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Samenvatting 



In het kader van het GEMINI-project wordt in de werkeenheid AOW een opstelling voor de pro
ductie van een intense, koude bundel neonatomen ontwikkeld. De lasergekoelde atomen botsen 
op elkaar als gevolg van minimale, onderlinge snelheidsverschillen. Het is mogelijk dat bij een 
dergelijke "koude" botsing een atoom geïoniseerd wordt, waardoor er elektronen uit de atoom
bundel kunnen ontsnappen. De kinetische energieën van deze elektronen bevatten informatie 
over de onbekende koude botsingsprocesscn in de bundel. Deze energieën zijn in de grootteorde 
van 10 e V en een geschikt instrument om ze te meten is een cilindrische spiegclelektronenspcc
trometer. 

AOW heeft een op de Universiteit Kaiserslautern (Duitsland) gebouwde cilindrische 
spiegelelektronenspectrometer in bruikleen gekregen. Het doel van dit afstudeerwerk is de wer
king en de specificatics van deze cilindrische spiegelelektronenspectrometer in Kaiserslantern te 
onderzoeken en deze vervolgens naar Eindhoven te verhuizen om hem daar op te bouwen als 
voorbereiding op bovengenoemd onderzoek naar koude botsingen. 

Ter oriëntatie is gedurende een maand aan de Universiteit Utrecht gewerkt met een 
ander type elektronenspectrometer, een zogenoemde dubbele halve bollen elektronenspectrome
ter. Deze elektronenspectrometer bevat een gasontladingslamp, welke normaliter gevuld wordt 
met helium. Het licht van deze lamp kan worden gebruikt om target-atomen te ioniseren. Vaak 
wordt het edelgas argon gebruikt, omdat de elektronen die dan ontstaan een welbepaalde en 
voor testdoeleinden dus geschikte energie hebben. Het foto-ionisatieproces is in dat geval 

Ar+fw----+Ar++e-. 

De piekbreedte van een spectrum gemeten met de dubbele halve bollen spectrometer is 
typisch 75 me V. De piekhoogte is, bij een betrekkelijk hoge target-gasdruk, ongeveer 800 s--I. 
Gewoonlijk wordt het target-gas ingelaten in een cilindrische gascel en is er min of meer sprake 
van een puntbron. Wordt de gascel uit het systeem weggelaten dan ontstaan de elektronen in de 
hele fotonenbundel, die in de spectrometer schijnt. Dit is dus een lijnbron. De lenzen van (le spec
trometer blijkeu bij e(~n lijnbron geen goede werking te hebben. met als gevolg dat het gemctr~n 
spectrum wordt vertroebeld. Voor bovenstaand proces loopt de piekverbreding op tot 0.5 cV. 
oftewel 10 % van de elektronenenergie. In de toekomst wil de groep Atoom- en Grenslaagfysica 
haar koude bundel heliumatomen als bron voor de elektronenspectrometer gebruiken. Dit is 
dan echter r~en lijnbron en dus kan de dubbele halve bollen spectrometer niet zonder aanpas
singen gebruikt worden, temeer omdat de elektronenopbrengst van dr~ heliumbundel erf!; laag is. 
namelijk 0.1 s- 1 . 

Ook de cilindrische spiegelelektronenspectrometer bezit een gasontladingslamp waarmc(' 
in Kaiserslautern, nadat het instrument daar opgebouwd is, testmetingen verricht zijn. De 
gemeten piekhoogte is in dit geval typisch 8000 s- 1 en de piekbreedte :~0 nwV. 

:'-Ja de verhuizing en de opbouw in Eindhoven. waarbij onder andere de pompeu vcrvau
gcu wordc11. lukt het opnieuw om een foto-ionisatiespectrum van argon te nwt('ll. Het instn!UH~llt 

blijkt dus nog te functioneren. De detectie-cfficiëutir~ is echter ceu factor 27 kl<~iuer cu de pi<'k
brcedte is bijna verdubbeld tot 57 meV. De fotonenstroom is daarentegen anderhalf maal zo 
groot als in Kaiscrslautern. wat erop wijst dat het signaalverlies niet wordt veroorzaakt door 
een verkeerde uitlijuiug van de elektronenspectrometer of door de vcrhoogde achtergronddruk in 
de hroukauwr. Ecu andere meting toont aan dat ook de veranderde pompsnelheid in de spectro
tll('tf~rkauH~r de afname vau de elektronenopbrengst niet kan verklan~n. De oorzaak zal daarom 



gezocht moeten worden in de spectrometer zelf. Mogelijke oorzaken ûjn een verminderde kwali
teit van het channeltron of de grafietcoating als gevolg van de langdurige blootstelling aan lucht. 
Het is tevens mogelijk dat de magneetveldafscherming door de schokken van de verhuizing haar 
werking grotendeels verloren heeft. 

Vooruitblikkend is er een voorspelling gemaakt van de elektronenopbrengst die 1ml wor
den gemeten bij het onderzoek aan koude botsingen. Wanneer zowel de elektronenspectrometer 
als de GEMINI-opstelling, de nakoeler uitgezonderd, optimaal functioneren is het mogelijk een 
elektronenopbrengst te halen van 7 s- 1

. Dit is voldoende om een spectrum kunnen te meten. 
Wordt ook de beoogde werking van de nakoeler gerealiseerd, clan kan worden gerekend op de 
bevredigende elektronenopbrengst van 57 s- 1 . 
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Inleiding 



INLEIDING 

Onder de noemer van het G EMINI-project wordt op de Technische Universiteit Eindhoven 
(TUE) een opstelling ontwikkeld waarmee het mogelijk is een koude, atomaire bundel m~on
deeltjes te maken. Er zijn drie onderzoeksgroepen betrokken bij dit project. Twee daarvan 
bevinden zich op de TUE: de groep Atomaire en Optische Wisselwerking (AOW) en (h~ groep 
Theoretische Atoomfysica en Quantumelectronica. De derde groep, Atoom- en Grenslaagfysica. 
maakt deel uit van de Universiteit Utrecht. 

De bundellijn die bij AOW is opgezet maakt gebruik van laserkoeling. Bij deze uit de 
jaren tachtig stammende techniek wordt met laserlicht impuls overgebracht op atomen. Met een 
geschikte impulsoverdracht is het mogelijk de atomen zowel af te remmen als samen te drijven. 
waardoor een koude en intense atoombundel ontstaat. De deeltjesstroom van deze bundel is on
geveer 10t2 s- 1 en de bundeldiameter is ongeveer 1 mm. De gemiddelde snelheid van de atonwn 
in de bundel, 100 ms- 1, is weliswaar nog betrekkelijk hoog, de relatieve snelheid die de atomen 
ten opzichte van elkaar hebben is dat niet. Zij bedraagt ongeveer 3.3 rns- 1 , wat overeenkomt met 
een temperatuur van 25 p.K. De botsingen veroorzaakt door de onderlinge snelheidsverschillen 
van de atomen vinden dus plaats bij zeer lage energieén. Deze koude botsingen vormen een 
onontgonnen terrein binnen de atoomfysica. Dankzij laserkoeling kan er nu onderzoek worden 
verricht naar dergelijke botsingen. 

Het is de bedoeling dat dit laatste ook bij de GEMINI-bundellijn gaat gebeuren. Wan
neer twee atomen in de bundel met elkaar botsen kan met de interne energie één van de atomen 
worden geïoniseerd. De kinetische energie van het vrijkomende elektron levert informatie over 
het botsingsproces op. Gebruikmakend van elektronenspectrametrische technieken waarmee de 
kinetische energieën van de elektronen gemeten kunnen worden is het dus mogelijk metingen te 
verrichten aan koude botsingen. 

Pureeli ontwikkelde in 1938 een spectrometer waarmee kinetische energieën van de 
orde 10 e V gcmeten kunnen worden: een zogenaamde sferische elektronenspectrometer [Pur<~8]. 
Blauth experimenteerde in 1957 met een variant van die elektronenspectrometer , namdijk een 
cilindrische spiegelelektronenspectrometer [Bla57]. Een aanzet tot de theoretische beschrijving 
van de cilindrische spiegelelektronenspectrometer werd in 1966 gepubliceerd door Zashkvara et 

al. [ZKK66]. AOW heeft een elektronenspectrometer van dit laatste type in bruiklc<~H g<~kregen 
van de U nivcrsiteit Kaiscrslautern en zal deze gaan gebruiken voor het onder;~,ock aan koude 
botsinge11. 

Dit afstudeerwerk vormt de voorbereiding van dat onder;~,ock. Bij wij;~,e van kennisma
king met elektronenspectrometrische technieken is er gedurende een maand iH Utrecht gewerkt 
met <~en sferische dektronenspectrometcr. Dit is beschreven in hoofdstuk 1. Daarna volgde c~~u 
vcrblijf van ruim drie maanden in Kaiscrslautern waar de cilindrische spiegelclcktrorwHspectro
metcr . die daar twee jaar niet was gebruikt, opnieuw moest worden opgebouwd (~n getest. De 
n~sultaten van die tests zijn verzameld in hoofdstuk 4. De theorie van de cilindrische spiq!;el
elektronenspectrometer is beschreven in hoofdstuk 2 en de experimentele op11et <~rvau in het 
daaropvolgende hoofdstuk. Het laatste hoofdstuk. hoofdstuk 5, bevat de wij11igingen in de op;t,(~t 
na de verhui11ing van het. instrument naar Eindhoven en het resultaat van de daaropvolgende 
t es tnwtingen. 



Hoofdstuk 1 

Elektronenspectrometrie in Utrecht 
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1.1 Inleiding 

Bij de vakgroep Atoom- en Grenslaagfysica van de Universiteit Utrecht wordt een opstelling 
ontwikkeld, waarmee door toepassing van laserkoeling een bundel ultrakoude heliumatomen 
kan worden geproduceerd. (Typische snelheid van de atomen: 100 ms- 1 .) Deze opstelling is de 
Utrechtse bijdrage aan het zogenoemde GEMINI-project. De werking van de opstelling komt 
overeen met die van de opstelling in Eindhoven en wordt in het desbetreffende hoofdstuk 5 
beschreven. Het belangrijkste verschil tussen beide opstellingen is de soort atomen die wonlcn 
gebruikt. In Eindhoven worden namelijk neonatomen gekoeld in plaats van heliumatomen. 

Het is de bedoeling een in de zeventiger jaren in Freiburg gebouwde elektronenspec
trometer aan de bundellijn te koppelen om de elektronenemissie van de koude botsingen in dP 
bundel te kunnen meten. In juni 1997 wordt de bundel echter nog gebruikt om een rnagneto
optische val (MOT) met heliurnatomen te laden en is de elektronenspectrometer nog beschikbaar 
voor een oriënterend onderzoek. Het voornaamste doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen 
in de werking van een eenvoudige elektronenspectrometer als voorbereiding op het werk in Kai
serslautern. Daarnaast is het wellicht mogelijk een gedeelte van de parameterinstellingen die 
door Smit [Smi97] zijn aanbevolen te verbeteren. 

1.2 Principe van de elektronenspectrometer 

De elektronenspectrometer die in Utrecht gebruikt wordt. is een zogenoemde dubhele haJve 
bollen spectrometer [Pur38] en bestaat uit twee concentrische halve metalen bollen waarover 
ecu positief potentiaalverschil V1 - V2 is aangelegd. Zoals in figuur 1.1 schematisch is weergegeven 
kmmm de dektronen door een ingangsspleet in de ruimte tussen de twee bollen. De potentiaal 
V op een afstand r tot het middelpunt van de bollen is in die ruimte 

( 1. I) 

en voor de elektrische veldsterkte geldt 

( 1.2) 

met P de eenheidsvector in radiële richting. 
In bovenstaande vcrgelijkingen zijn V1, V2. R1 en R2 de potentiaal respectievelijk d<' 

straal van de binnenste en buitenste bol. Het elektron bevindt zich in een centraal krachtveld 
en zal dus een Kepicrbaan volger1. Deze baan is een cirkel tussen de twee hollen indien dt' 
sterkte van het elektrische veld overecukomt met de middelpuutl':oekende kracht werkend op 
een elektron met massa m, en snelheid v volgens 

'fTW
2 ~ 

-P = P-E(r). ( 1.:3) 
T 

\vaarin e d<' lading van het <~lcktron is. Uit de laatste twee formules kan de kinetische energie EÁ 
wonJen bepaald vau d<~ d<~ktroncn die een cirkelbaan afteggen en dus weer uit d<~ halv(: bull('lJ 
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extra paar bollen 
(optioneel) 

11 

Figuur 1.1: Schematische weergave van de halve bollen elektronenspectrometer. Alleen elektronen 

met een welbepaalde kinetische energie volgen de gestippelde baan en zullen in staat zijn het instru

ment te verlaten. 

komen. Dat levert met ~V = V1 - V2 

E bol - eRlR2 A 
k - uV. 

2r(R2 - Rt) 
(1 A) 

Alle overige elektronen, waarvan de energieën niet voldoen aan bovenstaande vergelijking, zullen 
geen cirkelbanen volgen en ergens in de wand van de spectrometer verdwijnen. Dit is de essentie 
van de elektronenspectrometer : door de spanning over de bollen juist te kiezen kunnen er elek
tronen op hun energie worden geselecteerd. Het energieoplossend vermogen van het instrument 
is de kleinst haalbare spreiding in de energie van de elektronen en wordt in theorie volledig 
bepaald door de dimensies van de elektronenspectrometer en de spanning over de bollen. t~o

als direct volgt uit bovenstaande vergelijking. De verdeling van de hoek waannee dektronen 
de elektronenspectrometer binnenkomen heeft in principe geen invloed op de resolutie. omdat 
elektronen die niet loodrecht de spectrometer invliegen, maar wel voldoen aan vergdi.ikiug ( 1.4) 

een elliptische baan door het instrument volgen en onder dezelfde hoek de spectroruetcr weer 
V(~rlatcn. 

1.3 De opstelling 

Voor het instellen van de parameters die de werking van de elektronenspectrometer bepalen. 
zoals bijYoorl)('dd de spanuing over de bollen. is het noodzakelijk dat er dektrmwn wonJeu aan
geboden waarvan de energie bekend is. Met behulp van foto-ionisatie is hd mogelijk dektnnwn 
md een b(~kendc energie te genen~ren. Zoals in figuur 1.2 is afgebeeld bestaat de opstclliug. 
waanlH~(~ in U trccht de spectrometer wordt getest. daarom uit vier onderdelen: ecu fotmwu
lmm. Cl'n gascel waarin atomen door de fotonen worden geïoniseerd. de elcknoucuspectromctcr 
zelf <'11 tenslotte ('l'll cllil.lllWltnm on1 de doorgelat(~tl clckt.rouc~n te ddec-ten'll. 
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Piek 
~ pl/2 
2 p3/2 

Energie ( e V) 
5.281 
5.459 

Energiebreedte (rneV) 
2 
2 

Tabel 1.1: foto-ionisatie van argon met 21.2175 eV elektronen. 

1.3.1 De elektronenproductie 

12 

De fotonenbron is een He-lamp. Deze produceert fotonen waarvan het leeuwendeel (98%, zw 
voor uitgebreidere gegevens tabel 3.1 op pagina 35) een energie van Ek = 21.2175 eV bezit. De 
fotonen komen door een cirkelvormige opening in een dubbelwandige cilindrische cel waar gas 
(in alle hieronder te noemen gevallen is dat argon) in wordt geïnjecteerd. De invallende fotonen 
ioniseren enkele gasatomen volgens 

( 1.5) 

De kinetische energie Ek van de vrijgemaakte elektronen is 

(Ui) 

waarin Eb de bindingsenergie van het elektron is en hv de energie van het invalleml fóton. 
De grondtoestand van geïoniseerd argon wordt door spin-baankoppeling gesplitst in 

twee niveaus met J = ~ en met J = ~- De hierboven beschreven reactie leidt dan ook tot twee 
pieken in het elektronenemissiespectrum van argon. Deze botsingsdoorsnedE~ voor foto-ionisati<• 
van deze twee pieken (en daarmee de relatieve piekhoogten in het spectrum) zijn niet gelijk en 
ver houden zich als a3 ; 2 /a 1 ; 2 = 1. 98. De overige gegevens van de pieken zijn vermeld in tabel 
1.1. Voor uitgebreidere informatie voor diverse gassen zie [Ela 7 4]. 

De verbreding van de pieken heeft meerdere oorzaken. Het licht uit de lamp is niet vol
strekt monochromatisch als gevolg van haar natuurlijke lijnbreedte en de Doppler-verschuiving 
als gevolg van de beweging van de He-atomen in de lamp. De belangrijkste oorzaak is echter 
de thermische beweging van de Ar-atomen, waardoor de kiw~tische energie van de elektronen 
varieert ten opzichte van deze atomen. In de praktijk blijken deze verbredingen echter te ver
waarlozen in vergelijking met de resolutie van de elektronenspectrometer (::::::: óO meV). 

De gascel hedt een binnendiameter van 14 mm en een binnenlcn).!;t<' van 20 tmn. De 
cirkelvormige openiugcn waardoor fotonen de gascel binnenkomen en dektrOlWil hem verlaten 
hebben beide <"en diameter van 3 mm. De elektronen die uit de cd kmu<'ll knmtcll wordcu 
versneld door een eventueel potr~ntiaalverschil llce1 tussen de twee wanden van rk gasceL De 

afstand tussen de wanden is 2 mm. Deze versnelling heeft als voordeel dat de in de ).!;ascd ontstaur• 
elektronen onderscheiden kunnen worden van elektronen die buiten de gascel ontstaan. Daardom 
beschikken wc over een r:lcktrow~nlmm die tot op zekere hoogte als puntvormig mag worden 
beschouwd. Dit maakt het mogelijk met een elektrostatisch lenzenstelsel de clcktrmwuhnud<'l 
in de dektronenspectrometer te focusseren om zo een zo groot mogelijke elcktroucuoplnntgst 
( eu d ns een zo gunstig mogelijk uitgangssi!!;Itaal) te krijgen. 

Het knzcnstdsd van de elektronensp<~ctromctcr is niet ontworpen voor de opstdling in 
U t.n~cht. maar voor zijn oorspronkdijkr~ toepassing in Frcilmrg. De WPrking van dektrostatis<:!H• 
leuzen wnnlt <'lll~rzijds bepaald door de potentiaal <~rvan cu anderzijds door lmn gcolllctric. Er 
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moest daarom veel tijd worden gestoken in het afstemmen van de ongeschikte len:~,enconfig;uratie 
op de Utrechtse opstelling. 

De eerste twee lenzen van het stelsel, met een diameter van 6 nmL bevinden zich vlak 
na de gasceL De eerste lens, op 13.5 mrn afstand van de buitenwand van de gasceL (Leed heeft 
een spanning VLccl, de tweede lens, op 16.8 mm, is geaard. Voor de Plektronenspectrometer 
bevinden zich zes lenzen (L1 - L5). De eerste daarvan is opnieuw geaard en bevindt zich op 
een afstand van 49.8 mm van de buitenwand van de gasceL Op de volgende vier lenzen kunnen 
spanningen worden gezet, welke zullen worden aangeduid met VL 2 - VL 5 • De laatste lens voor 
de spectrometer is kortgesloten met de optilspanning van de elektronenspectrometer (zie de 
volgende paragraaf). 

gasdruk in systeem: 

10 .. -10~torr 

Figuur 1.2: Opbouw van de testopstelling in Utrecht. Elektronen, vrijgemaakt in de gascel door 

fotonen van de He-lamp, worden geselecteerd door de spectrometer en gedetecteerd met het chan
neltron. 

1.3.2 De elektronenspectrometer 

De optilspanning VnF fungeert als referentiespanning voor de vier halve bollen van de dektro
nenspectrometer . De spanningen 6 VII(p 6 VAK 1 , 6 Vu<2 en 6 VAK 2 (AK voor ·· AuHer Kugel 
en IK voor "Inner K ugel") op deze bollen worden gedefinieerd als vcrschilspauuiugen ten op

zichte van VRF· Dus 6VIK1 = Vu<1 - VHF· 6VAK1 = V4.K1 - VRF enzovoorts. D<~ze spanuiHgcu 
kunnen onafhankelijk van elkaar worden ingesteld. Smit [Srni97] heeft aanget.ooud. dat dit voor 
<~eu correct fuuctioucren van de elektronenspectrometer noodzakelijk IS. De twee paren bollen 
zijn immPrs Hict ideaal en zeker niet ideHtiek. In de eerste buitenbol zit namelijk r~cu ;.;at in 
het verlr~ugdc vau (k doorlaatrichting van de lcnzcu. waardoor een evelltnde atoomlmndd d(' 
spectrometer kau passeren. Dit gat heeft uatuurlijk invloed op het elPktrisc:hc vdd tnsseu de 
bollen. Do()]' dt' spanniHgen op het tweede paar bollen licht te variáeu Lr:u upzic:hLt' va11 dit, op 
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het eerste paar kan voor deze verstoring worden gecorrigeerd. Het voordeel van de mogelijk
heid een atoombundel door de elektronenspectrometer te laten lopen is, dat de spectronH~ter 
in de richting van de bundel veel meer elektronen kan detecteren dan wanneer hij bijvoorbeeld 
loodrecht op de bundel zou staan en slechts de elektronen kan meten die op een punt ontstaan. 
namelijk op het snijpunt van de bundellijn en de as door het lenzenstelsel van de spectrometer 

Als de spanningen op de bollen voldoen aan ~ VAK1 = 11 VAK2 = -~VI K 1 = -~Vu'" 
heeft de potentiaal van de centrale baan in de elektronenspectrometer . met uitzoudering van 
de in bovenstaande alinea genoemde afwijking, de constante waarde VRF en kan met formule~ 
(1.4) de doorlaatenergie bepaald worden. Na het verlaten van de gascel worden de elektronen 
zoals in de vorige paragraaf al is vermeld eerst versneld met een spanningsverschil - Vcd > 
0. Bij het betreden van de spectrometer , waarin de snelheidsselectie plaatsvindt, moeten ze 
een potentiaalbarrière VRF < 0 overwinnen. Per saldo vinden we dus voor de oorspronkelijke 
kinetische energie van de elektronen: 

e(ll;:el- VRF) + E%01 

e(V::el - VRF + 2.05~ V), ( 1. 7) 

waarin conform paragraaf 1.2 geldt dat ~V=:= ~Vn< 1 - ~V1K1 (= ~Vn<2 - ~VAK2 onder de in 
de vorige alinea genoemde voorwaarde). De numerieke waarde in de vergelijking is berekend door 
de waarden van R 1, R2 en r in ( 1.4) te substitueren. Deze door het ontwerp van de elektronen
spectrometer vastliggende waarden en typische waarden voor de variabelen in vergelijking ( 1. 7) 
zijn in onderstaande tabel weergegeven. 

Parameter WaarelP 
Vast R1 22.0 lilrn 

1" 25.0 lillil 
R2 28.0 lillil 

Instelbaar Ek 5.45 eV 
VRF -10.3 V 
Vee i -10.0 V 
~1· 2.50 V 

Tabel 1.2: Enkele typische waarden voor parameters van de elektronenspectrometer 

1.3.3 Data-acquisitie 

De op snelheid gesdecteerde dektronen verlaten het tweede halve bollenpaar en worden met 
r~cn zevende lens gdocusseerd in een channeltron. Dit channeltron staat onder hoogspaunillf!; 
( 4000 V) en zet de iHslag van ecu elektron om in een elektrisch signaal. Het chanueltron functi
oneert sl<~chts bij voldoende lage drukkeiL Een bovengrens voor de druk in het vat is ongcv<•r•r 
w-l Ton. Ecu awll'n~ bovengrens volgt uit de cis. dat de in de gascel geèmittcerdc dektnllwll 
ni<'l meer verstrooid mogen wordr~n tussen de cel en het chaundtron (single collision conditioll). 

De signaJeu van het c:h<umcltron kunnen. na het verwijderen van de achtergrondmet r·<~ll 

discriminator. gcmeten worden nwt ecu "ra te meter''. Deze telt het aantal ingeslagen clcktroucu 
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per tijdseenheid (de elektronenopbrengst). Met dit instrument kan eenvoudig gezocht worden 
naar de voor de elektronen opbrengst optimale instellingen van de elektronenspectrometer . Dit 
is bijvoorbeeld gedaan bij de experimenten beschreven in paragraaf 1.4.1. 

Het is echter ook mogelijk om de spanning op de middenplaat (VRF) met behulp van 
een eenvoudig computersysteem stapsgewijs over een instelbaar spanningsgebied te variëren en 
voor elke stap de elektronenopbrengst te meten. Daarbij blijven de verschilspanningen .6. V1 1.; 1 

• 

.6. VAJ\ 1 , .6. V1 I\2 en .6. VAI<2 en daarmee ook .6. V constant. Aangezien met de optilspanning de 
energie van elektronen kan worden geselecteerd (formule 1. 7) vormt dit systeem een multi chan
nel analyser, waannee elektronenemissiespectra gemeten kunnen worden. Een voorbeeld van 
zo'n spectrum is afgebeeld in figuur 1.3. 

2p 
:: .. 3/2 

i 

.' I ...... 
•.· ·······~~~ 

-9 50 -9 70 -9 90 -10 10 -10.30 -10.50 

Figuur 1.3: Voorbeeld van een elektronenemissiespectrum van argon zoals dat wordt gemeten met 
de multi channel analyser. Langs de horizontale as neemt de optilspanning VRF af en de kinetische 
energie van de elektronen dus toe. De druk in het vat was bij deze meting 2 · 10-4 Torr. 

Merk op dat in de figuur op de horizontale as de optilspanning is uitgezet en dat rk 
meting dus nog niet geijkt is op de energie van de elektronen. Een manier ow dat t,(~ doen is dc 
spectra van diverse gassen te meten en de posities van de pieken daarvan tc kalibreren met de 
literatuurwaarden. Smit heeft dat gedaan voor vcrschillende waarden van .6. l/ en v~.,. 1 . Hij heeft 
een fit gemaakt aan zijn meetwaarden met behulp van de formule 

ES"mit = c(li'c:el - VRF - Vo + a.6. V*) 
k 1 - (:i.6. V* 

( 1.8) 

en vond voor d(' constante VrJ en de twee coëfficiënten n en (1 de volgende waarden: 
Hi(~rbown is .6. V* = .6. V +ilV = V, K2- V-\K2 het spanningsverschil over het twe(~de paar 

bolk1t. H(~t vcrschil r\V ten opzichte van de spanning over het eerste paar is de corn~ctie voor 
het ni<~t-id(~aal zijn van het elektrische veld in de dektroueusp(~c:trometcr . zoals al is lH'schn~VI'Il 
in paragraaf 1.:3.:2. Smit. heeft de waarde van áV = -40nu::V vast gekozen. 

Bij de i u dit V(~rslag lwschrcvcu metingen is de verhouding van 1\'F tol. 6 vc consr.ani 
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Parameter \'Vaarde 
vó 0.115 ± 0.007 F 
a 2.105 ± 0.015 
(3 o.oo2o ± o.ooo2 v- 1 

Tabel 1.3: Het ijkresultaat van Smit. 

gehouden en wel volgens óV j 6. V = 0.016. De precieze grootte van de correctie is niet zo be
langrijk, omdat ze wanneer haar absolute waarde niet veel groter wordt dan 0.05 V, alleen de 
elektronenopbrengst en niet de resolutie beïnvloedt. Het afwijken van de vaste waarde van Smit 
heeft tot gevolg dat ( 1.8) niet meer geldt. Dit is echter geen probleem. omdat het op de eerste 
plaats niet duidelijk is hoe Smit de onnauwkeurigheid in zijn resultaat heeft bepaald en op de 
tweede plaats is bij de metingen beschreven in dit vcrslag alleen gebruik gemaakt van argon
sp<~ctra, waarbij de interesse ligt bij de energiebreedten van de pieken en niet bij de absolute 
positie van die pieken, zodat er een grotere nauwkeurigheid kan worden gehaald door specifiek 
te kalibreren op de twee argonpieken. 

1.4 Resultaten 

1.4.1 Lensinstellingen 

Smit voert als goede instellingen voor de lenzen Vro 2 = 20 V, VL:l = VL 5 = 0 V en VL 4 = 20-40 V 
op. Voor de waarden van V1, 7 en VI,,.,, doet hij geen aanbeveling. Smit heeft slechts combinaties 
van positieve sparmingen onderzocht. Onderzocht is of het mogelijk is een betere combinatie 
te vinden met een negatieve spanning op L:>, en/ of L4. Een negatieve spanning op L'2 of op L -, 
heeft vanwege de geometrie van het lenzenstelsel geen nut en de spanningen op L 1 en Lfl liggen 
vast (zie paragraaf 1.3.1). Overigens is het bij dit type len;~:en. de wgenaamde Einzellem;en, niet 
ongebruikelijk om op de middelste van drie lenzen een negatieve spanning te zetten. [EK70] 

Een negatieve spanning op L4 blijkt funest t.c zijn voor zowel de ekktroncuopbrengst 
als de resolutie (F\:VHM) van de pieken. Een kleine (ongeveer -1.5 V) negatieve spanning op L i 
maakt wat dit betreft geen verschil met de instellingen van Srnit. Lagere spanningen b(~ïnvloeden 
d<~ eigenschappen van de elektronenspectrometer echter nadelig. De wat clcktroncnoplm~ugst 
betreft h<~ste instelling voor Vr7 is v/oï ::;:::: 7 V. Voor de lens van de gascel is dat Vr,., I ::;:::: G;J V. 

1.4.2 Invloed van de druk in de gascel 

Ofschoon het niet van belang is voor de toekomstige toepassing van de elektronenspectrouwter. 
omdat dan geen gebruik meer zal worden gemaakt van de gasceL dient er voor de volledigheid 
nog wat te worden vermeld over de af11ankelijkheid van de elektronenopbrengst als functie van 
de druk iu de gascd. Of preciezer gezegd van de druk in het vat. welke da.adwerkdijk wordt 
gemet en en vcrmoedelijk lager is dan de druk i u de gas cel. 

De drnkaf11ankelijkheid van de elektronenopbrengst is door Smit gemeten. Die meting 
is cousistent nu~t de in dit werk over een groter drukbereik uitgevoerde metingen. I3eide ziju 
weergeg<~ven in fignm· 1.4. Smits conclusie dat er voor drukkeu hoger dan G · 10_,-, Ton ecu 
vnzadigiugscfkct optreedt is echter iucmTcct. Ook voor hogere drukken (lo-- 1 Ton) blijkt dc 
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elektronenopbrengst nog te stijgen, z;oals is te zien in dezelfde figuur. Merk op. dat <~r een 

forse spreiding in de meetpunten zit. Deze is wellicht te wijten aan de lange tijdsduur van de 
meting (ongeveer 2 uur in totaal), waardoor er wat verloop kan zijn van de prestaties van het 

channeltron. 
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Figuur 1.4: Elektronenopbrengst als functie van de druk in de opstelling gemeten door Smit en 1n 

dit werk. De opbrengst is gemeten bij de energie van de grootste eP312 ) piek van argon. 

1.4.3 Resolutie 

Srnit heeft waargenomen dat de elektronenopbrengst (~n de n~solutie (zoals hierboven: FWHM 

van de pieken) rechtevenredig zijn met de spanning 6 V over de bollen. Zijn meting is weerge
geven in figuur l.G. Gebaseerd op deze resultaten stelt Smit als compromis tussen transmissic 
en resolutie de waarde van 6 V op 2.5 V. De elektronenopbrengst is dan ongeveer 75 s- 1 en de 
resolutie 80 meV. 

De in bovenstaand<~ paragraaf gedane constatering dat een hogere dektronenopbrengst 

mogelijk is door de druk te verhogen maakt het mogelijk te meten bij een lagere waarde vau .6. ~
(in dit geval 6 V = 1.21 V) cu dus wellicht met een betere resolutie. Het resultaat is afgebeeld 
in figuur 1.6. De gehaalde resolutie (48 meV) komt overeen met de verwachting die volgt mt 
extrapolatie van het verband in figuur 1.5b. Ofschoon de elektronenopbrengst in dit geval nog 
veel hoger is dan de voor Smit acceptabele waarde van 80 s- 1 heeft het geen z;iu 6 ~, nog lager 

te kicz;en. Het blijkt dau namelijk niet uwer mogelijk een duidelijk spectrum t<' meten. 

1.4.4 Lijnbron versus puntbron 

Wamw<~r de dektronenspectrometer binneukort aan de helium bundellijn gekoppeld wordt. z;a.J 

d<' clcktroncuoplm~ugst naar verwachting niet veel meer z;ijn dan 10 s- 1 . Dit is et~u klt~iucrf' 
dckt.nJIH'ltuplnC'ng~t. danl:r nu in de testopstdling wordt gemeten. Een dergelijke lage oplm:ugst 
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Figuur 1.5: De door Smit gemeten verbanden tussen (a) elektronenopbrengst en b..V en (b) resolutie 
van de 2 P3; 2-piek en b.. V 
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Figuur 1.6: Elektronenemissiespectrum van argon gemeten met b.. V 
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heeft. als consequentie dat het spanningsverschil over de bollen niet erg laag (~V > 2 V) kan 
worden ingesteld en dus dat de resolutie van de meting laag zal zijn. In principe wordt. de 
resolutie geminimaliseerd door een zo goed mogelijke focussering van de lenzen. In de praktijk 
stuit dit echter op een bezwaar. Doordat de elektronenspectrometer namelijk in het. verlengd<~ 
van de atoombundel zal worden gepositioneerd, is er sprake van een lijnbron in plaats van een 
puntbron. 

In de huidige testopstelling fungeert de gascel door het spanningsv<~rschil over de twee 
wanden ('Yre~) bij benadering als puntbron en hebben de lenzen invloed op de clektronenop
brengst. Smit heeft een spectrum gemeten waarbij er geen spanning stond over de wanden. 
Ondanks het veel sterkere achtergrondsignaal blijkt dit geen desastreuze gevolgen te hebben 
voor het spectrum. Daar kunnen twee oorzaken voor zijn. Op de eerste plaats kan het druk
verschil tussen gascel en de rest van het vat zo groot zijn, dat nagenoeg alle ionisaties in of 
in de buurt van de gascel plaatsvinden. De tweede oorzaak kan zijn dat een groot deel van de 
fotonenbundel van de lamp de gascel niet kan passeren wanneer deze niet helemaal loodrecht 
invalt. Beide redenen hebben als gevolg dat er tussen de gascel en de elektronenspectrometer 
relatief weinig ionisatiesoptreden en er dus nog steeds min of meer sprake is van een puntbron. 

Wanneer de gascel uit de opstelling wordt verwijderd (en daarmee ook de twee lenzen 
erachter, zie figuur 1.2), verdwijnen bovenstaande effecten en kan worden onderzocht hoe lwt. 
systeem functioneert met een lijnbron. Dit experiment is uitgevoerd en het resultaat is afgebeeld 
in figuur 1. 7. Het effect van de lijnbmn blijkt duidelijk uit de figuur: er ontstaan niet alle<~u 
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Figuur 1. 7: Elektronenemissiespectrum gemeten in afwezigheid van de gascel. dus met een lijnbron 

in plaats van een puntbron. Bij deze meting was p = 2.1 · 10-4 Torr, l1 V= 2.50 V en r\V = 0.04 V 

De energieschaal is wederom geijkt op de 2 P 3;rpiek. 

voor het lPH:él'nst.elsd d<~ktrotlctt. maar ook crin en zelfs ook nog in de SJH~ct.rmnd.<~r . Dat heeft 
als )!;Cvolg dat er d<~ktroucu outst.aan op allerlei posities met onderling verschillcude elektrische 
veldsterkten. Aangezien de potentiaal in het lenzenstelsel positief is, krijgcu veel d<~ktroncn 
dus <ècn cxt.ra bijdr<tf!,l~ aau lulll kiuct.ische energie. De twee oorspronkelijke pickcu ziju in dit. 
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vertroebelde spectrum nog te identificeren dankzij hun onderlinge afstand van 173 me V, wat 
overeenkomt met de literatuurwaarde van 170 meV (tabel 1.1). 

Hoewel de horizontale schaal van de grafiek is geijkt op de positie van de grootste piek, is 
er geen reden om aan te nemen dat vergelijking ( 1. 7) haar geldigheid heeft verloren. In dit geval 
kan namelijk Veel= 0 V worden gesteleL Uit (1.7) volgt dan dat VRF ~ -0.3 V bij de 2 P;31 Tpiek. 
(In de praktijk werd VnF gescand van -0.72 V tot 0.42 V.) De spanning op de lem:en is echter 
veel groter, bij deze meting was bijvoorbeeld VL 4 = 30 V. Dit betekent. dat de spreiding in het 
elektronenemissiespectrum van een lijnbron grotendeels wordt veroorzaakt door de potentialen 
van de lenzen. Bij uitschakelen van de lenzen zou deze dan ook moeten verdwijnen. Wanneer dat 
wordt gedaan, blijkt helaas, zoals is te zien in figuur 1.8, dat de elektronenopbrengst nauwelijks 
het achtergrondniveau ontstijgt en dat er dus op basis van deze gegevens geen goede uitspraken 
kunnen worden gedaan over de spreiding in het spectrum. Merk op dat bij beide metingen 
~V = 2.50 V en dat er dus geen verschil is in resolutie van de elektronenspectrorneter. 
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Figuur 1.8: Elektronenemissiespectrum gemeten in afwezigheid van de gascel en met uitgeschakelde 

lenzen. Ook hier: p = 2.1 · 10-4 Torr, b..V = 2.50 V en oV = 0.04 V 

1.5 Conclusies 

De typische piekbreedte van spectra gemeten met de dubbele halve bollen el<~ktronenspectronw
ter is 75 meV. Onder optimale omstandigheden kan deze worden verlaagd tot ~11-1 meV. Daarvoor 
is lwt nodig te meten bij een lage doorlaatenergie van 1.2 cV en bij een hogere druk dan gcbruib'
lijk is. narnelijk 6.0 · 10_,, Torr. Smit meende dat er bij dergelijke drukken een verzadigingseffect 
op zou treden. Dit is echter niet correct, want de elektronenopbrengst ben~ikt haar nw.ximale 
waard<~ pas bij 2.6. 1o··l Torr. 

De door Smit. aanbevol<~n optimale lensinstellingen V~o 2 = 20 V. V1ol = V1.-, = 0 V eu 
V1. 1 = 20- 40 V zijn gestaafd. Het. gebruik vau negatieve lenspotentialen heeft geen vcrbctcriug 
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opgeleverd. De beste instelling voor Vr~ 7 is VL 7 ~ 7 V. Voor de lens van de gascel is dat 
VLccz ~ 55 V. Deze twee instellingen zijn niet door Smit gerapporteerd. 

In de toekomst zal de spectrometer gebruikt worden toegepast met een lijnbron. Het 
gevolg hiervan zal zijn dat de spectra vertroebeld zullen worden, doordat de lenzen optimaal 
benut worden bij een puntbron, zoals bijvoorbeeld de gascel waarmee foto-ionisaties gemeten 
kunnen worden. Bij een lijnbron leveren de plaatsafhankelijke lenspotentialen een plaatsafhan
kelijke bijdrage aan de elektronenenergie. In het geval van een foto-ionisatiespectrum van argon 
levert dat een piekverbreding op van ongeveer 0.5 e V 



Hoofdstuk 2 

Theorie van de cilindrische spiegelelektronenspectrometer 
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2.1 Inleiding 

De belangrijkste kenmerken van een piek in een elektronenspectrum zijn zijn breedte op halve 
hoogte (FWHM) en zijn hoogte ofwel de elektronenopbrengst. Dit is het aantal elektronen 
dat per seconde in een energiekanaal wordt gemeten. De piekhoogte wordt beïnvloed door de 
transmissie van de elektronenspectrometer . Deze zal in hoofdstuk 4 experimentcel worden 
bepaald. De piekbreedte is afhankelijk van de resolutie van de spectrometer. Een belangrijke 
factor waardoor de resolutie wordt bepaald is de dispersie. Hieronder zullen beide grootheden 
theoretisch bepaald worden. Een goede ingang voor de uiteengezette theorie wordt gevormd 
door [Aks72], [AKPS70], [SE67] en [SE71]. 

Een cilindrische spiegelelektronenspectrometer bestaat in principe uit een cilindrische 
condensator, dus uit twee geleidende concentrische cilinders waarover een spanningsverschil is 
aangelegd. Zoals ook in figuur 2.1 is afgebeeld, bevindt de elektronenbron zich in de binnenste 
cilinder. De elektronen komen vanuit het gebied waar t~e ontstaan in de condensator door een 
opening in de binnenste cilinder. Zij volgen een gekromde baan, waarvan de lengte afhangt 
van de kinetische energie van de elektronen. Alleen elektronen met een specifieke kinetische 
energie, die geselecteerd kan worden met het spanningsverschil van de cilinders, zijn in staat 
de elektronenspectrometer weer te verlaten door de tweede opening in de binnenste cilinder. 
Daarbinnen kunnen ze dan gedetecteerd worden met een channeltron. Wanneer een elektron de 
elektronenspectrometer door de tweede opening kan verlaten, komt zijn baanlengte, de projeetiP 
van zijn baan op de binnencilinder, overeen met de afstand tussen de twee openingen. Aangezien 
het mogelijk is zowel de dispersie als de resolutie te berekenen aan de hand van de baanlengte 
zal deze grootheid eerst bepaald worden. 

Figuur 2.1: Het basisidee van de cilindrische spiegelelektronenspectrometer. Elektronen treden de 
condensatorruimte binnen door de onderste opening. Slechts enkele met een welbepaalde energ1e 
komen er door de bovenste opening weer uit. 
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2.2 Bewegingsvergelijking van de elektronen 

De baanlengte van de elektronen die door de cilindrische spiegelelektronenspectrometer bewe!!;en 
kan worden afgeleid met behulp van de bewegingsvergelijkingen van de elektronen. Figuur 2.2 
geeft de doorsnede van de spectrometer in het rz-vlak weer, met z parallel aan de condensatoras. 
De gestreepte lijn stelt een fictieve elektronenbaan voor. De figuur maakt duidelijk dat niet 
zozeer de breedte van de openingen in de binnenste cilinder de doorgelaten elektronenbanen 
bepalen, zoals in de inleiding ter vereenvoudiging werd aangenomen, maar een tweetal extra 
openingen, de definiërende in- en uitgangsspleten op een afstand ai respectievelijk au van de 
binnencilinder. De voor de berekening van de dispersie en de resolutie benodigde baanlengte is 
dan ook niet de afstand tussen de openingen van de binnenste cilinder, L *. maar de afstand L 
tussen deze twee spleten. 

r 

_________ .---------t ----------------.. ~v"' 

----- rm ·· ... 
' ' ' ' ' ' ' ' E\!_, L" I\ ~ j,, 

-----~~~-~-----!___________ _ ________ j ________ ~~~ _____ j __ b. _: .. 
-----------------------------------

L 

'----------z 

Figuur 2.2: Doorsnede van de cilindrische spiegelelektronenspectrometer. De elektronen ontstaan 

linksonder in de buurt van de gezamenlijke as van de cilinders. Ze komen door de ingangsspleet 

de condensator binnen en verlaten deze weer door de uitgangsspleet rechts. waarna ze met een 

channeltron worden gedetecteerd. 

De dektronenbaan begint linksonder in de figuur op de as. De splet<~n lwbbcn dezelfde 
potentiaal als de binnenste cilinder en er is dus geen elektrisch veld in de cilind<~r. Hd. dektrou 
volgt daarom tot de binnenste cilinder een rechte lijn welke een azimutbale hoek. de invangst.hoek 
e. heeft. Vcrvolgens komt het elektron in de condensator. De elektrische veldsterkt.c E tussen 
twee cow:ent.rische cilinders waarover een negatief spauningsverschil ~d = ~12 - V1 is aangelq?;d 
is op een afstand T van de gezamenlijke as [Jac62] 

(2.1) 

waarm "· 1 <~ll ·r·2 cl<~ stralen van respectievelijk de binnenste en de buitenste cilinder Zl.Jll. Als 
g<'VOI!!; va11 dit veld o11dervindt het elektron. met lading c en massa rn.. een kracht i11 de richting 
van de as. Deze kracht zorgt ervoor dat het elektron een zeken~ maximale afstand T 111 tot d<~ 

coudensat.mas b<:r<>ikt (~n weer omkeert ("gespiegeld" wordt.) uaar de binw~nstc cilinder. D<~ 
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grootte van de elektrische kracht is 

(2.2) 

wat de eerste bewegingsvergelijking oplevert. Er werkt geen kracht parallel aan de condensatoras, 

zodat 
i= 0. (2.3) 

Er is eveneens geen sprake van een polaire component van de kracht en dus is ook het baanim
pulsmoment l van het elektron behouden, 

. d .. 
l = -mr2 cp = 0. 

dt 
(2.4) 

Elektronenbanen waarvoor geldt dat l = 0 liggen in hetzelfde vlak als de symmetrieas 
en snijden deze ook. Deze situatie ontstaat bij het gebruik van een puntvormige elektronenbron 
gelegen op de as. Elektronen waarvoor l =f. 0 hebben bij het binnenkomen van de elektronen
spectrometer een polaire snelheidscomponent. In het algemeen wordt de initiële snelheid iYo 
f1(T 1 ) als volgt in zijn componenten ontbonden 

Vr ::= r(T =TI)= vo cos {3 sin () (2.5) 

Vz = i(r = TJ) = v0 cos {1 cos () (2.6) 

Vq, ::= TJJ(T = ri) = vo sin {3 (2.7) 

met v0 = j1!(1 j. In figuur 2.3 is geïllustreerd dat de hoek {3 de hoek is tussen twee snelheidsvectoren 
van dektremen die door hetzelfde punt de binnencilinder passeren. De eerste snelheidsvector 
maakt (~en hoek () met het snijvlak van de binnencilinder en hoort bij een baan met l = 0 die 
dus de symmetrieas snijdt. De baan behorend bij de tweede vector. 'Uo, snijdt de centrale as uiet 
en wordt beschreven door elektronen met l =f. 0. 

Md behulp van zijn bewegingsvergelijking en beginvoorwaarde is het mogelijk een uit
drukking te vinden voor de radiale snelheidscomponeut. We definiëren daartoe de spectrome
terconstante 

(2.8) 

waarin En = ~nw6 de dooTlaatenergic is. Dit is de initiële kinetische energie waannee het elek
tron in staat zal zijn de spectrometer door de uitgangsspleet te verlaten en dus gedet(~ctcf~nl 
zal word<~ll. De energie van foto-elektronen is van de orde 10 cV. Merk op dat zowd /,- als d<' 
vcrhouding van de radii een vaste waarde hebben. De enige grootheid waannee cl<' door de 
spectrometer te selecteren elektronenenergie kan worden ingesteld is dus de ciliuderspauuing. 
Vanaf vcrgdijking (2.12) zal de energie slechts voorkomen in de gedaante van de spPctrouwt<~r
c:oustantc. 

Met deze laatste param<:t(~r kau vcrgelijking (2.2) verkort worden tot 

.. En ( 2 

mr + - ~ -~. = 0. 
kr np·l 
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binnencylinder 

centrale as condensator 

Figuur 2.3: De richting van de snelheid va waarmee een elektron de binnencilinder passeert en de 

componenten van de snelheid in cilindrische cöordinaten. 

Integratie hiervan levert 

- -mi +--+-In r = 0 r1 (1 2 l
2 

ED ) 
dt 2 2mr2 k ' 

(2.10) 

wat het behoud van energie uitdrukt. De grootte van de totale energie iH bekend. Zij kan worden 
bepaald door vergelijking (2.5) te Hubstitueren in bovenstaande uitdrukkin)..!;. Uit het reHnltaat 
daarvan. 

2 2 1 .2 l ED 1 2 2 . 2 I En ln ,- 1 -mir + --, +-In,-= -mv0 cos {-JHm fJ + --, -1----
2 2mr 2 k 2 2mrf A 

( 2.11) 

volgt de grootte van de radiale snelheidscomponcnt 

V() { '2 '2 '2 [ i· = Jk k sin () COH (3 + k sin f) 1 - (2.12) 

2.3 Baanlengte en baanhoogte van de elektronen 

Met v<~rgclijking (2.12) kan een uitdrukking voor de maximale afstand ·r", van de dektwncu tot 
de symmetrie as geformuleerd worden. Immers. 

levert 
. ) •) . . ") 'I'[ 

[ 2] }; Slll- fi ms- j-J + /,: Slll- {j 1- ( 7:) I 
.,..", 

= 11--. 
Tt 

(2.1:3) 

(2.14) 



2. THEORIE VAN DE CILINDRISCHE SPIEGELELEKTRONENSPECTROMETER 27 

Elektronen waarvoor {3 = 0 hebben een baanhoogte 

(2.15) 

Deze uitdrukking biedt de mogelijkheid de benodigde grootte van de spectrometen:on
stante te bepalen, mits de radii van de cilinders en de invangst.hoek bekend zijn. De invangst.hoek 
is de magische hoek()= 54.74° (zie paragraaf 2.5). De radii zijn TJ = 38 mm en T2 = 97 rnm. 
zie paragraaf 3. 7. Wordt een marge van ongeveer 10 mm tussen Tm en r2 in acht genomen. dus 
Tm = 87 mm, dan heeft bovenstaande vergelijking als oplossing k = 1.25. Gebruikmakend van 
de definitie van de spectrometerconstante 2.8 kan ook berekend worden dat de verhouding 

eV:l E: = 0.75. (2.16) 

De tijd tm die de elektronen nodig hebben om zich van T 

T =Tm kan worden bepaald door (2.12) te integreren, 
r 1 te verplaatsen naar 

j ·r", (dt) Vk ;·Tm { 2 , , [ (r1) 2] ( T) }-~ trn = -d . dT = - k sin () cos2 {3 + k sin2 .B 1 ~ ---;- ~ ln -;-:--- rh . 
T't r vo . ,. 1 r r 1 

(2.17) 
Voor de lengte L * van de projectie van de elektronenbaan op de binnencilinder geldt 

L * = 2tmVz = 2t.mvo COS() COS {3. (2.18) 

Met de definitie 

(2.19) 
Tj 

de zogenaamde geometrieparameter, wordt de lengte van de projectie van de elektronenbaan 
tussen de in- en uitgangsspleet op de binnencilinder 

L = L * + nr 1 cot ()cos(). (2.20) 

Voor elektronen met {3 = 0 kan de bovenstaande uitdrukking voor de baanlengte een
voudig worden uitgcw(~rkt. Vergelijking (2.17) vereenvoudigt dan namelijk tot 

.fk ;· ,. '" dr 
tml[i=O =-

. 
110 

· '
1 Jksin2 () ~ ln (r',) 

(2.21! 

wat na substitutie van :1:
2 = k siu2 () ~ ln(r/T 1) overgaat in 

I 

11: . ;·k'IsinO 
1 yt;; ksin 2 1i -r2 

trni:J=O = 2-·r·le e d:r. 
'U() ' () 

(2.221 

Dit levert. wet (2.20) 

I ) , ( )!_ ksin 2 1i f"(k!_ · 11) L 0 = L .i=ll = n·r·l coU + 2 kn 2T 1 cosf)r: · (~1' . 2 smu,. (2.23) 
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Als f3 -::j::. 0 kan (2.20) niet analytisch berekend worden. In dat geval is het echter voor 
kleine waarden van f3 mogelijk vergelijking (2.17) te benaderen. Want vanwege sin (:1 < 0.1 en 
T > r 1 geldt 

(2.24) 

waarbij moet worden opgemerkt, dat een realistische waarde van k voldoet aan O(k) = 1. Onder 
verwaarlozing van de linkerterm van bovenstaande ongelijkheid en substitutie van k* = k cos2 !3 
in vergelijking ( 2.1 7) gaat deze over in 

(2.25) 

De11e uitdrukking komt overeen met die van (2.21) en kan op dezelfde manier worden gebruikt 
om de baanlengte te berekenen. 

De integraalgrens rm(/3) kan worden benaderd met rm(/3 = 0), omdat in uitdrukking 
(2.14) wederorn de term k sin2 (:J[1 - ('rl/rm) 2] kan worden verwaarloosd, wat leidt tot dezelfde 
waarde van Tm als in vergelijking (2.15). Uiteindelijk wordt dan de baanlengte voor <~lektronen 
met f3 # 0 

(2.26) 

2.4 Energiedispersie en resolutie 

Het ensemble van elektronen dat met de cilindrische spiegelelektronenspectrometer wordt waar
genomen bezit een zekere spreiding in de kinetische energie, f).E, in de invalshoek, 2/).8. en in 
de exccutriciteit. verdiscouteerd in 2/)./3. Deze spreidingen hebben invloed op de in de vorige 
paragraaf berekende grootte van de haanlengte, dif~ uiteindelijk maatgevend is voor het a.l dau 
niet detecteren van een elektron en dus de spectrometer karakteriseert. D<~ grootte van dcJ~e 
invloed kan worden gekwantificeerd door een Taylor-ontwikkeling van de baanlengte te makeu 
rond Lo = L(Ev = Eo, e = Ho, (J = 0) volgens 

L L 0 + f).L 

CXl (f).E)" anL\ = (26.B) 11 a"LI oo (.2/).:J)"ûnL: 
L "'""' +"'""' ' I "'""' ! _I (') 'J'"") 

0 + ~~ n! oEi) lli=Eo . ~~ n! (J(}n fo=&o + ~ n' ()(jn [ L~ >r, ~-~I 

De eerste sommatie aan de rechterkant is de verandering van de baanlengte als functie van 
de kinetische energie waarmee elektronen de elektronenspectrometer bimwnkomen. Voor een 
hoog oplossende spectrometer moet de11e verandering groot zijn: verandert de baanlengte snel 
als fundi<~ van de energie, dan is het energiebereik van de dektronen di<~ rk uitgan~sspl<'et 
kunnen passeren smal. De laagste orde van deze Taylor-reeks is dus de energiedispersie D die 
wc definiören als 

(2 2S) 
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waarin k0 = k(E = E 0 ). Met vergelijking (2.23) resulteert dit in een dispersie 

D = Tr ko sin 2() + Tr ~cos eeko sin
2 

(}erf( vlko sine) ( 2ko sin2 
() + 1) . (2.29) 

Invullen van de bovengenoemde parameterwaarden, die verzameld zijn in tabel 3.2 op pagina 
43, levert D = 259 mm voor de spiegelelektroncnspectrometer. 

De andere twee sommaties van (2.27) beïnvloeden het energie oplossend vcrmogen van 
de elektronenspectrometer , oftewel zijn resolutie R, die wordt gedefinieerd als 

6E 
R=--, 

ED 
(2.30) 

met l::i.E de spreiding in de energie ofwel de breedte op halve hoogte (FWHM) van een piek 
uit het spectrum met gemiddelde energie ED. Hoe kleiner de twee sommatit~s zijn hoe beter de 
resolutie is, omdat deze reeksen de gevoeligheid van de spectrometer voor variaties in de' initiële 
bewegingsrichting en plaats van herkomst van de elektronen bepalen. 

De Taylor-benadering met betrekking tot de invangst.hoek () beschrijft. de focusserende 
eigenschappen van de spectrometer . De mate van focussering, dat wil zeggeiL de mate waarin 
elektronen met een variërende invangst.hoek in hetzelfde punt kunnen wordl~n afgebeeld. wordt 
aangeduid met de orde ,j waarvoor geldt 

%~: 1 = o , v i :::; j. 
e=eo 

(2.31) 

Focussering van de eerste orde kan voor elke waarde van () worden bereikt met een geschikte 
keuze van de geometrieparameter n. Dit volgt uit berekening van de partide afgeleide van (2.2:3). 
Tweede orde focussering is mogelijk wanneer 30° < () < 42.3°. Voor de geometrie geldt in dat 
geval 0 < n < 2. 

De tweede reeks die de resolutie van de spectrometer bepaalt beschrijft. clc invloed van de 
azimutbale component {3. De laagste orcle term van de11e reeks is, zoals volgt uit de partiële van 
uitdrukking (2.26), gelijk aan nul. Uitgaande van eerste orde focussering en bij verwaarloziug 
van alle hogere termen kan door substitutie van (2.28) en (2.30) in (2.27) dan worden verkregen 
dat 

I::!.L = RD + 2(6.()) 2 %'2 ~I + 2(6.{3) 2 ~'2 ~I 
() (}=(Jo a (3 ! fJ=O 

(2.32) 

De spreiding in de baanlengte I::!.L wordt begrensd door de totale breedte van de in- en 
uitgangssplcet.. Elektronen met baanlengten die in dit. bereik vallen, dus met een baanlengte die 
minder dan de som van beide spleetbreedten verschilt van L 0 . worden gedetectc<~rd. omdat ze 
de condensator door de uitgangsspleet kunnen verlaten; de andere elektronen treffen ergens in 
hun baan de wand van de condensator. Gebruik van het gegeven dat I::!.L ::=; bi + bv. leidt tot een 
bmikban~ uitdrukking voor de resolutie, namelijk 

R R(b; + b11 • ~::!.(), ~::!.{)) 

< ~ [ (/>; + b") - (M)' ~:: ~o~o" - ( "''Jl' ~~~I , J (2.:r~) 
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De gelijkheid geldt wanneer de spreiding in de baanlengten als gevolg van b.() en b.(-J :~;o groot is 
dat de elektronenbundel de in- en uitgangsspleet volledig "belicht". In dat geval geldt immers 
dat de acceptabele spreiding b.L bepaald wordt door bi + b11 • Wordt een spleet bij voldoende 
kleine 6.() en 6.(-J niet volledig belicht dan is de spreiding b.L kleiner dan de totale splectbreedte. 
Ofwel, b.L <bi+ bv. en dus geldt nu de ongelijkheid in (2.33). 

De getalswaarde van deze bovengrens van de resolutie is te vinden in paragraaf 4.3, 
waar ze wordt vergeleken met de experimentele waarde. Voor de volledigheid worden hieronder 
nog de beide afgeleiden gegeven. De tweede afgeleide naar () van vergelijking (2.23) is 

- ~
2

()L2 18=8o -_ u ~ -2 ( cot ()0 + cot 3 
()0 )nr1 + 2rl( nko) ~ COS ()oeko sin

2 80 erf(d sin 6lo) [ 1 + 6ko sin2 
(JO 

-2kocos 6lo(1+2kosin Bo) +korisinBocosBo(12-8kocos Bo), 2 2 ] 2 (2.34) 

en met (2.26) kan de ;3-term worden bepaald. Daarvoor geldt 

aLL I - ä;32 = nr1 cot Bo + 2(1 + 2ko sin2 Bo) ~cos Boeko sin
2 80 erf( Jko sin 6l) + 2kor 1 sin2Ho. 

fi=O 

(2.:15) 

2.5 Keuze van de invangsthoek 

De keuze van deinvangsthoek Bo is gebaseerd op de azimutbale hoekverdeling !((}) van fotoelck
tronen. Wanneer de ioniserende fotonenbundelloodrecht op de as van de elektronenspectrometer 
staat voldoet deze aan [Gho83] 

a [ B (3 . 2 )] J(()) = 
4

7r 1 - 4 2 Slll (}- 1 . (2.36) 

Hierin is a de totale werkzame doorsnede voor foto-ionisatie en B de zogenaamde anisotro
pieparamet<~r. De waarde ervan verschilt per toestand waarin het geïoniseerde atoom belandt, 
zoals is te zi<m in tabel 2.1. Wanneer voor deinvangsthoek de magische hoek 80 = 54.74° wordt 
gekozeu geldt 

a 
I(B = Bo) = -. 

47r 
(2.37) 

De intensiteit van de fotodektronen is dus bij de magische hoek onafhankelijk van de anisotro
pieparameter en vormt een directe maat voor de werkzame doorsnede. 

In de praktijk is er sprake van een zeker invangstbereik van (}_ = 00 - t;;,f) tot fJ, = 

eo + 6.H. De totale intcnsitt~it is dan [Mül85] 

(2.:{8) 

Vom de praktisclw waarde 6.f) = 1.8° levert dat 

(2.:J9) 
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Gas Niveau B 
02 x~rrg -0.13 

a4 I1u 0.4 
A2I1u 0.3 
B2~g 0.7 

Ar ~ P.l/21 ~ pl/2 0.85 

Tabel 2.1: anisotropieparameters voor diverse toestanden van zuurstof en argon. 
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3.1 Inleiding 

De elektronenspectrometer die wordt gebruikt voor het onderzoek van koude botsingen aan de 
Technische Universiteit Eindhoven (zie hoofdstuk 5) is door de groep van prof. dr. H. Hotop van 
de Universiteit van Kaiserslautern ter beschikking gesteld. De spectrometer is een cilindrische 
spicgelelektronenspectrometer, waarvan in hoofdstuk 2 de theorie is behandeld, en werd in 1985 
gebouwd door Müller [Mül85]. Het instrument is in het verleden door de zojuist genoemde 
groep onder andere gebruikt bij het onderzoek naar botsingsprocessen van helium [MMR+91] 
en natrium atomen [DRH93]. 

De hieronder beschreven opzet en karakteristieken van de cilindrische spiegelelektronen
spectrometer betreft die van de situatie in Kaiserslautern. Voor zover er zich b~j de opbouw in 
Eindhoven wijzigingen hebben voorgedaan worden deze behandeld in hoofdstuk 5. 

3.2 Opbouw van de spectrometeropstelling 

De opzet van de spectrometeropstelling is vergelijkbaar met die in Utrecht (hoofdstuk 1). Ze 
is schematisch weergegeven in figuur 3.1. Er wordt wederom gebruik gemaakt van een gas
ontladingslamp om een fotonenbundel te makerL Deze bundel loopt onder de cilindrische spie
geielektronenspectrometer door en ioniseert de daar aanwezige atomen. Vervolgens wordt de 
fotonenbundel opgevangen in een Faraday-cup, waarmee de grootte van de fotonenstroom kan 
worden gemeten. In tegenstelling tot de situatie in Utrecht worden de atomen niet in een gascel 
geïnjecteerd. Vlak boven de reactieruimte bevindt zich een capillair waar de atomen. hierna 
target-atomen genoemd, vrij expanderend uitstromen. De opstelling biedt verder nog dc moge
lijkheid een achtergrondgas te injecteren en deze als target te gebruiken. 

Een gedeelte van de elektronen die ontstaan door foto-ionisatie van de target-atomen 
wordt met behulp van een stelsel van elektrostatische lenzen de cilindrisc:lw spiegeldektron<~n
spectrometer ingeleid. De overige elektronen verdwijnen in de geleidendc omhulling van de 
reactieruimte. De elektronen die de elektronenspectrometer volledig passeren (en dus over de 
gewenste kinetische energie beschikten) worden met behulp van een channeltron in de binnenste 
cilinder gedetecteerd. Met een computergestuurde multi channel analyser en spanningsvcrzor
~ing kan zo een volledig elekronenspectrum gemeten worden. 

3.3 De fotonenstroom 

De voor lwt foto-ionisatieproces benodigde ultraviolette fotonenstroom wordt opgewekt met een 
gasontladingslamp. De ~asontladingslamp zoals afgebeeld in figuur 3.2 bestaat uit een capillair 
(lengte 30 rnn1. diameter 1.8 mm) waardoor een gas wordt gevoerd. Dit gas wordt met een 
elektrische stroom. in de orde van 20 mA, geëxciteerd en zendt door sponLuw muissic fotoueu 
uit. D<~ in dit werk gebruikte gassen zijn helium en neon. De gegevens [Ela74] vau de fotoneu 
di<~ uit cxitatic van deze gassen ontstaau zijn. samen met de gegevens van argon en waterstof. 
weergegeven iu tabd 3.1. 

De gasontlading is iu serie geschakeld met een weerstand van GO kO. Daann<~<~ wordt de 
stromilsterkte lwgrcnsd. De stroom wordt geleverd bij een spauniug van ongeveer 1.3 kV. D<~ 
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fotonenbron skimmer 

multi
channel 
analyser 

diafragma's 

)~I~ 
î I 

target-gas Faraday-cup 

Figuur 3.1: Experimentele opzet van de cilindrische spiegelelektronenspectrometer zoals deze in 

Kaiserslautern gebruikt is. Fotonen, gegenereerd met een gasontladingslamp gaan door een fontein 

van atomen en ioniseren enkele van hen. Een gedeelte van de vrijgekomen elektronen wordt met de 

elektronenspectrometer waargenomen. 

Anode Kathode 

Gasinlaat 

Fotonen 

~ 

Figuur 3.2: De gasontladingslamp. Het gas wordt in het centrale capillair geëxciteerd. De lengte van 

de lamp is 6.1 cm. 
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Gas Lijn Golftengte ( nm) Energie ( e V) I Intensiteit 
Helium Hela 58.43340 21.2175 100 

Hei;J 53.70296 23.0865 2 
He Ir 52.22128 23.7415 0.5 

He lla 30.3781 40.8136 <1 
He 11;3 25.6317 48.3702 
He Ilr 24.3027 51.0153 
He lló 23.7331 52.2397 

Neon Ne la 74.3720 16.6704 15 
73.5897 16.8476 100 

Nei;J 62.9739 19.6877 <1 
66.4031 19.7792 <1 

Argon Aria 112.997 11.6233 100 
111.044 11.8278 50 

Ar 11 98.7378 13.3019 30 
97.4376 13.4794 15 

\Va terstof Lyman a 128.782 10.1986 100 
Lyman ;3 108.660 12.0872 10 
Lyman r 103.026 12.7482 1 

Tabel 3.1: De lijnen van diverse gasontladingen. Bij helium zijn de lijnen die ontstaan als gevolg 

van verontreinigingen (met waterstof, stikstof en neon) weggelaten. De intensiteiten zijn relatieve 

intensiteiten en hebben voor elke gassoort een eigen ijkpunt. 

spanning over het capillair is dan typisch 300 V. Deze waarden zijn afl1ankelijk van de gasdruk 
in de lamp. Deze kan echter niet direct gemeten worden, daarorn wordt de hoeveelheid gas 
met een naaldventiel gedoseerd op basis van de gemeten druk in de kamer waarin de bron zich 
bevindt (zie paragraaf 3.8). Deze druk wordt gewoonlijk ingesteld op 2 · w-Il mbar. 

De gasontladingslamp bevindt zich in een watergekoelde houder. Deze is in d<~ vacuümka
mer op een verschuifbaar platform gemonteerd. Met behulp van drie wormwielen, die dankzij 
een mechanische verbinding van buitenaf gedraaid kunnen worden, kan de bron in drie (lood
recht op elkaar staande) richtingen bewogen worden. Dit maakt het mogelijk de fotonenbron 
nauwkeurig voor de skimmcr te positioneren en zo de fotonenstroom te maximaliseren. De fo
tonenstroom wordt gcmeten met een Faraday-cup. Met een werkspanning van 12 V lcv<~rt de 
cup bij bovengenoemde systeemkarakteristieken een stroom van ongeveer 80 pA. De detectie
efficiëntie van de cup is afgeschat op 14% [Mül85]. De houder biedt teveus ruimte voor een 
metastabidenbron. Deze kan naast de fotonenbron aangebracht worden, zodat het mogelijk is 
van bron te wisselen zonder lwt systeem te moeten openen. In dit werk is geen gebruik gemaakt 
van de metastabiel(~nbron. 

3.4 De reactieruimte en het target-gas capillair 

De targ<~t-gas atollH'll kunnen op twc<~ manieren in de reactieruimte wordt~n gebracht. Het is 
mogelijk het target-gas als achtergrondgas in het vacuümvat waarin de dektronenspectnmJdcr 
zich lwvindt te leiden. De druk van het gas in de reactieruimte komt dan bij benadering overeen 
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met die buiten de magneetveldafscherming, welke gemeten kan worden (zie paragraaf 3.8). De 
andere manier om gas in te laten wordt gevormd door een in de elektronenoptiek bevestigd 
capillair (paragraaf 3.5). 

Het koperen capillair heeft een diameter van 0.4 mm en spuit de atomen door de fotonen
bundel in de richting van de bodem van de reactieruimte. De target-atomen hebben in deze 
straal een grotere dichtheid dan wanneer ze als achtergrondgas worden ingebracht. Een grotere 
dichtheid heeft als voordeel dat de elektronenopbrengst stijgt. Dit blijkt duidelijk uit figuur 3.3. 

waarin de elektronenopbrengst (en resolutie) als functie van de afgelezen druk is uitgezet. Er is 
gemeten met target-gas dat zowel als achtergrondgas en als straal is geïnjecteerd. Het verschil in 
elektronenopbrengst is een factor 11.2 in het voordeel van het capillair. De elektronenopbrengst 
is rechtevenredig met de druk en dus is de druk Prr in de reactieruimte, of nauwkeuriger gezegd 
de druk in dat gedeelte van de atoomstraal dat door de fotonen doorkruist wordt. bij gebruik van 
het capillair Prr = 11.2Pgemeten· Wanneer het capillair wordt gebruikt is een typische waarde 
van Pgemeten ;::;::; 2 · 10-5 mbar. De overeenkomstige effectieve druk in de reactieruimte is dus 
Prr ;::;::; 2 · 10-4 mbar. 
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Figuur 3.3: Elektronenopbrengst (doorgaande I ij n) en resolutie (gestreepte I ij n) a Is fu net ie van de 
achtergronddruk van argon in het vacuümvat. De doorlaatenergie is 8 eV. 

Zowel de potentiaal van de reactieruimte als de potentiaal van hd gascapillair kml
nen worden ingesteld. De spanning van de reactieruimte Vn heeft binnen ltet gangbare bereik 
-5 V < v;.,. < 5 V g;e<~n waarneembare invloed op de metingen. Ze is slechts bedoeld ou1 ston'ud<~ 

ladiugcu. bijvoorlwclcl van ionen. af te schermen. Bij de in dit werk beschreven foto-ionisatie 
nwtiugeu is daa.r g<~en gebruik van gemaakt: een typische waarde is v;.,. ;::;::; 0 V. 

D<~ potentiaal van het capillair ~op heeft, zoals is te I':Îcn in figuur 3.4. daan~ui.<").!,Cll 
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een grote invloed op het gemeten spectrum. Dit is te verklaren met de geringe afstand (;::::::; 
5 mm) tussen het uiteinde van het capillair en het reactiecentrum. Het elektrisch veld waarin 
de vrije elektronen ontstaan wordt door die kleine afstand nagenoeg volledig bepaald door 
de spanning op het capillair. Een variatie van Vcap veroorzaakt dus een verschuiving in de 
gemeten elektronenencrgie. Bovendien vergroot een gradiënt in dat veld de piekbreedte. De 
energie waannee de elektronen de spectrometer ingaan wordt dan immers afhankelijk van de 
plaats van generatie. Voor een ensemble van elektronen heeft dit dus een verbreding van het 
energiebereik tot gevolg. 

9 --, 7 
I 

2
p3/2 

J' 

I 8 ' ' ' I 6 
--~--El 

7 " I in / ' / / 
5 0 

0 / I 
/ / I 6 '~ ::. V I 

üi 
I 

0 
0> 

5 

t 
i 4 ::. c i 

~ .!!! 
.0 : :; 
Q_ 
0 4 i 3 

0 
c U) 

<ll I <ll 
c 

i 
a: 

2 3 
:;< 

r 2 <ll 
w 2 

t 0 I I I I I I I I I I I I I I I I I 0 
·400 ·300 ·200 ·1 00 0 100 200 300 400 500 600 700 

V ,., (mV) 

Figuur 3.4: De invloed van de potentiaal van het capillair op de elektronenopbrengst (-) en de 

resolutie(--). In dit geval zijn de gegevens gebaseerd op de grootste (vierkante symbolen) en één 

na grootste piek (ronde symbolen) van hv(Ne)/Ar-spectra. De doorlaatenergie is Eo = 8 eV. 

De metingen weergegeven in de figuren 3.3 en 3.4 zijn vcrricht met t~en capillair dat op 
een vaste positie boven het strooicentrum is gemonteerd. Met een andere configuratie van de 
spectrometer is het echter ook mogelijk de afstand van het capillair, in dat geval voor7.ien van een 
schroefdraad, tot. het strooicentrum te variëren. De schroefdraad heeft een spoed van 0.5 mn1. 

De mechanische overbrenging waannee de schroefdraad van buiten het vacuümvat gedraaid kau 
worden heeft een vertraging van 4 : 3. Op deze manier kan het capillair tot op 1 nm1 van het 
strooicentrum gebracht worden. 

De invloed van de positie van het gascapillair op de elcktnmenopbreugst. en de resolutie 
is weergegeven in figuur 3.5. De elektronenopbrengst blijkt een maximaal te 7.ijn w;uuH~er het 
capillair ongeveer 1.8 um1 van lwt strooicentrum verwijderd is. Dit kan verklaard worden door 
aan tt~ uenwn dat de afmctingeu vau de atoomstraal in dat geval overet~nkomen met die van 
het stwoiccutnuu. Voor kleiucn~ afst.andt:u zal het :-;trooi('('Utrmu niet, volledig gevuld zijn en 
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Figuur 3.5: Elektronenopbrengst en resolutie als functie van de afstand van het gascapillair tot het 

strooicentrum. 

voor grotere afstanden is de atoomstraal groter dan het strooicentrum, waardoor de dichtheid 
in het strooicentrum kleiner zal zijn. Dit kan echter niet gestaafd worchm. omdat de druk in 
het capillair niet bekend is. De in de figuur afgebeelde meting is verricht bij een constante 
doorlaatenergie van ED = 3 eV. 

3.5 De elektronenoptica 

Voor het meten van een elektronenspectrum is het noochakelijk de elektronenopbrengst in vele 
vcrschillende energiekanalen te meten. Dit kan op twee manieren. Het spanningsverschil Vr11 
tussen de twee cilinders van de condensator kan gevarieerd worden en daarme<~ de doorlaatener
gie En van de elektrouenspectrometer. Dit heeft echter twee nadelen. Op dP eerste plaats is de 
resolutie van de spectrometer afhankelijk van de doorlaatenergie (vergelijkiul!,; (2.30)) volgens 
R "' Ei}. Op de tweede plaats treden er bij doorlaatenergieön lager dan :1 e V stooreffecteu ten 
nadele van de transmissie op [M ül85]. De tweede manier om een spectrum te met<m heeft deze 
nadelen niet. De doorlaatenergie wordt daarbij constant gelaten en het spectrum wordt gerrwten 
door de elektronen te vcrsnellen (vertragen) met een variabek spanning voordat de elektronen 
de spectrometer binnengaan. 

Din~ct boven de reactieruimte is daarom elektronenoptica aangebracht. waannee de 
elektronen versneld kunnen worden. Ze bestaat uit twee elektrisch geladen conc<~utrischc kogels. 
Kl en K2. Ctl twee elektrostatische lenzen, 11 en 12. De opzet van het focuss<~ringssysteem is 
in figuur J. (j afgc lwcl d. 
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Gascapillair ----' 

(a) 

Ingangs
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(b) 

Figuur 3.6: De elektronenoptica. Afbeelding (a) toont de optica zoals deze in de binnencilinder IS 

geschoven. Een fragment daarvan (b) demonstreert duidelijker de structuur van de optica. 

Het versnellen van de elektronen vindt tussen de twee kogels plaats. Beide zijn, zoals 
aangegeven in de figuur, voorzien van een kopergaas. Door het spanningsverschil VK:z - VKt 
van de twee kogels ontstaat tussen de twee bolle gazen een sferisch elektrisch veld, zodat de 
versnelling van de elektronen niet afhangt van de invangst.hoek 8. Voor de kinetische energie 
van de elektronen in het strooicentrum Eel geldt daarom 

(3.1) 

in plaats van de bij afwezigheid van een versnellingst.rap geldende relatie Er;~ = ED. 
De functie van de potentiaal op Kl hangt af van de keuze van het capillair (paragraaf 

3.4). Wanneer het vaste en elektrisch geïsoleerde capillair gebruikt wordt kau de:;;e potentiaal, 
indien gewensL wordeu gebruikt om in de reactieruimte gevormde positiev(~ ionen te weren (~ll 

elektronen aan te trckkcrl. Bij de in dit werk beschreven foto-ionisatieprocessen is dit niet noclig 
en is de spanning op Kl 0.0 V. Als echter voor het verschuifbare capillair is gekozen dan is 
Kl geleidend verbonden met het capillair en vervalt vanwege de overheersende invloed van de 
potentiaal op het capillair (figuur 3.4) de mogelijkheid ionen af te schennen. 

Kogel K2 is elektrisch verbonden met L2, met de binnencilinder en met de ingangs
splcet. Daardoor is lens Ll een Eim-;ellens waarmee de invangst van elektronen vcrgroot kan 
worden. De lens focusseert elektronen die de kogels zijn gepasseerd op de ingangsspleet van d(~ 
elektronenspectrometer. De invloed van Ll is weergegeven in figuur 3. 7. De elektronenopbrengst 
is optimaal wanneer de lenspotentiaal overeenkomt met 30% tot 40% van de clektrorwncnergie. 
De winstfactor teu op:;;ichte van een uitgeschakelde lens (VLl = 0 V) is dan ongeveer 2. De lens 
blijkt nauwelijks iuvlocd te hebben op de resolutie. 

Het optische systeem is bevestigd aan een cilinder die in zijn geheel iu de binnencilinder 
kan worden g(:schoven. Iu figuur 3.G is te :;;ien dat aan deze cilinder tevens een ring met da.ariu de 
inp;a.ngssph~d bevestigd is. Deze bevindt. zich op een afstaucl a,. -c- 5 mm van het. oppervlak van 
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Figuur 3.7: Invloed van de lenspotentiaal op de elektronenopbrengst (doorgaande lijn) en de resolutie 
(gestreepte I ij n). 

de binnencilinder. Er zijn diverse ringen met onderling verschillende spleetbreedten beschikbaar, 
zodat het mogelijk is de resolutie van de elektronenspectrometer in te stellen op basis van de 
relatie (2.33). 

Wanneer er wordt aangenomen dat de lens hij bovenvermelde instelling alle elektro
nen die haar passeren op de ingangsspleet focusseert, dan wordt de bovengrens van de door de 
spectrometer bestreken ruimtehoek bepaald door de geometrie van Kl, aangezien alle andere 
optische elementen in de schaduw liggen van Kl, zoals in figuur 3.6 is te zien. De kogel laat 
r~en spreiding in de invalshoek toe van 6.8 = 3.0°. Door mechanische beperkingen (drie bevesti
gingsstangen) bestrijkt de kogel niet het volledige azimutbale bereik. De stangen beperken de 
hoek tot D..cf; = 331°. Met 80 = 54.74° wordt de ruimtehoek 

/

·D.rp ~·lfo+f'llf n = sin 8d8dcf; = 0.49 sr, 
· 0 · Oo-D.O 

(:3.2) 

en analoog hieraan is de geometrische transmissie van de cilindrische spicgeldektronenspectro-
meter 

n 
Tfl = - = 0.039. 

4n 
De met grafiet bedekte kopergazen op de kogels en de binnencilinder. zie paragraaf :UJ 

beïnvloeden eveneens de transmissie van de elektronenspectrometcr. Sommige dektroneu zullen 
innners tegen het koper botsen. Miiller heeft de transmissie van de gazen met erm optische 
methode gemeten [M iil85]. Zijn resultaat is 

Tqau 1 = 0.50. (:34) 
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3.6 Het channeltron 

De behuizing van het channeltron, zoals deze is afgebeeld in figuur 3.8, bevindt zich in een cilin
der welke in de cilinder van de elektronenoptica kan worden geschoven. Behalve de definiërende 
uitgangsspleet bevat deze cilinder nog twee andere in de elektronenbundel geplaatste randen. 
Deze zijn bedoeld om resolutie verstorende effecten in het randgebied van de bundel uit te 
sluiten. 

Binnencilinder 

-1.8° 

+1.8° 

Figuur 3.8: Het channeltronhuis en enkele typische elektronenbanen daarin. De bundeldefiniërende 
uitgangsspleet is aangegeven met zijn breedte bu. 

Het channeltron zelf bevindt zich in een teflon houder op de centrale as van de dektro
nenspectrometcr. De dektronenstroom dringt het channeltron binnen door de trechter en wordt 
met een positieve hoogspanning (typisch 2.5 kV) versterkt en naar de opvangbeker getrokken. 
In de schakeling van figuur 3.9 is te zien dat het signaal vervolgens over een condensator wordt 
nitgekoppeld. De spanning op de trechter van het channeltron dient slechts positief en gede
fini<~erd te zijn. Zijn exacte waard<~. nonnaliter 20 50 V. doet niet terzake voor de metingen. 
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Figuur 3.9: Het schakelschema van het channeltron. 

3. 7 De condensator 

De condensator hangt, met het channeltron boven en de reactieruimte onder, met drie schroef
draden aan een frame dat steunt op de bevestiging van de magneetveldafscherming. Met deze 
drie schroefbevestigingen is het mogelijk de condensator licht te kantelen ten opzichte van de 
centrale verticale as. Hiermee kan de uitlijning van de spectrometer geregeld worden. 

De afmetingen van de condensator zijn door mechanische aspecten vastgelegd. Theore
tisch gezien moet de radius van de buitencilinder zo groot mogelijk gekozen worden. omdat ze 
voorkomt in de spectrometerconstante k, definitie (2.8). De energiedispersie D is namdijk af
hankelijk van k tot een macht hoger dan één en bovendien geldt dat R"' n- 1. De radius wordt 
in de praktijk afgezien van de in paragraaf 3.9.1 beschreven magneetveldafschenning, beperkt 
door de grootte van het vacuümvat tot r2 = 97 mm. Voor de binnencilinder geldt eveneens dat 
de radius ". 1 zo groot mogelijk moet zijn, omdat D "' "- 1 . Technische overwegingen hebben geleid 
tot de keuze r 1 = 38 mm De wanddikte van beide cilinders is 5 mm. 

Een parameter die nu berekend kan worden is de geometrieparameter n. Uit geometrisch 
overwegingen [Mül85] is de afstand van de uitgangsspleet tot de binnencilinder op a 11 = 8 mm 
gesteld en daarmee wordt n = 0.44. Deze waarde komt niet overeen met de waarden = 0.:~4 die 
zou worden verkregen wanneer definitie (2.19) gebruikt wordt. Dit wordt veroorzaakt door de 
spreiding in de invangst.hoek e van de elektronen, waarmee bij de oorspronkelijke ddinitie geen 
rekening is gehouden. Door de spreiding valt het branelpunt van de speetrouwter niet samr~n 
met de plek waar de loodrechte doorsnede van de elektronenbanen het kleinst is. De overige sys
teemparamdcrs (onder andere baanlengte en dispersie) zijn met bovenstaande gegevens dirf'ct 
te berekenen. Ze L~ijn samen met de: hierboven genoemde parameters verzameld in tabel 3.2. 
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Parameter Symbool \Vaarde> 
Afstand ingangsspleet tot binnencilinder a; 5mm 
Afstand uitgangsspleet tot binnencilinder a" 8 mm 
Azimuthaal bereik D.cp 331° 
Breedte ingangsspled. b; 0.5 rnm 
Breedte uitgangsspleet bu 1 mm 
Baanlengte Lo 172.5 mrn 
Energiedispersie D 259 mm 
Geometrie n 0.44 
Invangst.hoek Bo 54.74° 
Ruimtehoek n 0.49 sr 
Spectrometerconstante k 1.25 
Straal binnencilinder TJ 38 mm 
Straal buitencilinder r2 97mm 
Tolerantie invangst.hoek D.8 ±30 
Wanddikte cilinders geen 5 mrn 

Tabel 3.2: Technische gegevens van de cilindrische spiegelelektronenspectrometer 

3.8 Het vacuümsysteem 

Het vacuümsysteem van de elektronenspectrometer bestaat uit twee delen. Een vacuümdeel 
huisvest de in alle richtingen verschuifbare fotonen- en metastabielenbron. Dit vat kan met een 
diffusiepomp (merk: NRC) op een einddruk van 3-10-7 mbar gebracht worden. De watergekodde 
diffusiepomp hangt onder het vat en kan daarvan afgesloten worden met een verschuifbare klep. 
De pompcapaciteit van de diffusiepomp bedraagt 350 l/s. 

Het tweede deel kan met een handmatig te bedienen klep van het eerste worden ge
scheiden en bevat de spectrometer zelf. De einddruk van 2 · 10-7 mbar in dit (grootste) vat 
wordt gerealiseerd met twee turbopompen. Aan de bovenkant van het vat bevindt :t;ich een tur
bopomp van Pfeiffer-Balzers met een capaciteit van 240 Ijs. Aan de onderkant hangt een pomp 
van Leybold-Heraeus met een capaciteit van 1500 ljs. 

De twee vacuümdelen hebben elk een voorpomp van Pfeiffer met een meer dan toerei
kende pompcapaciteit van 30 1/s. De druk in de vaten wordt gemeten met twee ionisatiemeters 
van Varian [Var78]. De door deze instrumenten weergegeven druk hangt af van het gas dat 
:t;ich in het systeem bevindt. De in dit werk genoemde drukken :t;ijn ongecorrif!;<~enl. De gccor
rigeenl<: e11 daanuee werkelijke drukken kunnen worden vcrkregen door d<: gcmetm1 druk te 
v<:nncHigvuldigen met de gasafhankelijke codficiöntcn uit tabel 3.3. 

Zoals i11 figuur 3.10 is afgebeeld wordt het gas voor de gasontladingslamp en het target 
gas voor de foto- iouisatie ( :wwel het achtergrondgas als de toevoer door bet capillair). 11adat 
het met c<~ll n:d uu:ervcntiel is teruggebracht tot een druk van ongeveer O.G bar. lllCt behulp 
vau uaaldvcutiel<:u het systeem ingebracht. Dank~ ij ecu vijftal te ( thcnno-couplc) drukmd.crs. 
<~vem'CllS vau Var i au. kan de druk in de verschillende segmenten van het (voor )vacuiimsystecll! 
wordcu gcmctcll. 
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Gas Correctie 
N2 1.00 
NO 0.77 
02 1.00 
He 5.56 
Ne 3.33 
Ar 0.77 

Tabel 3.3: Correctiewaarden voor de ionisatiedrukmeters. De afgelezen druk vermenigvuldigd met 

de voor het achtergrondgas specifieke correctiefactor levert de werkelijke waarde van de druk. Deze 
waarden zijn geijkt op de waarde van stikstof. Enkele correctiefactoren zijn aan een grote (> 10%) 

onzekerheid onderhevig. 

A 

gastoevoer lamp 

bronkamer spectrometer
kamer 

® turbopomp -{)KJ--- klep 

@ diffusrepomp ---{)KJ-- naaldventrel 

IJ:]) voorpomp --{):(] be1uchtingsvent1el 

i 
gastoevoer 

target ionisatie 

@ ronrsatre·drukmeter 

@ tc·drukmeter 

Figuur 3.10: Schematische weergave van het vacuümsysteem inclusief de diverse kanalen voor de 

gasvoevoer. 
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3.9 Storende invloeden 

De opening van de binnencilinder waardoor elektronen de condensator invliegen (merk op dat dit 
niet de bundeldefiniërende ingangsspleet is) is net als de kogels van de optiek afgedekt met een 
kopergaas. Dit bleek snel na deingebruikname van de elektronenspectrornetET een noodzakelijke 
aanpassing voor de correcte werking van het instrument. De opening van de cilinder en het 
elektrisch veld van de optiek leverden narnelijk afwijkingen in het condensatorveld op. 

Bij het ontwerp van de cilindrische spiegelelektronenspectrometer is er rekening gehou
den met drie andere factoren die een storende invloed kunnen hebben op de elektronenbanen 
en dus op de werking van de spectrometer . Deze factoren zijn de aanwezigheid van een extern 
magneetveld, vervorming van het elektrisch veld aan de rand van de condensator en opper
vlakteladingen in de omgeving van de elektronenbanen. 

3.9.1 De magneetveldafscherming 

Ter bescherming tegen storende externe magneetvelden bevindt de gehele elPktronenspectrome
ter zich in drie nagenoeg concentrische, verticaal hangende cilinders met een hoge magnetische 
permeabiliteit (Hypenn 766, Jl· ;:::::; 35000). De boven- en onderkant van de afscherming is afge
dekt met twee, respectievelijk drie schijven J.1. -metaal. Deze zijn geperforeerd met vele gaten, 
opdat het mogelijk blijft de elektronenspectrometer te bepompen. De gaten hebben een diame
ter van 1 cm. De afscherming is ongeveer 70 cm hoog. Ze kan in het horiwntale vlak verschoven 
worden en tevens licht gekanteld worden ten opzichte van de verticale as dankzij een drietal 
stelschroeven. Deze vrijheden zijn noodzakelijk om een goede uitlijning van de spectrometer en 
de bundel( s) waarmee de reactieruimte gedefinieerd wordt te kunnen realiseren. 

De magneetveldafscherming bevat twee series ronde gaten om twee bundels onder de 
spectrometer door te sturen. De eerste serie ligt op een lijn loodrecht op de as van de afscherming 
(en dus vrijwel loodrecht op de as van de elektronenspectrometer ) , zoals is afgebeeld in figuur 
3.11. De zes gaten op deze lijn hebben een diameter van 10 mm. De tweede s<~rie gaten ligt op d(' 
lijn loodrecht op de eerste lijn en wederom loodrecht op de as van de magw~etveldafschenning. 
Door deze gaten wordt de fotonenbundel voor het foto-ionisatieproces gezonden. Gezi<~n vanaf 
de gasontladingslamp nemen de gaten in diameter toe volgens respectievelijk :3. 4, 5, 12. 14 en 
16 Illlll. 

Müllcr [Mül85] heeft de sterkte van het aardmagneetveld binnen de afscherming zowel 
experimentcel als theoretisch bepaald. De sterkte van het aardmagneetveld buiten de afscher
ming bedroeg bij zijnmeting 4.80·10-5 T. In het midden van de afscherming was dat minder dan 
2 · 10-8 T. Dat is dus een reductie met een factor 2400. Müller heeft tevens aangetoond dat de 
storing van het elektronenspectrum als gevolg van het resterende magneetveld vcrwaarloosbaar 
klein is. 

3.9.2 Veldcorrectieringen 

Bij de hehaude liug van de theorie van de cilindrische spiegdelektrowonspectrouwtcr is er v<~rou
derstdd. dat het elektrisch veld in de condensator de logaritmische vorm van vcrgelijking (2.1) 
heeft. In <k praktijk heeft de condensator een eindige lengt<~ en treden er, voornamelijk aan hPt. 
begin Cl! eind<' va11 de condc11sator. afwijkingc11 van dit ideale veld op. Aan de bovenkant van 
de cuud\~!l~atur. du~ aau de kant va11 het channcltron, hebben de:.~e afwijkingen geen invloed op 
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Figuur 3.11: Doorsnede van de magneetveldafscherming in het vlak van de reactieruimte en de 
bundelopeningen. De diameters zijn op schaal weergegeven, de afstanden niet. Alle maten in mm. 

de elektronenbanen. omdat de banen eindigen in het channeltron terwijl de condensator nog 
ongeveer 20 cm langer is. Het afwijkende veld bevindt zich daarom nog boven het channeltron. 

Aan de onderkant van de condensator, in de omgeving van de elektronenoptica en de 
ingangssplect, is de situatie anders. Daar zijn uit technische overwegingen de cilinders niet 
verlengd. Er moet immers nog de mogelijkheid bestaan twee gekruiste bundels onder de ingang 
van de elektronenoptica door te laten lopen. Het afwijkende veld dat dour deze beperking 
ontstaat kan worden gecorrigeerd met behulp van het elektrisch veld opgewekt door een zestal 
concentrische ringen tussen binnen- en buitencilinder in het vlak van de cilinderranden. 

3.9.3 Grafietbedekking 

Hoewel de onderdelen van de elektronenspectrometer van metaal zijn gemaakt e11 dus over ec11 
prima elektrisch geleidellel vermoge11 beschikken kunnen er door inwerking van ver (olie vau de 

pompeu) eu stof toch lokale oppervlakteladi11gen ontstaan. Gezie11 de ston~nde invloed op de 
elektrische velden vau condensator en elektronenoptica is het wensdijk deze oppt~rvlaktdadiug(:ll 
zo goed mogelijk tt~ vermijden. Daartoe zijn de condensator, elcktronenoptica. reactiernimtc. 
vddcorrecticrinf,';en ('!l de behuizing van het channcltron voorzien van eeu poreus laagje grafi(~t. 
de .. zwarting". Voor dit zwarten wmdt gebruik gemaakt van de grafietspray .. Graphit :J:f' van 
de Duitse Jinua. J\"outakt CIH'lllÏ('. 
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3.10 De potentiaalverzorging 

De hierboven beschreven onderdelen van de cilindrische spiegelelektronenspectrometer vercrsen 
vele verschillende elektrische spanningen. Deze potentialen zijn veelal aan elkaar gerelateerd. 
In figuur 3.12 is de spanningsverz;orging schematisch weergegeven. De spanningsbronnen in de 
figuur zijn U,.,., U deler·, Uel = Eel/e, U D en Ucil· Voor de voeding Uel worden in de praktijk twee 
apparaten gebruikt. Voor testdoeleinden, waarbij slechts een constante spanning nodig is, wordt 
een eenvoudige spanningsbron gebruikt. Bij het meten van een spectrum moet er echter over 
een zeker spanningsbereik gescand worden. In dat geval bestaat de voeding uit een digitale en 
computergestuurde spanningsbron van Hewlett-Packard met een resolutie van 0.5 rnV en een 
bereik van -16.384 V tot 16.384 V. 

V, = VL2 = VK2 

~ vçap I 

}-vR6 

u deler 

Figuur 3.12: De spanningsverzorging van de elektronenspectrometer. 

De potentialen die naar de spectrometer geleid worden zijn aangegeven met het symbool 
V. De potentialen V'rap· voor het capillair. en Vl<l· voor kogel L worden af~/~nome11 va11 een 
spa11ningsdder die wordt gevoed door U riet er. Potentialen die worden aangegeven met een pijl 
kumwn worden ingesteld met potentiometers. Eèn daarvan is Vm, dit is de spanning over de 
binnenste vddcorn~ctiering (paragraaf 3.9.2). Over de andere ringen staan de niet-instelbare 
sparmingen v/12 tot (~Il md Vm;. Hd. COillplcte elektrische schema van de spanningsv(~rzorgcr is 
afgdH'(~ld i11 ëtppcudix A. 
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3.11 Dataverwerving en -verwerking 

3.11.1 Hardware 

De signalen van het channeltron, paragraaf 3.6, worden via een voorversterker aangeboden aan 
een versterker van Ortec die het signaal 16 maal versterkt. Een discriminator van hetzelfelP be
drijf verwijdert vervolgens het achtergrondsignaal en zet het analoge signaal om in TTL-puben. 
Deze worden enerzijds met een frequentiemeter geteld en anderzijds verwerkt door een compu
tergestuurde multi channel analyser. De computer, een PC met MS-DOS als besturingssysteem. 
is daartoe uitgerust met een multiscalerkaart. Tevens beschikt de computer over een interface 
waarmee de digitale, 16-bits spanningsbron van Hewlett-Packard, zie paragraaf ;{.HL kan wor
den aangestuurd. De beschrijving van beide kaarten is gegeven in [Spe90]. Daarin wordt ook de 
oorspronkelijke software beschreven. 

3.11.2 Software 

Speckert heeft in 1990 de data-acquisitie van de cilindrische spiegelelektronenspectrometer ge
automatiseerd. De door hem ontwikkelde programmatuur is, met enkele aanvullingen en aan
passingen, ook in dit werk gebruikt. De veranderingen ten opzichte van de opzet beschreven in 
[Spe90] ZIJn: 

• Het door Speckert ontwikkelde Turbo Pascal programma MEASURE. PAS is vcrvangen 
door het in dezelfde taal geschreven, menugestuurde programma GANDALF. PAS. Deze 
aanpassing maakt het mogelijk de elektronenspectrometer met Nederlandse in plaat~ 
van Duitse woorden aan te sturen en nieuwe procedures eenvoudig toe te voegen, waar
onder de volgende twee. 

• Dankzij de in appendix B afgedrukte unit PEAKS. PAS wordt elk gemeten spectrum 
direct geanalyseerd. Bij een voldoende kwaliteit van de pieken (voldoende elektronen
opbrengst) wordt een Gauss-profiel gefit aan elke piek. Aan de hand daarvan worden 
de hoogte, breedte en inhoud automatisch bepaald. 

• De gegevens van de pieken alsmede al de in GANDALF . PAS ingevoerde gegevens van 
een spectrum worden voor elk spectrum opgeslagen in een tekstbestand door de unit 
LOGALL. PAS. Tevens wordt van een aantal (in te stellen) parameters een logbock bij
gehouden. Daardoor is het mogelijk met het programma EXTRACT. PAS snel over de 
gewenste gegevens van een complete meetserie (dus van vele spectra) te beschikken. 
Het geautomatiseerd documenteren van de meetgegevens is gezien de grote hocveelheid 
parameters uiterst nuttig. 
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4.1 Foto-ionisatiespectra 

4.1.1 Argon met helium fotonen 

In figuur 4.1 is een foto-ionisatiespectrum van argon afgebeeld zoals dat in Kaiserslautern is ge
meten met de cilindrische spiegelclektronenspectrometer. De argonatomen zijn geïoniseerd met 
de He I lijn (58.4 nm, 21.22 eV). De absolute positie van de pieken is gekalibreerd op de litera
tuurwaarden [Ela74]. Het verschil tussen de gemeten elektronenenergie en de literatuurwaarde 
van een piek is gewoonlijk van de orde 10 meV. Het is namelijk onmogelijk de preciez;e invloed 
van de diverse potentialen, bijvoorbeeld die van de lens en het gascapillair. te verdisconteren. 
De pieken hebben een breedte van ongeveer 32 meV, wat met een doorlaatenergie van 8 cV 
overeenkomt met een resolutie R = 4.0 · 10-3 . 

Ter vergelijking is met de dunne, doorgaande lijn het vergelijkbare spectrum aangegeven 
wals dat is gemeten met de opstelling in Utrecht (figuur 1.3). De piekbreedte van de grootste 
piek is daarin ongeveer 60 meV. De elektronenopbrengst van de meting in Utrecht bedraagt 
ongeveer een zesde van die in Kaiserslautern. Dit illustreert het principiëlP verschil tussen de 
twee elektronenspectrometers: de dubbele halve bollen spectrometer in Utrecht bestrijkt een 
kleinere ruimtehoek dan de cilindrische spiegelelektronenspectrometer die bet volledige polaire 
bereik bij een vaste invangsthoek omvat. De verhouding tussen beide ruimetellOeken is 1:10. Het 
verschil in resolutie, of in dat gevalliever het verschil in piekbreedten, is atypisch. Baltzer ct al. 
zijn er met een halve bollen spectrometer in geslaagd de piekbreedte te reduceren tot 3-4 me V. 
Het desbetreffende artikel [BKLW93] behandelt overzichtelijk de diverse factoren die leiden tot 
piekverbreding. 
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Figuur 4.1: Foto-ionisatiespectrum van argon met heliumfotonen. 
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4.1.2 Argon met neon fotonen 

Het licht van de gasontladingslamp heeft wanneer deze is gevuld met helium één dominante 
lijn bij 21.218 eV, zoals is vermeld in tabel 3.1. In de tabel is ook aangegeven dat het ge
bruik van neon twee sterke lijnen oplevert, namelijk een lijn bij 16.848 eV met een relatieve 
intensiteit 1.00 en een lijn bij 16.670 e V met relatieve intensiteit 0.15. In plaats van de twee 
pieken in het spectrum gemeten met heliumfotonen, bestaat het argon spectrum gemeten met 
neonlicht dus uit vier pieken. Het energieverschil van de twee neonlijnen, 177 meV, komt ech
ter overeen met het energieverschil van de twee toestanden van geuoniseerd argon, waardoor 
de e P.3; 2 , hu = 16.670 eV)-piek samenvalt met die van e P 1; 2 , hu = 16.847 eV). Het gemeten 
spectrum, weergegeven in figuur 4.2, bestaat dus uit drie pieken. 
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Figuur 4.2: Foto-ionisatiespectrum van argon met neon fotonen. De doorlaatenergie is 8 eV. 

Net als in de vorige figuur zijn de piekposities geijkt op literatuurwaarden [Ruf71]. De 
gcmeten elektronenopbrengsten komen overeen met de waarden die kunnen worden verwacht 
op basis van de bovengenoemde relatieve intensiteiten. De resolutie van de twee grootste pieken 
is ongeveer gelijk aan die van het spectrum in figuur 4.1, namelijk R = 4. w-:l. De rcsoluti(~ 
van de kleinste piek kan niet correct bepaald worden, omdat bij die piek de signaal-achtergrond 
verhouding niet voldoende groot is. 

4.1.3 Moleculair zuurstof met helium fotonen 

Bovenstaande spectra van argon zijn in de literatuur uitstekend gedocumenteerd en lenen zich 
prima voor het optimaliseren van de resolutie van de spectrometer. Het argou-spectrum beeft 
echter sh~chts twee (drie) piek<~n en daardoor kan met dat spectrum niet de transmissic van de 
clektrmwllsp<'ctromdcr als functie van de clektrone11energie bepaald worden. Voor e<~ll dergelijke 
mPti11g is <'<'ll spednJlll nodig dat nit veel m<~er pieken hestaat. EPn vc~el g<~hruikt spect.rmn is 
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dat van moleculair zuur~tof (02), afgebeeld in figuur 4.3. Evenals de meeste andere eenvoudige 
moleculen, waaronder N2 en CO, heeft zuurstof een di~creet spectrum met vele pieken al~ gevolg 
van vibrationele opsplitsing. 
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Figuur 4.3: Foto-ionisatiespectrum van moleculair zuurstof met heliumfotonen. De vibrationele nl
veau's zijn duidelijk te onderscheiden. Om de pieken goed te kunnen onderscheiden is gemeten met 
een lage doorlaatenergie, namelijk 3 eV 

De elektronenopbreng~t van het zuurstofspectrum is klein vergeleken met de twPc hoven
~taande argon~pectra. De totale werk11ame doorsneden van argon en J~Uurstof voor foto-ionisatie 
zijn wat grootte betreft weliswaar met elkaar vergelijkbaar. voor de partii'le werkzame door
sneden. dus de wcrk11atne doorsneden van de afzonderlijke toestanden. gddt dit niet. Zuurstof 
heeft veel meer toestanden dan argon en de partiële werk11ame door~neden 11ijn dan ook kl<~incr. 

Hierboven is inmiddels vermeld dat het lastig is de elektronenenergi<~ van een speetruw 
nauwkeurig te kalibreren en dat daar vaak literatuurwaarden van één of Iw~erdere pickeu voor 
wordcu gebruikt. Figunr 4.3 demonstreert duidelijk dat er nog een ander methode is. Aaugc
zien er altijd achtergrond-elektronen ontstaan. maar vanJ~elfsprekcnd nooit m<'t een negati<~vc 
cnergi<~. is het mogelijk het nulpunt vau het spectrum te relateren aan d<~ toename van het 
acht<~rgrondsignaal. De11e methode is wat onm1uwkeurigcr dan bovengenoemde. de fout ligt in 
de orde van [)() mcV. Ze hedt echter het voordeel, dat ze altijd toepa~baar is. ook wanneer er 
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geen literatuurwaarden bekend zijn over het gemeten spectrum. 

4.1.4 Stikstofmonoxide met helium fotonen 

Met het oog op de toekomst is eveneens het spectrum van het toxische gas stikstofmonoxide (NO) 
gemeten. Er wordt namelijk verwacht dat de metingen in Eindhoven aan de GEMINI-bundel 
bij hogere elektronenenergieën plaats zullen vinden, namelijk vanaf 12 eV. In de bovenstaande 
spectra is daar geen sprake van. Het spectrum van stikstofmonoxide spreidt zich echter, zoab 
in figuur 4.4 is te zien, uit over een breder bereik. De bekendste en daarmee best gedocumen
teerde spectra liggen in het bereik van 0-10 eV. Andere spectra, waarondfT dat van N 0, zijn 
minder goed gedocumenteerd. Vaak ontbreken gegevens over de relatieve intensiteiten van de 
vibrationele niveaus, die zoals J~;al blijken uit paragraaf 4.2, noodzakelijk zijn voor het bepalen 
van de transmissie van de spectrometer. Een werk waarin bovenstaande spectra en vele andere 
zijn verzameld is [KKA i-81]. 
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Figuur 4.4: Foto-ionisatiespectrum van stikstofmonoxide met heliumfotonen. Merk op dat beide 
assen onderbroken zijn. De doorlaatenergie is ook hier met 3 eV betrekkelijk laag. 
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4.2 Transmissie van de cilindrische spiegelelektronenspectrometer 

4.2.1 Absolute transmissie 

Twee factoren die de transmissie van de elektronenspectrometer bepalen zijn in paragraaf :3.5 
reeds genoemd. De eerste is de transmissie van de gezwarte kopergazen. TgaCLs = 0.50. De 
tweede is de geometrische transmissie, het door de spectrometer waargenomen percentage van 
het totale boloppervlak om het reactiecentrum. De maximale waarde daarvoor is gesteld op 
T12 = 0.039. Gewoonlijk definieert echter de uitgangsspleet, bij een ingestelde breedte van 1 mrn, 
de toegelaten elektronenbundeL De maximale spreiding in de invangsthoek is dan 6.() = 1.8°. 
De daarbij behorende transmissie is 

Tn = 0.024. (4.1) 

De detectie-efficiëntie van het channeltron is niet maximaal en levert een bijdrage aan 
de transmissie van 

Tch = 0.60. ( 4.2) 

De transmissie van de elektronenoptiek is 100%, onder de voorwaarde dat de lens de 
bundel in het midden van de ingangsspleet focusseert. Ook de condensator haalt. wanneer de 
doorlaatenergie hoger is dan 5 eV, dat rendement. Wordt de doorlaatenergie lager, dan neemt 
de transmissie rechtevenredig af. [Miil85] De absolute transmissie van de cilindrische spiegel
elektronenspectrometer is met een geoptimaliseerde lens en ED > 5 eV 

4.2.2 Relatieve transmissie 

-:{ 
Ta!J.s = 7.2 · 10 . (4.3) 

Voor het juist interpreteren van een gemeten spectrum is het noodzakelijk te weten hoc de 
transmissie van de cilindrische spiegelelektronenspectrometer afhangt van de elektronenenergie. 
aangezien dit de enige parameter is die tijdens een meting varieert. Het bepalen van de trans
missie als functie van de elektronenenergie gebeurt aan de hand van het gemeten spf~ctrum van 
zuurstof, figuur 4.3. De werkelijke intensiteiten zijn daarvan namelijk bekend, althans van de 
belangrijkste niveaus. Dit is bijvoorbeeld ook het geval voor de spectra van moleculair stikstof 
en koolstofmonoxicle. Deze intensiteiten zijn bepaald door Gardner en Sarnsom [GS76] (~n later 
gecorrigeerd door Eregel [Bre87]. 

De resultaten van Bn~gel, die in Kaiserslautern met dezelfde speetromder heeft gewerkt, 
zijn weergegeven in tabel 4.1. Behalve de relatieve intensiteiten Irct van de zuurstofpieken met 
vibratieniveaus v zijn daarin ook de relatieve transmissiewaarden T7 e~ vermeld die Bn~gd heeft 
gevonden. Zowel de intensiteiten als de transmissiewaarden zijn gerelateerd aan de intensiteit van 
de (X, v = 1 )-piek. Uit Eregels werk blijkt niet direct hoe de intensiteiten van de pieken bepaald 
moeten worden. In figuur 4.5 is te zien dat de stippen, en de daarbij behonmdc doorgetrokken 
lijn met vcr!!;clij kin!!; 

T,c~ = (2.Cl0 ± 0.08)- (0.09 ± 0.02)[(cV)- 1]E"1. ( 4.1) 

het beste ovcn~enkomen met Bn~gels resultaat (gestreepte lijn). Bij de"'e punten is de integrale 
intcnsiü~it met achtcrl!;rond bepaald, dat wil zeggen de totale oppervlakte van de piek tussen rk 
beide pnnteii waar de hoogte van de piPk gehalvend 1". 
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Toestand V EPI Tr·p] IrPl 
x 0 9.134 0.96 44.8 

1 8.900 1.00 100 
2 8.673 1.02 90.7 
3 I 8.450 1.07 46.1 
4 8.230 0.95 13.3 

a 0 5.116 1.57 3.4 
1 4.990 1.59 11.8 
2 4.868 1.61 22.7 
3 4.748 1.63 31.7 
4 4.629 1.65 36.9 
5 4.514 1.66 39.2 

b 0 3.046 1.88 88.6 
1 2.902 1.91 76.8 
2 2.763 1.93 51.3 
3 2.627 1.95 31.8 
4 2.496 1.97 17.4 

B 0 0.921 2.21 45.6 
1 0.783 2.23 55.0 
2 0.651 2.25 46.6 
3 0.524 2.27 34.5 
4 0.402 2.28 20.5 
5 0.287 2.30 9.7 

Tabel 4.1: Bregels relatieve correctiefactoren en de daaruit resulterende relatieve transmissie voor de 

intensiteiten van de pieken in het spectrum van zuurstof. 

De andere methoden om de intensiteit te bepalen zijn de piekhoogte. zowel g(~corrigeerd 
voor de achtergrond (in de figuur aangegeven met 6) als ongecorrigeerd ( o} en de met het 
achtergrondsignaal gecorrigeerde integrale intensiteit (D). Het voordeel van het gebruik van de 
integrale intensiteit is dat de relatieve transmissie onafhankelijk wordt van de breedte van de 
pieken. En dus van de gebruikte doorlaatenergie. 

4.3 Resolutie en elektronenopbrengst 

Hoewel de lens en het gascapillair een niet te verwaarlozen invloed hebben op de resolutie en/ of 
elektrouenopbrengst. zoals blijkt uit de paragrafen 3.5 en 3.4, is de voor elk type elektronen
spectrometer belaugrijkste systeemparameter de doorlaatenergie. De karakteristiek daarvan is 
weergegeven in figuur 4.6. De elektronenopbrengst blijkt tot Eu ;::::: Hl e V rechtevenredig te zijn 
met de doorlaatenergie. Een verklaring voor de terugloop voor hogere energie(~n is niet gevonden. 
De potentiaalinstellingen zijn voor elk meetpunt. afzonderlijk geoptimaliseerd. 

Uit de rechtse grafiek van de figuur wordt echter duidelijk dat. er in de praktijk toch 
niet. met dergelijke hoge doorlaatenergicön gewerkt zal wordm1. omdat in dat. bereik de resolutie 
CV(~m~ens slecht. is. De resolutie is weergegeven voor de beide pieken van het argonspcctrum. Ecu 
gangbare waarde voor (le doorlaatenergie is En = 8 cV. De resolutie is dan typisch R = 4 -10-l, 
wat ovcrc(-~nkomt met een pickbn~cdt.c: van :U meV. 
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Figuur 4.5: Relatieve transmissie van de elektronenspectrometer. De betekenis van de diverse sym

bolen wordt in de tekst gegeven. De gestreepte lijn is de oorspronkelijke transmissie gemeten door 

Bregel, de doorgaande lijn is de transmissie gemeten in dit werk. 

,, 

(a) (b) 

Figuur 4.6: Elektronenopbrengst (a), resolutie en piekbreedte (b) als functie van de doorlaatenergie 

voor de twee pieken uit het argonspectrum. 
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De horizontale lijn in figuur 4.6b geeft de theoretiHche voorspdlin~ voor de maximale 
waarde van de resolutie weer. Deze voorspelling, R = 9 · 10-3 , is het rcHultaat van relatie 
(2.33) en een onzekere afHchatting van de toleranties in e en B op b..B = b..{3 = 1.5°. Deze 
laatste onzekerheid wordt veroorzaakt door de lens van de elektronenoptiek. er is in de theorie 
namelijk geen rekening gehouden met een lens voor de ingangsspleet die de invangsthoek van 
de elektronen beïnvloedt. 

Ondanks de onzekerheid in b..B en b..{3 kan er wel een opmerkelijk verschil tussen de 
theoretisch en experimenteel bepaalde waarde van de resolutie worden vastg;eHteld. Theoretisch 
gezien is de reHolutie niet afhankelijk van de doorlaatenergie. In de praktijk blijkt dit echter bij 
benadering Hlechts waar voor Ev > 5 eV. Ook hier is de lenH het struikelblok. De werking van 
de lens is voor lage doorlaatenergieën namelijk niet optimaal, waardoor een vertekend beeld van 
de elektronenbundel op de ingangsspleet ontstaat [M ül85]. 



Hoofdstuk 5 

Elektronenspectrometrie in Eindhoven 
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5.1 Wijzigingen 

De opzet van de cilindrische spiegelelektronenspectrometer is beschreven in hoofdstuk 3. waarin 
is uitgegaan van de situatie in Kaiserslautern. Hieronder staan de wijzigingen vermeld die de 
spectrometer heeft ondergaan tijdens de opbouw ervan in Eindhoven. 

5.1.1 Vacuümsysteem 

De oorspronkelijke diffusiepomp van de bronkamer is vervangen door een turbopomp van Pfeiffer 
Balzers met een pompsnelheid van 180 1/s. De einddruk (dus zonder gasbelasting) die daarmee 
wordt gehaald is 2 · 10-6 mbar. De twee turbopompen van de spectrometerkamer zijn eveneens 
vervangen, namelijk door een turbopomp van Edwards met een pompsnelheid van 500 1/s en een 
turbopomp van Pfeiffer I3alzers met een pompsnelheid van 110 ljs. De einddruk in de spectro
meterkamer is nu 6 · 10-7 mbar. De Varian ionisatiedrukmeter van de bronkamer functioneerde 
niet goed en is vervangen door een drukmeter van Edwards. 

Een draaidoorvoering benodigd voor het verschuiven van het gascapillair is uit de op
stelling weggelaten. Het capillair is nu eenvoudigweg in de kogel geschroefd en heeft een afstand 
tot het strooicentrum van ongeveer 3 mm, dit is weliswaar niet de optimale positie. zoals blijkt 
uit figuur 3.5, maar dat brengt geen be:.~waren met zich mee. 

5.1.2 Dataverwerving en -verwerking 

Er zijn twee redenen waarom het meetsysteem aangepast diende te worden: 
• De groep van prof. Hotop heeft aangegeven op termijn zoveel mogelijk apparatuur 

terug te willen ontvangen, in het bijzonder de PC. zijn insteekkaarten en de digitale 
spanningsbron van Hewlett-Packard (HP). 

• De GEMINI-opstelling wordt aangestuurd via een PhyDAS-systeem onder Lab Win
dows. Voor toekomstige experimenten is het wenselijk de spectrometer met hetzelfde 
systeem aan te kunnen sturen. 

Aan beide weusen is gehoor gegeven door nieuwe LabWindows software te ontwikkelen en door 
de digitale spanningsbron te vervangen door een DA-convertor van de bedrijfsgroep laboratori
umautomatisering (BL) en de multiscaler-iusteekkaart van de PC door een scaler/prcsetscalcr 
combinatie van BL. 

Het vervangen van de digital(~ spanningsbron waarmee de te metell dektronew~uergic 
wordt gedefinieerd heeft een verkleining van het scandomein (10.0 V in plaats van 32.b V) ('ll het 
oplossend vermogen (2.44 m V in plaats van 0.5 m V) als gevolg. De verkleining van het oplossend 
vermogen is geen be11waar, omdat de pieken in de te meten spectra minstens 2G meV breed zijn. 
Het kleinere domein kan bij het lll(~ten aan de Ne* botsingen, met een typische dektronencuergi<~ 
van 16.6 eV problematisch worden. Waarschijnlijk :.~al het signaal van de DAC dan tweemaal 
versterkt moet(~ll worden. wat dan zal leiden tot een oplossend vermogen van 4.8 mV. 

De DAC heeft in tegenstelling tot de digitale spanningsbron van HP geen diffcrent.iél<~ 
uitgang. Daardoor is het aarelpnut van de spectrometer verlegd van de negatieve pool vau de 
spanningsbron VnH (11ie figuur 3.12) naar de potentiaal van KL 

De Lab Windows programmatuur voor de spectromet(~L Elektronenspectrometer. pr j 
bestaat in <~ssctlt ie uit. twee delen. Een deel waarin het meten van C(~n spectrum is gcprogram
mccnl cu een deel dat de pieken va u (~en spectrum kan analyseren, analoog aa 11 de in Kaisns-
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lautern gebruikte unit PEAKS. PAS. De programmatuur heeft, inherent aan het Windows be
sturingssysteem, een grafische gebruikersinterface en is volledig "event-driven". In de volgende 
paragraaf worden de precieze mogelijkheden van het programma toegelicht. 

5.2 Lab Windows software 

De voor het GEMINI-project ontwikkelde LabWindows software om de elektronenspectrometer 
aan te sturen omvat behalve de binnen AOW gangbare bibliotheken de volgende componenten: 

• Peaks.h, 
• Peaks.c, 
• Elektronenspectrometer.h, 
• Elektronenspectrometer.c, 
• Elektronenspectrometer.uir. 

De componenten Peaks. c en Peaks. h bevatten de routines om de pieken van een spectrum te 
analyseren en zijn een vereenvoudigde versie van de in appendix B afgedrukte unit PEAKS. PAS. 
De overige drie componenten bevatten de programmatuur om spectra te meten. In de volgende 
paragrafen zullen aan de hand van het hieronder afgebeelde bedieningspaneel de diverse functies 
van de software worden beschreven. 

~·~· Elektronen$pecruometet 1!!!1111113 

a egio domein 1 

Begin domein 2 : 263 

Einde dotneitl2 :263 

Begin domein 3 $ 263 ~l'ltal doorlopen 

tinde domein 3 :: 263 .... 
~1o 

Broncorrectie ~ 

Figuur 5.1: Het hoofdscherm van Elektronenspectrometer. prj 

5. 2.1 Instelling scan parameters 

De linkerhelft van het in figuur G.l wccrgegeveu paucel bevat de negen invoerkaders waarmee de 
sGUlJliU<WH'f ers kuuucn wonlr~u ingesteld. Met de !'<''-' meest linkse kaders kw het scandomein 
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voor de elektronenenergie in me V worden vastgelegd. Indien gewenst is het mogelijk dit domein 
te verdelen in drie subdomeinen. De instelling van de stapgrootte definieert de kanaalbreedte 
van het spectrum. De eenheid van de stapgrootte wordt bepaald door de resolutie van de DAC 
(2.44 m V) en diens versterkingsfactor ( 1). Onder het kader voor de stapgrootte zijn nog de 
invoerkaders te zien voor de meettijd per kanaal in ms en het aantal ma.len dat het totale 
scandomein wordt doorlopen. 

5.2.2 Knoppen 

Het. in figuur 5.1 afgebeelde paneel bevat een vijftal knoppen, namelijk: 
Calibratie Deze knop schakelt een piekkalibratie (indien beschikbaar) aan dan w<~l uit. 

Scan 

Zie ook paragraaf 5.2.3. 

Hiermee wordt een meting gestart. Wanneer een eventueel eerder gemeten 
spectrum nog niet is opgeslagen wordt de gebruiker hierover ingelicht. Uiter
aard bestaat in dat geval de mogelijkheid het vorige spectrum alsnog op te 
slaan. 

Opslaan Door het indrukken van deze knop wordt het actuele spectrum opgeslagen. 
inclusief eventuele gegevens van de pieken. Het programma geeft elk spectrum 
in principe zelf een naam volgens naam = jjmrnddvv. waarin jj, mrn, dd res
pectievelijk het jaartal, de maand en de dag zijn waarop cle meting is verricht 
en vv het volgnummer van die dag is. Wanneer deze naam niet gebruikt kan 
worden, bijvoorbeeld omdat het desbetreffende bestand al bestaat. wordt. de 
gebruiker gevraagd zelf een bestandsnaam te kiezen. 

Einde Beëindigt het programma. Ook wanneer deze knop wordt ingedrukt als het 
gemeten spectrum niet is opgeslagen wordt de gebruiker gewaarschuwd. 

Broncorrectie Tijdens een meting bewaakt het programma de met de Faraday-cup geme-
ten fotonenstroom. Hierdoor kan een spectrum (tijdelijk) worden onderbroken 
zodra de fotonenbron uitvalt. Het is echter ook mogelijk de in een kanaal geme
ten elektronenopbrengst te corrigeren voor de grootte vau de fotorwnstroom. 
Wordt deze knop ingedrukt, dan verschijnt het volgende pam~eltjc. 

,.,., Conigeren rotomm:~troom Ei 

Wilt u alle volgende spec!Ja corrigeren voor de zojuist gemeten vaste 
waarde van de fotooenstroom .(05 ~Schaal} of l'olilt u 
de correctie voor elk spedrum apart làten uitvoeren ? 

Per spectrlJ!ll I Annuleren 
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5.2.3 Grafiek 

Kiest de gebruiker voor een vaste waarde dan worden alle volgende spectra 
gecorrigeerd met die waarde (tot het moment dat de broncorrectie weer wordt 
uitgeschakeld). Dit is nuttig wanneer er een serie spectra moet worden geme
ten voor het onderzoek van een parameter. De andere optie gebruikt voor elk 
spectrum een nieuwe waarde van de fotonenstroom. 

Tijdens de meting verschijnt het spectrum in het grafiekvenster op de rechterhelft van het paneel 
dat is afgebeeld in figuur 5.1. De zojuist gemeten waarden worden als rode punten weergegeven, 
terwijl het spectrum resulterend van de laatste volledige doorloop met blauwe punten wordt 
afgebeeld. Zodra een meting beëindigd is, kan de gebruiker inzoomen op e<m gedeelte van het 
spectrum door het met de linkermuisknop aan te klikken. Uitzoomen naar het volledige spectrum 
gebeurt kan dan door het indrukken van de rechtermuisknop. 

Wordt met de linkermuisknop dubbelgeklikt dan probeert het programma een Gauss
profiel te fitten aan de piek waarnaar de muiscursor wijst. Als dit lukt of als er al gegevens 
over andere pieken in het geheugen aanwezig zijn, zal er het volgende venster verschijnen. 
Indien gewenst is het nu mogelijk de positie van de piek( en) te kalibreren. De gebruiker kan 

'!!l Pîekg!lgevens J!!!IIIIEJ 

o etéS)i$tree~® pi~k~.m: i .: ........... , ................ : 

Energie fmeV] Hóogte f\.1/HM (meV) Inhoud f.chtag~ond 

Figuur 5.3: Het venster waarin de resultaten van de fits verschijnen. 

de ijkwaarde voor de positie van piek ingeven door de desbetreffend<~ piek te dubbelklikken. 
Daardoor wordt het onderstaande venster geopend. Nadat de ijkwaarde is ing<~voerd kunnen 
alle energiewaarden gekalibreerd worden weergegeven door de kalibratic aau te schakelen llld 

de daartoe bestemde knop op de panelen in de figuren 5.1 en 5.3. Zijn voor meerdere pich~n 
ijkwaardcu ingegeven dan past het programma daarop lineaire regressic toe. Is er slechts N~n 
waank beschikbaar dan wordt dez<~ gebruikt als offsd voor cl<~ energieschaaL 
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Figuur 5.4: De energiekalibratie van een piek. 

5.3 Resultaat 

Nadat de in de vorige paragraaf genoemde wijzigingen zijn doorgevoerd, worden de eerste foto
ionisatiespectra gemeten. Een voorbeeld daarvan is afgebeeld in figuur 5.5. Dit spectrum toont 
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Figuur 5.5: Een van de eerste foto-ionisatiespectra van argon gemeten in Eindhoven. Er is gemeten 
metEo= 8 eV 

aau dat de vcrhuizing naar en de opbouw in Eindhoven goed zijn verlopen. De pieken in het 
spectrum zijn duidelijk te onderscheiden. Wanne<~r dit spectrum echter wordt vergeleken met 
dat in figuur 4.1 valt echter op dat de elektronenopbrengst laag is. 225 ç 1 eu dat de piekbreedte 
bijna verdubbeld is tot 57 meV. 

Het precieze signaalvcrlies kan niet met behulp van figuur 4.1 kan worden berekend. Dat 
spectrum is namelijk niet met optimale lens- en kogelinstellingen gemeten terwijl dat. bij het 
spectnnu iu tigum 5.5 wel gebeurd is. De geoptimaliseerde elektronenopbrengst en pü~kbreedte 
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kunnen uit de grafieken in figuur 4.6 gehaald worden. Bij Ev = 8 eV is de elektronenopbrengst 
7500 s- 1 en de piekbreedte 33 meV. Uit deze waarden volgt dat de integrale intensiteit van de 
pieken een factor 27 lager is. Deze afname is gecorrigeerd met een factor 1.4 voor het verschil in 
de posities van het gascapillair. Oorspronkelijk was de afstand van het capillair tot het strooicen
trum 5 mm en bij de opbouw in Eindhoven is deze teruggebracht tot :~ mm. De correctiefactor 
is af te leiden uit figuur 3.5. 

De door het vervangen van de pompen afgenomen pompsnelheid heeft wellicht een 
ongunstige invloed op de gasstroom uit het capillair en dus op de integrale intensiteit. Dit is 
onderzocht door ook een spectrum te meten met behulp van achtergrondgas bij de normale werk
druk van 2 · 10-5 mbar. Dit niet afgebeelde spectrum voldoet aan de relatie Prr = 11.2pqernclen 
die in paragraaf 3.4 is waargenomen. Dit betekent dat de gastoevoer door het gascapillair niet 
gewijzigd is en dat bovenstaande factor niet kan worden geweten aan een slechte gastoevoer 
door bijvoorbeeld een verstopt capillair of de veranderde pompsnelheid. 

De oorzaak van de lage elektronenopbrengst ligt ook niet bij de hogen~ druk in de bronka
mer. De integrale intensiteit van de fotonenstroom, gemeten met de Faraday-cup. is namelijk 
een factor anderhalf beter dan die in Kaiserslautern. Daarmee is tevens een slechte uitlijning 
van de spectrometer ten opzichte van de bron en de magneetveldafscherming uitgesloten. 

5.4 Aanbevelingen 

De oorzaak van de verminderde elektronenopbrengst beschreven in de vorigE~ paragraaf kan nog 
met enkele andere experimenten worden gezocht. 

• De invloed van de achtergronddruk van de bronkamer kan worden onderzocht door deze 
te verlagen met een additionele turbopomp of te verhogen met een extra gastoevoer. 

• Het [L-metaal van de magneetveldafscherming kan door de schokken van de verhui
zing beschadigd zijn. Een meting van het magneetveld binnen de afscherming kan hier 
uitsluitsel over geven. Zie paragraaf 3.9.1 voor meer informatie over de magneetveldaf
schenning. 

• Zowel het channeltron als de zwarting van de elektronenspectrometer zijn langdurig 
aan lucht blootgesteld en kunnen daar sterk door zijn aangetast. Het vervang<~n van het 
channeltron is kostbaar en het vernieuwen van de zwarting is arbeidsintensief dus de~e 
optie dient pas overwogen te worden, wanneer de vorige twee zijn uitgesloten. 

5.5 Elektronenspectrometrie en GEMINI 

In de inleiding van dit verslag is al vermeld dat er in de toekomst elektroncnspectrometrisch 
onderzoek zal worden verricht aan de GEMINI-bundellijn. De bundellijll produceert (spin
gepolariset~rde) neon atomen in de eerste aangeslagen toestand Ne(3s lP 2 ). Een mogelijk resul
taat van de botsingen tusseu deze Ne* atomen kan een ionisatie van et~n van de botsingspartHers 
zijn volgeus 
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Hieronder zal een schatting worden gemaakt van de elektronenopbrengst N van de cilindrische 
spiegelelektronenspectrometer die als gevolg van deze reactie kan worden verwacht. Daarvoor is 
het onder andere noodzakelijk om te weten wat de bundelintensiteit van GEMINI is. 

5.5.1 De GEMINl-apstelling 

In de GEMINT-opstelling worden diverse varianten van laserkoeling gebruikt om een zo intens 
mogelijke coherente bundel neon atomen te produceren. De principes van las(~rkoeling zijn uitge
breid gedocumenteerd, bijvoorbeeld in [BVdSR93J en daaruit samengevat in [Mes98]. Hieronder 
zal worden volstaan met een grove beschrijving van de opstelling. 

De experimentele opzet van de GEMINI-bundellijn is afgebeeld in figuur 5.6. Door 
een met vloeibaar stikstof gekoelde bron worden elektronisch aangeslagen l\e* atomen met een 
snelheid van 500 ms- 1 in het vacuümsysteem geïnjecteerd. De spreiding in de snelheid van de 
deeltjes is 35 ms- 1 . De divergerende atoomstraal wordt eerst met laserlicht gecollimeerd en 
transversaal gekoeld tot een rechtlijnige bundel (secties I en II). De bundeldiameter is dan in de 
orde van 10 mm. Vervolgens wordt in sectie lil, de Zeeman koeler. de gemiddelde axiale snelheid 
van de deeltjes teruggebracht tot v = 100 mÇ 1 door ze tegengesteld aan hun bewegingsrichting 
te bestralen met laserlicht. Het magneetveld wordt gebruikt om te voorkomen dat de atomen 
uit resonantie raken als gevolg van de Doppler-verschuiving veroorzaakt door hun afnemende 
snelheid. Na deze axiale koeling wordt in sectie IV de bundel gecomprimeerd in een zogenoemde 
Ertmer magneta-optische compressor (EMOC). Daardoor krimpt de bundeldiameter tot 1 mm, 
wat natuurlijk de bundelintensiteit ten goede komt. De divergentie van de bundel is na de 
EMOC 10 mrad. 

Ne· bron \.\. 
~ ~ B B n~ ~ --(BOK) ~ ~ ~ Cohrente bundel 

====:;;~ ···:=:>==-
ll Jl f c:::===--=-- ~ 

~: nU Uv I lil 

collimator transversale Zeeman EMOC na koeler 
Doppier slower 
koeler 

Figuur 5.6: Experimentele opzet van de GEMINI-bundellijn. 

Op dit womenL april 1998, zijn de bovengenoemde secties operationeel. De nog niet 
genoemde s<~ctie V. de nakoeler, is nog niet volledig operationeel. Het is een additionele transver
sale koeltrap waarmee de divergentie van de bundel zal worden geminimalise<~nl. Daarvoor is het 
echter vereist dat er sub-Doppier koeling wordt toegepast, terwijl er nu slechts Doppier-koeling 
wordt gebruikt. 

Het lmidige bundelprofieL direct achter de EMOC gemeten met e(~ll draadscanncr. is 
weergegeven in figu 111" 5. 7. De bn~<~dte van de bundel is 0. 7 mm. De gemiddelde deeltjesti ux is 
J = 1.0. 1010 s-1. 
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Figuur 5.7: Het profiel van de GEMINI-bundel na de EMOC. 

5.5.2 Elektronenopbrengst 

Gezien vanuit de neon bron komt na de EMOC nog de nakoeisectie (sectie V in figuur 5.6). <~en 
vacuümklep met balg en tenslotte de spectrometer zelf. Het strooicentrum van de elektrorwu
spectrometer zal zich daarom op een afstand van 80 cm van de EMOC bevinden. Met <~en 

divergentie van 10 mrad zal de bundeldiameter ter plaatse van het strooicentrum gelijk /iijn aan 
d = 8. 7 rnm. De deeltjesdichtheid p is daar clan 

I 6 -:~ p = -:;;:--
2 

= 17 · 10 cm . 
-;rd V 

Een maximum voor de ionisatiekans K voor de reactie ( 5.1) is door Vredenbregt et ;Û. 

geschat op K = 5 · 10-11 cm3s- 1 [DVOclB+98]. Het aantal elektronen à dat per seconde door 
een kubieke centimeter bundelvolume wordt uitgezonden is daarmee 

(5.3) 

In deze uitdrukking wordt p gekwadrateerd, omdat de ionisatiereactie plaatsvindt tussen twee 
atomen. Het volume V van het strooicentrum is door Müller met laserspectrometrisdw teelmie
ken vastgesteld. Zijn resultaat is V = 5.8-10-:3 cm:~. Voor de te verwachten elektronenopbrengst 
N geldt dan 

(5.4) 

waarin T = TabsTrel (EeJ = 16.7 eV) = 3.6 · 10-:3. het product van de absolute en relatieve 
transmissie van de dektronenspectrometer zoals beschn~ven in paragraaf 4.2. Voor een redelijke 
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statistiek (N = 400) zal bij deze elektronenopbrengst dus per energiekanaal ongeveer 22 minuten 
gemeten moeten worden. Het meten van een compleet spectrum met 250 kanalen zal dan meer 
dan 90 uur in beslag nemen. Wordt er daarnaast nog rekening gehouden met de grootte van het 
achtergrondsignaal dat in de orde van 5 s- 1 ligt dan blijkt bovenstaande elektronenopbrengst 
veel te laag om een goede meting te kunnen verrichten. 

Het bundelprofiel in figuur 5. 7 is een gangbaar profiel. De werking van de bundellijn 
is optimaal wanneer de voor laserkoeling benodigde lasers een relatief hoog vermogen kun
nen leveren. Als dit het geval is kan een bundelintensiteit I = 5.0 · 1010 ç 1 bereikt worden. 
De elektronenopbrengst is kwadratisch afhankelijk van de intensiteit en zal bij het maximale 
laservermogen gelijk zijn aan 

(5.5) 

Met deze elektronenopbrengst duurt het meten van een compleet spectrum vier uur. Onder de 
meest gunstige omstandigheden is het dus mogelijk met de huidige toestand van de GEMINT
opstelling binnen een acceptabele tijd een volledig elektronenemissiespectrum van koude bot
singen te meten. 

De elektronenopbrengst kan echter nog flink worden vergroot wanneer in de toekomst 
met de nakoeler sub-Doppier koeling kan worden toegepast. De nakoeler bevindt zich op een 
afstanel van ongeveer 2 cm van de EMOC en dus ongeveer 78 cm voor het reactiecentrurn. De 
verwachting is dat sub-Doppier koeling de bundeldivergentie van 10 mrad zal verkleinen tot 
1 mrad. Deze situatie leidt dan tot een bundeldiameter van d = 1.5 mrn. Dit is kleiner dan 
de diameter van het bij benadering bolvormige strooicentrurn. Het effectieve volume van het 
strooicentrum wordt daardoor V = 3.9 · 10-3 cm3 . 

Vanwege bovengenoemde kwadratische relatie zal de elektronenopbrengst bij deze bun
deldiameter sterk verbeteren. Opnieuw uitgaande van het maximale laservermogen kan de elek
tronenopbrengst bij toepassing van sub-Doppier koeling geschat worden op 

N = TVá = TVlK = 57 s- 1
. ( 5. (j) 

Dit is een bevredigend resultaat. Het meten van een spectrum zal bij deze elektronenopbrengst 
slechts een half uur in beslag nemen. 
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De cilindrische spiegelelektronenspectrometer , die twee jaar niet gebruikt was, is in Kaisers
lautern opgebouwd en getest. De resultaten van de testmetingen stemmen overeen met dif~ van 
eerdere experimenten. De pieken van spectra die met de spectrometer gemeten worden hebben 
een breedte in de orde van 30 meV. De precieze grootte wordt voornamelijk bepaald door de 
ingestelde cloorlaatenergie. Deze is gewoonlijk ongeveer 8 cV. 

Een eigenschap waarmee de cilindrische spiegelelektronenspectrometer :;;ich onderscheidt 
van de dubbele halve bollen elektronenspectrometer is de grotere ruimtehoek waarmee elektro
nen ingevangen kunnen worden. De absolute transmissie van de spectrometm· is het percentage 
van de elektronen die zich in het strooicentrum bevinden dat wordt gedetecteerd. Dit percentage 
is voor de cilindrische spiegelelektronenspectrometer 0. 72 %. 

Een ander verschil tussen de cilindrische spiegelelektronenspectrometer en dubbele halve 
bollen elektronenspectrometer uit Utrecht is de betrekkelijke ongevoeligheid van de cilindrische 
spiegelelektronenspectrometer voor de lens- en kogelinstellingen. De lens is optimaal ingesteld. 
wanneer de leuspotentiaal ligt tussen 30% en 40o/cJ van de spanning waarmee de doorlaatenergie 
gedefinieerd wordt. 

De verhuizing van de cilindrische spiegelelektronenspectrometer naar Eindhoven heeft 
een aantal wijzigingen met zich meegebracht. De achtergronddrukken in het. systeem zijn door 
het plaatsen van andere pompen wat gestegen. Daarnaast is er nieuwe software ontwikkeld voor 
het rneetsysteem. Deze LabWindows software is getest en functioneert. 

Nadat de spectrometer weer was opgebouwd is met een duidelijk dektronenspectrum 
van geïoniseerd argon gemeten. Het instrument is dus met succes verhuisd. De prestaties van 
de spectrometer zijn echter verslechterd. De integrale elektronenopbrengst is een factor 27 lager 
geworden. Dit wordt niet veroorzaakt door de gebruikte fotonenbron of de uitlijning van de 
spectrometer ten opzichte van deze bron. De verlaging moet worden gezocht in een eventuele 
beschadiging van het channeltron of de zwarting door de blootstelling aan lucht of in een door 
de schokken van de verhuizing verminderde werking van de magneetveldafsdu~rming. 

Bij een toekomstige meting aan de koude botsingen van de GEMINI-bundel kan een 
elektronenopbrengst van 7 s- 1 verwacht worden. Bij deze voorspelling is uitgcgcgaan van de 
beste bundelcondities die tot nog toe zijn gerealiseerd zijn en tevens van de meest gunstige 
voorspelling van de ionisatiekans van de koude botsing. Wordt dat in ogenschouw genomen. 
dan kan worden gesteld dat deze elektronenopbrengst juist voldoende is om daadwerkelijk tot 
een meting te kunnen komen. Het is dus niet noodzakelijk maar wel zeer wtmselijk d(~ uakoeler 
van de GEMINl-apstelling volledig in bedrijf te nemen en zo de bundeldivergentie van 10 mrad 
te reduceren tot 1 mrad. In dat geval zal de elektronenopbrengst acceptabel worden, namelijk 
G7 ç 1. 
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Een van de voor mij meest aangename bijkomstigheden van het werken op drie verschillf~nde 
plaatsen is dat je daardoor ook samenwerkt met drie verschillende groepen mensen. Dat laatste 
heeft als gevolg dat dit onderdeel van mijn verslag wat langer zal worden dan gebruikelijk 
aangezien ik toch graag iedereen wil bedanken voor zijn/haar bijdrage aan mijn afstudeerproject. 

Chronologisch gezien en dus zeker niet willekeurig zijn dat op de eerste plaats drs. Ge
raldine Woesteneuk en dr. Mark Pieksrna van de Universiteit Utrecht. Zij lieten me kennismaken 
met de elektronenspectrometrie en brachten me het eerste beetje vacuümtechniek bij. 

Vanzelfsprekend krijgt de groep uit Kaiserslautern hier ook een plaats. Ik wil graag alle 
medewerkers van AG Hotop bedanken en in het bijzonder Hans Dengel die mij in 11ijn pauzes 
veel heeft geleerd over de elektronenspectrometer, prof. dr. Hartmut Hotop. de technicus Karl 
Zinnsmeister, en mijn directe begeleider in Kaiserslautern, dr. Martin-Walther Ruf. 

Laat ik vooral niet het thuisfront vergeten. De technicus ing. Louis van Mol heeft me veel 
van het opbouwwerk van de spectrometer in Eindhoven uit handen genomen en krijgt daarvoor 
mijn hartelijke dank. Dr. ir. Edgar Vredenbregt heeft met zijn vele kritische opmerkingen een 
aanzienlijke bijdrage geleverd aan dit verslag, wat ik uiteraard niet onvermeld wil laten. Mijn 
dank gaat verder nog uit naar mijn chef, ir. Sjef Tempelaars. die mijn gemoed en werktijden zeer 
secuur heeft bewaakt. Tenslotte wil ik mijn dank uitspreken aan prof. dr. Herman Beijerinck, de 
initiator van het project en daarmee degene die het mij mogelijk maakte op drie verschillende 
plaatsen af te studeren. 

Buiten dit rijtje wetenschappers hebben ook diverse mensen uit mijn naaste omgeving 
hun steentje bijgedragen aan mijn afstudeerproject. Ook hen wil ik graag hartelijk bedanken. 
Een fikse materiële bijdrage aan mijn studie heb ik ontvangen van mijn tante Ans Swaans. Ik heb 
dankbaar gebruik mogen maken van de redactionele kwaliteiten van Marianne DokmaiL Mijn 
zus Karin Oerlemans en huisvriend Pascal van Eek hebben mijn belangen behartigd tijdens mijn 
verblijf in Kaiserslautern en krijgen daarvoor mijn dank. Mijn vriendin Marleen Dokman heeft 
zich tot mijn grote geluk geen moment van de wijs laten brengen door da1 uitstapje en heeft 
me bovendien vele dagelijkse klusjes bespaard. Bedankt. Tenslotte wil ik degenen bf~danken die 
wncler enige twijfel het meeste hebben geïnvesteerd in mijn opleiding; mijn ouders Maria en 
Wil Oerlemans. 

John Oerlcmans, 
april 1998 
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Hieronder is het bouwschema van de spanningsdeler voor de spanningsver;.~orging van de cilin
drische spiegelelektronenspectrometer weergegeven. De drie kolommen van ronde contactpunten 
symboliseren de keu;.~eschakelaar. Een door de stand van de schakelaar bepaalde rij van drie con
tactpunten wordt met de voor monitoring bedoelde uitgangsspanning verbonden via de onderste 
rij van contactpunten. Tenzij anders aangegeven hebben de weerstanden een waarde van 1 Hl 
en de condensatoren een waarde van 0.33 p,F. 

I I 

:~ tl :mnnnnnnn 

: : 1 SCAN t V\AN 

' ()-o o----0 

:UR~ Lï:UKl i ~~ 
.~~"--1'--j__ __ ___fi'-----'1'------j~ ~. . ~ ~ '- t~ ---- ~ ~------

1 I 
I ' 
i l 

Ll 

RR/Kl 
~ 

i 

~~ 
Lll 
~ 

I 
i 

L2/IZ I 
~ 

I 

i 
Uzyl 

-------t::H 
I 



Appendix B 

PEAKS.PAS 



B. PEAKS.PAS 

unit peaks31; 
{ last implemented feature: scaled Gauss-profile} 

interface 
uses crt,dos,lib,logall,printer; 

const 
PeaksVersion=3.1; 

ErrorAcceptance=0.20; 
{Acceptable relative fitting error per channel. Must be lower than 1 (naturally) .} 

CutOffLevel=0.3; 
{Reject values lower than CutDfflevel*PeakHeight, after background correction.} 

SectionWidth=10; 
{Number of channels to be averaged} 

MaxChannels=4096; 

PeakTitleStr= 
'---------- GEGEVENS GEMETEN PIEKEN ------------------------------------------' . 

var PeakData:PeakRecordArray; 
LastNumPeaks:byte; 

procedure TestPeaks(DatFileName:PathStr;StartEnergy,ChannelWidth:EnergyType); 
procedure LogPeaks( LogFileName,DatFileName:PathStr; 

StartEnergy,ChannelWidth:EnergyType; 
var Accepted:boolean); 

procedure PeakReport(var f:text;NumPeaks:byte); 

implementation 

type 
PeakPtr=-PeakListRecord; 
PeakListRecord=record 

Next:PeakPtr; 
Position, Left, Right:EnergyType; 
Value:CountsType; 

end; 
SpectrumArray=array[O .. MaxChannels-1] of CountsType; 

var Spectrum,Sections:SpectrumArray; 
i:byte; 

function MakeSections( 

var 

Chans:EnergyType; 
SectionWidth:EnergyType) 

chan,section,temp:EnergyType; 
begin 

chan:=O; section:=O; 
while chan+SectionWidth<=Chans do 

:EnergyType; 

. 
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begin 
Sections[section] :=Spectrum[chan]; 
for temp:= chan+1 to chan+SectionWidth-1 do 

inc(Sections[section],Spectrum[ternp]); 
Sections[section]:=round(Sections[section] I SectionWidth); 
chan:=chan+SectionWidth; 
inc(section); 

end; 
if chan<Chans then 

begin 
Sections[section] :=Spectrum[chan]; temp:=1; 
inc(chan); 
while chan<Chans do 

begin 

end; 

inc(Sections[section] ,Spectrum[chan]); 
inc(chan); inc(ternp); 

Sections[section] :=round(Sections[section]/ternp); 
inc(section); 

end; 
MakeSections:=section; 

end; 

procedure GetPseudoPeaks( 

var 

NumSections:EnergyType; 
var First:PeakPtr; 
var NumPeaks:byte); 

section,lowest:EnergyType; 
peak,previous,previouspeak,NewPeak:PeakPtr; 
current:CountsType; 

procedure MoveToPeak(var PeakPos:EnergyType; var Lowest:EnergyType); 
begin 

end; 

if not ((PeakPos=1) and 
(Sections[O]<Sections[1]) and 
(Sections[1]>Sections[2]) and 
(Sections[2]>Sections[3])) 

then 
begin 

end; 

while (PeakPos+1<NumSections) and 
(Sections[PeakPos]>=Sections[PeakPos+1]) 

do inc(PeakPos); 
Lowest:=PeakPos; 
while (PeakPos+1<NumSections) and 

(Sections[PeakPos]<=Sections[PeakPos+1]) 
do inc(PeakPos); 

begin 
NurnPeaks:=O; 
New(peak); 
First:=peak; 
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wi th peak- do 
begin 

Next:=nil; 
Value:=O; Left:=O; Right:=NumSections-1; Position:=O; 

end; 
section:=1; lowest:=O; 
MoveToPeak(section,lowest); 
while (section<NumSections-1) do 

begin 
inc(NumPeaks); 
current:=Sections[section]; 
peak:=First; 
while (current<peak-.Value) do 

begin previous:=peak; peak:=peak-.Next; end; 
if peak=First then 

begin New(First); NewPeak:=First; end 
el se 

begin New(previous-.Next); NewPeak:=previous-.Next; end; 
with NewPeak- do 

end; 

begin 

end; 

Position:=section; 
Value:=Sections[section]; 
Next:=peak; 
Left:=lowest; 

inc(section); 
MoveToPeak(section,lowest); 
NewPeak-.Right:=lowest; 

NewPeak- .Right:=NumSections-1; 
end; 

function SectionToPosition( 

var ternp,chan:EnergyType; 

Position:EnergyType; 
SectionWidth:EnergyType; 
Sign:shortint) 

begin 
ternp:=Position*SectionWidth; 
for chan:=ternp+1 to ternp+SectionWidth-1 do 

:EnergyType; 

if Sign*Spectrurn[chan]>Sign*Spectrum[ternp] then ternp:=chan; 
SectionToPosition:=ternp; 

end; 

function GetPosition( 

begin 

Peak:PeakPtr; 
SectionWidth:EnergyType; 
Sign:shortint) :EnergyType; 

{ Sign=1 : GetMaxPosition, 
Sign=-1: GetMinPosition } 

GetPosition:=SectionToPosition(Peak- .Position,SectionWidth,Sign); 
end; 

procedure GaussFit( RealSpectrum:SpectrurnArray; 
StartEnergy,FirstChan,NumChans,ChanWidth:EnergyType; 
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MaxHeight:real; 
var Center:EnergyType; 
var Height:CountsType; 
var FWHM,Area,RelativeErrorPerChannel:real); 

var Solved:boolean; 
X:array[1 .. 3] of real; 
data:array[1 .. 3,1 .. 4] of real; 
lnA,B,C,ScaleFactor,CenterEstirnate:real; 
Left,Right:EnergyType; 

procedure Gauss; 
var 

j,k,p:word; 
durnrny:real; 

begin 
k:=1; 
while (k<=2) and Solved do 

begin 
j:=k; 
while (j<=3) and (data[j,k]=O) do inc(j); 
if j>3 then Solved:=false else 

end; 

end; 

begin 

end; 
inc(k); 

for p:= 1 to 4 do 
begin 

end; 

durnrny:=data[k,p]; 
data[k,p] :=data[j,p]; 
data[j,p] :=dummy; 

for j:=k+1 to 3 do 
begin 

durnrny:=data[j,k]/data[k,k]; 
for p:=k+1 to 4 do 

data[j,p] :=data[J,p]-durnrny*data[k,p]; 
end; 

Solved:=Solved and (data[3,3]<>0); 

procedure BackSub; 
var 

i,j:word; 
factor:real; 

begin 
X[3] :=data[3,4]/data[3,3]; 
for i:=2 downto 1 do 

begin 

end; 

X [i]: =data[i ,4]; 
for j:=i+1 to 3 do 

X[i] :=X[i]-data[i,j]*X[j]; 
X [i) :=X [i] /data [i, i] ; 

<:)() 
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end; 

procedure ShowMatrix(fase:string); 
var i,j:byte; 
begin 

end; 

ClrScr; 
writeln; 
writeln(fase); 
for i:= 1 to 3 do 

begin 

end; 

GotoXY(10,4+2*i); 
for j:= 1 to 3 do 

write(data[i,j]:14,' '); 
writeln(' I ',data[i,4] :14); 

procedure GetMatrix; 
var 

N,chan:EnergyType; 
X1,X2,X3,X4,YX2,YX1,Y,xx1,xx2,yy1:real; 

begin 
X1:=0.0; X2:=0.0; X3:=0.0; X4:=0.0; 
Y:=O.O; YX2:=0.0; YX1:=0.0; N:=O; 

chan:=FirstChan+NumChans-1; 
while (RealSpectrum[chan]=1) and (chan>FirstChan) do dec(chan); 
Right:=chan; 
chan:=FirstChan; 
while (RealSpectrum[chan] =1) and (chan<FirstChan+NumChans-1) 

do inc(chan); 
Left:=chan; 
Solved:=(Right>FirstChan) and (Left<FirstChan+NumChans-1) 

and (Left<Right); 
if Solved then 

begin 
ScaleFactor:=2/(right-left); 
CenterEstimate:=-left*ScaleFactor-1: 
for chan:= Left to Right do 

if RealSpectrum[chan]>1 then 
begin 

inc(N); 
xx1:=chan*ScaleFactor+CenterEstlmate; 
xx2:=sqr(xx1); 
X1:=X1+xx1; X2:=X2+xx2; 
X3:=X3+xx2*xx1; X4:=X4+sqr(xx2); 
yy1:=ln(RealSpectrum[chan]); 
Y:=Y+yy1; 
YX2:=YX2+yy1*xx2; 
YX1:=YX1+yy1*xx1; 

end; 

data[1,1] :=X4; data[1,2] :=X3; 
data[1,3] :=X2; data[1,4] :=YX2; 
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end; 
end; 

data[2,1] :=X3; 
data[2,3] :=Xl; 

data[3,1] :=X2; 
data[3,3] :=N; 

data[2,2] :=X2; 
data[2,4] :=YX1; 

data[3,2] :=Xl; 
data[3,4] :=Y; 

ScaleFactor:=ScaleFactor/ChanWidth; 

procedure ComputeError; 
var temp:real; 

i:EnergyType; 

function GaussProfile(xx:EnergyType):real; 
begin 

GaussProfile:=exp(lnA-B*sqr(xx-C)); 
end; 

begin 
RelativeErrorPerChannel:=O; 
for i:=Left to Right do 

begin 
temp:=GaussProfile(i*ChanWidth); 
RelativeErrorPerChannel:=RelativeErrorPerChannel 

+abs(RealSpectrum[i]-temp)/temp; 

end; 

begin 

end; 
RelativeErrorPerChannel:=RelativeErrorPerChannel/(Right-Left+l); 

Solved:=true; 
RelativeErrorPerChannel:=O.O; 
GetMatrix; 
if not Solved then Height:=O else 

begin 
Gauss; 
if not Solved then Height:=O else 

begin 
BackSub; 
if X[l]>=O then Height:=O else 

begin 

-X[l]*sqr(CenterEstimate); 

B:=-X[l]*sqr(ScaleFactor); 
C:=X[2]*ScaleFactor/(2*B)-CenterEstlmate/ScaleFactor; 
lnA:=X[3]+(C+2*CenterEstimate/ScaleFactor)*C*B 

if lnA>(ln(MaxChannels+l)+ln(MaxHeight)) then Height:=O 
else Height:=round(exp(lnA)); 

FWHM:=sqrt(4*ln(2)/B); 
Center:=round(C); 
Area:=7.60968108550514e-1*Height*sqrt(pi/B); 
ComputeError; 
Center:=Center+StartEnergy; 
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end; 
end; 

end; 
end; 

procedure GetPeakSpecs( Peak,First:PeakPtr; 

var 

ChanWidth,StartEnergy:EnergyType; 
NumSections, SectionWidth:EnergyType; 

var PeakData:PeakRecord); 

maxchan,chan,mini,maxi:EnergyType; 
max,temp:real; 
RealSpectrum:SpectrumArray; 

begin 
with PeakData do 

begin 
mini:=SectionToPosition(Peak-.Left,SectionWidth,-1); 
maxi:=SectionToPosition(Peak-.Right,SectionWidth,-1); 

max:=O; 
for chan:=mini to maxi do 

begin 
temp:=Spectrum[chan]-Sections[Peak-.Left]+(Sections[Peak-.Left] 

end; 

-Sections[Peak-.Right])*(chan-mini)/(maxi-mini); 
if temp<1 then temp:=l; 
if temp>max then begin max:=temp; maxchan:=chan; end; 
RealSpectrum[chan] :=round(temp); 

for chan:=mini to maxi do 
if RealSpectrum[chan]<CutOfflevel*max then 

RealSpectrum[chan] :=1; 

GaussFit( RealSpectrum,StartEnergy,mini,maxi-mini+1,ChanWidth,Max, 
Position,Value,FWHM,Area,ErrorPerChannel); 

Background:=round(Sections[Peak-.Left] 
-(Sections[Peak-.Left]-Sections[Peak-.Right]) 

*((Position-StartEnergy)/ChanWidth-mini)/(maxi-mini)); 

end; 
end; 

procedure DisposePeaks(First:PeakPtr); 
var dummy:PeakPtr; 
begin 

dummy:=First; 
while first<>nil do 

begin 

end; 

dummy:=first-.Next; 
Dispose(first); 
first:=dummy; 
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end; 

procedure FindPeaks( 
StartEnergy,Channels,ChanWidth:EnergyType; 

var Peaks:byte); {pre: Peaks<=MaxMaxPeaks, post:NumPeaks} 

var 
numsections:EnergyType; 
first,current:PeakPtr; 
numpeaks,peak:byte; 

begin 
numsections:=MakeSections(Channels,SectionWidth); 
GetPseudoPeaks(numsections,first,nurnpeaks); 
peak:=O; 

end; 

if numpeaks<>O then 
begin 

end; 

current:=first; 
while (peak<Peaks) and (current-.Value<>O) do 

begin 

end; 

GetPeakSpecs (current, first, ChanWidth, StartEm,rgy, 
numsections,SectionWidth,PeakData[peak+l]); 

if (PeakData[peak+l] .Value>O) and 
(PeakData[peak+l] .ErrorPerChannel<ErrorAcceptance) 

then inc(peak); 
current:=current-.Next; 

Peaks:=peak; 
DisposePeaks(first); 

procedure ReadSpectrum(filenarne:string;var Channels:EnergyType); 
var f:text; 

t:string; 
begin 

end; 

assign(f,filenarne+' .DAT'); 
reset(f); 
repeat 

readln(f,t); 
until copy(t,1,12)='not used (5)'; 
Channels:=O; 
while (not eof(f)) and (Channels<MaxChannels) do 

begin 

end; 
close(f); 

readln(f,Spectrum[Channels]); 
inc(Channels); 

procedure PeakReport(var f:text;NumPeaks:byte); 
var i,l:byte; 

s:string; 
begin 

writeln(f, 
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'Piek I Positie I Hoogte I FWHM Inhoud I Achtergrond I Fout per kanaal'); 
writeln(f, 

' -----l---------l--------1----------l----------l-------------l------------------'); 

end; 

for i:=1 to NumPeaks do 
with PeakData[i] do 

begin 

end; 

str(i,s); 
write(f,s:4,' I'); 

str(Position,s); 
1:=(9-length(s)) div 2; 
while 1>0 do begin s:=s+' '; dec(l); end; 
write(f,s:9,' I'); 
str(Value,s); 
1:=(8-length(s)) div 2; 
while 1>0 do begin s:=s+' '; dec(l); end; 
write(f,s:8,' I'); 
str(FWHM:10:2,s); 
RemoveSpaces(s); 
1:=(10-length(s)) div 2; 
while 1>0 do begin s:=s+' '; dec(l); end; 
wri te (f, s: 10, ' I ') ; 
str(Area:10:2,s); 
RemoveSpaces(s); 
1:=(10-length(s)) div 2; 
while 1>0 do begin s:=s+' '; dec(l); end; 
write(f,s:10,' I'); 
str(Background:10,s); 
RemoveSpaces(s); 
1:=(13-length(s)) div 2; 
while 1>0 do begin s:=s+' '; dec(l); end; 
wr i te ( f , s : 13 , ' I ' ) ; 
str(ErrorPerChannel:10:2,s); 
RemoveSpaces(s); 
1:=(17-length(s)) div 2; 
while 1>0 do begin s:=s+' '; dec(l); end; 
writeln(f,s:17); 

procedure AppendPeaksToLog(LogFileName:PathStr; 
Peaks: byte) ; 

var f:text; 
begin 

end; 

assign(f,LogFileName+' .LOG'); 
append(f); 
writeln(f); 
writeln(f,PeakTitleStr); 
writeln(f); 
if peaks=O then writeln(f,'Geen pieken gemeten.') 

else PeakReport(f,Peaks); 
close (f); 

procedure PrintResults(FileName:PathStr;NumPeaks:byte); 

85 
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var u,m,s,s100:word; 
begin 

wri teln Cl st, 
'=============================================================================='); 

wri teln Cl st); 
GetTime(u,m,s,s100); 
write(lst,FileName,' , , u: 2); 

if m<10 then writeln(lst,' .0' ,m:1,' uur') else writeln(lst,' .' ,m:2); 
writeln(lst); 
if NumPeaks=O then writeln(lst,'Geen pieken gemeten') 

else PeakReport(lst,NumPeaks); 
writeln(lst); 

end; 

procedure TestPeaks(DatFileName:PathStr;StartEnergy,ChannelWidth:EnergyType); 
var channels:EnergyType; 
begin 

ReadSpectrum(DatFileName,channels); 
if MaxPeaks>O then LastNumPeaks:=MaxPeaks else LastNumPeaks:=7; 
FindPeaks(StartEnergy,Channels,ChannelWidth,LastNumPeaks); 

end; 

{ 

procedure TestPeaks(DatFileName:PathStr;StartEnergy,ChannelWidth:EnergyType); 
var channels,sectionwidth:EnergyType; 

f:text; 
begin 

ClrScr; 
ReadSpectrum(DatFileName,channels); 
if MaxPeaks>O then LastNumPeaks:=MaxPeaks else LastNumPeaks:~7; 
FindPeaks(StartEnergy,Channels,ChannelWidth,LastNumPeaks); 
asslgncrt(f); 
rewrite(f); 
PeakReport(f,LastNumPeaks); 

end; 

} 

procedure LogPeaks(LogFileName,DatFileName:PathStr;StartEnergy, 
ChannelWidth:EnergyType;var Accepted:boolean); 
var 

g,peaks:byte; 
SectionWidth,Channels:EnergyType; 
OutText,InText:string; 
f:text; 
keuze:Char; 
klaar:boolean; 
code:integer; 

begin 
ReadSpectrum(DatFlleName,Channels); 
repeat 

ClrScr; 
writeln; 
str(MaxPeaks,OutText); 
wr1 te ('Bovengrens voor het aantal pieken (', OutText, ') 7 '); 
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readln (InText) ; 
if InText<>'' then val(InText,MaxPeaks,code); 

until MaxPeaks>O; 
ClrScr; 
Peaks:=MaxPeaks; 
writeln('Data worden verwerkt. Even geduld a.u.b.'); 
FindPeaks(StartEnergy,Channels,ChannelWidth,Peaks); 
repeat 

ClrScr; 
if peaks=O then 

writeln('Er zijn geen pieken gevonden.') 
el se 

begin 
str(peaks,OutText); 
if peaks=1 then write('Er is 1 piek gevonden.') 

else writeln('Er zijn ',OutText,' pieken gevonden.'); 
writeln; 
assigncrt(f); 
rewrite(f); 
PeakReport(f,Peaks); 
close(f); 
if peaks=1 then 

begin 
writeln; 

writeln('Er is mogelijk een piek gemeten. Het programma 
is niet in staat deze te'); 

writeln('onderscheiden van een gewoon maximum. 
Wilt u de piek handhaven 7 [J /N] ') ; 

end; 
writeln; 
writeln(' 
writeln; 
wr1 teln (' 
wr1teln; 

end; 
writeln; 

keuze:=GetChoice(['J' ,'N']); 
if keuze='N' then 

begin 

end; 

peaks:=O; 
ClrScr; 
writeln('Er z1jn geen pieken gevonden.'); 

[N] Negeren van deze meting.'); 

[B] BeklJken van spectrum.'), 

writeln(' [A] Accepteren en reg1streren 1n logboek.') 
keuze: =GetChoice ( [ 'N', 'A', 'B']); 
case keuze of 

'N' klaar:=true; 
'B' begin 

end; 

Execute(XMCSDir+'\XMCS.EXE' ,DatFileName+' MCS'); 
klaar:=false; 

'A' begin 
PrintResults(LogFileName,Peaks): 
AppendPeaksToLog(LogFileName,Peaks); 
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end; 

begin 

end. 

end; 
end; 

until klaar; 
Accepted:=keuze='A'; 
LastNumPeaks:=peaks; 

AppendToLogAll(LogFileName,PeakData,Peaks); 
klaar:=true; 

for i:=t to MaxPeaks do 
with PeakData[i] do 

begin 

end; 

Position:= 0; 
Value 
FWHM 

0; 

·= 0; 

Area 0; 
ErrorPerChannel:=t; 


