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Hoofdstuk 1

Inleiding

Dit verslag geeft een samenvatting van de scanning probe microscopie (SPM) techniek. SPM is
een verzamelnaam voor een groot aantal verschillende technieken waarmee het mogelijk is om
oppervlakken op (bijna) atomaire schaal te onderzoeken. Hiertoe wordt een scherpe tip zeer dicht
bij het oppervlak van het te onderzoeken sample gebracht. De interactie die vervolgens ontstaat
tussen de tip en het sample, in aard afhankelijk van de gebruikte SPM variant, geeft lokale infor-
matie over het oppervlak (topografie, magnetische eigenschappen enz). Door vervolgens met de
tip het oppervlak te scannen, kan (een gedeelte van) het sample in kaart worden gebracht.

In tabel 1.1 is een overzicht gegeven van de verschillende technieken (groepen) die onder de noe-
mer SPM vallen [19]. Van deze lijst worden vooral STM, SFM en SNOM veel gebruikt, voor deze
drie typen instrumenten bedraagt de totale markt ongeveer 900 instrumenten per jaar [55]. De
verdeling van de markt is tussen haakjes aangegeven, instrumenten anders dan de STM, SFM of
SNOM worden haast niet commercieel verkocht.

STM Scanning Tunneling Microscopy (7%)
SFM Scanning Force Microscopy (90%)
SNOM Scanning Near-field Optical Microscopy (3%)
SECM Scanning Electrochemical Microscopy
SCaM Scanning Capacitance Microscopy
SICM Scanning Ion Conductance Microscopy
SThM Scanning Thermal Microscopy
SNAM Scanning Near-field Acoustic Microscopy

Tabel 1.1: verschillende varianten van SPM [19, 55]

Van iedere genoemde techniek bestaan weer zeer veel verschillende varianten, in principe berusten
ze echter allemaal op ’t zelfde idee.

Naast SPM zijn er nog een aantal (complementaire) technieken om samples op kleine schaal te
onderzoeken. Genoemd worden SEM (Scanning Electron Microscopy), TEM (Transmission Elec-
tron Microscopy) en traditionele optische microscopie.

In figuur 1.1 is de horizontale en verticale resolutie van deze technieken uitgezet. De verticale
resolutie kan ook opgevat worden als de scherptediepte of ’depth-of-focus’.
De Scanning Electron Microscope (SEM) heeft een hoge horizontale resolutie bij een relatief lage
verticale resolutie (grote scherptediepte). Hiermee is het mogelijk scherpe afbeeldingen te maken
van relatief ruwe samples. Hoewel het SEM plaatje een 3D vergroting van het sample suggereert,
is het in werkelijkheid een 2D vergroting. SPM technieken daarentegen leveren wel echte 3D ver-
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Figuur 1.1: Vergelijk van SPM en alternatieve technieken
in horizontale en verticale resolutie.

grotingen op.
Een SEM meting verloopt sneller (orde seconden) dan een SPM meting (orde minuten). Doordat
echter de voorbereiding van het sample voor SEM (meestal) veel meer werk is dan voor SPM, is
de totale tijd om een afbeelding te maken ongeveer gelijk.

De TEM variant kan met hoge resolutie afbeeldingen maken van dunne samples. Deze tech-
niek is in principe twee-dimensionaal, voor de verticale resolutie is nu de (maximale) dikte van het
sample aangegeven.

De maximale resolutie van optische microscopen is beperkt tot ongeveer 0.1 µm. Ook de scherp-
tediepte is beperkt, juist dit ’nadeel’ wordt bij confocaal microscopie benut.

Uit de grafiek blijkt dat SPM een hoge horizontale met een hoge verticale resolutie combineert.
Hiermee is het mogelijk om scherpe drie-dimensionale plaatjes van het sample te maken.

In de volgende hoofdstukken worden de drie belangrijkste SPM varianten (STM,SFM en SNOM)
toegelicht, waarbij de nadruk op de SFM techniek ligt. Daarna volgen enkele opmerkingen over de
verwerking van SPM-data, aansluitend wordt een korte analyse van de SPM techniek toegelicht.
Als laatste worden er enige opmerkingen gemaakt over SPM als kwantitatieve meettechniek.



Hoofdstuk 2

Scanning Tunneling Microscopy
(STM)

2.1 Beschrijving

Scanning Tunneling Microscopy werd in 1982 voor het eerst succesvol toegepast door Binnig en
Rohrer [5]. Bij deze techniek, schematische weergegeven in figuur 2.1, wordt een scherpe metalen
tip vlak bij (orde 0.5 - 5 nm) een elektrisch geleidend sample gehouden [7]. Tussen de tip en
het sample wordt een klein spanningsverschil aangebracht (orde: mV) waardoor er een ’tunneling
stroom’ tussen sample en tip gaat lopen (orde: nA). Dit verschijnsel kan alleen via de quantum
mechanica verklaard worden, deze verklaring blijft hier gemakshalve achterwege.

De STM is feitelijk een variatie op, en een schaalverkleining van, de traditionele oppervlakte-
ruwheidsmeter. Het belangrijkste verschil tussen het succesvolle instrument van Binnig en Rohrer
en eerdere mislukte pogingen is de kleinere afstand tussen de tip en het sample en de verbeterde
trillingsisolatie [55].
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Figuur 2.1: schema van een STM

De grootte van de stoom is sterk afhankelijk van de afstand tussen het sample en de tip. Door
deze stroom te meten, kan relatief eenvoudig en met hoge resolutie (orde 0.1 nm) de hoogte van
de tip boven het oppervlak worden bepaald.

Het sample kan worden gescand door de tip in horizontale richting over het oppervlak te bewegen
(snelheid orde nm/s tot µm/s), dit kan op twee manieren:

• Constante stroom

• Constante hoogte
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4 HOOFDSTUK 2. SCANNING TUNNELING MICROSCOPY (STM)

Bij de eerste methode wordt de afstand tussen tip en het oppervlak constant gehouden door met
een actuator de tip ten opzichte van het sample, of omgekeerd, te bewegen. De actuator wordt
geregeld met behulp van de tunneling current, deze wordt constant gehouden. De regeling is
relatief eenvoudig omdat de tunneling current monotoon daalt met toenemende afstand tussen
tip en sample. De benodigde feedback voor de actuator wordt gebruikt om het hoogte-profiel
van het sample te bepalen. Met de constante-stroom manier kunnen relatief ruwe samples in
kaart worden gebracht, het bereik is beperkt door de maximale slag van de actuator. Doordat de
tunneling current weinig varieert, kan de meting met hoge resolutie worden gedaan. Omdat op ie-
der meetpunt de hoogte van de tip geregeld moet worden, is de snelheid van de meting relatief laag.

Door de tip op een constante hoogte over het sample te bewegen, en de optredende tunneling
current te meten, kan ook een hoogte profiel bepaald worden. Een voordeel is de snelheid van
meten, deze is aanzienlijk hoger dan bij de constante-stroom meting. Het verticale bereik van het
systeem is nu beperkt tot de afstand waarover de tunneling current optreed, hierdoor kunnen al-
leen relatief vlakke samples worden gemeten. Daarnaast varieert de grootte van de current nogal,
waardoor de resolutie van de meting lager zal zijn dan van de constante-stroom methode.

Door de sterke afhankelijkheid van de stroom met de afstand, is de kans groot dat er slechts
één atoom van de tip betrokken is bij de tunneling stroom [21]. Hierdoor bestaat de tip effectief
uit een enkele atoom en heeft dus de theoretische maximale scherpte. Met een dergelijk scherpe
tip kunnen metingen met atoom-resolutie in het sample-vlak gedaan worden, (bijna) ongeacht de
vorm van de tip op grotere schaal.

Doordat het meten van de tunneling currents met goede signal-to-noise verhoudingen gedaan
kan worden, is de ruis in de meting beperkt. Een duidelijk nadeel is de afhankelijkheid van de
tunneling current op de materiaaleigenschappen van de tip het sample, hierdoor kunnen lokale
variaties van de eigenschappen veel invloed hebben op het meetresultaat.
Omdat niet altijd duidelijk is uit welk materiaal het tip-atoom bestaat, dit kan het materiaal van
de tip zijn maar kan ook afkomstig zijn van het sample of de atmosfeer waarin gemeten wordt e.d.
[7, p156-194], kan ook de grootte en teken van het spanningsverschil tussen tip en sample een rol
spelen in de resolutie.

Door vlak bij het instrument met de handen te klappen, kan getest worden of er tussen de tip en
het sample ook echt een tunneling stroom loopt of dat er een ander effect optreedt (zgn. ’field-
emission’ als de tip verder van het oppervlak is). Varieert het meetsignaal, dan is er tunneling,
gebeurt er niets dan treed ’field-emission’ op.



Hoofdstuk 3

Scanning Force Microscopy (SFM)

3.1 Beschrijving

Een Scanning Force Microscope is een STM waarbij de metalen tip door een ’krachtsensor’ is
vervangen, in plaats van de tunneling current door de tip wordt nu de kracht op de tip gemeten.
Deze belangrijke variant is in 1986 door Binnings en Quate [6] voorgesteld en kan in zowel lucht,
vacuum als vloeistof worden gebruikt.

Praktisch wordt de krachtsensor vaak uitgevoerd als een buigbalkje of cantilever met aan het
vrije uiteinde, haaks op langs-as, de tip. Bij een bekende verticale stijfheid van de cantilever kan
de kracht op de tip eenvoudig uit de verticale verplaatsing worden gehaald. Er worden verschillen-
de meetprincipes gebruikt om de verplaatsing van de tip (doorbuiging van de cantilever) te bepalen.

In figuur 3.1 is een schematisch overzicht van een SFM gegeven. De tip en de cantilever zijn
aangegeven met respectievelijk de letters (A) en (B). Het te onderzoeken sample (C) is bevestigd
op een translatietafel (D), welke het mogelijk maakt de tip over het oppervlak te bewegen (x, y)
alsook de afstand van tip tot oppervlak te veranderen (z). De doorbuiging van de cantilever wordt
bepaald met een meetsysteem (E). In veel gevallen wordt de doorbuiging van de cantilever met
een regelaar (F) constant gehouden, hiermee onderscheid de SPM zich van traditionele ruwheids-
meters. Voor sommige metingen is het noodzakelijk de cantilever te laten trillen, hiervoor is het
vaste uiteinde van de cantilever op een piëzo-element bevestigd (G).
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Figuur 3.1: schema van een SFM

In de tekening is de variant gegeven waarbij het sample beweegt terwijl de cantilever stilstaat. Er
zijn echter vele variaties mogelijk.
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6 HOOFDSTUK 3. SCANNING FORCE MICROSCOPY (SFM)

Iedere SFM meting bestaat uit een aantal vaste stappen:

1. preparatie sample

2. tip approach

3. scannen van 1 lijn

4. scannen sample

5. verwerken data

De voorbereiding van een sample voor SFM in normale atmosfeer omvat vaak niet meer dan het
’schoonblazen’ m.b.v. een perslucht-spuitbus. Nadat het sample op het instrument is geplaatst,
wordt de tip op orde enkele nm van het oppervlak gebracht (contact metingen). Als de nade-
ring van de tip naar het oppervlak niet ’op tijd’ stopt, kan de tip het oppervlak raken en hierbij
beschadigen (’bot’ worden). Door het gebiedje rond de plek van tip approach te scannen, kan
gecontroleerd worden of de tip het oppervlak geraakt heeft, er is in dat geval een kleine putje te
zien. Het tijdig stoppen van de nadering schijnt regeltechnisch vrij moeilijk te realiseren [55].
Met de tip op de goede afstand tot het oppervlak wordt er èèn of enkele lijnen over het sample
gescand. De data van deze lijn worden gebruikt om (handmatig!) de parameters van de regelaar
voor de cantilever-doorbuiging in te stellen. Als deze goed staat ingesteld, dan wordt het hele
sample, of een interessant deel ervan, gescand. Na de scan moet de data bewerkt worden waarna
de gegeven geanalyseerd kunnen worden.

Bij SFM wordt de kracht op de tip gemeten, welke krachten van invloed zijn, wordt in de volgende
paragraaf uitgewerkt. Daarna worden de verschillende meetmethodes bruikbaar voor SFM uitge-
werkt, gevolgd door een uitgebreide beschrijving van de componenten van een SFM instrument.

3.2 Krachten

De kracht op de tip is afhankelijk van de eigenschappen van het sample en de hoogte z van de tip
boven het oppervlak. Deze hoogte is gedefinieerd in figuur 3.2.







PSfrag replacements z
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Figuur 3.2: definitie van afstand tussen tip en sample. De
atomen van zowel tip als sample zijn als cirkeltjes aange-
geven. De afstand z is gedefinieerd als de afstand tussen
de twee evenwijdige vlakken door de middelpunt van het
’tip-atoom’ en de ’sample-atomen’ die zich het dichtste bij
elkaar bevinden.

Op korte afstand (ordegrootte 0.1 - 100nm) kunnen de volgende krachten invloed hebben op de
tip [51, 21]

• chemische bindingskrachten

• VanderWaals krachten
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• elektrostatische krachten

• magnetische krachten

• meniscus-krachten (capillaire werking)

Van dit rijtje is alleen de VanderWaals kracht altijd aanwezig, de andere krachten komen niet per
se overal voor.

3.2.1 Chemische bindingskrachten

Chemische bindingskrachten treden op als het materiaal van de tip een andere elektronegativiteit
heeft dan het materiaal van het sample, de krachten zijn alleen zeer dicht bij het oppervlak (orde
tienden van nm) van invloed.
Naast de materiaalsoorten speelt ook de afstand tussen ’tip-atoom’ en ’sample-atomen’ een be-
langrijke rol. Op relatief grote afstand is de kracht aantrekkend, bij toenadering loopt deze op
tot een maximum (evenwichtspunt) bereikt wordt. Bij verdere toenadering wordt de kracht sterk
afstotend [21].
De aantrekkende kracht wordt veroorzaakt door het verschil in elektronegativiteit. De sterk afsto-
tende kracht wordt verklaard met het ’uitsluitingsprincipe van Pauling’. Eenvoudig weg kunnen
volgens dit principe de elektronen van verschillende atomen niet dezelfde elektronenschil innemen.
Als twee atomen elkaar zeer dicht naderen, worden de elektronen verplicht een hogere baan, ofwel
hoger energieniveau in te nemen. Deze verstoring van het evenwicht veroorzaakt een afstotende
kracht tussen de atomen.

3.2.2 VanderWaals

De VanderWaals kracht wordt veroorzaakt door niet-symmetrische elektronen-verdeling van mo-
leculen; in dergelijke moleculen, of dipolen, vallen de zwaartepunten van de positieve en negatieve
elektrische ladingen niet samen. In grootte is de VanderWaals kracht 1 - 20 nN, is altijd aantrek-
kend van aard en is tot op grote afstand van het oppervlak merkbaar.
Er zijn drie manieren waarop dipolen kunnen ontstaan, hierdoor zijn er ook drie componenten van
de VanderWaals kracht te onderscheiden.

oriëntatie De kracht tussen twee permanente dipolen.
inductie Een permanente dipool veroorzaakt een ladingsverschuiving in een symmetrisch

molecuul. Hierdoor wordt het symmetrische molecuul ook een dipool.
dispersie Een gemiddeld symmetrisch molecuul verandert (tijdelijk) in een dipool door kleine,

periodieke ladingsverschuivingen.

Op relatief korte afstand, de zgn non-retarded regio, is de potentiaal U [V] van de VanderWaals
kracht evenredig met de afstand z [32] volgens:

UvdW ∝ 1

z6
[V] (3.1)

De kracht op twee dipolen (of geladen deeltjes) met lading Q [C] als gevolg van de potentiaal
wordt:

F =
dU

dz
·Q [N] (3.2)

FvdW ∝ 1

z7
(3.3)

De gesommeerde VanderWaals kracht op de tip is afhankelijk van zowel het materiaal (neiging
tot vormen dipool) als de vorm (aantal betrokken atomen) van de tip en het sample. Voor een
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bolvormige tip met straal R op een vlak sample bedraagt deze:

Fvdw =
AhR

6z2
(bol) (3.4)

Met:
Fvdw = VanderWaals kracht [N]
Ah = Hamaker constante (materiaaleigenschap) [kgm2/s2]
z = afstand tussen tip en sample [m]
R = straal tip [m]

De kracht voor een kegelvormige of piramidevormige tip op een vlak sample is omgekeerd evenre-
dig met z.

De relatie voor de VanderWaals-potentiaal kan worden uitgebreid zodat ook de chemische bin-
dingskrachten worden beschreven. Een veel gebruikte benadering hiervoor is de Lennard-Jones
potentiaal:

ULJ = 4ε

{

(σ

z

)12

−
(σ

z

)6
}

(3.5)

Met:
ULJ = potentiaal volgens Lennard-Jones [V]
ε = bindings energie [J/C = V]
σ = lengte-eenheid (som atoomstralen) [m]
z = afstand tussen dipolen (atomen) [m]

De eerste term beschrijft de chemische potentiaal, de tweede de aantrekkende VanderWaals bij-
drage.

Uit de formule volgt dat de potentiaal gelijk aan nul is als z = σ, op dit punt liggen de elek-
tronenschillen van beide moleculen tegen elkaar aan. De evenwicht-afstand z0 komt overeen met
de laagste potentiaal, deze kan bepaald worden door de eerste afgeleide gelijk aan nul te stellen.
Aldus:

z0 =
6
√

2σ ≈ 1.12σ → ULJ (z0) = −ε (3.6)

De potentiaal als functie van de afstand is weergegeven in figuur 3.3(a). In de figuur 3.3(b) is ook
de eerste afgeleide van de potentiaal naar de plaats aangegeven, wat overeenkomt met de kracht
op de dipolen. De grafiek rechts (3.3(c)) combineert zowel de potentiaal als de kracht met de
tweede afgeleide van de potentiaal, deze laatste kan worden opgevat als de ’stijfheid van interactie
oppervlak-tip’.

3.2.3 Elektrostatische krachten

Als zowel het sample als de tip elektrisch geleidend zijn, kan een potentiaalverschil tussen beide
zorgen voor een elektrostatische kracht [21]. Deze kracht, die zowel afstotend als aantrekkend van
richting kan zijn, is in ordegrootte ongeveer gelijk aan de VanderWaals kracht, en kan (onbedoeld)
een grot rol in de metingen spelen.

Voor een bolvormige tip met straal R die dicht bij een vlak sample is geplaatst (z � R), wordt
de elektrostatische kracht als gevolg van spanningsverschil U :

Felec = −πε0RU
2

z
(3.7)

Door het sample geleidend met de tip te verbinden, kunnen elektrostatische krachten worden
voorkomen.
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Figuur 3.3: potentiaalverloop volgens Lennard-Jones en
eerste afgeleide naar positie (kracht of elektrische veld). De
figuur rechts geeft daarnaast nog de tweede afgeleide van
de potentiaal (stijfheid interactie).

3.2.4 Magnetische krachten

Sommige samples beschikken over magnetische eigenschappen. Via magnetisch gevoelige tips
kunnen deze krachten gemeten worden, dit wordt Magnetic Force Microscopy (MFM) genoemd.
Dit type kracht is tot op grote afstand (orde 100nm) van het oppervlak waarneembaar.

3.2.5 Meniscus krachten

Als een sample blootgesteld wordt aan een ’natte’ atmosfeer (vochthoudend of niet-vacuum), kan
er aan het oppervlak adsorptie optreden. De ’vloeistoflaag’ (contamination layer) die hierdoor
ontstaat, kan ervoor zorgen dat er een capillaire kracht (meniscus kracht) op de tip wordt uitge-
oefend zodra deze door het vloeistof oppervlak heen prikt. Door bevochtiging van de tip kan er
een verschil in grootte van de kracht zijn tussen naderen en verwijderen van het oppervlak.

Doordat veruit de meeste SPM metingen in normale lucht gedaan worden, en de meniscus kracht
op afstanden groter dan enkele nanometers de andere krachten overheerst, is de contamination
layer van groot belang. Afhankelijk van meetmethode (paragraaf 3.3) wordt ı́n, boven of zowel
ı́n als boven de laag gemeten (dynamisch meting). Hierbij moet goed opgelet worden wat er nu
precies in kaart gebracht wordt: het sample oppervlak of het oppervlak van de contamination layer.

Adsorptie kan voorkomen worden door het prepareren en scannen van het sample te doen on-
der (hoog) vacuum.

3.2.6 Samenvatting

In tabel ?? zijn de belangrijkste eigenschappen van de krachten samengevat.

3.3 Meetmethodes

SFM metingen kunnen op een aantal manieren worden gedaan, er kan onderscheid worden gemaakt
tussen methodes waarbij de tip wel of niet in contact staat met het oppervlak (contact/non-
contact) en of de cantilever tijdens de meting trilt of niet (statisch/dynamisch). De vier mogelijke
combinaties worden apart besproken, aansluitend worden in een tabel de belangrijkste eigenschap-
pen samengevat.
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oorzaak kracht bereik grootte richting kracht opmerkingen

chemische binding zeer kort (≤ 1 nm) aantrekkend, afstotend

VanderWaals kracht kort - lang (0.1 - 100nm) aantrekkend valt zeer snel weg
bij grotere afstand

meniscus kort / lang aantrekkend praktisch van
grote betekenis

elektrostatisch lang (≤ 100nm) aantrekkend, afstotend

magnetisch lang (≤ 100nm) aantrekkend, afstotend

Tabel 3.1: samenvatting verschillende krachten

3.3.1 Contact, statisch

In de statische contact-methode maakt de tip van de SFM direct ’contact’ met het sampleopper-
vlak. Dit contact houdt in dat de tip het oppervlak zo dicht nadert (enkele tienden van nm) dat
deze door het oppervlak wordt afgestoten (kracht orde nN). Het deel op de kracht-afstand grafiek
waarin deze methode wordt toegepast, is schematisch aangegeven in figuur 3.4(a). De methode is
toepasbaar in zowel vacuum als normale atmosfeer.

Net als bij de STM metingen zijn er twee manieren om de tip over het oppervlak te scannen
(combinaties komen ook voor):

• Constante kracht op de tip

• Constante hoogte van het vaste uiteinde van de cantilever

Metingen met ’constante-kracht’ verlopen relatief langzaam om de regelaar en actuator tijd nodig
hebben om de doorbuiging van de cantilever op een constante waarde te regelen (minimaliseren
volgfout). Dit kan met een hoge resolutie (volledige bereik sensor voor kleine doorbuigingen ver-
oorzaakt door volgfout) en kan ook gebruikt worden op ruwe samples. In het geval van constante
hoogte is de meting sneller maar met een lagere resolutie (volledige bereik van sensor nodig) en
alleen bruikbaar voor relatief vlakke samples (beperkte slag van cantilever).

Doordat de tip lokaal de krachten aan het oppervlak meet, is het met deze methode mogelijk
om individuele atomen te onderscheiden. Hierbij moet worden opgemerkt dat er recent aan ge-
twijfeld wordt of dit ook werkelijk zo is (egg-carton effect, [?]). Een nadeel is dat zowel oppervlak
als tip door het contact beschadigd kunnen worden (’ploegen’). Bij grote beschadigingen van het
sample wordt het oppervlak feitelijk ’gemaakt’ in plaats van afgetast, bij beschadigingen van de tip
is het mogelijk dat er tijdens de scan niet-bestaande oppervlaktestructuren waargenomen worden
door veranderingen van de tip-vorm.
Door de stijfheid van de cantilever lager te maken dan de stijfheid van zowel de tip als het sample,
kunnen de beschadigingen minimaal gehouden worden. Op deze schaal is de stijfheid van zowel tip
als sample meer gerelateerd aan de inter-atomaire stijfheid dan aan de vorm. In praktijk betekent
dit dat de cantilever stijfheid voor deze methode niet meer dan 10 N/m mag bedragen [21].

3.3.2 Contact, dynamisch

Van de dynamische contact methode bestaan twee varianten, force modulation en intermittent
contact (Tapping Mode).

Force modulation is de dynamische variant van de statische contact methode. De tip wordt tegen
het oppervlakte gedrukt terwijl de basis van de cantilever verticaal in trilling wordt gebracht.
De gemiddelde kracht gedurende een trilling komt overeen met de kracht op de tip tijdens een
statische contact methode meting.
Omdat de tip contact maakt met het sample, zal de verticale trilling van de basis een buiging
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van de cantilever veroorzaken. De grootte van deze doorbuiging is een maat voor de relatieve
stijfheden van het sample en de cantilever. Bij een soepel (zacht) sample zal de tip ver in het ma-
teriaal gedrukt kunnen worden, waardoor de doorbuiging van de cantilever klein is. Voor stijvere
(hardere) samples buigt de cantilever verder door.
Bij grotere doorbuigingen verdraait het vrije uiteinde van de cantilever rond de as haaks op de
langsas (hoek ψ in figuur A.1(b)), waardoor het contact tussen tip en oppervlak evenwijdig aan
de langsas van de cantilever heen en weer schuift. Hierdoor heeft o.a. wrijving ook invloed op de
meting, dit zorgt ervoor dat meetresultaten verkregen met force-modulation moeilijk te interpre-
teren zijn.

Intermittent contact, of Tapping Mode, is een tussenvorm tussen de dynamische contact en non-
contact methodes. Ook hier trilt de basis van de cantilever in verticale richting. Echter, in
tegenstelling tot force modulation, is de tip maar een klein deel van de trilling in contact met het
oppervlak (’tapping’, figuur 3.4(b)).
De cantilever trilt met een constante frequentie onder de eerste eigenfrequentie (50 - 500 kHz),
de amplitude ligt in de orde van 20 tot 100 nm. Zodra de tip het oppervlak raakt, wordt er
kinetische energie van de cantilever aan het sample overgedragen (bots-energie). Deze verminde-
ring van de cantilever energie zorgt ervoor dat de amplitude van de trilling afneemt, wat goed
gemeten kan worden. De feedback die vervolgens nodig is om de amplitude weer op de gewenste
waarde te krijgen, wordt gebruikt om de hoogte van de tip ten opzichte van het sample te bepalen
(’amplitude-modulatie’).
De kracht op de tip is (meestal) aantrekkend tijdens het vrije deel van de trilling, gedurende de
periode van contact is de kracht op de tip afstotend.
Doordat de tip alleen gedurende een klein deel van de trilling werkelijk contact maakt, wordt
beschadiging van het sample sterk verminderd. Daarnaast is het contact zo kortstondig dat het
materiaal niet permanent kan vervormen. Door beide eigenschappen is deze techniek ook geschikt
voor zachte en gemakkelijk te beschadigen samples.

3.3.3 Non-Contact, statisch

Als de krachten op grotere afstand van het oppervlak moeten worden bepaald, kan theoretisch
de statische non-contact methode worden gebruikt. Beschadigingen van zowel tip als sample zijn
vrijwel uitgesloten en de resultaten zijn eenvoudig te interpreteren.
Helaas neemt de grootte van de kracht sterk af bij toenemende afstand tot het oppervlak, hierdoor
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verslechterd de ’meetsignaal-ruis’ verhouding. Omdat er betere methoden bestaan om de krach-
ten op grotere afstand of zonder contact te meten, zoals bijvoorbeeld de dynamische non-contact
methode, wordt deze methode in de praktijk niet toegepast.

Een iets andere techniek die als statisch en non-contact zou kunnen worden opgevat, is de kracht-
weg meting. Een dergelijke meting geeft de doorbuiging van de cantilever (kracht op de tip) als
functie van de hoogte van de cantilever-basis tot het oppervlak [9]. De doorbuiging wordt bepaald
door het evenwicht tussen de kracht op de tip en de veerkracht van de cantilever, deze relatie is,
voor een willekeurige cantilever-stijfheid en hoogte boven het oppervlak, grafisch aangegeven in
figuur 3.5(a). Hierbij is de kracht op de tip aangegeven met Ftip, de veerkracht van de cantilever
met Fcanti, de hoogte van de cantilever-basis met zo en de statische doorbuiging van de cantilever
met ∆z.
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Figuur 3.5: Combinatie kracht op de tip (Ftip) en veer-
kracht cantilever (Fcanti). Afhankelijk van de stijfheid van
de cantilever is het kracht-weg verloop verschillende voor
naderen en verwijderen.

De kracht-weg figuur is afhankelijk van de stijfheid van de cantilever. Voor relatief stijve can-
tilevers, hierbij is de veerstijfheid groter dan de maximale waarde van de kracht-stijfheid ( dF

dz
),

ontstaat een continue kracht-weg verloop (figuur 3.6(a)) waarbij er geen verschil is tussen het
naderen of verwijderen van de tip.
Voor cantilevers met een stijfheid lager dan de maximale waarde van de kracht-stijfheid is er wel
een verschil tussen de heen en teruggaande beweging, hierdoor is het verloop van de kracht-weg
figuur niet continue (figuur 3.6(b)). De oorzaak van de discontinüıteit is aangegeven in figuren
3.5(a) en 3.5(b). In de eerste figuur is het naderen van de tip tot het oppervlak aangegeven. Tot
het punt dat de positie-afgeleide van de kracht op de tip groter is dan de veerstijfheid van de
cantilever (punt A) volgt de kracht-weg lijn ongeveer het verloop van de kracht op de tip. In
punt A echter is de kracht op de tip groter dan de veerkracht waardoor de cantilever richting het
oppervlak schiet totdat er weer krachtenevenwicht is (punt B). Deze plotselinge beweging wordt
’jump-to-contact’ genoemd, hoewel de cantilever niet fysiek het oppervlak hoeft te raken, en zorgt
voor de discontinüıteit A‘−B‘ in figuur 3.6(b). Bij verdere toenadering loopt de kracht nagenoeg
rechtlijnig van aantrekkend naar afstotend.

Bij het verwijderen van de tip van het oppervlak (figuur 3.5(b)), loopt de kracht op de tip van
afstotend naar aantrekkend. Vanaf punt C is de kracht op de tip kleiner dan de veerkracht van de
cantilever, waardoor de cantilever snel van het oppervlak af beweegt (’jump-from-contact’). Vanaf
evenwichtspunt D volgt de cantilever weer ongeveer het krachtverloop op de tip. In de kracht-weg
figuur resulteert dit in de sprong C ′ −D′.
Het verschil tussen de heen- en teruggaande beweging wordt ’force-distance curve hysteresis’ ge-
noemd.
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Als er ’jump-to-contact’ en ’jump-from-contact’ optreedt, dan wordt de kracht op de tip in het
gebied tussen de punten A en C niet in kaart gebracht.
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lever (max(dF

dz
) > kcl), 3.6(a) relatief stijve cantilever

(max(dF
dz

) < kcl).

Jump-to-contact kan worden voorkomen door de cantilever evenwijdig met het oppervlak te la-
ten trillen (’shear-force’, zie ’dynamische non-contact’). Hiervoor wordt vaak een naald-vormige
cantilever gebruikt, hiervan is de verticale stijfheid veel groter dan bij een ’normale’ buig-balk
cantilever. Of dit ook werkelijk de verklaring is, is onduidelijk [55, boek 1, deel 2, blz 19]

3.3.4 Non-Contact, dynamisch

Bij een dynamische non-contact meting, ook wel alleen ’non-contact’ genoemd, wordt de canti-
lever door middel van een actuator verticaal in trilling gebracht (frequentie orde 100 - 500 kHz),
de evenwichtsstand van de trilling ligt zover boven het oppervlak dat de tip deze niet raakt. De
krachten op de tip zijn aantrekkend van aard en zijn van de orde pN.

In figuur 3.7(a) is de cantilever als massa-veer systeem weergegeven. Hierbij bevindt de tip zich
zover boven het oppervlak dat er geen interactie is tussen tip en oppervlak. De figuur ernaast
(3.7(b)) geeft de situatie aan waarbij er wel een kracht op de tip werkt, de afgeleide van deze kracht
zorgt voor een extra (’interactie’)stijfheid in het systeem. Door deze extra stijfheid, in teken en
grootte afhankelijk van de afstand tot het oppervlak, zal de eigenfrequentie van het systeem veran-
deren (figuur 3.7(c)). De eigenfrequentie is nu een functie van de afstand tot het sample. Feitelijk
varieert de eigenfrequentie ook over de amplitude van de trilling, voor de eenvoud is deze variatie
verwaarloosd (geldig bij kleine amplitudes), waardoor er per evenwichtsstand van de cantilever
trilling slechts één eigenfrequentie bestaat.
De verschuivende eigenfrequentie kan op twee manieren worden gebruikt voor de dynamische non-
contact methode:

• amplitude modulatie

• frequentie modulatie

Bij de eerste methode wordt de actuator van de cantilever met een vaste frequentie aangestuurd.
De frequentie van het stuursignaal ligt vlak bij de eerste (vrije) eigenfrequentie van de cantilever.
Tijdens het scannen veranderd de gemiddelde afstand tussen tip en sample, hierdoor veranderd
ook de eigenfrequentie van het systeem. Omdat de cantilever op een vaste frequentie trilt, zal de
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Figuur 3.7: Door interactie met het oppervlak veranderd
de eigenfrequentie van het systeem. De interactiestijfheid
ki(h) is de tweede afgeleide van de potentiaal en is een
functie van de hoogte boven het sample. In de rechter figuur
is de overdracht tussen ingaande en de cantilever amplitude
aangegeven voor het geval zonder interactie (getrokken lijn,
feig = f0) en met interactie (stippellijn, feig = f1).

amplitude van de trilling veranderen volgens figuur 3.8(a). Deze verandering, plus eventueel het
faseverschil tussen het meetsignaal van de cantilever en het stuursignaal naar de actuator, wordt
gebruikt als feed-back signaal voor de hoogte-instelling van de cantilever.
Het duurt relatief lang voordat de amplitude veranderd [21]:

τam ≈ 2Q

f0
(3.8)

Met:
τam = tijdconstante amplitude [s]
Q = Quality Factor (maat demping) [-]
f0 = eigenfrequentie cantilever [Hz]

De factor Q is een maat gerelateerd aan de demping van de cantilever, deze stelt de verhouding
voor tussen de maximale hoogte en de breedte (op halve hoogte) van de resonantie piek. Een ho-
ge, smalle resonantie piek (hoge Q-waarde) zorgt voor een langzaam verlopende verandering van
de amplitude (trage meting), hier tegenover staat dat de gevoeligheid voor veranderingen in de
tip-sample interactie wel hoog is [7]. Voor een normale cantilever in lucht bedraagt Q ordegrootte
100, voor hoog-vacuum loopt dit op tot ordegrootte 100.000. Voor een typische meting in vacuum
(fo = 300kHz,Q = 10.000) duurt het ongeveer 60 ms voordat de amplitude van de cantilever
trilling veranderd is.

De tweede variant is de frequentie modulatie. Hierbij wordt de amplitude van de cantilever trilling
door middel van een regelaar (PI of PID) constant gehouden. De verschuiving van de eigenfre-
quentie veroorzaakt door de kracht op de tip resulteert nu in een verandering van de frequentie
waarmee de cantilever trilt, zie figuur 3.8(b). De evenwichtsstand van de trilling wordt zodanig
door een regelaar aangepast dat de verschuiving van de frequentie constant is, uit de benodigde
feedback kan het hoogte profiel getekend worden.
De verandering van de frequentie kan ook worden gebruikt om de ’interactie’ stijfheid ki te bepalen:

∆f ≈ ki

2kcl

f0 (3.9)
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Figuur 3.8: De verschuivende eigenfrequentie kan op twee
manieren gebruikt worden voor dynamische non-contact
metingen: amplitude modulatie (AM) of frequentie mo-
dulatie (FM). In het eerste geval verandert de amplitude
van de trilling bij een vaste frequentie (fcl = fdrive), bij
FM wordt de amplitude met een regelaar constant gehou-
den (Acl = Aset), waardoor de frequentie van de trilling zal
veranderen.

Met:
∆f = verschuiving frequentie [Hz]
f0 = eigenfrequentie cantilever [Hz]
kcl = verticale stijfheid cantilever [N/m]
ki = stijfheid interactie [N/m]

Deze relatie is alleen geldig als de stijfheid niet al te veel varieert over de amplitude (ki(h) ≈ ki).
Als dit wel het geval is, dan is er nauwelijks nog een analytische relatie af te leiden.

De feedback die nodig is om de amplitude constant te houden, is een maat voor de demping
in het systeem (cantilever en de tip-sample interactie).

Het grote voordeel van frequentie modulatie boven amplitude modulatie is de snelheid waarmee
frequentie veranderd als de kracht op de tip varieert. De tijdconstante van een FM meting:

τfm ≈ 1

f0
(3.10)

Hierdoor is een FM-meting enkele ordes sneller dan een AM-meting. In vergelijk: voor de typische
meting in vacuum duurt het nu 3µs in plaats van 60ms (AM) voordat de verandering in de trilling
zichtbaar is.

Het is ook mogelijk de cantilever niet haaks op, maar evenwijdig met het oppervlak te laten
trillen. Deze techniek heet ’shear-force’ AFM en is momenteel volop in ontwikkeling. In plaats
van de buig-balk cantilevers word nu een naald-vormige cantilever gebruikt, de interactie van het
uiteinde van de naald met het sample zorgt ervoor dat de amplitude en fase van de trilling veran-
derd als functie van de afstand tot het oppervlak. De theoretische verklaringen/modellen van de
interactie zijn, vooralsnog, verre van eenduidig.
Voor een hoge resolutie moet de amplitude van de trilling klein zijn ten opzichte van de features
van het sample (orde angstrom) en moet de frequentie hoog zijn in vergelijk met de scansnelheid
[55].
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3.3.5 Samenvatting

In tabel 3.2 zijn de vier mogelijke meetmethoden aangegeven, samen met gebruikelijke aanduidin-
gen en de bijbehorende voor en nadelen.

statisch dynamisch

contact + atomaire resolutie force-modulation

+ makkelijk te interpreteren + stijfheid sample meetbaar
- beschadigingen, convolutie - moeilijke interpretatie resultaten
constante kracht intermittent contact (Tapping Mode)
+ ruwe samples meetbaar + geen beschadigingen
- langzaam + bruikbaar voor vloeistoffen
constante hoogte + atomaire resolutie
+ snel - langzaam? (amplitude modulatie)
- alleen vlakke samples

non-contact + geen beschadigingen + geen beschadigingen
- lage signal-to-noise + atomaire resolutie
kracht-weg meting - niet voor vloeistoffen
+ goed beeld interactie amplitude modulatie

- niet altijd bruikbaar - langzaam
frequentie modulatie

+ snel, demping ’meetbaar’

Tabel 3.2: samenvatting verschillende SFM methoden

3.4 Componenten in detail

In figuur 3.9 zijn in een foto van een SFM (type ’scanning probe’) de belangrijkste componenten
aangegeven.

De volgende componenten worden in meer detail besproken:

1. cantilever

2. scanner

3. samplehouder

4. optische microscoop

5. besturing en regeltechniek

6. isolatie

3.4.1 Cantilever

De cantilever is een belangrijk onderdeel van de SFM. Er worden (commercieel) zeer veel ver-
schillende soorten aangeboden, met sterk varieërende afmetingen en eigenschappen. Hier worden
alleen relatief standaard, voor normale SFM gebruikte, cantilevers besproken. Deze zijn veelal van
silicium (Si) of silicium nitride (Si3N4), en worden via ets-processen gefabriceerd. In tabel 3.3 is
een kwalitatief vergelijking gegeven tussen cantilevers van beide materialen.

Om een cantilever makkelijker te kunnen verwerken en vastzetten op de SFM, is deze voorzien
van een voetje. De afmetingen van het voetje zijn standaard 3.4 bij 1.6 bij 0.4 mm (lxbxh). De
combinatie van dit voetje, cantilever en eventueel tip wordt een probe genoemd, zo’n probe is in



3.4. COMPONENTEN IN DETAIL 17

2

6

5

4

3

1

Figuur 3.9: De verschillende componenten van een SFM
(DI Dimension 3100 ). 1: cantilever (niet zichtbaar), 2:
scanner, 3: samplehouder (�200mm), 4: optische micro-
scoop/camera, 5: besturing, 6: isolatie.

figuur 3.10(a) weergegeven. In deze foto is ook een ’standaard’ Digital Instruments cantileverhou-
der te zien (zie ook §3.4.2).

Om ervoor te zorgen dat alleen de tip van de cantilever het oppervlak raakt, en niet bijvoor-
beeld het voetje, wordt de probe onder een hoek van ongeveer 10o - 15o t.o.v. de horizontaal
gemonteerd. Voor de meeste cantilevers betekend dit dat de tip niet loodrecht maar onder een
kleine hoek op het sample oppervlak raakt, er zijn echter cantilevers verkrijgbaar waarbij de tip
een soortgelijke hoek met de cantilever maakt om dit te corrigeren [55].

Er zijn twee veel voorkomende vormen voor de cantilever, rechthoekig (figuur 3.10(b)) en v-vormig
(figuur 3.10(c)). De rechthoekige variant wordt voor zowel de contact, non-contact en intermittent-
contact methode gebruikt en wordt meestal van Si gemaakt.
De dwarsstijfheid van een rechthoekige cantilever is, bij gelijke verticale stijfheid, groter dan de
dwarsstijfheid van een v-vormige cantilever [50]. Dit maakt de rechthoekige cantilever minder
gevoelig voor dwarskrachten op de tip.

Voor v-vormige cantilevers wordt vaak Si3N4 gebruikt. Dit type cantilever wordt, vanwege de
lage verticale stijfheid, voornamelijk gebruikt voor contact-methode metingen, zowel in langs als
dwarsrichting (LFM). De verticale stijfheid is beperkt door de maximale cantilever dikte; bij diktes
groter dan ongeveer 1 µm lopen de materiaalspanningen dusdanig op dat deze voor buiging en
torsie van de cantilever zorgen.

De kosten van een driehoekige Si3N4 cantilever bedragen ongeveer $7 - $10, voor rechthoekige
Si cantilevers is dit orde $30 [55]
Een overzicht van de voorkomende afmetingen (bereik) is weergegeven in tabel 3.4. De genoem-
de cantilevers zijn bedoeld voor het gebruik in een gas-atmosfeer, voor metingen onder vloeistof
worden kortere cantilevers gebruikt.

Naast de mechanische eigenschappen is ook de reflectiviteit van het cantilever oppervlak van
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(a) in verhou-
ding

(b) rechthoekig (c) v-vormig

Figuur 3.10: De linker foto geeft een indruk van de wer-
kelijke grootte van de cantilever. Deze bevindt zich op de
foto onderaan het witte rechthoekje (voetje) en wijst naar
beneden. De twee rechter foto’s geven een rechthoekige en
v-vormige cantilever aan. Deze cantilevers zijn op een stan-
daard voetje gemonteerd.

materiaal afrondingsstraal lengte-breedte verh slijtvastheid

Si ≤ 10nm hoog laag

Si3N4 20 - 60 nm laag hoog

Tabel 3.3: vergelijk eigenschappen Si en Si3N4

belang, vooral bij de optische-reflectie meettechniek (3.4.2). De reflectiecoëfficient kan verhoogd
of verlaagd worden door het aanbrengen van een coating. Veel gebruikte coatings bestaan uit
een laagje aluminium (dikte ordergrootte 30 nm) of een combinatie van chroom en goud (Cr-Au,
dikte 50 nm). De eerste coating heeft een hoge reflectiecoefficient (2.5x hoger dan het niet-gecoate
Si-oppervlak) maar is niet chemisch inert. De tweede coating is wel chemisch inert maar heeft een
iets lagere reflectiecoefficient dan Al (2x Si).
Het nadeel van een coating is de mogelijke vervuiling van de tip met metaal deeltjes. Daarnaast
kan de coating vervormingen van de cantilever door interne spanning veroorzaken.

vorm meting stijfheid eigenfreq afmetingen [µm]
[N/m] [kHz] l b t htip

rechthoekig contact 0.01 - 1 10 - 30
Si force modulation 1 - 50 20 - 150 125 - 500 30 - 50 2 - 7 10 - 20

non-contact / 10 - 200 200 - 500
intermittent

v-vormig contact 0.01 - 1 5 - 15 100 - 200 15 - 30 0.3 - 0.7 2 - 4
Si3N4

Tabel 3.4: samenvatting verschillende cantilevers voor ge-
bruik in gas atmosfeer (indicatie)

De vorm van de tip heeft, vooral voor de contact-methode, grote invloed op het uiteindelijke meet-
resultaat. Hierbij is vooral de afrondingsstraal van de tip alsook de lengte-breedte verhouding van
belang. Een korte, stompe tip kan minder detail onderscheiden dan een slanke, scherpe tip.

Bij de fabricage van silicium cantilevers en tips wordt gebruik gemaakt van de anisotrope ei-
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genschappen van het materiaal. Als gevolg van de anisotropie is de etssnelheid in het materiaal
niet in iedere richting gelijk, waardoor het mogelijk wordt scherpe vormen te fabriceren. De tip
’wijst’ meestal in de < 100 > kristalrichting terwijl de cantilever zelf met de < 010 > wordt
uitgelijnd. Hierdoor ontstaan piramidevormige tips met een goed gedefinieerde hoeken en randen
(figuur 3.11(a)). Als een minder gemakkelijk te beschadigen Si tip nodig is, kan deze worden
uitgelijnd met de < 111 > in plaats van < 100 > richting. Hierdoor heeft het uiterste atoom van
de tip (’tip-atoom’) drie bindingen met de rest van de tip, in het < 100 > geval zijn dit maar twee
bindingen [21].

(a) Si tip (b) AFM (c) MFM

Figuur 3.11: Door anisotrope materiaaleigenschappen kan
met Si een scherpe (piramidevormige) tip worden gemaakt.
De figuur rechts geeft een tip bruikbaar voor magnetische
AFM (MFM) weer.

Een normale tip heeft een tophoek van ongeveer 20 tot 30 graden. De hoogte van de tip is afhan-
kelijk van het soort materiaal en het gebruikte fabricageproces, voor Si is deze in de orde van 10
- 20 µm, voor Si3N4: 2 - 4 µm.
De tip kan worden voorzien van een coating om de eigenschappen ervan te veranderen, dit wordt
voornamelijk toegepast voor alternatieve SFM technieken zoals MFM en SThM. Ook is het soms
mogelijk om via speciale technieken de punt ’aan te scherpen’ (bijvoorbeeld ’oxide-sharpening’ of
’ion-milling’).

In tabel 3.5 zijn de specificaties van drie standaard commerciële Si cantilevers voor contact, non-
contact en intermittent contact methode samengevat, hierbij zijn ook de toleranties aangegeven.

parameter eenheid Contact Non-contact Intermittent
(CSC17) (NSC15) (NSC16)

l µm 460 ± 5 125 ± 5 230 ± 5
b µm 50 ± 3 35 ± 3 40 ± 3
t µm 2 ± 0.5 4 ± 0.5 7 ± 0.5
h µm 15 - 20 (15) 15 - 20 (15) 15 - 20 (15)

tiphoek ◦ 30 30 30
feig kHz 8.5 - 15 (12) 265 - 400 (325) 150 - 190 (170)
cz N/m 0.05 - 0.3 (0.15) 20 - 75 (40) 25 - 60 (40)

Tabel 3.5: Afmetingen van standaard Si cantilevers voor
verschillende meetmethodes, bruikbaar in normale atmos-
feer. Nominale waarden (indien van toepassing) tussen
haakjes. Bron: www.spmtips.com.

In de tabel valt direct op dat de toleranties op de eigenschappen aanzienlijk zijn. Omdat de vraag
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naar cantilevers relatief klein is, wordt voor de productie gebruik gemaakt van oudere-generaties
belichtingsmachines, waardoor de toleranties groter zijn dan wat nu technisch mogelijk is [55].

3.4.2 Scanner

De scanner vormt de eigenlijke SFM en bevat de volgende onderdelen:

• bevestiging cantilever

• verplaatsingssysteem cantilever voor scanbeweging

• ’triller’ voor dynamische (contact/non-contact) metingen

• meetsysteem verplaatsing (doorbuiging + translatie) cantilever

• mechanismen voor uitlijning optische componenten (niet verder besproken)

In het geval van de DI SPM kan de scanner los genomen worden van de rest van het instrument.

Bevestiging cantilever

Om het plaatsen van de cantilever niet op het instrument zelf te hoeven doen, wordt deze eerst
op een aparte houder gemonteerd. In figuren 3.10(a) en 3.12 is een dergelijke houder weergegeven
(Digital Instruments).

De houder zorgt ervoor dat de cantilever makkelijker hanteerbaar en uitwisselbaar is, de cantilever
kan nu bijvoorbeeld onder een lichtmicroscoop op de houder worden geplaatst of gëınspecteerd.
In het DI geval bevat de houder een blokje waarin een kleine sleuf is gefreesd (figuur 3.12(a)). De
cantilever wordt in deze kleine sleuf, die breder is dan de cantilever, gelegd, waarna een verend
klemmetje de cantilever tegen de bodem drukt. De houder bevat ook een piëzo om de cantilever
te laten trillen en elektrische contacten om de cantilever onder spanning te kunnen zetten.

De elektrische contacten zijn uitgevoerd als radiaal verende busjes, deze busjes worden over kleine
pennetjes op het instrument geschoven om zo de houder zowel elektrisch als mechanisch aan de
SFM te bevestigen.

De DI houder kan ook voor STM metingen geleverd worden. Het oplegblokje is vervangen door
een buisje voor een STM-naald, ook is er wat elektronica op de houder geplaatst (figuur 3.12(b)).

De hier beschreven houder is niet standaard: iedere fabrikant lijkt z’n eigen systeem te gebruiken
(www.veecoprobes.com).

Trilling cantilever

Voor dynamische metingen (contact/non-contact) is het nodig om de cantilever (haaks op het
sampleoppervlak) te laten trillen. Hiervoor wordt veel gebruik gemaakt van piëzo’s, deze kunnen
zowel evenwijdig als haaks op de cantilever worden geplaatst, de bewegingsvorm is dan respectie-
velijk buiging en verlenging/verkorting.
Naast het gebruik van piëzo zijn er nog een aantal manieren om de trilling te veroorzaken, deze
zijn deels overgenomen uit [52] en voor het gemak onderverdeeld in passieve en actieve cantilevers:

1. passief

• trillen voet cantilever

• trillen sample

• wisselende aantrekking sample - tip
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(a) SFM (b) STM

Figuur 3.12: cantilever houder (DI ) voor normale SFM
(links) en uitbreiding naar STM (rechts). Beide houders
worden aan het instrument bevestigd door dunne spriet-
jes door de ’electrical mounting sockets’ te steken (radiaal
verende busjes).

2. actief

• piëzo-elektrische cantilever

De eerste optie gebruikt de al besproken piëzo’s, deze manier wordt in commerciële SFM’s het
meeste gebruikt.

Naast het laten trillen van de cantilever kan ook het sample worden bewogen ten opzichte van de
stilstaande cantilever. Uit dynamische overwegingen (bewegende massa) lijkt dit niet zo’n goed
idee.

Het is ook mogelijk elektrische aantrekking te gebruiken om de cantilever te laten trillen. Hiervoor
wordt ’t sample verbonden met een gelijkspanningsbron terwijl de cantilever aan een wisselspan-
ningsbron wordt gekoppeld. Het is niet duidelijk of dit alleen maar werkt voor elektrisch geleidende
samples of dat een statische lading (statische elektriciteit) ook het gewenste effect veroorzaakt.

In plaats van passieve cantilevers kan ook een actieve cantilever worden gebruikt. Een moge-
lijkheid is om een buig-piëzo op een cantilever te plakken, waarbij de cantilever de kromming van
de piëzo volgt [36]. Een voordeel van dergelijke constructie is de compactheid, als nadeel lijkt de
beroerde overbrengverhouding: de kracht wordt dicht bij de neutrale lijn van de piëzo aangebracht.

Scanbeweging

Om een oppervlak te scannen, moet de de cantilever heen en weer bewogen worden ten opzichte
van het sample. Hiervoor zijn drie manieren denkbaar:

• sample staat stil, cantilever beweegt (’scanning-probe’)

• sample beweegt, cantilever staat stil (’scanning-sample’)

• combinatie van cantilever en sample beweging

De derde optie wordt vanwege de benodigde synchronisatie van de bewegingen eigenlijk niet toe-
gepast, de eerste manier wordt daarentegen ’t meest gebruikt in bestaande commerciële SFM’s.
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Een veel gebruikte constructie, zowel voor scanning-probe als scanning-sample, is het gebruik
van een buisvormige piëzo (figuur 3.13) waarvan het ene uiteinde aan de vaste wereld is bevestigd
terwijl op het andere uiteinde de cantilever of het sample is gemonteerd. De maximale rek van de
piëzo (ongeveer 0.1%) beperkt het scanbereik van SFM’s met deze constructie tot ongeveer 100µm.
Een voordeel is de compactheid en de hoge eigenfrequenties die mogelijk zijn met dit ontwerp (12
tot 20 kHz) [7].
Aan zowel het binnen als buitenoppervlak van de piëzo zijn elektrische contacten aangebracht,
aan de binnenkant een enkel contact, aan de buitenkant vier axiale contacten. Door een span-
ningsverschil tussen het binnenste contact en de buitenste contacten aan te brengen, zal de piëzo
axiaal verlengen of verkorten (beweging in z). Een spanningsverschil tussen de contacten aan het
buitenoppervlak leidt tot buiging van de piëzo, wat resulteert in een beweging in x en/of y.

De scan-beweging wordt opgedeeld in twee onderling loodrechte richtingen: een snelle as (x)
en een langzame as (y). Op de snelle as wordt een hoogfrequent driehoekig signaal gezet, hierdoor
maakt de piëzo een heen-en-weer gaande beweging met constante snelheid. Op de andere as kan
ofwel een trapvormig of een langzaam lineair oplopend signaal gezet zodat de snelle as langzaam
over het sample loopt. In het eerste geval wordt een rechthoekig raster gescand, in het andere
geval is de baan die de tip over het oppervlak afleg een zig-zag patroon [8, 55].

Om een onvertekend beeld van het sample te krijgen, moet de tip met constante snelheid over
het sample bewegen. Er zijn twee eigenschappen van de piëzo die dit (in open-loop aansturing)
bemoeilijken, dit zijn hysterese en kruip.
Het eerste effect kan door zorgvuldige aansturing (’preshapen’) redelijk gecompenseerd worden.
Kruip daarentegen kan effectief alleen in closed-loop aansturing worden weggewerkt.
Ook de buisvorm van de piëzo draag bij aan de niet-lineariteit van de beweging. Doordat het vrije
uiteinde van de piëzo een boog beschrijft, is er naast een verplaatsing in x en y, afhankelijk van de
slag, ook een z-verplaatsing. Voor de DI Dimension 3100 SFM (soortgelijke constructie, echter z
piëzo in serie met buis-piëzo), bedraagt deze z-verplaatsing 2 nm voor 10 µm slag en loopt op tot
50 nm voor 90µm slag. Daarnaast is dit ontwerp gevoelig voor overspraak (cross-talk), waardoor
de x en y as niet in alle gevallen orthogonaal zijn.

x

z

y

Figuur 3.13: buis-piëzo translaties

De tweede manier, een stilstaande cantilever en bewegend sample, wordt nauwelijks gebruikt in
commercieel verkrijgbare SFM’s. Voor experimentele [54] en metrologische SFM’s [37, 13] wordt
dit principe echter wel gebruikt. Naast buispiëzo worden ook elastische rechtgeleidingen en tripod-
achtige constructies toegepast.
Veel metrologische SFM’s maken gebruik van laser interferometrie om de positie van de cantilever
ten opzichte van het sample te bepalen (closed-loop). Hierbij lijkt het praktischer om de positie
van het relatief grote sample (tafel/houder) te bepalen dan die van de kleinere cantilever. Naast
laser-interferometers worden ook rekstrookjes (temperatuur-gecompenseerd), inductie en capaci-
tieve sensoren gebruikt [55].
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De voor en nadelen van beide manieren zijn samengevat in tabel 3.6.

beweging voordelen nadelen

cantilever -lage (bekende) bewegende massa -slag beperkt
-eenvoudige constructie∗ -aansturing lastig∗

-compact -gekoppelde bewegingen∗

-bij scanning-probe geen beperkingen -bepaling positie lastig
in sample afmetingen

sample -onbeperkte slag -grotere (onbekende) bewegende massa
-vrij(ere) keus aandrijving -beperkingen aan sample-afmetingen
-ontkoppelde bewegingen mogelijk (-constructief lastiger)
-groter ’doel’ voor meetsysteem

Tabel 3.6: voor en nadelen van bewegende cantilever of be-
wegend sample (niet volledig). Met ∗ aangegeven specifiek
voor buis-piëzo scanner.

Er bestaan grote verschillen in de snelheid waarmee een sample gescand wordt, deze snelheid loopt
van kleiner dan 1 nm/s op tot ruim 100 µm/s. Naast de lineaire snelheid worden ook veel andere
manieren gebruikt om de snelheid aan te geven (sampling frequentie, aantal gescande lijnen per
seconde etc).

De resolutie van een meting wordt vaak uitgedrukt in het aantal meetpunten over het (gege-
ven) scan-bereik. Voor ’n vierkant scan-bereik worden veelal 256x256, 512x512 of 1024x1024
meetpunten gebruikt.

Meetsysteem verplaatsing tip

In de scanner moet de ruimtelijke positie (x, y, z) van de tip ten opzichte van het sample wor-
den bepaald. Directe meting van deze positie blijkt lastig, praktisch wordt deze bepaald uit de
positie van het vaste cantilever uiteinde, gecombineerd met de doorbuiging/torsie van de cantilever.

In commerciële SFM’s wordt de positie van het vaste cantilever uiteinde niet direct gemeten
maar bepaald uit het aansturing-signaal van de buis-piëzo, hierdoor is de kalibratie van de scan-
ner erg belangrijk. Er zijn overigens in het verleden wel positie meetsystem in SFM’s gebouwd
(bijvoorbeeld capacitief, [22]).

Er worden een aantal verschillende principes gebruikt om de doorbuiging van de cantilever te
bepalen. Voor het gemak is er een onderverdeling gemaakt tussen elektrische en optische metho-
den, deze verdeling is hieronder aangegeven.

1. elektrisch

• tunneling detectie

• capacitief

• piëzo-resistief

• piëzo-elektrisch

2. optisch

• interferometrie (homodyne/hetrodyne)

• laser diode feedback

• polarisatie detectie

• optische reflectie
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Tunneling detection [51] Bij deze meetmethode wordt de doorbuiging van de cantilever geme-
ten via een ’tunneling current’. Een scherpe, elektrisch geleidende punt wordt vlak bij de cantilever
geplaatst (figuur 3.14(a)), tussen tip en cantilever wordt een klein spanningsverschil aangebracht.
Door het (quantum-mechanische) ’tunneling’ verschijnsel gaat er een kleine meetbare stroom lopen
tussen beide onderdelen, deze stoom is exponentieel afhankelijk van de onderlinge afstand.
De eerste SFM, bedacht en gebouwd door Binnings en Quate [6] is gebaseerd op dit meetprincipe.

Een voordeel is de theoretisch hoge resolutie. Als nadelen worden de lage signal-to-noise ver-
houding, de complexiteit van het meetsysteem, de stoorkracht op de cantilever door de tunneling
current [46] en de relatief grote thermische drift genoemd. Daarnaast heeft de ruwheid en eventu-
ele vervuiling van de cantilever grote invloed op het meetresultaat (bij verbuigen van de cantilever
verplaatst het punt waarop de tunneling current de cantilever treft).

Capacitief [51] Een alternatief voor de tunneling detectie is het gebruik van een capacitief
meetsysteem. In dit geval vormt de cantilever een onderdeel van een condensator (figuur 3.14(b)),
waarmee het mogelijk is 1D of 2D metingen uit te voeren.

Een capacitief meetsysteem is relatief eenvoudig en compact [22] en er is een hoge resolutie mee
te halen. Daarnaast is er geen ’Johnson noise’ (gerelateerd aan weerstanden) of ’shot noise’ (half-
geleider vertakkingen) wat volgens [46] een goede zaak is.
Het ontwerp van de elektronica moet met zorg gedaan worden om de invloed van capaciteiten van
draden e.d. minimaal te houden.

Piëzo-resistief [38] Voor Si cantilevers kan gebruik worden gemaakt van de materiaaleigen-
schap dat de elektrische weerstand gerelateerd is aan de mechanische spanningen waaraan het
materiaal bloot staat. Een meetsysteem gebaseerd op dit type is eenvoudig en compact (figuur
3.14(c)) waardoor toepassing van meerdere cantilevers naast elkaar (array-setup) mogelijk wordt.
De ’gevoeligheid’ kan worden verhoogd door het Si te ’dopen’ met andere elementen, door dit
selectief te doen ontstaan ’lokale weerstanden’, welke vervolgens kunnen worden aangesloten als
een onderdeel van een Wheatstone brug. De weerstanden worden geplaatst aan de voet van de
cantilever omdat daar de hoogste spanningen voorkomen.

Als nadeel wordt genoemd de lagere resolutie in vergelijk met de optische meetsystemen, ver-
oorzaakt door de ’Johnson noise’ van weerstanden. Verwachting is dat de wel heel beroerde
overbrenging tussen verplaatsing en spanning ook van belang is.

Piëzo-elektrisch Het piëzo-elektrische effect, potentiaal evenredig met de mechanische belas-
ting, kan ook gebruikt worden om de kracht op de tip te bepalen. Er zijn een aantal verschillende
sensoren ontwikkeld [38, 55] die gebaseerd zijn op dit principe.
Een variant (figuur 3.14(d)) bestaat uit een cantilever waarop aan de bovenkant een dunne laag
piëzo-elektrisch materiaal wordt aangebracht. Als de cantilever gebogen wordt, ontstaat er een
meetbare potentiaal. Hoewel dit type cantilever in de literatuur genoemd wordt, worden ze voor-
namelijk gebruikt om de cantilever in trilling te brengen.
Een ander model is de ’tuning fork’, waarbij de benen van de vork of evenwijdig (’shear-force’)
of haaks (’normal force’) op het oppervlak trillen. Op een van de benen van de vork is een tip
gelijmd, door een spanning over de vork aan te brengen, raakt deze in trilling. Door interactie van
de tip met het sample werken er krachten op de vork, welke als (variaties in) de stroom door het
kristal meetbaar zijn. Er zijn veel verschillende vormen mogelijk. Trilt bijvoorbeeld één of beide
benen, is de frequentie lager of gelijk aan de eigenfrequentie etc etc.

Interferometrie [51] Figuur 3.14(e) geeft schematisch een meetsysteem gebaseerd op laserin-
terferometrie weer. Hierbij wordt een laserstraal op de achter- of bovenkant van de cantilever
gereflecteerd, deze bundel interfereert vervolgens met een tweede bundel van dezelfde bron. Een
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(a) tunneling detectie
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(e) interferometrie

0.99
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Figuur 3.14: verschillende meetprincipes

hoge resolutie is mogelijk, een dergelijk systeem is echter erg complex en kostbaar.
Een groot (en klassiek) nadeel van een interferometrisch meetsysteem is de mogelijkheid om ver-
plaatsingen ter grootte van de golflengte van licht te ’missen’. Als dit gebeurt, is de kans groot
dat de tip en de cantilever in het sample crashen.

Er zijn twee verschillende interferentie-technieken: homodyne en hetrodyne. Dit moet nog verder
worden uitgezocht.

Laser diode feedback [51] Net als bij bovengenoemde systeem wordt er bij dit meetsysteem
gebruik gemaakt van een laser. Nu vormt de cantilever echter een onderdeel van de laser zelf, de
reflecterende kant wordt gebruikt als een van de twee interne laser spiegels. In figuur 3.14(f) is
geprobeerd dit schematisch weer te geven.

Doordat de cantilever deel uitmaakt van de laser, verandert de laser-output als de cantilever
verbuigt. In principe kan dit systeem erg compact worden uitgevoerd, een nadeel is dat de out-
put verschilt van laser tot laser, waardoor uitgebreide kalibraties noodzakelijk zijn. Daarnaast
heeft het meetsysteem een relatief slechte meetsignaal-ruis verhouding door ’instabiliteiten in de
lasing-state’, wat dat dan ook moge zijn.

polarisatie [51] Theoretisch kan ook met polarisatie de verplaatsing van de cantilever gemeten
worden. Dit is nog niet uitgezocht.

Optische reflectie [51] De derde variant die gebruik maakt van een laser is de optische reflectie
(ook wel bounce-beam of optical lever) meetmethode. Een laserstraal wordt onder een hoek op
het uiteinde van de cantilever gericht (figuur 3.14(g)), de gereflecteerde straal valt op een positie-
gevoelige lichtsensor (PSD, position sensitive photo diode).
Als de cantilever verbuigt, zal het uiteinde ervan ten opzichte van de horizontaal ’verdraaien’,
waardoor de spot over de PSD verplaatst. Door de grote afstand van de cantilever tot de PSD
is er een grote versterking van de beweging van de cantilever. De verplaatsing van de spot is
ordegrootte 2000x groter dan de cantilever verplaatsing.
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Traditioneel worden 2- of 4-segment PSD’s gebruikt, de positie van de spot op de PSD wordt
bepaald door differentiaalmeting van de signalen. In theorie is hierdoor de meting niet meer
gevoelig voor variaties in laserintensiteit e.d.
De verplaatsing wordt beschreven met de volgende formules:

U =
A−B

A+B

Met:
A = signaal segment A [V]
B = signaal segment B [V]
U = uitgangsignaal (-1,1) [-]

Door 4 segmenten te gebruiken (2x2) kan niet alleen de doorbuiging (verticale verplaatsing van de
spot) maar ook de torsie (horizontale verplaatsing van de spot) van de cantilever worden gemeten.
Een voordeel van segment-PSD’s is de hoge gevoeligheid, de output is echter alleen lineair met de
positie als het licht uniform over het actieve segment is verdeeld. Daarnaast kan de kleine spleet
tussen de segmenten (orde 10 µm) een probleem vormen [28].
Een alternatieve positiegevoelige lichtcel is de linear PSD (1D of 2D), deze sensor is niet gevoelig
voor intensiteitsvariaties over de spot. De sensor geeft een lineaire output (gebruikelijk tussen
+10V en -10V), ongeacht de afmeting van de sensor. Hierdoor is helaas de resolutie gekoppeld
aan het bereik van de sensor.

Het optische reflectie principe met segment-PSD’s wordt veruit het meest gebruikt in huidige
AFM’s. Een nadeel van deze methode is de vereiste uitlijning van de optische componenten. Ook
zijn er eisen aan de minimale afmetingen en reflectiviteit van de cantilever. Laserlicht dat langs
de cantilever ’lekt’ kan via het (reflecterende) sample teruggekaatst worden en vervolgens inter-
fereren met de straal die direct door de cantilever gereflecteerd wordt. Deze interferentie kan de
meting ernstig verstoren (een oplossing hiervoor is een Singular Light Emitting Diode (SLED) te
gebruiken in plaats van een laser, deze lichtbron geeft iets minder coherent licht dan een laser,
waardoor de kans op interferentie afneemt)
Het meetsysteem kan aanzienlijker complexer worden als er in een speciale atmosfeer of bij extreme
temperaturen moet worden gemeten.

3.4.3 Samplehouder

Het sample wordt meestal eerst op een kleine preparaathouder vastgezet, deze houder kan daarna
eenvoudig op de SFM geplaatst worden. De bevestiging van de preparaathouder is in de meeste
gevallen gemonteerd op een translatietafel waarmee het sample (of een interessant deel daarvan)
binnen het bereik van de scanner kan worden geplaatst.

Er zijn drie veelvoorkomende manieren om een sample op de preparaathouder te bevestigen:

• niet

• vacuum

• lijm

Voor grote, zware samples is het vaak niet nodig deze nog extra vast te zetten. In dit geval wordt de
SFM op het sample gezet, specifiek de NanoSurf SPM’s zijn hiervoor geschikt (www.nanosurf.com).
Voor grote, vlakke samples, zoals bijvoorbeeld Si wafers, kan gebruik worden gemaakt van een
vacuum-tafel. De SFM van de CEM-divisie is uitgerust met een dergelijke samplehouder.

Kleinere samples worden met lijm of dubbelzijdig plakband vastgezet op een preparaathouder.
De houder is vaak een metalen schijfje (� 1

2
inch) dat met een magneet wordt vastgetrokken op de
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SFM. Als er geen magneet mag worden gebruikt, bijvoorbeeld omdat de magnetische eigenschap-
pen van het sample moeten worden gemeten (MFM), kunnen ook klemmetjes worden gebruikt.

Er zijn zeer veel manieren om samples die ’onder vloeistof’ moeten worden bekeken, vast te
zetten. Soms wordt op de bodem van het vloeistofbakje een plakkerige laag aangebracht waar het
sample wordt ingeduwd.

De translatietafels van commerciële AFM’s hebben vaak een slag van enkele tientallen millimeters
in het x, y vlak, de slag in z richting is beperkter. Er worden veel verschillende soorten rechtgelei-
ding gebruikt (elastisch, lucht-, glij- of kogellagers), soms voorzien van een elektrische aandrijving.
Positie meetsystemen en terugkoppeling lijkt alleen op metrologische SPM’s te worden gebruikt.
De resolutie en reproduceerbaarheid van de stage zijn over het algemeen zo laag dat bewegen
hiervan tijdens het scannen van een sample niet aan te raden is.

In het DI instrument wordt de 3D beweging van de grove-slag opgedeeld in x, y (sample) en
z (scanner). Ook de alternatieve bewegingen zullen worden bekeken voor het nieuwe ontwerp.

3.4.4 Optische microscoop

In veel SFM’s wordt gebruik gemaakt van een optische microscoop die is gekoppeld aan een CCD-
camera. Met de microscoop kunnen interessante delen van (grotere) samples worden opgespoord,
welke vervolgens op kleinere schaal met de cantilever kunnen worden onderzocht. In het geval
van optische-reflectie SFM kan de microscoop ook gebruikt worden om de laser op de cantilever
te richten.

Door de CCD-camera kan het richten van de laser en het doen van de meting op afstand be-
stuurd worden. Hierdoor kan de afscherming van de SFM gesloten worden, zie §3.4.6, wat zorgt
voor optimale thermische en akoestische isolatie van het instrument.

Het sample kan worden verlicht met een optische fiber, de licht/warmtebron kan hierdoor bui-
ten de afscherming van de SFM geplaatst worden.

3.4.5 Besturing en regeltechiek

In praktijk is de ’mechanica’ van een commerciële SPM simpel, de complexiteit zit echter in de
aansturing ervan. In iedere SPM zit minstens één regelaar voor de cantilever doorbuiging, in
nauwkeurigere instrumenten wordt daarnaast vaak de x, y, z positie van het sample (of de tip)
apart geregeld. In figuur 3.15 is een schematisch overzicht gegeven, in dit voorbeeld worden zowel
z als x, y bewegingen van de piëzo closed-loop geregeld.

De doorbuiging van de cantilever wordt in alle instrumenten in closed-loop geregeld. Soms wordt
hiervoor digitale elektronica gebruikt, meestal echter wordt analoge techniek toegepast. In het
laatste geval zijn het vaak eenvoudige PI of PID regelaars.

In het geval van analoge regeltechniek wordt de cantilever doorbuiging tijdens het scannen conti-
nue geregeld, op bepaalde punten wordt de feedback gesampled om zo het scanbeeld op te bouwen.
Meestal worden er drie signalen opgeslagen, dit zijn het signaal naar de scanner (feedback), de
output van de krachtsensor (doorbuiging) en het errorsignaal (verschil tussen sensor output en
referentie). Door de signaalgroottes en de plaats in de lus waarop A/D conversie plaats vindt,
heeft het gedigitaliseerde sensor-output signaal de laagste resolutie (orde 1nm door ruis) van de
drie genoemde signalen. Dit signaal kan beter niet worden gebruikt worden om features kleiner
dan 10nm weer te geven [55].

Het bereik van vrijwel iedere scanner, in het vlak van het sample, is vierkant. In beide rich-
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Figuur 3.15: Schema van de aansturing van een SPM ([55],
aangepast). Naast PID regeling van z beweging worden
hier ook x en y geregeld. Onder de streeplijn is het schema
voor ’extra’ componenten zoals de grove slag positionering
en de optische microscoop aangegeven. Hier is ook (be-
perkt) de extra regeltechniek aangegeven die nodig is voor
dynamische metingen. De settings van de regelaars worden
met de computer ingesteld (niet aangegeven)

tingen wordt dit bereik opgedeeld in een vast aantal punten, gewoonlijk het equivalent van 12 of
16 bits. Het bereik van de scanner is aan te passen door het signaal dat naar de piëzo gaat te
versterken of verzwakken (gain). Door een offset in het signaal aan te brengen, kan de plaats van
het te scannen gebied worden aangegeven.

De aansturing van piëzo-scanner vindt veelal open-loop plaats. Correctie voor de niet-lineariteiten
van de scanner kunnen zowel off-line (data-correctie) als on-line (input preshaping) gedaan worden
[54]. Voor een hogere nauwkeurigheid wordt echter, zoals in figuur 3.15, veelal gebruik gemaakt
van een close-loop scanner, waarbij extra positie sensoren worden gebruikt. Hiervoor worden
zowel capacitieve sensoren alsook laser-interferometers en aangepaste ’bounce-beam’-achtige sen-
soren gebruikt. Naast de vereiste hoge resolutie speelt ook de bandbreedte van de sensoren een
belangrijke rol.

Voor dynamische metingen moet de amplitude, fase of frequentie van de cantilever trilling constant
gehouden worden. In een aantal gevallen kan dit worden gedaan met een zogenaamde ’Lock-In’
versterker. Een dergelijke versterker bepaald het amplitude en faseverschil tussen twee signalen
door deze met elkaar te vermenigvuldigen en van het resulterende signaal het tijd-gemiddelde (DC)
te bepalen [31]. Het eerste signaal is de output van de krachtsensor, het tweede signaal is afkomstig
van de signaalgenerator die gebruikt wordt om de trillingspiëzo aan te sturen. Commerciële SPM’s
zijn vaak uitgerust met meerdere Lock-In’s, door tussen de verschillende versterkers te schakelen,
kunnen verschillende dynamische meetmethodes (AM, FM, phase-modulation) gebruikt worden
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[55].

Omdat de SPM techniek ongeveer tegelijkertijd ontstaan is met de PC, is er vanaf het begin
af aan gebruik gemaakt van computers voor de aansturing en databewerking. De huidige instru-
menten zijn dan ook volledig gëıntegreerd met de PC, waardoor het systeem makkelijk te bedienen
is en de data ’flexibel’ geanalyseerd kan worden. Deze integratie vertaald zich echter niet in ’com-
pacte aansturingselektronica’, schaalverkleining door gebruik te maken van zelf-ontworpen IC’s
e.d. is vanwege de kleine markt niet interessant.

3.4.6 Isolatie

De SFM wordt op een soepel afgeveerde tafel gezet om het instrument van vloertrillingen e.d, te
isoleren. Nuttig artikel: [47].

Een stevige, gevoerde kap over het instrument zorgt voor zowel thermische als akoestische iso-
latie. Via de camera kan er gemeten worden met de kap dicht terwijl er toch zicht is op sample
en cantilever. Idealiter heeft een SPM eigenfrequenties lager dan 1 Hz of hoger dan 10 kHz [55].

Volgens [21] zijn de volgende papers ook interessant voor dit onderwerp: Kuk&Silerman(1988)
Chen(1993) en Park&Barrett(1993)
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Hoofdstuk 4

Scanning Near-field Optical
Microscopy (SNOM)

4.1 Beschrijving

De SNOM techniek is afgeleid van normale zichtbaar-licht microscopie, echter, in tegenstelling tot
zichtbaar-licht microscopie vormt bij SNOM de diffractie-limiet geen beperking voor de resolutie
van het instrument.

Het objectief van een SNOM bestaat uit een elektrisch geleidende plaat waarin een gaatje is
gemaakt, de diameter van dit gaatje is veel kleiner dan de golflengte van licht (�≈ 10-100 nm).
Het gaatje en de plaat worden beschenen met evenwijdig invallend zichtbaar licht, het deel van
het licht dat door het gaatje valt, heeft ı́n en vlak achter het gaatje (tot ≈1x diameter van het
gat) een kortere golflengte dan het invallende licht. Deze golven dempen zeer snel uit (’evanescent
waves’) en bestaan alleen in het zogenaamde ’near-field’ [14, 27].

Door het objectief zo dicht bij het sample te houden dat deze zich in het ’near-field’ bevindt,
kan dit ’near-field’ licht gebruikt worden om het sample te belichten. Het ’near-field’ licht dat op
het sample valt, wordt door interactie met het sample (refractie en scattering) omgezet in normaal
’far-field’ licht, dit licht kan met traditionele optische technieken geregistreerd worden. Doordat
het ’far-field’ licht afkomstig is van slechts een klein deel van het sample, bevat dit licht alleen
informatie over dat betreffende deel. Hierdoor is de resolutie van de meting gekoppeld aan de
diameter van het gat en niet aan de diffractie-limiet. Momenteel zijn resoluties van 10-100 nm
mogelijk.
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Figuur 4.1: schema van een SNOM (transmissie)
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In figuur 4.1 is schematisch een SNOM instrument weergegeven. Het licht van de lichtbron (laser,
C) wordt via de fiber (B) naar de tip/objectief geleid (A). Het licht valt door het sample (D) en
wordt opgevangen door het collectie-objectief (F). Het opgevangen licht wordt vervolgens naar de
detector geleid (G). Zowel de tip als het collectie-objectief staan stil terwijl het sample door de
translatietafel (E) wordt bewogen (gescand).

Het objectief is praktisch uitgevoerd als een optische fiber (�≈ 5µm) voorzien van een meta-
len coating (Al,Ag of Au). Het uiteinde van de fiber wordt puntig gemaakt (hoek 30o - 70o) door
de fiber met een laser lokaal te verhitten, bij het aanbrengen van trekspanning snoert de fiber
op deze plaats in en vormt de punt van de tip. De coating wordt door ’thermal evaporation’
onder vacuum aangebracht, hierbij wordt de cantilever onder een hoek ten opzichte van de deel-
tjesstroom geplaatst. Het uiteinde van de tip blijft zo in de ’schaduw’ waardoor er geen coating
op het uiteinde neerslaat.

In de figuur is een transmissie-type SNOM weergegeven, hierbij valt het licht door het sample
op het collectie-objectief. Deze layout levert een eenvoudig ontwerp op, het systeem is wel gevoe-
lig voor strooilicht van de tip/fiber en er kunnen alleen doorzichtige samples bekeken worden. Het
is ook mogelijk een reflectie-type SNOM te bouwen, hiervoor zijn complexe optische componenten
nodig, maar daarmee kunnen ook niet-doorzichtige samples gescand worden.

Het collectie-objectief vangt het licht op dat van het sample komt. Hierbij zijn vooral de licht-
golven die het sample onder een grote hoek met de optische as verlaten, van belang, omdat deze
de meeste informatie over het sample bevatten [7, p371-420]. Voor het transmissie-type SNOM
worden vaak objectieven met een hoge NA (olie-immersie) gebruikt.

Een groot voordeel van SNOM is dat het een optische techniek betreft. Hierdoor kunnen alle be-
staande methodes om optische samples te prepareren en de meetresultaten te analyseren/interpreteren
direct gebruikt worden. Bij de interpretatie moet er wel rekening mee worden gehouden dat er in
het ’near-field’ effecten kunnen voorkomen die niet bekend zijn in het ’far-field’.

Er zijn een aantal belangrijke nadelen aan te wijzen. Ten eerste verloopt een SNOM meting
veel langzamer dan een SFM meting (orde uren in plaats van minuten voor SFM), hoewel er mo-
menteel veel onderzoek gedaan wordt om de meetsnelheid te verhogen. Verhoging van de resolutie
door het verkleinen van de diameter van het gat zorgt ervoor dat de lichtopbrengst door het gat
(sterk) afneemt, waardoor de meetsnelheid verder afneemt. Daarnaast kan een kleine variatie in
de uitlijning van de optische componenten grote invloed op het meetresultaat hebben. Ten derde
speelt de koppeling tussen ’near-field’ en ’far-field’ een belangrijke rol, deze is afhankelijk van de
optische eigenschappen van het materiaal direct onder de probe. Bevindt het sample zich direct
onder de probe, dan zorgen kleine variaties in de eigenschappen van het sample voor contrast in
de SNOM scan. Helaas kunnen ook variaties in de topografie zorgen voor contrastveranderingen
in de meting, voor ’eenvoudige’ topografie-metingen is SFM beter geschikt.
Doordat de reflectiecoëfficient van de metalen coating niet 100% is, zal een deel van het licht dat
in de probe invalt, omgezet worden in warmte. Vooral op het uiteinde van de fiber, waar door
de gereduceerde diameter van de fiber het vermogen per oppervlak toeneemt en de te verwarmen
massa afneemt, kan dit tot aanzienlijke temperatuurstijgingen leiden. Hierdoor kan het sample,
en in het ergste geval ook de probe zelf, beschadigd raken.

Voor de werking van de SNOM moet de afstand tussen de tip en het sample kleiner zijn dan de
golflengte van zichtbaar licht. Om dit te realiseren, wordt de afstand tussen de tip en het sample
gemeten, een regelaar stuurt vervolgens de actuator (translatietafel) aan waarmee het sample ten
opzichte van de probe bewogen wordt. Er worden momenteel twee technieken gebruikt om de
hoogte van de tip boven het sample te bepalen:

• shear-force feedback
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• tapping-mode feedback

Bij de shear force meting wordt de cantilever evenwijdig aan het oppervlak in trilling gebracht
door een piëzo (figuur 4.2(a)). De tip trilt met een kleine amplitude (orde 5nm, anders buiten het
’near-field’ gebied) en met een frequentie rond de eerste eigenfrequentie (10-100kHz). De trilling
wordt gemeten met een laser en fotodiode, de tip is tussen bron en detector geplaatst en vormt
een schaduw op de detector.
Net als bij de dynamische non-contact SFM meting (paragraaf 3.3.4) zal de amplitude, frequentie
of fase van de trilling veranderen als de interactie met het oppervlak veranderd. Deze verandering
kan gebruikt worden als feedback voor het regelsysteem.

Voor de tapping-mode afstandmeting wordt een gebogen fiber gebruikt (figuur 4.2(b)) die lood-
recht op het oppervlak trilt. De laserstraal reflecteert op het horizontale deel van de cantilever en
valt vervolgens in op een fotodiode, in opzet is dit gelijk aan een standaard ’optical beam SFM’
systeem. Door interactie met het sample zal de trilling in amplitude, fase en frequentie veranderen
als functie van de afstand tot het sample (zie paragraaf 3.3.2).
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Hoofdstuk 5

Dataverwerking

Enkele opmerkingen over SPM dataverwerking [55]:

1. Voor SEM is geen dataverwerking nodig, voor SPM is dit echter noodzakelijk

2. Levelling is meestal nodig om de invloed van scanner-eigenschappen weg te werken

3. Er zijn veel manieren om levelling uit te voeren, het is een vorm van filtering dus bedachtzaam
gebruiken

4. Niet-vierkante scans zijn verdacht! waarschijnlijk een stuk van het scan resultaat weggegooid

5. SFM data is 3D, velerlei manieren van weergave beschikbaar (shading etc)

6. Door 3D data analyse (gemiddelde hoogte, aantal deeltjes etc) eenvoudig uit te voeren

7. Afstand tussen features e.d. bepalen uit histogram, dan statistiek ’ingebouwd’

8. Iedere stap in bewerking en weergave kan resultaat bëınvloeden, ieder ’te gelikt’ plaatje
wantrouwen!

9. Het error-signaal kan gebruikt worden om het contrast van de data te verhogen
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Hoofdstuk 6

Metrologie

Sinds de uitvinding van SPM in het begin van de jaren tachtig is dit type microscopen vooral voor
kwalitatief onderzoek gebruikt. Het kunnen doen van kwantitatieve metingen wordt inmiddels
steeds belangrijker, met name voor bijvoorbeeld kwaliteitscontroles, het gaat hierbij vooral om
het nauwkeurig bepalen van hoogtes (z) en afstanden in het vlak van het sample (x, y) op de
micro- en nanometer schaal.

Voor nauwkeurige lengte-metingen is het belangrijk dat het instrument gekalibreerd is aan een
officiële lengtestandaard [26]. Tijdens een dergelijke kalibratie worden de afwijkingen van het
instrument bepaald, voor de reproduceerbare afwijkingen (lineariteit, rechtheid van de bewegings-
assen) kan vervolgens gecompenseerd worden, de niet-reproduceerbare afwijkingen (ruis) geven de
betrouwbaarheid/onzekerheid van het instrument/de metingen aan.

De manier waarop de kalibratie moet worden uitgevoerd, en welk soort standaard daar het beste
voor kan worden gebruikt, is afhankelijk van het type SPM dat gebruikt wordt. Grofweg zijn er
drie klassen aan te wijzen [15]:

1. open-loop (standaard commerciële SPM’s, buispiëzo en geen positiesensoren)

2. closed-loop (idem, echter echter wel positiesensoren)

3. metrologisch (hoogste nauwkeurigheid en precisie)

De open-loop SPM’s, en soms ook closed-loop SPM’s, worden veelal gekalibreerd met een fysieke
standaard (bijvoorbeeld een 1D of 2D grating). Voor de kalibratie van metrologische en soms
closed-loop SPM’s wordt gebruik gemaakt van (al dan niet tijdelijk gemonteerde) laserinterfero-
meters, welke direct gekalibreerd zijn aan de lengtestandaard. De frequentie waarmee een SPM
gekalibreerd moet worden is afhankelijk van de klasse en het gewenste gebruik van de SPM.

Een belangrijk aspect van een kalibratie is de herleidbaarheid naar de geldende lengtestandaard.
In figuur 6.1 is de keten tussen de lengtestandaard en een commercieel verkrijgbaar kalibratie-
sample aangegeven, via deze keten worden open-loop en soms closed-loop SPM’s gekalibreerd.
Door het nationale meetinstituut wordt een ’master-standaard’ gekalibreerd aan de geldende leng-
testandaard, hoe deze stap op het moment verloopt is niet duidelijk. De master-standaard wordt
vervolgens gebruikt door leveranciers van commerciële standaarden om hun meetinstrumenten te
kalibreren, met deze instrumenten worden dan de uiteindelijke commerciële standaarden per stuk
gekalibreerd en gecertificeerd.
Momenteel bieden drie fabrikanten gekalibreerde samples aan, dit zijn VLSIStandards (VS), Lot-
Oriël (D) en NT-MDT (RU). De eerste twee gebruiken een master-standaard die door het NIST
is gekalibreerd, van de derde leverancier is niet bekend door welk meetinstituut de kalibratie uit-
gevoerd is.
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Figuur 6.1: Keten waarmee de kalibratie van commer-
cieël verkrijgbare samples tot de lengte-standaard te herlei-
den valt (VLSI, Lot-Oriël). Hoe de ’gekalibreerde master-
samples’ aan de lengtestandaard gerelateerd worden, is niet
duidelijk (helaas). De kaders geven aan wie betrokken zijn
bij de betreffende stap in de keten.

Er worden momenteel vier typen instrumenten gebruikt om de koppeling tussen de master-
standaard en de commerciële standaarden te maken, dit zijn:

1. SEM meting

2. stylus profilometrie

3. optical profiling (scanning white light interferometry)

4. SPM metingen (metrologische SPM’s)

Het ligt voor de hand om standaarden te kalibreren m.b.v een gekalibreerde SEM omdat dit type
instrument het bereik en de resolutie in het vlak van het sample heeft welke ongeveer overeenkomen
met het bereik en de resolutie van een SPM (beetje afhankelijk van het zogenaamde ’interactie-
volume’, maar toch). Door met een master-sample de ’vergrotingsfactor’ van de SEM te bepalen,
kan in het scanresultaat de afmeting van een sample eenvoudigweg opgemeten worden.
Hoewel de resolutie van een SEM in het vlak van het sample hoog is, is het feitelijk een 2D (of
2.5D) techniek, waardoor de onzekerheid in verticale richting relatief groot is.
Samples van het bedrijf VLSIstandards worden via een SEM gecertificeerd.

Een stylus profilometer is in essentie gelijk aan een ruwheidsmeter. Met dit instrument kan
over een horizontaal bereik van vele millimeters worden meten, hierbij zijn nanometer resoluties
in verticale richting mogelijk. Helaas beperkt de vorm van de stylus de resolutie in het vlak van
het sample tot ordegrootte enkele tienden van µm’s.

Optical profiling is gebaseerd op de interferentie van wit licht (scanning white light interferometer
SWLI). Het instrument bestaat uit een weinig-coherente lichtbron, een beamsplitter, een referen-
tiespiegel, wat optiek en het (deels reflecterende) sample. Kort door de bocht: in het instrument
(interferometer) treedt interferentie op tussen de stalen die door respectievelijk de referentiespiegel
en het sample worden gereflecteerd. De bundel die op het sample valt, wordt eerst door een spe-
ciaal objectief gefocusseerd op het sampleoppervlak. De fringes die ontstaan door de interferentie
hebben maximale contrast op het punt waar de bundel het meest gefocusseerd is. Door het sample
(of de optiek) in verticale richting te scannen, kan uit het fringes-patroon (verloop) de topografie
afgeleid worden.
De verticale resolutie is van de orde 0.1 nm (reproduceerbaarheid 0.3-0.6 nm) bij een bereik van
ongeveer 150nm. Door een ander objectief te kiezen, is de vergroting in te stellen tussen grofweg
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0.75X en 100X, dit betekend wel dat de laterale resolutie afhangt van het bereik. Hierdoor varieert
de laterale resolutie, veel beter dan orde 0.3 µm wordt de resolutie echter niet.

Het is ook mogelijk om een sample direct met een SPM te kalibreren. Van de meeste instru-
menten die hiertoe in termen van resolutie en reproduceerbaarheid in staat zijn, hebben echter
een bereik in de orde van 100 µm of kleiner, terwijl kalibratiesamples (effectief) in de orde van
3x3mm of rond 9mm zijn.
De firma Lot-Oriël (D) gebruikt echter wel een AFM voor de kalibratie. De details hierover zijn
onbekend, waarschijnlijk wordt de AFM alleen gebruikt om op een aantal plaatsen de staphoogte
en lokale steek te bepalen en in combinatie met andere technieken.

Een formele kalibratie omvat meer dan enkel het scannen van een gekalibreerd sample [16]:

1. betrouwbare en formeel vastgelegde procedure

2. bruikbare en stabiele standaard / kalibratiesample

3. methode voor dataverwerking en bepaling onzekerheid

Helaas is voor de kalibratie van SPM’s geen van de drie punten formeel vastgelegd, hoewel er wel
aan gewerkt wordt. Alle kalibraties die momenteel worden uitgevoerd, zijn gebaseerd op ’praktijk-
richtlijnen’ [55] of zijn afgeleid van de procedures zoals deze voor soortgelijke instrumenten gelden
(bijvoorbeeld interferentie-microscopie [20, 26]).

6.0.1 Procedure

Hoe de kalibratieprocedure eruit ziet, is afhankelijk van welke bewegingsassen gekalibreerd moe-
ten worden (x, y of z) en welke standaard daarvoor wordt gebruikt. In het nu volgende wordt de
kalibratie met behulp van een fysieke standaard besproken, de aspecten die hierbij spelen zijn ook
van belang als een kalibratiesample zelf wordt gekalibreerd met een metrologische SPM.

De manier waarop de standaard wordt opgemeten, is niet formeel vastgelegd. De meting kan
gedaan worden in ’imaging mode’, waarbij het sampleoppervlak gescand wordt, of de AFM tip
kan worden gebruikt als een taster / ’touch-trigger’ [?]. Dit laatste komt overigens weinig voor.
Het scannen van het oppervlak gebeurt veelal in contact mode [15, 16, 11, 26, 23], hoewel non-
contact metingen ook voorkomen [20].
Bij deze techniek speelt de kracht op de tip tijdens de meting een grote rol, variaties in de kracht
hebben direct invloed op het meetresultaat. De grootte van de kracht op de tip kan gecontroleerd
worden met behulp van een kracht-weg meting. Bij de kalibratie van een SPM is een korte meet-
duur (thermische stabiliteit) en een minimale kans op beschadiging van de tip (door volgfouten)
van belang. Dit wordt vaak gerealiseerd door het te scannen oppervlak te beperken tot ’interes-
sante stukken’, en niet zozeer de scansnelheid terug te brengen. In de praktijk wordt meestal een
lijnscan haaks op het (grating)patroon gemaakt, dit wordt een aantal keren (10-100x) evenwijdig
aan de eerste scan herhaald. De lijnscan kan èèn stap bevatten (hoogte) maar ook meerder peri-
oden (bepalen steek), door dit op enkele plaatsen op het oppervlak te herhalen, kunnen zowel de
globale afmetingen alsook de lokale variaties in steek of staphoogte worden bepaald [11].

6.0.2 Standaard

Een ideale kalibratiestandaard is zo ontworpen dat factoren als tipvorm en materiaaleigenschappen
e.d. zo min mogelijk invloed op het resultaat hebben, in praktijk betekend dit dat het sample vaak
een periodiek en symmetrisch patroon bevat en van één materiaal of materiaalsoort is gemaakt
[8, 17]. Het patroon moet qua afmetingen passen bij het bereik van de SPM en moet SPM-
specifieke afwijkingen zichtbaar kunnen maken (orde 1-10nm) [17]. Vaak worden op het sample
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ook kenmerken aangebracht die, ter vergelijk, ook met andere technieken dan SPM opgemeten
kunnen worden.
Voor sub-µm bereiken (1-200nm) zijn in het verleden natuurlijke structuren zoals kristalroosters
(bijvoorbeeld highly ordered pyrolytic graphite, HOPG) gebruikt, deze roosters kunnen met röntgen
diffractie gekalibreerd worden. Hoewel de roosters op kleine schaal uitzonderlijk periodiek zijn,
neemt deze periodiciteit af bij toenemende afmetingen, waardoor dit soort samples alleen geschikt
zijn voor kleine scanbereiken [?].
Voor bereiken tot enkele mm’s worden niet-natuurlijk standaarden gebruikt zoals 1D-gratings
(’single-raised-line’ of ’n rechthoekige groef, figuur 6.2(a)) of 2D rasters (figuur 6.2(b)) [26]. Van
periodieke samples wordt de steek, staphoogte en (soms) de orthogonaliteit bepaald.

(a) 1D gra-
ting

(b) 2D grating (c) orthogonaliteit (d) tipcheck

Figuur 6.2: 1D en 2D kalibratiegratings (NT-MDT), met
6.2(c) kan de orthogonaliteit tussen x−z en y−z assen be-
paald worden (NT-MDT). Het rechtse sample kan gebruikt
worden om de tipvorm te bepalen (Aurorand). Samples zijn
vaak 5x5x0.5mm of 0.5 inch rond

Veel samples bestaan uit een Si ondergond, 5x5x0.5mm of �12.5x2.5mm, waarop in een SiO2 laag
een patroon geëtst is. Het patroon wordt door belichting aangebracht, de dikte van de SiO2 laag
bepaald de hoogte van de kenmerken van het sample. De steek van gratings is vaak in de orde
van 10-30 µm.
De dikte van de SiO2 laag wordt veelal opgemeten met een ellipsometer. Ellipsometrie is een
optische techniek waarbij het sample wordt beschenen met licht waarvan de polarisatierichting
bekend is, de polarisatierichting van het licht dat gereflecteerd wordt door het sample, is een maat
voor de dikte van de laag. De verticale resolutie is in de orde van sub-nm bij orde tientallen µm
verticaal bereik [Zhan Q, Leger JR, Appl Optics 41(22) 2002].

De ruwheid van een kalibratiesample wordt meestal niet gedefinieerd omdat de vereiste mini-
male lengte waarover de ruwheid gemeten moet worden (ISO 5436-1), groter is dan het bereik van
de meeste SPM’s [39]. Omdat de ruwheid gezien kan worden als verticale ruis op de gemiddelde
hoogte van het sample, heeft deze vooral bij buispiëzo SPM’s invloed op het meetresultaat: om de
ruwheid te middelen, moet een groter gebied gescand worden, waardoor er ook grotere afwijkingen
door niet-lineariteiten ontstaan [16].

Voor kalibraties van de verticale as (z) is een grating minder geschikt omdat het aantal meet-
punten in de hoogte (te) beperkt is [57]. Een gekanteld plat vlak geeft meer meetpunten maar
de vlakheid is minder goed in de hand te houden, waardoor dit ook geen geschikt sample is.
Recentelijk, en op experimentele schaal, wordt voor verticale kalibratie gebruik gemaakt van een
piëzo met gekalibreerde capacitieve opnemers (actieve kalibratie, [57]), waardoor over het gehele z
bereik gekalibreerd kan worden. In de praktijk worden echter verschillende samples met wisselende
staphoogtes gebruikt [55].
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6.0.3 Dataverwerking

De dataverwerking is een belangrijk aspect in de kalibratie van SPM’s omdat de manier van
verwerking grote invloed heeft op het kwaliteit van de kalibratie. Helaas is dit deel van de kalibratie
nog niet formeel vastgelegd [26].
Er zijn een aantal verschillende manieren waarop de meetdata geanalyseerd kan worden, deze zijn
voor het overzicht onderverdeeld in methoden voor het bepalen van de lengtes in het vlak van het
sample (x, y) of afstanden hier loodrecht op (z).

In het vlak van het sample (x, y)

Voor het bepalen van afstanden in het vlak wordt vaak de ’2-point’ of ’point-to-point’ selectie
gebruikt. Hierbij geeft de operator twee punten op de (1D/2D) scan aan, hiertussen wordt de
afstand berekend.
Een voordeel van deze eenvoudige methode is dat verstoringen zoals vervuiling of overshoot van de
regelaar door een operator herkend worden en dus geen rol spelen in de meting. De subjectiviteit
is een belangrijk nadeel, dit speelt voornamelijk op kortere afstanden (bijvoorbeeld bij bepaling
van hoogtes).

Er zijn weinig andere praktische manieren waarmee afstanden in het vlak kunnen worden be-
paald. Er zijn wel complexere statistische technieken beschikbaar, deze zijn echter in eerste plaats
ontwikkeld om afstanden in verticale richting te schatten, omdat hierbij de relatieve onzekerheid
groter is. Dat er afstanden in het vlak mee kunnen worden gemeten, is een ’bijverschijnsel’.

In de meeste commerciële SPM wordt de point-2-point analyse gebruikt [55].

hoogtes (z)

Voor metingen loodrecht op het vlak zijn een aantal methoden beschikbaar, hierbij wordt specifiek
het opmeten van een 1D of 2D grating toegelicht omdat dit vooral relevant is voor de kalibratie.

1. histogram

2. 1e orde fit (ISO-5436)

3. SPIP Scanning Probe Image Processor

4. PSFF Polynomial Step Function Fit

De eenvoudigste analyse-methode is weergave van de meetdata in een histogram. Bij een (ideale)
grating, waarbij alle ’bodems’ en ’bovenkanten’ van het patroon in dezelfde vlakken liggen, wor-
den de hoogtes als twee scherpe pieken in het histogram aangegeven. Voor minder ideale samples
zorgen vorm-afwijkingen, ruwheid en sample tilt voor verbreding van de pieken. Een voordeel is
de eenvoud, het nadeel is dat er moeilijk onderscheid kan worden gemaakt tussen de verschillende
foutenbronnen [16].

De tweede techniek komt overeen met de manier waarop volgens ISO-5436 data geanalyseerd
wordt [26]. Hierbij worden twee evenwijdige lijnen gefit op de meetdata, een lijn evenwijdig met
de bovenkant van het patroon, de ander met de ’bodem’ van het patroon. De afstand tussen
de lijnen is vervolgens gedefinieerd als de hoogte. Voor ’goede statistiek’ moet de meting op vijf
plaatsen herhaald worden. Bij deze inzichtelijke manier heeft sampletilt in het vlak van de meting
geen invloed (of kan makkelijk gecompenseerd worden), een nadeel is dat de fit zelf ook onzeker-
heden kan introduceren. Bij een goede fit is overigens de afwijking tussen de fit en de meetdata
een maat voor de ruwheid van het sample.

De Scanning Probe Image Processor (SPIP) is een statisch geavanceerde techniek die gebruik
maakt van een hele serie correlaties en middelingen om de ’gemiddelde grating-vorm’ te bepalen.
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Er zijn betrouwbare resultaten mee te behalen, helaas is de manier nogal ondoorzichtig.

Polynomial Step Function Fit (PSFF) is vooral geschikt voor 1D of 2D gratings, de methode
fit een stapfunctie en tweede-orde (of hogere) polynoom door de data. Uit de verschillen tussen
de meetdata en de gefitte lijn kan een waarde voor de ruwheid worden afgeleid. De methode is
niet gevoelig voor sample-tilt e.d. en middelt veel niet-reproduceerbare effecten uit. Als nadelen
gelden dezelfde argument als bij de SPIP methode.

In commerciële (open-loop) SPM’s worden vooral de eerste techniek gebruikt voor de kalibra-
tieprocedure.

Onzekerheid van de meting

De onzekerheid van een meting wordt bepaald door een groot aantal verschillende afwijkingen, in
de onderstaande lijst is een overzicht van de verschillende foutenbronnen gegeven.

1. instrument

(a) rechtheid bewegingsassen

(b) lineariteit beweging

(c) hoek tussen cantilever/tip en sample

(d) elektrische ruis

(e) instabiliteit van de laserdiode (’thermal hopping’)

(f) PSD-effecten (niet-lineair)

(g) interferentie tussen stralen gereflecteerd door cantilever en sample

2. meetsysteem voor positiemeting (ingebouwd / kalibratie)

(a) niet-lineariteiten (polarization mixing, laser power drift etc)

(b) haaksheid coordinatensysteem

(c) Abbe-afwijkingen

(d) cosinus-fouten (uitlijning)

(e) onzekerheid van kalibratiestandaard (zie ook 4a)

3. tip-sample interactie

(a) contactpunt ’loopt over tip-oppervlak’, meerdere contactpunten, veranderende tipvorm

(b) kracht waarmee tip op oppervlak gedrukt wordt

(c) tip buigt door dwarskrachten

(d) tip te groot/klein voor sample

4. sample

(a) onzekerheid in nominale afmetingen (zie ook 2e)

(b) tilt

(c) ruwheid

(d) vervuiling

5. scanparameters

(a) foute instellingen regelaar (variaties in kracht op tip, overshoot)

(b) scansnelheid te hoog
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(c) aantal meetpunten

6. omgevingsinvloeden

(a) mechanische trillingen

(b) temperatuurvariaties

(c) luchtvochtigheid

(d) statische lading

7. data verwerking

(a) kwantisatiefouten A/D

(b) analyse methode (gevoeligheid, kwaliteit van evt. fits etc

Hoewel de bewegingen van een buispiezo, zoals gebruikt in de meeste commerciële SPM’s, niet erg
recht en lineair zijn, kan er in principe voor gecompenseerd worden. Het is echter niet mogelijk
de niet-lineariteiten volledig weg te werken, alleen al omdat het gedrag o.a. afhangt van de scan-
snelheid, richting en bereik, luichtvochtigheid etc etc.
In vrijwel iedere SPM is de cantilever onder een kleine hoek ’voorover’ gemonteerd ten opzichte
van de scanrichting (x, y), dit om te voorkomen dat de bevestiging van de cantilever het sam-
ple raakt. In de meeste gevallen maakt de tip een rechte hoek met de cantilever, waardoor de
tip niet haaks op het oppervlak staat. Door deze afwijking kunnen symmetrische patronen als
a-symmetrisch opgemeten worden. Door het omdraaien van de scanrichting kan deze afwijking
worden gecompenseerd [55].
De elektrische ruis kan vooral bij grote dynamische bereiken (slag/resolutie verhouding) een pro-
bleem vormen. Doordat ruis niet-reproduceerbaar is, moet dit op een statistische manier worden
aangepakt.
Voor bounce-beam SPM’s kunnen er afwijkingen ontstaan door variaties in de laserdiode- en PSD-
output. De afwijkingen worden genoemd in de literatuur, hoe reproduceerbaar ze zijn, wordt niet
aangegeven, even onduidelijk is het hoe afhankelijk de afwijking is van de kwaliteit van de diode
en PSD.
Als het sample reflecterend is, kan het laserlicht dat langs de cantilever valt in sommige gevallen
via het sample alsnog de detector bereiken. Hierdoor kan er interferentie optreden, dit kan de
meting op nm schaal sterk bëınvloeden [17]. Het gebruik van een minder coherente lichtbron zou
deze fout kunnen beperken [45].

Als de positie van de tip op de een of andere manier gemeten wordt, en dus niet wordt afge-
leid uit het aansturingssignaal, spelen afwijkingen van het meetsysteem een rol. Naast Abbe en
cosinusafwijkingen is ook de orthogonaliteit van het coördinatensysteem van belang.
Veelal worden laserinterferometers gebruikt voor de kalibratie. De niet-lineariteiten van dit type
meetsysteem is in de orde van nm, deze kleine fouten zijn echter wel degelijk van belang bij de
kalibratie van SPM’s. Door zorgvuldige correctie (o.a. Heydemann en soortgelijken [23]), kan de
niet-lineariteit terug gebracht worden tot onder de 0.1 nm. Door daarnaast de keten tussen het
meetinstrument en de lengte-definitie zo kort mogelijk te houden, kan de onzekerheid minimaal
gehouden worden, dit werkt natuurlijk goed voor laser-interferometers.

De afmetingen van de tip moet zo gekozen zijn dat deze alle relevante delen van het sample-
oppervlak kan raken (bijvoorbeeld bodem van een grating). Ook bij een goed gekozen tip loopt
het contactpunt van tip en sample over het tipoppervlak. Deze afwijking is, bij onveranderlijke
tipvorm, reproduceerbaar en kan gecompenseerd worden mits de tipvorm bekend is. De vorm
kan bepaald worden door een speciaal sample te scannen en de tipvorm ’terug’ te rekenen (’blind
reconstruction’) of door de tip met een gekalibreerde SEM te scannen [15]. Na correctie van het
meetresultaat volgt het ’absolute’ sampleoppervlak.
Het is meestal echter niet nodig om voor de tipvorm te corrigeren, mits deze niet over het opper-
vlak veranderd. Uit de vergelijking tussen SPM meetresultaten en de data verzameld met andere
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technieken, blijkt de veronderstelling van een constante tip-vorm gegrond [26].

De kracht waarmee de tip op het oppervlak gedrukt wordt (contact meting), kan van invloed
zijn als de kracht relatief hoog is ten opzichte van de stijfheid van het sample. De tip zou dan een
deel van de kenmerken van het sample platdrukken, voor kalibratiegratings (vaak Si of SiO2) is
dit echter minder van toepassing.
De dwarskrachten die op de tip werken, zorgen voor een verbuiging, welke in theorie voor een
reproduceerbare afwijking zorgt [24]. In praktijk is deze afwijking echter op een dergelijk kleine
schaal dat deze nauwelijks te reproduceren is en speelt daarnaast alleen mee voor relatief diepen
gaten i.c.m. slanke tips.

De afmetingen van een kalibratiesample zijn opgegeven in het bijbehorende kalibratierapport.
De onzekerheid in de afmetingen van het sample spelen bij grotere staphoogtes (¿180nm) een
grote rol in de uiteindelijke onzekerheid van de kalibratie [?]. Daarnaast zijn er een aantal eigen-
schappen van het sample die niet door het kalibratiesample beschreven worden. Het eerste punt
is de kanteling van het sample ten opzichte van de bewegingsassen. Een kanteling in het vlak
van de meting (bijvoorbeeld x − z of y − z) is te zien in de meetdata en kan via een 1e orde fit
worden weggewerkt. Een kanteling in het vlak haaks op de vlak van de scan daarentegen, geeft een
overschatting van de hoogte (cosinusfout). Voor kleine staphoogtes (¡80nm) kan de hoek-afwijking
een grote bron van onzekerheid vormen [20].
Het tweede punt is de ruwheid van het sample, deze wordt niet opgeven omdat het sample vaak
te klein is om er volgens ISO normen (5436-1) de ruwheid van te bepalen [39]. De ruwheid wordt
vaak als variaties in de hoogtemetingen gezien (statistisch verwerkt).
Ook de vervuiling van het sample kan een rol spelen, dit is een niet-reproduceerbare afwijking, en
moeilijk te verwerken. Vooralsnog wordt vervuiling vaak door de operator ’digitaal weggepoetst’
[15].

Doordat het meetsignaal gebaseerd is op het stuursignaal van een regelaar, spelen de eigenschap-
pen/instellingen van deze regelaar een grote rol. Als de scansnelheid te hoog is voor de regelaar,
is de tip niet meer in staat het oppervlak te volgen. Verkeerde of niet-optimale instellingen van
de regelaar kunnen variaties in de kracht op de tip tot gevolg hebben, of leiden tot overmatige
overshoot bij stapvormige hoogteverschillen [17].
Als het aantal meetpunten (pixels) te laag is, kan er ongewild filtering van het meetresultaat
plaatsvinden. Dit kan vooral in open-loop SPM’s een probleem vormen (vast aantal datapunten)
[55].

Net als ieder ander precisie-instrument is een SPM gevoelig voor mechanische trillingen en tempe-
ratuurschommeling. Bij SPM wordt vaak gesproken over thermische ruis [42, 55], de natuurkundige
achtergrond is me vooralsnog niet helemaal duidelijk.
De verplaatsingen door thermische ruis is te berekenen met de volgende formule:

zt =

√

kBT

cz

Met:
zt = verticale verplaatsing [m]
kB = constante van Bolzmann [J/K]
T = temperatuur [K]
cz = verticale stijfheid cantilever [N/m]

Voor een soepele cantilever (0.1 N/m) bedraagt de thermische ruis bij kamertemperatuur ongeveer
0.2nm, dit kan best een serieuze beperking vormen.
Ook de luchtvochtigheid (of variaties hierin) spelen een rol omdat dit de vorming van een vloei-
stoflaagje (contamination layer) op het sampleoppervlak tot gevolg kan hebben [16]. Hierdoor kan
de kracht op de tip niet goed in de hand gehouden worden (capillaire kracht, contact mode). Als
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de tip door het laagje heen prikt, ondervindt deze een toenemende aantrekkende kracht (bevoch-
tigingsoppervlak neemt toe), om de te voorkomen dat de tip vervolgens in het oppervlak crasht,
moet een relatief stijve cantilever worden gebruikt. Hierdoor neemt de gevoeligheid af.
Een verschil in statische lading van het sample en de tip bëınvloed ook de kracht op de tip.
Omgevingsinvloeden werken niet alleen op de scanner en de tip-sample interactie, maak kunnen
ook de meting verstoren. Zo kunnen variaties in de luchtdruk en temperatuur de stralengang van
de interferometer bëınvloeden (in het zgn ’dead-path’)

De dataverwerking kan ook onzekerheden in het resultaat introduceren. Naast de fouten door
de A/D conversie, kunnen er ook afwijkingen ontstaan door de methode waarmee de data gea-
nalyseerd wordt (kwaliteit van de fit etc). In het algemeen geldt echter dat de onzekerheid die
ontstaat door afwijkingen in de analysemethode meestal kleiner zijn dan de gecombineerde overige
afwijkingen [16]

6.1 Metrologische SPM’s

Een metrologische SPM (M-SPM) is gedefinieerd als een SPM waarvan de tip langs onderling
orthogonale assen kan bewegen, en waarbij de positie van de tip gemeten wordt [20]. Voor de
positiemeting worden vaak capacitieve opnemers of laserinterferometers gebruikt. Een voordeel
van het eerste type sensor is de eenvoud en compactheid, een nadeel is de vereiste kalibratie,
wat voor een metrologische SPM’s vrij uitgebreid, en dus tijdrovend is [13]. Voor deze kalibratie
worden al dan niet permanent opgestelde laserinterferometers gebruikt die relatief groot, duur en
onhandig zijn, maar wel direct met de lengtestandaard kunnen worden vergeleken.
Het gebruik van laserinterferometers in metrologische SPM’s kan als volgt worden opgedeeld:

1. kalibratie [12]

2. positiemeting

(a) passief (open-loop) [4]

(b) (actief (servo-scanning) [23]

De laserinterferometer kan op twee manieren als positiesensor gebruikt worden. Op de passieve
manier maakt de scanner open-loop bewegingen terwijl de interferometer de positie van de tip
meet. Het voordeel is dat er geen regeltechniek in de loop nodig is, wat positief is voor de ruis in
het systeem. Daarnaast kunnen niet-lineariteiten van de laserinterferometer off-line gecorrigeerd
worden, omdat deze correcties complex en reken-intensief zijn, is dit een voordeel. Een nadeel is
dat het scan-patroon niet helemaal regelmatig is, wat ellende veroorzaakt bij de verwerking van
de data [26]. Voorbeelden van dit type instrument zijn de M-SPM’s van NPL [26] en de PTB [12].
De sensor kan ook gebruikt worden om de positie van de tip in closed-loop te regelen. Dit heeft als
voordeel dat het scanpatroon regelmatig is, ten koste van iets meer ruis in de meting. Ook moeten
eventuele correcties voor niet-lineariteiten van de interferometer online uitgevoerd worden, wat
lastig kan zijn.
De M-SPM van het NRLM [23] is van dit type.
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Bijlage A

Analyse optische reflectie SFM

In deze paragraaf wordt een eerste-orde afschatting gemaakt van de gevoeligheid van een optische-
reflectie SFM. Met de gevoeligheid wordt hier de verhouding tussen de kracht op de tip en de
verplaatsing van de laser spot op de PSD bedoeld. De SFM wordt in contact-mode gebruikt, voor
de non-contact en intermittent-contact methoden spelen veel meer factoren een rol, waardoor aan-
zienlijk meer afschattingen moeten worden gemaakt.

In figuur A.1 worden de afmetingen van de cantilever en het gebruikte assenstelsel gedefinieerd.
De krachten grijpen aan op de punt van de tip, de laserstraal reflecteert in punt B op de bo-
venkant van de cantilever, deze is verondersteld zo breed te zijn dat de laserstraal altijd volledig
gereflecteerd wordt. De volgende vereenvoudigingen zijn gedaan:

• cantilever is een rechthoekige, homogene, enkelzijdig ingeklemde balk (vergeetmijnietjes)

• tip op de cantilever is oneindig (buig)stijf

• kromming van de cantilever over de spot van de laserstraal is verwaarloosbaar (lokaal vlak)

• het punt van reflectie ligt op de neutrale lijn (halve dikte fout)
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Figuur A.1: Definitie van afmetingen en assenstelsel.

De vergeetmijnnietjes worden gebruikt om de verplaatsing van punt B te beschrijven (A.1).
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Met

~F =





Fx
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 (A.2)

cz =
3EIy
l3

(verticale stijfheid) (A.3)

De eerste term van de vergelijking A.1 geeft de verplaatsing t.g.v. de krachten op de tip weer, de
tweede term de verplaatsingen door het eigen gewicht van de cantilever.

De relatie voor de hoekverdraaiing is aangegeven in figuur A.4.
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met

ca =
2EIy
l2

(rotatie stijfheid)

Cβ = f(b, t), factor voor torsie op rechthoekige balk [34]

De hoekverdraaiing ∆ϕ wordt beschreven zoals aangegeven in [34, §9.4]. Deze benadering be-
schrijft de hoekverdraaiing van profielen/balken waarvan de doorsnede niet vlak blijft (bijvoor-
beeld balken met vierkante of elliptische doorsnede).

De laserstraal reflecteert op de cantilever en valt vervolgens op de detector (PSD). Er is aangeno-
men dat de laserstraal loodrecht invalt op de PSD als de cantilever onbelast is. Het assenstelsel
op het voorvlak van de PSD is aangegeven in figuur A.2(a).
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Figuur A.2: Assenstelsel op voorvlak van PSD. Verplaat-
singen van de laserspot op de detector door translatie en
rotatie van de cantilever.

De verplaatsing van de spot op het voorvlak wordt veroorzaakt door translaties (figuur A.2(b)) en
rotaties (figuur A.2(c)) van de cantilever. De beweging kan ontbonden worden in twee orthogonale
richtingen:

∆~P =

[

∆Py′

∆Pz′

]

=

[

l0 tan(2∆ϕ)
l0 tan(2∆ψ) + ∆z sin(αd)

]

(A.5)

Met
∆Py′,z′ verplaatsing spot in respectievelijk y′ en z′ richting
αd hoek invallende straal met normaal van cantilever
l0 afstand van cantilever tot detector
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Voor een grote versterking van de bewegingen van de cantilever moet de PSD op grote afstand
van de cantilever worden geplaatst (grote l0). Door het verschil in ordegrootte tussen ∆z (µm en
kleiner) en l0 (cm en groter) is de invloed van de invalshoek zeer beperkt.

De verhouding tussen de krachten op de tip en de verplaatsing van de spot op de detector kunnen
nu bepaald worden door invullen van vergelijkingen A.1 en A.4 in A.5. Als de statische doorbuiging
weggelaten wordt, ontstaan de volgende formules:
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Bij goede benadering kan dit worden om geschreven in de gevoeligheid:
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Uit de formules blijkt dat verplaatsingen van de spot in z′ richting veroorzaakt kan worden door
krachten in z en x richting, wat de interpretatie moeilijker maakt. Dwarskrachten (y-richting)
zijn daarentegen wel ’ontkoppeld’, dit effect wordt gebruikt bij frictie metingen (Friction Force of
Lateral Force Microscopy).

De formules worden nu ingevuld voor een realistische situatie. De afmetingen van de gebruikte
standaard Si contact-mode cantilever (µmasch - CSC17) zijn aangegeven in tabel A.1, de maten
van de SFM zijn gebaseerd op de Digital Instruments Dimension 3100 : l0 ≈ 150mm, αd ≈ 15◦

(beide schattingen uit handleiding). Voor de cantilever geldt Cβ ≈ 0.33.

parameter eenheid waarde
l µm 460 ± 5
t µm 2 ± 0.5
h µm 15 - 20 (15)

tiphoek ◦ 30
feig kHz 8.5 - 15 (12)
cz N/m 0.05 - 0.3 (0.15)

parameter eenheid Si Si3N4

E GPa 112.4 -
G GPa 43.9 -
nu - 0.28 -
ρ kg/m3 2329 3170

Tabel A.1: Afmetingen van standaard Si contact-mode can-
tilever (CSC17), bruikbaar in normale atmosfeer. Waarde
tussen haakjes is de nominale waarde (indien van toepas-
sing). Bron: www.spmtips.com. Rechts materiaalgegevens
standaard Si en Si3N4. Bron: www.matweb.com.

De gevoeligheden voor deze combinatie van cantilever en SFM zijn samengevat in tabel A.2.

De grote gevoeligheid in y-richting wordt veroorzaakt door de lage torsie stijfheid van de cantilever
rond de langs-as (x). Doordat het verschil in gevoeligheid voor de kracht in z en x-richting relatief
groot is, is de invloed van krachten in x richting op het z-meetresultaat beperkt. Zie hiervoor ook
de stijfheidsmatrices (A.11 en A.12).
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y′ [µm] z′ [µm]

Fx [nN] 0 0.6
Fy [nN] 770 0
Fz [nN] 0 8.5

Tabel A.2: Gevoeligheid voor de spot-verplaatsing als func-
tie van de kracht op de tip (contact methode), uitgedrukt
in [µm/nN].
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Als de spreiding op de afmetingen wordt meegenomen, ontstaat het volgende beeld (tabel A.3.
Hierbij vallen de berekende eigenfrequentie en verticale stijfheid niet langer binnen het door de
fabrikant aangegeven gebied. Fabrikant gegevens lijken sowieso optimistische schattingen!

y′ [µm] z′ [µm]

Fx [nN] 0 0.6+0.8
−0.3

Fy [nN] 770+1170
−400 0

Fz [nN] 0 8.5+13
−4.5

Tabel A.3: Gevoeligheid voor de spot-verplaatsing als func-
tie van de kracht op de tip (contact methode), hierbij ook
de spreiding door vormafwijkingen aangegeven. Met kant-
tekening! [µm/nN].



Bijlage B

Alternatieve SPM technieken

MFM Magnetic Force Microscopy

EFM Electrostatic Force Microscopy

LFM Lateral Force Microscopy

CFM Chemical Force Microscopy

SCM Scanning Capacitance Microscopy

SSRM Scanning Spreading Resistance Microscopy

TUNA Tunneling Atomic Force Microscopy

CAFM Conductive Atomic Force Microscopy

SThM Scanning Thermal Microscopy

STCM Scanning Thermal Conductivity Microscopy

SKPM Scanning Kelvin Probe Microscopy (meest kwantitatieve SPM techniek)
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Bijlage C

Overzicht bekeken SPM’s

In onderstaande tabellen zijn de specificaties samengevat van de SPM’s bekeken bij het NMi-VSL
en de TUE-W. De specificaties voor de nieuw te ontwerpen SPM zijn aangegeven in tabel C.3.

eigenaar type / merk specificaties
NMi-VSL Topometrix Explorer slag x, y: 100x100µm, z: 20µm

(verbeterd) resolutie x, y :≤ 1nm, z: 0.1 nm
onzekerheid x, y: 10nm + 0.01L, z: 3nm + 0.01L

TUE-W Digital Instruments Dimension 3100 slag x, y: 90x90µm, z: 6µm
resolutie x, y, z : 16 bit (≈ 1.4 en 0.1 nm)

PSIA XE-100 slag x, y: 100x100µm, z: 12µm
resolutie x, y : < 0.15, z: 0.05 nm

fijne slag/hoge resolutie slag x, y: 50x50µm, z: 1.7µm
resolutie x, y : < 0.02, z: 0.01 nm

Topometrix Explorer (kapot?) slag x, y: 100x100µm, z: 10µm
resolutie x, y : 16 bit (≈ 1.5nm), z: 0.06 nm

Tabel C.1: specificaties van de SPM’s gezien bij NMi-VSL
en TUE-W. Voor volledige specs NMi-SPM zie tabel C.2

component type specificaties
SPM Topometrix Explorer slag x, y: 100x100µm, z: 10µm

(geen scanbeweging) resolutie x, y : 16 bit, z: 0.06 nm
Stage Physik Instumente P-517.3 slag x, y: 100x100µm, z: 20µm

(flexures + piëzo, incl resolutie x, y :≤ 1nm, z: 0.1 nm
capacitieve opnemers) herhaalbaarheid volle slag x, y: ± 5nm, z: ± 1nm

stijfheid (±20%) x, y: 2·106 N/m, z: 1.5·107 N/m
Meetsysteem 3 Zygo laserinterferometers
Systeem onzekerheid x, y: 10nm + 0.01L, z: 3nm + 0.01L

Tabel C.2: specificaties van de huidige NMi metrologische
SPM. Stage wordt gebruikt voor translaties, SPM scanner
wordt niet gebruikt.
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aspect project doel
slag x, y: 1 mm, z: 0.1mm
absolute onzekerheid 1 nm (x, y, z)?
resolutie* < 1 nm (x, y, z)?

Tabel C.3: specificaties van translatie-tafel voor toe-
komstige NMi-SPM (uit projectomschrijving Nano-
Instrumentation). *uit tekst, niet uit tabel.


