiquur AI.! maximale temperatuur als

funktie van de stroomsterkte
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In werkelijkheid wordt ook door straling warmte afge

voerd, zodat de temperatuur zeker niet oneindig hoog

wordt zoals in dit model gebeurt. Toch kan de geleider
door dit effect doorsmelten indien:
1. 0( groot is

2. de emissiviteit en het oppervlak klein zijn
3. het smeltpunt niet erg hoog is.

We gaan

waaruit

nu over op spanningssturing, die wei stabiel is.

~l R ~l R
J (l+<1(T-T ))dx '" 2r / eosCIxie) dx '" 2r -rte tan(l ~ Ie)
o 0 0 eos(l I Ie)

R
de V-I-relatie voigt: V '" R'l '" 2 l$e tan(l ~ Ie) (A1. 7)

invullen in (A1.6) levert met

eo~ p '" 1(1+tan2p) en

1 {2 Ia...; L!!..-' }.T(x) '" ex eos(x T aretan(V ZvPoX')) l+V 4p
o

f.. -1 + To -~l<x<~l

(A1.8)

De maximum temperatuur ligt uiteraard in het midden
(x=o) van de staaf en is gelijk aan:

T
max

1
T -o a

(A1.9)

1
~ = arctan2l1p Xa l

o

fi~uur Al.5 maximale temperatuur als funktie

van de spanning
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De temperatuur is volgens formule (A.1.8) dus sinus

vormig over de staaf verdeeld. Het maximum hangt niet af
van de lengte.

T - - --

fig~~~~~ Temperatuurverdeling over de

staaf bij verschillende lengten.

Invloed van de warmtestraling

De geldigheid van formule (A.1.8) is beperkt tot het

gebied waar de warmtestraling geen rol speelt. Om deze

grens te schatten maken we de volgende overweging (voor

een bandje met lengte (1) breedte (b) hoogte (h).

gedissipeerd verm6gen/m = 1 2 ~ (T-To )

Ui tgestraald vermogen/m = 2bEcr(T4-T4 )o

voor een klein stukje midden in het bandje

fYld: t = de emissiviteit
.-8 -2-4

a = 5 I 7 • 1 0 ( Wm K )

(A1.10)

(A1.11)

Met behulp van (A1.7) en (A1.9) is een schatting van
(A1.10) en (A1.11) voor verschillende temperaturen te
maken. Meestal is de warmtestraling beneden GOOoe weI te

verwaarlozen (zie bijvoorbeeld figuur 4.12).
Wanneer de straling een rol gaat spelen heeft deze een

vereffenende werking op de temperatuurverdeling omdat de

heetste delen ook het meeste vermogen afstralen.
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Conclusies Appendix 1

1. Spanningssturing geeft Minder kans op doorsmelten van

de geleider dan stroomsturing als oc> 0 (vergelij k
figuren A1.4 en A1.5).

2. Wanneer de warmtestraling nog geen rol speelt (globaal

beneden 600°C) geldt voor een eendimensionale geleider

bij spanningssturing een temperatuur in de stationaire
toestand van:

T(x) • ~ {cos(x r2 arctan(V la »' ~+V~ -i} + To ; -~l<x<~l
.... Z VPoh • V J ..p d"

(A1.12)

waarin: T(x) = temperatuur op plaats x (K)

I = lengte geleider (m)

V = spanning over geleider (V)

01 = temperatuur coefficient

van elektrische weerstand (K-1 )

T = omgevingstemperatuur (K)
0

(J1.m)Po = soortelijke weerstand bijT='t
warmtegeleidingscoeffici~nt

-1 -1
A = (Wm K )

Bij kleine waarde van « vereenvoudigd de uitdrukking tot

V2T(x) • x(l-x) + To
2pA12

O<x<l (A1.3)

3. bij spanningssturing hangt de maximale temperatuur

(gehaald in het midden van de geleider) niet af van

de lengte van de geleider, zie formule (A1.9).

4. De maximale temperatuur neemt bij lage V kwadratisch

en bij hogere V lineair in V toe, zie figuur A1.5.
_ -1

5. De temperatuurgradient (K m ) neemt af met

toenemende lengte van de geleider.
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Appendix 2.
Computersimulatie stripverhitter

Omdat er problemen waren met de berekening van de
invloed van de warmtestraling op de temperatuurverdeling
van een stroomvoerend bandje, zie appendix 1, werd tot
een computersimulatie van het probleem besloten. Het
bleek nu tevens mogelijk de afwijking van een voorge
schreven opwarmsnelheid na te gaan. Ook werd een opwar
ming aan de uiteinden toegelaten.

model
Een geleidend bandje, met lengte 1, breedte b, en dikte
d, (I) b» d), wordt aan de uiteinden ingeklemd in
(koperen) blokken. Er wordt een spanning over aangelegd
die zodanig varieert dat de temperatuur in het midden
van het bandje lineair toeneemt. De temperatuur op de
andere plaatsen en de benodigde spanning worden
berek~nd.

eu

•

b Ta

1 •

eu

v

figuur A2.1 schernatische voorstelling

van de stripverhitter

Het bandje wordt in de lengterichting in 2
stukjes verdeeld. Voor ~~n stukje ziet het
analogon van het warmte-netwerk er als voIgt

79

n gelijke
elektrisch

uit:



R [i]
g

R [i]s
C[i]

fig~~~£ elektrisch analogon van het

warmteprobleem van een 2 n-de

deel van de stripverhitter

In deze figuur komt elektrische weerstand overeen met
stralingsweerstand (R) of warmtegeleidingsweerstand

s
(R), elektrische capaciteit met warmtecapaciteit (C),
el~ktrische stroom met warmtestroom (J) en spanning met
temperatuur (T).

Berekening van de netwerkelementen levert:

R
1 [ K w-1]=g 2oA. bd

R
2n

[ K W-1]=
s 2e:olbT3

C =
cJJlbd

[ W s K-l]
2n

J =
r 2p0 (l+tx (T-TO»)I.

[ w ]2nbd

C = soortelijke warmte [ J K-l kg-1]
w

P = dichtheid [ kg m-3]

Voor de betekenis van de overige symbolen wordt verwezen
naar appendix 1.

De stralingsweerstand R en de joule-warmtebron J zijn
s

temperatuur-afhankelijki Rg en C zijn voor elk element
gelijk en constant in de tijd.
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op elk moment symetrisch

nummeren de elementen met
De temperatuur daalt zo,

i. De warmtevermogens-

We bedenken dat de temperatuur

rond het midden is verdeeld en
i, te beginnen in het midden.

op elk moment, met toenemende

balans ziet er nu als voIgt uit:

T[i-1J - T[iJ T[iJ - T[i+1J T[iJ dT[iJ
------ + J[ iJ = ------ +-- + c:--

R R R[iJ dt
g g s

Hierin staan links de ingaande en rechts de uitgaande
vermogens. Het door de omgeving (T=T ) ingestraald ver-

o
mogen is in praktische gevallen altijd verwaarloosbaar.
De grootheden die van i (de plaats) afhangen, hangen ook

van de tijd af. Indien nu ook de tijd in stukjes ( ~ t)
wordt gehakt gaat dT(i)/dt over inAT(i)/.o.t en is uit
een gegeven temperatuurverdeling T(i) die van A t
seconden later: T( i) +A T( i) te berekenen.
Het ~erste element ontvangt geen warmte van zijn buren
zodat hier de term (T [i-1] - T [i} )/Rs vervalt. Het
koperen blok wordt als n+1-ste element opgevat en gezien

als een grote-capaciteit waarin· geen warmte wordt
geproduceerd:

T[nJ - T[n+1J AT[n+lJ

R
s

At

Het programma

Het programma werkt als voIgt (waar verwezen wordt naar

een programmaregel staat deze tussen hakjes vermeld).

Zoals gezegd nemen we in het midden van het bandje een

lineaire temperatuurtoename aan (1220). In (1240) wordt

I 2 berekend die daartoe nodig is. Vervolgens wordt voor
alie elementen de temperatuurstijging berekend op grond

van de oude temperatuurverdeling (1260). Het temperatuur
onafhankelijk deel van de netwerkelementen wordt

berekend in (1630-1660).
Volgens de Runge-Kutta methode (ref.A2.1) in procedure

rkt (1340), wordt bovenstaande vier maal na elkaar
gedaan en gewogen gemiddeld (1570). Hierdoor wordt de
numerieke stabiliteit aanmerkelijk verbeterd. De
tijdstap delt komt in rkt terug in de vorm van dt.
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In de for-loop van (1250) wordt in tg nog de gemiddelde

temperatuur berekend waaruit in (1300) de elektrische

spanning over het bandje wordt berekend volgens:
n n

V = Ir2 2Idr(1+aT[i]) ~ Ir2 2ndr(1+a1IT[i])
1 ~

In (1760) worden elke 4 seconde de resultaten afgedrukt.

De geleverde temperatuur (in het midden, op 1/3 van het

midden en aan de rand) moet men nog vermeerderd denken

met de kamertemperatuur T •
o

Met betrekking tot de nauwkeurigheid valt op te merken

dat verkleining van delt (1020) geen en verkleining van

n (1010) naar 8, 5% verandering tot gevolg had. De nauw

keurigheid van de berekening is dus beter dan 5%.

" I!A)lOJ6. CiBG"

F.ND

12"70
1280
1290
0' ~WO
1310
:1.320
:lT30

:I.OOODECI...ARE
1010 n = 20 % PLAATSSTAP
1020 delt = 1E-2 % TIJDSTAP (VERDER S.I.-EENHEDEN)
1030 is = 40 % OPWARMSNELHEID MIDDEN
1040 lam = 54 % WARMTEGELEIDINGSCOEFF.
1050 cw = 140 % SOORTELIJKE WARMTE
1060 rho = 1.67E4 % SOORTELIJKE MASSA
1070 al = 3.1E-3 % TEMP.COEFFICIENT
1080 rhoe = 1.55E-7 % SOORTELIJKE WEERSTAND
1090 d = 1E-4 % DIKTE BANDJE
1100 b = 5E-3 % BREEDTE
1110 1 = 5E-2 % LENGTE
1120 c1 = 100 % MASSA * CW KOPERBLOK
1130 eFS = 0.1 % EMISSIVITEIT BANDJE
1140 sis = 5.67E-8 % STEFAN-BOLTZMANN
1150 to = 300 % KAMERTEMP.CKJ
:1.160 dr, g, 95, c, i2, v, tg: real
1170 PROCEDIJRE f(~o:: ARRAY 0 OF real)
:1.180 DECLAF~E

1190 z: ARRAY 1 •• n+1 OF real
1200 a: integer
t:no BEGIN
1220 zC1J := ts
1230 tg := x[1]
1240 i2 := (c*ts-(x[2J-x[lJ)*S+ss*(tO+xC1J)**4)/(dr*(:I.+al*xC1J)
1250 FOR i IN 2 •• n DO
1260 z[iJ := «x[i-1J-2*x[iJ+x[i+:l.J)*S-gs*<tO+xCiJ)**4+i2*

dr ." (J ~ Q/Jr>cC iJ »/c
·ts := (ts+x[iJ)/i

DD
z[n+1J := (~<[nJ-~·~[n+l])*~/cl

v := s8r~(i2)*dr*(1+al*ts)*2*n

x[1 •• n+1J := z[1 •• n+1J
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1340 PROCEDURE rkt(x: ARRAY 0 OF real, dt: real)
1350 DECLARE
1360 ~, 11..1, 11..2, 11..3, 11..4: ARRAY 1 •• n+l OF real
:1.370 BEGIN
1380 ~Cl •• n+1J := x[I •• n+1J
1.390 f(~)

1.400 FOR i IN 1 •• n+l DO
1.410 kl[iJ := dt*~[iJ

:1.420 ~[iJ := xCiJ+0.5*klCiJ
:1.430 em
1440 f(\-.I)

1450 FOR i IN 1 •• n+l DO
1460 k2CiJ := dt*y[iJ
1470 ~CiJ := x[iJ+0.5*k2[iJ
:1.480 OD
1490 f(~)

1500 FOR i IN 1 •• n+l DO
:1.5:1.0 k3C i:] : = dt*\~C i J
1520 ~[iJ := xCiJ+k3CiJ
1530 on
1.~:;40 f(\:-I)

1550 FOR i IN 1 •• n+l DO
1560 k4CiJ := dt*y[iJ
J570 xCiJ +:= (klCiJ+2*k2CiJ+2*k3CiJ+k4CiJ)/6
t~::;80 OD
1 ~=;90 END
·1600
1AJO x: ARRAY 1 •• n+l OF real
L620 a: ARRAY 1 •• n*10 OF real
:1.630 f: fil(~

:I. 640BEGIi\!
1650 scan_filename('D')
1660 check_filename
1670 enter_filename(/D')
1680 ~:= 2*n*lam*b*d/l
1690 c:= l*b*d*rho*cw/(2*n)
1700 Ss:= eps*sis*b*l/n
:1.71.0 dr:= rhoe*1/(b*d*2*n)
1.720 d.ear (:d
1730 FOR i IN 1 •• 4000 DO
1740 rkt(x, delt)
1750 IF i MOD 400 = 0 THEN
1760 writeln(v: 10, x[lJ: 10, x[n DIV 3J: 10, x[nJ: 10)
1770 FOR J IN 1 •• n DO a[J+(i DIV 400-1)*nJ := x[JJ aD
1.780 FI
1"790 OD
1800 put_array(f, a)
1810 close_file(f)
:1.820 END



In de FOR-loop van (1770) wordt elke 4 seconden de temperatuur

verdeling via array a naar file f geschreven (zie figuur A2.3) •

1600

1500

250

o

40 s

36 s

4 s

5 i

o
i

5 10 15 20
afstand uit het midden van het bandje (mm)

i5

figuur A2.3 de berekende verdeling van de temperatuur

over het bandje; met de tijd als parameter
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In de volgende tabel zijn de beDkende waarden gegeven van:

- de spanning over het bandje in volts (kolom 1)

• de temperatuur in het midden in °C (kolom 2)

-de temperatuur op t van het midden °C(kolom 3)

-de temperatuur aan de rand in °C (kolom 4)

De opwarmsnelheid bedroeg 40 graden per seconde.

1.814E-01 4.000E+01 3.995E+01 1.014E+01
1.745E-01 8.000E+01 7.903E+Ol 1.453E+Ol
1.716E-01 1.200E+02 1.168E+02 1.801E+01
1.708E-01 1.600E+02 1.538E+02 2.125E+Ol
1.711E-01 2.000E+02 1.906E+02 2.444E+01
1.717E-Ol 2.400E+02 2.273E+02 2.764E+Ol
1.727E-01 2.800E+02 2.640E+02 3.087E+Ol
1.739E-01 3.200E+02 3.008E+02 3.414E+Ol
1.754E-Ol 3.600E+02 3.376E+02 3.747E+Ol
1.770E-Ol 4.000E+02 3.746E+02 4.086E+Ol
1.789E-01 4.400E+02 4.116E+02 4.431£+01
1.809E-01 4.800E+02 4.487E+02 4.784E+Ol
1.832E-01 5.200E+02 4.860E+02 5.145E+01
1.858E-Ol 5.600E+02 5.233E+02 5.515E+01
1.885E-01 6.000E+02 5.608E+02 5.895E+Ol
1.915E-01 6.400E+02 5.985E+02 6.285E+Ol
1.947E-01 6.800E+02 6.363E+02 6.687E+01
1.982E-01 7.200E+02 6.743E+02 7.102E+Ol
2.019E-01 7.600E+02 7.125E+02 7.530E+Ol
2.058E-01 8.000E+02 7.509E+02 7.973E+Ol
2.100E-01 8.400E+02 7.895E+02 8.432E+Ol
2.145E-Ol 8.800E+02 8.283E+02 8.908E+01
2.192E-Ol 9.200E+02 8.673E+02 9.402E+Ol
2.241E-01 9.600E+02 9.066E+02 9.916E+Ol
2.294E-01 1.000E+03 9.460E+02 1.045E+02
2.348E-01 1.040E+03 9.857E+02 1.101E+02
2.406E-01 1.080E+03 1.026E+03 1.159E+02
2.466E-01 1.120E+03 1.066E+03 1.220E+02
2.529E-Ol 1.160E+03 1.106E+03 1.283E+02
2.594E-01 1.200£+03 1.147E+03 1.349E+02
2.662E-Ol 1.240£+03 1.188E+03 1.418E+02
2.733£-01 1.280E+03 1.229E+03 1.491E+02
2.806E-01 1.320E+03 1.270E+03 1.566E+02
2.882E-Ol 1.360E+03 1.311E+03 1.645E+02
2.961E-Ol 1.400E+03 1.353E+03 1.728E+02
3.043E-Ol 1.440E+03 1.395£+03 1.814E+02
3.127E-Ol 1.480E+03 1.436E+03 1.904E+02
3.214E-Ol 1.520E+03 1.478E+03 1.998E+02
3.304E-Ol 1.560£+03 1.520E+03 2.096E+02
3.396E-Ol 1.600E+03 1.562E+03 2.198E+02
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Appendix 3.

Bespreking van het programma voor de temperatuursturinq

Waar verwezen wordt naar de programmaregels zijn deze
tussen haakjes vermeld.

In (4020) wordt de stuurfunctie uitgerekend voor een
stijging van 27 KIs, in (4021) voor 17 K/s. Na het
"start" signaal (4080) wordt in (4100) een waarde van

deze stuurfunctie naar de D.A.C. geschreven. De tempera
tuur wordt ingelezen op (4110) en de drukwaarde van de

massaspectrometer op (4120). Wanneer de maximaIe tempe
ratuur is bereikt wordt dit meegedeeld (4150) en wordt
de D.A.C.-spanning nul gemaakt (4200). Het delay in
(4170) zorgt voor een vertraging in het uitlezen van het

stuurfunctie-array 5, zodat de stooktijd niet te kort
is. Uiteraard hangt de waarde van de constanten van de

functie (4020 en 4021) af van dit delay.
In (4210) wordt de stooktijd gegeven en in (4220-4240)
wordt de temperatuur berekend uit de thermospanning, met

behulp van een derde orde polynoom.
Vervolgens wordt de temperatuur naar file f1 en de druk
naar file f2 geschreven. Deze file's kunnen later worden

gebruikt om bijvoorbeeld grafieken te tekenen met behulp

van een plotter.
Tenslotte wordt in (4290) de maximum temperatuur en in

(4300) de maximum gasdruk gegeven.
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"TR.A~SJ eKe

Pr:>"h~W ... e LAAO

3750 DECLARE
3760 d = 2000
:3770 e: real
3780 h = 0.5
3790 9 = 525
3800 mv = 900
3810 n = 1024
3820 a - 1.3715453e5/CSOO*204.8)
3830 b = -4.8700182e6/«500*204.8)**2)
3840 c - 1.4757404e8/CC500*204.8)**3)
3850 5' t, ms: ARRAY l •• n OF nat2
3860 tiJd: integer
3870 ?1: file
3880 f2: file
3890 BEGIN
3900 scan_filenameC/D / )
3910 check_filename
3920 enter_fileCfl, filename, 0)
3930 scan_?ilenameC'D/)
3940 check_filename
3950 enter_fileCf2, filename, 0)
3960writeCfree_space)
3970 init_eb
3980 FOR i IN 1 •• n DO
3990 sCiJ := 4095 00
4000 FOR i IN 1 •• n DO
4020% e := d*sortCO.71+1.41*i/n+0.5*(i/n)**2+10*Ci/n)**4)
4021 e := d*sortCO.3+0.7*i/n+0.17*(i/n)**2+2*Ci/n)**4)
4030 IF e < 4095.0 THEN
4040 sri] := round(e)
4050 FI
4060 OD
4070 tiJd := set_time
4080 writelnC~---:> START/)
4090 For.;: i TN· :1.•• n DO
4100 put_~b(769~ sEiJ)
4110 tEil := bit10(16~ 6)
4:1.20 ms[il := bitl0(16, 7)
4130 WHEN tEiJ :> mv DO
4140 put_eb(769, 0)
4 1. 5 0 1.-1 r i t e 1. n ( c h r ( "7), I :>:> M1:11. T I:: MF'. BEREH~ T I ~ c h r- ( "7 ) )
4160 EXIT
4170 dela~(40)

4180 OD
4190 writeln(/STOOK/)
4200 r:.-ut .... eb (769, 0)
4210 writeln«get_time-tiJd) DIV 10(0)
4220 FOR i IN 1 •• n DO
4230 tEiJ := round(20+a*tCiJ+b*tCiJ**2+c*tCiJ**3)
4240
4250
4260
4270
4280
4290
4300
43:1.0 END

OD
F'ut_cl r ra\:I (f:l., t..)
cl("Jsl·::, .._f:i.le(fl)
put_arra~(f2, ms)
close._.fi 1 e (f2)
writeln(/---:> MAXIMUM TEMPERATUUR
writelnC / ---:> MAXIMUM GASDRUK

8T

.- ,. v JTI a :.: a r r ( t ) )
ITI<3:-:<3 r r (lTIs) )



Appendix 4

Schema's modulator en vermogensversterker.
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s·_.,·t."'......{ I: I 11 sa.., ~ "00 jIY\ V "'V ~~. 100 W (" B.x

2 ~ / ~1 1cL ;'11 a - ,. () V:: F 0 c; ~ +i ~ r

De mo~ulator is opgebouwd rond de OTA LM13700.Dit is een
operationele stroomversterker, waarvan de versterking is te
regelen met een spanning (op pen 1).
De amplitude van de wisselspanning aan de uitgang is evenredig
met de spanning op de modulatie-ingang. De evenredigheids
constante is instelbaar (m.b.v. de potentiometer).
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