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Surnmary 

In this paper an investigation of a time-of-flight machine is described. 

In order to be able to measure the time-of-flight spectrum of a molecular 

beam the time zero of the flight-time scale must be known. 

Difference in time between the beam-chopping (time zero of the flight

time scale) and the creation of a synchronization pulse is measured with 

a light beam instead of a molecular beam; in this way the permanent delay 

in the electranies is also measured. 

Flight-times, corresponding to the beginning and the end of the cut-off, 

due to the third chopper disc, are measured in units of the chopping

period; bath in the normal spindirection of the capper and in the reverse 

direction (selectormode). These measurements show a serious but irrealis

tic difference of c. 40~sec between the measured 

and the expected zero-shift of the flight-time scale. 

Special attention is paid to the detector, consisting of a cross-beam 

ionizer, quadrupole,multiplier combination. In the design extra attention 

has been given to repressing noise in the pulse-height-spectrum of the 

multiplier, due to fotons and metastables. Theoretical and experimental 

research has been carried out into the ionizer and the quadrupole-mass

spectrometer. The measured structure of mass-peaks and the ion energy

dependence of the detection-signal can be explained by the mono-energetic 

character of the ions. 

The measured detection-efficiency is -6 "1_ 0 -::. 3. 2 ~ 10 ions/molecule 

for an argon-beam with a velocity of 1000 m/s. 



Samenvatting 

In dit verslag wordt een onderzoek beschreven aan een looptijdopstelling. 

Moleculen in een molecuulbundel worden hier op snelheid geselecteerd mbv 

de looptijdmethode. 

Om zg looptijdspectra te kunnen opnemen dient het nulpunt van de looptijd

schaal bekend te zijn. 

Met een lichtbundel ipv een molecuulbundel wordt het .tij cisverschil tussen 

het moment waarop de bundel gechopped wordt (het nulpunt van de looptijd

schaal) en het afgeven van een synchronisatiepuls gemeten; tevens wordt 

op deze manier een gedeelte van de vaste vertraging in de detectie gemeten. 

Looptijden behorend bij het begin en eind van de afkap door de derde 

chopperschijf, in fracties van de chopperperiode, worden gemeten; dit in 

de normale draairichting van de chopper en met de chopper als snelheids

selector. Uit deze meting vinden we een ernstige discrepantie van ca. 

40~sec tussen de gemeten en verwachte nulpuntsverschuiving van de loop

tijdschaal. 

Daarnaast wordt uitvoerig aandacht besteed aan de (zelfbouw-) detector. 

De detector is een cross-beam ionisator-quadrupool, multiplier combinatie. 
_o~ 

Bij hetVis extra aandacht besteed aan het onderdrukken van ruis in het 

pulshoogte spectrum van de multiplier tgv fotonen en metastabielen. 

Theoretisch en experimenteel onderzoek is verricht aan de ionisator en 

aan het quadrupaal massafilter. Met name de gemeten structuur van massa

scans en de ionenenergie-afhankelijkheid van het detectiesignaal kan 

verklaard worden door het mono-energetische karakter van de ionen. 

We zijn tot een optimale meetsituatie gekomen; de gemeten detectie-effi

ciency in dit optimum bedraagt 10 = 3.2 ~ 10-6 (ionen/molecuul) bij een 

bundeldeeltjes-snelheid van 1000 m/s. 
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Hoofdstuk I 

Inleiding 

Een molecuulbundel-apparaat bestaat in essentie uit een molecuulbron, een 

senlheids-selector en een deeltjesdetector. 

Om de moleculen ~n een molecuulbundel op snelheid te selecteren wordt 

meestal gebruik gemaakt van een mechanische snelheidsselector. Als alterna

tieve methode wordt in de sectie molecuulfysica de looptijdmethode toege

past (par. 2.1.). Het onderzoeksveld omvat de bepaling van de cross-sectie 

van atomen en moleculen en het onderzoek aan molecuulbundelbronnen. 

Om de snelheidsverdeling c.q. het looptijdspectrum van een bundel moleculen 

te kunnen meten, behoren alle vaste vertragingen in de detectie van de deel

tjes bekend te zijn; de meetsituatie moet zodanig zijn dat geen geheugen ef

fecten optreden in de detectie van de deeltjes. 

Daarnaast worden hoge eisen gesteld aan de stabiliteit van het detector 

signaal, zodat door lange meettijde~een zeer kleine onzekerheid in het geme

ten signaal kan worden verkregen. Dit laatste is vooral van belang bij bron

onderzoek; immers we zijn dan ook geÏnteresseerd in de intensiteit van de 

bundel (in voorwaartse richting). 

In dit verslag wordt eerst de looptijdmethode en de looptijdopstelling be

sproken (hoofdstuk II), waarna in hoofdstuk III de ijking van de looptijd

schaal aan de orde komt. Een groot gedeelte van dit verslag (hoofdstuk IV 

en V) handelt over de theorie van en de metingen aan de detector, daar aan

vankelijk het onderzoek aan de looptijdopstelling zich toespitste op_het 

onderzoek aan de in de sectie molecuulfysica ontwikkelde detector. 
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Hoofdstuk II 

Het looptijdexperiment 

2.1. De looptijdmethode 

Een sneldraaiende schijf met een smalle spleet laat periodiek gedurende een 

korte tijd een pluk moleculen door. De tijd tussen twee opeenvolgende perio

des wordt opgedeeld in een aantal tijdskanalen. Alle moleculen hebben dezelf

de looplengte L vanaf de chopper tot aan de detector. 

In de detector worden de deeltjes afzonderlijk gedetecteerd en, daar de door 

de chopper doorgelaten moleculen verschillende snelheden hebben, in het met 

zijn looptijd corresponderende tijdskanaal geteld. Dit proces wordt geduren

de vele periodes herhaald, waarbij in ieder tijdskanaal het deeltjesaanbod 

wordt geaccumuleerd. Een door de chopper afgegeven synchronisatie-puls be

paalt het nulpunt van iedere periode en dus het nulpunt van de looptijdschaal. 

De looptijdmethode kan het best geÏllustreerd worden aan de hand van een x-t

diagram (fig. 2.1). In dit diagram is de baan van een deeltje een rechte lijn 

met helling v = ~ , met t1 de looptijd van een molecuul vanaf de eerste 
tL 

chopperschijf tot aan de detector. De tweede en derde schijf voorkomen de 

transmissie van moleculen met lage snelheden tijdens volgende chopperperio

des; op deze manier voorkomen we overlapping van looptijdspectra van opeen

volgende periodes. 

i x 

-t- ----- clerde s:ch_s,f 

-+~~~i 

~4.-----~~~~~~c~b~o.~PP~<~r~1~pc~r~tu'oudut._ __________ ~~~ 
------ ~s-k. .sd·,:gf 

figuur 2.1. x-t diagram van de looptijdmethode 
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2.2. De looptijdopstelling 

De looptijdopstelling bestaat uit zes differentieel gepompte vaten (fig. 

2.2). De eerste twee vaten, het bronvat en het choppervat zijn in de rich

ting van de bundelas verrijdbaar over rails. De positie van het derde vat, 

het strooivat, \vaarin men de molecuulbundel (hoofdbundel) kan strooien 

aan een dwarsbundel, is vast. Het vierde vat dient als buffervat tussen 

het strooivat en het vijfde vat, het detectorvat. Het detectorvat bevat 

een differentieel gepompte binnenkamer (vat 6), waarbinnen zich de detector 

bevindt. De hoofdbundel loopt vrij door de detector en wordt in het detector

vat weggepompt. De positie van de detector, die met een balg aan de detector

flens is bevestigd, kan m.b.v. drie micrometers van buitenaf over een ge

bied van ongeveer 10 x 10 x 10 mm3 worden ingesteld. 

Het bronvat, choppervat en strooivat worden gepompt met 20K cryopompen; 

het vierde vat, het detectorvat en de binnenkamer worden met ionen-getter 

pompen gepompt. Voor alle vacuÜmgrootheden zoals pompsnelheden, stromings

weerstanden tussen de vaten en werkdrukken, verwijzen we naar [BEY 7JrJ. 
In het choppervat bevindt zich de choppermotor en het synchronisatiemecha

nisme (par. 3.21 en 3.22); de choppermotor is een twee fasen inductiemotor 

met instelbaar toerental van 50 tot 500 Hz. 

De detector in de binnenkamer van het detectorvat in een dichtheidsdetector; 

de molecuulbundel wordt gekruist met een elektronenbundel. De gevormde ionen 

worden uit de bundel geëxtraheerd en op massa geselecteerd in een quadrupcol 

massafilter, waarna de ionen op de kathode van een elektron-multiplier te

recht komen. Door de speciale geometrie van de detector wordt de ruis in het 

pulshoogtespectrum van de multiplier t.g.v. fotonen en metastabielen onder

drukt. De detector-elektronika achter de multiplier (buiten de vacuumopstel

ling) scheidt de ruispulsen van de signaalpulsen en voert de doorgelaten 

pulsen als standaard TTL pulsen naar een PDP-11 procescomputer, die de pul

sen Ln het bijbehorende tijdskanaal telt. 

srorvvtn (:i) c ~op.pt:l(vA-T(2.) 

H 1 
I 

RZZ ll? I l A<?K 21 ?I!! V! 
.2ok 

qzzz;zzze 1 zzztzztc7<f 

figuur 2.2. Schematisch zij-aanzicht van de looptijdopstelling. 
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2.3. De hoofdbundel 

In deze paragraaf beschrijven we de geometrie van de hoofdbundel, zoals 

die, tenzij anders aaugegeven, gebruikt is tijdens de experimenten, die 

in dit verslag zijn beschreven. 

Via een koperen nozzle als bron opening (85 ~m ~) expandeert argongas met 

een brondruk p
0 

in een cryogepompte bronkamer. Het inwendige van de bron

kamer en het choppervat is verbonden met een 20K koperen pijpje (3 mm 0, 
20 mm lang). 

In het choppervat wordt de bundel achter de chopper gediafragmeerd door 

een (overigens instelbaar) diafragma van 0.25 mm ~; in het detectorvat 

wordt de bundel nogmaals gediafragmeerd door (eveneens instelbare) dia

fragma's van 0.2 of 0.5 rnm 0. 
De uitlijning van de diafragma's op de bundelas geschiedt met een lamp 

buiten de opstelling vóór de bronopening en een buiten de opstelling aan 

het eind van het detectorvat opgestelde kijker. 
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Hoofdstuk UI Ijking van de looptijdschaal 

3. I. De nulpuntsverschuiving 

Het moment, waarop de hoofdbundel centraal door de bundelspleet van de 

eerste chopperschijf gaat, kiezen we als nulpunt van de looptijdschaal. 

De gemiddelde looptijd t 1 van de moleculen die in het k-de tijdskanaal 

worden geteld, wordt gegeven door: 

(k - D t h + t . c 0 
(3. I) 

met tch de kanaalbreedte; 

t in de verschuiving van het nulpunt van de looptijdschaal. 
0 

Aan de hand van een tijdsdiagram van de looptijdmeting bekijken we de 

effecten, die een bijdrage leveren tot deze nulpuntsverschuiving (fig. 

3. I) . 

1 NLtuNt Vo." . 
I J.c. laopij~L 

('f) 

I 

I 
I !~ f'DP-11 

: t$) t 

(2.) I 
I 
I 

• I 
1 ttJoluwt _, _, 1 
I /c.ool\t;lt ~~ 

.1 t:= .. i~r 

Een molecuul, dat door de chopper is doorgelaten, zal na een looptijd t 1 bij 

de detector arriveren (I); het geïoniseerde deeltje wordt uit de ionisa

tor geëxtraheerd, loopt door de quadrupaal massafilter en komt op de 

kathode van de multiplier terecht. Het ion verblijft dan een bepaalde tijd 

t 0 , 2 in de detector (2); deze vertraging in de detectie van het deeltje 

hangt alleen af van de sterkte van het extractieveld en is dan voor alle 

geïoniseerde deeltjes van de bundel even groot. 

De detectorpuls wordt nu na een vaste vertraagtijd t 0 , 3 in de detector

elektronika in het bijbehorende tijdskanaal geteld (3). 

Het simultane meetcircuit wordt geactiveerd door de synchronisatiepuls; 

deze wordt een tijd tO,I eerder afgegeven dan het tijdstip waarop de bun

del centraal door de bundelspleet van de eerste schijf wordt doorgelaten 



(4). Na eeningebouwdevertraagtijd t 0 , 4 van ca. 8 ~sec (5) wordt de 

PDP-11 door deze puls gestart. 

Vervolgens begint dan na een instelbaar aantal tijdskanalen delay de 

kanaalstelling. 

De nulpuntsverschuiving van de looptijdschaal t bedraagt dus 
0 

t 
0 

(3.2) 

Afgezien van de vaste vertraging t 0 , 4 - t 0 , 3 (beide Z1Jn zeer klein en 

vrijwel even groot, dus t 0 , 4 - t 0 , 3 % 0) wordt de nulpuntsverschuiving 

dus geheel bepaald door de constructie van de chopper en het synchroni

satiemechanisme (t0 , 1) en de dimensienering van de detector (t
0

, 2). 

In de navolgende paragrafen bespreken we daarom de chopper (3.2.1) en 

het synchronisatiemechanisme (3.2.2) in detail. Om de overzichtelijkheid 

van dit hoofdstuk te bewaren wordt pas in hoofdstuk IV de detector in ex

tenso besproken. 

3.2. Apparaatbespreking 

3.2. I. De chopper 

De chopper bestaat uit drie schijven (1.5 mm dik, 176 mm diameter), ge

centreerd op de as van de choppermotor, welke evenwijdig aan de bundel

as is gesitueerd; de afstand bundelas-choppermotor is instelbaar. 

Elk van de drie schijven heeft twee identieke, diametraaltegenover el

kaar gelegen spleten; een periode van de chopperschijf komt dus overeen 

met twee z.g. triggerperiodes. In figuur 3.2 is de geometrie van de schij

ven geschetst. Met de twee smalle spleten van de eerste schijf (1.5 mm 

en 4.8 mm breed) wordt met openfracties van de schijf van 0.65% resp. 

2% de bundel gechopped. De effectieve spleetbreedte neemt enigszins af met 

afnemende snelheid van de moleculen; de gemeten looptijdspectra moeten 

hiervoor gecorrigeerd worden. 

De functie van de derde spleet van de eerste schijf komt in 3.2.2 ter 

sprake. Met de smalle spleet van de derde schijf kan de chopper in de 

andere draairichting als snelheidsselector gebruikt worden. 
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In de normale draairichting van de chopper, voorkomt, bij gebruik van de 

smalle (1.5 mm) bundelspleet van de eerste schijf, de derde schijf in 

combinatie met de dikte van de eerste schijf overlapping van looptijd

spectra met die van volgende periodes door de langzame moleculen 

(fig. 3.3). Bij gebruik van de brede spleet (4.8 mm) wordt deze over

lap verhinderd door de combinatie derde schijf en tweede schijf (fig. 

3.4). 

De schijven worden zodanig op de as gemonteerd dat, bij gebruik van een 

lichtbundel i.p.v. een molecuulbundel voor ijkingsdoeleinden, al het 

licht dat door de eerste chopperschijf wordt doorgelaten, ook door de 

derde schijf wordt doorgelaten. Bij het ontwerp van de chopper is uit

gegaan van een off-set van 2 + 1 mm tussen begin brede bundelspleet 

van de eerste schijf en begin brede spleet van de derde schijf; daar 

echter de schijven zonder speciale voorzorg wat betreft maatvoering aan 

de choppermotor-as worden bevestigd, dient deze off-set bepaald te 

worden uit de meting van de transmissiefunctie van de chopper (§.3.4). 

l%1//l/ 

1/tt/77 tl/I 

K-t 



1/2777772 

-6 .... 
X-i 

3.2.2. Het synchronisatiemechanisme 

In figuur 3.5 is het synchronisatieblokje tezamen met de eerste chopper

schijf getekend. De eerste schijf draait in het synchronisatieblokje; 

de synchronisatiepuls, die gecreëerd wordt door een lamp-fotodiode com

binatie, wordt afgegeven zodra de breedste spleet van de Ie schijf de 

lichtbundel van de lamp doorlaat. Met behulp van een micrometer kan men 

van buitenaf het blokje in zijn geheel in horizontale richting lood

recht op de bundelas bewegen. Aan het synchronisatieblok is loodrecht op 

de bundelas een plaatje bevestigd met een rechthoekige opening (3 mm bij 

5 mm) in het centrum waarvan men de bundelas situeert. De lichtbundel 

van het synchronisatieblokje en de hoofdbundel bevinden zich dan in één 

verticaal vlak. Op deze manier is het synchronisatie-mechanisme gekoppeld 

aan de bundelpositie. We brengen de bundelas in het midden van deze ope

ning door de opening van buitenaf met behulp van een micrometer, welke 

aan het synchronisatieblokje is bevestigd, over de molecuulbundel te 

scannen. Het tijdsverschil tussen het moment, waarop de molecuulbundel 

centraal door een van de twee smalle spleten gaat (het nulpunt van de 

looptijd) en het moment waarop de triggerpuls wordt afgegeven is nu, van

wege de symmetrie van de spleten, gelijk aan de helft van de opentijd van 

de breedste spleet n.l. 0.025 T, onafhankelijk van de draairichting 

van de chopper. Tengevolge van de eindige breedte van de lichtbundel 

is de maximale onzekerheid in dit tijdsverschil 0.002 T. 
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3. 3. Ijking met een lichtbundel [ MOO 12] 
We vervangen de molecuulbundel door een lichtbundel en als detector ge

bruiken we een fotomultiplier, waarvan we het uitgangssignaal via de 

amplifier-analysercombinatie aan de PDP-11 toevoeren. 

We meten dus een 'looptijdspectrum' van de lichtbundel; alleen het 0.2 

mm detectordiafragma staat in de bundel. In de vorige paragraaf hebben 

we gezien dat t = ~ T (a een constante enT de triggerperiode). s 0 0 

Voorts geldt t 02= 0. Voor het tijdskanaal k waaromheen het lichtprofiel 
I S 

symmetrisch is geldt dus (c.f. 3.1): 

(3.3) 

In figuur 3.6 is zo'n gemeten lichtprofiel gegeven. 

We zien dat de symmetrie van het profiel verstoord wordt door signaalpie

ken van ongelijke hoogte aan de randen van het profiel; deze worden waar

schijnlijk veroorzaakt door reflecties aan de rand van de spleet van de 

eerste chopperschijf. We nemen nu voor het kanaal ks waaromheen het licht

profiel symmetrisch zou moeten zijn het tijdskanaal, dat het tijdstip be

vat, dat het 'oppervlak' van het lichtprofiel in twee gelijke delen ver

deeld. In de normale draairichting van de chopper is bij verschillende 

waarden van T het lichtprofiel gemeten en daaruit (k -~)t h bepaald s c 
(kanaalbreedte 5 ~sec, éénkanaal delay; chopperspleet: 1.5 mm) (fig. 3.7). 

Een kleinste-kwadratenfit door de meetpunten geeft 

-2 
a = (2.54 + 0.07) ~ 10 

0 -

t 0 , 3 - t 0 , 4 = - (5.5 + 5.0) ~sec 

Dezelfde procedure is nog eens herhaald, maar nu met de chopper in de an

dere draairichting (snelheidsselector mode) (fig. 3.8); we vinden dan 

a = (2.47 + 0.06)10-2 
0 -

t 0 , 3 - t 0 , 4 =-(5.0 ~ 5.0)~sec 

De onzekerheid in de bepaalde (k -Dt h' hebben we + 1 kanaal d.w.z. s c 
+ 5 ~sec genomen. Overigens, wat een voorzichtige schatting lijkt. 
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We vinden dan ook een grote fout in t 0 , 3 - t 0 , 4; met t0 ,~ ~ 8 ~sec vin

den we voor t 0 ,3: t 0 ,3 = (2.5 ~ 5)~sec resp. t 0 ,3 = (3.0 ~ 5)~sec, dit 

is de vertraging in de detectie van de ionen door de detector elektronica. 

De waarde van a komt in beide draairichtingen van de chopper binnen de 
0 

fout overeen met 0.025, de waarde die we in y3.i.2 uit de chopperconstruc-

tie gevonden hebben bij ideale uitrichting d.w.z. met het midden van de 

spleet van het synchronisatieblokje op de bundelas. 

3.4. Bepaling van het begin en einde van de afkap van de bundel door de 

derde schijf 

3.4.1. Inleiding 

In 3.4.2 bekijken we de diafragmering van de bundel door de chopperschij

ven, aan de hand van een diagram, waarin de looptijd van de moleculen over 

een looplengte 1 is uitgezet tegen de tijd waarop de deeltjes bij de detec

tor arriveren. 

Int3.4.4 berekenen we met enige vereenvoudigingen de transmissie functies 

of afkapfuncties van de eerste en derde schijf alsmede de looptijd beho

rende bij het begin en eind van de afkap in het geval van een ideale mole

cuulbundel d.w.z. zonder breedte. 

Iny3.4.4 geven we aan hoe we uit een meting van twee looptijdspectra n.l. 

een met en een zonder de afkap in het spectrum de looptijden kunnen bepa

len, behorend bij het begin en eind van de afkap. We beschrijven deze me

ting inf3.4.5; door vergelijking van de berekende en gemeten looptijden 

van het begin en eind van de afkap kunnen we een afschatting geven van de 

chopper-offset, zoals beschreven in 3.1.1. 

De resultaten zijn gegeven iny3.4.j. 

3.4.2. De chopper als diafragma 

In deze paragraaf bekijken we de invloed van de eindigeopen tijd~~rvan de 

spleet van de eerste chopperschijf, de eindige dikte 2 6~ van deze schijf 

en de invloed van de derde schijf op het gemeten looptijdspectrum van een 

ideale molecuulbundel d.w.z. zonder breedte. 

Het nulpunt van de looptijdschaal t kiezen we midden in de spleet van de 
0 

eerste chopperschijf. We zeggen nu: een molecuul (snelheid v), dat zich op 

een tijdstip t +t op een afstand x van de detector bevindt, arriveert op 
0 x 

een tijdstip td bij de detector; er geldt: 



(3.4) 

waarin -'6- = .!:., de looptijd van het molecuul over een looplengte L, d.w.z. 
V 

vanaf de eerste chopperschijf tot aan de detector. 

Door de eindige open tijd2 a1T van de spleet van de eerste chopperschijf, 

wordt de bundel doorgelaten in het tijdsinterval <t -a1T,t +a 1~>. Deeltjes 
0 0 

met snelheid v, die juist niet door de spleet van deze schijf gaan, bevin-

den zich op het tijdstip t -alT en t -alT op resp. een afstand L+6~ en 
0 0 

L-6~ van de detector. Met (3.4) vinden we dat de deeltjes in een tijdsin-

terval <td(l) td( 2
)> bij de detector arriveren,met: 

en 

t (Z) = t + a 1T + 
d 0 

(1 + 6~) 
L 

(3.5) 

(3.6) 

In het td-~ vlak kunnen we de verzameling paren (td,-&) behorend bij alle 

moleculen, die door de 1° schijf worden doorgelaten schetsen (fig. 3.9): 

alle'moleculen' binnen de rechtenrn1 en~ met vergelijkingen gegeven door 

(3.5) en (3.6) worden doorgelaten. In fig. (3.9) en volgende zijn m1 en m2 
met een duidelijk ongelijke helling getekend, 

figuur 3.9. 

I\) (M._ oL.. ~ ~~ ~ cL.. ~oor p.e..r JVI-
~ ma-r ~o.l...... oV;o..~ r C c.l. ~-k.y. 



in werkelijkheid zijn deze lijnen vrijwel evenwijdig c.f. (3.5) en (3.6). 

We zien dat er relatief minder langzame dan snelle deeltjes bij de detec

tor arriveren; immers bij toenemende td neemt het ~interval van moleculen, 

die bij de detector arriveren, af doordat m1 en m2 niet evenwijdig zijn. 

We dienen hiervoor het gemeten spectrum te corrigeren. 

Met de chopper in de normale draairichting komt, een tijd a~T nadat de 

bundel centraal door de spleet van de eerste chopperschijf is gegaan, de 

derde schijf in de bundel. Met (3.4) vinden we dat de moleculen met een 

looptijd~ bij de detector arriveren op een tijdstip td < td3 met: 

t ( 3 ) = t + 
d 0 

o('l T + ~( 1 - (3. 7) 

(~is de afstand tussen 1° en 3° chopperschijf). 

In het td--8- vlak is dit weer de vergelijking van een rechte (m3 ) ~langzame 

deeltjes worden door de derde schijf niet doorgelaten; alle 'deeltjes' in 

het niet-gearceerde gebied arriveren bij de detector (fig. 3.9). 

We bekijken nu de transmissie van de schijven met de chopper in de andere 

draairichting (selectormode). Het tijdsverschil tussen het moment, waarop 

de bundel centraal door de spleet van de eerste schijf gaat (t
0

) en het 

moment waarop de bundel centraal door de selectarspleet gaat is (a3-a
4
). 

De opentijd van de selector spleet:2a
1
T. 

Deeltjes, die juist niet door de selector spleet worden doorgelaten, be

vinden zich op de tijdstippen t
0
+(a

3
-a4-a

1
)T en t

0
+(a

3
-a

4
+a

1
)T op afstan

den van resp. L-t+d en L-t-d van de detector. Met (3.4) vinden we dat 

deeltje met looptijd ,.J. bij de detector arriveren in het tijdsinterval 
<t (4) t (5) > t d 'd ,me: 

t (4) 
d 

(3.8) 

(3.9) 

In het td-~ vlak is de snelheidsselectie van de chopper goed te zien; 

alleen de moleculen binnen het niet gearceerde oppervlak worden doorge

laten (figuur 3.10). 



figuur 3.10 

~-td diagram van de moleculen met de chopper als snelheidsselector 



-11-

3.4.3. Berekening van de transmissiefunctie van de chopper 

In de vorige paragraaf hebben we gezien dat op ieder tijdstip td moleculen 

bij de detector arriveren met een bepaald~interval. Het aantal moleculen 

dat in ieder willekeurig klein ~interval bij de detector arriveert, is 

niet constant, maar gewogen met gewichtsfactor F(~,td) = c.f.(~) voor 

0 ~ td ~ T; f(~) is de looptijdverdeling van de moleculen in de bundel. 

Bovendien telt de detector de deeltjes in een aantal tijdskanalen met 

eindige breedte (figuur 3.11). 

figuur 3. I 1 . 

In het k-de tijdskanaal meten we dan: 

(3.10) 

I is het aantal deeltjes dat per tijdseenheid bij de detector arriveert. 

Binnen het oppervlak A~(fig. 3.12) is nK(~,td)=I daarbuiten 0. De invouw

functie GK(~) van de chopper samen met de kanaalbreedte wordt gegeven door: 

(3 • IJ) 



-I~-

I 

-+------

figuur 3.12. 

Voor ( 3.10 ) kunnen we dus schrijven: 

SK (0) = I tch f GK(".) f(~)d~ 
!::.. 

We maken nu twee vereenvoudigingen: 

() 

(3.12) 

I. we nemen aan dat de deeltjes in oneindig smalle tijdskanalen worden 

gesteld; GK(~) is dan rechthoekig met breedte !::.. , hoogte 1.; vgl. (3. 12) 

gaat over in: 
( 

S ( I ) = I J ·.CL -~~ K tch ~(v)dv (3. 13) 

2. we nemen aan dat in ieder -s.-interval/J. f(.S,) constant is en gelijk aan 

f(4): 
0 

5 (2) = 
K 

(3. 14) 

We gaan nu een keuze maken voor~ zodanig dat de gemaakte fout in deze 
0 

benaderingen zo klein mogelijk is. 



We ontwikkelen f (~) in een trylorreeks rond ~= J- : 
~ 0 

Met ~K("}=~/"'-.V:,) kunnen we voor SKa schrijven. 

5~) = I +<-f..j 1: (~-s-o) [ fl.&.) + f'{.&o)[~--&.) + l f"[J.)[~-~.)j J~ 
ti 

of 5~).,. JU [ fl~o) M0 t f'(Jo) ft1 T ~ 111/Jo) H2 J 
Met M o -= j ~: {J--~o) rlJ. het nulde moment of de transmissie 

4 

M
1 

=- J ~k (~-.&o) (t&-~i>)cAJ- , het eerste moment 
A 

M'2.-:: 1 1kl'l}-1J-o) (t&--1}-~>)'Ld,;y , het tweede moment. 
.1 

-t 
We kiezen nu ~0 in het zwaartepunt van 1~c<J"-~) want dan i! M1 =0; in ons 

geval ligt J-
0 

midden in de invouwfunctie cf.c<J--8-
0

) omdat fÀ vrijwel sym

metrisch is rond~0 , immers m1 is ongeveer evenwijdig aan m2 (vgl. 3.5) 

en (3.6). Voor M vindenweM =.A IC' 2o(1T, de opentijd van de bundelspleet 
0 0 ~ 

van de Ie schijf. Het tweede moment kunnen we vinden door ~~ opgebouwd 

te denken uit twee rechthoekige invouwfuncties met breedte J resp. b (zie 

figuur 3.12); de tweede momenten van deze invouwfuncties mogen we optel

len, zodat we vinden: 

We kunnen dus voor SK(O) schrijven: 

s~) = I ic.t ó. [ 1 { -&o) + 2
1
lf ( 6 '1,,. E/-) f 111 ~D ~ 

of ~) ::;: s~'2.) T 2,4 ó c Ll2+ ó~) riJ.. r~ts-J 

De gemaakte fout SK (O) - SK ( 2 ) heelraagt dus: 

S lo) c C.t) - -L !:::. (D> 7.+ é/) I te-L ~ 11 /~ ) 
k -~~ - ~4 t l' 0 

of sCI>l- s;U.l 1. . 
,.~e. to~... \(se' ~ ... -1 + f(t3t>)/( t~ (6,.+&,_5(1(~)) 

(3.15) 

In het geval van een oneindig dunne eerste chopperschijf ZlJn de rechten 

m1 en m2 evenwijdig met helling 1 ~0 in vgl. 3.5 en 3.6) n.l. m1 (O) en 
(O) . ... d . . f . d h h'. 1 d m2 . We def1n1eren nu e transm1ss1e unctles van e c oppersc lJVen a s e 

verhouding van het aantal deeltjes, dat door de schijven wordt doorgelaten, 

en het aantal deeltjes, dat doorgelaten zou worden in het geval van een on

eindig dunne eerste chopperschijf. 
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figuur 3 . 1 3 . 

Met behulp van figuur 3.13 zien we dat met de gemaakte vereenvoudigingen 

de transmissiefunctie van de eerste schijf gegeven wordt door (zie appen

dix A): 
4l ,J

-1- T ~ 

I- (6YL)'2. (3. 16) 

Het voor de eindige dikte ~~) van eerste schijf gecorrigeerde spectrum 

s*c.&) wordt dus: 

(3. 17) 

In de normale draairichting van de chopper wordt de transmissiefunctie 

van de combinatie eerste schijf-derde schijf geg~ven door 93= ó3Jó1; na 

enig cijferen vinden we (appendix A) dat 93 een lineaire functie is 

van de looptijd~. We beschouwen hier alleen de transmissiefunctie in 

het gebied van de afkap: buiten dit gebied in 93 = 0 of 93 = I. 
In de andere draairichting van de chopper (selectormotor) is de transmis-

siefunctie trapeziumvormig (appendix A); de opstaande 'flanken' zijn 

weer lineaire functies van ,(}, 
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In appendix A z~Jn tevens de looptijden·berekend, behorend bij het 

begin en eind van de afkap n.l. 'l}a' ~b' t{J-c en '1.9-d (figuur 3.14) alsmede 

de looptijd ~t behorend bij de top op 
van de transmissiefunctie es. De looptijden ~· ~b' ~,'19-d en-8-top 

kunnen alle geschreven worden in de vorm: 

~ - d. r o.,t,c)d.)~- ~J./.,,c.Jcl 1 -krp (3. 18) 

Met o( t/m cl constanten. a top 

figuur 3.14. 

3.4.4. Meting van de transmissiefuncties van de chopper 

Om de transmissiefuncties van de chopper en daaruit de looptijden 

da t/m«d enirtop te kunnen bepalen, meten we twee looptijdspectra 

n.l. een met de afkap in het spectrumS (~) bij chopperfrequentie T en a a 
een niet-afgekapt spectrum SR(~), een z.g. referentiespectrum, bij chop-

perperiode TR; we meten dan: 

5~ {.fi-) (3.19) 

en 
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So.l'!J) = G~ (~) c~50CS), in het gebied van de afkap 

5 ~ (~) ::: 8
1 

{ t) Cc._ $
0

(.&) buiten de afkap 

(3.20) 

(3. 21) 

waarinS (t) het ideale spectrum voorstelt, d.w.z. met 8
1
=8 =I; c is o a . a 

een constant~ die van I verschilt doordat de chopperfrequenties en 

de meettijden behorend bij de twee spectra niet dezelfde zijn. In de 

normale draairichting is 8a=82 , in de andere richting is 8a=83 en 84 
(appendix A). 

We corrigeren het gemeten referentiespectrum SR(~) voor de dikte van 

de eerste schijf: 

(3.22) 

Vervolgens delen we het afgekapte spectrum S (~) door het gecorrigeerde a 
referentiespectrum SRX(J); buiten de afkap vinden we met (3.21): 

s (~) -gereduceerd - (3. 23) 

In het gebied van de afkap: 

s <.&) - 5~:d-&) "::: c e ( J- ) 
gereduceerd - 5;.+[119) c... ll. Te.. 

~ 

(3.24) 

8 1 en 8a zijn beide lineair in~ f3.4.3), zodat ook het gereduceerde 

spectrum zal bestaan uit twee gedeelten, beide lineair in~ (figuur 3.15). 

De looptij den~ t/m ~t zijn nu gemakkelijk te bepalen a . op 
door fitten van rechten aan de meetpunten, waar de transmissiefunctie 

lineair is in 17 . 

3.15. (\ 



Zoals gezegd, zijn alle transmissiefuncties en dus ook de looptijden 

behorend bij begin en eind van de afkap berekend voor een bundel zon

der breedte; door de eindige bundelbreedte db hangt het begin en eind 

van de afkap af van de plaats van de moleculen in de bundel. De maxi

male tijdsverschuiving tussen deze afkapfuncties bedraagt: (db/ Rc)T 

( Re is de afstand bundelas-chopperas); de helling van de afkapfunctie 

is voor ieder deeltje dezelfde. 

3.4.5. Resultaten 

Bij verschillende chopperperiodes T zijn looptijdspectra opgenomen met 

de afkap in het spectrum; tussen deze relatief kort durende metingen 

door (10
5

chöpperperiodes) zijn enkele referentie spectra opgenomen 

(3 z 10
5 

chopperperiodes). De kanaaltijd bedroeg tch = 10psec. Alle 

metingen zijn gedaan bij een brondruk p
0 

= 100 torr (85fUn ~koperen 

nozzle) met diafragma's in het choppervat resp. detectorvat van 0.25 

mm ~ en 0.5 mm ~; de breedte van de gebruikte spleet van de eerste 

chopperschijf bedroeg 1.5 mm. Teneinde de afkap in een zo groot moge

lijk T-gebied te kunnen meten, zijn de metingen uitgevoerd bij drie ver

schillende nozzle temperaturen n.l. 20°C, 70°C en 120°C. Bij toenemende 

nozzle-temperatuur neemt n.l. de gemiddelde energie van de moleculen 

in de bundel toe, zodat het looptijdspectrum naar een hoger snelheids

gebied verschuift. De nozzle-temperatuur is instelbaar mbv een stook-

-ft tl.fOU*--o'
#: Jl./o·us-oi 

2oo 120 IIJO tlo 
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blokje om de nozzle; de nozzle-temperatuur wordt gemeten met een koper

konstantaan thermokoppel, apart van het stookblokje op de nozzle ge

monteerd. In afwijking van de correcte methode om de afkapfuncties uit 

de gemeten looptijdspectrum te verkrijgen (zie par. 3.4.4), zijn steeds 

zowel de referentiespectra als ook de 'afgekapte' spectra gecorrigeerd 

voor de eindige dikte van de eerste chopperschijf. Daardoor treedt een 

geringe afwijking op van de lineariteit in de gebieden van de geredu

ceerde spectra, waar de afkap optreedt. In fig. 3.I6 a. en b. zijn twee 

gereduceerde spectra gegeven n.l. een in de gewone draairichting (a) en 

een in de andere draairichting van de chopper (b). Voor een eerste glo

bale verwerking zijn de spectra met de hand uitgewerkt. 

De afronding van de gereduceerde spectra in de buurt van J-ll. en 11-,t. 
(normale mode) tgv de eindige dikte van de molecuulbundel (0.5 mm ~) 

is, zoals we gezien hebben, gelijk aan 0.5 T/(73.5 rr ) dwz in de orde 

van IQ ,.u-sec (één kanaal); inderdaad is de afronding van deze spectra 

nauwelijks zichtbaar. In de andere draairichting is deze afronding in 

de orde van I.5 kanaal (T is ongeveer I/I40 sec); ook deze afronding is 

nauwelijks zichtbaar. 

In de normale draairichting geeft het snijpunt van de rechte door de 

gereduceerde punten in het gebied van de afkap met de rechte door de 

gereduceerde punten buiten de afkap de gemeten looptijd t , behorend bij het 
a 

begin van de afkap. Het snijpunt van eerstgenoemde rechte met de loop-

tijdas geeft de gemeten looptijd tb behorend bij het eind van de afkap 

Er geldt (vgl. 3.18): 

met 

-te\. =- o("\ rr + -to 
tb = ot._.8-'T' .J. t (J . 

In figuur 3.I7 zijn de zo bepaalde t~ ~~sp.tb uitgezet tegen T; een 

kleinste kwadraten fit door de gevonden punten geeft, met ~0 = 2.5 * 
I0- 2 (we schrijven ti t 0 , 4 - t 0 , 3 - t 0 ,2): 

o<-. = o. 7II .:!:. 0.005 

"{_.&. = 0. 760 .:!:. 0. 004 

en ti = 4I + I8 ~sec 

en ti 59 + I5 r-sec 

Op dezelfde wij ze vinden we in de andere draairichting van de choppe·r 

(selectormode) de~jden te >"tg( ...t..- i-ft>p er geldt: 

ie. = cXc T + i o. 

itJ{ ::: o{J._T +i 0 

tfor ~ o(-i-fT-\ "to 



ie.._ J i~ (m~c.) t 
+ 

+ 
+ • 

t t 
t 

t 

• 
3,0 ~· t 

f J 
~ 

~· f 

:l.5 T{t?!Mc) ~ 

3.15 1./.0 C{,ö 

:h~ ;,.rr, 
W B- ~) 178-2.o 1 

~) \IV a - &c.. ) 1- 3 2. 

\.c.-

/ ~\ 
A • 

rns<c.) ~5 t ) -t_ft.p) -éJ, G) 
\.;~' 

/ • 
• 

G> (\\ • 
(!) \,Ij-

eh / 3.0 @ eG 
• 

0 
cD 

• 
~ ® 

e 
• 

G C!> 2.5 
~~~ri5~ .hJcSU-el ~ ~~) ~ 

....e- ~"' d. 11/"(M- oJ..... ~) ~" .3 s ~ ~cA-.: 
•• ® l\r74.. cL.. ~cJ,.... ~cl.~ Lu'r te., -~:ic;P.e..tJ 

@ ah f-~-.... ;J... A~~;o.Lo'l'. 
Q : tf.Sd.R.~c.k ~ ~--\-t..._ . 

• 
:J.o • 

6 l a 
T( IY\s.e.c) .... 

tt'r 3. t 8 



In figuur 3.18 zijn te.) t+op&,.-éJ.. uitgezet tegen T; een kleinste kwa

draten fit door de gevonden punten geeft met ~0 = 2.5 x 10-2 : 

cXc. = 0.303 + 0.005 met t1 = (160 .:!:. 35) rsec 

o4.p 0.374 + 0.003 t1 = (5 7 .:!:. 22) )"Sec 

oi..J = 0.412 + 0.009 tI = (189 .:!:. 6 7) rsec 

Omdat de lengte van de basis van de transmissie driehoek vrijwel gelijk 

aan de halfwaarde breedte van de gemeten looptijdspectra, is de helling 

van de (met de hand getrokken) lijn en daarmee te.; i+op ~iJ. . door de 

gereduceerde punten niet steeds nauwkeurig te bepalen. We hebben daarom 

in tweede instantie de gevonden waarden van fc. J i~p -A. td (subjectief) 

op nauwkeurigheid geselecteerd. Een kleinste kwadraten fit door de ge

selecteerde punten geeft: 

o(c.= 0.3.02 + 0.005 met t1 = (172 .:!:. 44) rsec 

~= 0.378 + 0.008 met t1 = (25 .:!:. 5 7) rsec 

o(J. = 0.427 + 0.004 met t1 = (90 .:!:. 26) rsec 

Met de gevonden waarden voor o<A. t/m otc1 kunnen we mbv de formules voor 

ol.._ t/m oc!J (appendix A ) de' afkap-offset' ol."'ii berekenen en de 'vrij

loop-offset' .óX , gedefinieerd als fj X = (of. 5 -c/.4 -c(2.) 71 :t 76.5 (nnn) 

(zie figuur '3.2.. ) • 

We vinden achtereenvolgens: 

I. o\c:.. t/m eKJ.. bepaald uit alle gereduceerde spectra 

.6)( ... o.835 ± 0.11 S' (1"'1)'h) 

ClX -= o.8Jj ± o.o~' " 

2. cXc.. t/m ei...J. geselecteerd: 

6 x = c. ob 3 ..!. 0.11 i 

.1 )( "=" tJ. "'I:J ± 0. 01 S" ,, 

ó ){ '::' 0. {) 3 1 + o. 2 y 0 .. 

'1 o( : cly ':;" (8.1f3 :± o.os8) Jo-2-~ <1X = 0. 0 '-1 I :t. 0. 1 3 ~ fl'ln.. 
~ 

(l·~~~ to.o93) /D~ ~x=- o. 42.S :±.. o.15Cj 
.. 

rJ.l./ 
,. 

o<top : -:: 

) -2 DX :::- o. LJ21-.± o.11o 
('î__(),~~±(10Yt JO 

,, 
_/ 



Mbv de formules voor ~cr..t/m ~(appendix A), zijn met de gevonden waarden 

(uit alle gemeten spectra) vanqAt/m~,tbij de smalle (1.5 nun) spleet van 

. de eerst choppersehij f, de waarden van o(O..t/mol..J. bij gebruik van de brede 

(4.8 nun) spleet berekend (tabel 3.1). 

I OLb.d 3.1 

}<o_('~~t~rtsi1eke +~cA-e" VZM-.. .R.oor-t5c1.1I- op"-ieOt:'kï
~ f'ec.c.~s '\)a.~ oLt. ~:S5~~---+jc.L rr 

.Ko.f"'').kH.ri!>-~ 
sp~A.~t r.u c.. opp.e.,..._sc ~ 

~la.)(.e ~ck,., 1.5 M~ l.I. û l"n J .... 

MOR MALI: /10DE 

o(o... 0.111 o. bS'-1 

o(b 0.16o o.8tb 

s~Lec.ToR Mol>!: 

d..c. 0. )03 0.'2.'1b 

o(h. p 0.~14 o-Yr'-1 

d..cL 0.1../{'2... 0. 4t! 



3.4.6. Discussie 

De gevonden waarden van ti = t 0 , 4 - t 0 , 3 - t
0

, 2 wijken erg af van de 

verwachte waarde van ongeveer 5-9 = -4 ~ sec~ Deze grote waarde van tI 

wordt niet gecreëerd in de amplifier-analyser of in de PDP-II compu

ter, zoals blijkt uit de ijkmetingen met de lichtbundel van par. 3.3 

(t0 , 3 - t0 , 4 ~ -sr-sec). Een looptijd van de ionen door de quadrupcol

detector (t0 ,~) van 50-ISO ~sec is beslist ~eëel. 

De waarden van de 'afkap-offset' ~~~(radialen) vallen ruwweg in 

2 groepen uiteen, welke niet binnen de opgegeven fout met elkaar over

eenstemmen, n.l. die berekend zijn in de normale mode en die in de 

selectormode. Het verschil in de waarden van ~~~ tussen deze groepen 

bedraagt ongeveer (8.I-7 .8) I0-2
i!" = 3 * I0-3 Jr • Als het synchronisatie

mechanisme niet centraal in de bundel is gezet (zie par. 3.~.1) maar on

geveer I.5 * I0-3 z 73.57C .lA 0.36 mm naast de bundelas, dan kunnen we 

deze verschillende waarden van ol,i11 verklaren; c(0 = D.023~resp. ~ o.o16~~ i.pY. 
Q0250. De triggerpuls wordt dan dus in de normale draairichting van de 

chopper bij een triggertijd T = I/ISO sec ongeveer IOpsec te vroeg af

gegeven. Overigens is er geen reden aan te geven waarom het synchroni

satiemechanisme met deze (grote) afwijking op de bundelas zou zijn uit

gericht. 

Door het grote T-gebied, waarover geextrapoleerd is om ti te vinden 

geeft reeds een kleine systematische fout in de gemeten looptijden 

~ t/m i;. aanleiding tot een grote fout in tI: is voor grote T in ons 

meetgebied de echte looptijd IO~sec groter en voor kleine T IO~sec 

kleiner, dan vinden we reeds een 50)lsec kleinere waarde voor ti. 

De fout in de gevonden waarden voor i~t/m iJ doordat we ook de afge

kapte spectra gecorrigeerd hebben voor de eindige dikte van de eerste 

schijf is in de orde van 2JLsec, dus te klein om de gevonden te grote 

waarde van ti te kunnen verklaren. 

De grootste waarde van ti vinden we uit de meting van 

bij die looptijden waar de transmissie functie 0 wordt. Wellicht is het 

feit dat hier het eerste moment MI ( f 3.~.3 ) ongelijk nul is, de 

oorzaak van de te grote waarde van ti. M.a.w. een modelfout. 

We kunnen deze modelfout plausibel maken door uit ~e gevonden waarde 
~ 

'-
voor rXo. , oL )J. en o(i\,p de verhouding 

te vergelijken met de verwachte waarde : 

* zie appendix B 

t-=t S ' J S' = o. I 0 6 3 

(' 5 3 

te berekenen en deze 

• ""·"· 



t-~'ö l i_ ...... ---. ... 

Er geldt n.l. (zie figuur '3.1_9 ): 
~ +6 e ""' __ ct_:,;__ __ _ 

L.. "'"' o<-t-p -4- i (c:X~ -t .,(""') 

Met de gevonden waarde van oiA.J o<,.e. en oliGf 
vinden we, met oL.3 = 0. 1194 ! 0. 0006: 

1.+6~ 
L 

:::: 0. 1 u 8 b .::t 0. 0 0 11 

. 
(ui~eselecteerde punten) . 

Deze waarde stemt dus niet binnen de fout overeen met de verwachte waar-

de (0. 1063). 

Omdat we weten dat t 1 Cl 0 rsec' berekenen we de helling van de bes te 

rechten door de gevonden geselecteerde punten, die door de oorsprong 

(T,~) = (0,0) gaan. We vinden dan: 

cXA. = 0.7212 + 0.002 

o<..t,.. = o. 7746 .:!:. 0.003 

ol-~or = o.3814 + o.oo1 

zodat 
= o.1os1 + o.ooeB 

welke waarde wel binnen de fout overeenstemt met de verwachte waarde 

van 0. 1063. 



IV. Detector; constructie en theorie 

4.1. Inleiding 

De detector is een cross-beam ionisator quadrupool-multiplier combinatie 

(zie fig. 4.1.1.). In de ionisator wordt de molecuulbundel gekruist met 

een vlakke elektronenbundel, afkomstig van een pierce-elektronenkanon.De 

gecreëerde ionen worden uit de ionisator geëxtraheerd en, daar de mole

cuulbundel dichtheid veel kleiner is dan de restgasdichtheid, in het 

quadrupoolmassafilter op massa geselecteerd. Tussen het uiteinde van de 

quadrupool en de kathode van de off-axis geplaatste elektron-multiplier 

z~Jn afbuigplaten aangebracht, waardoor fotonen en metastabielen verhin

derd worden de kathode van de multiplier te bereiken. 

Direct achter de multiplier, die de ladingspulsjes met een factor~105 

versterkt, bevindt zich een voorversterker (simtec p-11),die de ladings

pulsjes omzet in spanningspulsjes. 

Een amplifier-analysercombinatie (ORTEC 486) analyseert vervolgens de 

pulsen en voert alle pulsen boven een bepaald instelbaar lower-level 

(ter onderdrukking van ruispulsen) als standaard TTL-pulsen uit naar de 

veelkanaalsteller (c.q. de PDP). 

De ionisator, de quadrupool en het afbuigsysteem zijn zelfbouw-compo-

neuten. 

In dit hoofdstuk wordt de constructie en werking van deze componenten 

uitvoerig besproken. 
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4.2. De Ionisator 

4.2.1. Constructie ----------

-32-

In figuur 4.2.1. is een doorsnede van de ionisator getekend. 

De ionisatieruimte bestaat uit een halve cylindermantel (straal 10 mm), 

op de as gedeeltelijk afgesloten door een vlakke plaat, de extractor. 

De molecuulbundel loopt vrij door de ionisatieruimte, evenwijdig aan 

de cylinderas op een typische afstand van 2.5 mm van de extractor. 

Door een spleetvormige opening (1.5 ~ 3 mm2) in de cylindermantel komt 

een dunne vlakke elektronenbundel met hoge stroomdichtheid de ionisator 

binnen. De vlakke elektronenbundel wordt gemaakt met een elektronenkanon, 

waarvan het dunne W-gloeibandje (40f*dik, I mm x 6 mm), de kathode, op 

een afstand van 3 mm van de cylindermantel is gesitueerd; de cylinder

mantel doet dienst als anode van het elektronenkanon. 

c.~LII'\~t.rl\'\o.td:eL of ó..'W\ocl-e 

flSRCE el..ë:J(frodE' 

figuur 4.2.2. 

In een veldvrije ionisatieruimte,dwz geen potentiaalverschil tussen ex~ 

tractor en cylindermantel, maakt de elektronenbundel een hoek van 25° 

met de extractor. Door nu de extractor op een negatieve potentiaal tov 

de cylindermantel te brengen, wordt de elektronenbundel van de extractor 

afgebogen en bij een bepaald potentiaalverschil zal de elektronenbundel 

de molecuulbundel kruisen. 

De dan gevormde positieve bundel-ionen worden door het veld in de ionisa

tor via een opening in de extractor (4 mm ~) uit de ionisator geëxtraheerd. 



I 

t 
i 

JLXtractor 

mol.e.c...uuLbuY"J lei· ; 

kaA~o~~
fLeYtt.~dk_ . 



Twee belangrijke eigenschappen van deze ionisator zijn: 

- de ruisbijdrage van fotonen, afkomstig van de gloeikathode van het 

elektronenkanon, aan het pulshoogte-spektrum wordt door de cylinder-

geometrie van de ionisator sterk verkleind; immers de cylindermantel 

en de extractor zijn spiegelende oppervlakken, zodat de extractie-ope

ning, gezien vanaf de quadrupool-as, een zwart gat is. 

door het gebruik van een elektronenbundel ipv een elektronenwolk is de 

verhouding geioniseerd bundelvolume/detectievolume groot, zodat we een 

grote bundelsignaal/achtergrond verhouding kunnen verwachten. 

4.2.2. Ionisatie-efficiency 

Het aantal ionen n. dat per tijdseenheid en per volume-eenheid wordt ge-
1 

creëerd wordt gegeven door: 

n. = n n g ot 
1 m e 

met n de dichtheid van de moleculen 
m 

n de dichtheid van de elektronen 
e 

g de relatieve snelheid van elektronen en moleculen 

er. de effectieve cross-sectie voor ionisatie van moleculen door elek-
1 

tronenstoot. 

Daar de snelheid ~~van de elektronen veel groter is dan de gemiddelde 

molecuulsnelheid ~~geldt: 

Voor de elektronendichtheid ne kunnen we schrijven: 

jl'.(,.( 
"ne, '=

..e tûe Ae. 

met Ib de elektronenbundelstroom 

-e de lading van een elektron 

(4.2.2.) 

(4.2.3.) . 

A het oppervlak van een loodrechte doorsnede van de elektronenbundel. 
e 

zodat . 
~·::: 

" (4.2.4.) 

De effectieve ionisatie-cross-sectie ~~ heeft als functie van de kine

tische energie E van de elektronen een breed optinum in de buurt van 

E = 100 eVvoor de moleculen, aangegeven in figuur 4.2.3[LAN 1.] 



Bij constante Ib is dus de ionen-produktie maximaal in de buurt van E= 
• 

100 eV. De detector is een dichtheidsdetector; het aantal ionen Ni dat 

per tijdseenheid gevormd wordt, kunnen we dus schrijven als: 

(4.2.5.) 

met H de ionisatiegraad per tijdseenheid, dwz het aantal gevormde ionen 

per tijdseenheid en per eenheid van dichtheid van de moleculen. 

Bij gebruik van een molecuulbundel, die slechts een gedeelte van het detec

tievolume omvat, hanteren we het begrip ionisatie-efficiency ~ , gedefini

eerd als de verhouding van het aantal ionen, dat per seconde wordt gevormd, 

en het aantal bundelmoleculen~nelheid ~~),dat per seconde bij de detector 

arriveert: • 
rJ~ 

(4.2.6.) 

met A het oppervlak van een loodrechte doorsnede van de molecuulbundel. 
m 



Met (4.2.4.) kunnen we schrijven: 

v~ 1 I..<, I o-t 
..e. R .e. R rh. 1\1 ~ 

(4.2.7.) 

met Vm het bundelvolume, dat geÏoniseerd wordt, of 

(4.2.8.) 

waarin d de dikte van de elektronenbundel voorstelt. 

figuur 4.2.4. ~-hroh.e....6""""d.&-~±~ 

Bij constante detector-instelling , dwz met constante Ib, ~ en d,is dus 

~~~ constant. De relatie tussen de ionisatiegraad H en de ionisatie

efficiency "'L vinden we mbv (4.2.5.) en (4.2.6.): 

4.2.3. Het elektronenkanon 

4.2.3.1. Constructie en werking 

In figuur 4.2.5. is het elektronenkanon schematisch weergegeven: 

(4.2.9.) 
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Figuur 4.2.5. 

Bij het ontwerp van het elektronenkanon zijn we uitgegaan van een twee

dimensionaal pierce-elektronenkanon[ f>lE 4S] 

Dit kanon is in essentie een diode waarvan de elektroden buiten de elek

tronenbundel een zodanige vorm hebben, dat de elektronenbundel in het 

ruimteladingsgebied van het kanon een vlakke evenwijdige bundel is. 

De ruimteladingsstroomdichtheid j van de elektronenbundel tussen anode 

en kathode wordt in het ruimteladingsgebied van het kanon gegeven door 

de formule van Child: 

~1'2.. _, VA. 
[ RJ~~ ( '::: '2..33* ID 

~t 

(4.2.10.) 

met ~ de anode-kathode spanning 

k de anode-kathode afstand (a = 3 mm) 

Uit de gemeten IV-karakteristiek van het kanon bij acceptabele kathode

temperatuur (dwz bij'kathodetemperaturen, waarbij de kathode een vereiste 

minimum levensduur heeft van 4 á 5 jaar) blijkt de verzadigingsemissie 

reeds op te treden bij Vc..~ 50 Volt (par. 5.2.1J.). 

Voor een optimale ionisatieefficiency ~ moet echter ~ > 100 eV (par. 

4.2.2.); we bedrijven het kanon dan in het verzadigingsgebied. 
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Door de pierce-elektrode op een negatieve potentiaal tov de kathode 

te brengen, vergroten we de ruimtelading tussen anode en kathode, waar

door de elektronen-bundelstroom weer ruimteladings~begrensd wordt. 

4.2.3.2. De kathodetemperatuur 

Door de kathode sturen we een stroom If. Het toegevoerde vermogen wordt 

afgevoerd door straling en geleiding. Verwaarlozen we de relatief kleine 

vermogensafvoer door geleiding dan kunnen we schrijven (vermogens gerekend 

per lengte-eenheid): 

(4. 2. 11.) 

waarin: 

p de soortelijke weerstand van de wolfram kathode 

df de dikte van de kathode (40 ,.urn) 

-(,f de breedte van de kathode (I mm) 

I0-8 Watt (J de konstante van Stefan-Boltzmann (5. 77 * 
m2oK4 

) 

'f de kathodetemperatuur 

f: de totale emissie-coëfficient. 

Mbv deze vergelijking is in figuur 4.2.6. de kathodetemperatuur Tf geschetst 

als functie van If (dubbel log. schaal). De kathode weerstand is tempera

tuurafhankelijk (fig. 4. 2. 7.) [ HTP J ; 

.deze afhankelijkheid is in figuur 4.2.6. in rekening gebracht. Voor é 

hebben we de waarde 0.28 genomen[f-iCP]. 

4.2.3.3. Levensduur van de kathode 

We nemen aan dat, als 10% van de massa van de wolfram-kathode is verdampt, 

de kathode is opgebrand. We kennen het verband tussen de verzadigde damp

druk van wolfram tegen de temperatuur[~-~ 1./..2..&) (Mön s.sJ 
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Bij evenwicht zullen per tijdseenheid evenveel wolfram-atomen het 

kathode-oppervlak treffen als verlaten. We kunnen dan de levensduur 

van de kathode berekenen als functie van Tf (zie appendix C ). 

In figuur 4.2.~. is de zo berekende levensduur als functie van Tf op 

een dubbel-logarithmische schaal geschetst. 

4.2.3.4. De verzadigingsemissie van de kathode 

In deze paragraaf geven we het verband tussen de verzadigingsemissie Is 

van de kathode en de kathodetemperatuur Tf bij verschillende effectieve 

gloeilengten van de kathode. 

De verzadigingsemissie stroomdichtheid Js ~s een functie van Tf (zie 

fig. 4. 2. to~( Lf1N .tJ 

mbv deze figuur is in de figuur 4. 2 •. lo.!:!, de verzadigingsemissie van de 

kathode als functie van Tf geschetst op een log-lineaire schaal bij 

verschillende waarden van de effectieve gloeilengte. 

4.2.4. Elektronenbanen in de ionisator 

In deze paragraaf refereren we alle potentialen aan de kathode-potentiaal. 

Brengt men de anode op potentiaal V~ en de extraeter op potentiaal V~ 

dan wordt het potentiaalverloop V(~ ,y) in de ionisator gegeven door [H RU 11] 

(4.2.12.) 

figuur 4. 2. I L. 
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De bewegingsvergelijkingen van de elektronen luiden: 

rlx -= 2 x,j r&<. 
ol:tt. (ro..t_ 'l.t-'j-z )'10 -lfr;_':/ (4.2.13.) 

r1 j -= r6- ( r()..2- x t + ~ t) 
ct 1-z. (r :- ·/·-yt)'L _ 1.{~1 ~~ 

met T = l y "; '::- V -"x) y~ t (4.2.14.) 

dim (T) = [L]. 
We nemen aan dat de elektronen loodrecht op de cylindermantel de ionisa

o 
tor binnen komen, onder een hoek ~ =25 met de extractor; de beginvoorwaar-

den luiden dan 

) 

We z~en dat de baan alleen afhangt van 

f= (4.2.15.) 

In figuur 4.2.12. zijn voor verschillende waarden van f numeriek berekende 

elektronenbanen getekend. 

figuur 4.2.12. 

.....e1.e. \.vh- ot...e~. bet~~ ~ cl 
\O~LS"'--h:. 1"'~~-k ~ 

pot\"'o..".erK..r : f = v~ ;~ 

De elektronenbundel passeert het symmetrie-vlak X = 0 op een afstand 

J 0 (f) van de extractor; ~ 0 als functie vanfis geschetst in figuur 

4. 2. 13. 
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.de_ ktr o ~e 1.. b~ U - -R-><1-·rc.. vhsr <t.f. -b.-. cl "Ö o 

oJ.. r cA-:. /V7J<- t -= V A. I ( Vc- - v.R.:I( ) 

2 

:1. 

t. 
figuur 4. 2. 13. 

4.2.5. Elektronen- en ionenenergie 

De potentiaal in het ionisatiecentrum (0,~0 ) wordt bij afwezigheid van 

een elektronenbundel voor kleine ~ gegeven door: 

3 

(4.2.16.) 

zie figuur 4.2.14.a. 

--~~~7----------+------~·~H 
,..., .. ,""'"" (! 

figuur 4. 2. 14. 

Tengevolge van de ruimtelading van de elektronenbundel daalt de potentiaal 

in het ionisatiecentrum; bij een te grote ladingsstroomdichtheid ontstaat 



1n het ionisatiecentrum een potentiaalminimum waardoor snelle extractie 

van de ionen uit de ionisator wordt verhinderd (fig. 4.2.I4). Bij een 

geschikte stroomdichtheid ziet het potentiaalverloop eruit als aangege

ven in fig. 4.2.14.b). Het potentiaalverloop langs de symmetrie-as X=O 

kunnen we nu berekenen door aan de rand van de elektronenbundel de La

place-vergelijking~V = 0 buiten de bundel aan te passen aan de Paissou

vergelijking A V = - f /f,. (pis de ruimteladingsdichtheid) binnen de bun

del; we nemen daarbij aan dat de elektrische veldsterkte in X = 0 zonder 

elektronenbundel constant is (c.f. 4.2.I6.). 

We kunnen dan ook de potentiaaldaling 6 V in y = Yo berekenen[}ol\1 7 4] 

!J. V - )T~I. ( '-j 0 ( 1- ~o/r~) - ~ct) 
- 2. '\liL f

0 
f ~ .. ( 4. 2. I 7. ) 

met ~ o = 8 • 8 :t I 0 -I 2 c /Vm. 
en 1. de breedte van de elektronenbundel. 
In go= 2.5 mm vinden we bij een kinet1sche energie van de elektronen van 

I60 eV en met IT~ol/.fi = O.I5 mA/mm en d = I.6 mm 

t::.V .. 4 Volt 

Bij een potentiaalverschil tussen anode en extraeter van 55 Volt is de 

potentiaal in ~ 0 = 2.5 mm zonder elektronenbundel I7.2 Volt tov de ex

tractor potentiaal; accepteren we nog een potentiaal daling van 10 Volt, 

dan zien we met 4.2.17 dat \T...4-I/..t~ < 0.45 mA/mm moet worden genomen: 

De kinetische energie Ee van de elektronen in het ionisatiecentrum 

~0 = 2.5 mm vinden we met (4.2.I6): 

E.e -: ..e [ VA-- o. b 6 'I ( V~- V Lx ') - .ó. V J ( Lf. 'l. I~) 

Met ~de extraeter potentiaal tov aarde, vinden we voor de potentiële 

energie E. van de ionen in ~0 = 2.5 mm: 
1 

4.2.6. Effectief detectie-oppervlak. 

Teneinde het effectief detectievolume voor restgas-detectie te kunnen 

schatten bekijken we het vlak, bepaald door de elektronenbundel en de as 

van de quadrupcol (dus loodrecht op de molecuulbundel). We sorteren de 

deeltjes naar hun positie X en naar de hoek met de normaal op het ex 
extractievlak, als ze het extractievlak passeren (fig. 4.2.15). 



I x I 
14 P.-,1 I 
I I o< I 

I ~ 
I I I 

I : 
~----------~'--~L-------~---x 

figuur 4.2.15. 

Numeriek beschrijven we in het XY-vlak de verzameling ionisatieplaatsen 

(geboorteplaatsen) van ionen met dezelfde Xex en~; we nemen hierbij 

aan dat de ionen geen kinetische energie hebben op hun geboorteplaats 

(zie figuur 4.2.16.). 

figuur 4. 2. 16 . 

~r~~la.J.; 
~h jo~. 

Als op de quadrupoolstaven geen spanningen zijn aangelegd, dan geldt voor 

de ionen, gecreëerd in het XY-vlak (fig. 4.2.15.), die binnen de inge

schreven cirkelcylinder van de vier quadrupoolstaven de quadrupaal verla-

ten: 

(4.2.20.) 

met r de straal van de ingeschreven cylinder van de quadrupoolstaven 
0 

(r = 3.05 mm) 
0 

~Q de lengte van de quadrupaal ( ~ = 130 mm) 

~ede afstand tussen extractor en begin van de quadrupool. 
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We wijzen erop, dat we hier alleen praten over deeltjes in het XY-vlak 

van fig. 4.2. 15, die komen door een veldvrije quadrupool en gedetec-

teerd worden. In tabel 4.1 zijn mbv vergl. 4.2.20 de maximale d. (ol ) ma x 
bij verschillende Xe berekend. 

Tabel 4.1. 

cl. (graden) 
max 

0.5 I .5 

1.0 I. 7 

1.5 1.9 

2.0 2.1 

In het geboorteplaatje zijn deze punten met een stippellijn doorverbon

bonden; daar de diameter van de extractie opening 4 mm bedraagt is de 

maximale Xex = 2 mm. Het detectie oppervlak voor restgas-moleculen Ai is 

nu tweemaal het oppervlak onder de stippellijn, dat overlapt wordt met 

de elektronenbundel en dat begrensd wordt door Xex = 2 mm. 

In tabel 4.2. zijn voor = 2.5 mm de waarden van Ai gegeven, afgeschat 

mbv het geboorteplaatje (fig. 4.2.16) bij verschillende diktes dl van de 

elektronenbundel. Hierbij is de energie-afhankelijkheid van de transmis

sie van de ionen door de quadrupool niet in rekening gebracht. 

df (mm) 

0.5 

Tabel 4.2. 

1.5 

2.0 

4.3. Het Quadrupool Massa filter 

4.3.1. Inleiding 

Ai(mm2) 

0.88 

1.80 

2.86 

4.10 

In het quadrupoolmassafilter bewegen de ionen zich in een elektrisch 

veld dat gegeven wordt door de potentiaal: 

(4. 3. I.) 
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Dit veld kan men realiseren door op vier evenwijdig geleidende staven 

met hyperboolvormige doorsnede een gelijkspanning U en een wisselspan

ning Vwswtaan te brengen; de afstand van de staven tot de quadrupcol 

as (l-as) is r . 
0 

In de praktijk wordt deze potentiaal door het gebruik van vier cylin-

drische staven benaderd (fig. 4.3.1.); daartoe nemen we de straal van 

de staven Rs [ EVi: 7~]; 

(4.3.2.) 

De quadrupoolstaven zijn kwartsstaven (7 mm 0, 130 mm lang) waarop een 

dun goudlaagje (O.I~m dik) is aangebracht met een kleine onderbreking 

(I mm) zodat de staven verdeeld worden in een lang geleidend segment 

(104 mm), de eigenlijke quadrupoolstaaf, en een kort geleidend segment 

-.. 

s -

., 
_,_ 

/OI.{ 

se h.e. i:s V~ Al t.U. 17 Cf fA.ad.J-v.. po oe s:f;a.a. I 
figuur 4.3.2. 

' ~ ~""h-

15" 

1. 

(IS mm); de kwartsstaven voldoen aan hoge eisen qua rond- en rechtheid: 

(0.2 z 10-3 mm resp.( 2 z 10-3 mm. 

Op de kleine segmenten leggen we alleen de wisselspanning ~ Vcos~t aan, 

waardoor we verwachten dat de transmissie van de ionen door het massa-

filter wordt vergroot (par. 4.3.5.). 

Overeenkomstig vgl. (4.3 .2) nemen we voor r 0 : 3.05 mm. 

In de sectie molecuulfysics beschikt men over twee voedingen voor de qua

drupoolmassafilter n.l. een zelfbouwvoeding en een EAI QUAD 250 voeding. 

De zelfbouwvoeding en de quadrupoolstaven zijn nu zodanig gedimensioneerd, 

dat beide voedingen gebruikt kunnen worden. 
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4.3.2. Bewegingsvergelijkingen en oplossingen 

De bewegingsvergelijkingen van de ionen vinden we met (4.3.1) (zie 

fig. 4.3.1; dey-richting is de richting, waarin de gelijkspannings

component U negatief is). 

Yh ?( + 2. e. ( U. -r V CC:s wt) ~a. = o 
0 

rn \i - :1.e (U+ V C.O.:St.c:>t) l-f2. = o 
J ro 
." 

}'Yl":2. =0 

Door de transformatie 

) ) 

komen de DV's in Mathieu-vorm: 

r.lt. .... ( 0. + .2 1\- ~ .2. 3 ) x -::::. 0 
c:(1 .. 

dtu \ 
...J (o.+ 2a_ ~ 23;~ :::_Q 
~~ y 

(4.3.3.) 

(4.3.4.) 

(4.3.5.) 

Daar beide componenten tot dezelfde soort differentiaalvergelijking beho

ren, kan men bij de bestudering ervan zich tot de normaalvorm van de DV 

van Mathieu beperken: 

(4.3.6.) 

Daar de coëfficienten van deze DV periodiekefuncties Z1Jn vans, bestaat 

er volgens het theorema van Floquet een (reële) oplossing van de vorm[R'BR] : 

(4.3.7.) 

waarin f:J van a en q afhangt en P CS) een periodieke functie is vanS met 

dezelfde periode als de coëfficienten van de DV n.l.Tf; ~wordt de karak

teristieke exponent genoemd. 

We definieren een vector in het f~se vlak: 

(4.3.8.) 



waargenomen op het 'tijdstip' ·S, 
Met(..r = CP-1,'Pz~: 

kunnen we schrijven: 

-r:) 
P.* 
:t 

Na een periode is de vector x overgegaan in: 

--:i 

?C. ('~ 1-IT) == l '! ol. (~ +TI) 

(~i is ook periodiek met periode~). 

(

"i..[Hl o_ ) o( c~ t-n) ~ --
-~.pre 

D ...e.. 

Nu is 

(4.3.9.) 

(4.3.10.) 

(4.3.11.) 

(4.3.12.) 

zodat 

:,p.-)1-r "-L~)::.~"!; '3-(!0) 
(4.3.13.) 

Omdat r~:. (p f1zijn .f en f't op te vatten als eigenvectoren van t1! met eigen-
~Ji.1!" -f.A7t waarden oe. I' resp . ..e ,. • 

Voor het geval van een oneindig lange quadrupcol moeten we x gedurende 

vele perioden volgen: 

x ( -<i -t- thc ) ~ MN ?<. C~) 
-== 

of -< ( ·~Nn 
0 1{ ~L~) + Nïr) -- ..e 

~c~ ::: J.~ ..e-- i.-(J#Tr ;:::- 3 (4.3.14.) 
0 

We zien dat x begrensd blijft ofwel dat de oplossing stabiel is als ~~ 

zuiver imaginair is, f.:> niet geheel. In ons geval moet gelden: o< (3<. 1 

Strikt wiskundig is de overgang van stabiel naar instabiel een scherpe 

overgang; fysisch is deze overgang niet zo scherp: dat de beweging van 

een deeltje gedurende een korte tijd instabiel is, betekent niet altijd 

dat het deeltje voorgoed verloren is; immers de quadrupcol is niet on

eindig lang en het veld tussen de staven is slechts bij (goede) benade

ring gegeven door (4.3.1.). 

We gaan van de complexe beschrijving over op een reële beschrijving 

met: 



-1. 
s 
= 

M~ wordt 

en 

waar: 
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nu: 

M3--= ~~:t ~ l~-n:) ~s 

MN -:: ~ ~1_ 13: (Nf!>ïL) ~5 
=5 :> 

Dit resultaat is als volgt te interpreteren: 

(4.3.15.) 

(4.3.16.) 

(4.3.17.) 

De transformatie ll1 transformeert ~ naar ?J = ( ;J , een coÖrdinaten-trans

formatie in het ft.r.evlak. 

We zullen~ zodanig nemen dat Det(U) = 1; de transformatie behoudt dan 
IYl oppervlakken. Het punt ('?:)beweegt langs een cirkel, per periode draait 

het punt over een hoek ~~ in de richting van de klok: 

171 ( /lhc) :: ( ~ ( N t3 7r. + tf) 
1?_ 2 ( Nn)::- ( ~ (_N~n -..IJl) (4.3.18.) 

-1 ~ 
U beeldt de cirkel met oppervlak ITG af op een ellips eveneens met 

oppervlak rrc'l., de z.g. eigen-ellips. Dit is te beschouwen als een reële 
'D ,....;r. 

representatie van de complexe eigenvectoren r en r 
-1 

We berekenen nog de genormeerde U • 

i..~ 1t 
MI\ ?1 + M,~ 'P'4 = ..e, 'P1 met 

en M" 1- M~ 4 .... 2. c...o.s ~ rr 

verkrijgen we: 
? = ( ~:)"' ( '""'~ 

Mn ~ 11.,1 
2. 

zodat 
.. ' _"..:.. I' "'J 

t.C 1. = (v'M,l./hC:.... p.rr' 
- ~,_,_-M.,-1)/(2..VM12 k-('>1r) V C:..pr)/1'!,~9) (4.3.19.) 

Een bunde~deeltjesmet oppervlak rr~~ heeft dus een grootste uitwijking 

<:.V M,z. I ~fb"Tr
1 

• Omgekeerd is het oppervlak van de grootste eigen-ellips, 

die past in een quadrupool, welke x begrenst tot ~ < ~ gelijk aan: max 

(4.3.20.) 
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Als we ons vanaf een stabiliteitsgrens ~ = 0 of ~ = I'in het stabiele 

gebied bewegen zal het geaccepteerde oppervlak ('acceptance') toenemen. 

De geaccepteerde intensiteit neemt ook toe totdat de acceptance de 

emittance van de ionenbron omvat. 

4.3.3. Transmissie van ionen door de quadrupcol 

Tot nu toe hebben we de transmissie van een oneindig lange quadrupooi 

behandeld. In het geval van een reëele quadrupooi met eindige lengte, 

wordt de transmissie gemoduleerd door de afbeeldingseigenschappen van 

de quadrupool. 

1. Vlak voor de quadrupoolingang vult de ionenbron een deel van het x

x' fasevlak en van het y y'-fasevlak (emittance). We stellen dat de 

ionen vrijwel evenwijdig de quadrupcol binnenkomen, dus 

( 
?C (_ 1..)) 

-::t..(-i)~:C 0 ~ ( 
{1(01..)) ~( 1.) -= 

2. De ionen ondervinden wellicht wat lenswerking als ze de quadrupoàl 

binnengaan: 

We transformeren naar ~ = (_~.,::::~) volgens: 

?1 = ~ ( gr) :5: ff is de hoogfrequentfase' dwz de s-
waarde bij binnenkomst in de quadrupool. We splitsen U en U-I als: 

U..-1 = ( v' 71 I ~~rr' _ o ) _1 U.:: V ({~(->?rVrr' o ) 
= o ~~,il)/rr' Y > = :: o Vn!X:...pn' 

We stellen nu: ~ is ongeveer de eenheidsmatrix, maw de transformatie 

u -I is vrijwel onafhankelijk van de hoogfrequentfase; voor U 11 hebben 

we V ( ~~Ti)/-rr I gekozen omdat voor kleine /?l : u -11 ..L 
V(r di. 

de waarde van U11 

nische beweging ( 

die we vinden in het geval van een zuiver harmo-

.X t k2. 7c:: = 0 ) 

We schrijven met k = ~ (!l Ti )/n 

?1 (2_) = 'i ( 1) ( :; .. 
3. Vlak voor de uitgang van de quadrupcol is J gedraaid over IV(Hr (N 

is het aantal hoogfrequent perioden): 

!f{3) = 8 C/1/(J-rr) 'J. Cz) V: 

.,. (3) 0 c:·h ~")~-ie Bl ~ ( "fl") y { ~) ( :, ~-·~.J en 

met VbQl 
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4. Wellicht is er enige lenswerking als de ionen de quadrupaal verlaten; 

we schrijven: 

We mogen aannemen dat . We laten deze lenswerkingen 

buiten 

of 

We hadden aangenomen, dat 

( -xlt)) 
?! (1.)~ 0 

......... ( ~.~1)) 1 L:1) V 

x' x' 

emittance·v.d. ionenbron acceptance.detector 

figuur 4.3.3. 

Nemen we nu aan dat de acceptance van de detector maximaal ~s als de 

ionen de quadrupcol op de as verlaten, dus als 

~ ( "), (_, .. ~,;I -- loJ. (~) = (.:J~M) 
dan vinden we met (4.3.25.): 

(4.3.26.) 

zodat we intensiteitsoptima kunnen verwachten als 

(4.3.27.) 

Het aantal door de ionen doorlopen hoogfrequent perioden N hangt af van 

de snelheidscomponent van de ionen in de richting van de quadrupaal-as 

ofwel van de potentiaal vi van de vrijwel mono-energetische ionen op 

hun geboorteplaats in de ionisator: 

(4.3.28.) 
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~.9~ 
met -ftt_ 

W/2.n = 

de lengte van del(c!uadrupool ( ~ 104 mm). In ons geval met 

3 !t 106 Hz krijgen we voor R,.+_ ionen: 

-~z. 
N :::- tLfo V~.· , Vc Ä-. v<){;is. 

(4.3.29.) 

Bij constante Vi kunnen we in het stabiele gebied ( o < f.> < 1. ) in 

het a-q-vlak de z.g. iso- f->x en iso - f--.:1 lijnen aangeven waar flk' en(!y 

voldoen aan (4.3.27.); de snijpunten van deze lijnen zijn de punten in 

het stabiele gebied, waar de detector acceptance, dus ook de intensiteit 

van het detectorsignaal optimaal is, met de gemaakte veronderstelling 

dat deze acceptance optimaal is als de ionen de quadrupcol in de buurt 

van de quadrupcol verlaten. 
' 

Daar~n de x-richting in de buurt van de top van de stabiliteitsdriehoek 

(zie par. 4.3.4.) is de 'afstand' tussen de intensiteitsop-

tima ÖU~ :1 ; in de y-rich ting, waar f>y << 1 is deze 'afstand' vee 1 

groter: ~ tJ :: ...!... ":>") :1 
(&!J 

Variëren we nu bij constante quadrupcol-instelling (dus (?Jfen fJ:J con-

stant) \/i, dan verwachten we (c.f. 4.3.29.) intensiteitsoptima (tgv de 

ionenbeweging in dey-richting), opgesplitst in relatief veel dichter 

bij elkaar liggen~suboptima (door de ionen beweging in de x-richting). 

Met (4.3.27.) en (4.3.29.) zien we dat we uit de waarden van (V~)n en 

( Vi. )n+ 1 (dit zijn de waarden van v, behorend bij twee opeenvolgende 

intensiteitsoptima) 

_J_ 
/L./0 

4.3.4. Het stabiliteitsdiagram 

(4.3.30.) 

In het (a,q)-vlak kunnen we gebieden aangeven met die waarden van a en q, 

die aanleiding geven tot stabiele oplossingen. In par 4.3.3. hebben we 

gezien dat in ons geval in het stabiele gebied moet gelden: o < (!> < 1 

(zie fig~ur 4.3.q.). 

d t O.lf 

~-
-o."l 



De beweging van een ion is alleen dan stabiel als beide bewegings

vergelijkingen dwz in x- èn in y-richting aanleiding geven tot sta

biele banan; 

Dus zowel het werkpunt (a..x,'h) als ook (ct~, IJ.<t) moeten in het stabiele 

gebied liggen. Uit (4.3.4.) en (4.3.5.) volgt: 

- a = a en 
y 

qx = qy = -q. 

Wordt dus het (a,q)-vlak aan de a- en aan de q-as gespiegeld dan vallen 

de beide werkpunten ( t:t.x , 9--lC) en ( ·~ , ~~) samen en men verkrijgt het 

stabiliteitsdiagram in de vorm van fig. 4.3.!. 

0.2 

0.1.. 

o.'l fl..t. o.b 

De top van de zg stabiliteitsdriehoek heeft de coordinaten (a,q)top = 

(0.23699, 0.70600). De rechter- resp. linker stabiliteitsgrens heeft 

de vergelijking[.Mc.l 47] 
qt 3 

'1 
~1 I- <t- 4 I a. -::: + 

15"3~ 
q.. + & (,<J 

'2. 
1: '1 '2.9 6 

Clo a ':: 
q .q.. + - q - .... , 
2. 1'2.8 2.~011 (4.3.31.) 

Alle ionen met dezelfde massa hebben bij voorgeschreven veldgrootheden 
a, LA. 

1""0 , U> , U en V hetzelfde werkpunt (a,q); omdat de verhouding 'V = :2. V 
niet van de massa afhangt, liggen alle ionen met verschillende massa 

in het stabiliteitsdiagram op een rechtedoor de oorsprong, waarvan de 

helling alleen van ~ afhangt. Stabiel zijn alleen die ionen, waarvan 

hetwerkpunt in het [41•'b.] intervalligt (fig. 4.3.f.). Vergroten 

we ~ , dan wordt het stabiele q-interval, dat overeenkomt met een 

stabiel massaintervalAmkleiner. Met (4.3.4.) vinden we 

M 
6M 

-:::: 
1. 

tl. ( l. - j_ \ 
-y 'l1 'h) 

(4.3.32.) 



Met (4.3.31.) vinden we in de buurt van de top van de stabiliteits

driehoek: 

0214655 en q2 = 1.051951 (4.3.33.) 
0. 639724-2R I • 154335 +2R 

' R «. (..(. d 1. ' 
waar~n = 2.q, = V , e reso ut~e. 

Met (4.3.33.) gesubstitueerd in (4.3.32.) vinden we voor q = 0.706: 

M 
-= 2 x 
AM 

0.252517 

0.335680-2R 

0.505034 

0.335680 - 2R 
(4.3.34.) 

De factor 2 is een gevolg van het feit dat de transmissie-curve als func

tie van q in de buurt van de top van het stabiliteitsdiagram (hoge reso

lutie) niet meer trapeziumvormig maar driehoekvormig is; m is dan de 

halfwaardebreedte van de transmissiedriehoek. 

Voor ~ > 80 vinden we bv: R > 0.1647; Rtop = 0.1678. 

Vanwege het belang van ~~ en ~~ voor de transmissie van de ~onen door 

de quadrupcol (4.3.22.) zijn in figuur 4.3.~. i-3-. ,;,o-/4J1. en I.Ot>-,.4_y 

lijnen geschetst in de top van de stabiliteitsdriehoek (hoge resoluties). 

Daarbij hebben we gebruik gemaakt van de relatie [ McL '11] : 

+ 
q,/ c {lx-'2),_ q,'/r ~'(-'l.J,.Crr.- 11) 1 

1- CA./(~y-z).,_- 1- a./Cfx -L/)~-

'l. 4/ { (3 x-+'2.) ~~ /( f3x +'i)t(pl(+~) 'Z 
,.." "f' 

1- o..j({J xt'2.)'1.-

q ?./{(3)(T'2.)2(~)(+'/)'2. 
I- a../ ( fx -+"1)2. I- o. /{f'(-+6) 1 

(4.3.35.) 

en een soortelijke vergelijking voor {b.:J • 

(dwz -a ipv a in vgl. 4.3.35.). 

We bekijken nog hoe ~x verandert met de waarde van q langs een lijn met 

constante resolutie, ivm de gemeten massascans van parf. 5.3.1. We be

schouwen hier alleen ~~omdat een iso-~~ lijn een veel kleinere hoek met 

de lijn met constante resolutie maakt dan een iso- f3x lijn. Daardoor ligt 

de 'resolutie lijn' steeds dichterbij een iso- ~.J lijn, met f3:J -waarde, 

welke aanleiding geeft tot een signaal optimum. 

We hebben gezien dat (part. 4.3.2.): 

Cos f. "ïf :::- 1 ( /Vl11 + M2"') 

met M .... ,vt een gladde functie van q[RBR ] >-11 I "1'2."2_ 



o.'l.l./0 

0.235 

o.b8 

+6 Y.~.b. 
TOf tv~ cL. ':)~ f:.' ~~ t:, ~ ~o-<-t ~ 

ls of' t. .,t..... Ls o-0'd ~ . 



in eerste instantie kunnen we dus verwachten, dat cos ~x~ 

aire functie is van q, ofwel: 

met aQ>,een constante en 

een line-

(4.3.36.) 

q..~.&n' de q-waarde behorend bij het snijpunt van de 'resolutie lijn' 

met de rechterstabiliteitsgrens (~x= ) • 

Mbv fig. 4.3.6. is in figuur 4.3.f. + cos0x~ uitgezet als functie 

van 1-q/q-grens bij een resolutie R = 0.1600; we zien inderdaad een li-

neair verband met a~= 2.5~. De laatste figuur is vrijwel onafhankelijk 

van de resolutie. 

We verwachten intensiteitsoptima in het detectorsignaal als (c.f. 4.3. 

27.): 

Nfi)l. = n + ~, n geheel 

(n noemen we de orde van het transmissie optimum). 

of met (4.3.36.) bij massasca~ als: 

( 'h,+'f.z. ) ( 1 + ü>.S --;;J 7f = a..fl" I - (4.3.37.) 

Mbv deze vergelijking (a = 2.58) is in figuur 4.3.8. n als continue 

functie van q/q-grens gegeven bij verschillende waarden van het aantal 

door de ionen doorlopen h.f. perioden N. Voor gehele waardenvan n ver

wachten we dus intensiteitsoptima. 

We zien bij toenemendeN (of afnemende V, , vgl. 4.3.29.) een toenemend 

aantal optima per massascan; duidelijk is te zien, dat de afstand tussen 

twee opeenvolgende pieken kleiner wordt naarmate we dichter bij de sta

biliteitsgrens ~x= 1 komen. 

4.3.5. Korte quadrupoolsegmenten 

Op de korte segmenten van de quadrupoolstaven brengen we alleen de bij 

elke staaf behorende wisselspanning aan. Op deze manier denken we de 

transmissie van de ionen door de quadrupcol te vergroten. 

Zonder deze korte segmenten zien de uit de ionisator geëxtraheerde ionen 

een evenredig toenemend wisse~en gelijkspanningsveld; in het stabili

teitsdiagram komen de ionen dan vanaf de oorsprong (a,q) = (0,0) langs 
lA. 

de lijn met constante resolutie R = v de 'stabiele' driehoek binnen (1): 
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tussen de extraeter en de ingang van de quadrupcol is de ionenbeweging 

instabiel dwz de ionen verwijderen zich exponentieel van de quadrupcol

as af, zodat er ionen zijn, die de quadrupcol niet binnen kunnen komen. 

Deze instabiliteit ûreedt overigens op gedurende minder dan een hoog

frequent periode van de wisselspanning op de staven, zodat de uitwijking 

van de ionen van de as beperkt blijft. 

Door op de korte segmenten alleen wisselspanning aan te brengen is de 

ionenbeweging tussen extraeter en quadrupcol stabiel; immers de ionen 

bewegen zich nu tijdens dit traject in het stabiliteitsdiagram langs de 

q-as, di de basis van de stabiliteitsdriehoek, waar de ionenbeweging 

stabiel is (2) 

figuur 4.3.,g. 

4.4. Het afbuigsysteem 

Ter onderdrukking van fotonenruis in het pulshoogtespectrum van de multi

plier hebben we aan de uitgang van de quadrupcol een afbuigsysteem aan

gebracht; de ionen worden hierin door een elektrisch veld tussen twee con

centrische cylinder-segmenten van de optische as afgebogen en,vervolgens 

op dezelfde wijze er weer naar toe (zie figuur 4.4.1.). 

Tussen het uiteinde van de quadrupcol en het afbuigsysteem is een vlak 

plaatje geplaatst met een rond gat (4 rnrn ~), de naversneller, om eventu

eel divergerende ionen naar de optische as toe te buigen. 

Het potentiaal verloop tussen de duw - en de trekelektrode,op potentiaal 

Vduw resp. Vtrek tov aarde ( V~ < \1~~ ),wordt gegeven door: 

V tul..- V c-t IA..)) n t. ) V V (r) - ~ ..:[ /r_ + tu..k 
....fm. ( r_ ;r.._) (4 .4. I.) 



figuur 4.4.1. 

Stel nu dat een positief ion met snelheid v, massa m en lading q op een 

positie rm tussen de afbuigplaten het afbuigsysteem bi~nenkomt, het 

zal dan zeer waarschijnlijk gedetecteerd worden, dwz op de kathode van 

de multiplier terechtkomen als het ongeveer een cirkelbeweging uitvoert 

met straal rm en middelpunt M; 

dus als 

( 
d vc ... )) ::: 

eb· ""-C" 
I - n-.,. 

(4.4.2.) 

of mbv 4.4.1. als de verhouding tussen het potentiaalverschil tussen de 

platen en het door het ion vanaf zijn geboorteplaats doorlopen potentiaal-

verschil 

Nu geldt: 

gelijk is aan: 

V -trek V duw 

Met Vi de potentiaal in het ionisatiecentrum in de ionisator. 

V(rm) vinden we met 4.4.1; Zodat 4.4.3. wordt: 

V~-Vc: ~ 1-.À(r~fr_)l. 
V~- Vi. 1- ~ ( t-n.. /r+),_ 

(4.4.3.) 

(4.4.4.) 

(4.4.5.) 

Nemen we bv rm = ~ (r-+ r+) dwz het ion komt midden tussen de afbuig-



platen het afbuigsysteem binnen,dan vinden we: 

(4.4.6.) 

4.5. Multiplier en detectorelektronika 

Achter het afbuigsysteem bevindt zich een Cu-Be elektron-multiplier 

(NE 5287 A). De kathode brengen we op een potentiaal van -3 kV tov 

aarde. Mbv een spanningsdeler tussen kathode en aarde brengen we de 

dynodes vanaf de anode steeds op een hogere potentiaal. 

IOVl 

_j_, 
L. 

(),.WJpll~ 
------------- ,,~,. 

figuur 4. 5. I . 

Een ion dat op de kathode terecht komt maakt uit de kathode met een 

bepaalde waarschijnlijkheid een aantal elektronen vrij; door de posi

tieve potentiaal van de eerste dynode tov de kathode vallen deze elek

tronen op de eerste dynode en maken daar met een bepaalde waarschijnlijk

heid een aantal elektronen vrij. 

Tenslotte komen met een bepaalde waarschijnlijkheid P(Na) Na elektronen 

op de anode terecht. 

De voorversterker (simtec p-11) maakt van deze ladingspuls een spannings

puls, waarvan de hoogte evenredig is met het aantal elektronen Na. Vallen 

er zeer v~le ionen op de kathode, dan meten we aan de uitgang van de voor

versterker een scala van pulshoogten; de pulshoogte is evenredig met de 

waarschijnlijkheid P(Na). 

Mbv de analyser (ORTEC 486) kunnen we dit pulshoogtespectrum opnemen: 

met een ingebouwd instelbaar lower level kunnen we alle pulsjes met een 

pulshoogte boven dat lower level meten (integral mode, di de normale 

meetsituatie); een instelbaar window beperkt het gemeten pulseaubod 



tot pulsjes met een bepaalde pulshoogteinterval boven het lower level 

(differential mode). 

Behalve pulsjes, corresponderend met op de kathode vallende ionen, 

meten we ook vooral veel lage ruispulsjes,door ruis in de multiplier 

en voorversterker,in het pulshoogtespectrum. 

Mbv het lower level onderdrukken we deze ruispulsjes. 

De analyser geeft alle pulsjes boven het ingestelde lower-level als 

standaard TTL-pulsjes af. 

(4 Volt pulshoogte, pulsbreedte: 0.5 ~sec). 



V Metingen aan de detector 

5. 1. Inleiding 

Het Joel van de metingen aan de detector is tweeledig: ten eerste willen 

we aan de hand van de metingen een inzicht verkrijgen in de werking van 

de detector in de praktijk en ten tweede willen we tot een geschikte de

tectorinstelling komen, dwz met een stabiel detectiesignaal, een zo groot 

mogelijke detectie-efficiency en een optimale signaal/achtergrond ver

houding. 

Vanwege de vele, vaak gekoppelde detectorparameters, is het komen tot een 

optimale detectorinstelling een veel-dimensionaal optimalisatieprobleem. 
[.jON -=f'1] . 

Teneinde de metingen in logische en overzichtelijke vorm te kunnen pre

senteren, zijn de metingen niet in historische volgorde gegeven, wat tot 

gevolg heeft, dat de voor de betreffende meting minder relevante variabe

len niet steeds dezelfde waarden hebben; indien nodig zal bij iedere me

ting steeds de detectorinstelling genoemd worden door verwijzing naar 

appendix J) 

5.2. Metingen aan de ionisator 

In deze paragraaf bespreken we de metingen aan het elektronenkanon (par. 

5.2.1.) en aan de elektronenbundel in het ionisatiecentrum (~.5.2.2.), 
waarna we in par. 5.2.3. de ionisatorinstelling bij een molecuulbundel

extractor-afstand van 2.5 mm geven, waarbij het detectorsignaal optimaal 

is. In fig. 5.2.1. is een maatschets gegeven van de ionisator. 

5.2.1. Het elektronenkanon 

5.2.1.1. Inleiding 

In par. 5.21.2. schatten we de temperatuur van de kathode (Tf) door de 

gemeten verzadigingsemissie als funktie van de stroom If door de kathode 

te vergelijken met de berekende verzadigingsemissie als funktie van Tf. 

We veronderstellen daarbij een effectieve gloeilengte van de kathode van 

5 mm. In verband met de vereiste levensduur van de kathode van 4 à 5 

jaar mogen we Tf niet groter kiezen dan ongeveer 2250°K; een veilige 

waarde voor If blijkt ca. 8.5 A. 

Voor een optimale ionisatie-efficiency l (par. 4.2.2.) behoort V""'> 1 oo 
Volt. Daa~it de in ~.5.21.3. gemeten IV karakteristiekJbij lf 8.5 A, 

blijkt dat het kanon reeds bij V~~ 50 Volt in het verzadigingsgebied 



~b6-

K.fiT~ode 

~UR-DRuPool Q.S 
-·-·-· 

~Diec..vu L'bv n cle.L 

0 10 ~0 (mm) 



wordt bedreven, zullen we in de meetsituatie het kanon in dit gebied be

drijven. In par. 5.21.4. bekijken we het effect van een aangelegd poten

tiaalverschil tussen kathode en pierce-elektrode op de emissiestroom 

en de elektronenbundelstroom ~n de ionisatieruimte (c.f. par. 4.23.1.). 

5.21.2. De kathode: verzadigingsemissie, temperatuur en levensduur 

In par.4.2.3~ hebben we bij verschillende waarden van de effectieve gloei-

lengte van de kathode de verzadigingsemissie Is berekend als functie 

van de kathodetemperatuur Tf. 

We meten nu de verzadigingsemissie I: = ~ Is als functie van If (voedings

stroom door de kathode). We brengen daartoe de anode en extractor op een 

positieve potentiaal van 300 Volt t.o.v. de kathode én de pierce-elektrode 

(zie figuur 5.2.2.). De zo gemeten I: is dus alleen de elektronenstroom 

__ '31oo V6-U 

figuur 5.2.2. 

* vanaf de anodezijde van de kathode: Is = ! Is • We hebben de potentiaal 

van de pierce-elektrode gelijk aan de kathode potentiaal gehouden, opdat 

de meting niet verstoord wordt door een lekstroom tussen pierce-elektrode 

en kathode via een gemeten lekweerstand van ongeveer 200 k~. 

In figuur 5.2.3. is de gemeten Is* uitgezet tegen If op een log-lineaire 

schaal. In het gemeten If bereik n.l. van 8.3 A tot 9.5 A meten we een 

* Is van ongeveer 1 mA tot 10 mA. Vergelijken we deze waarden met de be-
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figuur 5.2.3. 

rekende waarden van Is als functie van Tf (figuur 4.2.10~) dan vinden 

we bij b.v. een effectieve gloeilengte van 5 mm een bijbehorende Tf

bereik van 2250°K tot 2450°K. 

Dit temperatuurbereik is niet Ln overeenstemming met Tf(If) van fig. 

4.2.6; nemen we echter aan dat ongeveer 5 Watt van het toegevoerd ver

mogen door geleiding wordt afgevoerd 1 dan vinden we wel een goede over

eenstemming. Deze 5 Watt komt overeen met een temperatuurgradient van 

ongeveer 1000 °K/mm. 



In verband met de vereiste levensduur van de kathode van 4 à 5 jaar 

mogen we de werktemperatuur niet hoger kiezen dan ongeveer 2250°K, 

{zie figuur 4.2.8.)ofwel If mag niet groter worden dan ongeveer 8.5 A. 

Tijdens metingen brengen we If op 8.5 A. Na de metingen brengen we 

If terug op 7.5 A (zeer lange levensduur). 

Inde meetsituatie hebben we dus: 

If :::: 8.5 A 

Tf ~ 2250°K 

eff. gloeilengte 5 mm (schatting) 

Is"t. = ~ Is ~ 1.6 mA. 

De verzadigingsstroomdichtheid van de elektronenbundel tussen anode en 

kathode bedraagt dus 0. 32 fhR-JI-h~'1. 

De lengte van de anode-opening bedraagt 3 mm; we nemen nu aan dat de 

elektronenbundelbreedte, dit is tevens de lengte waarover de molecuulbundel 

geioniseerd.wordt, ongeveer 3 mm bedraagt. 

5.2.1.3. IV-karakteristiek van het elektronenkanon 

Zoals in par. '-1. 2.3. beschreven is, zijn we bij het ontwerp van het elektro

nenkanon uitgegaan van een pierce-elektronenkanon. In het ruimteladings

gebied van dit kanon kunnen we een vlakke elektronenbundel creëeren met 

hoge stroomdichtheid (pierce-elektrode op dezelfde potentiaal als de 

kathode). 

We meten nu bij verschillende waarden van If de emissiestroom Iem (dwz 

de elektronenstroom vanaf de kathode naar de anode en door de anode ope

ning) als functie van de anode-kathode spanning Va (zg IV-karakteristiek). 

De ionisator schakelen we als aangegeven in fig. 5.2.4. Het resultaat van 

deze meting is geschetst in fig. 5.2.5. 



De overeenkomst van deze curven in het ruimteladingsgebied met die 

verkregen mbv de formule van Child ( "'gl. 4.2.10) is slecht, zelfs 

als we een anode-kathode afstand van 2 mm ipv 3 mm veronderstellen. 

, 
s.o / . 8JA 

-1.0 8 .b ff 

1.0 

100 ISO 2.00 

figuur 5.2.5. 

We zien dat de verzadigingsemissie bij bv lf = 8.5 A reeds optreedt bij 

Va ~ 50 Volt ipv Va~ 100 Volt. Een mogelijke verklaring lijkt de 

volgende: doordat de anode-kathode afstand iets kleiner is dan 3 mm 

ofwel doordat de kathode niet precies in het centrum van het kanon is 

geplaatst, zal de elektronenbundel tussen anode en kathode divergeren. 

De' ruimtelading tussen anode en kathode is dan kleiner dan bij een 

lint-vormige bundel, waardoor de elektronenstroom reeds bij lagereVa 

verzadigd zal zijn. Voor een optimale ionisatie-efficiency (par. 4.2.2) 

nemen we Va> 100 Volt, zodat we dan het elektronenkanon in het verza

digingsgebied bedrijven. Door nu de pierce-elektrode op een negatieve 

potentiaal to~ de kathode te brengen, kunnen we de ruimtelading tussen 

anode en kathode vergroten, waardoor de elektronenstroom weer ruimte

ladingsbegrensd zal zijn. We moeten daarom de werking van de pierce

elektrode experimenteel onderzoeken (par. 5.21.4.). 



5.21.4. Invloed van de Pierce-elektrode potentiaal op de emissie

en elektronenbundelstroom 

Door een potentiaalverschil aan te leggen tussen pierce-elektrode en 

kathode veranderen we het veld tussen kathode en anode; we kunnen op 

deze manier het gedeelte van de emissiestroom, dat door de anodeo_pe

ning gaat en dus elektronenbundelstroom wordt,beÏnvloeden. 

We refereren weer alle potentialen aan de kathode-potentiaal. 

Met een zo goed mogelijk veldvrije ionisatieruimte ( V~= V~ ) 

meten we bij verschillende waarden van Va de emissiestroom Iem' 

en de stroom I~~ op de anode als functie van Vp (di de potentiaal 

van de pierce-elektrode). If ~ 8.5 A; Iem is weer de stroom, die niet 

naar de pierce-elektrode gaat. 

In de veldvrije ionisatieruimte wordt de elektronenbundel nu niet afge

bo!en, zodat de gemeten I~ de stroom voorstelt, die buiten de ionisa

tieruimte op de anode terecht komt (zie fig. 5.2.6.). 

~~ 

/ 
I 

~ 

/ 
/ 

I 

figuur 5.2.6. 

De elektronenbundelstroom Ib in de ionisatieruimte wordt nu gegeven door: 

I = I - I b em llJI... 
(5. 2. I.) 

Bij een stroom door de kathode If ~ 8.5 A is in figuur 5.2.7.a. en b. de 

gemeten I~n.. en I~h. geschetst als functie van Vp . Daaruit hebben we 

mbv (5.2.1) Ib bepaald als functie van Vp (fig. 5.Ä7.c). 
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Bij positieve Vp zijn I~~, I~~ en Ib constant. In de buurt van Vp~ 0 

Volt zien we een piek optreden 1n I~ en I~ terwijl Ib nauwelijks ver

andert. Waarschijnlijk worden bij positieve Vp ook elektronen van de 

anode-zijde van de kathode naar de pierce-elektrode getrokken. In de 

buurt van V = 0 V komen deze elektronen op de anode terecht. Dat er p 
geen effect te zien is op het verloop van Ib is te begrijpen omdat de 

kathode niet precies in het centrum van het kanon (dwz op 3 mm afstand 

van de anode) is geplaatst; daardoor divergeert dan de elektronenbundel, 

zoals we in par. 5":2.1.3. als vermoed hebben. Bij negatieve Vp neemt I..etk. 

geleidelijk af; de divergentie van de bundel wordt kleiner, zoals we 

goed kunnen zien aan de vrij sterk afnemende I~ en de toenemende Ib in 

dit gebied. Daardoor neemt de ruimtelading tussen kathode en anode toe. 

De elektronenbundelstroom wordt dus ruimteladingsbegrensd bij negatieve 

Vp. Mbv figuur 5.2.7. is in figuur 5.2.8. de verhouding Ib/I~ als func

tie van Vp gegeven; we vinden bij bv v~ = 190 Volt een optimale Ib/I~~ 

bij Vp ~ - ~0 Volt; bij deze waarde van Vp is de transmissie van elektro

nen door de anode-opening optimaal. 

110 

~;, ;ul .. t...- k 4(.:/t,cl.. 
n;a~~vhf V~(v~) 

5"0 

/0 

r+ (%) 1 r,..... 

Vp(V~) 

-f>o -l..{o -lo o 10 'IO 6o 

De. ~kc.l...:4 ~clt...l-/~ss:~ rtv-od\o-.. Tk/r~· a), 

J..._~ ~ _...e........_ p~t-c: ... a..R.'\.:>"Lvcc:l....J. -~~ p...u..~"c.o.-~h--trr:J.-.. 
~ 'K_~cl... ( V-p). 

figuur 5.2.8. 



5.2.2. De elektronenbundel ter plaatse van het ionisatiecentrum 

5.22.1. Inleiding 

Om het effect van de verschillende detectorparameters op de dikte van de 

elektronenbundel in het ionisatiecentrum (par. 5.22.2) en op de afstand 

extractor-elektronenbundel (par. 5.22.3) te kunnen onderzoeken gaan we 

als volgt te werk. We scannen de detector over een dunne (0.2 mm 

(/J) continue argonbundel mbv de drie detectormicrometers in een vlak door 

de bundelas, loodrecht op de extractor, en meten het signaal. Tijdens 

deze zg horizontale detectorscans of H-scans verandert de potentiele 

energie van de geïoniseerde bundelmoleculen in hun ionisatiecentrum; daar 

de transmissie van de ionen door het quadrupool massafilter afhangt van 

de ionenenergie zijn de gemeten curven niet zonder meer op te vatten als 

elektronen bundel profielen; door de keuze V = 80 Volt is dit transmis-ex 
sie-effect klein (par. 5.3.3). 

5.22.~. Dikte van de elektronenbundel in het ionisatiecentrum 

Door de negatieve lenswerking van de anode opening komt de elektronenbun

del als een divergerende bundel de ionisatiekamer binnen. Door een nega-

tieve vp verwachten we deze divergentie en dus ook de dikte van de 

elektronenbundel in het ionisatiecentrum te verkleinen. 

Om de invloed van een negatieve potentiaal van de pierca-elektrode Vp 

tov de kathode op de dikte van de elektronenbundel en de grootte 

van het detectorsignaal te onderzoeken zijn in detectorinstelling1(appen

dix J) ) horizontale detectorscans uitgevoerd bij verschillende waarden 

van Vp (zie figuur 5.2.9}, hierbij is steeds I~= I mA gehouden. 

De hiervoor benodigde verandering in If ( ~ 8.5 A) is zeer gering. 

In grafiek 5.2.10 is de halfwaarde~breedte van deze H-scans uitgezet 

als functie van Vp 

We zien dat de elektronenbundel het dunst is bij Vp 10 Volt 

( eL 1111 I. 35 mm) terwij 1 het detectorsignaal daar niet optimaal is. 

Een verklaring lijkt de volgende: 

Het detectorsignaal is optimaal als de ionisatie-efficiency "1 """ T-t/ d. 

(zie par. 4.2.2) optimaal is; nu neemt de divergentie van de elektronen-

bundel bij afnemend Vp 

I .b neemt tot Vp 

weliswaar af maar de elektronenbundelstroom 

~- 40 Volt toe (figuur 5.2.7) en daarmee de 

ruimtelading in de bundel, zodat door dit effect de elektronenbundel weer 

divergeert. 
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Het detectorsignaal ~s blijkbaar maximaal bij Vp ~ - 20 Volt; daar 

is cL~ 1.55 mm en I.&-~ 0.44 mA (V"'- = 190 Volt). Voor de ionisatie

efficiency ~ vinden we dan (par. 4.4.2) voor een argonbundel met 

#IJ= 1000 m/s: 

[.{, * (o-' 9 *I. SS" -trlo- 3 

-~ 
~::S.3.Y..IO ionen /molecuul 

Voor de verandering van de elektronenbundelprofielen en voor de verschui

v~ng als functie van Vp hebben we geen verklaring. 

De beperkte transmissie van de ionen door de quadrupaal (par. 4.3.3) is 

er de oorzaak van dat het aantal ionen/molecuul dat gedetecteerd wordt 

een factor l5 kleiner is dan het aantal ionen/molecuul, dat gevormd wordt. 

5.22.3. Elektronenbundel-extractor afstand 

In par. 4.2.4 hebben we de elektronenbanen berekend als functie van V~ /(V~-V~ 

en daaruit de elektronenbundel-extractor afstand ~0 
als functie van V~j(V~-V~) (Zie figuur 4.2.13). 

In deze paragraaf meten we mbv horizontale detectorscans ~o bij verschil

lende waarden van ~- V..e,c bij een constante Va. = 190 Volt (t.o.v. 'K'~-4t.oc:At.) · 

Bij iedere scan nemen we voor ~o die waarde van de bundelas-extractor 

afstand, waarbij het detectorsignaal maximaal is. 

In figuur 5. 2. 11 ~s de zo gedefinieerde !:io uitgezet als functie van \Ptl- V~;. 

de overeenkomst met de berekende 1o van par. 4.2.4 is slecht (stippellijn). 

We heb.ben berekend dat dan de invloed op het veld in de ionisatieruimte 
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door de doorwerking door de extractie opening van het veld tussen extractor 

en quadrupool erg klein is, zodat dit effect zeker niet de oorzaak is van 

de gevonden discrepantie. 

Misschien moet de oorzaak gezocht worden in het feit dat de potentiaal ter 

plaatse van de anode-opening kleiner is dan Va • 

5.2.3. Optimale ionisatorinstelling 

In de vorige par. hebben We de effecten gezien van Vp en Vou, -ll.t"c 

op de elektronenbundel in het ionisatiecentrum. In deze paragraaf zoeken 

we een optimale ionisatorinstelling, dwz we zoeken die waarden van Vp 

én vet- vlo,( waarbij het detectorsignaal optimaal is. 

We fixeren daartoe de molecuulbundel (0.2 nnn ~) op een afstand van 2.5 nnn 

van de extractor en bij verschillende waarden van Vp varieren we 

V~-V~ en meten het detectorsignaal; we houden daarbij weer I~~= I mA 

(detectorinstellingj}Van het resultaat hebben we een signaalhoogtekaart 

gemaakt met Vp en VOl."-- V~ als variabelen (figuur 5. 2. I 2); we vinden 

een flauw optimum in het detectorsignaal in de buurt. van: 

Vp = - 25 Volt 

V4-V~ = 55 Volt 

bj: Vc.. I90 Volt 

V~ 80 Volt 

-3o 
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In deze ionisatorinstelling is bij I.e.""-= I mA de elektronenbundelstroom 

Ib (par. 5.21.4). 

T~ ~ 0.46 mA 

De elektronenbundeldikte: I.65 mm (par. 5.22.2). De potentiaaldaling tgv 

ruimtelading in het ionisatiecentrum :f0 = 2.5 mm: l:.V = 4(~ I) Volt (par. 

4.2.5). De kinetische energie van de elektronen bedraagt I53 eV in _yo= 

2.5 mm; de potentiaal aldaar tov de extractorpotentiaal: V ~ 13 eV (par. 

4.2.5) . De ionisatie-efficiency: 
-s "1. ( too o V.s) 't=t $ • .3 * I o ( ! \{, z. '·) 

In par. 5.22.2 hebben we gezien dat het signaaloptimum bij toenemende 

lvp\ zich naar de extractor toe beweegt ( Va.- Ve...,.; ::: (...o&...J+--...-1; ) • 

Veronderstel dat dit komt doordat bij toenemende Vp de elektronenbundel 

naar de extractor toe beweegt. We kunnen dan bij de metingen in deze 

paragraaf, waar de afstand bundelas-extractor constant is, verwachten dat 

we bij toenemende VP , V~- V~ groter moeten nemen om het detector

signaal constant te houden. Deze tendens is inderdaad goed te zien in fig. 

5. 2. 12. 

5.3. Metingen aan quadrupaal 

5.3.1. Gepiekte structuur van massascans 

In figuur 5.3.1 zijn bij verschillende waarden van de resolutie R gemeten 

massascans geschetst _rond de argon massapiek met en zonder argonbundel 

(detectorinstelling 2); onder een massascan verstaan we het signaal, ge

meten als functie van de CM-instelling bij vaste resolutie R. 
f.VL uo..r 1e. r-e.._ 

(d.w.z.~mplitude van de wisselspanning V (vgl. 4.3.I). We refereren 

de CM-waarde aan de bijbehorende potmeterstand en/of aan een met V even

redige spanning Vcm·) 

Maw in de stabiliteitsdriehoek van figuur 4.3.7 meten we het signaal 

langs de lijn met constante Resolutie van de linker stabiliteitsgrens 

tot de rechter stabiliteitsgrens. 

We zien: 

1. Lpv een massapiek per scan meerdere signaalpieken. 

2. de meest linkse massapiek geleidelijk verdwijnen bij toenemende resolu

tie. 



We kunnen deze verschijnselen het best begrijpen aan de hand van het 

stabiliteitsdiagram van par. 4.3.4. 

figuur 5.3.2. 

In par. 4.3.3. hebben we de veronderstelling gemaakt, dat de transmissie 

van de ionen door de quadrupool en het afbuigsysteem optimaal is als qe 

ionen de quadrupool in de buurt van de quadrupool-as verlaten. We zagen 

dat we dan in het stabiliteitsdiagram ~-fo lijnen kunnen aangeven met 

~-waarden, welke aanleiding geven tot een transmissieoptimum, ofwel een 

intensiteitsoptimum in het detectorsignaal. Vooral ~x zou dan bij massa

scans een belangrijke rol spelen (par. 4.3.4). 

De lijn met constante resolutie snijdt een aantal malen de genoemde 

i?o-(!>x lijnen, zodat we daarmee de gepiekte structuur van de massa

scans kunnen verklaren (1). In figuur 5.3.2. is ook duidelijk te zien dat 

bij toenemende resolutie steeds de meest linkse signaalpiek zal verdwij

nen (2). 

We zullen nu nog aantonen dat de gepiekte structuur inderdaad nauw samen

hangt met f3x . 
Het aantal door de ionen doorlopen h.f. perioden in de eigenlijke quadru

pool ( ~~ = 104 mm) bedraagt bij de gemeten massascans (VL = 90 V, c.f. 

vgl. 4.3.29): 

N = 14.7 h.f. perioden. 
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Met figuur 4.3.9 ZLen we dat we dan intensiteitsoptima kunnen verwachten 

als: 

q/qgrens = 0.999, 0.987 en 0.959. 

Daar q ~V (of Vcm> (vgl. 4.3.4) geldt: 

q/qgrens 

met lfc..._, 9~ de \{~>..-waarde behorende bij het snijpunt van de lijn met 

constante resolutie en de rechterstabiliteitsgrens. Uit de gemeten massa

scan bij R = 470 zien we, dat de pieken optreden bij v~~c.m.1~ .. 1= 0.9944, 

0.972 en 0.939. De overeenstemming met de theorie lijkt dus niet erg goed. 

Nemen we echter voorN= 15.4 ipv 14.7 h.f. periodes dan verwachten we 

signaalpieken bij: 

q/q = 0.994, 0.972 en 0.938. grens 

Een systematische fout Ln de berekening van het aantal h.f. periodes 

ligt dus voor de hand. We weten dat bij Vi = 90 V, N = 14.7 h.f. periodes 

en bij Vi 83 V, N = 15.4 h.f. periodes 

Wellicht is door de doorwerking van het veld tussen extraeter en quadru

pcol (16 V/mm), door de extractie opening, op het veld in de ionisatie

ruimte (5.7 Vfmm) de potentiaal in het ionisatiecentrum ( ~0 = 2.5 mm) 

wat lager dan berekend. 

We geven daarom nog een massascan, opgenomen bij een veel kleinere v~~ 

n.l. V.._y. = 20 Volt (zie figuur Ç3,3 ). 

Viisin dit geval Vi 26 Volt en N = 27.4 (WS-5.a, 172). We vinden 

signaal optima bij: 

V CmfVch..J'r.&hS = 0.998, 0.992, 0.980 en 0.961. 

Uit figuur 4.3.8. lezen we af dat we bij N = 27.4 signaal optima kunnen 

verwachten bij: 

= 0.998, 0.991, 0.979 en 0.962. 

dus een goede overeenstemming. 



5.3.2. Optimale resolutie-instelling 

Bij de massascans van fig. 5.3.J hebben we steeds de telsnelheid van het 

signaal en de achtergrond op de signaalpiek in de buurt van Vcm = - 3.80 

Volt gemeten. In fig. 5.3.~~. is mb· hiervan de telsnelheid van de bundel

iunen en de signaal/achtergrond verhouding als functie van de resolutie 

geschetst. 

We willen een zo groot mogelijke signaal/achtergrond zonder al te veel 

verlies ~n het bundelionensignaal; we kiezen daarom R =492: het bundel

signaal is dan nog vrijwel optimaal (33.5 kHz) terwijl ~ signaal/achter

grond ongeveer maximaal lijkt (5.8). 

' 

p.._,_ s a-l..._~ 
25" -k f s-. ~-l4 __,.... 

I I I I I 't'f'l ·lt,a 1/fo '~1"' "1' '161 "'' 'ltfo 

5.3.3. Ionenenergie afhankelijkheid van de transmissie 

In par. 5.3.1 hebben we de opslitsing in signaalpieken van een massascan 

trachten te verklaren, door aan te nemen dat de transmissie van vrijwel 

mono-energetische ionen door de quadrupool en het afbuigsysteem optimaal 

is als de ionen de quadrupool op de quadrupoolas verlaten. 

In deze paragraaf onderzoeken we bij een vaste quadrupooi-instelling 

(R = 486, Vcm = 3.80 Volt) het signaal bij variatie van de ionen-energie. 

Daartoe voeren we horizontale detectorscans uit over een dunne (0.2 mm 0) 

continue argonbundel met een opzettelijk slecht gefocusseerde elektronen

bundel (pierce-elektrode op kathode-potentiaal); we varierende bundelas 

extractor afstand van 0 tot 4.5 mm. Om veranderingen ~n het detectorsig

naal bij kleine variaties van de extractorpotentiaal te kunnen waarnemen, 
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figuur 5 • 3 • 6 

nemen we Va-Vex = 20 Volt (V~ = 190 V), zodat de potentiaal van de bundel

ionen met de bundelas-extractor afstand varieert van Vex tot Vex + 12 Volt. 

In figuur 5.3.4 is het resultaat van deze H-scans geschetst voor Vex = 

0, I, 2, 3 en 4 Volt; om het effect van de ionen-energie goed te kunnen 

waarnemen, delen we deze H-scans op een soortelijke H-scan bij Vex = 80 

Volt{ fig. 5.3.$)waar, zoals we zullen zien, het detector signaal minder 

varieert met de ionenenergie (fig. 5.3.6, bij Vex = 2 Volt). 

Dezelfde procedure is herhaald bij Vex = 9, 10, 11 en 12 Volt (figuur 

5.3.1; gereduceerdeH-scan bij Vex = 11 V: fig. 5.3.8). 

We bekijken nog het detectorsignaal bij hogere ionenenergiën; met een re

ële elektronenbundel (Vp =-25 Volt) meten we in detectorinstelling 3 

het signaal als functie van V ex (fig. 5. 3 .j). De ionenenergie varie.ert 

hier van 20 eV tot 135 eV. 



-86-

' r ' 1 3 

--Rori.'k>k~ ~.dors~.r 

b d '\rl..t.s c:..e...: ~ J... t..:> o. Gt... Je."
IVlJ..-,... V Lx . 

1 f}.. .3 '-/ 



-81-

In de figuren 5.3.6 en 5.3.F en 5.3.J zijn duidelijk signaalpieken te 

zien. We kunnen deze signaalpieken begrijpen door weer aan te nemen 

dat de transmissie van de ionen door de quadrupcol en het afbuigsysteem 

optimaal is als de ionen de quadrupcol in de buurt van de quadrupoolas 

verlaten. Transmissieoptima en dus signaaloptima treden dan op, bij een 

constante quadrupoolinstelling, bij bepaalde ionenenergieen (par. 4.3.3). 

Er geldt dan (vgl. 4.3.30): 

(V·)-'h.- rv.)-'h.. =-
t ~ \:L'l,.-tl 

\ 

140~ 

met (Vi)n en (Vi)n+l de potentiaal van de ionen op hun geboorteplaats in 

de ionisator, behorend bij twee opeenvolgende signaaloptima. Omdat de 

quadrupoolinstelling bij de metingen, die hier worden besproken, dezelf

de is gehouden is (!> constant, of: 

-'1'7. -'/'1.. 
(yJ~ -(V~ )~+1 constant, voor twee opeenvolgende sig-

naalpieken. 

In figuur 5.3.10zijn daarom de gereduceerde H-scans en fig. 5.3.9 gege-_,,,. 
ven met langs de horizontale as v~ ipv de bundelas-extractor afstand resp. 

Vex• V~ is hier berekend met vgl. 4.2.16, waarbij rekening is gehouden 

met een potentiaaldaling door ruimtelading van de elektronenbundel (par. 

4.2.5). 

\.{x (i.o.v. ~q.rdt) Vo-U,) __. 

IO 30 1110 

figuur 5.3.~. 

lt D 
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We kunnen duidelijk opgesplitste globale pieken onderscheiden op een 

onderlinge steeds equidistante afstand: 
-12 (' \-'ll _1/"2.. 

(V~._),.. - "V;:Jn":.• ~ o.os- V 

zodat f.. = ïdo * o.'os = 0.14, een redelijke waarde voor (3::3 (zie fig. 

4.3.7). Een voorzichtige afschatting van de afstand tussen de subpieken 

van de genoemde pieken geeft: 

C -1/,_ ( )- '/1. V.\ - v. :::: o.oo8 d).." t 1')..+1 

zodat ~ = 0. 92, een redelijke 0x. -waarde (fig. 4. 3. 7). 

We concluderen: de ionenbeweging in de y-richting (de focusserende rich

ting) is verantwoordelijk voor de globale piekstructuur van het detector

signaal als functie van de ionenenergie en is daarmee voor deze afhanke

lijkheid het belangrijkst; de ionenbeweging in de x-richting is verant

woordelijk voor de ops~itsing van deze globale pieken ~n subpieken. Uit 

figuur 5.3.~ zien we dat het detectorsignaal maximaal is bij een ionen

energie van ongeveer 90 eV. Bij de optimale ionisatorinstelling (par. 

5.2.3) is de potentiaal in het ionisatiecentrum jo = 2.5 mm gelijk aan 

Vex + 13 Volt, zodat we voor een optimale detectorinstelling kiezen voor 

Vex = 75 Volt. 

5.3.4. Signaal met en zonqer korte segmenten 

In detectorinstelling 4 hebben we het effect van de korte segmenten 

van de quadrupaal op de transmissie van de ionen onderzocht. In figuur 

5.3.10.a is een massascan gegeven (massa 40, R = 290) in de normale meet

situatie dwz met alleen wisselspanning op de korte segmenten. In figuur 5· ~.Jo. 

~ is een massascan geschetst met ook op de kleine segmenten wissel-en 

gelijkspanning. De quadrupoolvoeding wordt nu anders belast; de resolu-

tie instelling, die overeenkomt met die van massascan (5.3.17.~ vinden we 

in deze meetsituatie bij die resolutie, waarbij de gemeten massascan 

dezelfde vorm heeft als die van figuur 5.3.~[; dit is het geval bij 

R = 260. In vergelijking met massascan a. is het signaal op Vcm = -4.27 

Volt met ruwweg een factor 3 gedaald. Deze tendens is geheel in overeen

stemming met de verwachte toename van de transmissie van ionen door de 

quadrupool, als op de kleine segmenten alleen wisselspanning wordt aan

gebracht. 
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5.4. Metingen aan afbuigsysteem 

In detectorinstelling ~ meten we het signaal bij verschillende V~ 

en V IY\o.'lJ' bij constante VW = - 500 V (fig. 5.4 .1). Daar ten tijde 

van deze meting geen hoofdbundel beschikbaar was, hebben we deze meting 

uitgevoerd op de massa -18 piek van de achtergrond. 

We zien· dat het signaaloptimum bij afnemende V~~~ verschuift naar iets 

kleinere waarde van V~: een mogelijke verklaring is:naarmate de deel

tjes met een grotere snelheid het afbuigsysteem binnenkomen moeten we 

de veldsterkte tussen de afbuigplaten vergroten opdat de ionen niet op 

de cM.t.w-elektrode terecht komen. De signaal-optima worden ook breder 

naarmate V "'tVJ.n' afneemt. Voor kleine V "'~'\T"' zal het signaal dan ook min

der gevoelig zijn voor eventuele variaties in Vtrek en Vduw· 

Voor b.v. Vm,,AI\T = V trek = - 500 Volt vinden we (in optimum:V du!W::::::-287 V) 

Vn4-Vc 
Vetw..>- Vï.. 

1. 65' 



een goede overeenstemming met de Ln par. 4·Y· berekende waarde van 

1.66, waarbij we aannamen dat de ionen midden tussen de afbuigplaten 

het afbuigsysteem binnenkomen. 

In de optimale ionisator instelling van par. 5.2.3 is bij Vex = 75 Volt 

(detectorinstelling 6 ) in figuur 5.4.2 het detectorsignaal gegeven 

van een continue argonbundel bij Vtrek =V~~~ = - 600 Volt als functie 

van Vd ; het signaal is optimaal bij Vd = -370 Volt. Hier vinden we uw uw 
dus: 

v~_v.:: 

v~-v~ 
= I • 50, 

een andere waarde dan we vonden bij de vorige meting; de oorzaak hier

van is niet bekend. 

-V~ ( VtX;t.)--... 

3oo 

figuur 5.4.1. 

~ofrr- t')Oi':'aJ )?- ~~~ V~-=- 5Dc V k; ~-~ 
~ VrJ..IA"W > ".J; ~~i.Ût-cÁ.< w~~ ~ ~ VIY'l~"\r 
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figuur 5.4.2. 

5.5. Pulsverwerking 

5.5.1. Pulshoogte spectrum 

Van de pulsen, die uit de multiplier komen ZLJn pulshoogte-spectra op

genomen op de 16-piek van de achtergrond (de hoofdbundel was tijdens 

deze meting niet beschikbaar); in detectorinstellingJis in fig. 5.5.1.a 

het pulshoogtespectrum geschetst. In fig. 5.5.1.b is het pulshoogtespec

trum gegeven zonder ionen (door het spectrum op te nemen bij een maxi

male resolutie van de quadrupaal R = 1000). 

We hebben nog een pulshoogtespectrum opgenomen, nu met alle ionisator

componenten op aardpotentiaal en met de gloeidraad uit; het verschil 

van dit spectrum en dat van b. is zeer gering: we hebben blijkbaar geen 

ruisbijdrage van fotonen en metastabielen(door ionisator-geometrie en 

het afbuigsysteem). Een goede ionen-signaal/ruis verhouding vinden we 

bij een lower level ~ 400mV. Bij dit lower level (400mV) zijn alle 

voorgaande metingen uitgevoerd. 
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5.5.2. Telsnelheidseffecten 

Onder de telsnelheidYvan de meetpulsen in een kanaal, verstaan we het aan

tal pulsen, dat per tijdseenheid in dat kanaal geteld wordt. Bij een 

grote molecuuldichtheid in de bundel zal de telsnelheid van de gedetec

teerde deeltjes, vooral in de top van het looptijdspectrum, aanleiding 

geven tot zg telsnelheidseffecten. 

Immers bij hoge telsnelheden zal door de dode tijd in de pulsverwerking 

door de detectorelektronika, het aantal gemeten pulsen kleiner zijn dan 

het aantal ladingspulsjes, dat de multiplier afgeeft. Door het snel wis

selende pulsaanbod gedurende de tijdschaal van het looptijdspectrum zal 

de instelling van de detector elektronica tijdens het spectrum niet ge-
" ---· ·-·-· ----

heel constant ZlJn, zodat we geheugen-effecten kunnen verwachten in de 

deeltjes-detectie. 

Teneinde dit telsnelheidseffect te kunnen meten, meten we twee gelijkvor

mige looptijdspectra, een mét in de top een hoge telsnelheid en een met 

in de top een lage telsnelheid. Deze meetsituatie kunnen we realiseren, 

door de molecuulbundel in het detectQrvat te diafragmeren met o.S mm ~ 

resp. 0.2 nnn 0 diafragma opening. De chopperfrequentie, de bundeldruk p 
0 

en de detectorinstelling houden we tijdens deze metingen constant, zodat 

de vorm van het looptijdspectrum niet zou mogen veranderen. 

Het quotiënt van de zuivere looptijd spectra wordt gegeven door: 

Q. = 
1.. 



- .9tt-

met t. en n. de gemeten spectra met resp. de hoge (teller) en de lage 
l 1 

telsnelheden (noemer) 

en at en an de achtergrond behorend bij deze spectra 

Veronderstellen we dat bij de relatief lage telsnelheidsmeting geen tel

snelheidseffecten optreden, dan kunnen we schrijven: 

n. - a = S .• 
1 n 1 

met Si het ideale spectrum, dus zonder telsnelheidseffecten. We be

schrijven nu het telsnelheidseffect mbv de vervormingsfunctie f(v): 

(c is een constante); f(y) = 0 komt overeen met geen telsnelheids

effect. 

Mbv ( !>.5'.1 ) en ( ~"':5.1 ) kunnen we voor f(Y) schrijven: 

(5.5.3) 

fCv)~ 1- ( 5.I;. y) 

De waarde van c bepalen we uit de waarde van Qi in de buurt van de 

achtergrond; immers daar verwachten we geen telsnelheidseffect, dus 

f(y) = 0 zodat Qi = c. 

Alle metingen zijn uitgevoerd in detectorinstelling met de 

koperen nozzle 85 mm rJ op kamertemperatuur en met de smalle (I .5 mm) 

spleet van de eerste chopperschijf. De meettijd per spectrum is in 

de orde van enkele uren om een kleine statistische onzekerheid te ver-

krijgen in de gemeten spectra ( < 0.5 %) • 

In figuur 5IIis f (V) ~itgez~~-,f~tie van, de, telsnelheid -.J ;~~-t;ë·t 

spectrum met de relatief hoge telsnelheid (brondruk p
0 

= I!JS" torr, de tel

snelheid in de top van het relatief lage telsnelheids-spectrum is ongeveer 

14kHz). 

De lineaire toename van f(y) zou kunnen duiden op een dode tijd van ca. 

2flsec in de pulsverwerking door de detector elektronica. De lus in de fi-

guur duidt op geheugen-effecten. We tekenen hierbij het volgende aan: het 

referentiespectrum (lage telsnelheidsspectrum) is hier waarschijnlijk niet zonde 

telsnelheidseffecten. Hierdoor wordt de helling in f(v) kleiner; de met 

deze helling corresponderende dode tijd is dus groter dan 2)Asec. Ook de lus 
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10 deze figuur wordt daardoor vertekend. We geven nog f(~), berekend uit 

spectra, die gemeten zijn bij een brondruk p ~ 3~S torr. De telsnelheid 
0 

10 de top van het referentiespectrum bedraagt 25kHz( ~:30J.A.M... -$.5.3.). 

We zien: 

l. pas bij Y ~ 20kHz een lineaire toename van f(v); dezetoename corres-

pondeert met een dode tijd van ca. 1.3 rsec. 

2. de opgaande flank van het looptijdspectrum (korte looptij den) zou meer 

vervormd worden dan d~jneergaande flank. Waarschijnlijk is de hoge tel

snelheid van het referentiespectrum hier debet aan. 

Conclusie: We kunnen uit de figuur S.~.2. en 5".'5".3 duidelijk ernstige 

telsnelheids-effecten waarnemen. Echter, bij gebrek aan twee 'gelijkvormige' 

spectra met lage telsnelheid (ca. 5 kHz) in de top van het referentiespec

trum, met bovendien voldoende kleine statistische spreiding ( <. 0.5%), 

kunnen we geen quantitatieve uitspraak doen omtrent dode tijd en geheugen

effecten. Voor juiste interpretatie van alle gemeten looptijdspectra be

hoort dit effect nader onderzocht te worden. 

5.6. Üking van de detector 

5. 6. I. l_nlei<_Hng 

!Ji t een gemeten looptijdspectrum wordt in par. 5.6.2. de detectie-effi

ciency ?;? 0 hepaald, d.i. het gedeelte van de bundelmoleculen, dat ge1o

niSt't•rd èn g<·detecteerd wordt. 

Tt•neinde l1et effectief dett>ctie oppervlak loodrpcht op de molecuulbun-

del en daarmpe de gevoeligheid voor restgasdetectie te schatten, voe-

ren we een V(~rticale en horizontale detectiescan uit ( 5 par ... ó.3.). 

Over de stabiliteit van het detectorsignaal (par. 5 ~.'-/) kunneuwe nog 

geen harde uitspraak doen bij gebrek aan een voldoend groot aantal re

ferentiemetingen in dezelfde detectorinstelling. 

') . 6 • 2 . ! Je t ·~-_i ,, - P f f i r i e n c ,y 

In par. 52."~ hebben we de ionisatie-efficiency afgeschat in de ge--

vonden •JptiJnale ionisatnrinstelling: ïftooa,../4)•.:-53>t1Ds-ionen/molecuul; 

door dt• heperl<te transmissie van de ionen door de quadrupooi en het 

nfbuigsystPem ('Jilr. 4.3.3) verwar-l1 ten we kl · • - -~ een etner aantal gedPtectef'r-

de ionen pt•r J,ij de detPctor langskomend aantal bundelmoleculen ( 'YI ) 
. {0 ; 

we meten nu een looptijdspectrum om deze "7
0 

af t<> S<'hatten. Het aantal 

bundelmolt>(Uit·n (snfdhPid'IT), d:Jt h · d ·· · per c opperpt•ri,, e btJ dP dPtector 

arriveert, wordt gl'gevPn door: 

t:; 1 T(o) 



Met 1(0) de intensiteit van de bundel in voorwaartse richting 

.,llr á~ afstand bron- detectordiafragma 

?C~) de snelheidsverdeling van de moleculen in de bundel 

L1=-2·(1'de open tijd van de bundelspleet van de eerstechopper

schijf per chopperperiode. 

Het aantal bundelmoleculen dat per chopperperiode na een looptijd ~~ ~ 
in het tijdsinterval d~ bij de detector arriveert, wordt gegeven door: 

N('l}-) d.~:: 1;
1 

T(o) ~~ :P(I\J""l-8-)) 1\1~(~) cA.~ (5.b.-a_) 
..-.;...k "l; 

De dichtheid van deze moleculen~~): 

(-tr) = N(fr) cl~ : L. Tlo) v(~) 'P ( '\J(-\})) 
'Yl. p~ 1\J" ( '\9-) dJ- -1 ...e. ~ "G 

Het aantal gevormde ionen in dat tijdsinterval (par. ~.2.2 ): 

Ni "::" /--1 V Th- -:: '"'?. 1r A".. '1"-... ( '19-) 

of met ( 5. b · ?:> ) : 

N; -= 'htr ï
1 

Tto) {ll'"k. ?(v·{~)) '\1(-\7) 
~ l- :ë~ ~ 

Het aantal deeltjes dat in het bijbehorende tijdskanaal! geteld wordt 

in Y chopperperiodes, wordt gegeven door: 

N~ (~) ... \ (~'IJ')o "t1 ic.t I'(o) ~~ p(._,.(~)) '\S"~) (s-.6.5) 

Teneinde (~~~ uit een gemeten looptijdspectrum te berekenen, delen we 

beide leden van ( 5.b.5) door~(~) en integreren beide leden over alle 

looptijden: 
do 

of 

dus: 

J N~(~) ~~~ ~~ ~ 
0 

L N-lt ("")~~:t ::: Y ( "r)'\r\ "t1 ..tvt T ( o) 
~ 

~ N-i: ( ~) ~ ~ 1. 

1(0) berekenen we met 

I (o)-::: ~ N 
1T 

(?. 



waarin K de piekfactor 
• N het aantal moleculen dat per seconde uit de bronopening komt. 

Bij een brondruk Po wordt N bij kamertemperatuur (293°K) gegeven door: 

Met C het geleidingsvermogen van de nozzle (1/s) n 

p
0 

in torr. 

(5 { 1 o) 

In figuur 5.6.1 is een looptijdspectrum gegeven van een argonbundel 

met een nozzle (85flm ~) als bronopening, gemeten in de volgende meet

situatie. 

bron 85;Um ~koperen nozzle, kamertemperatuur, c = 1.05 ~ 10-3 1/s, 
n 

lC= 1.97. 

brondruk p = 500 torr 
0 

chopper: T = 7.21 ~ 10-3 sec 

1.5 mm bundelspleet 

detectordiafragma: 0.5 mm ~' 

detectorinstelling .!3 
aantal triggerperioden Y=J0

5 

tch = 20 }A.sec 

-l~ = 2.009 (m) 

I. = 1.653 (m) 

We vinden dan met ( S. b. (f ) : 

(~ ~ -:: (1. s-g ± 0.05 ) 

van de 

dus A m 
met 

-3 
/0 

Bij I mA emissie verwachten we dan: 

fTJ_
0 

( /0 00 ~A) ~ 3. '2.. IE- I 0- (, 

I o schijf. 

= 0.1963 mm2 

I = 0.5 mA em 

dwz een factor~ 15 kleiner dan de in par. !'~."3berekende "?_ (Jooo~) 

blijkbaar is de transmissie door de quadrupaal en het afbuigsysteem c~. 

6%. 

5.6.3. Gevoeligheid voor restgas-detectie 

De detectie-waarschijnlijkheid van restgas moleculen is afhankelijk 

van de ionisatieplaats van deze moleculen, wegens de variatie van de 

elektronenstroomdichtheid en de acceptance van de quadrupaal over het 

ionisatievolume. 
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We definiëren de gevoeligheid H0 van de detector: 
' 

H-= Jl: J/j -IU)(,':J,~)ctxcl~t!~ (s~611 ~ 
0 'l"l.""' ionis~TIIl-

rvc ...,.tli' 
Met N het gedetecteerde aantal moleculen per tijdseenheid 

~de molecuuldichtheid 

-R.t~.jt"è) de specifieke detectiegevoeligheid, dwz per volume-eenheid. 

Teneinde deze grootheid H0 te kunnen afschatten bekijken we de gevoelig

heid RB voor bundeldeeltjes-detectie ter plaatse ( X0 ,~ 0 ). 

(5". r:, ./2.. 

Met ~het oppervlak van een loodrechte doorsnede van de molecuulbundel 

Met ( 5. G. 11 ) kunnen we schrijven: 

Men kan de verhouding H0/~ beschrijven door het opgeven van een effec

tief detectieoppervlak Aeff: 

(5. ( 13. 

RB wordt hier vervangen gedacht door een constante gelijk aan RB( X 0 ,~ 0 )~ 

voor ( X0 ,~0 ) nemen we de plaats in de ionisatieruimte waar de gevormde 

ionen aanleiding geven tot een optimaal signaal. Voor Aeff kunnen we dus 

schrijven: 
// +ia(x.~)clxd'a 

Ha (xo,~o) 
(:;.~.IS'~ 

en daar ~ evenredig is met het gemeten detectorsignaal SB (bij horizon

tale en verticale detectiescans): 

!I SB ex.~) cAx d.~ ( 1 1 ) fi .e.H = xy-vkt~.< 5. i::> • I 0 

~8 (X<> I ':J.,) . 
Voor Hs (.><o 1 ':} 0 ) = ~rn. kunnen we schrijven (c.f. 4:2._3 ) 

( 1\Tr'h.. is de snelheid van de moleculen in de bundel). 
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Dus: 

We hebben nu twee detectorscans uitgevoerd (optimale detectorinstelling 
) 

app~n~~x P ) met een 0.2 mm ~ argonbundel, n.l. een verticale (x-rich-

ting) en een horizontale detectorscan (y-richting), zie figuur ~-~-2 
a en b. Uit deze figuur schatten we 

'2...1 + 0. '-/ 

Voor de detectorgevoeligheid H
0 
vinden we dan~ ~ W

0
= j. <.>x- 1 o" ~ (! Ç. '- 2.) 

IV 
en met H '1'\. , voor de achtergrond dichtheid 'l'\.. ( CM"~o~) 

(~ = 2.5 kHz,de achtergrondtelsnelheid): 
3 

'Z. S ~ 10 - -1-1 l' rl • • I A~'•; J 
IY\ - .... 2.a +1o ~~ ..... l 
'"' &.6Y-tto-s - ;.) , .. 

De partïële argon restgas druk: 

5.6.4. Stabiliteit van het detectorsignaal 

Zoals we in de inleiding (hoofdstuk I) hebben aangegeven, moeten hoge 

eisen gesteld worden aan de stabiliteit van het detectorsignaal. 

In het experimentele stadium, waarin vöoral de detector zich geduren

de de afstudeerperiode heeft bevonden, is het nog niet goed mogelijk 

een duidelijke uitspraak te doen over de stabiliteit van het detector

signaal. 

We geven hier het signaal in de top en in de achtergrond van twee loop

tijdspectra, opgenomen in dezelfde meetsituatie: 

detectorinstelling 10 

85~~ nozzle 

p
0 

= 500 torr 

1.5 chopperspleet 

105 triggerperiodes 20~sec kanaaltijd 

0.2 mm f/; detectordiafragma. 

met een tussentijd van ongeveer 3 weken. 
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13 mei 1975 (waarnemingsboek ~A, 191) : 

top: 41600 pulsen 

achtergrond: 2550 pulsen 

3 juni 1975 (waarnemingsboek ]_, 169): 

top: 41718 pulsen 

achtergrond: 2300 pulsen 

Overigens hebben we nogal veel last gehad van 'sproei' tussen de trek

elektrode van het afbuigsysteem en aarde, waardoor het detectiesignaal 

perioden van sterke instabiliteit vertoonde . 



Appendix: 4 

Berekening van de transmissie functies van de chopper en de looptijden 

behorend bij begin en eind van de afkap. 

a. Je schijf 

to te;[----
• ,. 

2o1~2rr 

"i:5~·1 

We schrijven lX 1, 2 ipv d 1 en o('l. voor resp. de smalle en brede bundelspleet 

van de eerste chopperschijf. De transmissiefunctie van de eerste schijf 

wordt: 

Ö1 = ~d.,,?.. T (zie figuur) 

~ vinden we door de snijpunten van m1 en m2 te berekenen met td = ~+~o 
; we schrijven steeds ..ifD ::::r(} 

G
1 

(0) 
1 1 

r\} + ol, 2 'ï' ,{j - ol ,, 2 1' ) -= I 

Q_o( I 2.1' I+ óo/l; 6. e!J 
I !- I. 

of t,.e rJ 
Q1 ( ,s-) 1 L ol. rr -::::. ~2. 

:1 - c~ e;~) '2. 

b. 3e schijf, normale mode. 

Snij den we m3 en m2 met 1f0 + t
0 

dan vinden we Ó3 (zie figuur A· :L ) 



-loS-

&3 -= ~i- ol,J '2.. T' 
l -+ L:,ejr.., 

zodat: 
d3 ::. ( 1_ -- _.e -tt t) i" ~~~ ( I + ~t) - ~: 'l ÁP:_ ~ : T 

8" C-0-) = ~ ' I "2. 
-<- o 1 Q_ ( l -+ t>./ ) ( I - ..e +t ~ ) -

De snijpunten m3 met m2 en m3 met m1 geven resp. de looptijden ~~ enif~, · 
behorend bij het begin en eind van de afkap. Er geldt dus: 

zodat: 

Zo ook J-~ (eind afkap): 

o{'l ( I + ÓL.Q ) + o( ~ 2 ( l- _.€ + 1!. -R_) 

8 + ~ A-€ )/ r. ~ T 

c. 3e schijf, selecter mode 



of 

~~ vinden we als het snijpunt van m4 en m2: 

Zo vinden we ook e4 : 

De looptijd~ , behorend bij de top van de transmissiedriehoek, vinden top 
we met: 

Door het snijpunt te berekenen van resp. m1 net m4 en m2 met m5 kunnen we 

de breedte van de top van de transmissie driehoek berekenen (4 )· top · 

De laatste vergelijking is alleen van toepassing bij de smalle (1.5 mm) 

bundelspleet; bij de brede (4.8 mm) is het transmissieprofiel driehoekig 

met een 'spitse' top. 



Looptijd van de ionen in de detector 

Ten gevolge van de eindige diameter van de molecuulbundel, worden op 

hetzelfde tijdstip ionen gecreëerd met verschillende potentiele ener

gie in het ionisatiecentrum; daardoor zullen de ionen met een zekere 

tijdspreiding bij de kathode van de multiplier arriveren: deeltjes met 

dezelfde looptijd~vanaf eerste chopperschijf tot aan de detector wor-

den met een zekere tijdspreiding gedetecteerd. Deze tijdspreiding 

kunnen we klein maken (kleiner dan de kleinste kanaal tijd d.i. 2. 5 ft sec) 

door de extractar-potentiaal tov aarde groot te kiezen. 

We berekenen nu de looptijd van die ionen in de detector, die gecreëerd 

zijn op een afstand van 3 mm resp. 2 mm van de extractor, bij verschil

lende waarden van V ( Vtl-- VJl.?t = 55 Volt); we kennen dan de grootste ex 
tijdspreiding in de detectie van de ionen, die op hetzelfde tijdstip 

gecreëerd worden in een I mm ~ bundel (grootste detectordiafragma is 

I mm ~) met de bundelas op een afstand van 2.5 mm van de extractor. 

We nemen aan dat de veldsterkte tussen ionisatieplaats en extraeter 

constant 1s en verwaarlozen de looptijd door het afbuigsysteem (zie 

tabel 81. ) . 

Bij Vo. -VL..<= 55 Volt 1s de potentiaal in 1 3 mm en 1 2 mm resp. 

10.0 V en 17.0 V ( ) . 

Tabel B:l-

Gemiddelde looptijd en spreiding in looptijd van argon-ionen (gecreëerd 

1n een I mm ~ bundel bij een bundelas-extractor afstand van 2.5 mm) in 

de detector bij verschillende waarden van de extraeter potentiaal V ex 
(tov aarde); Vtt.- V4 = 5S Vod". 

V (V) ex looptijd ( t-sec) spreiding ( r-sec) 

30 9.0 2.5 

40 8.3 2.2 

50 7.6 2.0 

60 7 .I 1.8 

70 6.7 1.7 

80 6.4 1.6 

90 6. I 1.5 

100 5.8 1.4 
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Appendix C 

Berekening van de levensduur van de kathode 

Het aantal Wolfram-atomen N van de wolfram-damp rond de kathode dat per 

tijdseenheid het kathode oppervlak Af treft, wordt gegeven door: 

met v de gemiddelde snelheid van de wolfram-atomen in de damp. 

Bij evenwicht is dit tevens het aantal atomen dat de kathode verlaat. 

Met: 

(c.i.) 

(C.1) 

waarin k de konstante van Boltzmann 

m de massa van een Wolfram-atoom 

p de dampdruk 

kunnen we schrijven: 

• p Rl 
N == (.2 rr yY\.RTf) '/2- (C. 3) 

We kennen nu het verband tussen de dampdruk en de kathode temperatuur Tf 

(zie figuur L/.~. 8 ) , 
zodat we bij iedere Tf het aantal wolfram-atomen kennen dat per tijds

eenheid de kathode verlaat. 

We veronderstellen nu dat, als de massa van de wolfram-kathode tot op 

90% van zijn oorspronkelijke massa is gereduceerd, de kathode is opge

brand; de levensduur t 1 wordt dan gegeven door: even 

tl = O.I even 

met pM de soortelijke massa van wolfram en df de dikte van de kathode, 

of met ( c. .1. ) : 

tleven = 0 •05 f~î l g!T{t 
met f""' = I • 3 ~ I o4 kg/m3 

df 4 ~ I0-5 m 

m 

k 

= I80 ~ I.66 ~ Io- 27 kg ( I80 AMU.) 

= I.38 ~ I0-23 J/K 



vinden we: 

tl = 3.3 ~ 10 even 

met p in torr 

Tf in K. 

-to~-

-3 
A. 
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Lijst van symbolen 

~ dimensieloze grootheid, evenredig met de gelijkspanning 

U op de quadrupoolstaven 

constante 

oppervlak van een loodrechte doorsnede van de elektronen

bundel 

effectief detectie oppervlak 

kathode oppervlak 

ionisatie oppervlak voor restgasmoleculen 

oppervlak van een loodrechte doorsnede van de molecuul

bundel 

fracties van de triggertijd, behorend bij de chopper 

geometrie 

fracties van de triggertijd, behorend bij de looptijden 

van begin en eind van de afkap in beide draairichtingen 

anode-kathode afstand~ 

breedte van de kathode 

karakteristieke exponent 

geleidingsvermogen van de nozzle 

dikte van de elektronenbundel 

afstand extractor-quadrupoolingang 

looptijd-intervallen 

elementaire lading 

totale emissie coëfficiënt 
per,... L tt LV C+~t AJ4."- -\?..d V"-Cu..4.~ . 

looptijdverdeling 

rtrU" \) o r 'M i./t\~ S r-~ 

relatieve snelheid van elektronen en moleculen 

invouw-functie 

ionisatiegraad 

detectie gevoeligheid 



~ specifieke detectie gevoeligheid 

t1~ bundel-detectie gevoeligheid 

][ bij de detector langskomend aantal deeltjes per tijds

eenheid 

' N· 
(, 

intensiteit van de molecuulbundel in voorwaartse richting 

elektronen bundelstroom in de ionisatieruimte 

elektronen stroom van kathode op anode 

emissie stroom: elektronen stroom vanaf de kathode, die 

niet op de pierce-elektrode terechtkomen 

verzadigingsemissie 

= l I 
2 s 

voedingsstroom door de kathode 

emissie stroom dichtheid 

verzadigings-emissie stroomdichtheid 

constante van Boltzmann 

piekfactor 

afstand eerste tot derde chopperschijf 

afstand bron-detector 

breedte van de elektronenbundel = lengte waarover de mole

cuulbundel wordt geÏoniseerd 

dikte van de chopperschijven 

looplengte: afstand eerste chopperschijf 

van de quadrupaal 

massa 

massa interval 

detectorlengte 

opetator! beschrijft stroboscopisch een deeltje LU het faseveld 

orde van transmissie optimum 

elektronendichtheid 

ionendichtheid 

molecuuldichtheid 

aantal door de ionen in de quadrupaal doorlopen h.f. perioden 

aantal ionen, dat per seconde gecreëerd wordt 
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N'iC aantal in kanaal k gedetecteerde deeltjes 

?o brondruk 

?(~) snelheidsverdeling van de moleculen in de bundel 

~ dimensieloze grootheid, evenredig met V 

~~~s q-waarde bij fx = I 

ro straal van de inwendige circelcylinder van de quadrupooi 

r~ straal van de anode 

r_ straal van de trek-elektrode 

r~ straal van de duw-elektrode 

R. resolutie 

Rs straal van een quadrupoolstaaf 

p soortelijke (elektrische) weerstand 

\~ soortelijke massa 

$ looptijdspectrum 

~0 looptijdspectrum in het geval van een oneindig dunne eerste 

choppersehij f 

:;* gecorrigeerd looptijdspectrum voor de eindige dikte van de 

eerste chopperschijf 

=>R referentiespectrum 

Cï konstante van Stafan-Boltzmann 

~ effectieve botsingsdoorsnede voor ionisatie van moleculen 
1,. 

door elektronenstoot 

-{; tijd 

t 0 nulpuntsverschuiving van de looptijdschaal 

-fq1 tijdsverschil tussen het moment waarop de bundel gechopped 

wordt en de synchronisatiepuls wordt afgegeven 

io 2.. looptijd van de ionen in de detector 
) 

-éo 3 vertraagtijd in de detectie door de detector elektronika 
I 

,;
0

y tijdsverschil tussen afgeven van de synchronisatiepuls en 

starten van de PDP-11 

to,4 - to,3 - to,z 

j..e.h-a.e..~ l.oo p+5ckt- :~ b~h or.!l"" c1 
-!.~ -e..l..lf\cÁ \1 ~h Jv... ~t ko... p 
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·(L aankomsttijd bij de detector 

iL >~ looptijd over looplengte L 

ie.! kanaalbreedte 

7 trigger- of chopperperiode 

rnl~ t kathodetemperatuut 

T.,1 open tijd van de bundelspleet van de eerste chopperschijf 

.{1*/1'\o. -8--tvr looptij den behorend bij begin en eind van de afkap 

01 i)r,,.J)4 transmissiefuncties van de chopper 

-&~ levensduur van de kathode 

LL gelijkspanning op de quadrupool staven 

~~ snelheid van de elektronen 

'\}"'.",_, snelheid van de moleculen 

\( amplitude van de wisselspanning op de quadrupool-staven 

\1~ anode potentiaal (tov kathode) 

\lp pierce-elektrode potentiaal (tov kathode) 

\1~ extractor potentiaal (tov kathode of aarde) 

VL'11':)) potentiaal in de ionisator 
i• 

v~. potentiaal van de ionen op hun geboorteplaats 

\fcf'fl grootheid, evenredig met V 

Vc."'->!1r.e"s V cm -waarde bij !Jx = 1 

\; ~ duw-elektrode potentiaal 

V~ trek-elektrode potentiaal 

\/hQ.II naversneller-potentiaal 

v~ bundelvolume, dat geÏoniseerd wordt 
.6v po~+Lo..c& olce..L:h~ i"' \o~ ~.ST\ T 11?' c..en+r-l.,L;~ Joo r r-~ ~+e l~d...-~j 
~X vrij loop-offset van de chopper 

x~x plaats, waar de uit de ionisator geëxtraheerde ionen het 

extractor-vlak kruisen 

~ dimensieloze tijd 

l_L~) vector in fasevlak 

Y aantal chopperperiodes 

{o afstand elektronen-bundel-extractor 
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~) hoekfrequentie van de wisselspanning op de quadrupool-

staven 

1[ ionisatie-efficiëncy 

~0 detectie-efficiëncy 

v wl~J. 

...(:Lk c.l;a.~ra~~" ~c~ 


