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Samenvatting 

De afstudeerstage van mijn studie Technische Natuurkunde aan de TUE heb ik verricht op de 
afdeling instrumentatie van het NIKHEF-H te Amsterdam. Sinds '88 houdt deze afdeling zich 
bezig met het ontwikkelen van een Microstrip Gas Counter (MSGC), een gasgevulde en 
plaatsgevoelige detector voor hoog energetische geladen deeltjes, zoals muonen en elektronen. 
De werking van de MSGC is gebaseerd op vermenigvuldiging van de elektronen in een hoog 
elektrisch veld die in het gasvolume van de detector zijn vrijgemaakt door een passerend 
deeltje. Deze zogeheten gasversterking is afuankelijk van de geometrie van het elektrisch veld 
in de detector, zoals is gemeten met behulp van een aantal verschillend uitgevoerde detectors. 
De fabricage hiervan is echter kostbaar en tijdrovend. Het is dus een groot voordeel wanneer 

deze test vervangen kan worden door Monte Carlo simulaties waarvoor dan wel de 
gasversterking als functie van het elektrisch veld bekend moet zijn. 

Mijn afstudeeropdracht was daarom het bepalen van de gasversterking als functie van het 
elektrisch veld van het gas in de MSGC, op dit moment een mengsel van dimethyl-ether 
(DME) 60% en C02 40%. Na het ontwerp en de bouw van een semi-automatische opstelling, 
is een korrekte werking hiervan aangetoond door de goede overeenkomst voor C02 tussen de 
metingen en de resultaten van een onderzoek dat al in de jaren dertig is uitgevoerd. De 
meetresultaten van het gasmengsel zullen in de toekomst gebruikt worden in Monte Carlo 
simulaties om de experimenteel gevonden afhankelijkheid van de geometrie te verifiëren. 
Daarna kan met dezelfde opstelling de gasversterking van andere gassen gemeten worden, om 

ook hiervoor de optimale geometrie van de detector te bepalen met behulp van simulaties. 
De gasversterking wordt gekwantificeerd door de eerste Townsend coëfficiënt a, 

gedefiniëerd als het aantal secundaire elektronen dat per cm in een gas wordt vrijgemaakt door 
botsingen van één enkel elektron tijdens zijn drift in een elektrisch veld. Doordat de secundaire 
elektronen ook voor ionisaties zorgen, zal de hoeveelheid elektronen als functie van de 
driftlengte exponentieel toenemen. Bij de metingen werd voor een homogeen elektrisch veld 
gebruik gemaakt van twee parallelle elektroden, kathode en anode. Aan het oppervlak van de 
negatieve kathode werd continu een zekere hoeveelheid primaire elektronen geproduceerd met 

behulp van het fotoelektrisch effect. De eerste Townsend coëfficiënt als functie van het 
elektrisch veld werd bepaald uit metingen van de stroom die door het gas loopt bij twee 
verschillende kathode-anode afstanden. Ter voorkoming van ontladingen zijn de metingen 
uitgevoerd bij drukken van enkele Torr. Omdat kan worden aangetoond dat a/p een eenduidige 
functie is van het gereduceerde elektrisch veld E/p, met p de druk in het gas, kunnen de 
resultaten geëxtrapoleerd worden naar atmosferische druk waarbij de MSGC's werken. 

Dit verslag bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat een theoretisch hoofdstuk over 
het gedrag van vrije elektronen in een gas onder invloed van een elektrisch veld. Na een 
beschrijving van de opstelling worden in hoofdstuk 4 de meetresultaten gegeven van DME, 
C02 en het mengsel DME/C02 (60/40). Een fouten-analyse wordt apart in de appendix 
gegeven, samen met de software voor de besturing en de bouwtekeningen van de belangrijkste 
onderdelen van de opstelling. Het tweede deel is een rapport over de hardware, de specificaties 

van de componenten en de assemblage van de meest recente MSGC. Dit rapport is dan ook 
bedoeld voor andere groepen die ook met de ontwikkeling van een MSGC bezig zijn. 
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Voorwoord 

Van 1 mei '93 tot 31 januari '94 heb ik de afstudeerstage van mijn studie Technische 

Natuurkunde aan de TU Eindhoven verricht op de afdeling instrumentatie van het Nationaal 

Instituut voor Kernfysica en Hoge-energiefysica sectie H (NIKHEF-H) te Amsterdam. De 

eerste drie maanden zijn alle aspecten van de Microstrip Gas Counter (MSGC) aan bod 

gekomen, van zuivere hardware tot aan toepasssingen ervan toe. Dit werk werd een week in 

juli en een week in augustus afgesloten door het installeren van 16 detectors op CERN 

(Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) te Genève. De zes maanden daarna heb ik 

gebruikt voor het ontwerp, de bouw en het gebruik van een opstelling om de gasversterking te 

meten van het gas in de MSGC. 

Allereerst wil ik mijn direkte begeleiders Fred Hartjes en Fred Udo bedanken voor de 

plezierige en leerzame samenwerking. Van de vrijheid die ze mij boden in het gebruik van alle 

faciliteiten van het NIKHEF heb ik dankbaar gebruik gemaakt. Een stukje vakwerk in mijn 

opstelling is gemaakt door Joop Rövekamp en Rob Buis, instrumentmakers uit de technische 

werkplaats. Ook mijn afstudeerdocent Martien de Voigt wil ik bedanken voor de mogelijkheid 

mij buiten de groep Kernfysische analyse-technieken van de TUE te laten afstuderen. 

Het werk op het NIKHEF, een samenwerkingsverband tussen de Stichting voor 

Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM), de Universiteit van Amsterdam, de Vrije 

Universiteit te Amsterdam en de Katholieke Universiteit Nijmegen, heb ik erg positief ervaren. 

De fundamentele onderzoekssfeer biedt de mogelijkheid om naast je eigen werkzaamheden 

ook naar die van anderen te informeren. Sectie H is een technisch stimulerende omgeving met 

veel professionele mogelijkheden, die ik iedere student Technische Natuurkunde aanbeveel. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

Sinds 1988 houdt de afdeling instrumentatie van het NIKHEF-H in Amsterdam zich bezig met 

het ontwikkelen van een Microstrip Gas Counter (MSGC) [1]. Deze gas-ionisatie detector, in 

'87 geïntroduceerd door Oed [2], is afgeleid van een multiwire proportional chamber en is 

onder meer in staat hoog energetische geladen deeltjes waar te nemen, zoals muonen en 

elektronen. De detector bestaat uit een isolerend substraat waarop een geleidend patroon van 

afwisselend kathode en anode strips is geëtst. Op enige afstand van het substraat zit een 

geleidend kathode vlak, dat voor het benodigde driftveld zorgt. De werking is gebaseerd op 

vermenigvuldiging van de elektronen, door een passerend deeltje in het gas vrijgemaakt, in het 

hoge elektrisch veld dicht bij de anode strips. Een doorsnede van de detector is schematisch 

weergegeven in figuur 1. 

Figuur 1 

ioniserend deeltje 
\ 
\ 

kathode vlak, borosilica~las \ 

VV/~?774"/ZV/41/T////7///ffi 
, -2500 V 

chroom 

aluminium I qJindik \ 

anode kathode 
7 )liil 90 )liil 

pitch 200 )liil 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

Een doorsnede van de MSGC loodrecht op de strips 

\ 
\ 

' 

0.2mm 

gas gap 
2.7mm 

0.3mm 

Wanneer een ioniserend deeltje de detector passeert laat dit een spoor van primaire elektronen 

en ionen achter in het gas tussen substraat en kathode vlak. Een 100 Ge V muon maakt op deze 

manier gemiddeld zo'n 50 elektronen vrij in 3 mm DME/C02 (60/40), het huidige gasmengsel 

in de MSGC. Vanwege het elektrisch veld tussen substraat en kathode vlak, zullen de 

elektronen in de richting van het substraat en de ionen in de richting van het kathode vlak 

driften. De elektronen ondervinden daarbij een steeds hoger elektrisch veld naarmate ze de 

anode strips op het substraat naderen. Locaal bij de anode strips is het veld zo hoog dat 

secundaire ionisatie plaatsvindt door botsingen van de elektronen met gasmolekulen. Ook de 
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vrijgemaakte secundaire elektronen zorgen voor ionisaties, waardoor een sterke toename van 

het totale aantal elektronen optreedt. Dit is het principe van de gasvermenigvuldiging die zorgt 

voor de versterking van de primaire elektronen tot een meetbaar signaal. De versterkingsfactor 

die in de MSGC wordt behaald is maximaal 1 ()4. De lading, die op deze manier de anode strips 

bereikt, wordt elektronisch geïntegreerd en versterkt zodat met één detector een 

ééndimensionale plaatsbepaling mogelijk is. 

In juli en augustus '93 zijn de eerste lOxlO cm2 MSGC's geïnstalleerd in het experiment 

van de Spin Muon Collaboration (SMC) op CERN. Het tweede deel van dit verslag bevat een 

rapport over de hardware, de specificaties van de componenten en de assemblage van deze 

MSGC. Dit rapport is dan ook bedoeld voor andere groepen die ook met de ontwikkeling van 

een MSGC bezig zijn. 

In de toekomst zullen MSGC's geplaatst worden in onder andere het ATLAS experiment 

van de Large Hadron Collider (LHC), die volgens de voorlopige planning in 2002 operationeel 

zal zijn. V oor dit experiment worden wigvormige MSGC's ontwikkeld waarmee concentrische 

ringvormige oppervlakken (wielen) gevormd worden. Een prototype van deze MSGC en de 

uiteindelijke wielen zijn afgebeeld in figuur 2 . 

• 

• 
0 

Figuur2 Een prototype van de MSGC en de configuratie in hetATLAS experiment 
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De strips van een wigvormige MSGC (512 anode en 513 kathode strips) wijzen alle naar het 

middelpunt van het wiel, waardoor de onderlinge afstand van de anode strips (pitch) variëert 

over de striplengte. Om de invloed van deze variërende pitch op de versterkingsfactor te 

onderzoeken zijn een drietal substraten ontworpen, elk met een andere manier van pitch

variatie. Figuur 3 toont de versterking als functie van de pitch voor de drie aangeduide 

manieren van pitch-variatie. 

Figuur3 
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De gasversterking als functie van de pitch 

Bij alle drie de substraten is een anode-breedte van 7 j.lm aangehouden, maar de gap-breedte 

en/of de kathode-breedte aangepast. In het geval van een konstante gap-breedte stijgt de 

versterking bij toenemende pitch vanwege de vermeerdering van het aantal veldlijnen dat op de 

breder wordende kathode-strips terecht kan komen [3]. Wanneer de gap-breedte gelijk is aan 

een kwart van de pitch daalt de versterking bij toenemende pitch, maar wanneer voor de gap-
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breedte gekozen wordt voor een konstante waarde van 17.5 jlm plus een achtste van de pitch, 

is de versterking over een groot bereik redelijk konstant. 

Op dit moment is het gas in de detector een mengsel van dimethyl-ether (DME) 60% en 

kooldioxide (C02) 40%. Er is voor DME gekozen vanwege de hoge werkzame doorsnede voor 

ionisatie. C02 is toegevoegd om de driftsnelheid van de elektronen te verhogen. Het is echter 

mogelijk dat voor een ander gas ook een andere manier van pitch-variatie noodzakelijk zal zijn 

om een konstante versterkingsfactor te krijgen. De kostbare en tijdrovende methode om dit te 

onderzoeken met behulp van een aantal substraten en daarop verschillende strip-patronen kan 

vervangen worden door Monte Carlo simulaties indien de gasversterking als functie van het 

elektrisch veld bekend is. In dit geval wordt namelijk het elektrisch veld berekend voor de 

twee-dimensionale doorsnede van figuur 1. De trajecten van de elektronen die door een deeltje 

zijn geproduceerd samen met die van de secundaire elektronen worden dan gesimuleerd, 

waaruit de versterkingsfactor volgt. 

Mijn opdracht was daarom het ontwerpen en bouwen van een opstelling waarmee de 

versterking van gassen gemeten kan worden. De meetresultaten van DME/C02 (60/40) zullen 

in de toekomst gebruikt worden in Monte Carlo simulaties, te beginnen met het reproduceren 

van de grafiek uit figuur 3. Daarna zal de gasversterking ook van andere detector-gassen 

gemeten worden, zodat de optimale pitch-variatie per gas kan worden vastgesteld. 

Het eerste deel van dit verslag bevat een theoretisch hoofdstuk over het gedrag van vrije 

elektronen in een gas onder invloed van een elektrisch veld. Na een beschrijving van de 

opstelling worden in hoofdstuk 4 de meetresultaten gegeven van DME, C02 en het mengsel 

DME/C02 (60/40). Een fouten-analyse wordt apart in de appendix gegeven, samen met de 

software voor de besturing en de bouwtekeningen van de belangrijkste onderdelen van de 

opstelling. 
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Hoofdstuk 2 

Theorie 

In dit hoofdstuk komen de processen aan de orde die zich tijdens een meting achtereenvolgens 

kunnen afspelen in het gas tussen twee parallelle elektroden (kathode en anode). De klassieke 

kinetische gastheorie is gebruikt om drift-eigenschappen van elektronen in het gas te benaderen 

zowel om instructieve als ook nauwkeurige relaties af te leiden [4]. Aan de tekst zijn eerdere 

resultaten van metingen aan DME en C02 toegevoegd. 

2.1 Fotoelektrisch effect 

Voor de produktie van een zekere hoeveelheid primaire elektronen aan het oppervlak van de 

kathode wordt gebruik gemaakt van het fotoelektrisch effect. Een UV-lichtbron beschijnt de 

metalen kathode zodat elektronen in het metaal die een photon absorberen met een energie (hv) 

groter dan de werkfunctie (<!>)van het metaal, de oppervlakte van de kathode kunnen verlaten 

met een kinetische energie ( !mv2
) volgens: 

(1) 

Onderstaande tabel geeft de waarde van de werkfunctie voor een aantal metalen [5]. 

z Metaal <1> (eV) 

------------------------------------
13 Al 4.20 

22 Ti 3.87 

26 Fe( a) 4.63 

27 Co 4.97 

28 Ni 5.09 

29 Cu 4.84 

30 Zn 4.34 

79 Au 4.82 
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2.2 Diffusie 

De elektronen, vrijgemaakt aan het oppervlak van de kathode, nemen door meervoudige 

botsingen met de gasmolekulen de thermische energie verdeling van het gas aan. In 

afwezigheid van externe krachten wordt hun kinetische energie CEkin) beschreven door de 

waarschijnlijkheidsverdeling volgens Maxwell: 

f(E ) - 2 (k )-t ,.-;:;;-- -Eki,. kin - r= T 'V Eki,. exp(--) 
vn kT 

(2) 

De gemiddelde waarde van de kinetische energie bedraagt dan t kT. 

Een gelocaliseerde hoeveelheid elektronen (N) zal in het gas diffunderen tot een 

GauBisch verlopende verdeling. De elektronen-concentratie als functie van een willekeurige 

coordinaat (x) en tijd (t) wordt gegeven door: 

dN 
N 

1 -x2 

~exp(-)dx 
V<tnt..JI 4Dt 

(3) 

met dN/N de fractie elektronen aanwezig in het element dx op een afstand x van de oorsprong 

en D de diffusie coëfficiënt die afhangt van de energie verdeling. De ruimtelijke uitgebreidheid 

van deze verdeling wordt uitgedrukt in de standaard deviatie (crx): 

Figuur4 

+-

ax = f ~ x2dx = -J2Dt 

V> 
c 
~ 
u 

Ë 
- 102 

E 
u 
-
' b 

10 1 

0.5 5 
Elp (volt /cm- torr) 

10 

(4) 

l 

Standaard deviatie a van een gelocaliseerde elektronen-verdeling na 1 cm 

drift in OME en C02 [6]. 

10 



2.3 Drift 

Onder invloed van een elektrisch veld worden de elektronen in de tijd tussen twee botsingen 

versneld, resulterend in een netto snelheidscomponent parallel aan de richting van het veld. 

Onder de geïdealiseerde veronderstelling dat de werkzame doorsnede voor botsing niet afbangt 

van de snelheid van de elektronen hangt deze driftsnelheid (w) af van het elektrisch veld (E) en 

de gemiddelde vrije weglengte van de elektronen (À) volgens: 

(5) 

met e de lading van het elektron en 't de gemiddelde tijd tussen twee botsingen. Doordat de 

gemiddelde vrije weglengte À omgekeerd evenredig is met de druk (p) in het gas en de snelheid 

v een functie is van E/p, is ook de driftsnelheid w een functie van E/p. Als de energie van de 

elektronen niet van het veld maar slechts van de temperatuur afhangt, is de driftsnelheid 

rechtevenredig met het veld. Door verschillen in de werkzame doorsnede voor botsing bij 

toenemende energie, blijft de gemiddelde energie van de elektronen in sommige gassen, 

bijvoorbeeld in DME en C02, inderdaad thermisch tot zeer hoge velden, terwijl deze in andere 

gassen zelfs bij lage velden (een aantal V/cm) al sterk wordt verhoogd. 
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Figuur sa Driftsnelheid van elektronen in C02 [8]. 
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Figuur Sb Driftsnelheid van elektronen in DME[7] 

Doordat de energie verdeling afuangt van het aangelegde elektrisch veld, is ook de 

diffusie-coëfficiënt afuankelijk van het veld. In het algemeen moet daarom onderscheid 

gemaakt worden tussen de longitudinale en transversale diffusie coëfficiënt. 

2.4 Ionisatie 

Door botsingen van de elektronen met de gasmolekulen kunnen deze in verschillende 

aangeslagen toestanden komen. De minimum energie die hiervoor nodig is, is gelijk aan de 

excitatie-energie van desbetreffende toestand. 

Bij verhoging van het elektrisch veld kunnen de elektronen genoeg energie opnemen in 

de tijd tussen twee botsingen dat er ook ioniserende botsingen optreden. De drempel hiervoor 

is gelijk aan de eerste ionisatie potentiaal (Ei) van het gasmolekuuL Voor DME en C02 is de 

eerste ionisatie potentiaal Ei respectievelijk 9.98 en 13.77 V. Boven de drempelwaarde Ei stijgt 

de werkzame doorsnede voor ionisatie snel als functie van de elektron-energie, heeft een 

maximum voor de meeste gassen bij ongeveer 100 eV, en daalt daarna langzaam, zoals is 

weergegeven in figuur 6 voor de edelgassen. 
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Figuur6 De werkzame doorsnede voor ionisatie van de edelgassen [4] 

De door ionisaties geproduceerde secundaire elektronen zorgen na versnelling in het 

elektrisch veld op hun beurt voor nieuwe ionisaties. Hierdoor neemt de hoeveelheid elektronen 

in de driftrichting exponentieel toe, de zogeheten Townsend lawine. De op deze manier 

behaalde gasvermenigvuldiging van elektronen wordt gekarakteriseerd door de eerste 

Townsend coëfficiënt (a) die gedefiniëerd is als het aantal elektronen wat door een enkel 

elektron per cm driftlengte wordt geproduceerd. Als n het aantal elektronen is op een bepaalde 

positie x, dan is na een driftlengte dx de toename dn gelijk aan: 

dn= nadx (6) 

Waaruit door integratie volgt: 

(7) 

Experimenteel is aangetoond dat over een groot bereik van het elektrisch veldE en de druk p, 

de verhouding a./p een unieke functie is van E/p. Er zijn een aantal verschillende vormen van 

deze functie voorgesteld meestal geldend voor verschillende gebieden van E/p [9]. 
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Townsend heeft een relatie afgeleid met behulp van de kinetische gastheorie. Eenvoudig

heidshalve ging hij ervan uit dat de kans op ionisatie nul is voor een elektron met een energie 

onder de eerste ionisatie potentiaal van het gasmolekuul en één daarboven. Hiermee definiëert 

hij dus een minimum vrije weglengte Àmin waarboven een elektron altijd ionisatie veroorzaakt: 

eEÀ . = eE. mm 1 (8) 

Wanneer er zich n elektronen door het gas verplaatsen met een gemiddelde vrije weglengte À 

dan zullen er over een driftafstand dx een aantal botsingen optreden gegeven door: 

dx 
dn=n-

À 
(9) 

Na een driftlengte x is het aantal elektronen dat nog niet heeft gebotst dus gelijk aan: 

(10) 

met nohetaantal elektronen bij x=O. Het aantal elektronen met een vrije weglengte groter dan 

Àmin is zodoende gelijk aan: 

-À . -E. 
n = n0 exp( Àmm ) = n0 exp( ).,~ ) (11) 

met no het totale aantal vrije elektronen. De eerste Townsend coëfficiënt is nu het aantal vrije 

weglengtes per cm vermenigvuldigd met de kans dat een vrije weglengte groter is dan Àmin: 

1 -E. 
a=-exp(-') 

)., ).,E 
(12) 

Maar de gemiddelde vrije weglengte À is omgekeerd evenredig met de druk p, zodat: 

(13) 

met A en B gasafhankelijke konstanten. De onderliggende aanname dat de kans op ionisatie 

stapvormig van o naar 1 verloopt bij de ionisatie potentiaal van het gasmolekuul is echter 

alleen te rechtvaardigen bij elektron energieën lager dan 100 eV, zie figuur 6. Bij hogere 

energieën zal formule (13) daarom een te hoge waarde van a opleveren. 
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Een andere vorm van de functie, die echter geen theoretische rechtvaardiging bezit, is 

voorgesteld door Ward in 1958 en wordt gebruikt in dit verslag vanwege de zeer goede 

benadering van de meetresultaten: 

; =Aexp( ~ J (14) 

In een Townsend lawine is het aantal positieve ionen, op het aantal primaire elektronen 

na, gelijk aan het aantal elektronen. De ionen zijn net als de elektronen onderhevig aan diffusie 

en drift, maar met andere lading en massa. Zo is de energieverdeling van ionen tot zeer hoge 

elektrische velden nog steeds thermisch, terwijl de driftsnelheid grofweg een factor duizend 

lager is dan die van elektronen. 

Veel metingen van de eerste Townsend coëfficiënt stammen van voor 1940. Van veel 

gassen, waaronder C02, is de eerste Townsend coëfficiënt tot aan zeer hoge veldsterktes dan 

ook al lange tijd bekend. Pas de laatste tien jaar is DME als detectorgas in gebruik, vanwege 

zijn hoge werkzame doorsnede voor ionisatie door minimum ioniserende deeltjes. In '93 is 

hiervan de eerste Townsend coëfficiënt gemeten, helaas slechts in een zeer beperkt gebied van 

E/p. Figuur 7 toont eerdere metingen van de eerste Townsend coëfficiënt van DME en C02. 

Bij een gereduceerde veldsterkte van 31 V/cm·Torr is te zien dat DME (a/p = 0.009/cm·Torr) 

een hogere versterking zal opleveren dan C02 (alp= 0.005 /cm·Torr). Over een afstand van 

100 J..Lm in een homogeen veld bij atmospherische druk, zal dit een verschil in versterking 

geven van 3%. Een veel groter verschil in versterking bestaat tussen C02 en Ar bij een gere

duceerd veld van bijvoorbeeld 200 V/cm·Torr. Over een afstand van 100 J..Lm in een homogeen 

veld bij atmospherische druk, zal het verschil in versterking dan een factor 4·104 bedragen! 

Om een voorbeeld te geven; in de MSGC is de versterkingsfactor in de orde van 1Q3. Om 

deze versterking te halen over een afstand van 100 J..Lm in een homogeen veld zal a./p van het 

gas 0.9/cm·Torr moeten zijn. De versterking bij waarden van a./p lager dan zo'n 0.1/cm·Torr 

zal niet meer significant bijdragen aan de versterkingsfactor in de MSGC. 
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Figuur7 Eerste Townsend coëfficiënt a van OME {10] en C02 [10, 11, 12]. 

2.5 Penning effect 

In de meeste gevallen zal een geëxciteerd gasmolekuul terugvallen naar zijn grondtoestand 

onder uitzending van een photon. Deëxcitatie is echter ook mogelijk door botsing met een 

ander gasmolekuuL De vrijkomende energie kan gebruikt worden om het tweede gasmolekuul 

te exciteren of zelfs te ioniseren (Penning effect). De noodzakelijke voorwaarde is dat de 

ionisatie potentiaal van het tweede gasmolekuul wordt overschreden. 

Het Penning effect kan de hoeveelheid vrije elektronen aanzienlijk vermeerderen, vooral 

in een gasmengsel waarin de ionisatie potentiaal van het ene gasmolekuul lager ligt dan een 

aangeslagen toestand van het andere. 
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2.6 Elektronenvangst 

Gasmolekulen met een positieve elektronen affiniteit, ofwel elektro-negatieve molekulen zoals 

zuurstof en SF6, kunnen een elektron invangen wanneer ze hiermee in botsing komen. De 

elektronen affiniteit is de energie die vrijkomt bij de produktie van een negatief ion uit een 

elektron en een neutraal gasmolekuuL Deze energie kan vrijkomen als een pboton of worden 

overgedragen aan een derde bij de botsing betrokken gasmolekuuL Een ingevangen elektron 

kan geen ionisaties meer veroorzaken, waardoor het in een Townsend lawine geen rol meer 

speelt. De elektronenvangst coëfficiënt (Tl) wordt op soortgelijke wijze gedefiniëerd als de 

eerste Townsend coëfficiënt. Het is het gedeelte van de totale hoeveelheid elektronen dat per 

cm driftlengte wordt ingevangen: 

1 dn 
1J=-

n dx 
(15) 

Doordat het invangen van een elektron gepaard gaat met een niet te verwaarlozen kans 

op het weer vrij komen van het elektron, is het netto resultaat van elektro-negatieve 

onzuiverheden in het gas een vertraging van de elektronen. Naast deze verlaging van de 

driftsnelheid wordt ook de Townsend lawine verkleind. 

2.7 Recombinatie 

Een ander proces waardoor de hoeveelheid elektronen in een Townsend lawine kan afnemen is 

recombinatie, het weer samengaan van een elektron en een geïoniseerd gasmolekuuL De 

energie kan wederom vrijkomen als pboton of worden overgedragen aan een derde bij de 

botsing betrokken gasmolekuuL De mate van recombinatie is evenredig met het aantal 

elektronen en het aantal ionen dat met elkaar in botsing kan komen en wordt uitgedrukt in de 

recombinatie coëfficiënt (~) die is gedefiniëerd als het aantal elektronen dat recombineert per 

elektron, per ion en per tijdseenheid. Onder de ideale condities dat het aantal primaire 

elektronen verwaarloosbaar klein is en dat de elektronen en ionen gelijkelijk over een bepaald 

volume zijn verdeeld, wordt de recombinatie coëfficiënt gegeven door: 

(16) 
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2.8 Ladingsoverdracht 

Wanneer een positief ion in botsing komt met een neutraal gasmolekuul en de ionisatie 

potentiaal van het ion is groter dan die van het molekuul, dan is het waarschijnlijk dat een 

elektron wordt overgedragen aan het ion. Door deze ladingsoverdracht zal in een gasmengsel 

de concentratie van ionen met de laagste ionisatie potentiaal het grootst zijn. 

2.9 Secundaire emissie 

Een positief ion, eenmaal tot aan de kathode gedrift, onttrekt hieraan een elektron ter neutra

lisatie, maar de vrijkomende energie kan tevens secundaire elektronen vrijmaken uit het meta

len oppervlak van de kathode. Voor deze secundaire elektronen emissie is het noodzakelijk dat 

de ionisatie potentiaal Ei van het ion minstens tweemaal (voor twee elektronen) groter is dan de 

werkfunctie cp van het metaal. De tweede Townsend coëfficiënt (y) is gedefiniëerd als het aantal 

secundaire elektronen dat uit de kathode wordt vrijgemaakt per positief ion dat in het gas 

geproduceerd is. Door aan het oppervlak geadsorbeerd gas, wordt de secundaire elektronen 

emissie sterk gereduceerd. In het algemeen is het een resulterend effect van al of niet 

geëxiteerde ionen, pbotonen en terugverstrooiende elektronen die de kathode bereiken. 

2.10 Quenching 

Om een Townsend lawine niet in een continue ontlading te laten eindigen, moet aan twee eisen 

voldaan worden. Ten eerste moet secundaire elektronen emissie worden voorkomen, omdat 

één elektron een gehele Townsend lawine kan veroorzaken. Ten tweede moeten pbotonen die 

in het proces vrijkomen worden geabsorbeerd voordat ze elektronen kunnen vrijmaken, hetzij 

in het gas of aan de kathode. Een polyatomair gasmolekuul (de zogenaamde quencher) met 

lage ionisatie potentiaal en meerdere rotatie- en vibratievrijheidsgraden kan aan beide eisen 

voldoen. Door ladings-overdracht bereiken alleen ionen van dit molekuul de kathode. 

Secundaire elektronen emissie wordt voorkomen doordat de vrijkomende energie wordt 

gebruikt om het molekuul te dissociëren of om een rotatie/vibratie-mode aan te slaan. Tevens 

worden pbotonen uitstekend door dit molekuul geabsorbeerd, waarbij de energie wederom 

wordt gebruikt voor een dissociatie of rotatie/vibratie-mode van het molekuul. 
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Hoofdstuk 3 

Experimentele opzet 

Dit hoofdstuk beschrijft de opstelling waarmee de eerste Townsend coëfficiënt van verschil

lende gassen is gemeten. De twee belangrijkste grootheden waarvan deze coëfficiënt afhangt 

zijn het elektrisch veld en de druk. De opstelling is daarom zo ingericht dat deze twee groot

heden met behulp van een computer kunnen worden ingesteld op elke willekeurige waarde. 

Door bij lage druk te werken, is het mogelijk om een veld van E/p=500 V /cm·Torr te bereiken 

zonder ontlading. Dit is dicht bij het maximale veld dat heerst in de MSGC bij de anode-strips. 

3.1 Elektroden 

Figuur 8 toont de twee parallelle elektroden. De ronde kathode is vervaardigd uit messing, 

verguld met 18 karaat goud. Er is voor goud gekozen, om een eventuele oxidatie of chemische 

reactie aan de oppervlakte van de kathode te voorkomen. De randen zijn afgerond om het 

elektrisch veld daar continu te laten afnemen. Tijdens de metingen wordt de kathode op een 

negatieve spanning gebracht. 

kathode 

FiguurB De kathode en de anode op schaal 

E 
E anode 

0 
V) 

De anode is een vierkant optisch grijsfilter bestaande uit een quartz-glaasje waarop een laagje 

van verschillende metalen is opgedampt met een dikte van een aantal atoomlagen. De optische 

transmissie van de anode voor een golflengte van 337 nm is 18.6% (stikstof laser). In een hoek 

van de anode wordt met behulp van zilverlijm (H20S) het kontakt gemaakt tussen het 

geleidende oppervlak van de anode en een signaalkabeltje. 
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3.2 Behuizing 

Figuur 9 toont de behuizing van de elektroden en het mechanisme om hun onderlinge afstand 

te variëren. Beide elektroden zijn gemonteerd op macor, een keramisch materiaal dat zeer goed 

isoleert en niet uitgast Voor de montage van de anode (10) op het macor en dit op de 

aluminium wand is een snel uithardende twee-componenten lijm gebruikt. De kathode (1) is 

via een staaf macor (2) en een messing blokje (3) bevestigd op een slede (5). Deze slede is van 

buitenaf te verplaatsen door middel van een vacuümdoorvoer links in de wand (niet getekend). 

De as van de vacuümdoorvoer (7) is met een flexibele koppeling (8) bevestigd aan een tweede 

as (9) met gedraaid schroefdraad (spoed 0.5 mm). Een veer (6), ingeklemd tussen de 

vacuümdoorvoer en een ander messing blokje (4) op de rail, duwt deze as, met aan het uiteinde 

een teflon kogel, tegen de aluminium wand, zodat de verplaatsing van de rail door verdraaiïng 

van de as zonder speling verloopt. Op deze manier is de kathode-anode afstand van buitenaf in 

te stellen van 0 tot 4.5 mmmeteen nauwkeurigheid van 0.01 mm. De appendix, blz. 41, bevat 

de bouwtekeningen van alle onderdelen uit de opstelling. 

Figuur9 De aluminium behuizing van de elektroden 
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3.3 Gassysteem 

Figuur 10 toont een schema van het gassysteem waarmee de samenstelling en de druk van het 

gas in de behuizing geregeld wordt. De gassen dimethyl-ether (DME, Gerling Holz & Co, 

Hamburg, zuiverheid 4.0) en koolstofdioxide (C02, AGA gas B.V., zuiverheid 4.5) kunnen in 

iedere gewenste verhouding gemengd worden met behulp van twee Brooks gas-stroom

regelaars. 

..--__., __ naar ander systeem 

DME 

.-----------1 Behuizing 

u naaldventiel 

olie-

Figuur 10 Schema van het gassysteem 

De druk in de behuizing wordt gemeten met een glazen U-buis gevuld met diffusie-pomp-olie 

(DC704, dichtheid 1.07 kg/1) en hangt af van de weerstand van het naaldventiel en de grootte 

van de gas-stroom, die door een derde gas-stroom-regelaar konstant gehouden wordt. V oor 

ieder gas wordt de druk opnieuw geijkt. Ter illustratie toont figuur 11 de druk in C02 als 

functie van de gas-stroom voor verschillende standen van het naaldventieL Op de x-as is de 

stand van de gas-stroom-regelaar uitgezet als percentage van zijn maximale gas-stroom. De 

relatie tussen druk en gas-stroom is niet lineair doordat de weerstand van het naaldventiel niet 

konstant is, maar afhangt van de grootte van de gas-stroom. Dit is voornamelijk te wijten aan 

het turbulente gedrag van de gas-stroom door het naaldventieL 
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De gebruikte vacuüm pomp is een tweetraps olie-rotatie-pomp (Edwards E2M18). Voor 

het beluchten van de behuizing en de pomp zijn twee drieweg kranen aangebracht. De overige 

tweeweg kranen zijn nodig om de ene zijde van de olie-manometer af te pompen tot op de 

referentiedruk van 10-2 mbar, de minimum druk van de pomp. 

De benodigde gasleidingen en verhindigen zijn uitgevoerd met koperen pijp en metalen 

knelkoppelingen. Het deksel van de behuizing, de vacuümdoorvoer, het venster en de 

elektrische verbindingen zijn afgedicht met rubber 0-ringen licht ingesmeerd met vacuümvet 

(Apiezon). Tijdens het testen met een Helium lektester bleek dat na zorgvuldige controle van 

alle afdichtingen, de afdichting van het deksel de minst betrouwbare is. De inlek van lucht in 

het systeem met een inhoud van ongeveer 3 liter is gemeten met een Pirani (PRM 10) meetkop 

en bepaald op 0.099 mbar·l/uur. Wanneer de gas-stroom maximaal is, voor DME is deze 0.066 

mbar·l/sec, is de fractie lucht in het systeem gelijk aan 4.1·1 0-4. Omdat enkel de zuurstof uit de 

lucht, vanwege het elektro-negatieve karakter hiervan, invloed op de metingen zal hebben, kan 

deze fractie nog eens door 5 worden gedeeld. Na beluchting van het systeem duurt het onge

veer anderhalf uur voordat er geen merkbare hoeveelheid lucht (zuurstof) meer aanwezig is. 
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3.4 Elektrisch circuit 

De kathode wordt met behulp van een hoogspanningsvoeding op een negatieve potentiaal 

gebracht, terwijl de anode op aardpotentiaal blijft. Een ijkcurve van de hoogspanning wordt 

gegeven in de appendix, blz. 34. De stroom die door het gas loopt tussen kathode en anode 

wordt gemeten over een weerstand van 4. 7 MQ tussen anode en aarde en vormt de 

meetspanning Vo. Een gedeelte van het UV-licht schijnt op een foto-cel en vormt over een 

weerstand van 4.7 kQ de fotospanning Vt (zie par. 3.5). Een schema van het elektrisch circuit 

is afgebeeld in figuur 12. Ter beveiliging is tussen hoogspanning en kathode een weerstand van 

1 MQ aangebracht. 

Figuur 12 

---------------T------~ 
I 
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Elektrisch circuit van meetspanning Vo en fotospanning V 1 

De meet- en fotospanning worden bepaald met twee digitale multimeters van het type 

PREMA 5000 DMM. Gestippeld is de aarding aangegeven van de behuizing en de guard

aansluitingen van de multimeters. In het gebruikte spanningsbereik van 0 tot 0.2 V hebben de 

multimeters een inwendige weerstand van 1 GQ, waardoor de lekstroom te verwaarlozen is ten 

opzichte van de meetstroom door de weerstand van 4.7 MQ. De integratie-tijd van de analoog 

digitaal conversie is instelbaar en gezet op 1 sec, waarbij de nauwkeurigheid 1 1..1. V is. Op deze 

manier kan de meetstroom bepaald worden met een nauwkeurigheid van 0.1 pA, terwijl hij 

tijdens de metingen een gebied bestrijkt van 0 tot 500 pA. Bij het meten van deze lage stromen 

is het noodzakelijk om voor een uiterst goede aarding te zorgen en aardlussen uit te sluiten. 

Ook wordt in de opstelling gebruik gemaakt van coax-kabel voor een goede afscherming. 

Aangezien geen donkerstroom gemeten werd en deze dus minder dan 0.1 pA bedroeg, 

kon met een DC-meting van de meetstroom volstaan worden. Een alternatief voor een niet te 

verwaarlozen donkerstroom zou zijn om AC-metingen te doen en gebruik te maken van een 

chopper die de UV -licht bundel afwisselend doorlaat en onderbreekt. 
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3.5 Primaire elektronen produktie 

Zoals de theorie vermeldt, wordt een bepaalde hoeveelheid primaire elektronen aan het 

oppervlak van de kathode geproduceerd met behulp van het fotoelektrisch effect. Figuur 13 

toont schematisch het optische gedeelte van de opstelling. 

Figuur 13 

wand van 
behuizing 

De optiek van de opstelling 

diafragma 
Deuterium 
UV-lamp 

UV-licht afkomstig van een Deuterium-lamp (continu spectrum van 160 tot 350 nm) wordt 

gefocusseerd op een diafragma, waarmee de lichtintensiteit kan worden ingesteld. Met een 

grijsfilter kan eventueel een verdere reductie van de intensiteit bereikt worden. Een tweede 

positieve lens zorgt voor een evenwijdige bundel met een diameter van ongeveer 6 mm, 

waarvan een gedeelte via reflectie aan een quartz glaasje een foto-cel belicht. De bundel schijnt 

dan door een quartz venster in de wand van de gasbehuizing, door de anode op het oppervlak 

van de kathode waar de foto-emissie plaatsvindt. Deze elektronen zullen dan naar de anode 

driften, eventueel vermenigvuldigd worden en voor een continue stroom zorgen, gemeten als 

de meetspanning. De intensiteit van het UV-licht dat de foto-cel belicht vormt de fotospanning. 

Figuur 14, verkregen door variatie van de diafragma-opening, laat duidelijk zien dat er 

een lineair verband bestaat tussen meetspanning en fotospanning. Om te corrigeren voor 

intensiteitsfluctuaties van de lamp wordt daarom een genormeerde meetwaarde bepaald door 

de meetspanning te delen door de fotospanning. 
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Figuur 14 Verband tussen meetspanning en totospanning; de fit is lineair door de oorsprong 

Ter controle op de konstantbeid van de primaire elektronen produktie als functie van de 

kathode-anode afstand is deze gemeten bij de minimum druk van lQ-2 mbar. Bij deze zeer lage 

druk is de gasversterking te verwaarlozen zodat alleen de primaire elektronen produktie 

gemeten wordt. Figuur 15 toont de genormeerde meetwaarde als funtie van de kathode-anode 

afstand. Er is geen duidelijke systematische afhankelijkheid van de kathode-anode afstand 

waarneembaar, zodat van een konstante foto-emissie wordt uitgegaan. 
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Figuur 15 Genormeerde meetwaarde als functie van de kathode-anode afstand (d) 
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3.6 Besturing en uitlezing 

Centraal in de besturing van de opstelling staat een CA VIAR. Dit is een op zich zelf staande 

microprocessor ontworpen door CERN in '78 voor interactieve on-line besturing en uitlezing 

van multi-crate CAMAC systemen. De CA VIAR is voorzien van een IEEE 488 bus waaraan 

een disk-drive en de twee multimeters zijn verbonden. Via het netwerk van het NIKHEF-H is 

data-transport mogelijk naar een SUN mainframe, en vandaaruit naar een Apple Macintosh, 

waarmee de meetwaarden zijn verwerkt. De besturing van de gas-stroom-regelaar en de 

hoogspanning verloopt via een 16 kanaais DAC geplaatst in een CAMAC crate. Figuur 16 

toont schematisch de besturing van de opsteling. 

2x 

Meetopstelling 

Mass flow 
controller Hoogspanning 

Disk drive I Prema 5000 DMM 

[ _______ ~E!~~~------

CAMACCRATE 

Figuur 16 De besturing van de opstelling 

Het programma waarmee de CA VIAR de opstelling bestuurt en de metingen verricht, wordt 

gegeven in de appendix, blz. 37. 
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Hoofdstuk 4 

Resultaten 

Dit hoofdstuk begint met een beschrijving van de meetmethode en de bepaling van de eerste 

Townsend coëfficiënt. Daarna worden de meetresultaten gegeven van de gassen C02, DME en 

het mengsel DME/C02 (60/40). Formule (14) blz. 14, wordt gebruikt voor de parametrisering 

van deze resultaten. Als eenheid van druk is de Torr genomen (gelijk aan 1 mm Hg ofwel 

1.333 mbar), een verouderde eenheid die echter in de publicaties over dit onderwerp ook nu 

nog algemeen wordt gebruikt. 

4.1 Bepaling van de eerste Townsend coêfficiënt 

Bij een konstante kathode-anode afstand en druk, worden de meetspanning en fotospanning 

bepaald als functie van de kathode-spanning, dus als functie van E/p. Bij iedere kathode

spanning wordt vijf keer gemeten en gemiddeld. Een meetpunt wordt geaccepteerd als de 

spreiding in beide spanningen minder is dan 5 %o. Is de spreiding groter, dan wordt de meting 

herhaald. Doordat de hoeveelheid primaire elektronen, no uit formule (7) blz. 13, niet 

nauwkeurig genoeg kan worden bepaald en ook de foto-emissie vermeerdert in een hoger 

elektrisch veld[], worden voor de bepaling van de eerste Townsend coëfficiënt twee metingen 

verricht bij verschillende kathode-anode afstanden d 1 en d2. Twee typische metingen zijn 

afgebeeld in figuur 17. 
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Figuur 17 Genormeerde meetwaarde voor twee verschillende kathode-anode afstanden (d) 
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Wanneer n1 de genormeerde meetwaarde is bepaald bij kathode-anode afstand d1, en n2 die bij 

afstand d2, dan volgt de eerste Townsend coëfficiënt a eenvoudig uit: 

(17) 

De bepaling van a is het meest nauwkeurig bij hoge meetspanningen. Experimenteel is 

echter gebleken dat er een grens is voor de meetspanning, waarboven een pertinente toename 

van de meetspanning als functie van de tijd optreedt. Deze grens ligt ongeveer bij 2.5 mV, 

corresponderend met een meetstroom van 0.53 nA. De meest waarschijnlijke oorzaak van deze 

toename is dat DME-ionen polymeriseren aan het oppervlak van de kathode. Hierdoor wordt 

een zeer dun isolerend (plastic) laagje gevormd waarover een sterk elektrisch veld kan komen 

te staan door geadsorbeerde positieve ionen. Het is bekend dat elektronen op deze manier 

gemakkelijk uit de kathode kunnen worden getrokken, wat een substantiële verhoging van de 

meetspanning oplevert. Verder moet worden opgemerkt dat een te hoge meetspanning er voor 

zorgt dat de geleidende metaallaag op de anode door het elektronen-bombardement wordt 

afgebroken. Zo moest een anode worden vervangen, nadat het zeker een dag blootgesteld was 

aan een meetspanning van een aantal Volts. Het dunner worden van de metaallaag, wat een 

verhoging van de optische transmissie met zich meebrengt, zou eveneens een oorzaak kunnen 

zijn van de toename van de meetspanning. 

Om onder de maximale meetstroom te blijven moet bij veldsterktes boven 100 à 150 

V /cm-Torr de kathode-anode afstand voldoende klein zijn, kleiner dan 1 mm. Bij lagere 

veldsterktes kunnen grotere kathode-anode afstanden gebruikt worden, 3 à 4 mm, om de 

nauwkeurigheid te verhogen. Vandaar dat de grafiek van de eerste Townsend coëfficiënt als 

functie van E/p uit twee aaneensluitende delen bestaat, die beide bepaald zijn uit twee 

metingen bij verschillende kathode-anode afstanden. 

4.2 Meetresultaten 

Figuur 18 geeft de eerste Townsend coëfficiënt van C02. Hoewel een mogelijke systematische 

fout voor een verplaatsing van de curve in zijn geheel zou zorgen, is deze kwadratisch opgeteld 

bij de statistische fout en weergegeven voor een aantal punten. Een beschouwing van de 

systematische en de statistische fouten die optreden in de meetresultaten wordt gegeven in de 

appendix, blz. 34. De aanpassing aan de curve heeft de vorm van formule ( 14) 

a [-BJ -p=Aexp .Jf (14) 
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Ter vergelijking is ook een aantal punten die in 1933 zijn gemeten door Klemperer, zie figuur 

7 in de theorie, in dezelfde figuur weergegeven. Uit de overeenstemming hiermee wordt 

geconcludeerd dat de opstelling korrecte resultaten oplevert. 
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Figuur 18 De eerste Townsend coëfficient van C02 vergeleken met literatuurwaarden 

Figuur 19 geeft de resultaten van DME en het mengsel DME/C02 (60/40), terwijl figuur 20 de 

drie aanpassingen samen in één grafiek laat zien. De aanpassingscoëfficientën A en B zijn 

numeriek bepaald met het Macintosh programma Kaleidagraph (data analysis & graphics 

application) en worden gegeven in de volgende tabel: 

Gas 

DME 

co2 
DME/C02 (60/40) 

A 

79.8 ± 1.0 

48.3 ± 0.6 

66.1 ±0.8 

B 

42.45 ± 0.23 

40.13 ±0.24 

40.45 ± 0.23 

Waarden van a./p die significant bijdragen aan de versterking in de MSGC liggen boven 

0.1 /cm·Torr. Bijvoorbeeld om in een homogeen veld bij atmospherische druk over een afstand 

van 100 J.lm een versterking van 103 te krijgen moet a./p gelijk zijn aan 0.9. Bij die waarde is 

de versterking van het gasmengsel zichtbaar gelijk aan die van DME. Over de gehele curve 

gezien heeft de fractie DME in het gasmengsel meer invloed op de versterking dan de 

concentratie van 60% doet vermoeden. In de MSGC is het elektrisch veld niet homogeen, maar 

kan locaal zeer hoge waarden bereiken. Over het substraatoppervlak tussen de anode en de 

kathode strips kan het gereduceerde veld oplopen tot 650 V/cm·Torr. 
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Figuur 19 De eerste Townsend coëfficiënt van OME en DME!C02 (60/40) 
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Flguur20 De resultaten ondergebracht in één grafiek 

De invloed van de druk op de metingen is onderzocht voor het mengsel DME/C02. 

Voor vier verschillende drukken is de eerste Townsend coëfficiënt bepaald en weergegeven in 

figuur 21. De curves komen binnen hun standaardspreiding met elkaar overeen, wat aangeeft 

dat a/p inderdaad een eenduidige functie is van E/p voor dit bereik van de druk. Door er vanuit 

te gaan dat de functie ook geldig is bij atmosferische druk (760 Torr), kan deze in de toekomst 

gebruikt worden voor de Monte Carlo simulatie van de MSGC. 
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Figuur21 De invloed van de druk op de eerste Townsend coëfficiënt 
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Aanvulling & opmerkingen 

De grootste bron van fouten is de gebruikte Deuterium-lamp. Deze variëert namelijk niet 

alleen in intensiteit maar ook in het uitgezonden spectrum. Vanwege de beperkte levensduur 

van de lamp (halvering van de intensiteit na ongeveer 1000 branduren), is een nieuwe lamp 

waarschijnlijk stabieler in intensiteit. De spectrum-variatie zou kunnen worden opgevangen 

door het gebruik van twee foto-cellen in plaats van één. De ene foto-cel meet dan de 

lichtintensiteit zonder en de andere met UV -filter. Het verschil tussen beide foto-cellen is de 

intensiteit van het UV -licht en kan voor een betere normering zorgen, aangezien alleen het 

UV -licht de foto-emissie veroorzaakt. 

V oor lage velden (E/p < 50 V /cm· Torr) is de meetspanning te laag om nauwkeurig door 

de multimeter bepaald te worden. Voor die velden moet een voorversterker gebruikt moeten 

worden, met een zeer lage ingangsstroom. Aangezien de gasversterking in dit gebied een 

kleine rol speelt voor de MSGC, is die nauwkeurigheid voor deze metingen niet belangrijk. 

In eerdere metingen werden de primaire elektronen geproduceerd door een Röntgen

straler zoals Fe55 [10]. In dat geval is de kamer verdeeld in twee gebieden, drift en 

vermenigvuldiging. In het driftgedeelte wordt een bepaalde hoeveelheid primaire elektronen 

gevormd. Deze driften naar en door een rooster waarachter de vermenigvuldiging plaatsvindt. 

Het voordeel hiervan is de uitermate konstante hoeveelheid primaire elektronen, zodat niet 

genormeerd hoeft te worden. Wanneer een voorversterker gebruikt wordt, kan de primaire 

hoeveelheid elektronen bepaald worden, zodat een meting bij één kathode-anode afstand 

voldoende is voor de bepaling van de eerste Townsend coëfficiënt. 

Wanneer de meetspanning hoger moet zijn dan 2.5 mV, bijvoorbeeld om de 

polymerisatie op de kathode te kwantificeren in korte tijd, dan is het aan te bevelen om gaas te 

gebruiken wat over het grijsfilter heen kan worden gespannen. Het gaas heeft roestvrij stalen 

draden van 50 ~m diameter en een pitch van 500 ~m. Hierdoor zal het elektronen

bombardement plaatsvinden op het gaas, zodat de metaallaag van het grijsfilter behouden blijft. 

Een studie van dit soort gaas als parallelle elektrode is gemaakt door Charpak et al. [14]. 

Meer over het principe van dradenkamers en driftkamers is te vinden in een dictaat van 

Sauli [15]. Een grote hoeveelheid experimentele en berekende drift- en diffusie-eigenschappen 

van elektronen in gassen staat in een compilatie van Peisert en Sauli [16]. 
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Appendix 

A 1 Hoogspanningsijking 

Om de kathode op een negatieve spanning te brengen is gebruik gemaakt van de Oltronix 

A3,4K-40R hoogspanningsvoeding. Deze wordt extern aangestuurd door een 12 bits multi 

DAC 9091 die een stuurspanning produceert variërend van 0-5 V. Het lineaire verband tussen 

de hoogspanning en de digitale DAC waarde is weergegeven in figuur 22. 

-1000~------------~----------~------------. 

I Spanning = -0.59 - 0.69 x DAC waardel 
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. . ............................................ T ............................................... r ........................................... . 
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Figuur22 Ijkcurve van de hoogspanning 0/tronix A3,4K-40R 

A2 Fouten beschouwing 

De meet- en fotospanning variëren in de tijd vanwege intensiteits- en spectrumfluctuaties van 

de Deuterium-lamp (Hanau Dl03F). Dit is zichtbaar gemaakt in figuur 23 waarin de 

meetspanning is uitgezet tegen de fotospanning voor een aantal na elkaar gemeten punten bij 

konstante druk en veld. De pijl geeft een aantal punten aan die een lineair verband vertonen 

vanwege de intensiteitsfluctuaties. Normering zal de spreiding in deze punten verminderen, 

maar de spreiding in de rest van de puntenwolk kan vanwege de spectrumfluctuaties niet door 

normering verbeterd worden. 
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Flguur23 Meetspanning tegen fotospanning bij konstante Elp 

De spreiding die op deze manier optreedt in de genormeerde meetwaarde is zichtbaar gemaakt 

in het histogram van figuur 24, en bedraagt 1.12 %. Hoewel de statistiek van het histogram 

laag is (100 metingen), kunnen er toch twee pieken worden onderscheiden, hoogst 

waarschijnlijk veroorzaakt door een stapsgewijze verschuiving van het spectrum van de lamp. 
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Figuur24 Frequentie-histogram van de genormeerde meetwaarde 
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Overige statistische fouten worden veroorzaakt door: 

Kathode spanning (V) 

Meetspanning (Vo) 

Fotospanning (V I) 

Systematische fouten kunnen voorkomen in: 

Kathode-anode afstand (d) vanwege 

nulstand en parallelliteit van de elektrodes 

Verschil in kathode-anode afstand (d1-d2) 

Druk (p) 

De waarde van E/p wordt gegeven door: 

E V 
--
p dp 

De systematische fout 8 hierin is dan door kwadratisch optellen: 

verwaarloosbaar 

0.5 J.l.V (ofwel 0.1 pA) 

0.5 J.l.V 

0.03mm 

0.01 mm 

0.5 mm olie = 0.04 Torr 

(18) 

(19) 

De bepaling van de eerste Townsend coëfficiënt a is een verschilmeting, namelijk van n1 en n2 

bij twee verschillende afstanden d 1 en d2. V oor de waarde van alp geldt: 

a ln(;;-) 

P (dl- d2)P 
(20) 

De absolute systematische en statistische fout hierin is dan: (Ter vereenvoudiging zijn de 

fouten in de meet- en fotospanning verwaarloosd omdat ze beide minder bedragen dan 5 %o) 

8(a) =a (0.0158]

2 

+ ( 0.01 ]
2 
+ (0.04)

2 

p p ln(:~) (d1 - d2 ) p 
(21) 
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A3 Software 

De CA VIAR werkt met het besturingssysteem BAMBI, een interactieve interpreter geschreven 

voor de Hewlett Packard 2100 serie computers. BAMBI decodeert een programmeertaal die 

sterk lijkt op BASIC. De listing van het programma geschreven voor de besturing van de 

opstelling, het doen van de metingen en het opslaan hiervan wordt hieronder gegeven. 

ICOM NV,NP 
ICOM VDAC(100) ,PDAC(4) 
RCOM M(100,4),V(100),P(4) 
ICOM I,J,K,L 
ICOM X,Y 
BCOM VAL(12),TEXT(14) 
ICOM EXTO,EXT3,INTS,Q 
RCOM VCAL1,VCAL2 
RCOM VM,VMY(ll) 
ICOM NN 
RCOM AFSTAND 
RCOM MIN,MAX 
RCOM MM 
ICOM DW(ll) 
RCOM TIJD 
RCOM F (100, 4) 
RCOM MEET(5) ,FOT0(5) 
RCOM MEETSOM,FOTOSOM,MEETRMS,FOTORMS,MEETGEM,FOTOGEM 

10 REM 
20 REM Programma Townsend, geschreven door Dave Kaandorp 
30 REM 
40 REM NV aantal gebruikte spanningen 
50 REM NP aantal gebruikte drukken 
53 REM VDAC(100) Reservering voor 100 spanningen in DAC eenheden 
56 REM PDAC(4) Reservering voor 4 drukken in DAC eenheden 
60 REM M(100,4) Reservering voor meetspanningen (spanning,druk) 
70 REM V (100) Reservering voor 100 spanningen in Volt 
80 REM P(4) Reservering voor 4 drukken in Torr 
90 REM I,J,K,L dummy integers 
100 REM X,Y X,Y-coordinaten 
120 REM VAL(12) Value van PREMA 5000 DMM 
130 REM TEXT(14) Status terugmelding van PREMA 5000 DMM 
140 REM EXTO External identity van DAC kanaal (spanning) 
145 REM EXT3 External identity van DAC kanaal (druk) 
150 REM INTS 16 bits waarde voor CAMAC kanaal 
160 REM Q Q-response van CAMAC kanaal 
170 REM VCAL1,VCAL2 spanning = VCAL1 + VCAL2 * DAC waarde 
180 REM VM, VMY (11) Spanningen afgelezen van VoltMeter (0-1000 V) 
190 REM NN Naam van file op de SUN, namelijk "CAVBnn" 
200 REM AFSTAND Kathode-anode afstand (mm) 
220 REM MIN,MAX Minimum en maximum van meetspanning 
230 REM MM Druk in mm olie 
240 REM DW(11) OaeWaarden voor ijking spanning 
243 REM TIJD Tijd tussen twee met in gen (s) 
245 REM F(100,4) Fotospanning per meting 
246 REM MEET (5) Meetspanning 5x om te middelen 
247 REM FOT0(5) Fotospanning 5x om te middelen 
248 REM MEETSOM, ... SOM, RMS en GEMidelde van MEET en FOTO 
250 REM 
251 REM Waarden geven aan druk en spanning 
252 REM 
253 NP=4 
254 DATA 1024,2048,3072,4095 
255 RESTORE 254 
256 FOR J=1 TO NP 
257 READ PDAC (J) 
258 NEXT J 
260 CALL INIT(1) 
270 CALL ROPEN("CAL:1:4") 
280 CALL GBI (10,4) 
290 INPUT f9,VCAL1,VCAL2 
292 FOR J=1 TO NP 
294 INPUT #9,P(J) 
296 NEXT J 
300 CALL CLOSE(4) 
310 NV=100 
340 FOR I=1 TO NV 
350 VDAC(I)=(I-1)*3 
355 V(I)=VCAL1+VCAL2*VDAC(I) 
360 NEXT I 
400 REM *** 
410 REM *** Opvragen external identities van DAC kanalen 
420 REM *** 
430 CALL CDREG(EXT0,1,1,1,0) 
440 CALL CDREG(EXT3,1,1,1,3) 
500 REM ** * 
510 REM *** Menu weergeven 
520 REM ** * 
530 PRINT 
540 PRINT "*** MENU ***'' 
550 PRINT 
560 PRINT " 0 : Stoppen" 
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570 
580 
590 
600 
610 
620 
630 
640 
650 
680 
690 
700 
710 
720 
730 
740 
1000 
1010 
1020 
1050 
1110 
1120 
1121 
1123 
1124 
1125 
1126 
1130 
1140 
1145 
1150 
1160 
1165 
1170 
1180 
1250 
1260 
1270 
1280 
2000 
2010 
2020 
2030 
2040 
2042 
2044 
2046 
2048 
2050 
2051 
2052 
2053 
2054 
2055 
2058 
2060 
2070 
2080 
2090 
2100 
2110 
2120 
2130 
2190 
2200 
3000 
3010 
3020 
3030 
3040 
3045 
3050 
3060 
3062 
3064 
3066 
3070 
3080 
3130 
3140 
3150 
3160 
3170 
3180 
3200 
3205 
3210 
3260 
3270 
3280 
3300 
3310 
3320 
3322 
3324 
3326 
3330 
3370 
4000 
4010 

PRINT 
PRINT 
PRINT 
PRINT 
PRINT 
PRINT 
PRINT 
PRINT 
PRINT 
PRINT 
PRINT 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Meten als functie van tijd 11 

Weergeven meetwaarden 
Ijken spanning" 

tegen spanningu 

Meten als functie van 
Instellen spanning" 
Instellen druk" 

spanning en druk" 

Weergeven meetwaarden 
Opslaan meetwaarden'' 
Ijken druk" 

in tabelvorm" 

10 Nulstand calibreren" 

"Keuze '', PRINT 
INPUT 
GO SUB 
GOTO 
END 

I 
740,1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000,I 

500 

REM *** 
REM *** SUBROUTINE Meten ala functie van tijd 
REM *** 
PRINT 
PRINT "Tijd tussen twee metingen (s): 
INPUT TIJD 
PRINT 
CALL GB0(6,0) 
PRINT f9,"VDR1AOT2S1MOQOL1" 
CALL GB0(7,0) 
PRINT f9,"VDR1AOT2S1MOQOL1" 
FOR I~1 TO NV 

CALL WAIT(100*TIJD) 
PRINT ''Meting",I,'' van de 100 loopt" 
GOSUB 4700 
IF ABS(MEETRMS/MEETGEM)>5.00000E-03 THEN 1145 
IF ABS(FOTORMS/FOTOGEM)>5.00000E-03 THEN 1145 
M(I,1)~MEETGEM 
F(I,1)~FOTOGEM 

PRINT" Meetspanning(V)",M(I,1)," (",ABS(MEETRMS/MEETGEM),")" 
PRINT " Fotospanning (V)", F (I, 1)," (",ABS (FOTORMS/FOTOGEM), ")" 

NEXT I 
RETURN 
REM *** 
REM * * * BOBROUTINE Weerqeven meetwaarden tegen apanning 
REM *** 
CALL NEWP 
CALL FRAME(0,0,250,250) 
MIN=M (1, 1) 
MAX~MIN 

FOR I=1 TO NV 
FOR J~1 TO NP 

IF M(I,J)>~MIN THEN 2052 
MIN~M(I,J) 

IF M(I,J)<~MAX THEN 2054 
MAX~M(I,J) 

NEXT J 
NEXT I 
FOR J=1 TO NP 

Y~240-230* (M(1,J)-MIN)/(MAX-MIN) 
X=10 
CALL PABS(X,Y) 
FOR I=2 TO NV 
Y~240-230*(M(I,J)-MIN)/{MAX-MIN) 
X=10+230*(I-1)/(NV-1) 
CALL DRABS (X, Y) 

NEXT I 
NEXT J 
RETURN 
REM 
REM *** SUBROUTINE Ijken apanninq 
REM *** 
PRINT 
PRINT "Haal de hoogspanning van de kathode af!" 
PRINT "Sluit de hoogspanning aan op een Voltmeter (0-1000 V)" 
PRINT ''en voer de gemeten spanning in zonder min-teken'' 
PRINT 
PRINT "Druk op RETURN ", 
INPUT $ I 
PRINT 
PRINT TAB(10),"DAC waarde",TAB(30) ,"Gemeten spanning(V)" 
PRINT TAB(10),"----------",TAB(30) ,"-------------------" 
FOR I~1 TO 11 

DW(I)=(I-1)*140 
CALL CSSA(16,EXTO,DW(I),Q) 
PRINT TAB(9) ,DW(I) ,TAB(30), 
INPUT VM 
VMY(I)=-VM 

NEXT I 
CALL CSSA(16,EXTO,O,Q) 
CALL LINF2(DW,VMY,11,VCAL2,VCAL1) 
PRINT 
PRINT "Spanning ='',VCALl,'' -'',ABS(VCAL2),'' * DAC waarde'' 
CALL DEL("CAL:l") 
CALL WOPEN("CAL:1:4") 
CALL GBO (10, 4) 
PRINT i9,VCAL1,VCAL2 
FOR J=1 TO NP 

PRINT i9, P (J) 
NEXT J 
CALL CLOSE (4) 
RETURN 
REM 
REM *** SUBROUTINE Meten al• functie van apanning en druk 

38 



4020 
4030 
4040 
4050 
4060 
4070 
4080 
4130 
4140 
4141 
4145 
4146 
4147 
4148 
4150 
4152 
4156 
4170 
4180 
4182 
4185 
4200 
4210 
4220 
4230 
4240 
4250 
4260 
4380 
4390 
4400 
4410 
4500 
4510 
4520 
4530 
4550 
4560 
4570 
4580 
4590 
4600 
4610 
4620 
4630 
4640 
4650 
4655 
4660 
4700 
4710 
4715 
4720 
4730 
4740 
4750 
4760 
4770 
4780 
4790 
4800 
4810 
4820 
4830 
4840 
4860 
4870 
4880 
4890 
4900 
4910 
4920 
4925 
4930 
4935 
4940 
4950 
4960 
4970 
5000 
5010 
5020 
5035 
5040 
5050 
5060 
5065 
5067 
5070 
5075 
5080 
5100 
5110 
5120 
6000 
6010 
6020 
6030 
6040 
6050 

REM *** 
PRINT 
PRINT "Insteltijd van de spanning (s): ", 
INPUT TIJD 
PRINT 
CALL GB0(6,0) 
PRINT f9,"VDR1AOT2S1MOQOL1" 
CALL GB0(7,0) 
PRINT f9,"VDR1AOT2S1MOQOL1" 
FOR J=1 TO NP 

CALL CSSA(16,EXT3,PDAC(J),Q) 
PRINT 
PRINT "Drukstabilisatie, een kwartier geduld a.u.b." 
PRINT 
FOR K=1 TO 15 

CALL WAIT(100) 
NEXT K 
FOR I=1 TO NV 

CALL CSSA(16,EXTO,VDAC(I),Q) 
CALL WAIT(100*TIJD) 
PRINT "Druk(Torr)",P(J)," Spanning(V)",V(I) 
GOSUB 4700 
IF ABS(MEETRMS/MEETGEM)>5.00000E-03 THEN 4185 
IF ABS(FOTORMS/FOTOGEM)>5.00000E-03 THEN 4185 
M (I, J) =MEETGEM 
F(I,J)=FOTOGEM 
PRINT" Meetspanning(V)",M(I,J)," (",ABS(MEETRMS/MEETGEM), ")" 
PRINT" Fotospanning(V)",F(I,J)," (",ABS(FOTORMS/FOTOGEM),")" 

NEXT I 
CALL CSSA(16,EXTO,O,Q) 

NEXT J 
RETURN 
REM 
REM *** SUBROUTINE Uitlezen van PREMA 5000 DMM 
REM *** en formaat van VAL variabele verbeteren 
REM ** * 
INPUT $ #9,VAL,TEXT 
IF VAL(1)11"0" AND VAL(1)#"+" AND VAL(1)t"-" THEN 4650 
FOR K=1 TO 4 

IF VAL(K)="-" OR VAL(K)="+" THEN 4610 
IF VAL(K)t"O" THEN 4620 
VAL(K)=" " 

NEXT K 
VAL(K-1)=VAL(1) 
VAL(1)=" " 
GOTO 4660 
PRINT $ VAL 
CALL CSSA(16,EXTO,O,Q) 
RETURN 
REM 
REM SUBROUTINE Sx uitlezen van meetspanning en fotospanning 
REM *** en bepalen van gemiddelde en spreiding van meetwaarden 
REM *** 
FOR 1=1 TO 5 

CALL GB0(6,0) 
PRINT #9,"51" 
CALL GB0(7,0) 
PRINT 19,"51" 
CALL WAIT(150) 
CALL GBI(6,0) 
GOSUB 4500 
INPUT tVAL,MEET(L) 
CALL GBI(7,0) 
GOSUB 4500 
INPUT #VAL,FOTO(L) 

NEXT L 
MEETSOM=O 
FOTOSOM=O 
MEETGEM=(MEET(1)+MEET(2)+MEET(3)+MEET(4)+MEET(5))/5 
FOTOGEM=(FOT0(1)+FOT0(2)+FOT0(3)+FOT0(4)+FOT0(5))/5 
FOR 1=1 TO 5 

IF ABS(MEET(L)-MEETGEM)<1.00000E-08 THEN 4930 
MEETSOM=MEETSOM+(MEET(L)-MEETGEM)'2 
IF ABS(FOTO(L)-FOTOGEM)<1.00000E-08 THEN 4940 
FOTOSOM=FOTOSOM+(FOTO(L)-FOTOGEM)'2 

NEXT L 
MEETRMS=SQR(MEETSOM/5) 
FOTORMS=SQR(FOTOSOM/5) 
RETURN 
REM *** 
REM *** SUBROUTINE Instellen spanning 
REM *** 
PRINT 
PRINT "Nieuwe kathode-spanning (0-1000 V) , 
INPUT I 
INTS=INT((-ABS(I)-VCAL1)/VCAL2+.5) 
IF INTS>=O THEN 5070 
INTS=O 
IF INTS<=1451 THEN 5080 
INTS=1451 
CALL CSSA(16,EXTO,INTS,Q) 
PRINT 
PRINT "DAC waarde",INTS," komt overeen mettt,VCALl+VCAL2*INTS," V" 
RETURN 
REM *** 
REM * * * SUBROUTINE Instellen druk 
REM *** 
PRINT 
PRINT "Nieuwe druk in DAC eenheden (0-4095): " 
INPUT INTS 
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6100 
6110 
7000 
7010 
7020 
7021 
7030 
7035 
7040 
7045 
7050 
7060 
7070 
7080 
7090 
7100 
7110 
7120 
7130 
8000 
8001 
8002 
8005 
8006 
8007 
8008 
8009 
8010 
8020 
8030 
8040 
8050 
8060 
8070 
8080 
8090 
8100 
8110 
8113 
8114 
8115 
8116 
8117 
8120 
8130 
8140 
8150 
8160 
8170 
8180 
8190 
8200 
9000 
9010 
9020 
9030 
9040 
9045 
9050 
9060 
9070 
9080 
9100 
9130 
9140 
9150 
9160 
9200 
9235 
10000 
10010 
10020 
10023 
10027 
10030 
10040 
10050 
10060 
10080 
10090 
10100 
10110 
10120 
10130 
10140 
10150 

CALL CSSA(16,EXT3,INTS,Q) 
RETURN 
REM 
REM *** SUBROUTINE Weergeven meetwaarden in tabelvor.m 
REM *** 
PRINT 
PRINT TAB(10),"Druk(Torr)",TAB(30) ,"Spanning(V)",TAB(50), 
PRINT "Genormeerde meetwaarde'' 
PRINT TAB(10),"----------",TAB(30),"-----------",TAB(50), 
PRINT "------------------------" 
FOR J~l TO NP 

FOR I~1 TO NV 
PRINT TAB(9),P(J),TAB(29),V(I),TAB(49),M(I,J)/F(I,J) 

NEXT I 
NEXT J 
PRINT 
PRINT "Druk op RETURN ", 
INPUT $ I 
RETURN 
REM *** 
REM *** SUBROUTINE Opalaan meetwaarden 
REM *** 
PRINT 
PRINT 
PRINT 
PRINT 
PRINT 

"Zorg ervoor dat er is ingelogd op de SUN, en dat het programma 
"CAVIAR loopt." 
"De meetwaarden worden opgeslagen in een file CAVBnn" 

PRINT "Geef nn (00-99): ", 
INPUT NN 
PRINT 
PRINT "Kathode-anode afstand (rnrn) ", 
INPUT AFSTAND 
PRINT 
PRINT "Meetwaarden worden verstuurd, even geduld a.u.b." 
CALL SRC (NN) 
PRINT i6, .. Kathode-anode afstand =",AFSTAND," mm" 
PRINT :fi:6,"NV=",NV 
PRINT #6,"NP~",NP 
PRINT #6, "Spanning (V) 
FOR J~1 TO NP 

PRINT #6,P(J)," Torr 
NEXT J 

Fotospanning (V) 

PRINT #6 
FOR I~1 TO NV 

PRINT 16, V (I)," 
FOR J~1 TO NP 

PRINT t6,M(I,J)," 
NEXT J 
PRINT f6 

NEXT I 
CALL EOF 
RETURN 
REM 

u, F (I, J) 'u 

REM *** SUBROUTINE Ijken druk 
REM *** 
PRINT 
PRINT "Wacht steeds op drukstabilisatie" 
PRINT ''en voer het niveauverschil van de olie-manometer in'' 
PRINT 
PRINT TAB(10),"DAC waarde",TAB(30) ,"Niveauverschil (rnrn olie)" 
PRINT TAB(10),"----------",TAB(30) ,"-----------------------" 
FOR I~1 TO NP 

PRINT TAB(9) ,PDAC(I) ,TAB(30), 
CALL CSSA(16,EXT3,PDAC(I),Q) 
INPUT MM 
REM*** p(Torr)~SG(olie)/SG(kwik) * niveauverschil (olie) 
P(I)~7.90000E-02*MM 

NEXT I 
GOTO 3280 
REM *** 
REM *** SUBROUTINE Nulatand calibreren 
REM *** 
CALL GB0(6,0) 
PRINT t9,"VDR1AOT2SOMOQOL1" 
CALL GB0(7,0) 
PRINT t9,"VDR1AOT2SOMOQOL1" 
PRINT 
PRINT "Dek het diafragma af en wacht op stabilisatie!" 
PRINT 
PRINT "Druk dan op RETURN", 
INPUT $ I 
CALL GBO (6, 0) 
PRINT #9,"ZO" 
CALL GB0(7,0) 
PRINT #9,"ZO" 
RETURN 
IOT 
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A4 Bouwtekeningen 

Hieronder volgen de bouwtekeningen van de verschillende componenten van de opstelling die 

in de fijn-mechanische werkplaats van het NIKHEF-H zijn gefabriceerd. 

G) Kathode, messing. 
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@ Blokje, messing. 

0 Blokje, messing. 
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Introduetion 

In 1987 Oed [ 1] introduced the Microstrip Gas Counter (MSGC) as an ionization detector. 

Hereafter Angelini et al. [2] showed its capability of detecting minimum ionizing particles, 

giving way to application of the MSGC as a tracker in high energy physics. 

The basic components of an MSGC are an insulating substrate on which a metal anode

catbode structure is etched and a catbode plane placed a few mm above this structure. Figure 1 

schematically shows the MSGC developed at NIKHEF-H for the Spin Muon Collaboration 

(SMC) at CERN. 

Figure 1 

101.6 mm 

glass cathode plane, bath sides 
chromium covered (conducting) 

--- aluminum anode and cathode strips (pitch 200 Jlm) 

glass substrate 

Substrate set-up tor the SMC experiment 

The catbode plane ensures that electrons which are freed in the gas above the substrate by a 

traversing particle, will drift towards the anode strips. A potential difference between the anode 

and catbode strips creates an electric field near the anodes large enough to cause gas 

multiplication of the incoming electrons. It bas been shown [3] that this detector is capable of 

detecting minimum ionizing particles with an efficiency exceeding 95% and a spatial 

resolution of about 30 1-J.m rms. The full detector assembly is shown in tigure 2, with its top 

view shown in figure 3. 
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Flgure2 The tul/ detector assembly 

~-------------- ------------

G 

153.4 mm 

/ resistor array 
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/ 

0 

G 

123.5 mm 

Flgure 3 Top view of the detector assembly 
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The glass substrate and the catbode plane are mounted onto a support board which als 

contains the front-end electronics. The catbode plane, under normal operation put at a potenti: 

of -2000 V, is separated from the substrate by four pillars made of polyester. To proteet t11 

strips and preamps against micro discharges, the anode strips are connected via aresistor arra 

of 740 n to the APC's inputs (pitch 2x 92 ~m) using fan-in boards. For the same reaso 

sixteen catbode strips are connected via one of the resistors R20-R67 (4.7 MQ) to a negativ 

potential of about -620 V. 

In July and August '93 the frrst lOxlO cm2 MSGCs were installed in the experiment c 

the Spin Muon Collaboration (SMC) at CERN [4]. The experiment aims at determining th 

spin dependent structure functions g 1 for both the proton and the neutron. This function i 

determined from the assymmetry in the cross sections for inclusive deep inelastic scattering c 

longitudinally polarised muons (or electrons) from longitudinally polarised nucleons. In th 

experiment, a beam of positive muons with 100 Ge V energy having an intensity of 4.107 pe 

spill of 2.4 s and a period of 14.4 s is used. The main components of the experiment are 

polarised (80%) muon beam, a polarised ( 40%) target, a spectrometer to detect the incomin 

and scattered muon, and a beam polarimeter. Figure 4 shows the spectrometer of the SM< 

experiment. 

SMC EXPERIMENT- SPECTROMETER 

VJ 

VU V2.1 

BHA 

ABS 

... - -· ··- ·-- ----- -- .. 
lOm 

(Apprmunalc 'calc) 

MSGC .s 

V2 

I TARGET 

POB 

Figure 4 The SMC spectrometer 
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The target consists of two halves in which the material is polarised in opposite sense. Two 

telescopes each containing 8 MSGCs were installed into the experiment. The telescope in front 

of the target measures the incoming track of a muon, while the telescope behind the target 

measures its outgoing track. Figure 5 shows the positions of the 16 MSGCs in the SMC 

experiment. 

<{a> ClO <{ 
.--- NN 

~ 

~---- ---------

-------
~ ~ 

Figure5 

A 
~-

--~--~-________ ....::::.....__ __ 

B ~-

Target 

The setup of the MSGCs in the SMC experiment 

This report describes the hardware of the MSGC developed at NIKHEF-H. It gives a 

specification of the components and describes the complete assembly procedure. Section 1 

describes the Analogue Pipeline Chip (APC 64) which is used for read out of the anode strips. 

Section 2 deals with the support board which is the carrier of substrate, cathode plane, chips 

and electronics. Finally the assembly procedure is given in section 3 foliowed by a list of 

specifications in section 4. 
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Sectien 1 

The Analogue Pipeline Chip (APC 64) 

For most experiments in the high energy physics, the signal of the MSGC has already faded 

away a long time before the trigger signal arrives (trigger delay is typically 1 JlS). Therefore, 

especially for high rate applications, a pipeline memory is required for each preamp channel to 

enable a still short integration time. Originally designed for silicon strip detectors [6], the 64 

channel version of the APC is currently used to read out the MSGCs. Each channel of the chip 

(SACMOS 2 Jlm technology) consistsof a fast, low noise, low power preamplifier foliowed by 

an analogue switched capacitor pipeline. 

The lay-out of the APC 64 is shown in figure 6. On the left side, the bonding pads of the 

control signals are situated, which are described in the next sections. On the right side, the 

bonding pads of the preamp inputs are situated. Every preamp input has a second bonding pad, 

to be used when the first bonding fails. 

Figure 6 
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The lay-out of the analogue pipeline chip 
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1.1 General circuit description 

Figure 7 illustrates schematically the basic concept of the chip and shows one of the 64 

channels which operate in parallel. 

;;; R4>1 

J R4>2 

CAL ~ 

4 s 32 cell analog ptpel•ne 

n 11 

GA ~~ SR 

~ ~ 

'5 

~ 
a: 

RBO 

_L _L 

5R 

I46pF I46pF 

VDD 
0 1 pF 

1.1 

SBI chtp select 

SEB 54>1 54>2 

Figure 7 The electronic circuit of one of the APC's 64 channels 

A multitude of switches are controlled by extemal control signals. It is convenient to divide the 

control sequence into 5 phases. 

In phase 0 (data taking) the incoming charge from one of the anode strips is integrated 

and storedon the feedback capacitor of 0.33 pF within 85 ns, the rise time of the preamp. The 

capacitor is gradually discharged by a feedback resistor which is enabled by signal Rl2. The 

magnitude of the resistor is set to a relatively high value by the analogue voltage RG. 

Sequentially, the output voltage of the preamp is stored into each of the 32 pipeline capacitors 

of 0.46 pF. Since it appeared that the noise level at the input was quite high (1200 NEC), two 

adjacent pipeline capacitors are addressed instead of one, thus doubling the read out signal 

without any noticeable increase of the noise level at the output. This phenomenon proves that 

the noise mainly originates from the switching operations. The pipeline shift register, which 

provides the pipeline pointer, contains 32 bits which control 32 capacitor switches, two of them 

are set to 1 by the SBI signal (shift bit in). The register shifts one bit position every 100 ns after 

a pulse of S<j>1 and S<j>2 respectively. Figure 8 shows an oscilloscope measurement of the S<j>l 

and S<j>2 signals during phase 0. 
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Flgure 8 The SI/) 1 and Sl/)2 signals during phase 0 (vertically 2 Voltsldiv) 

The moment an external trigger is received, phase 1 starts. Subsequently, the IS and SR 

signals are set low interrupting the sampling. The anode strips are disconnected from the 

preamp inputs, while the pipeline capacitors are disconnected from the preamp outputs to 

memorize the past 3.2 ~s. The output lines of the pipeline shift register are disabled by the SEB 

signal. The feedback resistor is disabled by R12 as well. The pipeline pointer (the two high bits 

in the shift register) is shifted to a position corresponding with a certain point of time, called 

the first sample point, just before the rising edge of the anode signal (baseline signal). 

Meanwhile the feedback capacitor is discharged by the reset switch. 

In phase 2, by enabling the pipeline shift register by the SEB signal, the two selected 

pipeline capacitors are connected to the input of the preamp, storing their signal into the 

feedback capacitor. Subsequently, the baselinesignalis stored into the latch capacitor of 1 pF. 

This capacitor may be connected to the output amplifier via a switch which is controlled by the 

readout shift register. By setting both R<l>1 and R<l>2 high, a1164 register cells follow RBI. With 

this option the baseline signalis stored into all 64 latch capacitors by giving RBI a high-low 

pul se. 

Then, in phase 3, the pipeline pointer is shifted to another position, called the second 

sample point, which corresponds to the maximum anode signal. The preamp feedback 

capacitor is discharged again, SEB disables the outputs of the pipeline shift register. Figure 9 

schematically illustrates the sample points and the trigger point. 

8 



Figure9 

second trigger 
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A schematic input signa/, sampledeach 100 ns into 32 pipeline capacitors 

In phase 4, nonoverlapping pulses are set at R<l> 1 and R$2. RBI is set to 1 for the frrst 

cycle, connecting the latch capacitor of channel 1 to the output amp. The charge of the two 

selected pipeline capacitors of channel 1 is stored into the feedback capacitor of the preamp. 

During the pul se of R<l> 1 the output amp resets, during R$2 the latch capacitor of channel 1 is 

connected. U sing this switching sequence, the difference between the maximum anode signal 

and baseline voltage of channel 1 is amplified and stored in the feedback capacitor of 0.1 pF of 

the output amp. The output is led via line drivers to a SIROCCO flash ADC module, which is 

synchronised by the R$1 pulse. By continuing the R$1 and R$2 pulses, all other 63 channels 

are read out serially. 

For each MSGC, in total 8 chips are read out by one SIROCCO module. To achieve this, 

the RBO signal of chip 1 (this is the 64th bit of the readout shift register) is connected to the 

RBI of chip 2. The RBO of chip 2 is subsequently connected to the RBI of chip 3, etc ... 
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1.2 Control sequence 

An overview of the control signals, necessary to operate the APC 64, is given in table 1. SBI is 

not shown in the table, but every 32 pulses of S<J> 1 and S<J>2 it is set high during two pulses. 

Other control signals, not mentioned yet, are described in the next sections. 

en -CD 

~ N 111 

Duratlon(ns) .... CD en cc cc 
n.a. 1 1 0 

N1x100* 0 0 1 

> 200 0 0 0 

"' 1000 0 0 0 

"' 1000 0 0 0 

N2x96** 0 0 1 

"' 1000 0 0 0 

800 0 0 0 

(n x 64-1) x 800*** 0 0 0 

n.a. 1 1 0 

t starting at trigger moment 

F d H rt' NIKHEF re a IJ9S, 

> c 
0 u 

m ~ SPHI1/2 RPHI1/2 c comments CD 

cont. p 0 1 1 0 datataking mode 

N1 * 1 0 1 0 set pipeline pointer on baseline 

0 1 0 1 0 additional del~ for switching off rE 

0 0 1 1 0 load '1' in all r.o. registers 

0 0 1 0 0 load '0' in all r.o. registers 

N2** 1 0 1 0 set p~line _2_ointer on signa! 

0 1 0 1 0 set pipeline pointer on signal 

0 0 1p 1 1 RBI = 1 for chle_ #1 

0 0 n x 64-1 p*** 0 1 read out into SIROCCO 

cont. _2_ 0 1 1 0 datataking mode 

N1 = (64 - trigger delay - sample distance) pulsas 

N2 = (32 + sample distance) pulsas 

*** n = number of chips in read-out sequence 

posltlve log Ie: O:low, 1 =high 

Table 1 Control sequence of the APC64 

1.3 CAL input 

The CAL input is used to provide a test signal to all analogue inputs. Intemally, the CAL signal 

is connected to 64 capacitors, which in turn are connected to the inputs of the preamps. The 

capacitor of the first channel has a value of 1x28 tF, the second 2x28 tF, until 4x28 tF. 

Hereafter the pattem repeats itself every four channels. Giving the CAL input a negative 

voltage step thus results into a staircase like readout signal. A typical test output signal (the 

Aout signal) is shown in figure 10. The four negative steps, increasing in height caused by the 

four different capacitors, are clearly visible. 

Because the bonding pad of the CAL input is connected via a highly ohmic resistor to the 

capacitor bus, the wave form of the calibration signal as shown in figure 11 has a much longer 

rise time than the 85 ns that were specified for fast input signals. Therefore, when applying the 

CAL signal, the second sample point has to be delayed by at least 500 ns. RG is normally 

chosen to be 2.2 V, corresponding toa long decay time. 
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An oscilloscope measurement of the APC's test output signa/ (vertically 50 mVolts/div) 
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4 6 8 10 12 

distance between sample points. 
1 period =96 ns 

14 16 

RG·1.9V 

RG-2.5V 

RG-3.5V 
RG-4V 

The shape of the APC signa/ tor different values of RG using the CAL input 

For a performance test, the APC is considered well operaring if the Aout signal shows 16 

groups of four steps, the Aref signal shows a constant level of about 1.25 V for each channel, 

and the RBO pulse is present 
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1.4 Other control and supply lines 

The common threshold voltage (cVthr) sets the threshold for all digital inputs except for the 

differential inputs of S<j>l, S<j>2, SBI, and RBI. For TIL like input signals a value of about 2.5 V 

is recommended. 

For the powering of the APC, two different sourees are required, the digital voltage 

(V dig) and the analogue voltage (Vana). Both pads of the digital voltage have to be connected 

to a well decoupled power supply of 5 V. In contrast to this, both Vana pads should be 

connected toa current souree adjusted at 20 mA/APC. Several chips may be daisy chained in 

this way. The analogue voltage amounts about 1.8 V. 
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Sectien 2 

The support board 

The main function of the support board is to carry the substrate, the cathode plane, and the 

APCs. Besides this it contains additional interface electtonics like is shown in tigure 12. 

Figure 12 
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The electronic circuit of the support board and the APCs 
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In the upper left corner the 96 pole Euro-connector is shown, connecting the support 

board via a flat cable to a Station Interface (STIN). This last unit contains the electtic power 

supplies and tbe receivers for tbe control signals from tbe APC controller. Furtber in figure 12, 

tbe APCs are scbematically sbown in a rectangle at tbe bottorn of tbe figure. 

By means of two followers and two differential amplifiers witb a gain of 2.7, tbe APC 

output signals APCref and APCout are converted into tbe differential Aout signal. Tbe 

analogue input levels RG_N and RG_P are shaped into a stable RG voltage. The same is done 

for tbe calibration levels CAL_N and CAL_P forming tbe CAL_AMP level. From CAL_AMP 

tbe attenuated test pulse for tbe CAL input of tbe APC is made using tbe CAL TIM pulse. In 

tbe same way using the CA TH_ TIM pulse a catbode strip test pulse is made. Tbis last pulse is 

parasitically coupled to tbe resistors of tbe 31 catbode strip blocks. Since tbere is a capacity of 

6 pF between catbode and anode strip, a constant test signal can be induced by tbis pulse to all 

preamp inputs. Tbe CA TH_ TIM test pul se is very useful to trace interrupted or not connected 

anode strips. 
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Sectien 3 

The assembly procedure 

For the assembly of the MSGCs for SMC a procedure has been developed which is shown in 

figure 13. 

Figure 13 

E!:actronic test 
support board 

Mech. assy 
support board 
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cleaning 
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Substrate glueing 

lst step 

Substrate glueing 
Znd step 

HV test in air 

Cathode plane 
final mounting 

HV t_est in gas 
(DMEICOZ) 

The assembly procedure of the MSGC 
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Assy support board - HV test. The support board is laid with electtonic components and 

tested for proper electrical behaviour. After the final mechanica! assembly, the board is cleaned 

in an ultrasonic bath filled with trichloro-ethane. In the future however, because of 

environmental considerations, the cleaning phase will be reduced to application of a small 

amount of alcohol onto the bonding pads. It is necessary to store the support board after this 

treatment in a suited container as a proteetion against small metallic particles. A high voltage 

test of the cathode strip conneetion is performed, to check whether the leakage current of the 

support board is under 10 nA at V c= -1000 V. 

APC probing. Prior to the bonding, the APCs are tested using a probe card. To simplify 

the design ofthe probe card, only the following controllines are probed: Vana (2x), GND (2x), 

S<!>2, S<!>l, SBI, SEB, CAL, Aout, Aref, RBO, R<!>2, R<!>l, RBI, CS, R12, SR, IS, RESET, and 

Vdig (2x). 

APC glueing - Electronic test. The APCs are glued onto the support board using silver 

glue, since this glue can easily be removed and still provides enough stiffness to enable the 

bonding. The chip position is given by a pattem at the board. Wire bondings are made between 

the APCs and the control signals of the support board. Thereafter, a protecting cover is 

mounted across the bonding area. By providing a calibration pulse to the APCs, they are 

electronically tested again. 

Fan-in + R glueing - Electronic test. The fan-in boards and the resistor array are fixed 

onto the support board also using silver glue. Wire bondings are made connecting the APCs via 

the fan-in boards to the resistor array. Thereafter another electtonic test is performed. 

Substrate inspeetion - Substrate bonding. The substrate is inspected for defects using 

an incident light microscope (Zeiss Axioskop HD DIC) at a magnification of 50, 200, and 500 

times. Unwanted traces of metal (shorts/islands) are bumed away using a pulsed UV-LASER 

set-up [5]. After this treatment the substrate is glued in two steps onto the support board by 

means of low viscosity Araldite which is meticulously administered using a syringe. At frrst 

the two sides of the substrate which are parallel to the strips are glued onto the board. After 

curing, the two remaining sides are glued where the glue is administered at the bottorn of the 

assembly to avoid contamination of the bonding pads. It is very important to handle the 

substrate with great care, since any contact with fingers, liquids, or glue willleave a conducting 

residue at the surf ace, which may only be removed mechanically. For the same reason, in the 

vicinity of an uncovered substrate one has to wear a mouth-cap to proteet it against dropiets of 

spittle. Wire bondings are made connecting both the anode strips to the resistor array and the 

groups of sixteen cathode strips to the resistors R20-R67. 

Catbode plane test mounting. This is a check whether the cathode plane can be 

mounted properly. 

Substrate cleaning. In this procedure the detector without the cathode plane is placed in 

vertical orientation under an intense and strongly slanting light beam in a transparent box. The 

substrate is meticulously cleaned from all visible dust particles. For cleaning, in principle only 
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air may be used as a tooi. Sticky particles, however, may be removed by a soft pencil. For 

strongly attaching particles eventually a mechanical point like a precision probe can be used. 

This also applies for inorganic crusts that sametimes remain after the photolithography. 

HV test in air- Cathode plane final mounting. A HV test in air is done accordingly in 

the same box with a trip level set at 70 nA until the voltage level is reached where sparking 

occurs. A voltage of at least -480 V should be reached. To avoid problems with an excessive 

dark current caused by humidity, flushing with some dry air or nitrogen is often required. Note 

that sametimes the contamination is burned away by the leakage current, so that just putting a 

potential difference onto the substrate may be a tool to clean it. Keeping the detector inside the 

box, the cathode plane is mounted after which the detector can be taken out. 

HV test in gas (DME/C02). The second high voltage test is done in the final gas 

housing filled with DME/C02 (60/40). The test can be started if the concentration of oxygen 

inside the chamber is less than 0.2 % in order to avoid the danger of explosion. The cathode 

plane is put at a potenrial of -1800 V while the cathode strips are tested to a maximum potential 

of -660 V. 

Alignment in housing. A simple microscope with a magnification of 30 times is used to 

align the detectors in their housing. Note that the detectors are mounted upside down. The 

strips at the substrate are aligned parallel to the precisely machined walls of the housing. 

Perf. test. Finally the performance of the detectors is tested in a laboratory experiment 

using the muons produced by cosmie ray impacts in our upper atmosphere. 
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Sectien 4 

Specificatiens 

substrate borosilicate glass 0.3 mm Desag 263, size 101.6 x 101.6 mm, 

1 IJ.m aluminum metalisation, anode width 7 IJ.m, cathode width 90 IJ.m, 

496 anode strips, pitch 200 IJ.m, pattem type NIKHEF 04, manufactured 

by SRON, Sorbonnelaan 2, 3584 CA Utrecht, the Netherlands. 

catbode plane borosilicate glass 0.2 mm Desag 263, both sides and one edge 

chromium covered (conducting), visible light transmission 30% 

electrical contact using 0.1 mm 0 copper wire 

glued with silver glue covered with Araldite. 

glues - silver glue H20S, Epoxy technology Inc., 14 Fortunate drive, 

Billerica, Mass. 01821. 

- low viscosity Araldite (AY 103 and HY 991) 

support board 6 layer PC board, thickness 2.4 mm, 

supplied by QPI, P.O. Box 6104,5700 EV Helmond, The Netherlands. 

front-end 8x APC 64, rise time 85 ns, 64 channels, parallel in serial out, 

amplifier analogue read out, pipeline 32 places, 100 ns sampling period, 

designed by R. Horisberger, PSI, Villingen, Switzerland. 

resistor array 

fan-in boards 

wire bonds 

borosilicate glass 0.3 mm Desag 263, resistor metalisation: 5 nm NiCr 

200 Q square, bonding pad metalisation: 1 1J.m aluminum, 

pattem: pitch 200 IJ.m, line width 90 j.lm, resistance: 740 n. 

borosilicate glass 0.3 mm Desag 263, 1 IJ.m aluminium metalisation, 

input pitch 196 IJ.m, output pitch 2x 92 IJ.m. 

wedge bonds 30 IJ.m aluminum. 
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