
 Eindhoven University of Technology

MASTER

De bouw van een Time Of Flight opstelling

Heier, Jeroen

Award date:
1992

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/e4b4965d-b3f6-49c8-bd81-7a29872b9233


Technische Universiteit Eindhoven 
Faculteit der Technische Nat uurkunde 
Vakgroep Vaste stof 

De bouw van 

een Time Of Flight 
opstelling 
J er oen Heier februari 1992 

Verslag van een afstudeeronderzoek verricht binnen de groep Fysica van Oppervlakken en 
Grens lagen. 

Afstudeerhoogleraar : Prof. dr. H.H. Brongersma 
Afstudeerbegeleider : ir. R.H. Bergmans 

Eindhoven, 15 februari 1992 



Samenvatting 

Er zijn diverse technieken om het oppervlak van een vaste stof te bestuderen. Bij de 
Time Of Flight-techniek schiet men een gepulste ionenbundel op het preparaatoppervlak 
waarna men, bij een bepaalde strooihoek, de vluchttijd meet van onder andere de verstrooi
de deeltjes. Uit het verkregen spectrum kan men dan de samenstelling en de structuur van 
het oppervlak bepalen. 

Tijdens de afstudeerperiode is het choppen van de ionenbundel theoretisch onderzocht. 
Op grond hiervan en op grond van de beslissing dat het bestaande gedeelte van de op
stelling zoveel mogelijk intact moest blijven, is besloten de "impulse sweeping" -methode 
toe te passen. Nadat er een chopper is gemaakt volgens de bovenstaande methode, is de 
oppervlaktesamenstelling onderzocht van twee Ni-éénkristallen. Daarbij werden, naast de 
Ni-pieken, ook andere pieken waargenomen, die het gevolg zijn van de vervuiling van het 
oppervlak. Verder zijn er structuureffecten gemeten bij het Ni(llO)-kristal. 

Het blijkt dat de interpretatie van de metingen wordt bemoeilijkt door het feit dat men niet 
precies weet hoe de ionenpuls er uit ziet. Verder is het van groot belang dat de gebruikte 
oppervlakken erg schoon zijn. 

Als resultaat van dit onderzoek zijn uiteindelijk een serie aanbevelingen geformuleerd waar
in voornamelijk verbeteringen worden voorgesteld op het gebied van het choppen van de 
ionenbundeL 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

Om het oppervlak van een vaste stof te kunnen bestuderen, zijn er de laatste tientallen ja
ren diverse analyse technieken ontwikkeld. Bij de meeste technieken gebruikt men deeltjes 
(bijvoorbeeld ionen of electronen) die op het oppervlak worden geschoten waarna men deze 
deeltjes of de deeltjes die vrij komen uit het oppervlak detecteert. Uit de meetgegevens 
kan dan informatie worden gehaald over de samenstellingen/of de structuur van het op
pervlak. Deze gegevens zijn van belang bij onderzoekingen op een groot aantal gebieden. 
Bijvoorbeeld op het gebied van corrosie bestrijding, micro-electronica en het verbeteren 
van katalysatoren. 

In de groep Fysica van Oppervlakken en Grenslagen wordt onder andere gewerkt met 
LEIS ( Low Energy Ion Scat tering). Bij deze techniek schiet men laag energetische (edel
gas) ionen (0.5 -10 keV) op het oppervlak en detecteert men de energie- en hoekverdeling 
van de verstrooide ionen (zie figuur 1.1). Deze techniek is zeer oppervlakte gevoelig om
dat de neutralisatiekans van edelgasionen erg groot is en de neutrale deeltjes niet worden 
gedetecteerd. Met behulp van het energiespectrum kan de samenstelling van de bovenste 
atoomlaag worden bepaald. Om een goede resolutie te krijgen, kijkt men bij de meeste 
LEIS-opstellingen naar de terugverstrooide ionen. Hierdoor zijn echter de lichte elementen 
(bijvoorbeeld H, C en 0), niet of alleen met zeer veel moeite te detecteren. De structuur
informatie wordt gehaald uit de hoekverdeling van de verstrooide ionen. 

Tijdens de afstudeerperiode is er verder gebouwd aan een Time Of Flight (TOF)
opstelling (zie figuur 1.2). Men gebruikt bij deze opstelling ook laag energetische edelgas
ionen maar in tegenstelling tot de LEIS-techniek meet men de vluchttijd van de deeltjes. 
Aangezien de lengte van het gevolgde traject bekend is, is deze tijd om te rekenen in een 
energie waarna de samenstelling van het oppervlak te bepalen is. Bij de TOF-techniek 
detecteert men, behalve ionen, ook neutrale deeltjes. Hierdoor kan de ionendosis die men 
nodig heeft om een tijdspectrum te maken beperkt blijven omdat de neutralen een aan
zienlijk deel vormen van de deeltjes die de detector bereiken. De oppervlakte gevoeligheid 
wordt bereikt door de bundel scherend op het oppervlak te schieten. Omdat men bij deze 
TOF-opstelling naar voorwaartse verstrooiing kijkt, is het ook mogelijk om recoil-deeltjes 
te detecteren. Dit zijn deeltjes die afkomstig zijn van het preparaatoppervlak zoals bij
voorbeeld zuurstof. In tegenstelling tot de gebruikelijke LEIS-technieken, kan men dus 
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Figuur 1.1: Een schematische representatie van de botsing tussen een zon en een atoom 

aan het preparaatoppervlak. Overgenomen uit {ACK90}. 
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Figuur 1.2: Een schematische weergave van de Time Of Flight opstelling. Door een 
gepulste spanning op de chopperplaten te zetten wordt de ionenbundel afgebogen. De io
nen kunnen alleen voor een zeer korte periode het diafragma passeren. Overgenomen uit 

{4CK90}. 
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met de TOF-opstelling via deze methode ook de lichte deeltjes (dus ook waterstof) detec
teren. De TOF-opstelling is gemonteerd op een LEIS-apparaat: de EARISS (Energy and 
Angle Resolved Ion Scattering Spectrometer). Hierdoor is het mogelijk een preparaat met 
beide, elkaar aanvullende, technieken te onderzoeken. Zie voor een uitvoerige beschrijving 
van de EARISS [ACK90]. 

In hoofdstuk 2 zal eerst nader worden beschreven hoe men uit de meetgegevens de 
samenstelling van het preparaatoppervlak kan bepalen. Daarna zal worden ingegaan op 
een aantal effecten die het mogelijk maken dat men met het TOF-opstelling ook informatie 
over de oppervlaktestructuur kan verkrijgen. In hoofdstuk 3 wordt de TOF-opstelling, met 
name de gebouwde chopper, uitvoerig beschreven. De experimenten die uiteindelijk met 
het apparaat werden uitgevoerd, worden besproken in hoofdstuk 4. In het laatste hoofdstuk 
zijn dan uiteindelijk de belangrijkste conclusies vermeld en naar aanleiding daarvan worden 
er nog enkele aanbevelingen gedaan. 
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Hoofdstuk 2 

Theorie 

In dit hoofdstuk zal eerst het model worden geïntroduceerd waarmee men op grond van 
de meetgegevens de samenstelling van het oppervlak kan bepalen. Dit model beschrijft 
de interactie tussen het ion en het oppervlakte atoom en is ook toepasbaar bij LEIS
experimenten. Bij de behandeling van dit model zullen we het steeds hebben over de 
energie van de betrokken deeltjes. Dit levert echter geen problemen op omdat via de 
relatie E = ~mZZt- 2 de energie kan worden vertaald in een looptijd t bij een gegeven massa 
m en een looplengte 1. 

In de daarop volgende paragraaf zal worden nagegaan of de benaderingen die in dit 
model zijn gemaakt ook gerechtvaardigd zijn. In de laatste twee paragrafen zal dieper 
worden ingegaan op de verschillende structuureffecten. Deze zijn onder te verdelen in 
effecten ten gevolge van meervoudige botsingen en effecten ten gevolge van schaduwwerking 
en blokkering. 

2.1 Het botsingsmodel 

Het model dat bij TOF wordt gebruikt om de interactie (Coulomb-repulsie) tussen de ionen 
en de oppervlakte atomen te beschrijven is een model dat er van uitgaat dat het enkelvou
dige elastische botsingen zijn die met klassieke methoden beschreven kunnen worden. De 
vibraties van het oppervlakte atoom worden verwaarloosd. In figuur 2.1 is de situatie vlak 
voor en vlak na de botsing weergegeven. 

Met behulp van de behoudswetten van energie en impuls is eenvoudig te berekenen 
dat, bij een gegeven strooihoek (), de volgende relatie tussen de beginenergie E1 en de 
eindenergie E3 geldt: 

(2.1) 

Hierin is r de verhouding tussen de massa van het atoom en de massa van het ion: 

(2.2) 
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Figuur 2.1: De situatie vlak voor (A) en vlak na de botsing (B). 

Omdat de impuls van een deeltje een positieve en reële grootheid is, moet bij formule 2.1 

de voorwaarden worden gesteld dat cos(O) ± Jr2 - sin2 (0) ~ 0 en dat (r2
- sin2 (0) ~ 0. 

Voorr-waarden groter dan 1 geeft daarom alleen het plusteken in formule 2.1 een fysisch 
relevante oplossing. Voor r-waarden kleiner dan 1 zijn er twee oplossingen mogelijk zolang 
r groter of gelijk is aan I sin( 0) j. In het geval dat 0 > 1r /2 (terugwaartse verstrooiing) volgt 
uit de bovenstaande voorwaarden dat men in dat geval alleen maar verstrooide deeltjes 
detecteert als de massa van het oppervlakte atoom groter is dan de massa van het ion 
(r>1). 

Het is ook mogelijk dat men een oppervlakte atoom, dat is losgekomen van het prepa
raatoppervlak, detecteert. Met behulp van dezelfde behoudswetten kan er ook een relatie 
gelegd worden tussen E1 en en de eindenergie van het oppervlakte atoom E 4 : 

1f 
0<,..;.,<-'+'-2 ( 2.:3) 

De beperking in <P moet worden opgelegd om ook hier een fysisch aanvaardbare oplossing 
te krijgen. 

Aangezien E1, 0, <P en m 1 bekend zijn, kan met behulp van de bovenstaande formules 
m 2 (de massa van het oppervlakte atoom) worden bepaald als de looptijd (voor een gegeven 
lengte l) en daarmee de energie E 3 of E4 gemeten is. 

2.2 Toepasbaarheid botsingsmodel 

Voordat men het model dat in paragraaf 2.1 is beschreven gaat toepassen, is het zinvol 
te bekijken of er aan de uitgangspunten van het model is voldaan. Omdat de Broglie
golfiengte van de gebruikte ionen ongeveer een factor 103 kleiner is dan de roosterafstand 
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tussen de atomen, kunnen we diffractie effecten verwaarlozen en ons inderdaad beperken 
tot een beschrijving met behulp van de behoudswetten voor energie en impuls. 

De interactietijd tussen het ion en het oppervlakte atoom is kleiner dan 10-15 seconden. 
Aangezien de karakteristieke roostertrillingstijd bij kamertemperaturen een typische waar
de heeft van 10-13 seconden (de vibratie-energie is::::::: 0.03 eV), is de veronderstelling dat de 
vibratie van het atoom aan het oppervlak kan worden verwaarloosd in eerste benadering 
juist (het ion ziet het opppervlakte atoom als het ware in rust). In de praktijk levert het 
vibreren van het oppervlakte atoom een bijdrage aan de waargenomen lijnverbreding van 
de pieken. 

Om te onderzoeken of het ion tijdens de interactie met één atoom geen invloed on
dervindt van andere atomen, moet men kijken naar de Coulombpotentiaal V(r). Voor de 
energieën die in de experimenten worden gebruikt (0.5-7 keV), moet men rekening houden 
met de afscherming van de kern door de electronen rond de kern. In dit energiegebied is de 
Molièrepotentiaal een goede benadering voor V(r). Uit berekeningen met deze potentiaal 
blijkt dat de potentiaal sterk afneemt met de afstand tussen het atoom en het ion zodat 
deze repulsieve potentiaal pas op zeer korte afstanden(::::::: 0.5 Á) vergelijkbaar wordt met de 
energie van de ionen. Als een ion dus een interactie ondergaat met een oppervlakte atoom 
is de invloed van andere oppervlakte atomen op dit ion dus te verwaarlozen en mogen we 
dus spreken over een enkelvoudige botsing. 

Alhoewel de botsing in eerste benadering elastisch is, treden er toch inelastische effec
ten op. Deze zijn het gevolg van electronische excitatie of (re )ionisatie van de betrokken 
deeltjes. Hierdoor verliest men energie aan het rooster zodat de eindenergie van de gedetec
teerde deeltjes wat lager zal zijn dan men op grond van het botsingsmodel zou verwachten. 
Als gevolg daarvan zullen de pieken verschuiven naar de kant van de langere looptijden en 
zal de piek een asymmetrische vorm krijgen. 

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat het model beschreven in paragraaf 2.1 
kan worden gebruikt om in ieder geval de globale effecten in een gemeten spectrum te 
voorspellen. Het model kan echter niet gebruikt worden om details van het spectrum te 
verklaren. 

2.3 Structuurbepaling 

2.3.1 Meervoudige botsingen 

Voor kleine strooihoeken ( e ~ 1r /2) komen meervoudige botsingen relatief vaak voor. Bij 
LEIS-experimenten is dit echter moeilijk waar te nemen omdat de kans dat het ion wordt 
geneutraliseerd bij meervoudige botsingen groot(> 95%) is en de gebruikte electrastatische 
analysator geen neutrale deeltjes kan analyseren. Omdat bij TOF wel neutrale deeltjes 
gedetecteerd worden, kan men in het spectrum deze pieken, met name die van de dubbele 
botsing, wel zien. 

De meervoudige botsingen kunnen op grond van de conclusies in de vorige paragraaf 
opgevat worden als een serie enkelvoudige botsingen. Om nu echter de eindenergie te bere-
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Figuur 2.2: Het Ni(111) oppervlak. 

kenen van een dubbele botsing, moet men meer informatie hebben over het botsingsproces 
zodat men voor beide botsingen de strooihoek () kent. In alle gevallen is echter de eind
energie groter dan de eindenergie in het geval dat het deeltje in een keer zou verstrooien 
over de (totale) strooihoek. 

Men kan nu gebruik maken van deze dubbele botsingspiek door de intensiteit van de 
piek te meten ten opzichte van de enkele botsingspiek als functie van de rotatiehoek fJ (de 
rotatie-as staat loodrecht op het preparaat). Omdat de afstand tussen de atomen niet in 
elke richting gelijk is, zal de intensiteit van de dubbele botsingspiek variëren als functie 
van 8 waarbij de intensiteit van deze piek minimaal is als de afstand tussen de atomen 
maximaal is. 

Als voorbeeld is in figuur 2.2 het Ni( 111) oppervlak getekend. Duidelijk is te zien 
dat de afstand tussen de atomen in de [211] richting veel groter is dan de afstanel in de 
[Ilü] richting. In de [Ilü] richting zal dan ook de gemeten intensiteit van de dubbele 
botsingspiek het grootst zijn. In dit geval verwacht je om de zestig graden een herhaling 
van het intensiteitsverloop vanwege de zesvoudige symmetrie van dit oppervlak. 

Op deze manier kan men met behulp van de metingen de dichtheid van de structuur in 
de verschillende richtingen bepalen. 

10 
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Figuur 2.3: Een schematische weergave van de schaduwkegel achter een atoom. Overgeno
men uit [ACK90}. 

2.3.2 Schaduw- en blokkeereffecten 

Om deze effecten te begrijpen zal men eerst dieper in moeten gaan op wat er tijdens de 
interactie tussen het ion en het oppervlakte atoom gebeurt. 

Als de ionenbundel een oppervlakte atoom nadert, zullen de banen zodanig worden 
afgebogen dat er achter het oppervlakte atoom een gebied ontstaat waar de ionen niet 
kunnen komen. Dit gebied wordt de schaduwkegel genoemd. In figuur 2.3 is duidelijk te 
zien dat juist op de rand van de schaduwkegel de de dichtheid van de ionenbanen sterk 
toeneemt in vergelijking tot de rest van de figuur. In dit gebied worden de ionenbanen dus 
gefocusseerd en dit effect wordt dan ook het focusseereffect genoemd. 

In figuur 2.4 is aangegeven hoe men nu gebruik kan maken van dit effect. Als voorbeeld 
is een Ni(lOO)-S oppervlak getekend. In figuur 2.4a zal men in de getekende situatie geen 
deeltjes detecteren die een interactie hebben gehad met een Ni-atoom: ze liggen in de 
schaduwkegel van de S-atomen. Door nu de invalshoek te veranderen kan men de rand 
van de schaduwkegel richten op de Ni-atomen waardoor de de Ni-piek in het spectrum 
plotseling zal toenemen. Omdat met behulp van de Molièrepotentiaal de vorm van de 
schaduwkegel te berekenen is, kan men door de invalshoek te variëren de afstand tussen 
beide atomen bepalen [MAR84]. 

Het tweede effect dat kan optreden is het blokkeereffect. In dat geval wordt het 
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Figuur 2.4: Schematische representatie van schaduw- en blokkeereffecten bij een Ni(100)-S 
oppervlak. Bij bepaalde invalshoeken zal het Ni-atoom in de schaduwkegel van het S-atoom 
liggen (a). Voor bepaalde strooihoeken zullen de deeltjes die vertrooid zijn aan het Ni-atoom, 

worden geblokkeerd op weg naar de detector (b). Overgenomen uit [ACK90}. 

verstrooide- of het recoildeeltje geblokkeerd op weg naar de detector (zie figuur 2.4b). 
Dit effect is natuurlijk het grootst als de hoek tussen het preparaat en de detector klein is. 

Afhankelijk van de strooihoek () en de invalshoek van de ionenbundel ten opzichte van 
het preparaat, treden beide effecten in meer of mindere mate op. Bij het analyseren van 
de metingen moet men hiermee rekening houden. 
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Hoofdstuk 3 

Time Of Flight-opstelling 

3.1 Inleiding 

In dit hoofstuk zal de TOF (Time Of Flight )-opstelling nader worden besproken. ln fi
guur 3.1 is een overzicht gegeven van het vacuüm gedeelte van de opstelling. 

Aan de linkerzijde van de experimenteerkamer worden de ionen geproduceerd, gefocus
seerd en gechopt. Aan de rechterzijde bevindt zich een driftbuis met aan het einde van de 
buis de detector. 

In de eerste paragraaf zal eerst de ionenbron aan de linkerzijde van de opstelling wat 
nader worden bekeken. Daarna zal de bouw en de werking van de ionenchopper worden 
behandeld. In paragraaf 3.4 zal de experimenteerkamer aan bod komen. Daarbij beperken 
we ons tot die elementen die van belang zijn voor het TOF-experiment. Zie voor meer 
gedetailleerde informatie [ACK90]. In de laatste paragraaf zal tenslotte het detectie- en 
het verwerkingsgedeelte aan bod komen. 

3.2 Het maken van een ionenbundel 

In figuur 3.2 is een deel van de ionenbron in meer detail weergegeven. De edelgasionen 
worden geproduceerd in een door Philips ontwikkelde bron. In het afstudeerverslag v<:ul 
Boshouwers ([BOS83]) is deze bron, die enkele jaren geleden in eigen beheer is gemaakt, 
uitgebreid beschreven. De energiespreiding ~l van de ionen die uit de bron komen is 
maximaal 0.5 %. De voeding van de ionenbron en de eerste EinzeHens zijn electrisch 
opgetild ten opzichte van aarde. Omdat alle volgende elementen niet zijn opgetild, worden 
de ionen bij het verlaten van de eerste EinzeHens versneld. De optilspanning is dus een 
maat voor de energie waarmee de ionen op het preparaat worden geschoten. Deze energie 
kan worden ingesteld op een waarde tussen de 0.5 en 7 keV. 

De ionenbundel wordt gefocusseerd op het preparaat met behulp van nog een drietal 
EinzeHenzen en een tweetal afbuigelementen die elk bestaan uit een viertal afbuigplaatjes. 
Na de tweede EinzeHens zijn de twee chopperplaatjes bevestigd die samen met een instelbare 
diafragma ons in staat stellen de bundel te choppen. Deze twee elementen worden 
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Figuur 3.1: Schematische weergave van de BAR/SS-opstelling. 1: De TOF- ionenbron 
2: De driftbuis 3: De EARlSS-ionenbron 4: De experimentee1·kamer 5: De iongetter
en titaansublimatiepomp. Voor de overzichtelijkheid zijn de vacuümpompen bij de beide 
ionenbronnen niet getekend. 
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Figuur 3.2: Doorsnede (zijaanzicht) van de linkerzijde van de opstelling tot aan het diafrag
ma (niet op schaal). 1: Instelbaar diafragma 2: Massafilter (de magneet is niet getekend) 

3: Chopperplaatjes 4: Diafragma 5: fé Einzellens 6: r Einzellens 1: lonenbmn. 

uitvoerig behandeld in de volgende paragraaf. 
Tussen de chopperplaatjes en het diafragma is er een massafilter van het Wien-type 

gemonteerd. Men maakt hierbij gebruik van een [- en een 8-veld die loodrecht op elkaar 
staan. Alleen de deeltjes die een juiste massa hebben, worden niet afgebogen. Zie [BOSS3] 
en [LEE83] voor meer details over het massafilter. 

3.3 De ionenchopper 

3.3.1 Inleiding 

Om vluchttijden te kunnen meten is het noodzakelijk om de ionenbundel te choppen. 
Daarbij moet de ionenpuls zo kort mogelijk zijn zodat het begintijdstip met een zo groot 
mogelijke nauwkeurigheid bekend is. Ionenpulslengtes van zo'n 20-100 ns zijn gebruikelijk 
in de hedendaagse TOF-experimenten. Het zal daarom duidelijk zijn dat hier geen mecha
nische chopper kan worden gebruikt. Om nu toch die korte ionenpulsen te verwezelijken, 
maken we gebruik van de mogelijkheid om een ionenbundel af te buigen in een electrisch 
veld. In figuur 3.3 is een schets gegeven van een choppersysteem. 

Normaal gesproken staat er op de platen A en B een zodanige spanning dat de ionen
bundel met breedte Sb wordt afgebogen zodat deze niet door het diafragma D2 gaat. Men 
krijgt nu een gepulste ionenbundel door de spanning op de platen zodanig te veranderen 
dat de bundel voor een korte tijd door het diafragma D2 gaat. In figuur 3.4 zijn twee 
methoden aangegeven die dit bewerkstelligen. Beide methoden zijn in 1960 door Fowler 
en Good [FOW60] theoretisch onderzocht. 

De eerste methode (A) is de "Differential impulse sweeping"-methode. Men verandert 
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D2 

11 20 mm Sb 2mm 

h 465.5 mm s 2 mm of 1 mm 
d 10 mm 

Figuur 3.3: Het choppersysteem (niet op schaal). De oorsprong van het gebruikte assen
stelsel is aangegeven met de letter 0. De diafragma's Sb en S zij rechthoekig. De b1'eedte is 
in beide gevallen 8 mm. De hoogte van spleet S is afhankelijk van positie van het instelbaar 
diafragma. 

dan in korte tijd de polarisatie van de platen. De andere methode is de" Impulse sweeping"
methode. Men ontlaadt in dit geval de platen in een zeer korte tijd (VA = VB = 0) waarna 
men, na een tijd die net iets langer is dan de looptijd van een ion door de platen, weer in 
een zeer korte tijd de spanning V AB over de platen zet. 

Fowler en Good geven in hun artikel de voorkeur aan de" Differential impulse sweeping"
methode omdat de realisatie volgens hen een stuk eenvoudiger is vergeleken met de andere 
methode. In het geval dat de afstand tussen de chopperplaten en het diafragma groot is, 
blijken beide methoden echter niet veel van elkaar te verschillen. 

In beide gevallen kan men de puls niet oneindig kort maken omdat dit dan resulteert 
in een grotere energiespreiding van de deeltjes in de bundel. Deze energiespreiding is 
uiteindelijk weer te vertalen in een tijdspreiding bij de detector via de relatie 6.t = ~ t:..f t. 
Waarbij t dan de looptijd is tussen het diafragma en de detector. Dat beide methoden goed 
bruikbaar zijn volgt ook uit het feit dat in de daarop volgende jaren beide methoden met 
succes werden toegepast in TOF-experimenten. Zo gebruikte bijvoorbeeld Brenot [BRE75] 
de "Impulse sweeping" -methode en Luitjens [LUI80] de "Differential Impulse sweeping"
methode. Aono [AON89] kan beide methoden toepassen in zijn TOF-systeem. 

De "Differential impulse sweeping" -methode is in het huidige systeem niet toepasbaar. 
De reden is dat de energie van de ionen die door het diafragma gaan afneemt of toeneemt 
(afhankelijk van een positieve of negatieve flank van de spanning op de chopperplaten) 
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0~------~-------------- 0~------~--~-----------
t t 

(A) (B) 

Figuur 3.4: Twee methoden om VAB =VA- VB te variàen als functie van de tijd. 

met de waarde qVAB· Om nu een goed gedefiniëerde bundel te krijgen is het noodzakelijk 
gebruik te maken van maar één van de flanken. Men gebruikt daarom nog een extra set 
afbuigplaatjes die voor de chopper zijn gemonteerd. De spanning op deze plaatjes is zodanig 
dat de bundel wordt afgebogen op het moment dat er een positieve flank optreedt zodat 
geen enkel ion het choppergedeelte bereikt. Aangezien er in de opstelling geen ruimte is 
voor deze constructie en we de keuze hebben gemaakt het huidige systeem zo veel mogelijk 
te behouden, kiezen we voor de "Impulse sweeping" methode. 

3.3.2 De "Impulse sweeping" methode 

We zullen in deze paragraaf de "Impulse sweeping" methode nader beschouwen en ook een 
schatting maken van de totale tijdspreiding ter plekke van de detector. Deze spreiding 
bepaalt uiteindelijk de resolutie van het TOF-systeem. Om een schatting van de tijdsprei
ding te kunnen maken moet men eerst de bijdrage van de chopper aan deze tijdspreiding 
geschat worden. De spanning op de chopperplaten variëert als volgt: 

V 

0~------~-~---------

T I 
I I 
r----+1 
I I 

---------• L---------

t 

Figuur 3.5: De spanning op de platen A en B als functie van de tijd. 
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E1 (keV) V AB min (V) 
S=1 mm S=2 mm 

1.00 3.2 4.2 
2.00 6.3 8.4 
3.00 9.5 12.6 

Tabel 3.1: De minimale chopperspanning als functie van de beginenergie E 1 en als functie 
van de hoogte van het tweede diafragma S. 

In alle volgende beschouwingen gaan we er van uit dat de tijd die nodig is om de 
spanningsveranderingen te realiseren klein is ten opzichte van alle andere relevante tij
den. Verder wordt verondersteld dat we te maken hebben met een homogene ionenbundel 
waarin alle deeltjes een energie E1 hebben en waarbij de snelheid van de ionen alleen een 
x-component heeft. Voorlopig beschouwen we ook de chopperplaten als een ideale plaat
condensator. 

Stel dat een ion zich tussen de platen bevindt op de positie x=xa als V AB nul wordt. 
Als het ion gedurende de rest van zijn beweging naar het diafragma D2 (zie figuur 3.3) 
geen krachten meer ondervindt, geldt de volgende vergelijking voor de y-coördinaat van 
dit deeltje ter plekl<e van het diafragma D2 : 

(3.1) 

Hierin is ay de versnelling van het ion in de y-richting ten gevolge van het veld tussen de 
platen ( [ = V~a) en V x, Vy de snelheid van het ion in de x- respectievelijk y-richting. 

De minimale waarde voor de benodigde chopperspanning VAB min is nu te berekenen 
door de ionen gedurende het hele traject door de chopperplaten af te buigen (X a = /I) 
waarbij de afbuiging zodanig is dat de ionenbundel net niet meer door het diafragma D2 

gaat (y(h + /2 ) =!Sen y(O) =-!Sb). Uit 3.1 volgt dan: 

(S +Sb)· 2d E1 

VAB min = ll(ll + 212 ) · q (3.2) 

Hierin is E 1 de beginenergie van het ion en q de lading van het ion. Met behulp van de 
gegevens van de chopper (zie figuur 3.3) is nu de minimale chopperspanning te berekenen 
als functie van de energie E 1 en als functie van de hoogte van het gebruikte diafragma. 
Het resultaat is te zien in tabel 3.1. 

Voor de bepaling van de ionenpulsbreedte (tputs) stellen we als voorwaarde dat de 
periode T waarin de spanningen op de platen gelijk is aan 0 V groter is dan de verblijftijd 
van de ionen tussen de platen (tv= ~ ). 

Als op het tijdstip t = 0 de spanning VAB verdwijnt, zal na een tijd die kleiner is dan 
(tv+ f7) de eerste ionen, die nog invloed hebben ondervonden van het electrisch veld, door 
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Ion E1 (keV) tv (ns) tpuls (ns) 
He 3.00 53 161 
Ne 1.00 205 13 
Ne 2.00 145 80 
Ne 3.00 118 112 
Ar 2.00 204 31 

Tabel 3.2: tpuls, tv voo7' enkele veel gebruikte ionen en energzeen. Als voo7'beeld zijn de 
volgende variabelen gebruikt :T = 200 ns, VAB = 72 V en S= 1 mm. 

het diafragma D2 gaan. Met behulp van formule 3.1 is deze tijd te berekenen: 

(3.3) 

Na het tijdstip (tv+ h..) zal de maximale hoeveelheid ionen door het diafragma gaan 
VJ 

omdat dan de bundel niet meer wordt afgebogen. Dit duurt tot het tijdstip (r + 12. ). 
UJ 

Daarna zal het aantal deeltjes dat door het diafragma weer gaat afnemen. Met behulp van 
formule 3.1 is ook de eindtijd te berekenen: 

(3.4) 

De pulslengte is nu te berekenen met behulp van de formules 3.3 en 3.4: 

2E1d (S +Sb) 
tpuls = teind- tbegin = (r- tv)+ V (l + l ) 

q ABVI 1 2 
(3.5) 

In figuur 3.6A is het intensiteitsverloop te zien als functie van de tijd en in tabel 3.2 is een 
overzicht gegeven van de pulsbreedte en de verblijftijd als functie van enkele veel gebruikte 
energieën en edelgasionen. 

De deeltjes in de gebieden I en III van de ionenpuls in figuur 3.6A krijgen ten gevolge 
van het veranderde potentiaalveld een andere kinetische energie. Voor de kinetische energie 
ter plekke van het diafragma geldt bij benadering [LEE83]: 

(3.6) 

In figuur 3.6B is als voorbeeld de energiespreiding te zien voor 3 keV Ne+ -ionen. Uit deze 
figuur blijkt dat de invloed van de term ~m ( Vy lx=xa )2 verwaarloosbaar is. De maximale 
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Figuur 3.6: De intensiteit van een gechopte ionenbundel als functie van de tijd {A) met 
daa1·boven de energiespreiding van de 3 ke V Ne+ -ionen (B). 6.E = Ekin- E1 ) T = 200 ns) 
VAB = 72 V en S= 1 mm. Als voo1·beeld zijn in de figuur enkele punten weergegeven 
waarbij zowel de begin- als de eindpositie (in mm) van het ion in de y-richting is gegeven: 

[y(O), y(l1 + l2)]. 

energiespreiding ten gevolge van het choppen kan dan ook worden geschat met behulp de 
volgende vergelijking: 

~Emax = ~ q VA: Sb (geldig in de gebieden I en III) (3.7) 

Deze energiespreiding is met behulp van de relatie t:lt = ~ t::..f t te vertalen in een tijdsprei
ding. 

In de bovenstaande beschouwingen zijn we er van uitgegaan dat we te maken hebben 
met een ideale plaatcondensator. In de praktijk zal een ion ook buiten de platen invloed 
ondervinden van het veld tussen de platen. J. Leenen [LEE83] heeft hierna uitgebreid on
derzoek verricht. Toegepast op de huidige situatie blijkt dat in het x-y vlak (zie figuur 3.3) 
de invloed van het veld tussen de platen pas na zo'n 15 mm buiten de platen te verwaarlo-
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Ion E1 (keV) Te detecteren Recoil of 6-t( ns) -7t (%) 
deeltjes Verstrooid 

Ne 2.00 H Recoil 44 0.4 
Ne 3.00 H Recoil 61 0.7 
Ne 2.00 Ni Verstrooid 59 0.4 
Ne 3.00 Ni Verstrooid 64 0.6 
Ar 2.00 H Recoil 49 0.3 
Ar 3.00 H Recoil 50 0.4 
Ar 2.00 Ni Verstrooid 63 0.3 
Ar 3.00 Ni Verstrooid 61 0.4 

Tabel 3.3: De berekende tijdspreiding behorende bij de detectie van wate,rstof en nikkel vom· 
het geval dat men Ne- of Ar-ionen gebruikt met een energie van 2. 00 of 3. 00 ke V. 

zen is ( <5 % van de maximale waarde). Dit heeft natuurlijk zijn invloed op de vorm van 
figuur 3.6B omdat nu ook een deel van de ionen die in gebied II zitten een kinetische ener
gie hebben die ongelijk is aan E 1 . J. Leenenkwam uiteindelijk tot de conclusie dat, voor 
de ionen en energieën die bij de TOF-opstelling worden gebruikt, een niet te verwaarlozen 
deel (>20%) van dê ionen een energie hebben die ongelijk is aan E 1 . De ionpulsbreedte en 
de maximale energiespreiding veranderen volgens J. Leenen nauwelijks. 

De eindige stijg- en daaltijd ts van de chopperspanning introduceert natuurlijk ook een 
extra tijdspreiding. Met behulp van formule 3.1 kan men eerst de snelheid van de bundel 
in de y-richting ter plekke van het diafragma uitrekenen bij een gegeven waarde van VAB: 

(3.8) 

De tijdspreiding ten gevolge van het de eindige stijg- en daaltijd is nu de tijd die de 
ionenbundel er over doet om de de afstand ~ ( S + Sb) af te leggen: 

6-ts = (S +Sb) . 2Eldts 
(ll + 212) qVABll 

(3.9) 

Voor de huidige situatie is te berekenen dat 6-ts ~ 0.2ts zodat bij stijgtijden van enkele 
nanoseconden deze extra bijdrage verwaarloosd kan worden. 

Voor de bepaling van de absolute tijdspreiding 6-t bij de detector is behalve de ionen
pulsbreedte en de energiespreiding ten gevolge van het choppen ook de energiespreiding 
van de ionenbron ( 0.5%) van belang. In tabel 3.3 is 6-t berekend voor de waterstof- en 
Ni-pieken voor het geval men gebruikt maakt van Ne- of Ar-ionen met een energie van 
2.00 keV of 3.00 keV. 
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3.3.3 De chopperschakeling 

In de vorige paragraaf zijn de meer fundamentele aspecten van het choppen behandeld. In 
deze paragraaf zal dieper worden ingegaan op de practische uitvoering van de chopper. 

Een VAB die veel groter is dan VAB min heeft een gunstige invloed op de pulsvorm (de 
gebieden I en III worden kleiner) en op ó.t. Dit laatste is het gevolg van het feit dat de 
tweede term in formule 3.5 relatief meer bijdraagt tot ó.t in vergelijking met de bijdrage 
van de energiespreiding ten gevolge van het choppen (formule 3. 7). De stijg- en daaltijden 
van de chopperspanning mogen echter niet te groot worden. 

Op grond van de metingen die zullen worden gepresenteerd in het volgende hoofdstuk, 
is een chopperspannnig met V AB die groter is dan 70 V voorlopig voldoende. Met normale 
versterkingstechnieken is het maken van zo'n spanning geen probleem. Men heeft dan ech
ter te maken met relatief lange schakeltijden. Door nu gebruik te maken van het avalanche 
gedrag van een transistor kan men zowel een hoge spanning als een korte schakeltijd reali
seren. Dit idee is al veel vaker toegepast. Eén van de nieuwste publicaties op dit gebied is 
die van Baker [BAK91]. In figuur 3.7 is schematisch de basisschakeling getekend. 

trigger 

' t ingang 
_Q_ 

V V u u 

Q 

Figuur 3. 7: Een avalanche pulsgenerator 

De laadlijn wordt in een bepaalde tijd opgeladen via de weerstand Re· Een goede 
benadering voor deze oplaadtijd is vijf maal de RC-tijd van dit systeem. Het systeem is 
dan voor ongeveer 99% opgeladen. Daarna zal de collector-emitter spanning ongeveer gelijk 
zijn aan de spanning V. Deze spanning is veel groter dan de maximale collector-emitter 
spanning maar omdat deze spanning geleidelijk wordt opgebouwd kan de transistor dit 
net verdragen. Op het moment dat er een positieve flank komt op de triggeringang van 
de schakeling, zal er een basisstroom gaan lopen die de transistor in geleiding brengt. Er 
zal dan een spanningsstap door de laadlijn gaan lopen die reflecteert aan het uiteinde van 
de laadlijn. De weerstand Re heeft een zo'n grote waarde dat de snelle puls het als een 
open uiteinde ziet. Deze puls zal daarna bij de transistor de collector spanning abrupt 
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verlagen. De ladingsdragers in de transistor zullen dan weer gaan recombineren zodat de 
beginsituatie uiteindelijk weer wordt bereikt. De tijdsduur dat de transistor is ingeschakeld 
is afhankelijk van de lengte van de laadlijn. Op dezelfde manier kan ook een negatieve puls 
worden gemaakt. De laadlijn wordt dan gemonteerd aan de emitter-zijde en de puls wordt 
afgenomen aan de collector-zijde van de transistor. 

Om nu de gewenste pulsvorm te krijgen zoals deze in figuur 3.5 te zien is, moet men 
nog enkele verbeteringen doorvoeren. De belangrijkste verbetering is superponeren van een 
gelijkspanning op de spanningspulsen (~-!V AB voor de positieve puls en~+! V AB voor de 
negatieve puls) zodat er een spanning V AB op de platen komt te staan in de periode tussen 
de pulsen. In figuur 3.8 is de uiteindelijke schakeling getekend. De schakeling is zo dicht 
mogelijk bij de chopperplaten aangebracht om te voorkomen dat er storingen in het signaal 
zouden optreden. Door het gebruik van triax-kabels kan men nu de voedingsbronnen op 
een andere, meer gebruiksvriendelijke, plaats zetten. 

In het uiteindelijke ontwerp is er gekozen voor een laadlijn met een lengte van 20.0 
meter. Omdat de laadlijnen met behulp van connectoren zijn verbonden aan de rest van 
het systeem, kan men deze snel vervangen door een laadlijn van een andere lengte. Voor de 
weerstand Rd is een zodanige waarde gekozen dat de spanningspuls zo groot mogelijk is. In 
figuur 3.9 is de electrische puls te zien die gemeten is met behulp van een HP 1725A oscil
loscoop. Daarbij werd ook een HP 355C verzwakker gebruikt die van het pulscircuit werd 
gescheiden door een condensator van 0.4 7 fLF. De pulsschakeling zat daarbij al aangesloten 
op de chopperplaten. 

Nadat de hoogte van beide pulsen ( 1) is bepaald worden de spanningen V pl, V p2, V nl 

en V n 2 zodanig ingesteld dat tijdens het doorlaten van de ionen de spanning op de platen 
gelijk is aan 0 V. Daarna wordt nogmaals gekeken of de pulshoogte niet is veranderd. 
De waarden van de gemeten spanningen zijn vermeld in figuur 3.8. De oscillaties die op 
de top van de puls te zien zijn, zijn mogelijk het gevolg van het uitslingeren van de y
versterker van de oscilloscoop. Dit is ook al door Boshouwers ([BOS83]) beschreven. Een 
andere mogelijkheid is dat er oscillaties optreden tussen de transistor en de chopperplaten. 
Behalve deze twee pulsen zijn er ook nog andere pieken (2) te zien. Deze pieken zijn 
afkomstig van kabelreflecties. Ondanks herhaalde pogingen bleek het onmogelijk te zijn 
deze reflecties te voorkomen. 

Omdat de capaciteit van de laadlijn (een triax-kabel) 100 pF /m is, duurt het volledig 
opladen van de laadlijn ongeveer 100 fiS zodat te pulsfrequentie lager moet zijn dan 10 kHz. 
Hogere frequenties zijn mogelijk, maar dit gaat ten koste van de piekhoogte. Tijdens de 
experimenten is een pulsfrequentie gebruikt van 12 kHz omdat bij hogere frequenties de 
pulshoogte te veel inzakte. Met dit gegeven is tevens de maximale toelaatbare countrate te 
berekenen. Bij een hogere countrate zullen namelijk de snelle deeltjes die van het preparaat 
afkomen in het voordeel zijn waardoor het gemeten spectrum zal worden vervormd. Om 
dit te voorkomen mag men niet meer dan één deelje detecteren per 10 perioden. Bij een 
pulsfrequentie van 12 kHz betekent dit dat de countrate niet hoger mag zijn dan 1200 c/s. 
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JL 

VA VB 

ob-c- or-c-
Ra 50 n Vpl -50.8 V 
Rb 100 n Vp2 97.2 V 
Re 10 kn Vnl 48.5 V 
Rd 220 n Vn2 -96.5 V 
cl 15 pF 

Figuur 3.8: De gebruikte chopperschakeling. 

3.4 De experimenteerkamer 

Het vacuüm in de experimenteerkamer wordt bereikt door middel een iongetterpomp, een 
titaansublimatiepomp en een turbomoleculairpomp. Deze combinatie is ook toegepast 
bij de ionenbron van de TOF-opstelling waarbij er gebruik wordt gemaakt van dezelfde 
turbomoleculairpomp. Deze pompen zorgen ervoor dat, na uitstaken, er een (achter
grond)druk gehaald wordt van 6.5 · w-Io mbar. Zo'n lage druk is noodzakelijk omdat 
anders het preparaatoppervlak te snel wordt vervuild. 

Met een massaspectrometer kan het restgas geanalyseerd worden. Behalve de waterstof
piek vormt de stikstofpiek de belangrijkste bijdrage in dit massaspectrum. De stikstofpiek 
is vooral te danken aan het veelvuldig openen van het vacuümsysteem voor het oplos
sen van allerlei technische problemen. Bij de beluchting van het systeem wordt namelijk 
stikstofgas gebruikt. 
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Figuur 3.9: De gemeten pulsvorm. De lengte van de triax-kabels was 20.0 m (volgens 
de kabelgegevens levert 1 meter kabel een tijdsvertraging op van 10.1 ns), tr ~ 4 ns. De 
pulsvorm is gemeten nadat de schakeling met de chopperplaten is verbonden. 

Tijdens de experimenten loopt de druk in de bol op tot maximaal 1 · 10-8 mbar ten 
gevolge van de edelgasionen die uit de ionenbron komen. Omdat edelgasatomen niet reactief 
zijn, heeft deze druktoename geen invloed op de metingen. 

De driftbuis kan in principe op vier posities aan de rechterzijde van het vat worden 
gemonteerd (8 = 20°,35°,55° en 75°, zie figuur 3.1). 

Uit experimenten is gebleken dat de positie die correspondeert met 8 = 55° niet meer 
bruikbaar is omdat er in één van de ,u-metalen schermen van de EARlSS-analysator geen 
gat zit. De positie die correspondeert met 8 = 20° is door de huidige buizenconstructie 
moeilijk te gebruiken. Omdat de TOF-buis alleen maar kan worden verplaatst als de 
experimenteerkamer is belucht, is mede op grond van het bovenstaande besloten maar één 
postitie te gebruiken. Op deze positie (8 = 35°) is dan ook in figuur 3.1 de TOF-buis 
getekend. 

Op het experimenteervat zit ook nog een sputterbron. Deze bron is zodanig gericht dat 
men het preparaat, voordat men aan de experimenten begint, kan schoonsputteren. Dit 
gebeurt meestal met Ar-ionen, waarbij de ionenbundel over een oppervlak van 10 x 10 mm 
wordt gerasterd. 

Het preparaat wordt gemonteerd in een preparaathouder die met behulp van een slui
zensysteem en een magnetische stok in de experimenteerruimte kan worden gebracht waar 
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Figuur 3.10: Een schematisch overzicht van het verwerkingsgedeelte van de TOF-opstelling. 

het preparaat op een manipulator wordt geplaatst. Met deze manipulator is het mogelijk 
het preparaat in alle richtingen te draaien. Bovendien kan het preparaat verwarmd worden 
waarbij de temperatuur wordt gemeten met behulp van een thermokoppelvinger die boven
op het preparaat wordt gedrukt. Omdat het thermisch contact tussen het thermokoppel 
en het preparaat niet ideaal is, geeft deze temerpatuurmeting slechts een indicatie van de 
werkelijke temperatuur. Tenslotte zijn er nog contacten aanwezig om de preparaatstroom 
te meten. 

In het sluizensysteem is een LEED-apparaat gemonteerd. Met dit apparaat kan men de 
symmetrie van het oppervlak bepalen door het diffractiepatroon van elastisch vertrooide 
electronen te bestuderen. 

3.5 Het detectie- en het verwerkingsgedeelte 

De verstrooide- en de recoildeeltjes worden gedetecteerd met behulp van een kanalenplaat
detector. Een kanalenplaat is een glazen plaat met aan de boven- en aan de onderkant een 
geleidende laag. In deze plaat zitten zeer vele dunne kanaaltjes die zijn voorzien van een 
speciale coating. Omdat deze kanaaltjes schuin geplaatst zijn zullen de deeltjes die in de 
kanalen terecht komen op den duur de wand van het kanaal treffen waarna deze één of meer 
electronen vrij maken. Tussen de voor- en de achterkant van de plaat staat een spanning van 
ongeveer 850 V zodat de electronen worden versneld waarbij zij door middel van botsingen 
aan de wand nog meer electronen vrijmaken. Op deze manieronstaat er een electronenwolk. 
De detector bestaat in ons geval uit twee in cascade geschakelde kanalenplaten van het type 
Philips G12-36. Dit resulteert uiteindelijk in een totale versterkingsfactor van ~ 107 . 

Volgens F. van Straten [STR88] is de tijdsvertraging ten gevolge van deze detectieme
thode minder dan 5 ns. De ruimtehoek gemeten vanaf het preparaat is ongeveer 7-10-4 sr. 
Direct na de detector wordt het meetsignaal nog eens versterkt door middel van een voor
versterker. Deze versterker ( eigenbouw) levert een tijdsvertraging op van maximaal 25 ns. 
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In figuur 3.10 is een schematisch overzicht gegeven van het verwerkingsgedeelte. Het 
detectiesignaal wordt met behulp van een coaxkabel naar een Amplifier and Single Channel 
Analyser (AMP & SCA, Ortec 490B) gebracht. Hierin wordt eerst het signaal nogmaals 
versterkt ( ~ 2 · 102

) waarna door "pulseshaping" een semi-Gaussische vorm wordt verkre
gen. De pulsen die een amplitude hebben die groter is dan de (instelbare) drempelwaarde, 
veroorzaken aan de SCA-uitgang (de Amplifier is intern verbonden met de Single Channel 
Analyser) een puls met een amplitude van 5 V en een breedte van 0.5 flS. Het meetsig
naal wordt, als gevolg van deze bewerking, 900 ns vertraagd. Eén uitgang van de SCA 
is aangesloten op een ratemeter zodat direct het aantal counts per seconde kan worden 
afgelezen. 

De bepaling van de vluchttijd wordt gedaan met behulp van een Time to Amplitude 
Converter (TAC) van het type Canberra 2044. Deze genereert een puls met een hoogte die 
lineair afhankelijk is van het verschil in de tijd tussen het start- en stopsignaal. De pulsjes 
zijn allemaal even lang ( 0.5 flS ). Het startsignaal is afkomstig van de pulsgenerator (HP 
3310A) waarmee de chopper wordt getriggerd. Dit signaal wordt nog vertraagd door middel 
van een delaygenerator (Ortec 416A) om te kunnen compenseren voor de tijdsvertragingen 
in het detectiesysteem en voor de tijd die het deeltje nodig heeft om de afstand tussen de 
chopper en het preparaat af te leggen. Het stopsignaal is afkomstig van de SCA-uitgang 
van de Amplifier and Single Channel Analyser. De TAC wacht maar een beperkte tijd op 
dit stopsignaal. Deze tijd is ongeveer gelijk aan de tijd die het langzaamste deeltje er over 
doet om van het preparaat naar de detector te komen. Bij de experimenten is deze tijd 
gelijk aan 20 of 50 flS. 

Na het geven van een stopsignaal wordt het TAC-signaal onmiddelijk geleid naar een 12 
bits Analoog-Digitaal Converter (Canberra 8075), waarna de digitale informatie wordt op
geslagen in een Multi Channel Analyser (MCA, 4096 kanalen). Het MCA-systeem bestaat 
uit een Canberra System 100 data acquisitie kaart die in een Olivetti M280 AT computer 
zit. Het meetprogramma draait onder MS-Windows. 

Om de gemeten spectra verder te kunnen bewerken, kunnen de data-files worden over
gezonden naar een HP9000/300-computer. Met behulp van een C-programma ( converttof) 
worden de data-files, waarin de meetdata op een speciale manier binair is opgeslagen, om
gezet in ASCII-files. In alle gevallen vraagt het programma eerst de filenaam van de te 
converteren file. Daarna moet men nog de time range van de TAC invoeren en kan men 
het aantal datapunten reduceren. Dit laatste kan van belang zijn als men veel files gaat 
converteren omdat de files die worden aangemaakt relatief groot zijn. Zeker als men de 
spectra van te voren met het meetprogramma heeft gladgestreken, kan men in veel gevallen 
gerust het aantal datapunten met een factor 5 verminderen zonder informatie te verliezen. 

De geconverteerde data wordt opgeslagen in een file. De naam en de inhoud van deze 
file is afhankelijk van de optie die men meegeeft. Als men geen optie meegeeft bestaat de 
naam van de file uit twee delen. Het eerste deel is "2D" en daarachter volgt meteen de 
naam van de oude file. Als men de optie "3d" meegeeft wordt er eerst nog een extra vraag 
gesteld. Hier kan men de waarde van de hoeken 8 of a invullen die dan uiteindelijk ook 
naar de outputfile worden geschreven. Deze file begint met de letters "3D", waarna de 
oude filenaam komt. Beide soorten files kunnen daarna eenvoudig worden gebruikt in het 
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programma "gnuplot" waar men dan 2-dimensionale (aantal counts v .s. de time range) of 
:3-dimensionale (aantal counts v.s. time range v.s. 8 of</>) plaatjes kan maken. 

Het grote voordeel van deze werkwijze is dat de verschillende specta nu tegelijkertijd 
kunnen worden bekeken. Dit is met het gebruikte meetprogramma niet mogelijk. 
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Hoofdstuk 4 

Metingen en resultaten 

In dit hoofdstuk worden de metingen gepresenteerd die gedaan zijn met de TOF-opstelling. 
Om de gebouwde chopper te testen wordt eerst via experimentele weg de minimale afbuig
spanning bepaald. Daarna is nagegaan hoe de totale vluchttijd verandert als functie van 
de beginenergie E1 . Dit geeft een indicatie van de extra delaytijd in ons systeem en de 
bundeluitlijnig. 

In paragraaf 4.3 zal uitgebreid worden stilgestaan bij de gevolgde schoonmaakprocedu
re die is toegepast op de gebruikte preparaten. In de laatste twee paragrafen worden de 
metingen aan de Ni(lll)- en Ni(llO)-kristallen gepresenteerd. Daarbij wordt eerst nage
gaan of men de samenstelling van het preparaatoppervlak kan meten en vervolgens of men 
structuureffecten kan waarnemen. 

4.1 Experimentele bepaling van V AB 1nzn 

Eén van de belangrijkste punten bij het ontwerpen van de ionenchopper is de keuze 
van de diameter van de diafragma's D1 en D 2 (zie figuur 3.3). In de oude situatie, die 
door F. van Straten [STR88] is gebruikt, was het diafragma D1 afwezig en bestond het 
diafragma D 2 uit een cirkelvormig gat met een diameter van 3 mm. Deze opzet heeft 
echter twee belangrijke nadelen. Ten eerste is de ionenbundel, door het ontbreken van 
het diafragma D1 , niet goed geclefiniëercl. F. van Straten kon slechts een schatting geven 
van de eliameter van de ionenbundel (8 mm). Ten tweede betekende deze opzet dat de 
minimale chopperspanning VAB min volgens formule 3.2 ongeveer 25 V (bij E 1=2.0 keV) 
zou bedragen. Zoals later zal blijken is de werkelijk benodigde minimale chopperspanning 
dan van dezelfde orde als de spanning die de chopperelectronica kan leveren. 

Door nu zowel voor als achter de chopperplaten nieuwe diafragma's te plaatsen, kunnen 
we de ionenbundel beter definiëren en tegelijkertijd de minimale afbuigspanning verlagen. 
Daarbij maken we gebruik van rechthoekige diafragma's omdat dan het totale oppervlak 
van de opening, als de hoogte en de diameter gelijk zijn, groter is dan bij een cirkelvormig 
gat. De keuze van de huidige diameter van de diafragma's is gemaakt op grond van 
formule 3.2 waarbij de eis was dat de minimale chopperspanning in de orde moest liggen 
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Figuur 4.1: De gemeten intensiteit als functie van de spanning één van de chopperplaten. 
Deze spanning is in dit geval gelijk aan VAB omdat de andere plaat geaard is. P1·eparaat: 
Ni{lll). 2 ke V Ne+ -ionen. Oude situatie: S=3 mm, Sb ';::::,8 mm; nieuwe situatie: S=1 mm, 
Sb=2 mm (zie ook hoofdstuk 2) 

van 10 V (E1 < 3.0 keV). Beide situaties werden met elkaar vergeleken door één afbuigplaat 
te aarden en op de andere plaat een spanning V AB te zetten en als functie van deze spanning 
het aantal deeltjes te meten die de kanalenplaat-detector bereiken na interactie met een 
Ni(111)-preparaat. Bij deze proeven werd een 2 keV Ne+-bundel gebruikt. In figuur 4.1 
ziet men het resultaat van deze metingen. 

Het eerste wat in deze figuur opvalt, is dat de introductie van de nieuwe diafragma's 
in ieder geval tot gevolg heeft dat een kleinere spanning nodig is om de bundel volledig 
af te buigen (40 V ten opzichte van 65 V). Verder is duidelijk dat (in onze situatie) de 
formule 3.2 maar beperkt bruikbaar is. Volgens tabel 3.1 zou de minimale afbuigspanning 
ongeveer 6 V moeten zijn. 

Zoals te zien is in figuur 4.1 is het experiment met het 1 mm diafragma nog eens 
herhaald waarbij men nu ook het massafilter heeft aangezet. Het verschil in de intensiteit 
bij V =0 is waarschijnlijk het gevolg van het feit dat het massafilter een (zwak) focusserende 
werking heeft. Het massafilter heeft geen invloed op de spanning die men nodig heeft om 
de bundel volledig wil afbuigen. Er is wel een verandering in het intensiteitsprofiel te 
zien bij ongeveer 18 V. Deze verandering is alleen te zien als men het massafilter aanzet. 
In dit gebied worden de ionenbanen dus zodanig beïnvloed door het E- en B-veld dat de 
intensiteit niet afneemt. 

Overigens wordt bij al deze metingen de bundel naar beneden afgebogen (zie figuur 3.2). 
Uit andere metingen is namelijk gebleken dat, als men de bundel naar boven afbuigt, de 
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Figuur 4.2: De gemeten intensiteit als functie van de spanning VAB op één van de chop
perplaten (de andere plaat is geaard) voor zowel het 1 mm als het 2 mm diafragma. In 
beide gevallen staat het massafilter aan. Preparaat: Ni(lll). 2 keV Ne+-ionen. 

spanning die men moet aanleggen om de intensiteit van de bundel te doen halveren in de 
orde komt te liggen van 25 V en de bundel pas volledig is afgebogen bij een spanning die 
groter is dan 60 V. Deze toename is te verklaren door te kijken naar de geometrie van 
het diafragma D1 . 15 mm boven het 1 mm diafragma zit namelijk het 2 mm diafragma 
en 13 mm boven dit diafragma is de bovenkant van de diafragmahouder gesitueerd (zie 
figuur 3.2). Het is heel goed mogelijk dat een deel van de ionen via het 2 mm diafragma of 
via de bovenkant van de diafragmahouder alsnog in staat zijn het preparaat en de detector 
te bereiken. Op grond van dit resultaat is besloten de bundel in alle gevallen naar beneden 
af te buigen omdat dan de bundel tegen de voet van het diafragmahouder wordt geschoten. 

Tenslotte zijn beide diafragma's (1 mm en 2 mm) nog met elkaar vergeleken. In fi
guur 4.2 is te zien dat de intensiteit bij V = 0 V met een factor 1.5 inzakt. Dit is niet 
geheel in overeenstemming met wat men zou verwachten (het oppervlak wordt met een 
factor twee verkleind). 

Hoewel in het geval van het 1 mm diafragma de intensiteit sneller afvalt, is in beide 
gevallen een spanning van ongeveer 40 V nodig om de bundel volledig af te buigen. Uit 
andere metingen is gebleken dat, voor energieën die kleiner dan 3 keV, deze spanning in 
eerste benadering evenredig is met de energie. Voor energieën groter dan 3 keV is dit niet 
nagegaan. 

Een mogelijke verklaring voor het verschil tussen de theoretische en de experimentele 
waarde voor VAB is dat de diameter van de bundel ter plekke van het diafragma D2, 
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Figuur 4.3: Een van de gebruikte spectra voor de bepaling van de evenredigheid tussen de 
totale looptijd envt-. Preparaat: Ni(111). 2 ke V Ar+ -ionen. Andere relevante gegevens: 
meettijd TAG: 2011s; totale meettijd: 600s; Temperatuur;::; 25r?C; diafragma D2 : lmm; 
delaytijd: 12. Of.Ls; T: 200 ns; a: 2(?; 8: (?. 

vanwege de divergentie van de ionenbundel, veel groter is dan verondersteld. 
Met behulp van de chopperschakeling die beschreven is in paragraaf 3.3.3 is het in ieder 

geval mogelijk de bundel volledig af te buigen zolang de energie van de ionen niet groter is 
dan 3.0 keV. 

4.2 Verandering van de looptijdspectra als functie 
van E 1 

Om een indruk te krijgen van de extra delaytijd die wordt geïntroduceerd door het 
detectiegedeelte van de opstelling, is de verschuiving van de piekposities gemeten als functie 
van de beginenergie E1 . De looptijd tussen de chopper en de detector is evenredig met 
k. Daarbij wordt de tijd die een deeltje er over doet om de afstand preparaat-detector 
te overbruggen gegeven door de volgende vergelijkingen, die zijn afgeleid uit de formules 
2.1 en 2.3: 

t3 ( 1 +r ) 
to cos(6l) ± Jr2 - sin2 (6l) 

= to/3 ( 4.1) 

t4 ( l+r ) to 2 cos(</>) = to/4 (4.2) 
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Figuur 4.4: De positie van de verschillende pieken als Junctie vanvh . Prepamat: Ni(111). 
Ar+ -ionen. De delaytijd is in alle gevallen ingesteld op 12.0 f.lS. De gemeten richtings
coèfficiè"nten zijn: (6.3±0.1}-10-2 (A), (8. 7±0.1}-10-2 (B) en {8. 7±0.1}-10-2 (C). De lij
nen snijden dey-as bij 1.8±0.2 f.LS (A), 1.4±0.2 f.LS (B) en bij 2.0±0.2 f.LS (C). 

Hierin is: 

t0 : De tijd die het edelgasatoom met energie E1 nodig heeft om de afstand 
preparaat-detector af te leggen. ( to rv k) 

t 3 : De tijd dat een verstrooid deeltje nodig heeft om deze afstand af te leggen. 
t 4 : De tijd dat een recoil-deeltje nodig heeft om deze afstand af te leggen. 

Verder geeft het experimenteel bepalen van dit verband een indicatie van de bundeluitlij
ning. Bij een slechte bundeluitlijning verwacht je namelijk niet de bovenstaande evenre
digheid. 

Bij deze proeven wordt gebruik gemaakt van een Ni(lll )-preparaat (zie de volgende 
paragraaf voor meer gegevens). In figuur 4.3 is één van de tijdspectra gegeven die bij 
deze meting is gebruikt. In dit geval is er een 2.0 keV Ar+-ionenbundel gebruikt. Bij 
deze figuur staan ook alle andere relevante meetgegevens vermeld. De tijdspectra worden 
verder gemeten bij 1.0, 1.5, 2.5 en 3.0 keV waarbij telkens de positie van drie pieken wordt 
bepaald. In figuur 4.3 zijn deze pieken aangegeven zijn met de letters A, B en C. Het 
resultaat van deze metingen is te zien in figuur 4.4. 

In deze figuur is het lineaire verband duidelijk zichtbaar. Als er geen extra delay 
werd geïntroduceerd, zouden alle lijnen door de oorsprong moeten gaan. Dit is echter 
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niet het geval. Uit de gegevens over de tijdsvertragingen die optreden in het gebruikte 
detectiesysteem (zie hoofdstuk 2) volgt dat de extra delaytijd ongeveer 1.0 f-lS is. Uit de 
metingen blijkt dat deze delay wat groter is. Dit verschil is voor een deel het gevolg van de 
fout in de bepaling van de ingestelde delaytijd. Een andere mogelijke bijdrage aan de extra 
delaytijd is het gevolg van vertragingen in de electronika van de gebouwde pulsgenerator. 

Uit de formules 4.1 en 4.2 en uit de berekening van de vluchttijd tussen de chopper en 
het preparaat volgt dat de volgende relatie geldig is: 

( 4.3) 

Hierin is lep de afstand tussen de chopper en het preparaat ( = 878 mm [STR88]) en lpd 

de afstand tussen het preparaat en de detector ( = 987 mm [STR88]). Afhankelijk van 
de situatie is 1 gelijk aan 13 (verstrooiing) of gelijk aan 14 (recoil). De waarde 7.20 · 
10-2 is het gevolg van de gebruikte eenheden. Met behulp van de bovenstaande gegevens 
en met de veronderstelling dat piek C de oorzaak is van verstrooiing aan Ni-atomen en 
dat piek A de oorzaak is van H-recoil deeltjes, kunnen de de verwachte waarden van de 
richtingscoëfficiënten van de lijnen A en C in figuur 4.4 worden berekend. Deze is voor lijn A 
gelijk aan 6.81·10- 2 en is voor lijn C gelijk aan 9.10·10- 2 . Vergeleken met de experimentele 
waarde zijn de theoretische richtingscoëfficiënten dus wat groter. 

Dezelfde proeven zijn uitgevoerd met een Ne+-ionenbundel voor energieën tussen 2.0 
en 3.0 keV waaruit dezelfde conclusies getrokken konden worden. 

4.3 Preparaat behandeling 

Tijdens de afstudeerperiode is er voornamelijk gewerkt met Ni-éénkristallen. Het wer
ken met éénkristallen zorgt er in ieder geval voor dat de periodiciteit van het rooster 
gewaarborgd is. Dit is noodzakelijk omdat men structuureffecten alleen maar goed kan 
onderzoeken als men een goed gedefiniëerd oppervlak heeft. 

Om te controleren of de Ni-preparaten éénkristallen zijn, worden er Laue-opnamen 
gemaakt. Bij deze techniek schiet men een paraHele bundel röntgenstraling met een con
tinue golflengtedistributie op het preparaat. De straling met golflengtes die voldoen aan 
de wet van Bragg "2d sin( 0) = n,\" worden gerefelecteerd en geven een specifiek diffrac
tiepatroon. Dit diffractiepatroon kan worden vergeleken met de diffractiepatronen in de 
literatuur [PRE74]. Uit dit onderzoek blijkt duidelijk dat de bulk van het preparaat in 
ieder geval een éénkristalijne structuur heeft en dat men inderdaad te maken heeft met een 
(111 )-oppervlak in een fee- rooster. 

Verder zullen we een Ni(llO)-preparaat gebruiken dat afkomstig is van Dr. 0. Gijze
man. (RUU). Om het oppervlak tijdens het transport te beschermen, werd het preparaat 
voorzien van een laklaag. Deze laag is eenvoudig te verwijderen door het preparaat drie 
maall0-15 minuten in een trilbad te leggen met daarin aceton. Daarna moet het preparaat 
nog twee keer worden nabehandeld met ethanol (10-15 minuten in een trilbad). 
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Figuur 4.5: Het verschil tussen een vuil oppervlak en een oppervlak dat de schoonmaakpro
cedure heeft doorlopen. Preparaat: Ni{lll). 2 ke V Ar+ -ionen. a=2(fl. 

In figuur 4.5 zijn twee TOF-spectra te zien van het Ni(lll)-preparaat. Het eerste spec
trum werd gemaakt nadat het preparaat voor een lange periode in het vacuümsysteem had 
gezeten. Gedurende deze periode is het preparaat verschillende keren aan lucht bloodge
steld. Het tweede spectrum werd gemaakt nadat het preparaat was verhit tot ongeveer 
500°C. In het eerste spectrum is te zien dat de intensiteit van de pieken erg laag is en dat 
de pieken erg breed zijn. Beide effecten zijn het gevolg van het feit dat het oppervlakte 
vuil is. In het tweede spectrum ziet men twee pieken met een (relatief) veel hogere in
tensiteit. Door het oppervlak te verhitten, verwijdert men (gedeeltelijk) het vuil van het 
oppervlak zodat de Ni-atomen nu wel een belangrijke bijdrage kunnen gaan leveren aan 
het tijdspectrum. 

In de literatuur zijn verschillende methoden te vinden om een Ni-preparaat schoon te 
krijgen [MUS82],[ROU91],[HSU91]. Dit is meestal een combinatie van sputteren en verwar
men. De methode die gebruikt is om het Ni(lll)-preparaat schoon te maken komt overeen 
met de methode die door Hsu [HSU91] is toegepast. Hij maakt een Ni-preparaat schoon 
door te sputteren met 2 keV Ar+-ionen bij een temperatuur van ongeveer 500°C waarna 
de temperatuur verhoogd wordt tot ongeveer 600°C. Deze procedure wordt "verschillende 
keren" herhaald. 

Het Ni(llü)-preparaat wordt op een andere manier schoongemaakt. Dit is gedaan 
omdat we de metingen aan dit kristal willen gaan vergelijken met de metingen die door 
Roux et al. [ROU91] zijn gedaan. Roux sputtert met 3 keV Ar+-ionen en hij verwarmt 
zijn preparaat tot een temperatuur van ongeveer 530°C. 

35 



1000 A 

c 
200 200 

.vflt 
3000 I) 

I ( counts) ,.~~'v'\}r'v { {I 2000 
B 

0 
2 t) H IG 

1000 

0 
0 2 4 6 8 10 12 11 16 18 20 

t (lts) 

Figuur 4.6: Het tijdspectrum nadat de schoonmaakpmcedw·e ren aantal malen is doorlopen. 
fJrcpamat: Ni{lll}. 2.0 keV !l1·+-ionen. a= 17 .. 5° en 0 = :35.0°. 

4.4 Bepaling van de oppervlaktesamenstelling 

4.4.1 Het Ni(lll)-kristal 

liet Ni( 111 )-kristal wordt bij deze metingen eerst schoongemaakt (zie de vorige paragraaf). 
Na deze behandeling wordt de temperatuur verlaagd tot ongeveer 240°C. Dit is geelaan orn 
te voorkomen dat het oppervlak weer snel vervuild wordt door segregatie van zwavel 
atomen uit de bulk. Het resultaat is te zien in figuur 4.6. 

Uit de aanwezigheid van een piek in de buurt van de 4 11s valt op te maken dat de 
schoonmaakprocedure niet geheel succesvol is. Bij een schoon preparaat verwacht je nanw
lijk alleen een Ni-piek ten gevolge van een enkelvoudige botsing ("Ni .. c-piek" ), een Ni-piek 
ten gevolge van een dubbele botsing ("Nidc-piek") en eventueel een piek ten gevolge van 
Ni-recoil deeltjes. Aange:;r,ien het redelijk is om aan te nemen dat piek A of piek B de 
Ni,.c-piek is, moet piek C wel de oor?:aak ?:ijn van vervuiling aangezien de Ni-recoilpiek iu 
dit geval altijd rechts van de Ni .• c-piek ligt. Ondanks herhaalde sputter en anneal cycli 
werd de verhouding tussen de intensiteit van piek A en piek C nooit groter dan 30. 

De FWHM (Full Width at Half Maximum) van de grootste piek (A) is ongeveer gelijk 
aan 300 ns. Volgens tabel 3.3 zou deze uit theoretisch oogpunt ongeveer 60 ns moeten 
bedragen. Het verschil kan verklaard worden door het grote verschil tussen de theoretisch 
bepaalde waarde van V AB min en de experimentele waarde. Verder treedt er, naast. de 
piekverbreding ten gevolge van het choppen en ten gevolge van de energiespreiding in 
de beginenergie van de ionenhron, ook een piekverbreding op ten gevolge van thermische 
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atoom massa (u) t3 (J-Ls) t4 (J-LS) 
H 1.0 - 6.287 
c 12.0 - 7.976 
N 14.0 - 8.284 
0 16.0 - 8.591 
Si 28.0 13.998 10.433 
s 32.1 13.301 11.047 
Ni 58.7 11.417 15.193 
Cu 63.5 11.318 15.807 
Ta 180.9 10.462 33.772 

Tabel 4.1: t3 en t4 voo1· de botsingen aan verschillende atomen in het geval dat men een 
2 ke V Ar+ ionenbundel gebruikt. 

vibraties en inelastische effecten (zie hoofdstuk 2). 
Voor een nader analyse van dit spectrum wordt gebruik gemaakt van het C-programma 

"toftable" dat gemaakt is door P. Ackermans [ACK]. In dit programma worden de loop
tijden tussen het preparaat en de detector berekend voor zowel de verstrooide- ( t3) als de 
recoildeeltjes ( t4) bij een gegeven combinatie van beginenergie en edelgasion. In tabel 4.1 
zijnhen t4 gegeven voor enkele veel voorkomende oppervlakte atomen voor het geval dat 
men 2 keV Ar+-ionen gebruikt. 

Ook kan het programma "toftable" een benadering geven voor de looptijd bij een dub
bele botsing. Daarbij moet men de hoek van inval zelf invoeren. Het grootste verschil 
tussen de Nise-piek en de dubbele botsingspiek krijgt men door bij de dubbele botsing het 
ion bij elke botsing te verstrooien over een !B. Uit dit programma volgt dan dat de looptijd 
10.706 J-LS is. 

In de veronderstelling dat piek A de Nise-piek is, kunnen daarna alle andere posities in 
de figuur worden berekend. Deze staan dan ook vermeld in tabel 4.2. Op basis van deze 
getallen zijn nu de volgende conclusies te trekken: 

• De piek tussen 3.5 J-LS en 4.0 J-LS (C) kan alleen maar de H-piek zijn. Deze piek ligt 
echter iets te veel naar links (kortere looptijd). 

• De piek op het tijdstip 8.7 J-LS (B) is, op grond van tabel4.2 vrijwel zeker de Nidc-piek. 

• De piek op het tijdstip 12.5 J-lS (D) is mogelijk een Ni-recoilpiek of een piek ten gevolge 
van verstrooiing aan zwavel. Het is ook mogelijk dat het een combinatie van beide 
pieken is. 

Een mogelijke verklaring voor de ligging van de waterstofpiek wordt gegeven door Bron
gersma en Mul [BR073]. Zij vonden dat als men een edelgasion (in dit geval He+-ionen) 
onder een scherende hoek op het oppervlak schiet, er een kans bestaat dat deze een hele 
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soort piek Mogelijke positie in Mogelijke positie in 
figuur 4.6 (fls) figuur 4.6 (ps) 
piek A= Nisc piek B = Nisc 

H recoil 4.27 3.57 
C recoil 5.96 5.26 
N recoil 6.27 5.57 
0 recoil 6.57 5.88 
S recoil 9.03 8.33 
S verstrooiing 11.28 10.58 
Ni se 9.40 8.70 
Nidc 8.70 8.00 
Cu verstrooiing 9.50 8.80 
Ta verstrooiing 8.45 7.75 
Ni recoil 13.2 12.48 

Tabel 4.2: De berekening van de mogelijke posities van de pieken in jiguu1· 4. 6 in de veron
derstelling dat piek A de Nise-piek is (kolom 2) en voor het geval dat piek B de Nise-piek 
is (kolom 3). Piek A ligt in figuur 4.6 bij 9.4 f1S en piek B ligt in de jiguu1· bij 8. 7 J.LS. 

serie botsingen ondergaat waarbij het ion nauwelijks energie verliest. Het ion zal dan als 
het ware gaan "schaatsen" over het oppervlak tot het moment waarop het ion een veront
reiniging raakt. Toegepast op onze situatie betekent dit dat men bij de berekening van de 
looptijd van het waterstof recoil-deeltje 17.5° als strooihoek moet gebruiken in plaats van 
:35°. De looptijd is in dat geval gelijk aan 5.396 f1S zodat, op grond van dit verhaal, de 
H-piek in figuur 4.6 al kan beginnen bij 3.38 f1S. 

In het geval dat men piek B als Nise-piek identificeert, volgt uit tabel 4.2 dat men zowel 
voor piek C als voor piek D een redelijke verklaring kan vinden: piek C is de waterstofpiek 
en piek D is de Ni-recoil piek. Voor piek A is echter geen goede verklaring te vinden, terwijl 
deze juist de belangrijkste piek in het spectrum is. Het eerste uitgangspunt levert dus de 
beste verklaring. 

4.4.2 Het gebruik van een kortere electrische puls 

Om de spectra in de vorige paragraaf beter te kunnen begrijpen, wordt het effect van een 
andere electrische pulslengte onderzocht. Voor dit doel wordt er een 110 ns puls gemaakt 
door de 20 m lange triax-kabels te vervangen door 10 m lange triax-kabels. In figuur 4. 7 
is voor beide gevallen het speeturn weergegeven, hierbij werden 2 keV Ar+-ionen gebruikt. 
Beide spectra werden vrijwel onmiddelijk na elkaar gemeten en ook de meettijd is hetzelfde. 

Elk deeltje voelt nu gedurende een bepaalde tijd het electrisch veld tussen de platen. 
Alle deeltjes zullen dan ook een tijdspreiding ondergaan die er volgens figuur 4. 7 er voor 
zorgt dat de resolutie er niet beter op wordt. Wat het meest opvalt in figuur 4. 7 is wel 
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Figuur 4.8: Het detecteren van de zuurstofpiek. 2 ke V Ar+ -ionen. a= 20° 
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de grote verhoging van de intensiteit van piek A. Verder is er een piek verdwenen. Beide 
effecten zijn niet te verklaren. 

Om een verklaring voor dit gedrag te geven is het eigenlijk noodzakelijk dat men de 
pulsvorm van de ionenbundel weet voordat de ionenpuls op het preparaat valt. Omdat een 
detector bouwen in het verlengde van de ionenbron niet meer haalbaar is in het kader van 
dit afstudeeronderzoek, is er met behulp van andere experimenten een poging gedaan om 
een verklaring te vinden voor het bovenstaande gedrag. 

Bij het eerste experiment wordt het Ni(111)-preparaat eerst op de gebruikelijke manier 
schoongemaakt. Het preparaat heeft na deze schoonmaakprocedure een temperatuur van 
ongeveer 200°C. Daarna wordt er een tijdspectrum gemaakt met behulp van een 110 ns 
puls (zie figuur 4.8). Vervolgens wordt er zuurstof in het systeem gelaten tot een druk 
van 10-7 mbar. Na 15 minuten wordt er weer een tijdspectrum gemaakt waarbij tussen de 
pieken A en C een andere piek te voorschijn komt waarvan men mag aannemen dat het 
de Osc-piek is. De piekposities van de pieken worden geanalyseerd volgens de in de vorige 
paragraaf gevolgde methode. Daarbij wordt de positie van de zuurstofpiek als uitgangspunt 
genomen. De conclusie is dat piek C alleen maar de H recoil-piek zou kunnen zijn. De 
experimentele positie ligt echter weer te ver naar links (0.5 f-IS). Piek A is waarschijnlijk 
de Nise-piek (de experimentele piek ligt 0.1 f-IS te ver naar rechts). 

Naast het vinden van ijkpunten in de tijdspectra, kan men ook proberen de ionenpuls 
te meten met de huidige detector. Daarvoor zal de bundel moeten worden afgebogen. Dit 
kan op twee manieren. 

Eerst werd onderzocht of het mogelijk was de ionenbundel af te buigen door op de 
preparaathouder een bepaalde spanning te zetten. In deze opzet fungeren de analysator 
van de EARISS en de preparaathouder als een stel afbuigplaten. De benodigde spanning 
( ~ 11 kV bij een 2 ke V Ar+-bundel) is echter niet op de preparaathouder te zetten omdat 
de vacuümtoevoeren daarvoor niet geschikt zijn. 

Verder kan men ook nog een isolator (glas) als reflector gebruiken. Door nu een ionen
bundel op het glasplaatje te schieten, zou deze worden opgeladen zodat het preparaat op 
dat moment als een soort spiegel zal gaan werken. In het tijdspectrum kan men echter alleen 
maar pieken zien die toe te schrijven zijn aan verstrooi- en recoileffecten (zie figuur 4.9). 
Dit wordt bevestigd door daarna te sputteren en te verwarmen waardoor de intensiteit van 
de eerste twee pieken inzakt terwijl de derde piek verdwijnt en wordt vervangen door een 
andere piek. 

Het glaspreparaat werd dus niet in die mate opgeladen dat deze als een "spiegel" gaat 
werken. Waarschijnlijk is dit het gevolg van de scherende inval van de ionenbundel en het 
feit dat de ionenbundel gepulst is. 

4.5 Structuuronderzoek 

Het Ni(111)-kristal werd eerst uitgebreid onderzocht met behulp van 2.0 keV Ar+-ionen 
en een electrische puls van 200 ns. Daarbij werd de intensiteit van de twee grootste pieken 
(de pieken A en B in figuur 4.6) gemeten als functie van de hoek 8 (0° :S {j :S 60°). Bij deze 
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Figuur 4.9: De spectra die zijn gemaakt met het glaspreparaat. 2 ke V Ar+ -ionen. a = 20° 

metingen zijn, ondanks herhaalde pogingen, geen structuureffecten waargenomen. Hierbij 
dient te worden opgemerkt dat het oppervlak van het gebruikte preparaat niet meer in een 
zo goede staat verkeerde (er zaten verschillende krassen op) en was er ook geen LEED
patroon zichtbaar. 

Gezien de resultaten van deze metingen, werd er besloten bij het onderzoek naar struc
tuureffecten te kijken naar een oppervlak dat al met de TOF-techniek is onderzocht. De 
keuze viel daarbij op de publicatie van Roux et al.[ROU91] die met de TOF-techniek 
onderzoek heeft gedaan aan onder andere de Ni(110)-p(1 x2)-H reconstructie. 

Roux vergelijkt de spectra die hij maakt van bovenstaande reconstructie onder andere 
met een schoon Ni(110)-p(1x1) oppervlak. Daarbij gebruikt hij een gepulste 4 keV Né
bundel die onder een hoek van 6° (=a) op het preparaat wordt geschoten. De strooihoek 
die Roux gebruikt is gelijk aan 30°. Dit is wat kleiner dan de waarde die wij in ons systeem 
gebruiken (35°). 

De verblijftijd tussen de platen is voor deze combinatie van edelgasion en beginenergie 
gelijk aan 102 ns. De ionenpulslengte is, bij een electrische puls van 200 ns, gelijk aan 
133 ns. Dit is lang ten opzichte van bijvoorbeeld de theoretische ionenpulslengte die be
rekend is voor een 2.0 keV Ar+-bundel (31 ns). De theoretische tijdspreiding zou volgens 
de berekeningen in hoofdstuk 3 ongeveer 72 ns bedragen. Hoewel dus vanuit theoretisch 
oogpunt deze combinatie niet ideaal is, leveren deze metingen een verrassend resultaat op. 

Het Ni( 110)-preparaat is eerst schoongemaakt volgens de methode beschreven in para
graaf 4.3. Het spectrum dat daarna is gemaakt, is te zien in figuur 4.10. In dit spectrum 
zijn nog steeds pieken te zien die het gevolg zijn van vervuiling zodat de beginsituatie 
verschilt met die van Roux. Hij beweert namelijk dat hij in zijn TOF-spectrum geen H-, 
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Figuur 4.10: Tijdspectrum dat gemaakt is van het Ni(110}-oppervlak. 4-0 keV Ne+-bundel. 
a= 6°,8 = 35° enT= 200 ns. Meettijd: 60 s. Temperatuur -;:::,JOOOC. 

C- en 0-recoilpieken meer ziet. 
Wat verder opvalt is dat de pieken in dit spectrum veel smaller zijn dan de spectra 

die tot nu toe zijn behandeld. De FWHM van de grootste piek is gelijk aan 140 ns. Bij 
deze energie zijn de Nisc- en de Nidc-piek, ondanks de verbeterde FWHM, niet meer uit 
elkaar te halen omdat de afstand tussen beide pieken in dit geval minder dan 100 ns is. Bij 
een constante intensiteit van de ionenbundel zal de Ni-piek echter ook variëren als functie 
van 8. 

Roux bepaalt de intensiteit door de oppervlakte onder de piek te berekenen in een 
window van 200 ns rond het maximum van de piek. Daarna wordt de "achtergrond" er 
van afgetrokken. In figuur 4.11 is het resultaat van zijn meting te zien. Het resultaat van 
onze metingen staan in figuur 4.12. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de 8-as niet te 
vergelijken is met de 8-as van Roux omdat in ons geval niet bekend is welke kristalrichting 
overeenkomt met 8=0°. 

In de eerste meting was de meettijd gelijk aan vier minuten en werd er om de drie graden 
een spectrum gemaakt. In de tweede meting werd de meettijd beperkt tot 1 minuut en 
werd er ook om de drie graden een spectrum gemeten. 

In het gebied waar beide metingen elkaar overlappen is te zien dat, met uitzondering van 
een gebied rond 8 = go, de spectra hetzelfde verloop vertonen. In het gebied tussen 8 -::::, 80° 
en 8 -::::, 130° wordt het intensiteitsverloop ook bepaald door het thermokoppelvingertje. De 
behuizing van het vingertje staat namelijk bij 8 -::::, 100° tussen het preparaat en de detector. 
Na 8-::::, 130° is de fluctuatie van de intensiteit een stuk minder vergeleken met de eerste 80 
graden. Dit is waarschijnlijk de oorzaak van de toenemende vervuiling van het preparaat. 
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Dit is te zien in de tijdspectra omdat dan de pieken weer breder worden. 
Bij de metingen van Roux is te zien dat de intensiteit op sommige posities bijna gere

duceerd is tot nul. In het spectrum dat door ons is gemeten, zijn deze "dalen" echter niet 
zo diep. Dit is een aanwijzing dat zelfs in de beginsituatie het oppervlak zodanig vervuild 
is dat dit van invloed is op de structuurmeting. Men heeft dus bij dit soort metingen een 
erg schoon oppervlak nodig. 

Omdat een deel van het spectrum is weggevallen en omdat wij in ons geval (nog) niet 
weten welke kristalrichting correspondeert met 8=0°, zijn onze meetresultaten moeilijk 
te vergelijken met de meetresultaten van Roux. Met enige terughoudendheid kan men 
echter beide spectra over elkaar heen leggen als men het nulpunt van de 8-as in ons geval 
verplaatst naar 8 ~ 20°. In dat geval zou je dan een grote piek-intensiteit verwachten op de 
plek waar het thermokoppelvingertje de bundel blokkeert. In beide figuren is aangegeven 
welke pieken bij deze aanname bij elkaar horen. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of 
de veronderstelling die hier boven is gedaan juist is. 
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Hoofdstuk 5 

Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Conclusies 

• Er is een chopper gebouwd waarbij we, na het systeem theoretisch te hebben on
derzocht, de "impulse sweeping"-methode gebruiken om de bundel te choppen. De 
chopper is nog niet geoptimaliseerd. Door het ontbreken van informatie over de ge
produceerde ionenpuls, is dit ook niet direct te realiseren. Deze puls is alleen goed 
te onderzoeken door een detector in de bundellijn van de ionenbron te plaatsen. 

• Er is een groot verschil tussen de berekende minimale afbuigspanning en de geme
ten minimale afbuigspanning. Waarschijnlijk is dit het gevolg van een divergerende 
ionenbundel tussen de chopperplaten en het diafragma. 

• Ondanks het feit dat de Ni-kristallen herhaalde malen zijn onderworpen aan een 
schoonmaakprocedure, is het niet gelukt het preparaat geheel schoon te krijgen. Dit 
geldt met name voor de vervuiling met waterstofatomen. Een schoon oppervlak is 
echter, vooral bij het onderzoek naar structuureffecten, zeer belangrijk. 

• Bij het bepalen van de oppervlaktesamenstelling is het van groot belang dat men min
stens één piek als referentie kan gebruiken wegens het feit dat een absolute tijdmeting 
momenteel niet mogelijk is. 

• Met de gebouwde TOF-opstelling zijn bij het Ni(llü)-preparaat structuureffecten 
waar te nemen. De reproduceerbaarheid van de metingen is redelijk. De interpretatie 
van de meting levert problemen op omdat het thermokoppelvingertje bij een relatief 
groot gedeelte van de meting tussen het preparaat en de detector staat. 

• De verwerking van de meetgegevens is een stuk eenvoudiger geworden sinds men de 
meetfiles op de HP9000/300 kan verwerken. Nu kan men onder andere spectra over 
elkaar heen te leggen. 
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5.2 Aanbevelingen 

5.2.1 De chopper 

Het voordeel van de huidige chopperschakeling is zijn eenvoudige opzet. Daardoor kunnen 
eventuele reparaties snel worden uitgevoerd. Toch heeft de huidige opzet een belangrijk 
nadeel. De pulslengte is namelijk niet eenvoudig te veranderen. Hierdoor kan, gezien de 
minimale flexabiliteit van de rest van de chopper, de chopperpuls niet optimaal worden aan
gepast aan een bepaalde combinatie van edelgasionen en beginenergie. Om de pulslengte 
beter te kunnen variëren is het aan te bevelen dat in de toekomst de gebruikte laadlijnen 
(triax-kabels) in secties wordt onderverdeeld. Deze secties kunnen dan met elkaar worden 
verbonden door middel van speciale triax-connectoren. Dit moet dan wel zeer zorgvuldig 
worden gedaan omdat anders de pulseigenschappen worden aangetast. 

Momenteelligt de gebruikte chopperspanning in dezelfde orde van grootte als de expe
rimenteel bepaalde minimale afbuigspanning. De pulshoogte van de chopperschakeling is 
echter alleen te verhogen door een gecompliceerdere schakeling te bouwen. Als alternatief 
kan de constructie van de chopper worden aangepast. Daarbij moet men rekening hou
den met het feit dat het vervangen van de afbuigplaatjes en de diafragma's in het huidige 
systeem veel tijd kost. Met uitzondering van het diafragma D2 zijn alle elementen pas te 
vervangen nadat de ionenbron uit de opstelling is gehaald. 

Door de constructie van het diafragma D1 en de chopperplaten zodanig te veranderen 
dat de afstand tussen de platen en de breedte van het diafragma D1 in te stellen zijn (zie 
[RAT85]), kan men de flexabiliteit van het mechanische deel van de chopper vergroten. Dit 
zou echter betekenen dat men de huidige constructie aanzienlijk moet veranderen. 

Een ander alternatief is de beide diafragma's nog één maal te vervangen door kleinere 
exemplaren. Omdat met de huidige bron net de maximaal haalbare countrate (deze wordt 
bepaald door de eis dat men maar 1 op de 10 deeltjes mag detecteren) wordt gehaald, mag 
men echter de diafragma's niet te klein kiezen omdat dan de intensiteit van de ionenpuls 
zo klein wordt dat dan de meettijd moet worden vergroot. Dit wil men voorkomen omdat 
dan de toenemende oppervlakte verontreiniging een belangrijke rol gaat spelen tijdens de 
metingen. 

De meettijd zou men echter kunnen verkleinen door bijvoorbeeld de chopperfrequentie 
te verhogen of door de detectie anders op te zetten. Het eerste voorstel is in het huidige 
systeem te realiseren door de RC-tijd van de triax-kabels te verminderen. Aangezien de 
lengte van de kabels vanwege de benodigde pulslengte al vast ligt, kan alleen iets aan 
deze tijd worden gedaan door de laadweerstand Re te verlagen. Deze waarde kan echter 
niet al te klein worden gekozen omdat dan de pulsvorm wordt aangestast. Een andere 
mogelijkheid is dat men niet wacht totdat de laadlijn geheel is opgeladen. Het gevolg 
daarvan is echter dat de ( electrische) pulshoogte afneemt waardoor de ionenbundel niet 
meer geheel wordt afgebogen. Overigens kan men de pulsfrequentie toch al niet erg veel 
opvoeren omdat bij frequenties van50kHz en hoger er meer dan één ionenpuls het systeem 
doorloopt waardoor de eenduidigheid verloren gaat. Deze chopperfrequentie zou nog met 
een factor twee kunnen worden verhoogd als men in staat zou zijn het moment te meten 
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waarop de ionenpuls het preparaat raakt. 
Men kan de detectie ook effectiever opzetten. Luitjens [LUI80] gebruikt namelijk het 

detectorsignaal als startpuls. Het stopsignaal wordt in dit geval gegeven door de choppe
relectronika waarbij deze puls eerst nog vertraagd wordt. Hierdoor wordt de dode tijd van 
het systeem beperkt aangezien het detectorsignaal een kleinere aantal pulsen meet in ver
gelijking met het choppersignaaL Met behulp van een zeer goed gedefiniëerde repetitietijd 
en delaytijd en met een goede instelling van de TAC is het volgens Luitjens mogelijk de 
repetitietijd zelfs kleiner te kiezen dan de maximale looptijd door het systeem. 

Om te kunnnen beslissen welke aanpassingen noodzakelijk zijn, is het van groot belang 
dat men werkelijke lengte en de vorm van de ionenpuls kan meten. Daarvoor zal men eerst 
een detector moeten bouwen die men in de experimenteerkamer kan plaatsen in één lijn 
met de ionenbron. Door aanpassingen aan de electronika om de pulsoverdracht tussen de 
chopper en de afbuigplaten beter te doen verlopen of door de verkleining van het diafragma 
D 2 (eventueel ook D1 ) kan dan, in combinatie met een variabele pulslengte en eventueel 
een hogere pulsfrequentie, het huidige systeem worden geoptimaliseerd. Een pulsbreedte 
met een FWHM van 15 ns moet mogelijk zijn, gezien de bundelprofielen die onder andere 
Luitjens [L UI80] en Sumitomo [SUM88] hebben gemeten. 

In het geval dat de pulsbreedte niet in dezelfde orde komt te liggen, lijkt het mij dan 
raadzaam de constructie van de gehele ionenbron opnieuw te bekijken. Bij een eventuele 
nieuwe opzet van de ionenbron lijkt het te overwegen waard om dan een chopper te bouwen 
volgens de "Differential impulse sweeping" -methode. Het voordeel van deze methode is dat 
men bij de afregeling van de chopper alleen maar hoeft te letten op de snelheid waarmee 
de bundel wordt omgebogen. Bij de tot nu toe gebruikte methode moet men ook nog 
een gelijkspanningsniveau instellen. Bovendien zijn dan op dat moment beide methoden 
toepasbaar zodat de methoden met elkaar kunnen worden vergeleken. Verder lijkt het dan 
ook verstandig het massafilter voor de chopper te plaatsen zodat beide onderdelen elkaar 
zeker niet meer beïnvloeden. 

5.2.2 Het verwerken van de metingen 

Het huidige meetprogramma (Canberra system 100, versie 2) heeft voldoende mogelijkhe
den om TOF-spectra te kunnen meten. Toch zijn er ook wel nadelen verbonden aan dit 
programma. Het is bijvoorbeeld niet eenvoudig om alle relevante meetgegevens te koppelen 
aan de file met daarin de meetdata. Zonder deze meetgegevens is het gemeten spectrum 
vrijwel waardeloos. Hierdoor zijn de metingen van enkele van mijn voorgangers maar be
perkt bruikbaar. Dit probleem is nu gedeeltelijk ondervangen door het bijhouden van een 
standaard meetrapport. In de toekomst kan men echter beter deze gegevens toch koppelen 
aan de meetfile omdat, als de opstelling eenmaal goed werkt, het aantal gemeten spectra 
snel zal toenemen. 

Een ander nadeel was het ontbreken van de mogelijkheid om spectra over elkaar heen 
te leggen. Hierdoor is de interpretatie van een serie metingen niet eenvoudig. Dit probleem 
is opgelost door een conversieprogramma te schrijven die de meetdata zodanig converteert 
dat men de data op de HP9000/300-computer kan bewerken. Daarnaast kan men dan ook 

47 



gebruik maken van alle verwerkingsmogelijkheden op deze computer. Men moet daarbij 
denken aan bijvoorbeeld de ontwikkeling van een programma dat de piekposities kan be
rekenen voor het geval enkele pieken elkaar gedeeltelijk overlappen of het vergelijken van 
een gemeten spectrum met een gesimuleerd spectrum. De interpretatie van de toekomstige 
metingen kunnen dan sneller en nauwkeuriger worden gedaan. 

Een nadeel van het programma "converttof' is dat in de huidige situatie alle files één 
voor één moeten worden geconverteerd. In de toekomst is het dan ook aan te bevelen 
het gemaakte programma zodanig aan te passen dat deze de te converteren files herkent 
aan bijvoorbeeld de extensie. De relevante meetgegevens, zoals bijvoorbeeld de maximale 
meettijd van de TAC, moeten dan wel op dat moment al in de datafile zijn opgenomen. 

5.2.3 Andere mogelijke verbeteringen aan de TOF-opstelling 

Bij dit soort oppervlakgevoelige technieken is het van groot belang dat de preparaten erg 
schoon zijn. Aangezien er in de TOF-spectra nog steeds pieken ten gevolge van veront
reinigingen zijn te zien, zijn er nog enkele verbeteringen mogelijk op het gebied van de 
preparaatvoorbereiding. Men kan daarbij denken aan een voorbehandelkamer waar het 
bijvoorbeeld mogelijk is het preparaat te verwarmen en te behandelen met zuurstof en 
waterstof om op die manier het oppervlak schoon te krijgen. In deze voorbehandelka
mer zou men dit dan ook willen controleren. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een 
LEED-apparaat. 

De hoogspanningsvoeding van de EinzeHenzen kan, voor bundelenergieën groter dan 
3 keV, eigenlijk niet genoeg spanning leveren. Bij deze energieën is het niet mogelijk 
de ionenbundel optimaal af te regelen. Omdat het wel degelijk nuttig is ook bij deze 
instellingen te kunnen meten, is het aan te bevelen deze voedingsbron te vervangen door 
een voedingsbron die minstens een spanning kan leveren van 6 kV. 

Bij de metingen van de hoekverdeling is het noodzakelijk het preparaat te draaien. 
Gedurende de hele afstudeerperiode werd dit handmatig gedaan. Het draaien in de 8-
richting, waar één slag gelijk is aan één graad verdraaiing, was echter een probleem omdat 
je aan de draaiknop niet kunt zien hoeveel hele graden men gedraaid heeft. De kans op 
het maken van fouten is daardoor aanwezig. Omdat in de a-richting één slag gelijk is aan 
3.6° en men deze verdraaiing van buitenaf ook duidelijk kan zien, is het probleem in deze 
richting niet zo groot. Op grond van de bovenstaande argumenten lijkt het verstandig om 
de verdraaiing in de 8-richting zo snel mogelijk te automatiseren. 

Tenslotte is het nuttig om in de TOF-buis uiteindelijk ook nog een stel afbuigplaten en 
een diafragma te monteren. Hierdoor kunnen de ionen worden afgebogen zodat op dat mo
ment alleen neutrale deeltjes kunnen worden gedetecteerd. Dit vergroot de mogelijkheden 
van de TOF-opstelling aanzienlijk omdat dan ook neutralisatie effecten kunnen worden 
onderzocht. Een andere oplossing is de voorkant van de kanalenplaat-detector op een ne
gatieve spanning te zetten. Men krijgt dan twee pieken in het spectrum te zien waarvan 
de ene piek het gevolg is van het detecteren van neutrale deeltjes en de andere het gevolg 
is van het detecteren van geladen deeltjes. 
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