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Samenvatting 

Het (001)-oppervlak van GaAs is een veel gebruikt GaAs-oppervlak voor de epitaxiale groei 
van gelaagde halfgeleiders. De structuur van de grensvlakken in deze materialen heeft in
vloed op hun elektronische eigenschappen. Met name de morfologie van een grensvlak, 
dat wil zeggen de structuur wat betreft stappen en de 'ruwheid' op atomaire schaal als 
gevolg daarvan, is in dit verband van belang. SPA-LEED (spot profiel analyse bij lage 
energie elektronen diffractie) is een techniek die uitermate geschikt is voor de bepaling 
van de oppervlakmorfologie van éénkristallen. Stappen en andere defecten in de ideaal 
periodieke kristalstructuur bepalen namelijk het profiel van de diffractiespots. Uit een 
analyse van spotprofielen kan men informatie verkrijgen over de aard en verdeling van 
defecten. In de groep FOG is een opstelling gebouwd rond een SPA-LEED-instrument. 
Met deze opstelling is in de afstudeerperiode een onderzoek gedaan naar de oppervlak
morfologie van GaAs(001) preparaten, gemaakt met MBE-(molekulaire bundel epitaxie) 
techniek in de groep Halfgeleiderfysica. Uit een analyse van de spotprofielen met het SPA
LEED-apparaat is geconcludeerd dat de preparaten op atomaire schaal zeer vlak zijn. Het 
oppervlak bestaat uit terrassen, verdeeld over slechts twee lagen en gescheiden door stap
pen van mono-molekulaire grootte (0.283 nm), die willekeurig verdeeld zijn. Misoriëntaties 
op grotere schaal, als gevolg van een gekromd substraat, hebben de analyse aanzienlijk be
moeilijkt. Na verhitting van de preparaten tot ongeveer 480°C, is een 2 x 4 LEED-patroon 
waargenomen dat correspondeert met de bekende 2 x 4 reconstructie, die ontstaat als ge
volg van dimeervorming tussen arseenatomen in het arseenrijke oppervlak. Verhitting tot 
temperaturen tussen 350 en 480°C gaf aanleiding tot een in de literatuur bij LEED aan 
GaAs(OOl) oppervlakken niet eerder gemeld diffractie-patroon met sikkelvormige structu
ren. Wij brengen dit patroon in verband met een nog onvoltooide ontwikkeling van de 
2 x 4 reconstructie van het oppervlak. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

1.1 Oppervlakfysica 

De fysica van oppervlakken en grenslagen heeft zich vooral in dè afgelopen decennia aan
zienlijk ontwikkeld. In het onderzoek ligt de nadruk op het grensvlak van de vaste stof 
en het vacuüm. De fysica van het oppervlak van een vaste stof is zo interessant omdat 
de samenstelling en structuur van de buitenste atoomlagen in grote mate kunnen afwijken 
van die van de bulk. Dat er afwijkingen optreden kan gemakkelijk begrepen worden. In 
de bulk wordt een atoom omgeven door buuratomen en is er sprake van een evenwichtssi
tuatie. Wanneer een oppervlak wordt gemaakt, bijvoorbeeld door klieving van een kristal, 
dan worden de bindingen van de atomen in het kliefvlak verbroken. Het evenwicht raakt 
verstoord. Het klieven van een kristal kost energie; het oppervlak heeft dus extra energie. 
In het algemeen is de toestand van het oppervlak direct na klieven energetisch niet de gun
stigste. Door een herschikking van de atomen wordt de oppervlakenergie geminimaliseerd. 
Een andere stuctuur en/ of samenstelling is daarvan het gevolg. Het is bijvoorbeeld bekend 
dat het oppervlak van een legering van 50% koper en 50% nikkel bij 400°C voor 97% uit 
koperatomen bestaat [1]. 

Voor het doen van oppervlakonderzoek is het noodzakelijk te beschikken over schone op
pervlakken. Oppervlakken kunnen alleen voor langere tijd schoon worden gehouden in een 
ultra hoog vacuüm (UHV) systeem. De druk in zo'n systeem is lager dan - 10-9 mbar. 
Pas sinds het begin van de jaren zestig zijn er op commerciële basis UHV systemen be
schikbaar. Vanaf die tijd heeft het oppervlakonderzoek een grote vlucht genomen en zijn 
er vele technieken ontwikkeld voor ~e analyse van oppervlaksamenstelling en -structuur. 
ledere techniek heeft eigen voor- en nadelen en geeft een specifieke soort informatie. Bij de 
meeste technieken wordt een preparaatoppervlak met deeltjes (elektronen, ionen, fotonen, 
... ) beschoten. Uit de wijze waarop deze deeltjes verstrooid worden aan het oppervlak 
worden conclusies getrokken over de samenstellingen/of structuur van de buitenste lagen 
van het preparaat. 
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1.2 Het afstudeeronderzoek 

Eén van de meest gebruikte technieken voor de analyse van oppervlakstructuren is lage 
energie elektronen diffractie (LEED). In een LEED-experiment worden elektronen met 
een energie van enkele tientallen tot enkele honderden elektronvolts verstrooid aan een 
kristallijn preparaat. Uit de ruimtelijke verdeling van de elastisch verstrooide elektronen, 
die sterk anisotroop is, wordt informatie over periodiciteiten in het oppervlak verkregen. 

Met de ontwikkeling van hoge resolutie LEED (HR-LEED)-apparaten in de afgelopen jaren 
is het mogelijk geworden met elektronendiffractie ook defecten (afwijkingen van de ideaal 
periodieke structuur) in oppervlakken te onderzoeken [2,3,4]. Het technologisch belang 
van het onderzoek naar defectrijke oppervlakken is groot. De oppervlaktoestanden in de 
'bandgap' van een halfgeleider blijken bijvoorbeeld sterk te worden beïnvloed door bijna 
elk type oppervlakdefect. Defecten spelen ook een grote rol in de heterogene katalyse. 
Het verloop van een chemische reactie kan namelijk sterk afhankelijk zijn van zogenaamde 
'active sites', dat zijn plaatsen waar in het algemeen defecten gelokaliseerd zijn. 

In dit verslag wordt een experimenteel onderzoek aan het {001) oppervlak van de III-V 
halfgeleider GaAs beschreven. Dit oppervlak wordt veel gebruikt als substraat voor de 
epitaxiale groei van geavanceerde halfgeleidermaterialen. Het is daarom van belang te 
weten hoe dat oppervlak eruit ziet, met name hoe de structuur is, wat voor defecten er zijn 
en hoe die gelokaliseerd zijn. Het afstudeeronderzoek omvatte een karakterisering van één 
type defect in het bijzonder: stappen. Stappen maken een oppervlak driedimensionaal: ze 
veroorzaken terrassen en eilanden op atomaire schaal. Ter illustratie is in figuur 1.1 een 
oppervlak met stappen geschetst. De preparaten waaraan in het onderzoek gemeten is, 

Figuur 1.1: Impressie van een oppervlak met stappen. 

zijn met het molekulaire bundel epitaxie (MBE)-apparaat van de groep Halfgeleiderfysica 
gemaakt. 
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1.3 LEED 

De werking van LEED berust op het golfkarakter van de materie, in het bijzonder het 
golfkarakter van de elektronen die aan het oppervlak verstrooid worden. De golf-deeltje 
dualiteit kan in de relatie van de Broglie als volgt worden uitgedrukt: 

h 
..\=-. 

mv 
(1.1) 

Voor een elektron (massa 9.1·10-31kg) volgt uit (1.1) onderstaande relatie tussen golflengte 
en kinetische energie: 

,\elektron = 
1.504 
E(eV) 

nm. (1.2) 

LEED-elektronen hebben een karakteristieke energie van 102 elektronvolt. Met zulke elek
tronen kan dus volgens vergelijking 1.2 een golflengte van ca. 0.1 nm worden geassocieerd. 
Deze lengte komt overeen met de afstand tussen twee atomen in een kristalrooster. Het 
kristal is met zijn periodieke herhaling van ruimtelijke structuren als een tralie voor de 
elektronengolven op te vatten. De sterke anisotropie in de ruimtelijke verdeling van de 
verstrooide elektronen berust dan ook op interferentie-effecten. 

In figuur 1.2 is een conventioneel LEED-apparaat geschetst. De voornaamste componenten 
zijn het elektronenkanon, dat een monochromatische bundel elektronen op het kristal af
vuurt, een energie-analysator, die alleen elastisch verstrooide elektronen laat passeren, en 
een luminescerend scherm, waarop de ruimtelijke verdeling van deze elektronen zichtbaar 
wordt gemaakt. Het geheel is uiteraard opgesteld in een UHV kamer. 

LEED is een uitermate oppervlakgevoelige analyse-techniek. Dat betekent dat in het in
tensiteitspatroon alleen informatie over de buitenste atoomlagen is vervat. De oorzaak 
hiervan is, dat de wisselwerking van de elektronen met de vaste stof erg groot is. De kans 
dat een elektron enkele lagen diep de vaste stof binnendringt en zonder energieverlies weer 
naar buiten komt is daarom zeer gering. De oppervlakgevoeligheid wordt wel geïllustreerd 
met de zogenaamde elastische vrije weglengte van een elektron in een kristal. In figuur 1.3 
is deze parameter ..\ als functie van de elektronenenergie weergegeven. Het verband blijkt 
universeel te zijn. 

De sterkte van de wisselwerking van LEED-elektronen met de vaste stof maakt een theo
retische beschrijving van het verstrooiingsproces erg moeilijk. Intensiteitsberekeningen op 
basis van een dynamische theorie, gebouwd rond zo'n theoretische beschrijving, zijn daarom 
tot nu toe slechts succesvol voor vrij eenvoudige oppervlakstructuren [2]. Oppervlakken 
met defecten hebben doorgaans juist een vrij gecompliceerde structuur. Het blijkt toch 
mogeljik te zijn nauwkeurige voorspellingen te doen over het LEED-patroon van zulke op
pervlakken. Die voorspellingen vloeien voort uit de kinematische LEED-theorie, die de 
tegenhanger van de dynamische theorie is omdat ze niet gebaseerd is op beschouwingen 
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fluorescerend scherm 

sample 

hoogspanning 

Figuur 1.2: Schematische weergave van een conventioneel LEED-apparaat. De remspan
ning is juist laag genoeg om alleen de elastisch verstrooide elektronen te selecteren. 

-e< -=50 
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11 
Cl 
~ -c 
o I 

~ 

I 

Electron energy (eV) 

Figuur 1.3: De gemiddelde vrije weglengte die in deze figuur is uitgezet heeft een vrijwel 
identiek verloop voor de meeste kristallijne materialen; men noemt de curve wel universeel. 
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over de dynamica van het verstrooiingsproces. 

In hoofdstuk 2 zal de kinematische theorie aan een nader onderzoek onderworpen wor
den. In de volgende paragraaf zullen echter eerst een aantal LEED-begrippen worden 
geïntroduceerd aan de hand van een beschrijving van het diffractiepatroon van een model
oppervlak. 

1.4 Het diffractiepatroon van een modeloppervlak 

Het modeloppervlak is oneindig groot en perfect vlak. Het kan worden beschouwd als 
een periodieke herhaling van eenheidscellen, opgespannen door basisvectoren a en b. In 
het centrum van iedere eenheidscel is eenzelfde, puntvormige strooier gelokaliseerd. In 
figuur 1.4 zijn twee strooiers A1 en A2 van dit oppervlak getekend. De roostervector die ze 

Figuur 1.4: Het in A2 verstrooide golffront ligt k A 2M 'achter' en k A 1N voor in fase ten 
opzichte van het in A1 verstrooide golffront. 

verbindt is gelijk aan na+ mb. Een invallende elektronengolf wordt zowel aan A1 als aan 
A2 elastisch verstrooid. De strooiers zijn identiek, dus de aan A2 verstrooide golf verschilt 
enkel in fase van de aan A1 verstrooide golf. Het faseverschil Ll</J is als volgt uit te drukken: 

Ll<P = (k- ko) · r = K ·(na+ mb). (1.3) 

Hierin zijn ko en k de golfvectoren van respectievelijk de inkomende en verstrooide golf. 
K = k-k0 is de zogenaamde strooivector. Als K·a = 21rh enK· b = 21rk (hen k geheel), 
dan strooien alle strooiers in fase. Immers, voor iedere n en m is Ll</J een geheel veelvoud 
van 21r. Als K · a =J. 21rh of K · b =J. 21rk, dan zijn er overal paren strooiers te vinden 
die juist uit fase verstrooien, zodat de golven afkomstig van die strooiers elkaar uitdoven. 
Het LEED-patroon voor het modelóppervlak bestaat dus uit scherpe spots, in richtingen 
bepaald door de zogenaamde Laue-condities: 

{ 
K ·a = 21rh 
K. b = 21rk h, k geheel. (1.4) 

Eén en ander kan prachtig geïllustreerd worden met behulp van de zogenaamde Ewaldbol
constructie, die geschetst is in figuur 1.5. 
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lÏ OI (Ï OI (001 (10) 

Figuur 1.5: Een doorsnede door de zogenaamde Ewaldbol. De k-vectoren die een staak 
snijden 'leveren' een spot op het LEED-scherm op. 

De Laue-condities definieren twee verzamelingen van equidistante parallelle vlakken in de 
ruimte van strooivectoren. Deze vlakken snijden elkaar in staken. De staken 'staan' op 
punten van een rooster, dat het bekende reciproke rooster uit de vaste stoffysica is. Het 
reciproke rooster wordt opgespannen door vectoren a* en b* gegeven door: 

a* - 2 
b x n 

7r (a, b x n) ' 

b* 27r n x a (1.5) -
(b, n x a) 

De staak op roosterpunt ha* + kb* wordt aangeduid met (hk). Aan de Laue-condities 
wordt voldaan als de strooivector K een eindpunt heeft dat gelegen is op één van de reci
proke roosterstaken. Omdat ko zowel in grootte als in richting experimenteel vastligt en 
de grootte van k gelijk is aan de grootte van ko (elastische verstrooiing), beschrijven de 
k-vectoren een bol met straal ko. Daar waar de bol reciproke roosterstaken snijdt vindt 
men de eindpunten van de strooivectoren die de spots opleveren. 

Bij X-ray diffractie aan kristallen is er nog een derde Laue-conditie, die een modulatie 
van de spotintensiteit langs de staken beschrijft, welke optreedt vanwege interferentie in 
de loodrechte richting, tussen lagen in het kristal dus. In het ideale geval ontbreekt deze 
modulatie bij elektronendiffractie geheel, gezien de oppervlakgevoeligheid. Als het opper
vlak uit meerdere lagen bestaat, zoals het geval is bij een oppervlak met stappen, treedt 
de modulatie langs de staken ook bij elektronendiffractie op. In een experiment komt dit 
tot uitdrukking in een afhankelijkheid van de spotintensiteit (en -vorm, daarover meer in 
hoofdstuk 2) van de elektronen-energie. De grootte van k0 is immers gerelateerd aan de 
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primaire elektronenenergie E volgens: 

(1.6) 

Als de energie veranderd wordt lopen de snijpunten van de staken met de Ewaldbol dus 
langs die staken naar boven of naar beneden. 

De Ewaldbolconstructie is zeer nuttig voor de interpretatie van LEED-patronen van goed 
periodieke kristallen. Voor kwantitatieve spotprofielanalyse, een techniek om defectrijke 
oppervlakken te karakteriseren, is een andere benadering van het diffractiepatroon nood
zakelijk. Deze benadering zullen we in het volgende hoofdstuk beschrijven. 
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Hoofdstuk 2 

De kinematische theorie 

In de kinematische benadering van het diffractieprobleem wordt de specifieke aard van de 
wisselwerking van een elektron met de kristallijne vaste stof buiten beschouwing gelaten. 
In het kader van de kinematische theorie kan dan ook geen enkele uitspraak gedaan worden 
over absolute intensiteiten in het diffractiepatroon. De voorspellingen die uit de theorie 
volgen met betrekking tot het profiel van de intensiteitsverdeling blijken echter goed te 
kloppen. Strikt genomen is de kinematische benadering alleen geldig voor oppervlakken 
met een perfecte translatiesymmetrie. In de praktijk echter werpt ze juist vruchten af 
bij het onderzoek naar defectrijke oppervlakken, waar die symmetrie verstoord is. In dit 
hoofdstuk worden de uitgangspunten van de kinematische theorie besproken en wordt de 
toepassing van de theorie bij diffractie aan oppervlakken met defecten, in het bijzonder 
met stappen, nader toegelicht. 

2.1 De uitgangspunten 

Uit de optica is bekend [5] dat de amplitude van een golf op grote afstand van de bron 
in goede benadering evenredig is met de Fouriergetransformeerde van de amplitude ter 
plaatse van de bron: 

\li(K) = C J W(r) eiK·r dr. (2.1) 
bron 

Deze benadering heet "Fraunhoferbenadering", en is van toepassing op het SPA-LEED
systeem omdat de bron (het kristaloppervlak) ongeveer één vierkante centimeter meet en 
de afstand van de bron tot de detector 27 centimeter bedraagt. De Fraunhoferbenadering, 
toegepast op elektronendiffractie, stelt dat de amplitude van de golffunctie w(K), die het 
verstrooide elektron beschrijft ter plaatse van de detector, evenredig is met de Fourier
getransformeerde van de amplitude w(r) ter plaatse van het kristaloppervlak. Probleem 
blijft natuurlijk dat die amplitude w(r) gerelateerd moet worden aan de oppervlakstruc
tuur, zonder uitspraken te doen over het mechanisme van de verstrooiing. 
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Een willekeurig kristaloppervlak, met of zonder defecten, kan net als het modeloppervlak 
uit hoofdstuk 1 beschreven worden als een verzameling cellen. De enige eis die we aan 
de verzameling stellen is dat ze het oppervlak volledig opspant. De verstrooiing van een 
elektron aan het oppervlak is dan op te vatten als de verstrooiing aan die verzameling 
cellen. ledere cellevert een bijdrage aan de verstrooide amplitude \ll(r). Ten gevolge van 
meervoudige verstrooiing is die bijdrage afhankelijk van zowel de inhoud als de omgeving 
van de cel. In de vorm van een vergelijking: 

\11 ( r) = L \11 cel ( r) * c5 ( r - r cel) • (2.2) 
cellen 

Substitutie van deze vergelijking in uitdrukking 2.1 levert: 

\li(K) = C j lL Wcel(r) * ó(r- reel)] éK-r dr. 
opp. ellen 

(2.3) 

Omdat de Fouriergetransformeerde van een convolutie van functies gelijk is aan het produkt 
van de Fouriergetransformeerden van de afzonderlijke functies, wordt vergelijking 2.3: 

\li(K) = L C j Wcel(r) eiK-r dr j ó(r- reel) eiK-r dr 
cellen opp. opp. 

:E [c j Wcel(r) éK-r dr] eiK·ree~ 
cellen opp. 

2: fcel(K) eiK-ree~ , 
cellen 

waarin de strooifactor fcel(K) = C f Wcel(r) eiK-r dr geïntroduceerd is. 
opp. 

(2.4) 

Het modeloppervlak kan geheel worden opgespannen door eenheidscellen. Omdat het mo
deloppervlak oneindig groot is heeft iedere cel dan niet alleen dezelfde inhoud, maar ook 
dezelfde omgeving. Dus !cel = f = hetzelfde voor alle cellen. Vergelijking 2.4 wordt 
daarmee: 

\li(K) = J(K) L eiK-reel • (2.5) 
cellen 

In vergelijking 2.5 is een splitsing bewerkstelligd tussen de strooifactor f(K) en de zoge
naamde roosterfactor E eiK-reel, De roosterfactor beschrijft de invloed van de oriëntatie 

cellen 
van de eenheidscellen op het diffradiepatroon. Het is deze invloed die in de kinematische 
theorie de hoofdrol speelt. De modulatie ten gevolge van de strooifactor wordt zelfs ver
waarloosd. Deze verwaarlozing berust op de volgende veronderstelling met betrekking tot 
het verstrooiingsproces. In hoofdstuk één zagen we dat de vrije weglengte van elastisch 
verstrooide elektronen bij LEED-energieën zeer gering is. Dat betekent dat de dynamische 
verstrooiing een lokaal proces is. Verondersteld wordt daarom - en dat is in feite de kine
matische benadering - dat de invloed van de omgeving van een cel op de strooifactor van 
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die cel te verwaarlozen is. Omdat \11 cel( r) ruimtelijk begrensd is tot de herhalingseenheid, 
zal zijn Fouriergetransformeerde fcel(K) bovendien vrij vlak zijn. Vandaar dat de invloed 
van fcel(K) over het spotprofiel constant kan worden verondersteld. 

In een experiment worden geen golfamplitudes gemeten maar intensiteiten. Voor de inten
siteitsverdeling geldt: 

I(K) = lw(K)I2 = w(K)w*(K) . (2.6) 

Nu zagen we dat \II(K) in de Fraunhoferbenadering evenredig is met de Fouriergetransfor
meerde van de golfamplitude w(r) ter plaatse van het oppervlak. Vergelijking 2.6 wordt 
daarmee: 

J(K) "' .1"{\ll(r)} .1"{\11*( -r)} 
- .1"{\ll(r) * \11*( -r)} . (2.7) 

~(r) := w(r) * \11*( -r) is de autocorrelatiefunctie van de golfamplitude bij het oppervlak. 
In de kinematische benadering drukt deze autocorrelatiefunctie de mate uit waarin het 
oppervlak met zichzelf samenvalt. Periodiciteiten in het oppervlak veroorzaken periodici
teiten in de autocorrelatiefunctie. De Fouriergetransformeerde van een strikt periodieke 
functie is een verzameling deltafuncties. Een perfect kristaloppervlak levert dan ook een 
diffractiepatroon bestaande uit een aantal zeer scherpe spots. 

Analoog aan (2.4) kan vergelijking 2.7 als volgt worden uitgedrukt: 

l(K) = L L fkf,* eiK(r~c-rl) . 
k l 

(2.8) 

De sommaties lopen hierbij over alle cellen. Vergelijking 2.8 zal als uitgangspunt genomen 
worden voor een beschouwing over de invloed van defecten in het oppervlak op het diffrac
tiepatroon. Een defect geeft een afwijkende strooifactor !cel· We zullen daarom (2.8) in de 
volgende paragraaf uitwerken voor een inhomogene verzameling strooifactoren. Als refe
rentie dient daarbij het eerder genoemde modeloppervlak: oneindig veel identieke cellen op 
de roosterpunten van een door vectoren a en bopgespannen rooster. Voor dat oppervlak 
geldt !kit = 1/12 en rk - r1 = na+ mb, zodat vergelijking 2.8 geeft: 

N M 
l(K) = 1/12 L einKa L eimK.b, voorN, M--+ oo. (2.9) 

n=-N m=-M 

Op beide sommen is van toepassing· dat: 

00 00 

_ L(eix)p + L(e-ix)p _ 1 
p=O p=O 

1 1 -----,-, + '-1 
1 - e'x 1 - e-•x 

- 6(x- 21rh) , h geheel. (2.10) 
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In de kinematische benadering is het diffractiepatroon van het modeloppervlak dus een 
verzameling van delta-pieken op plaatsen bepaald door de Laue condities 

{ 
K ·a = 21rh 
K. b = 21rk h, k geheel, (2.11) 

zoals we al eerder afleidden in paragraaf 1.4. In de terminologie van deze paragraaf repre
senteert iedere piek een harmonische component van de periodieke autocorrelatiefunctie. 

2.2 Niet perfecte oppervlakken 

In deze paragraaf wordt geïllusteerd hoe de kinematische theorie wordt toegepast op op
pervlakken met defecten. Wat zoal onder oppervlakdefecten wordt verstaan kunnen we 
aan de hand van een aantal voorbeelden toelichten. In een onderverdeling naar dimensie 
komen dan eerst de zogenaamde puntdefecten aan bod. Puntdefecten kunnen vacatures in 
het rooster zijn, of 'vreemde' cellen, maar ook afwijkingen van de evenwichtspositie in het 
rooster (bijvoorbeeld ten gevolge van thermische vibraties) worden wel als puntdefecten 
beschouwd. Meerdimensionale defecten zijn onder andere domeinen van vreemde cellen in 
of op het oppervlak. Zij kunnen aanleiding geven tot de vorming van een superstructuur. 
Stappen op een oppervlak zijn een ander voorbeeld van defecten. In boodstuk I, figuur 1.1, 
schetsten we een oppervlak met stappen. Hoe de invloed van stappen op het spotprofiel 
binnen de kinematische theorie kan worden behandeld zal worden beschreven in paragraaf 
2.2.2. 

Heel in het algemeen kan een oppervlak met defecten opgevat worden als een verzameling 
cellen met een inhomogene verdeling van strooifactoren. Een scheiding van strooi- en 
roosterfactor als in vergelijking 2.5 is in het kader van de kinematische theorie mogelijk en 
zal nu worden toegelicht. 

2.2.1 Het diffractiepatroon van een oppervlak met een inhomo
gene verdeling van strooifactoren 

Als uitgangspunt nemen we uitdrukking 2.8 voor de intensiteitsverdeling: 

J(K) = ~~Aft eiK-(r,.-r,) . 
k I 

We willen deze uitdrukking verder uitwerken voor een oppervlak met verschillende 'typen' 
strooifactoren, waarbij we aannemen dat r1k := rk-r1 voor alleken 1 gelijk is aan na+mb, 
met a en b de roosterfactoren en -N $ n $ N, -M $ m $ M. Uit (2.8) kan een term 
met gemiddelde strooifactoren afgesplitst worden: 

l(K) - EEïï* eiK.r,,. + ~E(fkj,*- ÏÏ*) eiK.r,,. 
k I k I 

.- I.(K) + Id(K) . (2.12) 
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De intensiteitsverdeling bestaat dus uit pieken met sterkte lfl2 op plaatsen bepaald door 
de periodiciteit van het rooster (bijdrage J•(cherp)) en een bijdrage Jd(ifl'uus)! die in het alge
meen niet scherp gepiekt is. De spots krijgen een brede basis waarvan het profiel defect
afhankelijk is. Het diffuse profiel wordt nu als volgt benaderd: 

ld ~ (Jd) =EL: (Ukft)- Ïf*] eiK-r,,.. (2.13) 
k I 

Stel nu dat er een aantal verschillende typen cellen in het oppervlak voorkomen. We de
finiëren twee kansen: de kans fh dat een cel van het type 'i' is en de voorwaardelijke kans 
Pij(r1k) dat een cel 'k' van het type 'j' is als cel '1' van het type 'i' is. De kans een vec
tor r1k aan te treffen die een cel van het type 'i' verbindt met een cel van het type 'j' 
is dan gelijk aan fJi]Jij(rlk)· Uit de definities van de kansen volgt verder dat EfJi = 1 en 

i 

dat EPij(r,k) = 1. We nemen bovendien aan dat fJipij{r,k) = fJiPii(r,k)· Deze aanname 
j 

veronderstelt een zekere reversibiliteit in de verdeling van de verschillende typen cellen. 

Het gemiddelde (Jdt) kan nu als volgt worden uitgedrukt: 

(!kft) = E E fJiPii(r,k)!dj · 
i j 

De dubbele som kan in tweeën gesplitst worden volgens: 

(Jkft) = E E fJiPii(r,k)!dj + E fJiPii(r,k)fdt · 
i j# 

Optellen en aftrekken van E E fJiPii(r,k)fdt levert: 
i #i 

(!kft) - L:L:8iPii(r,k)!dj- L:L:8iPii(r,k)fdt 
i #i i #i 

+ E fJiPii(r,k)!dt + E E fJiPii(r,k)fdt · 
i #i 

(2.14) 

(2.15) 

(2.16) 

De som van de laatste twee termen is gelijk aan E fJddt E Pij ( r1k) = E fJddt. Optelling 
i j i 

van de eerste twee termen geeft 4: ?:. fJiPij(r,k)(Ji-!; )(ft- JJ), waarbij gebruik is gemaakt 
' J>• 

van de relatie fJiPij(r1k) = (}iPii(r,k)· We krijgen dus de volgende uitdrukking voor (fkft): 

(Jkft) = L:L:8iPii(r,k)(fï- h)(ft- fj) + L:8ddt · (2.17) 
i j>i i 

Voor Ï Ï* leiden we een soortgelijke uitdrukking af: 

ï !* - E fJdi E (}jf; 
i j 

- L:8di L:8jf; + EE(JifJjUi- h)Ut- IJ) 
j i j>i 

EE(}i(J;(Ji- h)Ut- IJ). (2.18) 
i j>i 
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De eerste twee termen samen leveren 'L.Ihldt, zodat: 
i 

!!* = 'L,Oddt- L,L,oiO;(fi- IJ)(It- IJ). 
i i j>i 

Combinatie van (2.17) en (2.19) geeft dan: 

uk1n- 11· = ~~oioj [1- Pij~~~k)] ui- IJ)Ut- IJ). 
' J>• J 

We definiëren nu de orde-parameter ai;(rlk) [6): 

{2.19) 

(2.20) 

(2.21) 

Deze orde-parameter drukt de lokale afwijking uit in de verdeling van de typen strooiers. 
De diffuse intensiteit Jd(K) kan nu als volgt uitgedrukt worden: 

Id(K) - L, L, [r:, L, OiO;ai;(rlk)(fi- IJ)(ft- IJ)] eiK·rtk 
k I i j>i 

- L,L,OJJ;(fi- !;)(ft- Ij) L,L,ai;(rlk) eiKrtk. (2.22) 
i j>i k I 

In de kinematische benadering wordt het profiel van de diffuse intensiteit dus beschreven 
door de Fouriergetransformeerde ordeparameter ai;(r1k)· In termen van de roostervectoren 
a en b kunnen we schrijven: 

/d,i;(K) "''L,'L,(N -lnl)(M -lml) ai;(na+ mb) eiK(na+mb). (2.23) 
n m 

Voorbeeld: een verontreinigd oppervlak met een willekeurige verdeling van 'vreemde' 
atomen op goede roosterplaatsen geeft een diffractiepatroon dat afwijkt van het ideale 
patroon door een lagere piek-achtergrond verhouding. Vanwege de willekeur geldt namelijk 
dat ai;(rlk) = 0 voor alle r1k, behalve voor r = 0: ai;(O) = 1. De verschillende typen 
verontreinigingen leveren dan samen een constant intensiteitsprofiel h We zullen nu aan 
de hand van (2.12) en (2.22) wat bijzonderheden afleiden die gelden voor oppervlakken 
met stappen en die de mogelijkheid bieden uit het diffractiepatroon op eenvoudige wijze 
informatie over de stappenstructuur van zulke oppervlakken te verkrijgen. 

2.2.2 Oppervlakken met stappen 

In een oppervlak met stappen zijn de atomen niet op de roosterpunten van een tweedimen
sionaal maar een driedimensionaal rooster gelokaliseerd. Daarom ontstaan er interferen
tieverschijnselen in de loodrechte richting; het spotprofiel wordt afhankelijk van Kl.. In de 
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praktijk betekent dat een van de elektronenenergie afhankelijk intensiteitsprofiel. Het zal 
blijken dat de beschouwing in paragraaf 2.2.1 bij toepassing op oppervlakken met stappen 
het leggen van een kwantitatief verband tussen energie-afhankelijkheid en stapstructuur 
mogelijk maakt. 

Stel dat er uit het modeloppervlak beschreven in vorige paragrafen één cel, ter plaatse r, 
over een staphoogte d loodrecht op het oppervlak verplaatst wordt. Binnen de kinematische 
benadering worden hierdoor de strooiende eigenschappen van de cel niet veranderd. Aan 
de verstrooide golf draagt deze cel dus nu !cel ei(KII"r+KJ.d) bij in plaats van !cel eiKu·r. 

Als we de cel in het oppervlak vervangen hadden door een 'vreemde' cel met strooifactor 
f' = !cel eiKJ.d, dan zou dat hetzelfde hebben opgeleverd. Een gestapt oppervlak kan dus 
behandeld worden als een oppervlak met inhomogene strooifactoren. De resultaten uit de 
vorige paragraaf zijn dan ook direct toepasbaar op oppervlakken met stappen. We werken 
die resultaten nu wat verder uit voor een oppervlak met identieke cellen. We recapituleren: 

I(K) = "L,Odi "L,O;Jj'I:"L,eiK-ru, + L,L,OiO;(Ji- !;)(ft- JJ) "L,"L,oi;(r,k) eiK-r~~c. 
i j k I i j>i k I 

(2.24) 
Nu geldt: fn = f éKJ.dn, waarin n het niveau aangeeft waar de cel zich bevindt. Daaruit 
volgt dat: 

""Ll f ""0 !* - ""Omf eiKJ.dm ""Onf* e-iKJ.dn L..J llm m L..J n n L..J L..J 
m n m n 

1!12 L L omen eiK.Ld(m-n) 
m n 

1!12 { ~ O! + 2 ~ E OmOn cos[KJ.d(n- m))} 

:= 1!12 G(KJ.) . (2.25) 

G(KJ.) bepaalt de modulatie van de intensiteit van de scherpe pieken ten gevolge van de 
gelaagdheid van het oppervlak. Het diffuse profiel wordt ook gemoduleerd, namelijk met: 

L L OmOnUm- fn)U:n- J:) - 1!12 L L OmOn(eiKJ.dm- eiKJ.dn)(e-iKJ.dm- e-iK.Ldn) 
m n>m m n>m 

(2.26) 
m n>m 

Het gepiekte profiel I. en het diffuse profiel Jd worden dus in tegenfase gemoduleerd als 
functie van KJ.. De modulatie is periodiek. Voor KJ.d = 21rh, h geheel, verdwijnt de 
diffuse bijdrage geheel. De verschillende niveaus van het oppervlak verstrooien dan in fase. 
In figuur 2.1 zijn enkele voorbeelden van curves G(KJ.) geschetst. 

De variatie in de intensiteit van de delta-pieken als functie van KJ. hangt samen met het 
aantal lagen dat bijdraagt aan de verstrooiing. Dat aantal wordt wel uitgedrukt in de 
'asperity height' A, die als volgt gedefinieerd is: 

(2.27) 
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scherp 
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onscherp scherp 
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0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

Figuur 2.1: Enkele voorbeelden van functies G(Kl.)· Kromme (a) en (b) horen bij een 
oppervlak met twee niveaus, kromme (c) bij een oppervlak met drie niveaus. De bedek
kingsgraad van de niveaus is bij (a) hetzelfde: fh = 02 = 0.5. Daarom is er geen deltapiek 
meer bij een onscherpe energie: G(Kl.) = 0. De verdeling over de niveaus bij kromme (b) 
is 0.8 / 0.2. Oppervlak (c) heeft 61 = 0.1, 62 = 0.3 en Oa = 0.6. 
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Rond een scherpe energie, d.i. een energie waarbij geldt dat Kl.d = 21rh, kan G(Kl.) 
benaderd worden door de eerste termen van een Taylorexpansie in Kl.: 

(2.28) 

Uitwerken geeft: 

(2.29) 

Het profiel van de diffuse intensiteit is, naar analogie met de beschrijving voor inhomoge
niteiten in paragraaf 2.2.1, afhankelijk van de verdeling van de stappen over het oppervlak. 
Als de stappen willekeurig over het oppervlak verdeeld zijn spreekt men van een geome
trische verdeling. Voor een ééndimensionale geometrische verdeling is door LentenCohen 
een elegante matrixmethode ontwikkeld ter bepaling van spotprofielen [7]. Daarbij werd 
als extra voorwaarde verondersteld dat de stapverdeling reversibel is, ofwel dat er een sym
metrie bestaat tussen positieve en negatieve richtingen op het oppervlak, zodanig dat het 
op grotere schaal vlak is. Een oppervlak met N lagen blijkt dan een profiel te geven dat 
(per Brillouinzone) uit één deltapiek en N - 1 Lorentzcurves bestaat van de vorm: 

( 
IKu· a12)-t 

1 + b2 ' (2.30) 

waarin a de interatomaire afstand is. De parameter b bepaalt de breedte van de Lorentz
curve en is verschillend voor de bijdragen van de diverse lagen. Een oppervlak met twee 
lagen geeft dus één zo'n Lorentzcurve als diffuus profiel. Voor de parameter b van die curve 
blijkt [7] te gelden: b = -ln(1- Pu- Pd), waarin Pu de kans op een stap omhoog en Pd de 
kans op een stap omlaag is. De kansen Pu(N) en Pd(N) op terrassen met lengte Na in de 
respectievelijke lagen zijn dan gelijk aan: 

Pu(N) - Pd(1- Pd)N-t , 
Pd(N_) - Pu(l- Pu)N-t · 

Voor de gemiddelde terraslengtes geldt: 
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We vermelden ten slotte dat vergelijking 2.30 voor een tweedimensionaal oppervlak aan
gepast [8] dient te worden volgens: 

I,~ ( 1 + IKu. (a~+ a,)l') -3/2 (2.33) 
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Hoofdstuk 3 

De meetopstelling 

Bij de beschrijving van de diffractiepatronen die waargenomen worden op een LEED-scherm 
is tot nu toe geen rekening gehouden met de invloed van instrumentele beperkingen. Bij 
LEED zijn o.a. de volgende onvolkomenheden van belang: 

• de spreiding in de primaire elektronenenergie, 

• de eindige openingshoek van de detector, 

• de ruimtelijke uitgebreidheid van de elektronenbron, 

• de eindige bundeldiameter. 

De afwijkingen in het diffractiepatroon die door deze beperkingen worden geïntroduceerd 
kunnen beschreven worden met behulp van de instrumentele responsfunctie T(K). Volgens 
het responsietheorema is de relatie tussen het waargenomen patroon lw(K) en het ideale 
patroon J(K) dan als volgt: 

lw(K) = J(K) * T(K) . (3.1) 

Vaak wordt in de praktijk de functie T(K) benaderd door een Gauss-functie. Het ge
vaar voor spotprofielanalyse is dat de scherpe piek dusdanig verbreed wordt dat hij niet 
meer te onderscheiden is van de diffuse verbreding (zie figuur 3.1). Spotprofielanalyse 
vraagt dus om een LEED-apparaat met een hoge resolutie, ofwel om een smalle Gaussklok 
'T(K)' (scherp instrumentprofiel). De zogenaamde transferfunctie t(r) wordt gedefinieerd 
als de Fouriergetransformeerde van de responsfunctie T(K). Vergelijking 3.1 kan daarom 
geschreven worden als: 

lw(K) = .1"{4>(r)t(r)}, (3.2) 

waarin 4>(r) de autocorrelatiefunctie van het oppervlak is. De halfwaardebreedte t van 
de transferfunctie wordt gebruikt om de resolutie van een LEED-apparaat aan te geven. 
Een ideaal apparaat heeft een oneindig grote transferbreedte; een conventioneel LEED
apparaat heeft een transferbreedte van ongeveer acht nanometer. 

20 



-"' -'E 
;::, 

>-... 
0 ... -:s ... 
0 -
>--." 
c ., -c 

central 

instrumental 
width 

-10 - s 0 s 10 
relative scattering vector ~K/K'Bl.(0/ .. ) 

Figuur 3.1: In deze figuur wordt het resultaat gegeven van berekeningen [2] m.b.t. de 
invloed van de responsfunctie op het spotprofieL Het profiel bestaat uit een scherpe piek 
en een diffuus deel. Het is duidelijk dat de resp. bijdragen nauwelijks meer te onderscheiden 
zijn als de instrumentele breedte meer dan 3% van de spotafstand bedraagt. 
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Voor spotprofielanalyse is een transferbreedte van 8 nm doorgaans te klein. Door Henzier en 
medewerkers (Hannover) is daarom een speciaal hoge resolutie LEED-apparaat ontwikkeld 
[9], het spot profiel analyse (SPA)-LEED-apparaat, dat door Leybold-Heraeus te Keulen 
in licentie gebouwd werd. Dit instrument vormt het hart van de LEED-meetopstelling 
in de groep Fysica van Oppervlakken en Grenslagen. In samenwerking met de Centraal 
Technische Dienst van de Technische Universiteit Eindhoven zijn een UHV-kamer en een 
nieuw type preparaatmanipulatie-systeem ontworpen en gerealiseerd [8]. Tevens is pro
grammatuur ontwikkeld die de controle over het meetsysteem zeer gebruikersvriendelijk 
heeft gemaakt. In dit hoofdstuk zullen de verschillende onderdelen van de opstelling be
schreven worden. 

3.1 Het SPA-LEED-apparaat 

In figuur 3.2 is het apparaat schematisch weergegeven. Het is mogelijk in twee 'modes' 

crystal lens 

deflection plates 
lJl 

screen crystal 

crystal plotes 

screen plates 

channeltron 

Figuur 3.2: Een schematische weergave van het SPA-LEED-apparaat. 

metingen te doen. In de 'visual mode' werkt het instrument op de conventionele manier: 
het elektronenkanon vuurt een bundel elektronen op het preparaat af en van de verstrooide 
elektronen worden de elastisch verstrooiden met behulp van een energie-analysator geselec
teerd en daarna onder hoogspanning versneld naar het luminescerende scherm. Het prepa
raat wordt in vergelijking met conventionele LEED-apparaten op grote afstand (ca. 27 cm) 
van het scherm gepositioneerd, zodat de ruimtelijke resolutie hoger is dan normaal. 

De andere wijze van meten is die met de channeltron detector. Het is deze optie die het 
apparaat zo geschikt maakt voor spotprofielanalyse. Het channeltron is een elektronen
teller met een groot dynamisch bereik van 106 cnts/s. Aangezien het channeltron op een 
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vaste plaats achter een opening in het scherm is gemonteerd, kan de intensiteit slechts op 
één vast punt in de (echte) ruimte gemeten worden. Om de intensiteit toch als functie van 
de strooivector te kunnen meten moet het diffractiepatroon over het channeltron worden 
bewogen. Dit gebeurt door middel van elektrostatische afbuiging. 

Tussen het scherm en het preparaat zijn twee sets afbuigplaten aangebracht. Beide sets 
bestaan uit acht platen, die diametraal zijn opgesteld. De preparaatplaten (zie figuur 3.2) 
zijn tweemaallanger dan de schermplaten. In figuur 3.3 is een doorsnede getekend van het 

screen 

electron gun~! 
I~: :=:~ 

+ 

deflection plates 

crystal lens 

channeltron screen plates 
+ 

crystal plates 

Figuur 3.3: Elektrostatische afbuiging: zonder afbuigspanning wordt de directe reflectie af
gebeeld op het channeltron. Met spanning op de platen worden de inkomende en uitgaande 
bundel op dezelfde wijze gebogen. 

LEED-apparaat. De assen door het elektronenkanon en het channeltron maken een hoek 
van 7.5°. Door een kanteling van het preparaat over de helft van deze hoek wordt zonder 
spanning op de afbuigplaten met het channeltron de intensiteit van de directe reflectie (de 
(00)-spot) gemeten. 

Door nu op tegenoverliggende platen een spanning aan te brengen met absolute waarde V 
en polariteit als aangegeven in figuur 3.3, wordt de invallende bundel gebogen, zonder dat 
de positie van de bundel op het preparaat verschuift. De elektronen die het channeltron 
nu bereiken hebben een golfvector k. die een onveranderde oriëntatie heeft ten opzichte van 
ko- De absolute waarde van K = k - ko verandert dus ook niet, maar de oriëntatie van 
K ten opzichte van het oppervlak wel. Door de afbuigspanning systematisch te variëren 
kunnen we de strooivector K een bepaald traject op de gemodificeerde halve Ewaldbol 
laten beschrijven (zie figuur 3.4). In principe wordt met de elektrostatische afbuiging een 
kanteling van het preparaat gesimuleerd. 

De relatie tussen het aangebrachte spanningsverschil op de platen, /).V, en de verschuiving 
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Figuur 3.4: In (a) is de 'normale' Ewaldconstructie afgebeeld; in (b) de gemodificeerde 
constructie die van toepassing is op het SPA-LEED-apparaat. Hoek o (= 7.5°) wordt 
bepaald door de positionering van het elektronenkanon t.o.v. het channeltron. 

AKn in de reciproke ruimte is de volgende: 

AV = C.jE(eV) AKu, c = 0.276 ± 0.005 V nm ev-o.s. (3.3) 

Deze proportionaliteit is geldig voor afbuighoeken in het bereik -11° tot 19° in het vlak 
door de bundels en in het bereik -20° tot 20° in het vlak loodrecht daarop. 

Het SPA-LEED-apparaat is computer gestuurd. Een data acquisitie unit (DAU) wordt 
gebruikt om de afbuigspanning te sturen en het channeltron uit te lezen. De intensiteit 
wordt als functie van de afbuigspanning opgeslagen en weergegeven. De DAU kan op drie 
manieren metingen sturen: voor een 'single spot inspection', om een profile- of linescan te 
maken, of om een areascan te maken. Voor de één- en tweedimensionale scans wordt een 
aantal punten gekozen die voor een bepaalde tijd bemonsterd worden. Het puntenraster 
bij een areascan is beperkt tot 32 x 32, 64 x 64 of 128 x 128. In figuur 3.5 zijn een tweetal 
voorbeelden van scans weergegeven. 

In paragraaf 3.1 zijn de instrumentele beperkingen opgesomd die de resolutie van een con
ventioneel LEED-apparaat beperken tot ongeveer 8 nm. Henzier en medewerkers zijn er in 
geslaagd de resolutie van het SPA-LEED-instrument op te schroeven tot bijna 200 nm (9]. 
Deze winst is behaald door instrumentele verfijningen met betrekking tot de volgende pun
ten. Het gebruik van een channeltron staat een zeer kleine openingshoek toe. Het gaatje in 
het scherm heeft een diameter van slechts 100 pm, zodat de openingshoek 0.023° bedraagt. 
De ruimtelijke uitgebreidheid van de bron en van de bundeldiameter zijn teruggebracht 
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Figuur 3.5: Links een driedimensionale weergave van een areascan van het diffractiepatroon 
dat verkregen werd na sputteren van een GaAs(OOl) oppervlak [8]. Rechts een profilescan 
van hetzelfde patroon. Het vreemde profiel kan verklaard worden door de aanwezigheid 
van kanalen in het oppervlak, die door de sputterbundel 'gegraven' zijn. 

door een combinatie van optiek en een speciaal elektronenkanon. Het elektronenkanon 
- figuur 3.6 - bestaat uit een filament van wolfraam met een zeer scherpe punt, een 

gun 
housing 

mode 
extrador 

{floment 
tfp 

drift tube lens element exil aperture 

Figuur 3.6: Schema van het elektronenkanon in het SPA-LEED-instrument. 

extrador lens, een anode en een elektrostatische Einzellens. Door verhitting van het fi
lament worden elektronen geëmitteerd die versneld worden in de buis en uiteindelijk een 
kinetische energie krijgen overeenkomstig het spanningsverschil tussen filament en aarde. 
De extrador heeft een dubbele functie. Het aantal elektronen dat de anode bereikt kan 
verminderd worden door de spanning van de lens negatief te maken ten opzichte van het 
filament. Daarnaast zorgt het ruimtelijk ontwerp van de trits filament-extrador-anode 
voor een lichte focussering van de bundel. Tussen de extrador en de anode heeft de bundel 
daarom een minimum diameter (0.1 mm), cross-over genaamd. Door de EinzeHens in het 
elektronenkanon en de lens bij het preparaat wordt deze cross-over gefocusseerd op het 
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scherm of op het channeltron, zodat de spotgrootte daar minimaal is. 

'Optica] ray tracing' voor de elektronen in het SPA-LEED-systeem levert de schematische 
tekening weergegeven in figuur 3.7. Het oppervlak kan, hoewel het niet alleen in de spe-
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\ 
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electron gun 
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sample 
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JF' 
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Figuur 3.7: 'Optica] ray tracing' voor het SPA-LEED-apparaat. F1 is de EinzeHens in 
het elektronenkanon; F2 de lens bij het preparaat. Verondersteld wordt dat het preparaat 
perfect spiegelt. 

culaire richting weerkaatst, maar ook in de richtingen waar de andere spots op het scherm 
verschijnen, beschouwd worden als een spiegel, die geen effect heeft op de stralengang. 
Bij de gebruikelijke lensvoltages levert de EinzeHens een vergroot, virtueel beeld, dat door 
de lens bij het preparaat weer wordt verkleind en gefocusseerd op het scherm of op het 
channeltron. 

3.2 De periferie 

Het SPA-LEED-apparaat is gemonteerd in een speciaal ontworpen UHV-kamer, die na uit
stoken een operationele druk in het 10-11 mbar gebied mogelijk maakt. De kamer heeft een 
schild van p-metaal die het defiectiesysteem afschermt van parasitaire magnetische velden. 
Het vacuüm wordt geproduceerd met een ionengetterpomp (270 1/s) en een titaansublima
tiepomp (150 1/s) met een 'cold-trap'. Preparaten worden via een airloek-systeem- dat 
met een kleine turbomolekulairpomp (50 1/s) op druk wordt gehouden- in de UHV-kamer 
geleid. 
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Om het preparaat en het SPA-LEED-systeem ten opzichte van elkaar te positioneren is 
een geavanceerd manipulatorsysteem ontworpen [8]. Het systeem heeft vijf vrijheidsgra
den: drie translaties en twee rotaties, zie figuur 3.8. De eerste rotatie-as staat loodrecht 

x 

z 

Figuur 3.8: Eenvoudige weergave van preparaat (zwarte ingekleurde cirkel) en preparaat
houder ('het blok'). De z-as wijst naar het elektronenkanon; het xz-vlak is het vlak waarin 
de bundels liggen. De manipulator maakt x-, y- en z-translaties mogelijk alsmede rotaties 
om de y- en z-as. 

op het vlak door de bundels en dient ter vergroting van het meetbereik in de reciproke 
ruimte. De tweede rotatie-as loopt virtueel door het elektronenkanon. Door rotatie om 
deze as kunnen authentieke richtingsafhankelijkheden in het diffractiepatroon onderschei
den worden van de effecten van een niet optimale focussering van de primaire bundel. Bij 
het ontwerp van het manipulatorsysteem is grote aandacht besteed aan de stabiliteit. Een 
instabiel systeem brengt orngevingstrillingen (vloeren, pompen, etc.) over op het prepa
raat. Daardoor kan de resolutie nadelig worden beïnvloed. Om redenen van stabiliteit is 
daarom gekozen voor een gedifferentieerd systeem, waarvan twee onafhankelijke delen de 
x,y-translaties respectievelijk de z-translatie en de beide rotaties manipuleren. Het systeem 
is afgebeeld in figuur 3.9. De preparaathouder is gemonteerd op een oventje van het merk 
Riber. Met een wolfraam gloeispiraal kan het preparaat door directe aanstraling worden 
verhit tot maximaal ongeveer 800°C. 

De standaard DAV van het SPA-LEED-systeem is gekoppeld aan een externe computer 
(HP 9000-300 reeks) in de groep FOG. Zowel het verzamelen als het manipuleren van data 
is daardoor makkelijker gemaakt. Zo is er software geschreven om met de DA U areascans 
te kunnen rnaken met een raster naar keuze tot 512 x 512 punten. Verder is de presen
tatie van areascans als kleur- of contourplots mogelijk gemaakt en is recentelijk een zeer 
gebruikersvriendelijk programma ontwikkeld ten behoeve van het fitten aan spotprofielen. 
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Figuur 3.9: Een doorsnede van het manipulatorsysteem. De twee rotatie-assen worden 
aangegeven met a en {3. As a valt samen met dey-as in figuur 3.8. Zie voor een nadere 
beschrijving referentie [8]. 
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Hoofdstuk 4 

Het GaAs{OOl)-oppervlak 

De bulkstructuur van een GaAs éénkristal is geschetst in figuur 4.1. Zowel de gallium
als de arseenatomen zijn geordend in een face centered cubic (FCC)-rooster. De twee 

----- --:9- --- --___ ..: ... _ _ ___ - (001) vlak 
·~· 

0 As 

e Ga 

Figuur 4.1: De GaAs kristalstructuur. 

FCC-roosters zijn ten opzichte van elkaar over een kwart lichaamsdiagonaal verschoven. 
De lengte a0 in figuur 4.1 bedraagt 0.565315 nm. Het GaAs kristal is dus tetraëdisch van 
structuur, met covalente bindingen tussen Ga en As atomen. 

In figuur 4.1 is ook het (001)-vlak aangegeven. Dit vlak is polair: het bestaat uit of al
lemaal arseen- of allemaal galliumatomen. Het (001 )-oppervlak van GaAs is zowel van 
fundamenteel als technologisch bela~g. Het eerste omdat het een rijke variatie aan recon
structies vertoont. Daarnaast wordt het veel gebruikt voor epitaxiale groei en is daarom 
van technologisch belang. Het atoomlaag voor atoomlaag groeien van materialen is een be
trekkelijk nieuwe techniek die de realisatie van geavanceerde elektronische devices mogelijk 
maakt. Vanuit technologisch oogpunt is met name het onderzoek naar de morfologie van 
een gegroeid (001 )-oppervlak interessant, omdat die invloed kan hebben op de elektronische 
eigenschappen van gegroeide materialen [10]. 
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4.1 Reconstructies van het {001)-oppervlak 

Een oppervlak heet gereconstrueerd als de inhoud van een eenheidscel in het oppervlak 
anders is dan in diepere lagen. Vaak verandert ook de periodiciteit door de herschikking 
van de atomen in het oppervlak. Gereconstrueerde oppervlakken worden dan ook genoemd 
naar de relatie tussen de roostervectoren van de toplaag en die van de lagen daaronder. Als 
de topstructuur opgespannen wordt door vectoren h 1 en h 2 en de substraatstructuur door 
a1 en a2 , dan wordt dat met de zogenaamde notatie van Wood [11] als volgt aangegeven: 

p (m x n) Ra. 
c 

Hierin is m = lh1l/lall, n = lh2l/la2l en o: de hoek waarover het rooster in de toplaag 
(eventueel) geroteerd is ten opzichte van het substraatrooster. De letterp wordt gebruikt 
als h1 en h2 een primitieve cel opspannen, de letter c als die cel gecentreerd is. Meestal 
wordt de letterp niet geschreven. 

In de literatuur wordt melding gemaakt van de volgende reconstructies op het (001 )
oppervlak [8]: 1 x 1, c{4 x 4), 2 x 4, c(2 x 8), 1 x 6, 4 x 6, 3 x 1 en c(8 x 2). De 
structuren in dit rijtje zijn gerangschikt van arseenrijk naar galliumrijk Het is gebleken 
dat aan al deze reconstructies de vorming van dimeren ten grondslag ligt. 

Een dimeer is in deze context een gebonden paar arseen- of galliumatomen. De vorming 
van dimeren op het {001 )-oppervlak kan als volgt begrepen worden. Stel dat het oppervlak 
arseenrijk is, dat wil zeggen dat de toplaag uit arseenatomen bestaat. De niet gereconstru
eerde laag heeft per arseenatoom twee bindingen met galliumatomen in de tweede laag en 
twee gedeeltelijk gevulde 'dangling honds' die in de [Ï10]-richting uit het oppervlak omhoog 
steken. Deze situatie is instabiel. De dangling honds dehybridiseren en de elektronen par
ticiperen in een binding met één van de buuratomen. Zo ontstaan paarsgewijs gebonden 
atomen: de dimeren. 

In figuur 4.2a is het oogereconstrueerde {001)-oppervlak in bovenaanzicht getekend. De 
eenheidscel is vierkant met zijden met lengte a= ~J2 a0 ~ 4.00 A. Het gedimeriseerde 
oppervlak is in figuur 4.2b geschetst. De lengte van de dimeerbinding is kleiner dan 4 A. De 
eenheidscel van het oppervlak in 4.2b is in de [Ï10]-richting 8 A lang. Zo'n eenheidscel zou 
een 2 x 1 reconstructie geven. Dat er een hele verzameling van verschillende reconstructies 
is kan verklaard worden door aan te nemen dat er vacatures in de dimeerstructuur zijn, 
die regelmatig verdeeld zijn. Deze verklaring wordt gesteund door recente observaties met 
scanning tunneling microscopen [12,13] en ook door theoretische beschouwingen en bere
keningen aangaande de elektronische structuur. Voor de 2 x 4 reconstructie is bijvoorbeeld 
het model geschetst in figuur 4.3a voorgesteld. Nauw verwant aan deze reconstructie is de 
c(2 x 8) structuur (figuur 4.3b ). De galliumrijke reconstructies worden op dezelfde manier 
verklaard met behulp van galliumdimeren. 
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Figuur 4.2: In (a) is het niet gereconstrueerde (001) oppervlak weergeven. Door dimeer
vorming reconstrueert het oppervlak als aangegeven in (b ). 
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Figuur 4.3: In deze figuur is aangegeven hoe een regelmatige structuur van dimeervacatures 
verschillende reconstructies kan doen ontstaan. De reconstructie in (a) heeft een primitieve 
eenheidscel (stippellijnen) van 2 x 4, die in (b) een gecentreerde eenheidscel van 2 x 8. In 
de notatie van Wood [11] worden de reconstructies in (a) en (b) dan ook aangeduid met 
resp. 2 x 4 en c(2 x 8). 
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4.2 Het LEED-patroon en de invloed van stappen 

Aangezien de eenheidscel van het niet gereconstrueerde (001 )-oppervlak vierkant is, zal ook 
de reciproke eenheidscel vierkant zijn. In figuur 4.4 is het spotpatroon geschetst met de 
bijbehorende notatie. Reconstructies, die de periodiciteit in het oppervlak ten opzichte van 

r,1~ 
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! [110] 
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e As 

O&a • • 
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Figuur 4.4: Links het niet gereconstrueerde (001 )-oppervlak. Rechts het spotpatroon dat 
zo'n oppervlak zal opleveren. Let op de notatie: de (01) spot correspondeert met de 
[Ï10]-richting. 

die in de bulk veranderen, geven zogenaamde fractionele orde spots. Immers, hoe groter 
de 'echte' eenheidscel, des te kleiner de eenheidscel in het reciproke vlak. Ter illustratie 
zijn in figuur 4.5 de spotpatronen geschetst die veroorzaakt worden door 2 x 4 en c{4 x 4) 

(00) (OI) (00) (OI) 

• • • • • • 
• • • • • 
• • • • • • 
• • • • • 
• • • • • • 

( 10) ( 11) ( 10) (I I) 

Figuur 4.5: Spotpatronen van gereconstrueerde oppervlakken: links het patroon van de 
2 x 4 en rechts dat van de c( 4 x 4) reconstructie. 

gereconstrueerde oppervlakken. 

In hoofdstuk 2 werd beschreven hoe stappen op een oppervlak aanleiding geven tot energie
afhankelijke spotprofielen. Eerder onderzoek [14] aan door middel van MBE gegroeide 
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GaAs( OOI )-oppervlakken heeft aangetoond dat stappen op zulke oppervlakken alleen mol
ekulair zijn, dat wil zeggen van As naar As terrassen, of van Ga naar Ga, maar niet van As 
naar Ga en vice versa. In figuur 4.6 is een mono-molekulaire stap getekend. De driedimen-

(ooi] 

J---(110} 

(lîol 

0 As 
• fra.. 

Figuur 4.6: Een mono-molekulaire stap op het GaAs(OOl) oppervlak. Let op de richtingen. 

sionale reciproke roosterpunten zijn geschetst in figuur 4. 7. De ( hkl) notatie waarmee in 
deze figuur de roosterpunten aangeduid worden houdt verband met het FCC-rooster. Het 
zijn de coördinaten van de strooivector in de reciproke ruimte opgespannen door de reci
proke FCC-basisvectoren. De scherpe energieën corresponderend met de driedimensionale 
roosterpunten en de onscherpe energieën corresponderend met verstrooiing in tegenfase 
zijn gegeven in tabel 4.1. De energieën zijn als volgt berekend. Uit figuur 3.4 is af te lezen 
dat: 

(4.1) 

waarin a voor het SPA-LEED-systeem vastligt en gelijk is aan 7.5°. Met E = tl
2

~~1
2 

kan 
E dus direct aan K gerelateerd worden: 

t:21KI2 rt2 2 
E = " - 7r (h2 k2 !2) 

4m(l +cos a) ma~(l +cos a) + + · 
(4.2) 

Substitutie van de diverse constanten levert: 

(4.3) 

4.3 De preparaten 

De GaAs-preparaten waaraan gemeten is zijn gemaakt in een Varian MBE-systeem. Het 
principe van GaAs( OOI )-groei met MBE is geschetst in figuur 4.8. Een éénkristallijn 
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Figuur 4.7: Het GaAs(OOl) oppervlak in de reciproke ruimte; driedimensionale reciproke 
roosterpunten in deze figuur zijn aangegeven met een dikke zwarte punt. 

kld LEED spot index 
--
271" 

(00) (10) (11) 

hkl E(eV) s u hkl E(eV) s u hkl E(eV) s u 

3 006 42.5 d a 116 44.9 d 026 47.3 d,a 
3.5 007 57.9 d 117 60.3 d 027 62.6 d 
4 008 75.6 d,a 118 78.0 d 028 80.4 d a 

4.5 009 95.7 d 119 98.1 d 029 100.4 d 
5 0010 118.2 d a 1110 120.5 d 0210 122.9 d,a 

5.5 0011 143.0 d 1111 145.3 d 0211 147.7 d 
6 0012 170.2 d,a 1112 172.5 d 0212 174.9 d a 

6.5 0013 199.7 d 1113 202.1 d 0213 204.4 d 

Tabel 4.1: Scherpe en onscherpe energ1een bij elektronenverstrooiing aan gestapt 
GaAs(OOl). In de tabel zijn zowel voor mono-atomaire ('a') als voor di-atomaire ('d') 
of molekulaire stappen de scherpe ('S') en onscherpe ('U') energieën gegeven. 
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Figuur 4.8: MBE-groei van GaAs. 

GaAs(OOl )-substraat wordt door etsing en verhitting tot 650° C vlak en schoon gemaakt. 
Bij een temperatuur tussen 500 en 600°C worden daarna molekulaire bundels gallium en 
arseen op het substraat gericht. De molekulen dissociëren aan het oppervlak en vormen 
een nette éénkristallijne laag. Tijdens de groei kan het preparaat worden gecontroleerd 
met behulp van de diffractietechniek RHEED. Het verschil tussen LEED en RHEED is 
dat de bundel elektronen bij de laatste techniek een energie van enkele tientallen ke V heeft 
en scherend langs het oppervlak invalt. De geometrie en de eenvoud van een RHEED
opstelling maken haar geschikt voor in situ diffractie tijdens MBE. 

Gedurende het transport van het preparaat van het MBE- naar het SPA-LEED-systeem 
moet het oppervlak beschermd worden tegen vervuiling. Kowalczyk introduceerde in [15] 
een techniek van 'cappen' en 'decappen', die borg blijkt te staan voor een minimale con
taminatie van het oppervlak. De techniek bestaat uit het bedekken van het oppervlak 
met een amorfe laag arseen van enkele p.m dik in het MBE-systeem en het weer laten 
verdampen van deze laag in het analyse-apparaat. De 'cap' wordt aangebracht door het 
kristal na de groei onder alleen nog een arseenflux af te laten koelen. Bij temperaturen 
rond 0°C condenseert het arseen dan in een amorfe laag op het kristal. Door het preparaat 
te verhitten tot ca. 350°C desorbeert het arseen weer. 
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Hoofdstuk 5 

Experimenten en resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd van experimenteel onderzoek aan 
het (001 )-oppervlak van GaAs preparaten. De experimentele opzet is al beschreven in 
hoofdstuk 3. De preparaten zijn geproduceerd met MBE techniek als beschreven in para
graaf 4.3. Alle preparaten waren afkomstig van dezelfde wafer. Deze wafer bestond uit een 
GaAs( OOI) substraat met daarop gegroeid drie lagen: direct op het substraat een 0.2 p.m 
dikke GaAs laag, daar bovenop een 0.2 p.m dik superrooster van afwisselend GaAs en AlAs 
films, telkens 5 nm dik, en tenslotte een 0.5 p.m dikke GaAs toplaag. Ter bescherming van 
het kristaloppervlak was de wafer op de in paragraaf 4.3 beschreven wijze bedekt met een 
ca. 5 p.m dikke arseencap. 

Inderdaad bleek de cap bij verhitting in het SPA-LEED-systeem tot ca. 350° weer te desor
beren. Het verdampingsproces kon worden gevolgd aan de hand van het drukverloop in de 
UHV-kamer. Bovendien was een visuele inspectie mogelijk omdat het kristallijne oppervlak 
spiegelt en de amorfe arseenlaag niet. 

Onze experimentele bevindingen met betrekking tot de 'ontkapte' oppervlakken zullen in 
twee paragrafen worden behandeld. In § 5.1 worden resultaten gepresenteerd van een 
analyse van de stappenstructuur van het oppervlak. Paragraaf 5.2 geeft een beschrijving 
van spotpatronen, die waargenomen werden na warmtebehandelingen van de preparaten. 

5.1 Stappen 

Na decappen werd telkens een zeer duidelijk 1 x 1 patroon waargenomen. In figuur 5.1 is 
dit patroon op twee manieren weergegeven. De areascan waarvan de twee platen in deze 
figuur een afbeelding zijn, is gemaakt bij 143.0 eV, een onscherpe energie voor de (00)-spot 
van een oppervlak met molekulaire stappen. De verbrede basis van de (00)-spot is in fi
guur 5.1 duidelijk te zien. In figuur 5.2 wordt het profiel van de (00)-spot bij een aantal 
energieën gegeven. Het verschil is duidelijk: bij 118.2 en 170.2 eV is er geen diffuse verbre
ding en bij 143.0 eV wel. Dit correspondeert met de resultaten van eerder onderzoek aan 
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Figuur 5.1: Twee areascans van het 1 x I-patroon bij 143 eV. De eerste scan is weergegeven 
in een 3D-plot (boven). De hoogste countrate in deze scan is 5 · 104 • De countrate bij de 
scan onder bedroeg bijna 105

• In deze contourplot is mooi de verbreding rond de (00)-spot 
te zien, die hier overigens enigszins anisotroop is: de spot is breder in de [110]-richting (van 
links naar rechts) dan in de richting loodrecht daarop. 
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Figuur 5.2: Profielscans van de (00)-spot bij verschillende energieën. (a) en (c) correspon
deren met in-fase verstrooiing tussen terrassen, (b) met uit-fase verstrooiing. De piek in 
(b) staat dan ook op een brede basis: het diffuse profiel. Let op de horizontale schaling: 
AKl. wordt uitgedrukt in AKBz, de afstand in de K-ruimte corresponderend met één 
Brillouinzone ofwel de afstand tussen twee scherpe spots. 
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MBE gegroeide GaAs(001) preparaten [12,16]: het oppervlak is tamelijk vlak en eventuele 
stappen zijn molekulair. 

We hebben de in paragraaf 2.2.2 beschreven methode toegepast om meer kwantitatieve 
uitspraken te doen over ruwheid, stap- en terrasverdeling. We recapituleren dat dit soort 
uitspraken kunnen worden gedaan op basis van het verloop van de functie G(Kl.) die 
een modulatie van de intensiteit van de scherpe pieken beschrijft als functie van Kl. (zie 
vergelijking 2.25): 

m n 

- L:O~ + 2L L OmOncos[Kl.d(n- m)]. (5.1) 
m m n>m 

Omdat de dynamica van de verstrooiing de intensiteit van de spots in het LEED-patroon 
ook beïnvloedt, kan G(Kl.) niet zonder meer bepaald worden uit de variatie van de inten
siteit als functie van Kl.. We normeren daarom de intensiteit op de totale intensiteit van 
het patroon in één Brillouinzone: 

f I.,(K)dK11 
G(Kl.) = 

8f I(K)dK . 
BZ ll 

(5.2) 

De integralen in (5.2) zijn tweedimensionaal. In de praktijk kunnen ze vaak benaderd 
worden door het volume te nemen van het omwentelingslichaam dat verkregen wordt uit 
het intensiteitsprofiel in één bepaalde richting. Dit geldt alleen dan als de anisotropie in 
het profiel niet te groot is. De procedure ter bepaling van G(Kl.) is dan de volgende. Als 
functie van Kl. worden een aantal intensiteitsprofielen van de (00)-spot nauwkeurig geme
ten. Uit deze profielen wordt vervolgens door middel van fitprocedures het scherpe deel 
van het diffuse gescheiden. Natuurlijk is dit slechts mogelijk vanwege de hoge resolutie van 
het SPA-LEED-apparaat. Met behulp van vergelijking 5.2 wordt dan de factor G bepaald 
bij iedere K l.. 

We hebben (00)-spotprofielen gemeten in het energiebereik 118.2- 170.2 eV. Energie en 
loodrechte component van de strooivector zijn hier gerelateerd volgens (zie tabel 4.1): 

(5.3) 

leder profiel is gefit met een combinatie van drie krommes: een Gausskromme plus een 
Lorentzkromme voor het scherpe gedeelte (het instrumentele profiel) en een enkele Lo
rentzkromme voor het diffuse gedeelte. Een voorbeeld van zo'n gefit profiel is gegeven 
in figuur 5.3. Het resultaat van het fitten voor de hele reeks profielen is samengevat in 
tabel 5.1. De langs deze weg verkregen waarden voor G(Kl.) zijn uitgezet in figuur 5.4. 
Merk op dat het verloop van G(Kl.) een twee-lagen-model suggereert. Dit wordt bevestigd 
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Figuur 5.3: Voorbeeld van een gefit spotprofieL K is hier weer genormeerd op een Bril
louinzone. 
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Functie Gemiddelde waarden 

Gauss 
instrumentele "'exp [-(K · a/u)2

] u = (6.11 ± o.35) . w-2 

verbreding Lorentz -3/2 

"'[1 + (K · afb)2r312 b = (3.58 ± o.53) . w-2 

diffuse Lorentz -3/2 
verbreding "'[1 + (K · afb)2r 312 b = (8.77 ± 1.07). w-2 

Tabel 5.1: De uit de fitprocedures verkregen resultaten. 

scherp onscherp scherp 
1.0 . .;...' ~-------------&.-----------:::;~ 

0.8 

0.6 

G(KJ.) 

0.4 

0.2 

0.04----~----~---~----~---_, 

5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 

KJ.d/21r 

Figuur 5.4: De punten zijn de gemeten waarden van G(Kl.)· Zij zijn gefit met een kromme 
die correspondeert met een oppervlak met twee lagen. Zie de tekst voor argumentatie. 
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door het feit dat de breedte van de Lorentzcurve waarmee de diffuse profielen gefit zijn 
vrijwel constant is. Fitten van G(Kl.) met de uitdrukking voor een twee-lagen-model: 

G(Kl.) = 1- 28(1- 8)[1- cos(Kl.d)] , (5.4) 

waarin 8 de bedekkingsgraad van het eerste niveau is, levert op dat 8 = 0.2 of 8 = 0.8. De 
asperity height A, die voor een model met twee niveaus gelijk is aan 

(5.5) 

heeft dan de waarde 0.112 nm (de molekulaire staphoogtedis gelijk aan 0.283 nm). Het 
oppervlak is dus erg glad. 

Bij de bepaling van de bedekkingsgraden hebben we impliciet aangenomen dat de verdeling 
van de stappen geometrisch is. De rechtvaardiging daarvoor is dat de diffuse profielen op 
een nette manier met Lorentzkrommes gefit kunnen worden. Uit de breedte van de Loren
tzprofielen kunnen op de in paragraaf 2.2.2 aangegeven wijze de gemiddelde terraslengtes 
in de beide lagen worden geschat. We zagen dat de parameter b die de breedte van de 
profielen geeft, samenhangt met de kansen Pu en Pd op een stap 'up' respectievelijk 'down' 
volgens b = -ln(1 - Pu - Pd) en dat de gemiddelde terraslengtes gegeven worden door 
(vergelijking 2.32): 

a a 
(Tu} = - en (Td} = - . 

Pd Pu 

De verhouding (Tu} : (Tu} is gelijk aan de verhouding Ou : 8d = 8 : (1-8). De terraslengtes 
kunnen op eenvoudige wijze berekend worden, met 8 = 0.2 en b = (8. 77 ± 1.07) · 10-2 (zie 
tabel 5.1). Het resultaat is dat (Tu} = 5.7 ± 0.7 nm en (Td} = 22.8 ± 2.7 nm. 

5.2 Spotpatronen na verhitten 

Na een extra verhitting van de preparaten op ca. 350°C gedurende ongeveer een uur is het 
diffractiepatroon waargenomen dat afgebeeld is in figuur 5.5. In de [110] richting zijn hier 
aan weerszijden van de (00)-spot sikkelvormige structuren te zien. De sikkels lijken gedeel
ten van een ring te zijn die een straal heeft van een derde van de afstand tussen de (00)- en 
de (10)-spot. In de [Ï10]-richting zijn bovendien zeer zwakke halve orde spots zichtbaar. 
In figuur 5.6 zijn drie linescans afgebeeld die een doorsnede geven in de [110]-richting bij 
verschillende energieën. Opvallend is dat de sikkelstructuur niet verdwijnt bij 75.2 eV, 
een scherpe energie voor zowel atomaire als molekulaire stappen. De straal van de ring 
blijkt onafhankelijk te zijn van de elektronen-energie (ofwel van Kl.)· Bij energieën hoger 
dan """' 80 eV is de ringstructuur niet waarneembaar. De halve orde spots daarentegen 
zijn duidelijker bij hoge energieën, met name in de buurt van 143 eV. In figuur 5.7 zijn 
twee loodrechte doorsnedes van de (00)-spot bij 143.0 eV afgebeeld ter illustratie van deze 
bevindingen. 
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'f 

Figuur 5.5: De sikkelvormige spots rond de (00)-spot die waargenomen werden na verhit
ting van het preparaat tot tempearturen tussen 350 en 480°C. De horizontale richting is de 
[110]-richting. De afstand van het midden van een sikkel tot de (00)-spot bedraagt precies 
één derde van de afstand tussen scherpe spots. 
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Figuur 5.6: Drie profielscans door de sikkels bij verschillende energieën, allen genomen in 
de [110)-richting. Merk op dat ( c) het profiel is bij een scherpe energie en dat de sikkels 
daar zichtbaar blijven. 
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Figuur 5.7: Hetzelfde oppervlak dat de sikkels vertoont bij lage energieën vertoont (a) halve 
orde spots bij 143 eV, in de [ÏlO]-richting. In (b) is het profiel van de spot in de [110]
richting afgebeeld: van sikkels geen spoor. Merk op dat de verbreding van de (00)-spot 
hier perfect isotroop is. Let verder op de logarithmische verticale schaal. 
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Na verhitting bij temperaturen tussen 480 en 500° bleek de sikkelstructuur op een gegeven 
moment plaats te hebben gemaakt voor een patroon met heel zwakke kwart orde spots in 
de (110]-richting (zie figuur 5.8). De verandering van het profiel als functie van de tempera
tuur waarbij verhit is, is voor een ander preparaat weergegeven in figuur 5.9. Verhitting bij 
nog hogere temperaturen deed de intensiteit van de kwart orde spots toenemen; bovendien 
namen we ook halve en driekwart orde spots in die richting waar. 

Wanneer de temperatuur boven ca. 550°C werd gebracht werd de achtergrond in het dif
fractiepatroon hoger. Bovendien gaf zo'n verhitting aanleiding tot een diffuse verbreding 
van oorspronkelijk scherpe spots. De oorzaak daarvan zijn waarschijnlijk inhomogeniteiten 
in het oppervlak, die gevormd kunnen worden doordat arseen preferentieel verdampt. 
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Figuur 5.8: Heel bescheiden kwart orde spots in de (110]-richting en goed ontwikkelde halve 
orde spots in de [ÏlO] richting. Dat was het gevolg van verhitting boven 480°C. 
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Figuur 5.9: In deze figuur is de geleidelijke overgang van de 'derde orde' sikkels naar 
de kwart orde spots als functie van de temperatuur duidelijk zichtbaar. Bij nog verdere 
verhitting wordt het profiel steeds minder geprononceerd, zoals te zien is. De scans zijn 
allen in de [110)-richting genomen. 
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Hoofdstuk 6 

Discussie en conclusies 

In hoofdstuk 3 werd beschreven hoe de groep van prof. Henzier er in is geslaagd de transfer
breedte van het SPA-LEED-apparaat te brengen op bijna 200 nm. De halfwaarde-breedte 
van de scherpe spots in bij voorbeeld figuur 5.2 echter, correspondeert met een transfer
breedte van slechts 50 nm. Deze discrepantie duidt niet op een defect apparaat of op een 
slechte focussering van de elektronenbundeL Ze wordt door ons toegeschreven aan een 
gekromd oppervlak. Metingen [8] hebben namelijk aangetoond dat de preparaten op een 
lengteschaal van 1 mm hoogtevariaties van 2 p.m vertonen. De instrumentele profielen in 
figuur 5.2 zijn dus als het ware een optelling van een groot aantal net even anders ge
oriënteerde pieken, ieder met een breedte corresponderend met de transferbreedte. Het 
netto resultaat is in het gunstigste geval een weliswaar verbreed, maar toch symmetrisch 
profiel. Misoriëntaties kunnen echter ook aanleiding geven tot asymmetrische profielen en 
zelfs tot spotsplitsing. Zulke effecten kunnen gemakkelijk verward worden met de effecten 
van een slecht gefocusseerde elektronenbundeL Focusseren wordt dan een lastig en tijdro
vend karwei. Alleen daarom al is het zaak in de toekomst strengere eisen te stellen aan 
de vlakheid van preparaten. Bij het fitten ter bepaling van G(KJ.) is het natuurlijk van 
essentieel belang dat profielen symmetrisch zijn. Gelukkig hadden we niet bij alle prepara
ten evenveellast van de misoriëntaties in het oppervlak. Bewijs daarvan zijn tabel 5.1 en 
figuur 5.4. Geconcludeerd mag worden dat het oppervlak van de preparaten op atomaire 
schaal beschreven kan worden door een model met slechts twee niveaus en een geometrische 
verdeling van de stappen. De resultaten illustreren de vruchtbaarheid van de kinematische 
theorie voor het onderzoek aan defectrijke oppervlakken. 

We vatten nog eens samen dat meteen na decappen een 1 x 1 patroon werd waargenomen 
en dat steeds hogere verhitting in eerste instantie leidde tot sikkelvormige structuren, die 
later overgingen in een 2 x 4 patroon. De door ons waargenomen 1 x 1 patronen waren 
altijd helder en scherp. Ook in de literatuur wordt op verschillende plaatsen melding ge
maakt van een 1 x 1 patroon na decappen [15,17,18,19]. Zowel scherpe [18] als diffuse [17] 
patronen worden waargenomen. Een c(2 x 8) oppervlak dat bij lage temperaturen aan 
een arseenflux wordt blootgesteld blijkt ook over te gaan in een 1 x 1 structuur [20]. Het 
is duidelijk dat het 1 x 1 patroon in verband moet worden gebracht met een arseenrijke 
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toplaag. 

Bij verdere verhitting van het preparaat manifesteerden zich vrijwel onmiddelijk halve orde 
spots. Het ligt voor de hand deze dan in verband te brengen met arseendimeren. Om dat 
met zekerheid te kunnen concluderen is het voldoende de (10) en de (01)-spot te identifice
ren. We hebben dit gedaan met behulp van het door Mrstik [21] gegeven intensiteitsverloop 
van deze spots als functie van de energie. Inderdaad bleken de halve orde spots in de [Ï 1 Ol
richting te liggen. 

Het 2 x 4 patroon dat waargenomen werd in een later stadium, identificeren we dan ook 
met een 2 x 4 arseenrijke reconstructie. Deze reconstructie werd ook gezien met RHEED 
tijdens de groei van de wafer in het MBE-apparaat. Er is ook een wafer direct na de depo
sitie van de amorfe laag in het MEE-systeem zelf weer ontdaan van de cap en bekeken met 
RHEED. Daaruit bleek dat er weliswaar een 2 x 4 reconstructie was, maar dat die zich niet 
goed ontwikkeld had. Dit sluit aan bij onze bevindingen, namelijk dat het 2 x 4 patroon 
zich niet erg duidelijk manifesteert. In verband hiermee is het van belang dat Pashley et 
al. [12] en Biegelsen et al. [13) opmerken dat oppervlakken door de procedure van 'cappen 
en decappen' in het algemeen wanordelijker worden. Bovendien mag hier niet onvermeld 
blijven dat de arseenbundel die voor het groeien van het kristal gebruikt is een As4 bundel 
was. Het is bekend dat As2 bundels beter geordende oppervlakken geven [22). 

De overgang van het 1 x 1 naar het 2 x 4 patroon werd gekenmerkt door de sikkelstructuur. 
Voor zover we dat hebben kunnen achterhalen is het de eerste keer geweest dat er sikkels 
in het diffractiepatroon van een GaAs(001) oppervlak gezien zijn. Tijdens de depositie van 
wolfraam op een W(llO) oppervlak zijn wel al eens dergelijke sikkels in LEED-patronen 
waargenomen. Hahn, Ciabes en Henzier berichtten hierover in [23). Deze sikkels manifes
teerden zich bij depositie van wolfraam op het oppervlak als dat een temperatuur had van 
460 K. Bij lagere substraattemperaturen werd een complete ring waargenomen. De sikkel
en ringstructuur bleek wat afmetingen betreft net als bij onze metingen onafhankelijk te 
zijn van de elektronen-energie. Wel werd een modulatie van de intensiteit als functie van 
de energie waargenomen. 

Hahn et al. hebben optische simulatie experimenten uitgevoerd om de ringstructuur te 
begrijpen. Zij stellen twee modellen voor ter verklaring. In het éne model wordt de 
ring veroorzaakt door ronde wolfraameilanden van gelijke grootte, die op een willekeurige 
manier over het oppervlak verdeeld zijn. In het andere model is er een variatie in de eiland
diameter, maar hebben de eilanden wel bij benadering eenzelfde afstand tot hun naaste 
buureilanden. De karakteristieke afstanden in deze modellen ('eilanddiameter' respectie
velijk 'afstand tussen twee eilanden') corresponderen met de straal van de ring. Het eerste 
model wordt later verworpen omdat het onverenigbaar is met nucleatie theorie. We merken 
hierbij op dat het tweede model ook meer in overeenstemming is met recentelijk verschenen 
publikatiesdiede simulatie van spotprofielen voor oppervlakken met stappen betreffen. In 
het artikel wordt verder niet meer ingegaan op de sikkelstructuur, maar uit figuur 6.1 kan 
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Figuur 6.1: De verklaring die Hahn et al. geven voor de door hen waargenomen sikkel
structuren op W(llO). Blijkbaar zijn zij van mening dat een verlenging van de eilanden in 
één bepaalde richting de ring in sikkels doet overgaan. 

begrepen worden hoe de auteurs denken dat de sikkels ontstaan. 

We kunnen de conclusies van Hahn et al. niet zonder meer vertalen naar onze situatie. Op 
de eerste plaats hebben wij waargenomen dat de intensiteit van de sikkels niet gemoduleerd 
wordt door interferentie in de richting loodrecht op het oppervlak. De sikkels worden dus 
niet veroorzaakt door 'stap-achtige' structuren. Het kan wel zo zijn dat er in het GaAs op
pervlak domeinen van dimeren onstaan, of van andere structuren die met de ontwikkeling 
van de 2 x 4 reconstructie te maken hebben. Er is echter nog een andere complicatie, die 
te maken heeft met de grootte van de straal van de ring waarop we de sikkels gelokaliseerd 
kunnen denken. Die straal meet één derde van de afstand tussen de (00) en de (10)-spot 
en correspondeert dus met drie interatomaire afstanden op het oppervlak, wat erg weinig is. 

We weten dat de sikkels vergezeld gaan van zwakke halve orde spots in de [Ï10]-richting, 
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die veroorzaakt worden door arseendimeren. Deze spots worden intenser naarmate de 
temperatuur waarbij verhit wordt toeneemt. Daaruit mag geconcludeerd worden dat de 
dimeervorming 'op gang komt' en bij ca. 4 70°C in combinatie met een geordende vaca
turestructuur een 2 x 4 reconstructie geeft met twee of drie dimeren per eenheidscel, als 
beschreven en weergegeven in hoofdstuk 4 van dit verslag (figuur 4.3). De sikkels worden 
dan misschien veroorzaakt door 'losse' dimeren, die in richtingen rondom de [110]-richting 
gemiddeld een afstand van drie maal de interatomaire afstand van elkaar verwijderd zijn. 
Bij hogere temperaturen clusteren die dimeren dan in groepjes van twee of drie en leveren 
zo het 2 x 4 patroon. Het hierboven geschetste is zeker nog niet een afgeronde verklaring 
voor de vorming van de sikkelvormige diffarctie-intensiteiten. Daarvoor is nog verder on
derzoek nodig, bijvoorbeeld in de vorm van simulaties. 

Tot besluit vatten we de belangrijkste conclusies nog eens samen. 

• Na decappen gaf het GaAs(001) oppervlak een scherp en helder 1 x 1 patroon. Uit 
de energie-afhankelijkheid van de intensiteit van de (00)-spot van dit patroon kon op 
basis van de kinematische theorie bepaald worden dat het oppervlak goed beschreven 
wordt door een twee-lagen-model en dat het dus zeer glad is. 

• Als aanloop tot de vorming van de 2 x 4 reconstructie na verhitting bij steeds hogere 
temperaturen tot ca. 480°C werden sikkelvormige spots waargenomen. Een model 
ter verklaring is voorgesteld, maar behoeft een verdere studie. 

• Het cappen en decappen van de preparaten alsmede het gebruik van As4 in plaats van 
As2 tijdens de groei is niet bevorderlijk voor de orde in de oppervlakstructuur. Het 
verdient aanbeveling aandacht aan deze punten te schenken. Voor de hand liggend is 
natuurlijk een voorziening die het mogelijk maakt preparaten onder vacuüm tussen 
het MBE- en andere systemen uit te wisselen. Bovendien is het voor onderzoek naar 
de stappenstructuur noodzakelijk te beschikken over preparaten die een kromming 
kleiner dan de detectiehoek van het channeltron hebben, dat wil zeggen kleiner dan 
0.023°. 
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