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Samenvatting 

In dit afstudeerverslag worden de bevindingen gepresenteerd 

van onderzoek met het lage energie ionenverstrooiingsapparaat 
1 EARISS 1 • Het onderzoek heeft zich vooral gericht op het vergroten 

van het inzicht in de afbeeldingseigenschappen van de EARISS wat 

betreft energie en azimutalehoek van de gedetecteerde ionen. Tevens 

is de structuur van het Ni (100) c(2x2) s systeem onderzocht met 

behulp van het blokkeereffect van Ni door s waaruit blijkt dat 

beter inzicht in neutralisatieprocessen de interpretatie van de 

gemeten spectra kan verbeteren. 
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Inleiding 

Dit verslag geeft een indruk van het werk dat de schrijver tijdens 

zijn afstudeerperiode bij de groep Fysica van Oppervlakken en Grensla

gen ( FOG) heeft gedaan. De reden voor het technische en wetenschappe

lijke interesse in oppervlakken zijn onder andere de structuren van 

oppervlakken en processen die plaats vinden aan oppervlakken zoals 

bijvoorbeeld chemische reacties, katalyse en segregatie. Om de 

oppervlakkken te kunnen bestuderen zijn analysetechnieken nodig. Deze 

technieken berusten op de interactie van bijvoorbeeld electrenen 

(LEED,AES), fotonen (ellipsometrie,XPS) of ionen (LEIS) met het 

oppervlak. Voor meer over deze technieken wordt verwezen naar Walls 

[WAL89] . 

\ 

figuur 1 Het principe van LEIS. 
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Het oppervlakte analyse apparaat, de EARISS (Energy and Angular 

Resolved Ion Scattering Spectrometer), waarmee de experimenten in 

dit verslag zijn gedaan, maakt gebruik van lage energie ionen 

verstrooiing (engels: LEIS, Low Energie Ion Scattering). Bij LEIS 

wordt een laag energetische (0,1 tot 10 keV) edelgas ionenbundel op 

het te onderzoeken oppervlak geschoten. Omdat de edelgas ionen aan 

epervlakte atomen verstrooid worden, verliezen de ionen energie (zie 

figuur 1). Door de energie van de verstrooide ionen te meten die onder 

een bepaalde hoek het oppervlak verlaten, kan de samenstelling van 

het oppervlak bepaald worden. LEIS is een zeer oppervlakte gevoelige 

techniek omdat ionen die verstrooid worden aan atomen uit diepere 

atoomlagen veel langere tijd in de buurt van electrenen verblijven 

en dus een veel grotere kans op neutralisatie hebben dan ionen die 

verstrooid worden aan oppervlakte atomen. Een nadeel is dat elk ion 

dat aan het oppervlak verstrooid wordt het oppervlak beschadigen kan. 

Het is dus van groot belang dat effectief gebruik wordt gemaakt van 

de verstrooide ionen, zodat met geringe bundeldoses gemeten worden 

kan. De EARISS heeft een zeer efficiënt detectiesysteem omdat simultaan 

de energie en de azimutale hoek van elk inkomend ion gemeten worden 

kan. 
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Fysische aspecten van LEIS 

Het twee deeltjes model 

Met behulp van de wetten van behoud van impuls en energie uit 

de klassieke mechanica is het mogelijk het verband tussen de begin 

energie (Ei) en eind energie (Ef) van het ion, de strooihoek (9) en 

de massa's van het verstrooide ion en het oppervlakte atoom te bepalen. 

E. ( cos26 ± yA 2 -sin26) 2 
~ l+A (1) 

In vergelijking (1) geldt A = Matoon/Mion· 

Git eenvoudige model mag worden toegepast omdat: 

* de 'de Broglie' golflengte van het ion veel kleiner is dan de 

interatomaire afstanden zodat er geen diffractie effecten kunnen 

optreden. 

* de afstand van kortste nadering veel kleiner is dan de intera

tomaire afstanden zodat de verstrooiing te beschouwen is als 

een twee deeltjes botsing. 

* het atoom schijnbaar in rust is omdat de vibratie tijd veel groter 

is dan de interactie tijd. 

* de botsing beschreven kan worden met een afgeschermde coulomb 

potentiaal tussen de botsingspartners zodat er sprake is van 

een elastische botsing. 
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Voor 9~90° heeft vergelijking (1) twee fysische oplossingen en voor 

9>90° slechts één oplossing. Dit is te zien in figuur 2 waarin Ef/Ei 

als functie van A en 9 is weergegeven. Tevens is in deze figuur te 

zien dat de massaresolutie toeneemt met 9, met dien verstande dat 

voor 9>9 0 o geen atomen met massa's kleiner dan de ion massa 

gedetecteerd kunnen worden. Voor verstrooiing aan atomen waarvan de 

massa vergelijkbaar is met de massa van het ion bestaat zeer grote 

kans op neutralisatie omdat de energie van het ion na verstrooiing 

ongeveer nul is. In praktijk worden dus voornamelijk atomen 

gedetecteerd waarvan de massa beduidend groter is dan de massa van 

het ion (A~2) . 

0.8 0.6 0.4 0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 

E1/E; 

figuur 2 Ef/Ei als functie van 9 en A=Matooo/Mion· 
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Het energiespectrum 

In het karakteristieke LEIS energie spectrum van een oppervlak 

met een atoomsoort kan men zoals figuur 3 laat zien twee pieken en 

een rug ontdekken, te weten: 

I de verstrooide edelgas ionen. 

II de losgekaatste engeioniseerde oppervlakte atomen (alleen voor 

9<90°), recoil ionen genoemd, met energie: 

4A E = E· cos28 recoil ~ (2) 
( 1 +A) 2 

III de gesputterde ionen die ontstaan door ionisatie van door een 

cascade van botsingen, losgekaatste oppervlakte atomen. 

figuur 3 Schematische weergave van een LEIS spectrum. 
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Indien een oppervlak bestaat uit meerdere atoomsoorten zullen er meer 

pieken te zien zijn in het energie spectrum. Om twee atoomsoorten 

te kunnen herkennen moeten de corresponderende pieken onderscheidbaar 

zijn. De onderscheidbaarheid wordt bepaald door de energie afstand 

tussen de pieken en de piekbreedtes. De energie afstanden tussen de 

pieken wordt bepaald door: 

* de strooihoek, 9. 
* het type edelgas ion en diens primaire energie. 

* de massa's van de oppervlakte atomen. 

De piekbreedtes worden bepaald door: 

* de spreiding in de primaire energie. 

* de spreiding in de strooihoek, 119. 

* de resolutie van de detector. 

* inelastische botsingen. 

* thermische piekverbreding. 
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De neutralisatie 

Zoals reeds vermeldt is het neutralisatie effect de reden waarom 

LEIS zeer oppervlaktegevoelig is. De principes van het neutralisatie 

proces, de Auger-en de resonantieneutralisatie, zijn bekend [HAG54]. 

Bij Augerneutralisatie wordt het lege ion niveau gevuld door een 

electron uit de valentie band van een oppervlakte atoom, het 

energieverschil wordt opgenomen door een door het oppervlakte atoom 

uitgezonden electron. Bij resonantieneutralisatie wordt een electron 

van een oppervlakte atoom zonder energieverandering overgebracht naar 

het lege ion niveau (zie figuur 4). Hoewel de principes van de 

neutralisatie bekend zijn, bestaat geen theoretisch model dat alle 

aspecten van de neutralisatie verklaren kan. 

a) b) 

figuur 4 a Auger neutralisatie. 

b Resonantie neutralisatie. 
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Structuur analyse 

Met LEIS kan door gebruik te maken van schaduw- en blokkeer

effecten inzicht verkregen worden in oppervlakte structuren. Bij beide 

effecten speelt de schaduwkegel achter een atoom een grote rol. Deze 

schaduwkegel is het gebied achter het atoom waar geen ionen kunnen 

komen omdat de ionen aan het atoom verstrooid worden (zie figuur 5). 

figuur 5 De schaduwkegel achter een atoom. 

Bij het schaduweffect valt atoomsoort II in de schaduwkegel van 

atoomsoort I. Hierdoor kunnen geen ionen verstrooid worden aan 

atoomsoort II en zal de piek van atoomsoort II in het energiespectrum 

verdwijnen (zie figuur 6). 

Bij het blokkeereffect worden ionen die reeds aan atoomsoort II 

verstrooid zijn nogeens verstrooid aan atoomsoort I. Hierdoor ontstaat 

een schaduwkegel achter atoomsoort I waarin geen van de aan atoomsoort 

II verstrooide ionen komen kan. Indien de detectierichting samenvalt 

met de schaduwkegel van atoomsoort I zal de piek van atoomsoort II 

in het energiespectrum verdwijnen (zie figuur 7). Uit de figuren blijkt 

dat door verandering van de hoek van inval van de ionenbundel, schaduw

en blokkeereffecten kunnen optreden. 
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I 

I 

figuur 6 Het schaduweffect. 

TI 

figuur 7 Het blokkeereffect. 
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De EARISS opstelling 

De analysator 

De EARISS (zie figuur 8) is op de TUE ontwikkeld om simultaan 

de energie en azimutale hoek van elk over 145 ° verstrooid ion te kunnen 

meten. Om dit te bereiken wordt een edelgas ionenbundel in de ionenbron 

geproduceerd en met een bundelgeleidingssysteem bestaande uit een 

massafilter, een diafragma, lenzen en deflectieplaten op het preparaat 

gericht. Ionen die over een hoek van 145° verstrooid worden, komen 

in de analysator terecht waarin ze afgebogen worden. De analysator 

bestaat uit twee sets in serie staande cylindersymmetrische 

electrastatische afbuigplaten. Het ontwerp van de analysator is zodanig 

dat aan het uiteinde van de tweede set afbuigplaten een lineair verband 

bestaat tussen de energie van de ionen en de afstand van de ionen 

tot de hartlijn van de analysator. Hierbij worden laag energetische 

ionen verder van de hartlijn afgebeeld dan hoog energetische ionen. 

De ionen kunnen voordat ze de analysator binnengaan met de spanning 

v3 op zoomlens 3 naversneld worden zodat steeds een ander deel van 

het spectrum gemeten worden kan. Alleen ionen waarvan de energie 

maximaal 6% afwijkt van de pass energie (Epass> komen door de analysator. 

Voor de gedetecteerde ionen geldt dus: 

(3) 

Omdat de pass energie gevarieerd worden kan, kan de grootte van het 

te detecteren energie interval ingesteld worden. Op deze manier kan 

gekozen worden voor een goed massascheidend vermogen of voor het 

afbeelden van een groot deel van het energie spectrum in een keer. 

Voor uitgebreidere beschrijving van het detectiesysteem wordt verwezen 

naar Hellings [HEL86] en Ackermans [ACK90]. Om de EARISS langere tijd 

operationeel te houden (zie pagina 22) zijn de hoogspanningen van 

het detectiesysteem aangepast waardoor v3 tijdens de in dit verslag 

gebruikte metingen een vaste waarde van circa 2,9 kV heeft. 

13 



[jJ Ionenbron 

I I Massafilter 

Collectorplaat 

Detector 
Kanalenplaten 

Analysator 

Zoomlenzen 

Azimutselecter 

Variabele Spleten 

0··· ... Preparaat 

figuur 8 Schematische voorstelling van de EARISS. 
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De acceptantiehoek van de analysator en daarmee dus de grootte van 

het brandvlak van de analysator is met behulp van twee variabele 

spleten in te stellen zodat gekozen kan worden voor veel signaal of 

een betere massaresolutie. De maximale acceptantiehoek is 3, 27 •. Zoals 

te zien in figuur 9 zullen de meeste ionen die verstrooid worden aan 

atomen bui ten het brandpunt van de analysator beha! ve een snelheidseem

ponent in het ZOR vlak (zie figuur 8) ook een snelheidscomponent in 

de ~ richting hebben. Als gevolg van deze snelheidscomponent in de 

~ richting zullen deze ionen in de analysator een spiraalbaan 

beschrijven. Deze ionen met spiraalbanen verlagen de azimutale 

resolutie. Om de spiraliserende ionen te onderscheppen zal een (nog 

in constructie zijnde) azimutselecter tussen de variabele spleten 

geplaatst worden. Omdat met toenemende straal van de spot waar de 

ionenbundel het preparaat treft, de azimutale resolutie afneemt [HEL86] 

moet, zolang er nog geen azimutselctor is, geprobeerd worden de straal 

van deze spot zo klein mogelijk te houden. Dit kan met een masker 

met een gat in het midden dat op het te onderzoeken preparaat wordt 

gemonteerd. Hierdoor kunnen de aan het preparaat verstrooide ionen 

alleen afkomstig zijn van een spot ter grootte van het gat. 

V 
r 

figuur 9 Alleen aan atomen in de oorsprong van het 

brandvlak van de analysator verstrooide ionen 

hebben nooit een azimutale snelheidscomponent. 

Verstrooiing aan atomen bui ten de oorsprong 

veroorzaakt ook ionen met spiraalbanen. 
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De detector 

Om ladingsversterking plaats te laten vinden waarbij de informatie 

betreffende energie (E) en azimutale hoek (~) van het ion behouden 

blijft is gekozen voor een versterkingssysteem dat uit twee 

kanalenplaten bestaat (zie figuur 10). Een kanalenplaat bestaat uit 

met een geleidende laag bedekte glazen plaat waarin kanalen met een 

diameter van circa 12,5 ~m zijn gemaakt en waarover een potentiaal 

van circa 1 kV staat. Een ion of electron dat in zo'n kanaal 

binnendringt veroorzaakt een lawine van secundaire electronen waardoor 

een ladingsversterking van een factor 103 tot 104 bereikt wordt. De 

tweede kanalenplaat wordt in ruimteladings verzadigings toestand 

gebruikt, met als gevolg dat de electrenenwolken veroorzaakt door 

een verstrooid ion een bepaalde minimale grootte hebben. Dit kan bij 

de signaalverwerking gebruikt worden om het signaal van de ruis te 

scheiden. Om het storende lawine effect veroorzaakt door geioniseerde 

restgas atomen te reduceren, maken de kanalen van de tweede 

kanalenplaat een hoek van 13• met de normaal. Het gevolg hiervan is 

echter een afbeeldingsfout op de collectorplaat. Deze afbeeldingsfout 

kan voorkomen worden door een derde kanalenplaat met rechte kanalen 

toe te voegen. Zolang deze derde kanalenplaat niet aanwezig is, kunnen 

de spectra door databewerking gecorigeerd worden [MEU91]. 

Q<P 

Ionengeleidingsbuis 

Qtot 

figuur 10 Het detectorsysteem. 
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De ladingscollector 

Om de positie van de electrenenwolk om te zetten in signalen 

voorEen ~wordt gebruik gemaakt van een ladingscollector (zie figuur 

11) . Omdat zowel de afstand tot de hartlijn als de azimutale hoek 

van de positie waar de electrenenwolk de ladingscollector treft van 

belang is moet de collectorplaat plaatsgevoelig zijn. De energie van 

het verstrooide ion wordt bepaald met behulp van een set gouden strips 

waarvan de breedte met de straal, die een maat voor de energie is, 

toeneemt; de E strips. De azimutale hoek van het verstrooide ion wordt 

bepaald met behulp van een set gouden strips die in breedte toenemen 

met de azimutale hoek; de ~ strips. De breedte van de strips op de 

plaats waar de electrenenwolk op de collectorplaat valt bepaalt de 

hoeveelheid lading die via de strips wordt afgevoerd. De breedte van 

de strips is dusdanig gekozen dat de ladingssignalen (Q1 en QE) 

evenredig zijn met energie en azimutale hoek van het ion dat de 

electrenenwolk heeft veroorzaakt. Om onderlinge beïnvloeding van de 

E en ~ signalen te voorkomen zijn tussen de 14 E strips en 14 ~ strips 

afschermstrips gemaakt die verbonden zijn met de roestvrijstalen 

achterkant van de collectorplaat. Het azimutale bereik is geen 360 o 

maar 3 2 0 o , omdat in de dode hoek van 4 0 o gouden signaaldraden 1 iggen 

om de E en ~ signalen af te voeren. Omdat een grotere ladingswolk 

een grotere Q1 en QE tot gevolg heeft moet een normeringssignaal 

gebruikt worden dat evenredig is met de grootte van de electrenenwolk. 

Dit normeringssignaal (Qtot) wordt verkregen door het ladingsverlies 

van de tweede kanalenplaat te meten wanneer een electrenenwolk de 

kanalenplaat verlaat [KNI83] en het verlies aan lading door de 

voedingsbron gecompenseerd wordt (zie figuur 10). 
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Q~ 

figuur 11 De collectorplaat, zonder afschermstrips. 
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De signaalverwerking 

Om een spectrum te verkrijgen moeten de drie signalen Q1 , QE 

en Qtot verwerkt worden (zie figuur 12). Hiervoor worden de drie 

signalen eerst versterkt met drie ladingsgevoelige voorversterkers 

(Canberra 2006 voor Q1 en QE en Canberra 2003BT voor Qt~> • Door de 

Canberra 2003BT voorversterker wordt ook een snelle timingpuls 

geproduceerd die evenredig is met de grootte van de ladingswolk. De 

snelle timingpuls wordt voor drie doeleinden gebruikt. 

* Het scheiden van het signaal van de ruis met een low level 

discriminator. 

* Om een dode tijd te genereren van circa 1, 5 J.LS waarin alle andere 

signalen genegeerd worden zodat Q1 , QE en Qtot verwerkt kunnen 

worden. 

* Het creëren van een ADC triggerpuls. 

In de volgende stap worden de signalen versterkt en gevormd door drie 

Canberra 2110 timing filter amplifiers. Vertragingslijnen worden 

gebruikt om het maximum van de signalen met de triggerpuls voor de 

ADC' s samen te laten vallen. De hoogte van de signalen worden omgezet 

in 8 bits digitale signalen door ADC's (Analog Devices MATV-0811). 

Omdat alleen het genormeerde E en ~ signaal een maat is voor de energie 

en de azimutale hoek van het verstrooide ion moeten de signalen Q~ 

en QE gedeeld worden door Qtot. 

E = QE/Qtot 

~ = QI/Qtot 

( 4a) 

(4b) 

Deze deling moet van wege de vereiste hoge verwerkingssnelheid (tot 

600.000 delingen per seconde) hardwarematig plaatsvinden. Gekozen 

is voor een electronische look-up tabel. Hierbij vormen teller (Q~ 

of QE) en noemer (Qtot> van de deling samen het adres van een register 

in de look-up tabel waar de uitkomst van de deling in opgeslagen is. 

De uitkomsten van de twee delingen vormen samen het adres van een 

register in een multi channel analyzer (MCA). 
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De inhoud van dit register wordt telkens met één verhoogd indien het 

register aangesproken wordt. Na een meting wordt het MCA geheugen 

uitgelezen door een HP9000/300 computer en kan verdere databewerking 

plaatsvinden. In een EARISS spectrum (zie figuur 14) staan langs de 

assen de energie en de azimutale hoek. Het aantal gedetecteerde ionen 

in elk (E,~) punt wordt aangegeven met de kleur van het punt (blauw 

of licht: weinig ionen, rood of donker: veel ionen). 

AP 

MCA 

AP 

AP 

HP 

TIME t-----' trigger 

figuur 12 De signaalverwerking, waarbij PR een ladingsge

voelige voorversterker, AP een versterker, DL 

een vertragingslijn, DIV een hardware deler, MCA 

het multi channel analyser geheugen en HP de 

HP9000/300 computer is. 
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Het vacuümsysteem 

Het vacuümsysteem bestaat uit een centrale bol waaraan in 

verticale richting de EARISS ionenbron (Leybold IQE12/38) en het 

bundelgeleidingssysteem gekoppeld is (zie figuur 13). Het preparaat 

in de centrale bol dat met een 6 assige manipulator van Panmure 

Instruments georiënteerd worden kan, is met een Riber TUM D10 oventje 

te verhitten. De temperatuur van het preparaat is met een thermokop

pel vinger te meten. Het verwisselen van preparaten geschiedt met behulp 

van een magnetisch manipuleerbare preparaatstok. In totaal kunnen 

8 preparaten onder vacuümcondities (10" 8 mbar) bewaard worden, 7 in 

een opslagkamer en 1 in het sluissysteem. Verder is een sputterkanon, 

een LEED (Low Energy Electron Diffraction) apparaat en een TOF (Time 

Of Flight) installatie aanwezig. De drukken van 3.10"9 mbar worden 

verkregen door te pompen met een turbopomp, twee ionengetterpompen 

en twee titaansublimatiepompen met cryoschilden. Drukken van 10" 11 

mbar zijn in het verleden reeds gehaald, maar om in dit drukbereik 

te komen is geen moeite gedaan. Voor de analyse van het restgas is 

een Balzers massaspectrometer aanwezig. 

Ionenbron 

Preparaat-

Preparaatopslag
kamer 

figuur 13 Het vacuümsysteem. 
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De experimenten 

De energieafbeelding 

Tot januari 1991 moest regelmatig een nieuwe collectorplaat 

gemonteerd worden omdat één of meer ~ strips doorgebrand waren. De 

oorzaak van dit doorbranden van de ~ strips bij de kleinste breedte 

van de goudsporen werd gezocht in een doorslag van de hoogspanningsaan

voerlijnen van de collectorplaat naar aarde [BER91]. De doorslag kan 

voorkomen worden door de collectorplaat die normaal op een 

hoogspanningspotentiaal staat, te aarden. Het nadeel van deze 

doorslagpreventie is echter dat V3 een constante waarde van circa 

2, 9 kV krijgt. Ondanks de constante naversnelspanning is het mogelijk 

steeds een ander deel van het spectrum te meten door de pass energie 

te varieren. Aangezien geen ~ strips meer zijn doorgebrand sinds de 

collectorplaat geaard werd mag geconcludeerd worden dat het doorbranden 

van ~ strips voorkomen kan worden door de hoogspanningsleidingen zo 

te veranderen dat geen doorslagen meer kunnen plaatsvinden indien 

de collectorplaat op een hoogspanningspotentiaal staat. 

In theorie geldt voor een ion met energie Ef, zolang voldaan 

is aan vergelijking (3), dat het afgebeeld wordt in: 

Et + eV3 - Epass = 40 + # 
0' 12 Epass Epass 

(5) 

Hierin is #ef het energiekanaalnummer van energie Ef' 40 is de breedte 

van het energie interval in kanalen en #epass is het energiekanaal waarin 

elke Epass afgebeeld wordt. Dit betekent dat een bijna lineair verband 

bestaat tussen #ef en Epass • 
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Om te zien of de plaats van een piek inderdaad lineair schuift 

met de pass energie en om het lineaire bereik van het, 12% Epass grootte, 

energie bereik te bepalen zijn metingen gedaan met een 2 keV Ne+ bundel 

aan een Au (110) kristal en met een 3 keV Ne+ bundel aan een AuPd 

preparaat met 20% Au en 80% Pd. Door een EARISS spectrum te sommeren 

over alle azimut waardenonstaat een conventioneel LEIS spectrum waarin 

het aantal gedetecteerde ionen uitstaat tegen het kanaalnummer. 
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figuur 14 Hoe uit een EARISS spectrum een energie of een 

azimutale distributie onstaat. Gemeten met een 3 keV 

Ne+ bundel aan Ni (100) bij Epass = 3700 eV. Dit is geen 

spectrum verkregen door datamanipulatie. 
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Bij het sommeren worden alle ionen opgeteld die bij een bepaalde E 

waarde en willekeurige~ zijn gedetecteerd. Omdat een EARISS spectrum 

door de tweede kanalenplaat een s vorm vertoont levert dit een 

vertekend beeld op. Met datamanipulatie kan de S vorm recht gebogen 

worden waardoor de energie distributie ook verandert (zie figuur 14 

en 15). 
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figuur 15 Hoe uit een EARISS spectrum een energie of een 

azimutale distributie onstaat. Gemeten met een 3 keV 

Ne+ bundel aan Ni (100) bij Epass = 3700 eV. Dit is een 

gemanipuleerd spectrum, waarbij de s vorm (zie pagina 

16) recht gebogen is. 
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In figuur 16 is het kanaalnummer van de goudpiek en de breedte 

van de goudpiek in kanalen uitgezet tegen de pass energie. Tevens 

zijn in de figuur de theoretische verwachtingen voor de piekbreedte 

en de plaats van de piek weergegeven. Van Epas = 4800 eV tot E = s pass 
5100 eV bestaat een lineair verband tussen de pass energie en de plaats 

van de piek. De verplaatsing per kanaal bedraagt in het lineaire gebied 

14 , 9 ± 0, 6 eV hetgeen goed overeenkomt met de theoretische verwachting 

(circa 600 eV afgebeeld in 40 kanalen) . Aan de randen (E~~ < 4800 

eV en Epass > 5100 eV) schuift de piek niet meer. Door de energie van 

de gedetecteerde ionen (Ef + eV3 ) te vergelijken met de E~ss waarbij 

de piek niet meer schuift, kan het deel van het, door Epass bepaalde, 

energie interval bepaald worden waarin een lineair verband bestaat 

tussen energie en kanaalnummer. Uit dit experiment volgt dat alleen 

in de middelste 68% van het energie interval (12% Epass> een lineair 

verband bestaat tussen energie en kanaalnummer. Dit komt niet overeen 

met de theorie dat in het gehele, 12% Epass grootte, energie interval 

een lineair verband tussen energie en kanaalnummer bestaat. De 

piekbreedte heeft in een energie interval van slechts 200 eV (van 

Epass = 4850 eV tot Epass = 5050 eV) de maximale waarde. Dit geeft wederom 

aan dat de energieafbeelding in een kleiner dan verwacht gebied lineair 

is. 

In figuur 17 is het kanaalnummer van de Au piek en de Pd piek 

van het AuPd preparaat als functie van de pass energie weergegeven. 

In deze figuur komt de energieverplaatsing per kanaal die 12, 4 ± o, 8 

eV bedraagt goed overeen met de theorie (circa 490 eV afgebeeld in 

40 kanalen) . Door de randeffecten lijkt het energie verschil tussen 

de goudpiek en de paladiumpiek slechts 311 ± 14 eV ( 25, 1 ± 1, 1 kanalen) 

in plaats van de berekende 382 ev. Uit dit experiment blijkt dat in 

de middelste 70% van het energie interval een lineair verband bestaat 

tussen energie en kanaalnummer. Deze resultaten komen overeen met 

het experiment waarin het kanaalnummer van een Ni piek (primaire bundel 

3 keV Ne en Epass = 2000 eV) werd uitgezet tegen v 3 [BER91]. Hierbij 

bleek in de middelste 67% van het energie interval een lineair verband 

tussen energie en kanaalnummer te bestaan. 
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Een mogelijke verklaring voor het slechts ten dele lineair zijn 

van het afgebeelde energie interval is het gedeeltelijk naast de gouden 

strips vallen van de electrenen wolk. Van de tweede kanalenplaat 

vertrekt een ladingswolk met een Gaussisch intensiteitsprofiel en 

een straal van circa 3 mm. De lading van deze ladingswolk zal over 

meerdere E en ~ strips worden verdeeld zodra de ladingswolk de 

collectorplaat treft. Indien de electrenenwolk de collectorplaat aan 

de buitenkant treft kan het zijn dat een deel van de ladingswolk niet 

op de E strips valt waardoor een kleiner E signaal dan verwacht wordt 

afgegeven aan de signaalverwerking. Dit kan een verklaring zijn voor 

het randeffect bij de hoge E kanalen omdat behalve dat het E signaal 

afneemt doordat de electrenenwolk niet volledig op de E strips valt, 

het E signaal toeneemt omdat het deel van de ladingswolk met een 

grotere ladingsdichtheid op de bredere E strips valt (zie figuur 11) . 

Samen kunnen deze effecten ervoor zorgen dat de piek niet meer schuift. 

Het randeffect bij de lage E kanalen kan, uitgaande van bovenstaande 

verklaring, niet verklaard worden omdat de E strips naar binnen toe 

smaller worden. Om het randeffect voor de lage E kanalen te kunnen 

verklaren, kan gedacht worden aan de productie van secundaire 

electrenen veroorzaakt door het botsen van een deel van de ladingswolk 

tegen de geleidingsbuis voor de ionen (zie figuur 10), die de afname 

van het E signaal compenseert. Omdat een kleinere electronenwolkstraal 

de randeffecten zal verminderen is het wellicht van belang de 

lineairiteit van het afgebeelde energie interval te meten als functie 

van de spanningen over de kanalenplaten. Hierbij moet worden opgemerkt 

dat bij te kleine electronenwolkstralen (kleiner dan circa 2 mm) het 

discrete patroon van de E strips in de spectra tevoorschijn kan komen 

[ACK90]. 
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De azimutale afbeelding 

Het EARISS apparaat kan van elk over 145° verstrooid ion niet 

alleen de energie bepalen maar ook de azimutale richting waarin het 

ion van het oppervlak vertrekt. Dit is de richting in het vlak 

loodrecht op de ionenbundeL Van oktober 1990 tot februari 1991 werden 

spectra gemeten waarbij het lage azimutale bereik ontbrak (zie figuur 

18), terwij 1 voor oktober 1990 spectra gemeten waren waarin het gehele 

azimutale bereik werd afgebeeld. Als verklaringen voor het ontstaan 

van deze halve spectra werd gedacht aan een gebroken kanalenplaat, 

een oxidelaag op de analysator en een niet optimale bundelafregeling. 

Omdat na vervanging van de kanalenplaten en het verwijderen van een 

mogelijke oxidelaag op de analysator nog steeds halve spectra gemeten 

werden, werd geconcludeerd dat een niet optimale bundelafregeling 

de oorzaak was voor het ontbreken van de onderste helft van de spectra. 

Na de bundel enkele malen helemaal opnieuw te hebben afgeregeld is 

het toch gelukt het gehele azimutale bereik af te beelden in de 

spectra. 
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figuur 18 Een spectrum waarin het lage azimutale bereik 

niet (goed) wordt afgebeeld, gemeten met een 3 

keV Ne+ bundel aan een Au (110) preparaat. 
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Door een EARISS spectrum te sommeren over alleE waarden ontstaat 

de azimutale distributie (zie figuur 14 en 15) . Indien ionen aan een 

amorf of polykristalijn preparaat verstrooid worden, ontstaat een 

homogene azimutale distributie aangezien er geen azimutale voorkeurs 

richting is. Uit experimenten blijkt dat bij dit soort preparaten 

de gemeten azimutale distributie toch gepiekt is. Indien gesteld wordt 

dat de gepiekte azimutale distributie toch preparaat afhankelijk is, 

moet de structuur veranderen door azimutrale rotatie van het preparaat. 

In figuur 19 zijn twee azimutale distributies te zien die gemeten 

zijn bij twee verschillende azimutale rotatiehoeken maar verder onder 

dezelfde experimentele omstandigheden. Bij beide azimutale distributies 

komen om de 3 0 • pieken voor die omdat de statistiek (aantal 

gedetecteerde ionen per azimutaal kanaal > 10. 000) slechts fluctuaties 

van circa 1% kan verklaren en de pieken fluctuaties van circa 15% 

veroorzaken, als een reëel effect moeten worden beschouwd. Omdat de 

plaats van deze pieken bij beide azimutale distributies ongeveer 

dezelfde is terwijl de preparaten in het azimutale vlak 45• ten 

opzichte van elkaar geroteerd zijn mag geconcludeerd worden dat de 

gepiekte azimutale distributies niet preparaat afhankelijk zijn. Om 

na te gaan of deze gepiekte structuur alleen onder deze experimentele 

omstandigheden ontstaat is ook gemeten aan andere preparaten met 

verschillende ionen bundels. In figuur 20 zijn azimutale distributies 

te zien, gemeten onder andere experimentele omstandigheden. In deze 

azimutale distributies vallen weer de om de circa Jo• terugkerende 

pieken op. Zelfs de gepiekte structuur in figuur 20a waar gemiddeld 

350 ionen per azimutaal kanaal zijn gedetecteerd, is niet te verklaren 

door de statistische fout, deze bedraagt namelijk slechts 5% terwij 1 

de fluctuaties circa 15% bedragen. Om na te gaan of er sprake is van 

een effect dat periodiek als functie van het azimutale kanaal voorkomt 

is Fourier analyse op enkele spectra toegepast. Hieruit blijkt dat 

in de azimutale distributies geen periodiciteit aanwezig is. 
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figuur 19 Azimutale distributies gemeten aan 

verschillende preparaten. 

a) 2 keV 3He op Ni ( 111), Epass = 4600 eV, ~=0 o 

b) 2 keV 3He op Ni ( 111) , Epass = 4600 eV, ~=45 o 
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figuur 20 Azimutale distributies gemeten aan 

verschillende preparaten. 

a) 2 keV 3He+ bundel op C, Epass = 3700 eV 

b) 3 keV Ne+ bundel op NI (100), Epass = 3700 eV 
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Uit het voorgaande kan geconcludeerd worden dat de gepiekte 

structuur van de azimutale distributies apparaat afhankelijk is. Indien 

gesteld wordt dat de gepiekte structuur ontstaat door een samenspel 

van de Qtot distributie en de waarden in de azimutale look-up tabel 

moet dit ook volgen uit een simulatie van het delingsproces. Uit de 

simulatie blijkt dat een homogeen verdeeld signaal door de deling 

homogeen blij ft op een ruis van circa 2% na. Omdat dit geen verklaring 

biedt voor de fluctuaties van 15% in de gepiekte azimutale distributie 

mag geconcludeerd worden dat het genormeerde azimutale signaal niet 

homogeen is. De conclusie dat de inhomogene azimutale distributie 

niet door de signaal verwerking na de voorversterker veroorzaakt wordt, 

wordt nog versterkt door het feit dat indien de azimutale versterkings

factor verlaagd wordt het spectrum en dus ook de azimutale distributie 

krimpt maar de verhouding tussen de pieken in de azimutale distributie 

dezelfde blijft. 

De reden voor het inhomogene genormeerde azimutale signaal zal 

dus gezocht moeten worden in processen die plaatsvinden voor de 

signaalverwerking. Zo zou een van de kanalenplaten bij bepaalde 

azimutale hoeken een grotere versterkingsfactor kunnen hebben dan 

op andere plaatsen. De vorm van de ionenbundel zou in plaats van 

cirkelvormig stervormig kunnen zijn waardoor in bepaalde azimutale 

richtingen meer ionen verstrooid worden. Experimenten zullen moeten 

aantonen of en hoe deze inhomogene azimutale afbeelding verholpen 

kan worden. 
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Om de nog niet te voorkomen gepiekte azimutale structuur kwijt 

te raken is gedacht aan het normeren van gemeten azimutale 

distributies. Hierbij worden twee azimtale distributies per ~ kanaal 

op elkaar gedeeld. De genormeerde azimutale distributie van twee onder 

dezelfde experimentele omstandigheden gemeten spectra zal een rechte 

vloeiende lijn moeten zijn. In figuur 21 zijn zowel de twee 

oorspronkelijke azimutale distributies als de genormeerde azimutale 

distributie te zien. Aangezien de statistische fout in de beide 

oorspronkelijke azimutale distributies 1% bedraagt, kunnen de 10% 

grootte fluctuaties in de genormeerde azimutale distributie niet 

verklaard worden tenzij aangenomen wordt dat er zoals de Fourier 

analyse al aanduidde, sprake is van een in hoge mate random proces, 

waardoor niet telkens op dezelfde plaats in de azimutale distributies 

een piek ontstaat. De normering is dus niet bruikbaar om de gepiekte 

structuur kwijt te raken, maar kan wel gebruikt worden om verschillen 

tussen twee azimutale distributies duidelijker te maken. 
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Om de lineariteit van het azimutale bereik te verifiëren is 

gebruik gemaakt van het thermokoppelvingertje. Met dit thermokoppelvin

gertje kan een macroscopisch blokkeereffect veroorzaakt worden zodat 

in de richting van het thermokoppelvingertje een dip in de azimutale 

distributie ontstaat. In de thermokoppeldip (zie figuur 23) bedraagt 

het maximale signaalverlies 90% en de dipbreedte op halve diepte 

bedraagt 80 ° • De dip had bij perfecte azimutale resolutie rechthoekig 

moet zijn, maar de afval van 90% vindt plaats in 30° hetgeen wordt 

veroorzaakt door de niet optimale azimutale resolutie die dus circa 

15° bedraagt. Omdat het thermokoppelvingertje meedraait indien het 

preparaat azimutaal geroteerd wordt, is het mogelijk bij verschillende 

$ waarden een dip in de azimutale distributie te veroorzaken (zie 

figuur 23). In figuur 22 is de plaats van de dip in de azimutale 

distributie uitgezet tegen de hoek waarover het preparaat gedraaid 

is ten opzichte van de laadpositie. Hieruit blijkt dat de verplaatsing 

0,223 kanaal per graad is. Dit resulteert samen met een azimutaal 

bereik van 70,5 ± 2,1 kanalen in een azimutale bereik van 315 ± 10° 

waarin een lineair verband bestaat tussen azimutale hoek en kanaalnum-

mer. 
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Het Ni (100) c(2x2) S systeem 

Om te onderzoeken of met de EARISS structuuronderzoek in een 

meting mogelijk is, is gemeten aan het bekende Ni {100) c{2x2) s sys

teem [MAC87]. Hierbij zitten zoals te zien in figuur 24 des atomen 

in een c{2x2) rooster boven op het Ni {100) kristalrooster. Daardoor 

onstaan in de {010) en {001) richtingen banen waar tussen elke twee 

Ni atomen een S atoom zit. In deze richtingen kunnen zowel blokkeer

als schaduweffecten optreden. Door de primaire ionen scherend op het 

oppervlak te schieten zal in de {010) en {001) richtingen het Ni atoom 

in de schaduwkegel van het S atoom liggen [THE76]. Door de primaire 

ionen loodrecht op het oppervlak in te schieten zal bij een 

terugstrooihoek van circa 125• een aan een Ni atoom verstrooid ion 

in de {010) en {001) richtingen geblokkeerd worden. 

0 Schaduweffect 

Blokkeereffect 

s 

figuur 24 Het Ni {100) c{2x2) systeem met blokkeer- en 

schaduweffecten. 
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Om S op het Ni (100) kristal in een c(2x2) structuur te krijgen 

moet het kristal tot ongeveer 650 ° C verhit worden [THE73) omdat dan 

s bulkverontreinigingen naar het oppervlak segregeren. Omdat tijdens 

verhitting geen s te detecteren was (met een 2 keV He bundel) is het 

kristal 1 uur lang bij 450° c in een omgeving van 10% H2S en 90% H2 

gas bij atmosferische druk ingezwaveld waarna het kristal uitgestookt 

is op 700 ° c zodat de oppervlakte S de bulk in kon diffunderen [ BAR69). 

Na deze behandeling werd tijdens verhitting wel s gedetecteerd. Om 

de kristalassen van het Ni (100) kristal te bepalen zijn Laue opnamen 

gemaakt waaruit de (010) en (001) richtingen duidelijk zijn af te 

leiden. 

Om een voldoende nauwkeurige azimutale resolutie te hebben, is 

gebruik gemaakt van Mo maskers met in het midden ronde gaatjes zodat 

de aan Ni en s verstrooide ionen alleen afkomstig kunnen zijn van 

een spot ter grootte van het gat in het masker. De maskers zijn van 

Mo gemaakt omdat onder de gebruikte experimentele omstandigheden de 

Ni en Mo piek onderscheidbaar zijn. Omdat alleen over 145 ° verstrooide 

ionen gedetecteerd worden, onstaat een schaduwband waarvandaanminder 

verstrooide ionen de analysator kunnen bereiken (zie figuur 25). Deze 

schaduwband neemt toe met de dikte van het masker totdat de schaduwband 

het hele gat beslaat. Het is dus van belang een dun masker te gebruiken 

en dit stevig op het preparaat te klemmen. Volgens Hellings [HEL86) 

geldt voor de azimutale resolutie, ~~' zonder azimutselector: 

= ( 1 , 7 4 + 16 , 18 ~ E' ) ar c tan ( r ) 
Epass 135 I 4 7 mm 

(6) 

Hierin is r de straal van de spot waar de ionenbundel het preparaat 

treft in mm. 
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Ni (100) 

figuur 2 5 De schaduwband waarvandaan minder ion in de 

analysator komen kan, veroorzaakt door het ge

bruik van een masker. 

Volgens vergelijking (6) en de ionen afkomstig uit de schaduwband 

verwaarlozend is er sprake van een azimutale resolutie van 2, 7 ° indien 

het masker met het gat van 2 mm wordt gebruikt. De azimutale resolutie 

bedraagt 6, 7 ° indien het masker met het gat van 4 mm wordt gebruikt. 

Het gebruik van maskers met nog kleinere gaten is af te raden omdat 

dan het Ni signaal niet meer boven de achtergrond uitkomt zodat de 

positionering van het preparaat door de countrate te optimaliseren 

in een energie interval waarin alleen de Ni piek valt, niet meer 

mogelijk is. 
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Gegeven de geometrie van de EARISS is gekozen voor het onderzoeken 

van het Ni (100) c(2x2) s systeem met het blokkeereffect. Omdat de 

EARISS alleen ionen detecteerd die over 145° verstrooid zijn en het 

blokkeereffect het sterkst is in de richting van het zwavel atoom 

zal het blokkeereffect de azimutale distributie het meest beïnvloeden 

indien het preparaat circa 18° gekanteld wordt om de (010) of (001) 

richting. Hierdoor onstaat één richting waarin het blokkeereffect 

gemeten kan worden (zie figuur 26). Gekozen is om de Ni piek te meten 

met een 3 keV Ne+ bundel omdat·deze ionen na verstrooiing aan een 

Ni atoom een lagere snelheid hebben dan indien er gebruik zou zijn 

gemaakt van een He+ bundel. Dit is van belang omdat de blokkering 

door een s atoom het meeste effect heeft indien er een grote interac

tietijd is, hetgeen overeenkomt met een lage snelheid van het ion. 

Om het blokkeereffect beter te kunnen zien, is gekozen voor verge

lijking van de azimutale distributies met en zonder S door deze op 

elkaar te delen. Dit is van belang omdat door het kantelen van het 

preparaat het profiel van de gemeten azimutale distributies verandert 

(zie figuur 27). 
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figuur 27 De azimutale distributie zonder s op het Ni met 

een 3 keV Ne+ bundel gemeten bij 

a) 7=o· en ~=o· en 

b) 7=18. en ~=o·. 
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De verstrooiing van de Ne ionen aan de Ni atomen resulteert in 

een strooihoek eNi en de mogelijke tweede verstrooiing van de Ne ionen 

aandeS atomen resulteert in een strooihoek es. Het Ni signaalverlies 

door de aanwezigheid van S op het Ni (100) kristal bestaat uit twee 

separate effecten: 

* door de oriëntatie van het preparaat bestaat geen enkele combi

natie van eNi + es waarvoor een Ne ion de analysator binnen komen 

en dus gedetecteerd worden kan. 

* eNi + es is zodanig dat een Ne ion de analysator binnen kan, maar 

door interactie met het S atoom wordt het ion geneutraliseerd 

en dus niet gedetecteerd. 

De twee strooihoeken zijn berekenbaar maar aangezien het preciese 

verband tussen verstrooiing en neutralisatie niet bekend is, is alleen 

een theoretische verwachting van de signaalafname veroorzaakt door 

het blokkeereffect te geven. Omdat es afhankelijk is van de dichtste 

nadering tussen Ne ion en S atoom is het blokkeereffect gemeten als 

functie van de kantelhoek V met het masker met een gat van 2 mm. Het 

blokkeereffect van Ni door S vindt zoals reeds vermeldt allleen plaats 

in de (010) en (001) richtingen, in de richtingen die 45° van deze 

blokkeerrichtingen verschillen zal geen blokkeereffect kunnen optreden 

omdat er geen S atomen zijn die de doorgang van de Ne ionen kunnen 

blokkeren. Om dit na te gaan is het blokkeereffect gemeten als functie 

van de azimutale rotatiehoek van het preparaat ~ bij een kantelhoek 

V van 18° met beide maskers. In figuur 28 zijn de theoretische 

verwachtingen van het blokkeereffect als functie van V bij ~=0° en 

voor ~=45° bij V=18° te zien. Bij deze theoretische verwachtingen 

is geen rekening gehouden met de azimutale resolutie. 
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-45° oo 45° -45° oo 45° 

Y=oo ~=oo Y=18° ~=oo 
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Y=14 ° ~=0 o Y=18 ° ~=45 ° 

figuur 28 Het verwachte effect van het blokkeereffect als 

functie van Y bij ~=0° en bij Y=l8° en ~=0°, 

45 



Bij het meten van het blokkeereffect zijn bij elke ~ en lf metingen 

gedaan vóór verhitting, tijdens verhitting en na verhitting. Tijdens 

verhitting was de countrate veroorzaakt door aan Ni verstrooide ionen 

circa 65% van de countrate vóór en na verhitting. De oorspronkelijke 

azimutale distributies die voor elke deling gebruikt zijn hebben een 

dusdanige statistiek (aantal counts per azimutaal kanaal > 5.000, 

zie figuur 27} dat de statistische fout in de genormeerde azimutale 

distributies maximaal 3% bedraagt. Tijdens de metingen waarbij het 

preparaat verhit was, werd een lineair verband waargenomen tussen 

bundelstroom en countrate zodat verondersteld mag worden dat het 

sputteren van s verwaarloosbare effecten heeft. In figuur 29 zijn 

de genormeerde azimutale distributies (azimutale distributie tijdens 

verhitting gedeeld door een azimutale distributie vóór verhitting) 

als functie van lf te zien. De genormeerde azimutale distributies als 

functie van~ bij lf=la· geven met beide maskers resultaten die niet 

significant afwijken van de figuren 29d. 
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figuur 29 Genormeerde azimutale distributies gemeten met 

een 3 keV Ne+ gemeten aan het S/Ni systeem als 

functie van de kantelhoek lf bij ~=o·. 

a) lf=o· 
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figuur 29 Genormeerde azimutale distributies gemeten met 

een 3 keV Ne+ gemeten aan het S/Ni systeem als 

functie van de kantelhoek' bij ~=0°. 

b) '=7° 

c) '=14° 
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figuur 29 Genormeerde azimutale distributies gemeten met 

een 3 keV Ne+ gemeten aan het S/Ni systeem als 

functie van de kantelhoek ~bij ~=0°. 
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e) ~=20° 
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Daar de gemeten resultaten sterk afwijken van de verwachtingen 

moeten, om de resultaten te kunnen begrijpen, een drietal gemeten 

effecten verklaard worden: 

* Het afnemen van de Ni countrate met 35% zonder dat een 

hoekafhankelijk effect gemeten wordt voor '=0°. 

* Het ontbreken van enig verschil in genormeerde azimutale 

distributie als functie van ~ bij bepaalde '· 

* Een slechts 20% diepe blokkeerdip bij '=18°. 

Bovenstaande effecten kunnen begrepen worden indien neutralisatie 

van reeds aan Ni verstrooide ionen een aanzienlijke rol speelt over 

afstanden van ion tot S atoom ter grootte van een s ionenstraal. Dit 

is niet onwaarschijnlijk omdat de electrenenwolk die bij het s atoom 

hoort uitgesmeerd is over een bol met de ionenstraal [SOU86,VER90]. 

In dat geval zal bij '=0° tot 40° aan weerszijden van de (010) 

respectievelijk (001) richting een sterke signaalreductie plaatsvinden. 

Omdat de ene helft van de Ni atomen in de (010) richting S atomen 

als buren heeft en de andere helft in de (001) richting s atomen als 

buren heeft zal door superpositie van de signaalreducties, een homogene 

Ni signaalreductie optreden zodat geen azimutaal hoekafhankelijk effect 

meetbaar zal zijn (zie figuur 30). Een 35% sterke Ni signaalreductie 

kan alleen verklaard worden indien in het gebied waar neutralisatie 

kan optreden circa 80% van de reeds aan Ni verstrooide ionen 

geneutraliseerd worden. Door het preparaat 18° te kantelen ontstaat 

bovenop de 35% Ni signaalreductie een dip met een diepte van 20% van 

het overgebleven Ni signaal. Deze extra Ni signaalreductie ontstaat 

omdat door het blokkeereffect en door neutralisatie nog minder ionen 

gedetecteerd kunnen worden dan bij '=oo. 
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Dat deze dip niet dieper is, is te verklaren omdat de helft van de 

ionen in de omhooggekantelde richting geen s atomen als buren hebben 

en dus altijd aan het Ni signaal bijdragen. Hierdoor kan maximaal 

een signaalreductie van 50% van het oorspronkelijke (Ni (100) zonder 

S) Ni signaal gehaald worden. Dit wordt in het experiment voor '1"=18 o 

gehaald omdat 80% (overgebleven Ni signaal in dip) * 65% (overgebleven 

signaal tijdens verhitting) ongeveer 50% van het oorspronkelijke Ni 

signaal is. Het ontbreken van enig meetbaar effect van azimutale 

rotatie van het preparaat kan begrepen worden indien de effecten in 

de (010) en (001) richtingen elkaar overlappen waardoor supperpositie 

van deze effecten bij elke azimutale rotatiehoek ~hetzelfde resultaat 

heeft . 

• 
s 

(010) (001) 

------

Ni Ni 

Neutralisatiegebied 

• 
s 

figuur 30 Het gebied waar uitgaande van neutralisatie 

binnen de ionenstraal van s, neutralisatie kan 

optreden voor '1"=0°. 
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Uit het bovenstaande blijkt dat een sterke neutralisatie een 

verklaring kan bieden voor de gemeten resultaten. Hiermee is nog niet 

bevestigd dat de azimutale resolutie bij gebruik van de maskers 

inderdaad 2,7° respectievelijk 6,7° is. Ackermans [ACK90] heeft 

afgeschat dat de straal van de ionenbundel circa 2,5 mm is. Uit 

experimenten met het masker met het gat van 4 mm blijkt dat zowel 

een Ni piek als een Mo piek gemeten kan worden, hetgeen duidt op een 

ionenbundelstraal van meer dan 2 mm. Een ionenbundelstraal aannemend 

van 2, 5 mm moet de resolutie in het experiment met het ther

mokoppelvingertje 12 ° zijn geweest. Dit komt wat orde grootte betreft 

goed overeen met de gemeten waarde voor de azimutale resolutie van 

circa 15 o • Indien aan het Ni ( 100) c ( 2x2) S systeem met een ionenbun

delstraal van 2,5 mm gemeten zou zijn, zou de azimutale resolutie 

zelfs 10° zijn geweest. De reden waarom toch maskers gebruikt zijn 

is dat voor het kunnen meten aan een zuiver blokkeereffect van Ni 

door s een azimutale resolutie van ten minste 10 o nodig is. Door een 

verkeerde versie van vergelijking (6) [ACK90] te gebruiken is de 

azimutale resolutie met een ionenbundelstraal van 2, 5 mm ongunstiger 

ingeschat dan 10° zodat gekozen is voor experimenten met maskers. 

Toch kunnen maskers nog van pas komen. Indien bijvoorbeeld een 

hoogenergetisch deel van een spectrum (Ef is groot) met groot oplossend 

vermogen in E en V gemeten moet worden zal een kleine Epass gebruikt 

moeten worden. Hierdoor kan de azimutale resolutie dusdanig slecht 

worden dat de azimutale resolutie verbeterd moet worden door beperking 

van de bundelspot die het preparaat treft. 
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Conclusies 

In het energie interval dat door de EARISS gemeten wordt is in 

de middelste 70% ,van de 12% E~~' een lineair verband tussen het 

E kanaalnummer en de energie. Buiten dit 70% grootte bereik verplaatst 

de piek bijna niet meer. 

Met behulp van het thermokoppelvingertje kan een macroscopisch 

blokkeereffect veroorzaakt worden waarmee bepaald is dat in het gehele 

315 ± 10 ° grootte azimutale bereik een lineair verband bestaat tussen 

het~ kanaalnummer en de azimutale hoek. De azimutale resolutie tijdens 

dit experiment van circa 15° klopt met de theoretische verwachting 

dat de azimutale resolutie zonder azimut selecter 12° moet zijn. 

Het blokkeereffect van Ni doorSin het Ni (100) c(2x2) s systeem 

is met de EARISS meetbaar. De gemeten resultaten komen niet overeen 

met de verwachtingen, hetgeen verklaard kan worden door een sterk 

neutralisatie effect aan te nemen. 

Een bundelprofielanalysator is zeer wenselijk omdat deze het 

experimenteren zal vergemakkelijken en het inzicht in de bundeloptiek 

zal vergroten. 

De hypothese (BER91] over het doorbranden van de collectorplaat 

lijkt juist te zijn daar sinds de aarding van de collectorplaat deze 

niet meer doorgebrand is. Een betere doorslagpreventie in de vorm 

van bijvoorbeeld vacuümcoaxleidingen die het gebruik van V3 weer 

toestaat is zeer wenselijk. 

De gepiekte azimutale distributies die ontstaan indien homogene 

azimutale distributies verwacht worden, worden met zeer grote 

waarschijnlijkheid niet veroorzaakt door de signaalverwerking na de 

voorversterkers. De reden waarom het genormeerde azimutale signaal 

inhomogeen is, is nog niet bekend maar kan mede veroorzaakt worden 

door inhomogene versterking door de kanalenplaten. 
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