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SAMENVATTING 

Om onderzoek te doen naar de fundamentele processen die zich aan een oppervlak 

afspelen tijdens plasma-€tsen is er in de groep Atomaire en Optische Wisselwerkingen een 

bundelopstelling gebouwd waarin het etsproces gesimuleerd kan worden. In deze opstelling, 

SCEPTER genaamd, kuunnen alle factoren die in het etsproces van belang kunnen zijn 

afzonderlijk en incombinatie met elkaar worden onderzocht. Concreet houdt dit in dat een 

silicium sample door afzonderlijke deeltjesbundels voor electronen, ionen, neutralen, 

CF x- radicalen en fotonen kan worden beschoten. Hierbij kan de flux van de verschillende 

deeltjes op het oppervlak exact worden bepaald. Reactieproducten die van het sample 

komen worden gedetecteerd en geanalyseerd door een detectiesysteem en een quadrupooi 

massaspectrometer. 
' Naast de verschillende deeltjes is ook de temperatuur van het sample oppervlak een 

belangrijke parameter in het etsproces. Deze moet daarom tussen 100 en 900 K gevarieerd 

kunnen worden. Het sample moet bovendien ten behoeve van thermische desarptie 

spectroscopie, een belangrijke analysemethode in SCEPTER, met een constante 

temperatuursgradiënt kunnen worden verhit. 

Omdat de oude versie van de samplehouder niet aan de eerste eis voldeed en de 

temperatuur van het sample oppervlak niet goed bepaald kon worden, is er een nieuw 

exemplaar ontwikkeld en uitgetest. Met deze samplehouder blijkt de gewenste onder- en 

boventemperatuur wel haalbaar. Door een regeling van het vermogen door de stookdraden 

blijkt het sample daarnaast met een constante temperatuursgradiënt van 1 à 2 Ks-1, 

afhankelijk van de eindtemperatuur die moet worden bereikt, verhit te kunnen worden. Het 

grootste probleem met de samplehouder is dat het ruim één uur duurt voordat het sample 

na verhitting weer is afgekoeld. 

De instelling van het detectiesysteem is geoptimaliseerd. Moleculen vanuit het hoofdvat 

blijken nu gedetecteerd te kunnen worden met een kans van 6.5·10-6. 

Wanneer de gasflow vanuit het gasinlaatsysteem op het sample is gericht blijkt het 

gemeten detectiesignaal, afhankelijk van het gebruikte gas, een factor 3 à 4 lager te zijn dan 

verwacht wordt op grond van het gemeten signaal bij een gasflow van het sample af. Dit 

verschil wordt veroorzaakt door een slechte onderlinge uitlijning van het gasinlaatsysteem, 

het sample en de detector of doordat de gasflow op het sample minder gepiekt is dan 

theoretisch wordt verwacht. 

Met een meting aan eth~nol is in SCEPTER voor het eerst met thermische desarptie 

spectroscopie de desarptie van moleculen vanaf het sample waargenomen. 
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1 INLEIDING 

1.1 Probleemstelling 

In de afgelopen decennia heeft de toepassing van IC-technologie een stormachtige 

ontwikkeling doorgemaakt. Tegenwoordig vormen !C's het hart van veel electronische 

apparaten, zoals bijvoorbeeld de computer. Bij de productie van !C's moeten verschillende 

patronen van geleidend, isolerend of gedoteerd materiaal op een substraat, meestal 

bestaande uit silicium of siliciumoxide, worden aangebracht. Een van de belangrijkste 

onderdelen van dit proces vormt het zogenaamde etsen. Hierbij wordt het deel van het 

substraat dat niet bedekt is door een masker verwijderd. 

Tot in de jaren zeventig gebeurde het etsen met zuren. Deze methode heeft echter een 

groot nadeel: er treedt onderetsen op. Hierbij wordt ook een deel van het substraat onder 

het masker weggehaald (zie figuur 1.1). Sinds het midden van de jaren zeventig wordt er 

daarom een andere methode gebruikt: het plasma-etsen. Hierbij vindt het etsen anisotroop, 

dat wil zeggen loodrecht op het substraat plaats (zie figuur 1.1). Hierdoor wordt het 

mogelijk om de afmetingen van de IC verder te verkleinen. 

Masker 

Isolator 

Substraat 
~----------------------~ 

Figuur 1.1 Isotroop respectivelijk anisotroop etsen van een substraat 

In een plasma-etsreactor (zie figuur 1.2) wordt door het aanbrengen van een RF-veld 

met een typische frequentie van 13.56 MHz een gasontlading opgewekt. Als gas wordt 

hierbij meestal een halogeen-koolstofverhing (bijvoorbeeld CF 4 of CF3Cl) gebruikt. In het 

plasma kan men twee gebieden onderscheiden: de bulk waarin quasi-neutraliteit heerst en 

een ruimteladingsgebied aan de rand (sheath) waar een overschot aan positieve deeltjes 

bestaat. In de bulk van het plasma worden de gasmoleculen gedissocieerd tot radicalen. 
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Figuur 1.2 Schematische weergave van een plasma-etsreactor 

Samen met de positieve ionen domineren deze deeltjes het etsproces. 

Hoewel het plasma-€tsen al jaren wordt toegepast, is tot op heden niet duidelijk hoe 

het proces precies verloopt. Uit de literatuur is bekend dat naast ionen en radicalen ook 

andere deeltjes uit het plasma (fotonen en electronen) invloed hebben op het proces. 

Daarnaast blijken geheel andere factoren, zoals de temperatuur van het substraat, de 

aanwezigheid van gaslagen of katalysatoren aan het oppervlak en doping van het substraat 

het etsproces te beïnvloeden. In het afstudeerverslag van Sparia is een literatuuroverzicht 

gegeven waarin de huidige inzichten in het etsproces worden behandeld (SPA88). Door de 

complexiteit van de gasontlading, in combinatie met de veelheid aan parameters, is het 

beeld van de fundamentele processen die zich aan het oppervlak van het substraat afspelen 

nog altijd verre van compleet. 

Om meer inzicht in het etsproces te krijgen wordt er, in het kader van het Innovatief 

Onderzoeksproject voor IC technologie (IOP-IC), binnen de groep Atomaire en Optische 

Wisselwerkingen (AOW) aan een bundelexperiment gewerkt om het proces te simuleren. 

Bij dit experiment, SCEPTER (Surface Chemistry Experiment for a Physical Theory of 

Etch Reactions) genaamd, kan een silicium sample afzonderlijk met bundels CF x-radicalen, 

ionen, fotonen, neutralen en electronen worden beschoten. (zie figuur 1.3) Bij de opzet van 

SCEPTER is er naar gestreefd om de energie van iedere bundel vergelijkbaar te houden 

met die van de desbetreffende deeltjes in een plasma- etsreactor. De reactieproducten 

worden gedetecteerd en geanalyseerd met een quadrupooi massaspectrometer. Bij het 

experiment kan de temperatuur van het sample worden gevarieerd over een groot 

temperatuurgebied (100 K tot 900 K). Op deze manier kan de invloed van verschillende 

factoren afzonderlijk, en in combinatie met elkaar, worden onderzocht. 
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Figuur 1.3 Overzicht van de verschillende bundels in SCEPTER. 

1.2 Opbouw van het verslag 

Sinds het begin van het project, nu 4 jaar geleden, is het experiment van de grond af 

opgebouwd. Daarnaast is er veel tijd besteed aan de ontwikkeling van een bron voor 

CF x- radicalen. Tijdens mijn afstuderen ·heb ik vooral aandacht besteed aan het uittesten 

en verbeteren van onderdelen van de uiteindelijke opstelling, met name de samplehouder, 

het gasinlaatsysteem en het detectiesysteem. Daarnaast zijn er enkele metingen verricht 

aan de adsorptie en desarptie van gassen aan het silicium-oppervlak. 

In hoofdstuk 2 wordt de theorie behandeld van enkele fysische processen die van belang 

zijn bij de eerste metingen aan SCEPTER. Een overzicht van de huidige inzichten in de 

processen die plaatsvinden tijdens het piama-etsen wordt echter achterwege gelaten, omdat 

deze reeds uitgebreid beschreven zijn door Sparia (SP A88) en Senhorst (SEN90). 

In hoofdstuk 3 wordt een beschrijving gegeven van de opstelling. Naast een overzicht 

van SCEPTER als geheel wordt in dit hoofdstuk een beknopte beschrijving gegeven van het 

vacuümsysteem, de electronenbron en de ionenbron. 

Hoofdstuk 4 behandelt de samplehouder en geeft testresultaten ervan. In hoofdstuk 5 

worden metingen en berekeningen aan het gasinlaatsysteem besproken. 

In hoofdstuk 6 wordt het detectiesysteem behandeld. Tevens wordt hierin een model 

besproken om te bepalen hoe groot de relatieve bijdrage aan het detectiesignaal is van 

deeltjes die rechtstreeks vanaf het sample gedetecteerd worden. 

Hoofdstuk 7 geeft de resultaten van een aantal uiteenlopende metingen aan SCEPTER, 

waaronder de eerdergenoemde desorptiemetingen. 
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Dit verslag wordt besloten met enkele conclusies en een korte vooruitblik op de 

komende experimenten met SCEPTER. 

1.3 Eenheden 

In dit verslag wordt zo veel mogelijk in SI-eenheden gewerkt. Een uitzondering wordt 

gemaakt voor eV, Á 2, mbar en Ijs, omdat deze eenheden in onze groep en in de 

botsingsfysica nogal ingeburgerd zijn. Voor deze eenheden gelden de volgende 

omrekeningsfactoren: 

eV 
Á2 

mbar 

1/s 

1.6·10-19 Joule 
10-20 m2 

100 Pa 
10-3 m3 
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2 THEORIE 

In dit hoofdstuk zal kort worden ingegaan op enkele fysische processen die van belang 

zijn bij de eerste metingen met SCEPTER. Achtereenvolgens zullen adsorptie, desorptie, 

sputteren en secundaire electronenemissie aan bod komen. Bij desarptie zal wat 

uitgebreider worden stilgestaan, omdat het de basis vormt voor de thermische desarptie 

spectroscopie, één van de belangrijkste diagnostieken in het experiment op dit moment. 

2.1 Adsorptie aan oppervlakken 

Bij de adsorptie aan oppervlakken kan onderscheid worden gemaakt tussen twee 

soorten bindingstypen. Enerzijds bestaat er physisorptie, waarbij moleculen door middel 

van de van der Waalskracht aan het oppervlak gebonden zijn. Bij de interactie van 

bepaalde, bijvoorbeeld polaire, moleculen met een oppervlak kan er een covalente of zelfs 

ionogene binding ontstaan. In dat geval is er sprake van chemisorptie. Hieruit blijkt al 

meteen een verschil tussen beide bindingstypen: physisorptie kan voorkomen bij alle 

soorten moleculen, chemisorptie niet. Er zijn nog meer karakteristieke verschillen tussen de 

twee soorten bindingstypen: 

- Bij physisorptie is de binding tussen de moleculen vrij zwak: de bindingsenergie heeft 

een typische waarde van 0.1 eV. Chemisorptie leidt daarentegen tot stevigere 

bindingen: de bindingsenergie zal typisch variëren van 0.5 tot 8 eV (zie tabel 2.1 voor 

bindingen aan Si en Si02). 

- Doordat de bindingsenergie bij chemisorptie een orde hoger is dan bij physisorptie 

kan de eerstgenoemde binding over een veel groter temperatuursgebied intact blijven. 

~ 
a: 
..... 
z 

~ o ïl~r.ç::;;::!~=::::::::t==t=-----Vacuu m nivo s 
..... 
z 
lU 
..... 
0 
Q. 

Ep 
Eo 
~------

0121411&71 

APPROXIMATE SCALE of z -+ 

Figuur 2.1 Potentiaalcurve voor een binding vza chemisorptie en een binding via 

physisorptie. 
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Tabel 2.1 Bindingsenergie van verschillende gassen aan Si en Si02• 

De gemarkeerde waarden zijn zelf berekend aan de hand van zn de 

referentie vermelde metingen; de andere waarden worden in de artikelen 

zelf genoemd. 

opp. gas bindingsenergie ( e V) type binding referentie 

Si0 2 co 0.12 physisorptie BEE84 

Si 

N2 0.14 physisorptie BEE85 

02 0.11 * physisorptie YOU62 

H20 0.47 physisorptie BAR77 

NH 3 0.77 chemisorptie BLI66 

CH30H 0.88 * chemisorptie KIS85 

co2 0.40 * physisorptie YIN89 

N20 0.50 
* 

physisorptie YIN89 

C2H50H 0.56 physisorptie YIN87 

C3Hs 1.2 chemisorptie YAT87 

H2 (/31) 1.9 chemisorptie GUP88 

H2 (/32) 2.8 chemisorptie GUP88 

- Moleculen bevinden zich bij physisorptie relatief ver van het oppervlak af: de 

karakteristieke afstand is 4 Á. Bij chemisorptie ligt deze afstand over het algemeen 

tussen 1 en 3 Á (zie figuur 2.1). 

- Bij physisorptie kan de geadsorbeerde laag uiteindelijk uit meerdere molecuullagen 

bestaan, terwijl bij chemisorptie verzadiging optreedt na 1 à 2 molecuullagen. Deze 

verzadiging wordt veroorzaakt doordat de orbitalen van geadsorbeerde moleculen in 

de 2e of de 3e laag niet langer overlappen met de valentieband van de oppervlakte

moleculen. 

- chemisorptie van meeratomige moleculen gaat meestal gepaard met dissociatie. 

De kans op physisorptie wordt gegeven door de condensatiecoëfficiënt c. Voor het 

optreden van physisorptie is het nodig dat de (kinetische) energie van het molecuul 

gedeeltelijk wordt overgedragen op het rooster. Daarom zal de condensatiecoëfficiënt over 

het algemeen afnemen wanneer de temperatuur van het gas toeneemt en ook als de 

temperatuur van het oppervlak hoger wordt. In praktijk blijkt c meestal een waarde tussen 

0.1 en 1 te hebben (RED68). 
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De kans op chemisorptie wordt gegeven door de sticking-coëfficiënt s. Voor een 

metaaloppervlak ligt deze bij 300 K tussen 0.1 en 1; voor halfgeleiders is de waarde meestal 

kleiner dan 0.1. De kans op sticking wordt bepaald door de overlap van de orbitalen van het 

gasmolecuul met de valentieband van het oppervlakte-molecuul. Daarom zal de 

stickingcoëfficiënt sterk afhankelijk zijn van de relatieve bedekkingsgraad van het 

oppervlak 0. Vaak zal s constant zijn totdat een bedekkingsgraad van 0.5 monolaag bereikt 

is. Bij een hogere bedekking neemt s af tot 0, welke waarde wordt bereikt voor 0:::: 1. 

Meestal zal chemisorptie worden voordgegaan door physisorptie ( zie figuur 2.1). In 

dat geval zal er zich een evenwicht instellen tussen chemisorptie en desorptie. De 

stickingcoëfficiënt kan dan worden geschreven als (RED68): 

c (J c 

s = l+exp(Ea/kT) - O'p exp(- Ed/kT) (2.1) 

De eerste term beschrijft de kans op chemisorptie, voorafgegaan door een toestand van 

physisorptie, terwijl de tweede term de op datzelfde moment plaatsvindende desarptie 

beschrijft. Ea is de activeringsenergie voor chemisorptie vanuit een physisch geadsorbeerde 

toestand; Ed de activeringsenergie voor desarptie vanuit een chemisch geadsorbeerde 

toestand. O'c en O'p zijn de oppervlaktedichtheden van een toestand gebonden door 

chemisorptie resp. physisorptie. 

2.2 Thermische desarptie spectroscopie 

2.2.1 Algemeen 

Een belangrijke analysemethode bij SCEPTER is de thermische desorptie 

spectroscopie, kortweg TDS. Bij deze methode wordt het sample onderworpen aan een 

snelle temperatuursstijging. Tegelijkertijd wordt er met een massaspectrometer bepaald 

welke stoffen er van het sample afkomen. Tijdens een meting wordt de intensiteit van een 

bepaalde massapiek als functie van de temperatuur bepaald. Het verband tussen beide kan 

worden weergegeven in een TDS-spectrum. Uit de vorm van dit spectrum en de 

temperatuur waarbij een maximale intensiteit wordt behaald, kunnen de desarptie-energie 

en de reactieconstante van de aan het oppervlak geadsorbeerde atomen en moleculen 

worden bepaald. 

Bij de beschrijving van desarptie dient onderscheid gemaakt te worden naar de orde 

van de reactie. In het algemeen blijkt de ne orde desarptie te kunnen worden beschreven 
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met de ne orde Arrhenius of Polgani-Wigner vergelijking (RED62): 

(2.2) 

waarin Rn de ne orde desorptiesnelheid is, ()de relatieve bedekkingsgraad van het oppervlak 

in monolagen, vn de ne orde reactieconstante en Ect de activeringsenergie voor desorptie. 

Bij een nulde orde reactie is de desorptiesnelheid onafhankelijk van het aantal deeltjes 

dat op het oppervlak aanwezig is. Hier is bijvoorbeeld sprake in geval van physisorptie, 

wanneer de bedekkingsgraad van een oppervlak reeds meerdere monolagen dik is. 

De eerste orde vergelijking beschrijft de desarptie van een door physisorptie of 

niet-<iissociatieve chemisorptie aan het oppervlak gebonden molecuul. Hiervoor geldt: 

(2.3) 

De reactieconstante v1 is gerelateerd aan de vibratiefrequentie van het molecuul loodrecht 

op het oppervlak en blijkt in praktijk een waarde te hebben tussen 1012 en 101s s-1. In het 

algemeen hangt de reactieconstante enigszins af van de temperatuur en van de 

bedekkingsgraad van het oppervlak. 

De gemiddelde verblijftijd van een molecuul aan het oppervlak wordt gegeven door: 

(2.4) 

Afhankelijk van de waarde van T kan deze verblijftijd dus over enkele ordes van grootte 

variëren. 

De tweede orde vergelijking beschrijft de (associatieve) desarptie van een molecuul dat 

gedissocieerd is in twee afzonderlijke delen. De reactieconstante v2 heeft een typische 

waarde van 2·10-3 s-1; echter ook in dit geval is deze grootheid enigszins afhankelijk van de 

bedekkingsgraad en de temperatuur van het oppervlak. In vergelijking tot de eerste orde 

desarptie is de gemiddelde verblijftijd aan het oppervlak in ieder geval groter. 

2.2.2 Analyse van de massaspectra bij TDS 

Bij TDS kan op twee manieren worden gekeken naar desorptie, namelijk tijdens een 

experiment waarbij de reciproce temperatuur lineair met de tijd afneemt en gedurende een 

meting waarbij de temperatuur lineair toeneemt (RED62). Bij SCEPTER is gekozen voor 

de laatste methode. Deze zal hier nu verder worden uitgewerkt. 
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In het geval van lineaire temperatuursstijging wordt de temperatuur gegeven door 

T(t)=T0 +,8t (2.5) 

Hierbij heeft ,8 een typische waarde van 1 - 10 Kjs. Bij eerste orde desarptie zal de 

reactiesnelheid nu maximaal zijn, indien 

ofwel als 

dR1 _ 
0 dt -

dR1 _ 
0 dT -

(2.6) 

(2.7) 

In een eerste orde benadering mag Zit constant wordt verondersteld Uit formule (2.3) volgt 

dan dat de reactiesnelheid maximaal is bij een temperatuur Tm waarvoor geldt 

(2.8) 

Uit formule (2.8) kan nu de desarptie energie Ed worden bepaald, indien de 

reactieconstante Zit bekend is. Overigens hoeft de waarde van Zit daarbij niet nauwkeurig 

bekend te zijn, aangezien de oplossing van formule (2.8) vrij ongevoelig is voor Zit. Wanneer 

Zit niet bekend is, zijn er twee mogelijkheden om de desarptie energie toch te kunnen 

bepalen, zonder het gehele desorptiespectrum te hoeven fitten. In de eerste plaats kan voor 

v1 een gemiddelde waarde worden genomen: 

Daarnaast kan met een semiklassieke benadering worden afgeleid (GLA41) dat de 

reactieconstante in veel gevallen gelijk te stellen is aan: 

Voor tweede orde desarptie kan op soortgelijke wijze worden afgeleid dat voor de 

temperatuur in het maximum geldt: 

(2.9) 

waarbij Om de bedekking vé'.n het oppervlak is bij de temperatuur Tm· 
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Figuur 2.2 

Q 
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T ( K ) T ( K ) 

Berekende desorptiespectra voor eerste resp. tweede orde desorptie. 
Ed = 1.1 eV, v1 = 1013 sec-1, v2 = 103 sec-1 

a: () = 1.0 b: () = 0. 75 c: () = 0.5 d: () = 0.25 ( CHA 78) 

In figuur 2.2 staan enkele berekende desorptiespectra voor eerste en voor tweede orde 

desarptie weergegeven. Hierbij is verondersteld dat v1 = 1013 s-1, v2 = 103 s-1 en in alle 

beide gevallen Ed = 1.1 eV. Het blijkt dat de bedekkingsgraad bij eerste orde desarptie 

geen invloed heeft op de ligging van het maximum van de piek en diens vorm. Dit in 

tegenstelling tot tweede orde desarptie waar het maximum voor hogere bedekkingsgraden 

verschuift naar een lagere temperatuur. Uit de spectra blijkt daarnaast dat eerste orde 

desarptie te herkennen is aan een vrij lange staart aan de lage temperatuurskant, terwijl de 

intensiteit snel afneemt tot 0 aan de hoge temperatuurskant. Tweede orde pieken blijken 

daarentegen meer symmetrisch te zijn. 

De adsorptie-energie van een atoom of molecuul kan ook worden bepaald uit de 

breedte van een piek op halve hoogte L1T (CHA78). Hierbij wordt gebruik gemaakt van een 

Taylorontwikkeling van de desorptiesnelheid rondom Tm, waarbij alleen de eerste twee 

termen worden meegenomen. Voor eerste orde desarptie geldt: 

(2.10) 

en voor tweede orde desorptie: 

(2.11) 

Hoewel in de Taylorontwikkeling slechts twee temen zijn meegenomen, blijken deze 

resultaten binnen 0.5 %nauwkeurig indien 0.44 < Ed < 2.2 eVen 108 < vn < 1015. 
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2.3 Sputteren van een oppervlak 

Tijdens het sputterproces worden ionen met een energie variërend van 100 eV tot 

enkele keV op een oppervlak geschoten. Hierbij vindt energie- en impulsoverdracht plaats 

tussen het ion en een oppe:cvlakte-atoom. Meestal zal het verstrooide atoom het oppervlak 

ingaan, waarna een botsingscascade ontstaat die het oppervlak beschadigt en verschillende 

fragmenten uit het oppervlak schiet. Door het sputteren kan hierdoor informatie worden 

verkregen over het oppervlak. Tevens kan via dit proces het oppervlak worden 

schoo:-- gemaakt doordat verontreinigingen worden verwijderd en dieper gelegen lagen aan 

het oppervlak komen te liggen. Vooralsnog wordt bij SCEPTER het sputteren alleen 

gebruikt voor het laatste doeleinde. 

Om het sputterproces te beschrijven wordt de sputteropbrengst S gedefinieerd; S is het 

aantal atomen dat per invallend ion wordt vrijgemaakt. Deze opbrengst blijkt sterk 

afhankelijk van de energie van het invallend ion en van de hoek van inval. 

Als functie van. de energie blijkt het sputterproces voor veel verschillende ionen en 

materialen ongeveer dezelfde afhankelijkheid te bezitten. Deze wordt gekarakteriseerd door: 

-een drempelenergie voor het sputterproces van 15 à 35 eV. Deze waarde is gerelateerd 

aan de gemiddelde bindingsenergie van een atoom aan het oppervlak. 

-een stijgende sputteropbrengst bij toenemende energieën tot ca. 10 keV 

-een breed maximum in de opbrengst rond 20 keV 

- een sterke afname van S voor energieën groter dan 100 ke V 

Figuur 2.3 

c 
Q .... 
111 
E 
0 
ö 

15 Ar sputtering of Si 

0~--------~--~~--._--------~ 
0.1 02 0.5 2 5 10 

EAr•lkeV)-

Energie ahankelijkheid van de sputteropbrengst van argonionen op 

silicium (ZAL83). 
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In figuur 2.3 is de sputteropbrengst van argonionen op silicium weergegeven als functie van 

de ionenergie. 

Ook de hoekafhankelijkheid vertoont voor de meeste niet-kristallijne en amorfe 

materialen een nagenoeg identiek verband. Wanneer de hoek van inval cp, ten opzichte van 

de normaal van het oppervlak toeneemt van 0° tot ca. 60° neemt de sputteropbrengst toe; 

voor grotere hoeken neemt S af tot 0 voor parallele inval. De toename kan daarbij worden 

beschreven met een ( coscp tn - verband; uit experimenten is gebleken dat n 1 à 2 is. In 

figuur 2.4 is de sputteropbrengst van argonionen weergegeven als functie van de hoek van 

inval. Deze afhankelijkheid is voor twee waarden van de ionenergie gegeven, namelijk 

Vion = 4.5 keV en Vion = 9 keV. Tevens is in deze figuur met kruisjes het verband 

weergegeven, zoals dat uit een evenredigheid met (coscp)-2 volgt. 

S(o 0 ) 

S(OO) 

Figuur 2.4 

6 • 
i 

: l Ar·, 4.5keV 

I 

3 + Ar·, 9keV 

2 

11....---~=.A..--+---+---f---+-

0 1 0 20 30 40 50 60 

c/J (degrees) 

Experimenteel bepaald verband tussen de sputteropbrengst van argon

ionen op silicium en de hoek van inval op het oppervlak (MORBO). 

De kruisjes in de figuur geven het resultaat voor het geval dat er een 

( coscp )-2 verband wordt verondersteld. 

De theorie van sputteren is beschreven door Sigmund (SIG69). Daarin wordt het 

sputteren beschreven als een botsingscascade in een halfoneindig medium. Wanneer een ion 

een oppervlak treft, zal het meerdere botsingen ondergaan; hierbij wordt steeds een atoom 

verstrooid. Deze atomen zullen op hun beurt wisselwerken met andere atomen, waarbij 

opnieuw een groot aantal verstrooide deeltjes ontstaat. Aangezien de energie van deze 

secundair verstrooide atomen laag is, kunnen ze alleen uit het oppervlak ontsnappen indien 

ze oorspronkelijk hooguit enkele atoomlagen onder het oppervlak zaten. Doordat hun aantal 

echter groot is, zullen zij toch de grootste bijdrage leveren tot de sputteropbrengst. 

-12-



Voor loodrechte inval wordt de sputteropbrengst in deze theorie gegeven door: 

(2.12) 

In deze formule is ZP en MP het atoomnummer resp. de atoommassa van het projectiel, Zt 

en Mt het atoomnummer en de atoommassa van het oppervlakte-atoom, U 0 (in e V) de 

gemiddelde bindingsenergie van de oppervlakte-atomen (7.8 eVvoor silicium), a de fractie 

van de ionenergie die voor het sputteren wordt gebruikt en sn(t) de gereduceerde 

kern-afrem energie van de oppervlakte atomen (eV/Á2). Voor sn(t) zijn uit de literatuur 

empirische modelfuncties bekend (GRI84). f tenslotte is de gereduceerde energie van het 

projectiel en wordt gegeven door de verhouding van de ionenergie in het massamiddelpunt

systeem en de effectieve coulombenergie tussen de kern van het ion en van het 

oppervlakteatoom: 

t = MtEi/(Mp+ Mt) 
ZpZte2/47rf.o( 0 .8853 a 0 (ZP 2/3+ Zt2/3)-112) 

(2.13) 

waarbij Ei de ionenergie voorstelt en a0 de Bohrse straal. 

Indien 1/16 < Zt/Zp < 5 is formule (2.12) binnen 7% te benaderen door een relatie die 

alleen direct afhankelijk is van het atoomgetal van het projectiel en het oppervlakte

atoom; via f blijft er echter toch nog een afhankelijk van de atoommassa's (ZAL83): 

(2.13) 

Experimenteel bepaalde sputteropbrengsten van edelgassen op silicium blijken nauwkeurig 

door deze relatie te kunnen worden voorspeld (ZAL83). 

2.4 Verstrooiing van electronen aan het oppervlak. 

Als laag-energetische electronen (E < 20 eV) een oppervlak treffen zal er elastische 

verstrooiing optreden. Wanneer de energie van de invallende electronengroot genoeg is om 

excitatie of ionisatie aan het oppervlak te veroorzaken kunnen er daarnaast ook inelastische 

processen optreden. In figuur 2.5 staat voor een invallende electronenbundel van 185 eV de 

energieverdeling van de verstrooide electronen weergegeven. In deze figuur zijn 3 gebieden 

te onderscheiden: 
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Figuur 2.5 Energieverdeling van de aan een oppervlak verstrooide 

electronenbundel (RED68). 

De energie van de primaire el ectronen is 18 5 eV. 

I Bij een energie van 185 e V bevindt zich een piek in het spectrum die toe te 

schrijven is aan elastische verstrooide electronen. 

11 Electrenen in dit gebied hebben door wisselwerking met atomen of moleculen in 

de vaste stof een deel van hun energie verloren. 

Ill Dit zijn de secundaire electronen. Deze komen vrij bij botsingen van (primaire) 

electronen met atomen in de vaste stof. 

De verhouding tussen het aantal verstrooide electronen en het aantal invallende 

(primaire) electronen wordt aangeduid met de coëfficiënt E. De bijdrage hieraan van de 

electrenen uit ieder van de bovengenoemde gebieden wordt gegeven door de coëfficiënten R 

(I), TJ (11) en ó (III). Over het algemeen blijkt de bijdrage van ó tot }; het belangrijkste. 

In figuur 2.6 zijn voor silicium ó en }; weergegeven als functie van de energie van de 

primaire electrenen V p· De gemiddelde energie van de secundaire elctronen blijkt hierbij 

slechts 3 eV te bedragen (BAZ75). 

Voor Si02 vertoont de curve van ó een soortgelijke vorm als in figuur 2.6; het maximum Óm 

is in dat geval echter 2.4 bij een energie van ongeveer 400 eV. 
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Figuur 2.6 
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3. EXPERIMENTELE OPSTELLING 

Zoals reeds in de inleiding is gesteld, is het doel van SCEPTER meer inzicht te 

verkrijgen in de etsprocessen die plaatsvinden in een etsreactor. Door de complexiteit van 

het plasma in de reactor en de veelheid van andere factoren die het etsen kunnen 

beïnvloeden kan een dergelijk onderzoek niet worden verricht in de reactor zelf. Daarom is 

een bundelopstelling gebouwd om het etsproces volledig te kunnen simuleren. Alle 

parameters die in het proces van belang kunnen zijn, kunnen hierbij op gecontroleerde 

wijze, afzonderlijk en in combinatie met elkaar, worden onderzocht. Eén van de sterke 

punten van SCEPTER is hierbij dat alle experimenten onder vergelijkbare omstandigheden 

kunnen worden verricht in één opstelling. 

Om uiteindelijk tot theorievorming over het plasma-etsen in een etsreactor te kunnen 

komen is het essentieel dat de situatie in de simulatie zo goed mogelijk vergelijkbaar is met 

die in de reactor. Daarom is getracht om de energie van de afzonderlijke deeltjesbundels in 

SCEPTER zo goed mogelijk te laten overeenstemmen met die van de corresponderende 

deeltjes in een etsreactor. Een verschil tussen beide is in ieder geval wel de deeltjesflux. In 

een plasma is de deeltjesflux op het sample 1020 à 10 21 m-2s-1. Deze flux kan in ons 

experiment niet worden gehaald. Voor ionen, electronen, neutralen en CF x-radicalen zal de 

flux op het centrale gedeelte van het sample (een gebiedje met een diameter van 3 mm 

waar alle bundel elkaar kt.nnen overlappen) 10 à 100 keer lager zijn dan in een etsreactor. 

Daarmee is deze flux op het oppervlak in de orde van één reactief deeltje per seconde per 

roosterplaats. 

In figuur 3.1 is een schematische weergave gegeven van de opstelling. Zoals te zien is 

liggen het ionenkanon en de radicalenbron in het vlak van tekening. De andere drie 

deeltjesbronnen, namelijk het electronenkanon, de fotonenbron en het gasinlaatsysteem, 

bevinden zich boven het vlak van tekening onder een hoek van 35°. Om de hoge fluxen op 

het oppervlak te kunnen halen is de gehele opstelling zo compact mogelijk gebouwd. De 

afstand tussen de verschillende deeltjesbronnen en het sample is dan ook zo kort mogelijk 

gehouden (zie tabel 3.1). Om zoveel mogelijk reactieproducten vanaf het sample te kunnen 

Tabel 3.1 Afstand van de deeltjesbronnen en de ionisator tot het sample. 

electronenkanon 
I 

sample 30mm 

ionenkanon sample 67mm 

gasinlaat sample 20mm 

radicalenbron sample 397mm 

ionisator sample 335 mm 
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Figuur 3.1 Scehematisch overzicht van de experimentele opstelling (niet op schaal). 

t.p.: turbopomp i.p.: ionengetter-pomp 

De opgegeven pompsnelheden zijn de waarden die door de fabrikant zijn 

opgegeven; om de echte pompsnelheid te bepalen moet echter nog rekening 

worden gehouden met het geleidingsvermogen van de verbindingspijp 

tussen het vat en iedere pomp (niet getekend). 

detecteren is daarnaast ook de afstand tussen het sample en de ionisator in het detectievat 

zo klein mogelijk gemaakt. 

Tussen de radicalenbron resp. het ionenkanon en het hoofdvat is een differentiële 

pomptrap aangebracht. In deze pomptrap zullen de gasmoleculen die voor de productie van 

de ionen en de radicalen nodig zijn voor een groot deel worden afgepompt, terwijl de ionen

resp. de radicalenstroom vanuit de bron niet wordt beïnvloed. Terwijl de werkdruk in de 

beide bronnen typisch 10-s à 10-4 mbar bedraagt, zal de werkdruk in het hoofdvat hierdoor 

toch niet groter worden dan 10-7 mbar. Ook de differentiële pomptrap tussen het hoofd- en 

detectievat pompt veel met de wand botsende moleculen weg. Deze kunnen afkomstig zijn 

van het sample oppervlak of uit het achtergrondgas van het hoofdvat. De relatieve bijdrage 

tot het detectiesignaal van de deeltjes die rechtstreeks vanaf het sample-oppervlak het 

detectievat bereiken zal op deze manier veel groter worden (zie verder hoofdstuk 6). 

De opstelling is onder te verdelen in vier delen: 

- de samplehouder met het sample 

-de deeltjesbronnen 

- het detectiesysteem 

-het vacuumsysteem 
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Tijdens de experimenten moet de temperatuur van het sample kunnen worden 

gevarieerd tussen 100 en 800 K om de invloed van de temperatuur op het etsproces te 

kunnen vaststellen. Daarnaast moet de temperatuur kunnen toenemen met een constante 

temperatuurscoëficiënt ten behoeve van termische desarptie spectroscopie. Op de 

ontwikkeling van een samplehouder die aan deze primaire eisen voldoet en de testresultaten 

hiervan zal in hoofdstuk 4 nader worden ingegaan. 

Het gasinlaatsysteem, de deeltjesbron voor neutralen in SCEPTER, komt in 

hoofdstuk 5 aan de orde. Het detectiesysteem waarvan een quadrupooi massaspectrometer 

en de detector het hart vormen wordt in hoofdstuk 6 uitgebreid behandeld. 

In de rest van dit hoofdstuk zullen het vacuumsysteem, de electrenenbron en het 

ionenkanon nog besproken worden. 

3.1 Het vacuumsysteem 

Voor het onderzoek naar etsprocessen zijn UHV-condities (p < 10-9 mbar) vereist. 

Alleen onder deze condities is de deeltjesflux op het sample vanuit het achtergrondgas van 

het hoofdvat (typisch 10-3 monolagen per seconde) namelijk veel kleiner dan de deeltjesflux 

van de verschillende bronnen in SCEPTER. Daarom is de opstelling uitgerust met een 

groot aantal vacuumpompen. Het belangrijkste gedeelte van het vacuumsysteem is reeds in 

figuur 3.1 weergegeven. In deze figuur zijn de pompsnelheden SP vermeld die door de 

fabrikant zijn opgegeven voor de verschillende pompen. Om de echte pompsnelheid aan een 

vat Svat te bepalen dient echter ook het geleidingsvermogen CP van de verbindingspijp 

tussen het vat en de pomp in rekening te worden gebracht: 

s -1 - s -1 + c -1 vat - p p (3.1) 

Om de achtergronddruk nog verder te minimaliseren, kunnen het hoofd- en detectievat 

worden uitgestookt. Hierbij worden de wanden van de vaten met fóhns verhit tot een 

temperatuur van ongeveer 250° C. Bij deze temperatuur zullen verontreinigingen vanaf de 

wand veel sneller desorberen dan bij kamertemperatuur. Na een weekend uitstoken kan op 

deze manier in ieder geval een achtergronddruk in het hoofdvat worden bereikt van 

Phv < 10-9 mbar; de laagst gehaalde druk bedraagt zelfs 2·10-10 mbar (EGG89). Hoe laag 

de druk in het detectievat Pdv wordt, kan niet worden gemeten. Weliswaar is op het vat een 

ionengetterpomp aangesloten, maar door zijn lekstroom is het onmogelijk om hiermee de 

druk te bepalen. Desalniettemin nemen wij aan dat ook Pdv < 10-9 mbar. Het 

uitstookproces van de vaten kan computergestuurd verlopen. Hierbij wordt het vermogen 

van de föhns geleidelijk verhoogd totdat de temperatuur van de wanden van het hoofd- en 
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detectievat de gewenste eindtemperatuur heeft bereikt. Vervolgens worden de wanden 

gedurende een instelbare tijdsperiode op deze temperatuur gehouden, waarna het vermogen 

weer geleidelijk wordt verminderd. Een uitgebreide beschrijving van dit uitstookproces is 

gegeven door Eggels (EGG89). 

3.2 De deeltjesbronnen 

Het hart van SCEPTER wordt gevormd door het spruitstuk waarop alle bundels zijn 

aangesloten. Op dit moment zijn er drie bundels aanwezig, te weten het electronenkanon, 

het ionenkanon en het gasinlaatsysteem. Ook de radicalenbron voor CF x-radicalen zal op 

zeer korte termijn worden aangebouwd. In de afgelopen drie jaar is deze bron in een aparte 

opstelling ontwikkeld en getest. Een uitgebreide beschrijving van de uiteindelijke versie van 

de bron en zijn karakteristieken zal te vinden zijn in het verslag van Lingers (LIN90). De 

fotonenbron zal voorlopig niet in het experiment worden opgenomen; daarom wordt deze 

hier ook niet behandeld. 

De electronenbron en de ionenbron zijn door anderen getest en beschreven (RON88 en 

BER90). Daarom volsta ik in de rest van dit hoofdstuk met een korte bespreking en enkele 

belangrijke testresultaten. Het gasinlaatsysteem tot slot komt in hoofdstuk 5 aan bod. 

3.2.1 De electronenbron 

Electron en met een energie tot circa 20 e V zullen elastisch verstrooien aan een 

oppervlak. Wanneer hun energie toeneemt, kunnen de electronen deeltjes die op het 

oppervlak aanwezig zijn ioniseren of dissociëren. In dat geval kunnen de electronen ook het 

etsproces beïnvloeden. De cross-sectie voor ionisatie en dissociatie is maximaal bij een 

electronenenergie van 70 à 100 eV. Bij SCEPTER kan de energie van de electronenbundel 

variëren van 50 tot 1000 eVolt. Door de bovengrens zo hoog te stellen, is het ondermeer 

mogelijk om een grote electronenstroom op het sample worden verkregen. 

Het electronenkanon is schematische weergegeven in figuur 3.2. De gloeidraad in het 

electronenkanon (1 = 3 mm, b = 1 mm), die tevens als kathode dient, bestaat uit 

gethorieerd wolfraam, een materiaal met een hoge emissiviteit. De electronen die door deze 

draad worden geëmiteerd, worden tussen de kathode en de anode versneld door de 

aangelegde spanning Vak· De pierce electrode zorgt ervoor dat divergentie van de 

electronenbundel tussen de kathode en de anode wordt voorkomen en dat de bundel 

zodoende vlak blijft. Na de anode zal de bundel echter wel divergeren door zijn eigen 

negatieve ruimtelading. Een beschrijving van deze divergentie wordt gegeven door Septier 

(SEP67). 
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Figuur 3.2 Het dectronenkanon in SCEPTER 

Aan de hand van de divergentie is berekend wat bij een bepaalde emissiestroom Ie de 

straal van de electronenbundel op het sample in de opstelling is als functie van de 

spanning Vak (SEN90). Voor Ie= 0.2 mA is het resultaat van deze berekening weergegeven 
in figuur 3.3. 
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Straal van de dectronenbundel op het sample in SCEPTER bij een 

emissistroom Ie= 0.2 mA (SEN90). 
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Uit deze figuur blijkt dat de straal van de electronenbundel in het gehele energiespectrum 

van 50 tot 100 eV kleiner is dan die van het centrale sample oppervlak (r5= 1.5 mm). Dit 

wordt veroorzaakt doordat de straal van de electronenbundel, behalve door divergentie, ook 

voor een belangrijk gedeelte wordt bepaald door het einddiafragma van de electronenbundel 

met een straal van 0.5 mm. Ook bij hogere emissiestromen zal de straal van de electronen

bundel voor de energiewaarden Ee> 50 eV niet groter worden dan 1 mm. De straal van de 

electronenbundel kan alleen worden vergroot door het einddiafragma van de electronen

bu~del uit te boren tot ongeveer 1 mm. Ter zijner tijd zal dit daarom ook worden gedaan. 

Bij het meten van de electronenstroom op het sample moet rekening worden gehouden 

met de verstrooiing van electronen vanaf het oppervlak ten gevolge van de invallende 

electronenbundel. Om dit probleem te omzeilen moet het sample op een positieve spanning 

ten opzichte van zijn omgeving worden gebracht. Op grond van de theorie uit § 2.4 mag 

worden verwacht dat de meeste verstrooide electronen weer worden ingevangen wanneer 

het sample op een positieve spanning van 30 Volt wordt gebracht. Uit experimenten is 

echter gebleken dat de electronenstroom op het sample voor V > 30 Volt nog niet constant 

blijft en sterker toeneemt dan op grond van de theorie wordt verwacht. Toch zal er bij 

metingen van de electronenstroom een spanning op het sample worden aangebracht van 

typisch 30 Volt, omdat de electronenbundel anders teveel wordt beïnvloed. Bij deze 

spanning zullen in ieder geval de meeste verstrooide electronen op het sample terugkomen. 

In figuur 3.4 is voor een emissiestroom van 0.2 mAmp de gemeten stroom op het 

sample-oppervlak weergegeven tegen de spanning tussen de anode en de kathode. Tevens is 

in deze figuur de theoretische relatie tussen de beide grootheden weergegeven (SEN90). De 

beide curves blijken binnen 20 % overeen te stemmen. Uit figuur 3.4 blijkt tevens dat de 

electronenbundel een kleinere deeltjesflux op het sample geeft dan één monolaag per 

seconde (overeenkomend met een electronenstroom op het sample van 16 p,A). Door de 

emissiestroom van het electronenkanon te optimaliseren, hetgeen in ieder geval mogelijk is 

voor Vak > 50 Volt (RON88), is het echter mogelijk om een hogere electronenstroom op 

het sample te verkrijgen. 
I 

3.2.2 Het ionenkanon 

Het ionenkanon kan in SCEPTER voor twee doeleinden worden gebruikt. In de eerste 

plaats vormt het de ionenbron in de simulatie van het plasma-etsen. Om hierbij een 

vergelijkbare situatie als in een etsreactor te creëren, moet de energie van de ionen tussen 

20 en 500 eVolt te variëren zijn. Ten tweede kan met het ionenkanon het sample worden 

schoongesputterd. Voor dit doel moet de energie van de ionen minimaal40 eV bedragen. 
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In figuur 3.5 is een schematische weergave van het ionenkanon gegeven. In de ionisator 

wordt een gas, met een druk tussen 10-7 en 10-4 mbar, gedeeltelijk geïoniseerd door de 

electronen die door de gloeidraad worden uitgezonden. Aangezien de electronen in de 

ionisator een negatieve ruimtelading veroorzaken, moet er op de extractie-electrode een 

spanning worden aangelegd die negatief is ten opzichte van de ionisator om de 

gloeictaad 

ionisator extractor widthlens focuslens 

Figuur 3.5 Schematische weergave van het ionenkanon. 
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geproduceerde ionen toch uit de ionisatieruimte te kunnen trekken. In het electronenkanon 

bevinden zich verder twee electrastatische lenzen. Met de widthlens kan de breedte van de 

ionenbundel enigszins worden beïnvloed. De focuslens zorgt idealer wijze voor de focusering 

van de bundel op het einddiafragma. Door op de afbuigplaten een spanning aan te brengen 

kan de ionenbundel tenslotte zowel horizontaal als verticaal worden afgebogen. 

Uit metingen is gebleken dat voor argon de intensiteit van de ionenbundel maximaal is, 

indien 

V width = 0.851 V ion 

Vrocus = 0.746 Vion 

V extractie= 0.834 V ion 

Hierbij is V ion de spanning ten opzichte van aarde die op de ionisatieruimte is aangebracht. 

Deze kan variëren tussen 0 en 2.5 kVolt en bepaalt de uiteindelijke energie van de ionen. 

Aangezien het ionenkanon in SCEP,TER rechtstreeks op het sample is gericht, hoeft de 

ionenbundel niet te worden afgebogen, dus V defl = 0 Volt. 

Er zijn, nu nog drie parameters die de intensiteit van de ionenbundel kunnen 

beïnvloeden, namelijk de druk van het gas, de spanning Vion en de emissiestroom van de 

gloeidraad Ie. Aan de hand van enkele metingen aan argon, het gas dat in SCEPTER ook 

gebruikt zal worden, zullen deze afhankelijkheden nu nader worden beschouwd. 

In figuur 3.6 is het verband tussen de ionenstroom en de gasdruk in het ionenkanon 

weergegeven. Als maat voor de gasdruk in het ionenkanon is hierbij de gemeten druk in het 

hoofdvat van SCEPTER genomen. 

Figuur 3.6 
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Verband tussen de ionenstroom op het sample en de argon gasdruk in het 

hoofdvat van SCEPTER. 
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Wanneer de druk toeneemt, kunnen er meer ionen worden geproduceerd in de ionisator en 

zal de ionenstroom dus, in beginsel, toenemen. Bij een stijgende druk neemt echter ook het 

aantal botsingen tussen ionen en de gasmoleculen toe, waardoor de ionen meer zullen 

verstrooien. Dit heeft tot gevolg dat bij hogere drukken de ionenstroom op het sample 

stabiliseert of zelfs enigszins zal afnemen. 

Bij verschillende gasdrukken is het profiel van de ionenbundel gemeten door met een 

faradaycup de radiële stroomverdeling over een trefplaatje loodrecht op de bundel te meten. 

Bij deze experimenten is gebleken dat de vorm van de ionenbundel sterk afhankelijk is van 

de g::tsdruk in het ionenkanon. Ook dit verschijnsel wordt veroorzaakt doordat bij een 

toenemende druk de verstrooiing van de ionen toeneemt. Het is gebleken dat experimenten 

het beste kunnen worden verricht bij een druk vlak onder het maximum uit figuur 3.6: in 

dat geval is de intensiteit van de ionenbundel hoog, terwijl het profiel van de ionenbundel 

toch zo homogeen mogelijk is (zie figuur 3.7). Bij verdere experimenten met het ionenkanon 

moet de gemeten druk van het argongas in het hoofdvat daarom ongeveer 2·10-7 mbar 

bedragen. 
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Uit figuur 3. 7 blijkt dat de breedte van de ionenbundel op halve hoogte slechts 1.6 mm 

bedraagt. Bij deze meting bedroeg de afstand tussen het einddiafragma van het ionenkanon 

en het trefplaatje 21 mm. De afstand van het einddiafragma tot het sample is bij de 

aanbouw van het ionenkanon aan de hoofdopstelling vergroot tot 67 mm, zodat de 

ionenbundel in de uiteindelijke experimenten wel het volledige centrale sample oppervlak 

(met een diameter van 3 mm) bestrijkt. 

De energie afhankelijkheid van de ionenstroom is weergegeven in figuur 3 .8. Bij een 

stijgende ionenenergie blijkt ook de ionenstroom toe te nemen. Dit wordt veroorzaakt 

doordat bij een toenemende ionenenergie de verstrooiing van de ionen aan de gasmoleculen 

afneemt. Hierdoor zal de intensiteit van de ionenbundel groter worden en daarmee tevens 

de ionenstroom op het sample. 

6 

~ 4 

2 

500 1000 1500 2000 2500 

V ion ( V } 

Ar. P = 2.1 * 1o-7rmer lemissie = 11.5 mA 

Figuur 9.8 Energie afhankelijkheid van de ionenstroom op het sample. 

In figuur 3.9 is voor twee waarden van de ionenenergie het verband tussen de 

ionenstroom en de emissiestroom van de gloeidraad gegeven. Op grond van de theorie mag 

worden verwacht dat wanneer de emissiestroom Ie toeneemt er in de ionisator ook meer 

ionen geproduceerd worden. Uit de grafiek blijkt echter dat bij een vergroting van de 

emissiestroom de ionenstroom op een bepaald moment nagenoeg stabiliseert 

(Vion = 0.5 kV) of minder toeneemt dan verwacht (Vion = 1 kVolt). De reden voor dit 

effect is niet duidelijk. Wel is gebleken dat ook bij metingen aan stikstof een soortgelijk 

verband is waar te nemen. Het effect lijkt dus in ieder geval gasonafhankelijk te zijn. 
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Figuur 3.9 Verband tussen de ionenstroom en de electronenemissie van de gloeidraad. 

Uit figuur 3.9 blijkt dat bij een ionenenergie Eion = 500 eV de ionenflux op het sample 

slechts 0.1 monolaag per seconde bedraagt en voor Eion = 1 keV 0.4 monolaag per seconde. 

Voor het schoonsputteren van het sample is dit niet zo'n probleem. Etsexperimenten met 

ionen kunnen echter nu niet worden verricht over het gehele energiebereik dat in een 

etsrector voorkomt ( 20 - 500 eVolt), aangezien met name bij de lagere energieën de 

deeltjesflux op het sample te klein is. Zoals al eerder is opgemerkt voldoet het profiel van 

de ionenbundel wel aan onze eisen: de intensiteit is binnen een factor 2 constant over het 

centrale gedeelte van het sample en neemt daarbuiten snel af. 
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4. De samplehouder 

Zoals in hoofdstuk 3 reeds is aangestipt, dient de samplehouder in ieder geval aan een 

tweetal eisen te voldoen. Om de invloed van de temperatuur van het sample-oppervlak op 

het etsproces te kunnen bepalen, moet deze instelbaar zijn tussen 100 en 800 Kelvin. 

Daarnaast dient het sample ten behoeve van de thermische desarptie spectroscopie (T .D .S.) 

te kunnen worden opgewarmd met een lineaire temperatuurscoëfficiënt van typisch 

1 - 10 Kfs. Een andere belangrijke eis is dat het sample in verband met het ionen- en 

electronenbombardement op zijn oppervlak electrisch geïsoleerd moet zijn van zijn 

omgeving. Afgezien van deze eisen is het ook wenselijk dat het sample, nadat het verhit is, 

weer zo snel mogelijk afkoelt naar zijn begintemperatuur ( rv 100 K), zodat er redelijk snel 

na elkaar metingen kunnen worden verricht. 

Om aan de eerste twee eisen te kunnen voldoen moeten de warmteverliezen naar de 

omgeving van het sample niet te groot zijn. Daarentegen moeten deze verliezen ook weer 

niet te klein zijn, omdat het sample anders te langzaam afkoelt. Er zal dus een acceptabele 

tussenweg gevonden moeten worden. 

Allereest zullen in § 4.1 de ervaringen met eerdere versies van de samplehouder worden 

besproken. In § 4.2 wordt het ontwerp van de definitieve samplehouder behandeld. Tot slot 

van dit hoofdstuk volgen in § 4.3 de testresultaten van deze versie. 

4.1 Eerdere versies van de samplehouder 

Tijdens het afstudeerwerk van Sparia is een eerste samplehouder ontwikkeld en 

beproefd (SPA88). In figuur 4.1 staat deze schematisch weergegeven. De samplehouder 

bestond, evenals alle volgende versies, voor het grootste gedeelte uit een voorraadvat voor 

vloeibare stikstof. Dit vat vormt een koude reservoir waarmee het sample in principe kan 

worden afgekoeld tot 77 K. Op het vat is een roestvrij stalen blokje met een veer 

gemonteerd. Deze veer duwt een cylinder keramisch materiaal tegen het sample. en zorgt 

daarmee voor het warmtecontact tussen het sample en het stikstofvat. Er is gekozen voor 

keramisch materiaal, omdat dit noch een te kleine, noch een te grote warmteweerstand 

heeft en tevens electrisch isolerend is. 

Het sample wordt resistief verhit. Omdat silicium zelf bij kamertemperatuur een weerstand 

van ongeveer 10 6 0 heeft is er voor de verhitting op de achterzijde van het sample een dun 

laagje metaal (30 nm) aangebracht met een weerstand van enkele ohms. De stroomtoevoer 

naar het sample vindt pJaats via twee wolfraam staafjes die aan weerszijde tegen de 

metaallaag drukken. De temperatuur van het silicium-oppervlak wordt gemeten met een 

Chromel-Alumel thermokoppel dat zich in een sleuf aan de voorkant van het keramische 
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Figuur 4.1 Schematische weergave van de eerste sampleouder(SPABB). 

materiaal bevindt en dat zo tegen het sample moet drukken. 

Bij het testen van deze samplehouder kwamen enkele problemen aan het licht. In de 

eerste plaats werd het sample niet homogeen verhit. Daarnaast bleek het niet mogelijk om 

de temperatuur van het sample nauwkeurig te bepalen. Blijkbaar doordat er geen goed 

thermisch contact bestond tussen het sample en de thermokoppel, gaf het thermokoppel een 

temperatuur aan die naar schatting een factor twee lager lag dan de echte oppervlakte

temperatuur. Tot slot bleek dat tijdens het opwarmen grote variaties optraden in de 

electrische weerstand van het sample. Deze zijn waarschijnlijk toe te schrijven aan de 

mechanische eigenschappen van bepaalde onderdelen uit de samplehouder. 

Door de complexiteit van deze problemen leek het niet mogelijk om deze samplehouder 

geschikt te maken voor onze experimenten. Daarom is er een nieuwe versie ontwikkeld. (zie 

figuur 4.2). Deze samplehouder bestaat uit een koperen staaf waarop aan het uiteinde een 

blokje bohrnitride is bevestigd. De staaf wordt door een veer tegen het sample aan gedrukt. 

Het geheel is bevestigd in een blok macor. De koperen staaf is via litzebanden verbonden 

met het stikstofvat. In tegenstelling tot de vorige versie is het stikstofvat dus niet meer 

direct aan de rest van de samplehouder bevestigd. Hiervoor is gekozen, omdat in het 

verleden is gebleken dat de voorkant van het stikstofvat enigszins krom trok waardoor het 

warmtecontact tussen het voorraadvat en de rest van het samplehouder veel slechter werd. 

Ook bij deze versie wordt het sample resitief verhit. Om ervoor. te zorgen dat het 

sample nu homogeen verhit wordt, is de metaallaag aan de zijkanten van het sample dikker 

gemaakt ( zie figuur 4.3). De wolfraam staafjes voor de stroomtoevoer zullen nu contact 

maken met deze dikkere lagen. De bepaling van de temperatuur van het sampl~ppervlak 

gebeurt met een thermokoppel dat tussen het sample en het bohrnitride is geklemd. 
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Figuur 4.2 Schematiche weergave van de tweede versie van de samplehouder 

Figuur 4.3 
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Zijaanzicht van het sample met daarop een metaallaag aangebracht. 

De tussenlaag van chroom is aangebracht om een betere hechting van 
het goud resp. het nikkel op het sample te verkrijgen. 

In eerste instantie is deze samplehouder uitgetest met silicium samples waarop een dun 

laagje goud is gesputterd. Nadat het sample een paar keer verhit was tot maximaal 

600 Kelvin, bleek de weerstand van de goudlaag toegenomen te zijn tot een waarde van 

enkele kO. Nadat de samplehouder uit het vacuum was gehaald, bleek dat de goudlaag niet 

langer homogeen was, maar dat er plaatselijk putjes in de laag waren ontstaan en elders 

(straalsgewijze) structuren. Het is niet duidelijk waardoor deze verandering in de 

oppervlakte structuur wordt veroorzaakt. Het effect kan in ieder geval niet worden 

verklaard door de diffusie van het goud in silicium. De maximale oplosbaarheid van goud in 

silicium bedraagt namelijk 1.3·1023 m-3 (LAN84). Hieruit volgt dat hooguit 2 % van de 

goudatomen vanaf het oppervlak het silicium in kunnen diffunderen. Daarbij dient 

bovendien te worden opgemerkt dat deze maximale oplosbaarheid behaald wordt bij een 

temperatuur van 1600 K. Bij 600 K is de oplosbaarheid nog 3 ordes lager. Sparia heeft in 

zijn experimenten ook samples met een goudlaagje gebruikt. Daarbij is echter geen 

verandering van de oppervlakte structuur waargenomen. Het verschil met de huidige 
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samples is dat de goudlaag bij Sparia op het sample is opgedampt, terwijl de laag er nu is 

opgesputterd. Aangezien er bij sputteren meer spanningen in een metaallaag worden 

geïntroduceerd dan wanneer de laag erop gedampt wordt, kan dit erop wijzen dat de 

veranderingen in de oppervlakte structuur samenhangen met spanningen in de goudlaag. 

In de volgende serie experimenten is gebruik gemaakt van soortgelijke samples waarbij 

de goudlaag echter door een nikkellaag vervangen is. Ook in deze configuratie bleek de 

samplehouder enkele onoverkomelijke nadelen te bezitten. Het grootste probleem was in dit 

geval opnieuw de bepaling van de sampletemperatuur: de thermokoppelspanning gaf niet de 

temperatuur van het sample aan. Er is geprobeerd om aan de hand van de bepaling van de 

sampleweerstand de thermokoppelspanning te ijken aan de oppervlaktetemperatuur van het 

sample. Daartoe is eerst in lucht met een infrarood pyrometer het verband tussen de 

temperatuur van het sample en diens weerstand bepaald. Vervolgens is in vacuum, onze 

experimentele toestand, de weerstand van het sample gemeten als functie van de 

thermokoppelspanning. Hierbij is gebleken dat het verband tussen deze twee grootheden 

voor een snelle verhitting van het sample afwijkt van dat voor een geleidelijke, langzame 

opwarming. Dit lijkt er op te wijzen dat de thermokoppelspanning, behalve door de 

sampletemperatuur, ook door die van het macor, dat veel trager opwarmt dan het sample, 

wordt bepaald. Het blijkt in ieder geval niet mogelijk om op grond van deze metingen een 

eenduidig, nauwkeurig verband tussen de sampletemperatuur en de thermokoppelspanning 

vast te stellen. 

Een geheel ander probleem met deze samplehouder was dat de temperatuur van het 

sample niet verder verlaagd kon worden dan tot ongeveer 150 Kelvin. Waarschijnlijk wordt 

dit verschil veroorzaakt doordat het macor blok niet goed genoeg kan worden afgekoeld. 

Doordat het sample over 80% van zijn oppervlak contact maakt met het macor zal ook zijn 

temperatuur op een bepaald moment niet verder zakken. Om het macor blokje beter te 

kunnen afkoelen, is er rondom dit blokje litzeband aangebracht dat tevans aan het 

stikstofvat is bevestigd. Na deze ingreep bleek de temperatuur van het sample wel lager te 

zijn, maar nu te blijven steken op ongeveer 130 Kelvin. 

Met name vanwege de problemen rondom de temperatuursnitlezing bleek ook deze 

versie van de samplehouder onbruikbaar. In de volgende paragraaf zal daarom een andere, 

en tevens laatste versie worden behandeld. 

4.2 Definitieve vorm van de samplehouder 

In figuur 4.4 is de derde versie van de samplehouder schematich weergegeven. Het 

sample is hierbij op een blokje nikkel gemonteerd. Het geheel wordt gescheiden van een 

blok koper door een plaatje kwarts dat in dit geval als thermische en electrische isolator 
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Figuur 4.4 Schematische weergave van de definitieve samplehouder in SCEPTER. 

fungeert. Met enkele veerringen wordt er voor gezorgd dat het koper, het kwarts en het 

nikkel zo goed mogelijk tegen elkaar worden gedrukt. Evenals bij de vorige versie is het 

koper met het stikstofvat verbonden door enkele litzebanden. 

Rondom het nikkelen blokje is een thermocoax stookdraad gewikkeld met een 

weerstand van 2.5 0 bij kamertemperatuur {295 K). Wanneer door deze draad een stroom 

van maximaal 4 Ampère wordt gestuurd, zal het nikkelen blokje en daarmee het gehele 

sample worden verhit . Het thermokoppel is in het nikkel geklemd en maakt aan de 

voorzijde contact met het sample. Aangezien het nikkel een goede thermische geleider is, 

mag ervan worden uitgegaan dat het sample en het nikkelen blokje dezelfde temperatuur 

hebben. Het uiteinde van het thermokoppel zal dus alleen contact maken met oppervlakken 

waarvan de temperatuur identiek is. Daarom zal de temperatuur die het termokappel nu 

aangeeft overeenkomen met die van het sample. 

4.2.1 Warmtehuishouding in de samplehouder 

Om de warmte toevoer naar en afvoer van het sample te bepalen, kan gebruik worden 

gemaakt van de niet-stationaire warmtevergelijking: 

IT· IT· 4 P = = ~ C·m· ~+~>..·A·~+~ O"E·A'·T· • J J llt . J J lld . J J J 
J J J 

{4.1) 

waarbij de sommatie wordt verricht over alle bijdragen die van belang zijn. Cj stelt de 

soortelijke warmtecapaciteit van een materiaal voor, mj diens massa, Àj de geleidings

coëfficiënt, d de dikte va'-. de warmtegeleider Aj en A'j de oppervlakte van het geleidend 
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resp. stralend materiaal, E de emissiviteit van het stralend oppervlak en CT de constante van 

Stefan-Boltzman. De eerste term in het rechterlid van vergelijking ( 4.1) geeft de warmte 

opname door opwarmen cq. afkoelen van een materiaal, de tweede bijdrage geeft de 

warmtegeleiding en de laatste term de stralingsverliezen. 

In tabel 4.1 staan de geleidingscoëfficiënt en de soortelijke warmtecapaciteit van nikkel, 

kwarts en koper vermeld. Zoals uit deze tabel blijkt is nikkel, zeker in vergelijking met 

kwarts een g~ede warmtegeleider. Daarom mag ervan worden uitgegaan dat het nikkel en 

het sample dezelfde temperatuur bezitten. Beide zullen daarom een bijdrage leveren aan de 

opwarmterm in vergelijking 4.1. Omdat de massa van het silicium echter veel kleiner is dan 

die van het nikkel, zal in het vervolg de bijdrage van silicium tot de opwarmterm 

Tabel 4.1 Gel eidingscoefficient en soortelijke warmtecapaciteit 

onderdelen uit de samplehouder 

warmetegeleiding-

coëfficiënt 

(Watt m-1 K-1) 

warmtecapaciteit 

(Joule kg-1 K-1) 

temperatuur (K) 

100 

298 

600 

800 

100 

298 

600 

800 

nikkel 

78 

75 

68 

61 

232 

443 

590 
530 

kwarts 

0.68 

1.36 

1. 76 

2.16 

257 

739 

1071 

1208 

van enkele 

koper 

450 

389 
368 

354 

253 

385 

415 

435 

worden verwaarloosd. De warmtegeleiding in de samplehouder vindt voornamelijk plaats 

via het kwarts. Stralingsverliezen tenslotte zullen alleen plaatsvinden vanaf de voorkant 

van het sample en van het nikkelen blokje. Uitgaande van deze veronderstellingen en 

aannemend dat En i= 0.3 en fsi= 0.8, blijkt dat vergelijking ( 4.1) te schrijven is als: 
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ofwel 

{3 = ÓT5 = P 
ót IDniCn i (T5) 

met ~= 8.48·10-2 m 
dkw 
fini= 1.01·10-2 kg 

_Akw Àkw(Ts) · (Ts- Tcu)_ aT 5
4 

dkw fin i Cni(Ts) IDniCni(Ts) 

en a = 7.16·10-12 Watt K-4 

( 4.2) 

(4.3) 

T5 stelt de temperatuur van het sample-oppervlak voor en Tcu de temperatuur van het 

koper. Uit metingen is gebleken dat wanneer het voorraadvat gevuld is met stikstof het 

koper via de litzebanden afkoelt tot de temperatuur van vloeibaar stikstof. We mogen 

daarom stellen dat T cu = 77 K. Voor- T < 500 K zijn de stralingsverliezen in 

vergelijking ( 4.2) nog te verwaarlozen. Het opwarmen en het afkoelen van het sample wordt 

dan bepaald door een warmtecapaciteit C'= mniCni(T5) en een warmteweerstand, de 

inverse van het geleidingsvermogen, R = dkw/ Akw Àkw(T5). 

Uit vergelijking ( 4.3) blijkt dat bij het begin van de verhitting de warmtecapaciteit van 

de samplehouder kan worden bepaald uit de temperatuursgradiënt: 

C(T0) = Pj{J(O) (4.4) 

Hierbij is T 0 de temperatuur van het sample op t = 0 s. 

Daarnaast kan, zolang de stralingsverliezen verwaarloosbaar zijn, de warmteweerstand 

worden bepaald uit de eindtemperatuur bij de verhitting T : 
CD 

(4.5) 

De vergelijkingen ( 4.3) tot ( 4.5) zullen in de volgende paragraaf worden gebruikt bij de 

analyse van de testresultaten. 

4.3 Testresultaten van de definitieve samplehouder 

In deze paragraaf zullen de voornaamste testresultaten van de samplehouder worden 

besproken. 
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4.3.1 Laagst haalbare temperatuur 

Zoals reeds is opgemerkt wordt het koperen blok afgekoeld tot stikstoftemperatuur. De 

temperatuur van het sample blijft hoger, maar blijkt nu toch ook te dalen tot 110 Kelvin. 

Het feit dat het sample niet helemaal tot stikstoftemperatuur afkoelt wordt waarschijnlijk 

veroorzaakt doordat het nikkelen blokje via de stookdraden en het thermokoppel 

warmtecontact maakt met omgevingstemperatuur {295 K). 

4.3.2 Bepaling van de eindtemperatuur als functie van het vermogen 

Tijdens een van de exeprimenten is bepaald wat bij een bepaald vermogen de 

eindtemperatuur van het sample wordt. Zoals uit formule ( 4.5) blijkt wordt, zolang de 

stralingsverliezen verwaarloosbaar zijn, deze temperatuur bepaald door de warmte

weerstand in de samplehouder. In figuur 4.5 is het resultaat van deze meting weergegeven. 

Uit de curve die op het oog door de meetpunten is getrokken, blijkt dat de 

warmteweerstand R constant is voor T8< 450 K. Hierbij geldt: 

R(T8) = 43 K/Watt 

De knik in de curve rond 450 K kan alleen verklaard worden door aan te nemen dat de 

warmteweerstand in de samplehouder groter wordt. Welliswaar zijn stralingsverliezen 

boven deze temperatuur niet langer geheel verwaarloosbaar, maar indien de warmte

weerstand constant zou blijven of zou afnemen, zou de eindtemperatuur juist lager zijn dan 

op grond van de extrapolatie van het rechte gedeelte in figuur 4.5 wordt verwacht. 

750 

500 

250 

oL-------~~------~--------~--------~ 

0 5 10 15 20 

vermogen (Watt) 

Figuur .{5 Eindtemperatuur van het sample bij verhitting met een constant vermogen. 
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De curve in figuur 4.3 vlakt tenslotte af, doordat de stralingsverliezen steeds belangrijker 

worden in de warmtevergelijking (4.2). 

Het feit dat uit de metingen blijkt dat de warmteweerstand constant blijft tot 450 K en 

vervolgens toeneemt is in strijd met hetgeen vooraf verwacht werd: op grond van de 

literatuurwaarden van de geleidingscoëfficiënt van het kwarts (zie tabel 4.1) wordt bij een 

toenemende temperatuur juist een afnemende warmteweerstand verwacht. Daarnaast blijkt 

tevens dat de gemeten waarde voor de warmteweerstand ook hoger is dan voorspeld, want: 

Rtheorie(120K) = 15.9 K/Watt 

Jlet verschil tussen de theoretische en de experimenteel bepaalde waarde kan worden 

verklaard door aan te nemen dat de warmteweerstand in de samplehouder, behalve door de 

warmteweerstand van het kwarts, ook voor een groot deel wordt bepaald door een 

overgangsweerstand tussen het nikkel en het kwarts of tussen het kwarts en het koper. 

Weliswaar worden de verschillende onderdelen in de samplehouder aangetrokken met 

ernkele veerringen, maar blijkbaar is het thermische contact tussen de verschillende 

oppervlakken toch niet optimaal. Aangezien de gemeten warmteweerstand in de 

samplehouder in eerste instantie constant blijft en bij hogere temperaturen toeneemt, moet 

de overgangsweerstand bij toenemende temperatuur groter worden. Waarschijnlijk wordt 

deze toename vooral bepaald door de mechanische eigenschappen van het nikkel, aangezien 

de temperatuur van dit materiaal tijdens de verhitting het meest toeneemt. 

4.3.3 Verhitten van het sample met een constant vermogen 

Bij een constant vermogen is de stijging van het sampletemperatuur bepaald als functie 

van de tijd (zie figuur 4.6). Uit het verloop van figuur 4.6 kan de temperatuursgradiënt {J 
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Figuur 4,6 Stijging van de sampletemperatuur bij verhitting met P = 20.3 Watt. 
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worden bepaald. Deze is in figuur 4. 7 uitgezet tegen de temperatuur voor de vehitting van 

het sample bij drie verschillende vermogens. 
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Figuur 4. 7 Verband tussen de temperatuursgradient en de temperatuur. 

De symbolen geven de gemeten waarden, de lijnen zijn berekende curves. 

Aangezien de warmtecapaciteit C' en de warmteweerstand R temperatuursafhankelijk 

zijn, is het lastig om het experimenteel bepaalde verband tussen de temperatuursgradiëent 

en de temperatuur te verklaren. Wanner dit verband namelijk wordt vergeleken met het 

theoretisch verloop dat op grond van formule ( 4.3) en de waarden voor de geleidings

coëfficiënt en de soortelijke warmtecapaciteit uit tabel 4.1 wordt verwacht, blijkt er in ieder 

geval geen overeenkomst te bestaan tussen theorie en experiment. Uit de metingen in de 

vorige paragraaf is echter geheleken dat de warmteweerstand R constant is voor T < 450 

K. In hetzelfde temperatuursbereik zijn, zoals reeds eerder is opgemerkt de bijdrage van 

stralingsverliezen tot de warmtevergelijking ( 4.2) verwaarloosbaar. Uitgaande van deze 

twee gegevens blijkt het experimentele verloop van de temperatuursgradiënt wel te kunnen 

worden beschreven met vergelijking ( 4.3) indien tevens wordt aangenomen dat 

C'samplehouder(Ts) = 1.95 C'ni(Ts) 
In figuur 4. 7 zijn behalve de experimenteel bepaald waarden voor de temperatoursgradiënt 

ook de op deze manier berekende curves weergegeven. 

De berekende curve bij P = 20.3 Watt ligt voor T > 500 K systematisch onder de 

meetpunten. De belangrijkste oorzaak hiervoor is dat, zoals in de vorige paragraaf is 

gebleken, boven deze temperatuur de warmteweerstand niet langer constant is, maar 

toeneemt. Het bultje in de temperatoursgradiënt bij T ~ 650 K is ook bij andere metingen 

waargenomen. Waarscijnlijk hangt dit samen met een faseovergang in het nikkel bij 

T = 630 K; hierbij neemt de warmtecapaciteit van het materiaal met 15 %af. 

-36-



Tot slot blijkt ook uit figuur 4. 7 dat boven 700 K de stralingsverliezen steeds belangrijker 

worden in de warmtevergelijking ( 4.2), anders zou de temperatuursgradiënt niet zo sterk 

afnemen boven deze temperatuur. 

4.3.4 Gedrag tijdens het afkoelen van het sample 

Ook tijdens het afkoelen van het sample is de temperatuur van het sample gemeten als 

functie van de tijd (zie figuur 4.8). Uit deze metingen blijkt dat het sample na verhitting 

tot 900 K binnen 20 minuten afkoelt tot 180 K. De verdere afkoeling tot zijn minimum 

temperatuur {110K) verloopt vervolgens echter zeer traag: pas na ruim een uur is deze 

temperatuur bereikt. De temperatuur waarnaar het sample in eerste instantie snel afkoelt 

blijkt overigens sterk afhankelijk te zijn van de temperatuur waarbij het afkoelen begint. 

Wanneer het sample bijvoorbeeld tot 250 Kis verhit, zal het binnen 10 minuten afkoelen 

tot 150 K; de verdere afkoeling verloopt echter weer traag. De langzame afkoeling tot 110 K 

lijkt te worden veroorzaakt doordat behalve het nikkel en het sample ook de stookdraden en 

het thermokoppel, die in warmtecontact staan met kamertemperatuur (295 K), moeten 

worden afgekoeld. 

Q_ 
E 
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.;J 

Figuur 4.8 

e+2 

0 4 8 12 e+2 
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Daling van de sampletemperatuur na verhitting. 

Uit figuur 4.8 is de temperatuursgradiënt tijdens het afkoelen van het sample bepaald. 

(zie figuur 4.9). Figuur 4.9 is te vergelijken met figuur 4. 7, met dien verstande dat de 

temperatuursgradiënt nu negatief is: de temperatuur daalt immers. 

Ook in dit geval is geprobeerd om de temperatuursgradiëent tussen 400 en 180 K te 

beschrijven met formule ( 4.3). Evenals in de vorige paragraaf wordt hierbij een constante 

warmteweerstand R(T) verondersteld en worden de stralingsverliezen verwaarloosd. 
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Figuur .{9 
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Temperatuursgradient tijdens het afkoelen van het sample 

Met d2 kruisjes zijn de gemeten waarde weergegeven. 

De getrokken curve geeft het theoretische verloop. 

Daarnaast wordt de temperatuur Tcu uit formule (4.3) vervangen door T 0= 180 K, de 

temperatuur waarnaar het sample in eerste instantie blijkt af te koelen. Om nu een goede 

overeenkomst te krijgen tussen de gemeten temperatuursgradiënt en de berekende curve, 

moet worden aangenomen dat: 

C'samplehouder(Ts) = 1.25 C'ni(Ts) 
Ook de temperatuursgradiënt bij het afkoelen vanaf 250 K blijkt met deze 

veronderstellingen goed beschreven te kunnen worden. Het is niet duidelijk waarom er nu 

een andere waarde voor de warmtecapaciteit van de samplehouder moet worden 

aangenomen dan bij de verhitting om een goede overeenkomst te krijgen tussen de gemeten 

temperatuursgrdiënt en de berekende waarde. 

Voor T5 > 400 K blijkt de berekende temperatuursgradiënt systematisch kleiner te zijn 

dan de gemeten waarde. Dit kan opnieuw verklaard worden met het feit dat de 

warmteweerstand van de samplehouder boven deze temperatuur niet langer constant is, 

maar toeneemt. Tussen 900 en 700 K verliest het sample zijn warmte voornamelijk via 

stralingsverliezen: in dit temperatuursinterval is de temperatuursgradiënt /3 evenredig met 

T5
4• De evenredigheidsconstante is hierbij (2.5 ± 0.3)·10 -12 s K-3. Deze waarde is een factor 

1.9 groter dan de waarde die op grond van formule ( 4.3) wordt verwacht. Dit verschil wordt 

echter waarschijnlijk veroorzaakt doordat de aangenomen waarden voor de emissiviteit niet 

geheel correct zijn; de waarden blijken namelijk sterk afhankelijk te zijn van de 

oppervlaktestructuur van de verschillende oppervlakken. 

-38-



4.3.5 Creatie van een lineaire temperatuurstoename 

Eén van de eisen waaraan de samplehouder moet voldoen is dat het sample met een 

constante temperatuursgradiënt verhit moet kunnen worden. Uit formule ( 4.3) blijkt dat 

dit bij lage temperaturen (T5 < 500 K) mogelijk is door het vermogen als volgt te laten 

toenemen : 

P(t) = /3o C'(T5) + R~ffs) ( 4.6) 

Hierin stelt /30 de gewenste temperatuursgradiënt voor. 

De tweede term in vergelijking ( 4.6) geeft het vermogen dat nodig is om het warmteverlies 

door geleiding te compenseren. Voor T5 > 500 K moet in formule (4.6) ook nog een term 

worden opgenomen die evenredig is met T5 
4 om voor stralingsverliezen te compenseren. 

Het probleem is nu dat uit de voorafgaande metingen is gebleken dat de 

warmteweerstand en de warmtecapaciteit van de samplehouder niet goed bekend zijn als 

functie van de temperatuur. Daarom is besloten om voor het verkrijgen van een lineaire 

temperatuursstijging het vermogen te regelen. Er is hierbij gekozen voor een vermogens

toename in de vorm van: 

/3 t P(t) = P0 + lfwfu ( 4.7) 

Hierbij is P 0 = C(T0), waarbij C(T0) de waarde voorstelt die experimenteel is bepaald bij 

de verhitting (zie figuur 4. 7): 

C(T0) = 5.9 K/Watt 

Rw(t) hangt samen met de warmteweerstand van de samplehouder, maar is over het 

algemeen alleen op t = 0 s gelijk ook aan de waarde van deze weerstand. Rw wordt namelijk 

gebruikt als een aanpasbare variabele, waarmee het vermogen wordt geregeld. De waarde 

ervan wordt iedere vijf seconde aangepast door de sampletemperatuur te meten en de 

afwijking van de gewenste temperatuursstijging te bepalen: 

R (t) _ R (t-S)·(T5(t) - T5(t-5)) 
w - w 5{Jt 

Hierbij stellen we Rw(O)= 43 K/Watt, de waarde die bepaald is uit de meting met een 

constant vermogen. 

In figuur 4.10 a is de toename van de sampletemperatuur weergegeven die met deze 

regeling is verkregen indien fio= 0.8 Kfs; de gelijktijdige toename van het vermogen wordt 

in figuur 4.10 b gegeven. 
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a: Temperatuur van het sample bij een ingestelde temperatuurstoename 

van 0.8 Kfs. 

b: Vermogenstoename tijdens de verhitting. 

Uit figuur 4.10 blijkt dat over het gehele tijdsinterval de temperatuursgradiënt 

nagenoeg constant is. De afwijking van het gewenste temperatuursverloop bedraagt 

maximaal 5 K. In figuur 4.10 b valt op dat het vermogen voor t > 200 s steeds grotere 

oscillaties vertoont. De afwijking van de gemiddelde waarde is daarbij ongeveer 10 %. De 

oscillaties lijken te worde::t veroorzaakt door het feit dat de verhitting van het sample in 

feite beschreven moet worden met een tweede orde systeem: na de regeling van de stroom 

door de stookdraden wordt eerst de temperatuur van deze draden bijgesteld, waarna de 

invloed van de regeling pas duidelijk kan worden op de temperatuursgradiënt van de 

sampletemperatuur. Dit effect blijkt ook duidelijk uit figuur 4.10a: pas 10 seconde nadat de 
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verhitting is gestart, begint de temperatuur van het sample ook toe te nemen. Hiermee kan 

ook worden verklaard waarom het niet nuttig blijkt te zijn om de stroom door de 

stookdraden vaker dan eens in de 5 seconde bij te regelen; in dat geval blijken de oscillaties 

in het vermogen namelijk alleen maar eerder op te komen en sterker te worden. Het 

vermogen in figuur 4.10b blijkt tenslotte constant te worden, omdat in de regeling de 

stroom door de stookdraden is begrenst op 3 A. 

Ook uit andere metingen is gebleken dat het mogelijk is om met deze vermogens

regeling ook een lineaire temperatuurstoename te behalen. Door de begrenzing van de 

stroom door de stookdradens, is de temperatuur die maximaal met een constante gradiënt 

kan worden behaald niet altijd even hoog (zie tabel 4.2) 

Tabel 4.2 Hoogst haalbare temperatuur met een constante temperatuursgradient 

4.3.6 Conclusies 

0.8 

800 

1.0 

700 
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2.00 
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Uit de testresultaten kan worden geconcludeerd dat de temperatuur van het sample kan 

variëren tussen 110 en 900 K. Indien tijdens de verhitting van het sample de warmtetoevoer 

naar de stookdraden wordt geregeld via een terugkoppeling van de sampletemperatuur, 

blijkt daarnaast een lineaire temperatuurstoename van 1 à 2 Kfs haalbaar, afhankelijk van 

de eindtemperatuur die moet worden gehaald. Tot slot is vastgesteld dat, wanneer het 

sample is verhit tot 800 K, het pas na ruim één uur weer is afgekoeld tot een temperatuur 

van 110 K. Hoewel het wenselijk is dat deze afkoeltijd nog wordt verkort, mag toch worden 

geconcludeerd dat er nu een samplehouder beschikbaar is die in verdere experimenten kan 

worden gebruikt. 
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5. HET GASINLAATSYSTEEM 

In de experimenten is het belangrijk om, bij een bepaalde gasdruk, de deeltjesstroom op 

het sample kwantitatief te kunnen bepalen. Daarom wordt in dit hoofdstuk het gasinlaat

systeem uit de opstelling nader besproken. Dit systeem staat schematisch weergegeven in 

figuur 5.1. De afmetingen van de verschillende onderdelen staan vermeld in tabel 5.1. Zoals 

in de figuur te zien is, worden er in de opstelling twee multichannelarrays gebruikt. Bij het 

ene is de gasstroom direct op het sample gericht, bij het andere kan het gas het sample 

alleen onder grote hoeken treffen. Op deze manier kan zowel het effect van een directe 

deeltjesstroom op het sample worden onderzocht, als het effect van een deeltjesflux vanuit 

de achtergrond van het hoofdvat. 

In dit hoofdstuk zal blijken dat de flux op het sample enerzijds wordt bepaald door de 

flow door het capillair, anderzijds door de zogenaamde piekfactor van het multichannel-

voorraad
vat 

Figuur 5.1 

Tabel 5.1 

capillair 

M.C.A. 

k9 p3 kr p4? 

L----J...tk8 p 1 kr ):::::=p=2=!==M::.CA 7\ 
capillair 

Schematische weergave van het gasinlaatsysteem. 

MCA: multichannelarray kB, k9: persluchtklep 

kr : handkraan 

Afmetingen van onderdelen uit het gasinlaatsysteem 

Lc : 1.85 m pijp 1 r 1 : 2.2 mm 

rc,fabricant= 75 J.Lm 1 1: 180 mm 

Rmca 1mm pijp 2 r2 : 1mm 

rch 8 J.Lm L2: 180 mm 

Lch : 0.45 mm pijp 3 r 3 : 2.2 mm 

transparantheid : 44 % 1 3: 270 mm 

pijp 4 r4 : 1mm 

1 4: 105 mm 
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array. In § 5.1 zal de gasstroom door het gasinlaatsysteem worden bepaald. Deze stroom 

resulteert in een bepaalde druk in het hoofdvat, wat nader wordt uitgewerkt in § 5.2. 

Voordat de absolute deeltjesstroom op het sample kan worden berekend (§ 5.4) moet eerst 

de hoekverdeling voor de stroming uit het multichannelarray bekend zijn. Deze wordt in 

§ 5.3 behandeld. In § 5.5 volgt een beschrijving van de respons van het gasinlaatsysteem op 

drukdaling. Tot slot wordt in§ 5.6 ingegaan op het verrichten van metingen met dampen. 

5.1 Bepaling van de gasstroom door het gasinlaatsysteem. 

De flow van het gas op het sample wordt ondermeer bepaald door de gasdruk in het 

voorraadvat. Dit vat maakt deel uit van het gasinlaatsysteem voor fluor dat nader 

beschreven is in een rappo~t van Vrakking (VRA87). Zoals in figuur 5.1 te zien is, staat het 

voorraadvat via een buizenstelsel en een capillair in verbinding met de opstelling. 

Aangezien de straal van het capillair veel kleiner is dan die van de overige buisjes zal het 

geleidingsvermogen van het gasinlaatsysteem worden bepaald door het capillair. De 

gasstroom door het gasinlaatsysteem hangt dan ook als volgt samen met de druk in het 

voorraadvat Pvv= 
?TT 4 

q> = rifrïf:· P~v 
TJ c 

(5.1) 

waarin re de straal en Lc de lengte van het capillair is. Deze lengte is nauwkeurig bekend. 

Het is echter onduidelijk hoe nauwkeurig de waarde van de straal die door de fabrikant is 

opgegeven klopt. Wil men echter de flow goed kunnen bepalen dan dient ook deze waarde 

nauwkeurig bekend te zijn: de flow is immers evenredig met rc4· 

Om de straal van het capillair te kunnen bepalen is er een meting verricht van de 

drukdaling in het voorraadvat. Eerst wordt dit vat gevuld met gas tot een druk p0• 

Vervolgens wordt de gastoevoer onderbroken. De druk zal nu gaan dalen: 

• q> 
Pvv =-V=- (5.2) 

waarbij ?TT 4 

c = l6TJfc V 

V is het volume van het voorraadvat en het buizenstelsel vóór het capillair. Uit de 

afmetingen is bepaald dat V= (5.78 :1: 0.05)·10-4 m3. 

De oplossing van differentiaalvergelijking (5.2) wordt gegeven door: 

(5.3) 
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Figuur 5.2 Drukdaling in het voorraadvat in de loop van de tijd voor stikstof 

In figuur 5.2 staat het verloop van de druk in het voorraadvat voor stikstof weergegeven als 

functie van de tijd. Uit de richtingscoëfficiënt kan worden afgeleid dat re= 86 ± 1 Jim. 

5.2. Druk in het hoofdvat 

De druk in het hoofdvat Phv wordt bepaald door de flow <I> uit formule (5.1) en de 

pompsnelheid aan het vat Shv: 

<I>~ 
Phv = ~ "' 1]"Sh; (5.4) 

Het vat staat via een pijp (1 = 280 mm; d = 150 mm) in verbinding met een turbopomp. 

De pompsnelheid van het vat wordt daarom gegeven door: 

S -1 s -1 + c -1 hv = pomp pijp (5.5) 

Volgens de fabrikant is de pompsnelheid van de turbopomp 570 1/s voor helium en 500 1/s 

voor andere gassen. Het geleidingsvermogen van de pijp is gasafhankelijk en kan worden 

berekend via: 

c .. - w. v·n2j4 P1Jp - 1 (5.6) 

vi is daarbij de gemiddelde snelheid van een gasdeeltje met massa mi. Deze wordt gegeven 

door 

v·= [ 8 kT] 11
2 

1 7mli 
(5.7) 
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W is de Clausingfactor voor de pijp. Voor lange cilindersymmetrische pijpen (1/r > 20) is 

deze factor met een onnauwkeurigheid van minder dan 4 %te benaderen door: 

8 r ( 8 r) -i w = 3L" 1 + 3L (5.8) 

De pijp tussen het vat en de turbopomp heeft een theoretische Clausingfactor W = 0.37. 

De meting van de druk in het hoofdvat wordt verricht met een ionisatiemanometer. 

Deze heeft een gasafhankelijke gevoeligheid si. Er geldt dus: 

Phv = Si· Proeter (5.9) 

De gevoeligheid si is voor veel gassen experimenteel bepaald. Voor een aantal gassen die in 

de experimenten worden gebruikt is in tabel 5.2 deze waarde vermeld. Over het algemeen 

blijkt de gevoeligheid si omgekeerd evenredig te zijn met de ionisatie cross-sectie van het 

gas bij een energie van 75 eV (NAK75). Wanneer voor een gas Si niet experimenteel 

bepaald is en ook de ionisatie cross-sectie onbekend is, kan de relatieve gevoeligheid 

worden benaderd door een empirisch verband tussen si en het aantal electronen Ni dat het 

gasmolecuul bezit (NAK75). Voor koolwaterstoffen geldt: 

(5.10a) 

voor CxF y verbindingen: 

(5.10b) 

en voor andere gassen: 

(5.10c) 

In figuur 5.3 is· de druk in het hoofdvat Phv weergegeven tegen de druk in het 

voorraadvat voor een aantal gassen, te weten N 2, He, 0 2, CF 4. De richtingscoëfficiënt van 

de grafieken is bij hogere drukken gelijk aan 2, wat op grond van de theorie ook wordt 

verwacht. Bij lagere drukken treedt er enige afwijking op. Mogelijk wordt dit veroorzaakt 

doordat er niet goed gecorrigeerd is voor een offset in de drukaflezing bij het voorraadvat. 

Aangezien voor deze drukmeting een onderdrukmeter is gebruikt, is de offset afhankelijk 

van de barometerstand. Daarnaast is de aflezing bij lagere drukken altijd al relatief 

onnauwkeuriger. 
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gas 

He 

N2 

02 

Ar 

co2 

CF4 

Tabel 5.2 Eigenschappen van een aantal gebruikte gassen ( T = 295 K). 

rel. gevoeligheid si pompsnelheid Shv(I/s) viscosteit TJ (kgfms) 

6.25 447 19.50·10-6 

1 306 17.57 ·10-6 

1.18 298 20.33·10-6 

0.84 284 22.29·10-6 

0.73 278 14.90·10-6 

0.52 235 16.81·10-6 
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Figuur 5.9 

100 1000 

druk voorraadvat <mbar} 

D hel1un • CF4 0 N2 + 02 

Verband tussen de druk in het voorraadvat en de druk in het hoofdvat 

voor verschillende gassen. 

Uit formule (5.4) blijkt dat de onderlinge ligging van de lijnen in figuur 5.3 wordt 

bepaald door ( 'f/Sh v) -i. Om te controleren hoe goed dit klopt bij deze metingen is de druk in 

het hoofdvat, geschaald met 'f/Shv' nogmaals uitgezet tegen de druk in het voorraadvat 

(figuur 5.4). Hierbij is gebruik gemaakt van de waarden van TJ en Shv zoals vermeld in 

tabel 5.2. Tevens staat in deze figuur gestippeld het verband weergegeven dat op grond van 

de theorie wordt verwacht. Uit de grafiek zijn nu twee conclusies te trekken. De geschaalde 

meetpunten voor de verschillende gassen beschrijven, binnen de meetonnauwkeurigheid, 

dezelfde curve. Daarnaast blijkt echter dat deze curve alleen voor hoge drukken het 

theoretische verband benaderd. Het feit dat bij alle gassen voor lage drukken de gemeten 

waarde hoger is dan op grond van de theorie wordt verwacht, wordt waarschijnlijk 
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veroorzaakt door slip aan de wanden van het gasinlaatsysteem. Hierdoor zal de flow door 

het gasinlaatsysteem groter zijn dan op grond van formule (5.1) wordt voorspeld. Met het 

oog hierop is het verstandig om bij de experimenten uit te gaan van de gemeten druk in het 

hoofdvat, temeer daar deze nauwkeuriger te bepalen is dan de druk in het voorraadvat van 

het gasinlaatsysteem. 

5.3 Hoekverdeling voor de stroming uit een multichannelarray 

In onze experimenten met gassen dient de gasstroom naar het oppervlak zo gepiekt 

mogelijk te zijn, opdat de bijdrage van de achtergronddruk laag blijft. Daarom is er op het 

eind van het gasinlaatsysteem een multichannelarray aangebracht. Dit array bestaat uit een 

plaat met daarin zeer veel, smalle kanaaltjes met een grote lengte/diameter verhouding. 

Zolang de gasstroom moleculair is, zal de centrale bundelintensiteit I(O) groot zijn in 

vergelijking tot de totale flow Ntot· 

Het verband tussen de totale flow en de bundelintensiteit I( 0), waarbij 0 de hoek met 

de normaal van het array is, wordt gegeven door: 

7r/2 
N tot = 1 I( 0) 2m;in0 dO 

0 
(5.11) 

De verhouding tussen de centrale bundelintensiteit en de flow wordt met de piekfactor K 
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aangeduid: 

(5.12) 

Voor een cosinusstraler geldt K = 1; voor een multichannelarray K >> 1. 

Om de voordelen van een multichannelarray te kunnen gebruiken, moet de stroming 

door de kanaaltjes moleculair zijn. Aan deze voorwaarde is voldaan wanneer de vrije 

weglengte van het gas A veel groter is dan de straal reh en de lengte Leh van de 

afzonderlijke kana .. .ltjes. De vrije w2glengte wordt daarbij gegeven door: 

(5.13) 

waarin n de dichtheid van het gas is en rJ zijn botsingsdoorsnede. Een eigenschap van 

moleculaire stroming is dat gasdeeltjes alleen met de wanden van het kanaal botsen, dus 

niet onderling. 

Om de hoekverdeling voor stroming uit het multichannelarray te bepalen, definiëren we 

de functie: 

F( 8) = ?rl( 0)/Ntot (5.14) 

De normering van deze functie is zo gekozen dat F(O) = 1 voor een cosinusstraler. Uit de 

literatuur (BEY75) blijkt nu dat voor moleculaire stroming geldt: 

F(O) = K = w-1 (5.15a) 

F(O) = ec~~/)·{(1- ~)Rp+~( 1~W)[1-(1-p2)3/2]} +!cosO 

F(O) = co~20 + cosO 
7rSlllÖ 2 

waarin Oe = arctan(2reh/Leh) 

P = Leh/2reh · tanO 
Rp = arccos(p )- p. ( 1- p2) 112 

voor 0 < 0 < Oe (5.15b) 

voor Oe< 0 <; (5.15c) 

en W de eerder gedefinieerde Clausing factor voorsteld (vergelijking 5.8). 

F( 0) wordt gekarakteriseerd door een smalle piek en een brede ondergrond (zie figuur 5.5). 

De functie is gedaald tot de helft van zijn maximale waarde indien: 
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Figuur 5.5 a: Hoekverdeling voor de gasstroming uit het multichannelarray dat in 

de opstelling gebruikt is. 

b: Polair diagram van deze hoekverdeling. 

De totale flow door ieder kanaaltje van het multichannelarray N wordt gegeven door: 

(5.16) 

waarin v i de gemiddelde snelheid van de gasdeeltjes voorstelt (vergelijking 5. 7). 

5.4 Deeltjesflow op het sample 

De deeltjesstroom op het sample kan bestaan uit twee bijdragen: deeltjes rechtstreeks 

afkomstig uit het multichannelarray en een achtergrondbijdrage van deeltjes die, via de 

wanden van het hoofdvat, op het sample terecht komen. Wanneer klep 9 (zie figuur 5.1) 

geopend is, zal de eerste bijdrage verwaarloosbaar zijn, aangezien de deeltjes dan alleen 

onder zeer grote hoeken op het sample kunnen invallen; wanneer klep 8 open staat zijn 

allebei de bijdragen van belang. 

Beschouw nu eerst een oppervlak loodrecht op het multichannelarray op een afstand L 

van 20 mm (zie figuur 5.6). Aangezien de straal van het array Rmca zelf 1 mm bedraagt, 

mag het niet als punt bron worden beschouwd. De intensiteit van de flow uit het 

multichannelarray is nu per oppervlakte-eenheid van het multichannelarray gelijk aan: 

i( 0) = I ( 0) 
iiÇ? 

waarbij I( 0) wordt gegeven door formule (5.14). 
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L 

loodvlak 

Figuur 5.6 Weergave van het multichannelarray en een vlak loodrecht hierop. 

Voor de directe flux op het sample geldt nu: 

</J(r') = J dO a( 0) (L/~i~bp (5.18) 

Hierbij is r' de straalcoördinaat in het vlak loodrecht op het multichannelarray. a( O)dO stelt 

het oppervlak van het multichannelarray voor dat vanuit het punt r' onder een hoek 0-

0+d0 kan worden gezien (zie figuur 5.7). Voor dit oppervlak geldt 

resp. 

met 

Figuur 5. 7 

a( O)dO = 21rL 2tanOdO 
cos 20 

a( O)dO = 2pL 2tanOdO 
cos 2 0 

indien 0 < 0 < arctan [Rmca~r'] 

(5.19) 

Multichannelarray, gezien vanuit het punt r'. 

In figuur 5.8 staat de fluxverdeling in het vlak loodrecht op het multichannelarray 

weergegeven. 

In onze opstelling staat het sample echter niet loodrecht op het multichannelarray. 

Daardoor zal de flux op het sample niet cirkelsymmetrisch zijn, maar elliptisch. Beschouw 

nu de vectoren r .1' en r 11 ' in het oppervlak loodrecht op het array. Neem daarnaast twee 
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onderling loodrechte vectoren ·u en v in het vlak van het sample (zie figuur 5.9). Er geldt 
dan: 

0 
met Omca = 52 

Fuguur 5.9 

u = r J. '/COS Omca 
v = r 11 ' 

~ "/ M.C.A. 

Y
r' I~';!-·-·-·-·-·-·-·-·-·~ 

#A<> ~ V, ·._vmca 

sample · 

bundel as 

(5.20) 

Definitie van vectoren op het sample-oppervlak en in het vlak loodrecht 

op het multichannelarray. 

De flux op het sample wordt nu gegeven door: 

</>(u,v) = </>(rJ.',ru')·cosOmca (5.21) 

Met de cosinusterm wordt in rekening gebracht dat het oppervlak met een constante flux in 

dit geval groter is dan bij een loodvlak op het multichannelarray. 
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De flux vanuit de achtergrond op het sample wordt gegeven door: 

&a.t_ v· 
<fJbg= Shv ·;? 

Shv is de pompsnelheid aan het hoofdvat, zoals die gegeven wordt in formule (5.5) 

(5.22) 

Hoewel het sample zelf lûxlü mm is, kan vanuit het detectorvat alleen een 

cirkelvormig oppervlak met een straal r5 van 1.5 mm worden gezien. Om het aantal deeltjes 

te bepalen dat vanaf het sample rechtstreeks de detector kan bereiken, Ns,mca' dient de flux 

daarom over dit laatste oppervlak te worden geïntegreerd. Uit deze berekening volgt: 

rs 
N5 mca= f dr 2n </J(u,v) 

' 0 

= 2.8·10-2. Ntot 

= 2.8·10-2· PhvShvfkT 

Het aantal moleculen dat indirect op het effectieve sample-oppervlak botst Ns,bg is voor 

stikstof: 

Ns,bg= 7ITs2</Jbg 
= 2.7·10-3·Ntot 

Voor een willekeurig gas i is de verhouding tussen de directe deeltjesstroom op het sample 

en de achtergrondbijdrage dus: 

Ns mca = 10.1 Shy i [Mi ]
1
1

2 

Ns,bg Shv,n2 2 8 
(5.23) 

5.5 Respons van het gasinlaatsysteem 

In de experimenten waarin de adsorptie en desarptie van gassen aan het oppervlak 

worden bestudeerd, dient de gasstroom op het oppervlak tijdelijk onderbroken te kunnen 

worden. Dit is ondermeer mogelijk door de persluchtklep 8 (zie figuur 5.1) te sluiten 

(vooropgesteld dat klep 9 reeds dicht was). Voor de experimenten is het nu van belang om 

het leegstroomgedrag van het multichannelarray en de leidingen achter klep 8 te kennen. 

Dit bepaalt namelijk hoe snel de druk in het hoofdvat zal afnemen. 

Voor verschillende gassen is de drukdaling in het hoofdvat gemeten, waarbij de 

begindruk varieerde van 10-s tot 10-4 mbar. Opgemerkt dient te worden dat de drukdaling 

hierbij slechts over een decade goed gemeten kan worden: de verschillende bereiken van de 
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Figuur 5.10 Drukdaling in het hoofdvat als functie van de tijd voor stikstof 

ionisatiemanometer sluiten namelijk niet nauwkeurig aan. In figuur 5.10 is een 

drukdalingsmeting voor stikstof weergegeven. 

Uit de drukdalingsmetingen is de karakteristieke tijd r te bepalen waarmee het volume 

achter klep 8 leegstroomt: 

1 d -i 
T = (-·@) pat 

Deze leegstroomtijd moet overigens ook voldoen aan: 

V 
T = {j 

(5.24) 

(5.25) 

waarbij C het geleidingsvermogen is van het multichannelarray en de pijpjes achter klep 8 

en V het totale volume hiervan. Uit de afmetingen kan worden berekend dat 

V= 4.5·10-6 m 3• In figuur 5.11 is voor He, N2 en CF4 de leegstroomtijd weergegeven als 

functie van de druk in het hoofdvat. 

Voor een meer fysische benadering van het stromingsgedrag door het gasinlaatsysteem 

is het interessant om r te kennen als functie van de vrije weglengte van het gas. Als functie 

van deze parameter dienen de curves voor de verschillende gassen namelijk gelijkvormig te 

zijn, waarbij de ligging onderling verschoven is over (Mgas/Mhe)112. Uit formule (5.13) kan 
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Figuur 5.11 Leegstroomtijd voor verschillende gassen als functie van de druk 

in het hoofdvat. 

worden afgeleid dat de vrije weglengte ook moet voldoen aan: 

kT 1 
À ="J2ä·p; (5.26) 

Hierin is p' de druk achter klep 8. Deze druk hangt samen met de druk in het hoofdvat als: 

P' = -&u· Phv (5.27) 

ofwel met behulp van formule (5.25): 

(5.28) 

In figuur 5.12 is de leegstroomtijd r, geschaald met (Mgas/Mhe)ll2, weergegevn als 

functie van de vrije weglengte À. Het blijkt dat de punten voor de verschillende gassen 

binnen de meetonnauwkeurigheid dezelfde curve beschrijven. Daarnaast blijkt dat r 
constant is voor À > 1 mm en vervolgens afneemt. Het eerste gebied correspondeert met 

moleculaire stroming. Het geleidingsvermogen is dan constant en alleen afhankelijk van de 

dimensie van de buisjes. Het tweede gebied is een overgang naar laminaire stroming Voor 

laminaire stroming is het geleidingsvermogen evenredig met de druk p'. Uit formule (5.25) 

en (5.26) blijkt dan dat r"' À. 
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De le~gstroomtijd r, geschaald met de wortel uit de massa van de 

verschillende gassen,als functie van de vrije weglengte. 

De overgang van moleculaire naar laminaire stroming vindt eerder plaats dan werd 

verwacht. De oorspronkelijke gedachte was namelijk dat het geleidingsvermogen van het 

multichannelarray zo klein is dat deze bepalend is in het volume tussen klep 8 en het 

multichannelarray. Op grond hiervan wordt de omslag pas bij À~ 10 p.m verwacht. 

Uitgaande van het geleidingsvermogen van het multichannelarray (zie tabel 5.3) blijkt 

daarnaast dat de waarde van r voor alle gassen 75% lager moeten zijn. Voor stikstof zou 

deze bijvoorbeeld 0.67 seconde moeten bedragen, in plaats van de gemeten 2.5 seconde. 

Om het verloop van r als functie van de vrije weglengte nader te analyseren is de 

drukdaling gesimuleerd met een RC-model. In dit model is C', het volume van een pijp of 

een kraan het analogon van een capaciteit en de geleidingsweerstand R van een electrische 

weerstand. In tabel 5.3 staan de waarden voor het volume en het geleidingsvermogen van 

de relevante delen uit het inlaatsysteem gegeven zoals deze berekend zijn voor moleculaire 

stroming. Hierbij valt meteen op dat het geleidingsvermogen van pijpje 2 kleiner is dan dat 

van het multichannelarray. Hierdoor zal niet alleen het array bepalend zijn voor de 

leegstroomtijd. Tevens verklaart dit waarom de leegstroomtijd r al begint af te nemen bij 

À ~ 1 mm, wat overeenkomt met de straal van pijp 2. 

Wanneer de drukdaling met dit model wordt doorgerekend blijkt dat de leegstroomtijd 

voor moleculaire stroming bij stikstof L95 seconde moet bedragen. Dit is nog altijd 20% 

lager dan de gemeten waarde. Opdat beide waarden overeenkomen dienen het geleidings

vermogen van pijpje 2 en het multichannelarray samen 20% lager te zijn. 
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Tabel 5.3 

pijp 1 

kraan 

pijp 2 

M.C.A. 

pomp 

totaal 

Het volume en het geleidingsvermogen (berekend voor stikstof) van de 

afzonderlijke gedeeltes van het gasinlaatsysteem achter klep 8. 

volume (m3) geleidingsvermogen( m 3/ s) 
2.7·10-6 5.7·10-5 

1.2. 10-6 9.6·10-5 

5.7·10-7 5.5·10-6 

3.5 .1Q-12 7.8·10-6 

3.1·10-1 

4.5·10-6 3.0·10-6 

Bij de bepaling van het geleidingsvermogen van pijpje 2 is verondersteld dat dit recht is. In 

werkelijkheid zitten er op het eind van het pijpje echter twee knikjes. Hoewel het niet 

nauwkeurig te bepalen is hoeveel kleiner de Clausingfactor, en daarmee het geleidings

vermogen, zal worden, kan het verschil zeker 10 % bedragen. 

In het geleidingsvermogen van het multichannelarray kan een aanzienlijke onnauwkeurig

heid zitten. In het afstudeerverslag van Stevens (STE74) wordt melding gemaakt van een 

meting van de Clausingfactor aan een array met dezelfde afmetingen als dat van ons. 

Hierbij is gebleken dat deze 35% lager was dan op grond van zijn afmetingen werd 

verondersteld. Enerzijds werd dit verschil geweten aan een onregelmatige, niet 

cirkelsymmetrische doorsnede, anderzijs aan een afwijking in de straal van ongeveer 10%. 

Wanneer deze beide onnauwkeurigheden worden aangenomen, zullen de experimenteel 

bepaalde leegstroomtijd en de theoretische waarde uit het model overeenkomen. 

Uit de experimenten mag worden geconcludeerd dat, zolang de stroming van het gas 

moleculair is, de leegstroomtijd voor een willekeurig gas wordt gegeven door: 

[ 
M ] 112 

r=0.95· ~ (5.29) 

5.6 Damp in het gasinlaatsysteem 

Naast gassen, zoals CF 4 en N 2, wordt in de experimenten ook gebruik gemaakt van 

bepaalde stoffen die bij kamertemperatuur niet gasvormig zijn, maar waarbij er wel een 

evenwicht bestaat tussen de vloeibare cq. vaste en de dampvormige fase. Van een aantal 

van deze stoffen is in tabel 5.4 de dampdruk en de viscositeit bij kamertemperatuur 

vermeld. Voor de experimenten met dampen wordt het voorraadvat uit het gasinlaat

systeem (zie figuur 5.1) vervangen door een dampvat met peltierkoeling. Met het 
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peltierelement kan de temperatuur van de vloeistof gevarieerd worden van 3° C tot 

ongeveer 50° C. De minimum temperatuur wordt hierbij bereikt door een stroom van 

3 Ampère door het peltierelement te sturen. In praktijk blijkt het niet mogelijk om bij een 

hogere temperatuur dan kamertemperatuur te werken, wanneer ook de wanden van het 

gasinlaatsysteem niet op dezelfde temperatuur worden gebracht als de vloeistof in het 

dampvat. Met name op de wanden van het capillair zal de damp anders condenseren. 

Tabel 5.4 Dampdruk en viscositeit van enkele stoffen ( T = 295 Kelvin) 

dampdruk (mbar) viscositeit (kgm -1s-1) 

ethanol 64.4 8.4 .lQ-6 

1-propanol 21.8 5.9 ·10-6 

aceton 257.2 6.9·10-6 

water 26.4 9.4. 10-6 

* XeF2 5.1 8.4·10-6 

*: deze waarde is een afschatting, bepaald aan de hand van de grootte van het molecuul 

Wanneer in de experimenten ethanol en aceton worden gebruikt zal de flow vanuit het 

gasinlaatsysteem op het effectieve sample-oppervlak groter zijn dan 1 monolaagfsec; voor 

1-propanol en water bedraagt deze ongeveer 0.4 monolaagfsec. Voor XeF2 is in deze 

configuratie van het gasinlaatsysteem echter hooguit een flow van 0.02 monolaag/sec 

haalbaar. Wanneer echter het capillair wordt vervangen door een korter exemplaar 

(1 = 0.04 m, d = 86 J.Lm) is ook voor deze stof een flow van 1 monolaag per seconde te 

verkrijgen. 
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6. DETECTIE 

6.1 Inleiding 

.Met het detectiesysteem willen wij alleen die moleculen detecteren die rechtstreeks 

afkomstig zijn van het sample oppervlak. Wanneer deze deeltjes narnelijk met een wand 

botsen kunnen ze een reactie ondergaan met de oppervlakte moleculen of met andere 

moleculen die tegen de wand botsen. Aangezien we niet geïnteresseerd zijn in deze 

reactieproducten moet het aantal deeltjes dat via botsingen met de wand het detectievat 

bereikt worden geminimaliseerd. Dit is het belangrijkste doel van de differentiële pomptrap 

die het hoofdvat en het detectievat met elkaar verbindt. Deze trap pompt een aanzienlijk 

deel van de met de wand botsende moleculen af, terwijl de directe flow vanaf het sample 

naar het detectiesysteem ongemoeid blijft. De reductie die op deze manier wordt verkregen 

bedraagt al snel een factor 10 à 20. 

In § 6.2 zal eerst het detectiesysteem worden behandeld. In de daarop volgende 

paragraaf zal aan de hand van enkele testresultaten worden getoond wat de optimale 

instelling van het detectiesysteem is. Om te kunnen bepalen hoe groot de bijdrage tot het 

detectiesignaal is van de deeltjes die rechtstreeks afkomstig zijn van het sample is een 

model opgesteld. Dit zal in § 6.4 nader worden uitgewerkt. Tenslotte zullen de resultaten 

van dit model in § 6.5 worden vergeleken met meetresultaten aan 0 2. Hieruit is ondermeer 

te bepalen hoe groot de detectie- efficiency van het systeem is. 

6.2 Het detectiesysteem 

In figuur 6.1 staat het detectiesysteem afgebeeld. Voordat de moleculen kunnen worden 

gedetecteerd, moeten ze eerst in de ionisatieruimte worden geïoniseerd. Vervolgens zullen ze 

de extractie---electrode, de versnelelectrode, de focuseringslens, de quadrupooi 

Surx:Jel 
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Figuur 6.1 Schematische weergave van het detectiesysteem. 
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massaspectrometer en de afbuigeenheid passeren, alvorens in de detctor terecht te komen. 

De afzonderlijke onderdele~ van het detectiesysteem zullen in de volgende paragrafen nader 

6.2.1 De ionisator 

In fig;~,:i "',.:2 is een schematische doorsnede van de ionisator weergegeven. 

r ' 

/// 

< 

gloeidraad 

,',·\ 

çaraday
cup 

/;> 

:/ inkomende moleculen 

~~'"' 
1 {on i sa tit>-

ruimtt> 

Anode 

1 Pierce-
1 elektrode 

Kat ho dl: 

Figuur 6.2 Doorsnede van de ionisator. 

Molecuelen vanaf het sample kunnen door de differentiële pomptrap in de 

ionisatieruimte terecht komen. Hier wordt de deeltjesbundel gekruist met een 

electronenbundel met een stroomdichtheid J :: 25 Amp m-2 (zie figuur 6.3). De 

electronenbundel is afkomstig van een zogenaamd Pierce electronenkanon. Deze bestaat uit 

een kathode van gethorieerd wolfraamdraad, een anode en, onder een hoek van 67.50 met de 

normaal, twee pierce electrodes. Door deze configuratie kan divergentie van de 

electronenbundel tussen de kathode en de anode worden voorkomen, zodat er een smalle 

vlakke bundel ontstaat. Aangezien de lengte van de electrenenbundel veel groter is dan zijn 
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Figuur 6. 3 Schematische weergave van de kruisende molecuul- en electronenbundel. 

breedte is het mogelijk om bij een bepaalde emissiestroom Ie een hoge ionisatie efficiency te 

verkrijgen. 

De ionisatie~fficieny van de deeltjesbundel TJ wordt gegeven door: 

(6.1) 

waarin Ie de emissiestroom van het electronenkanon is, Vm de thermische snelheid van de 

moleculen, d de breedte van de electronenbundel en Qion de werkzame doorsnede voor 

ionisatie via electronenimpact. Voor veel moleculen blijkt Qion maximaal te zijn voor een 

electronenenergie van 70 à 100 eV. De grootte van Qion is dan typisch een paar keer 

10-20 m2. \Vanneer wordt uitgegaan van deze waarde en een snelheid Vm van 400 ms-1 is de 

ionisatie efficiency bij d = 3 mm en Ie = 1.5 mAmp: 

De electronenbundel wordt opgevangen m de faraday cup. Uit de hoeveelheid 

opgevangen electrenen kan de emissiestroom van het electrenenkanon worden bepaald en 

gestabiliseerd met behulp van een electronische terugkoppeling. 

In de ionisatieruimte is een negatieve ruimtelading aanwezig. Daarom zullen de 

geproduceerde ionen bij het verlaten van de ionisatieruimte een potentiaalbarrière !1 V 

moeten overwinnen (zie appendix A). Voor ionen die midden in de ionisatieruimte zijn 

geproduceerd is dit potentiaalverschil het grootst: 

(6.2) 
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Hierin stelt ve de electronensnelheid voor, 1 en d de lengte resp. de breedte van de 

electronenbundel en dg dE afstand tussen de zijwanden van gaas in de ionisator. .Voor. 

Ie = 1.5 mAmp, Ee= 100 eV, 1 = 25 mm, d = 3 mm en dg= 5 mm geldt: 

b. V max = 1.4 Volt. 

De kinetische energie van de ionen zelf bedraagt, indien ze niet gedissocieerd zijn, 20 à 

100 me V. Deze energie is dus over het algemeen niet voldoende om het potentiaalverschil in 

de ionisatieruimte te overbruggen. Daarom is vlak achter de ionisatieruimte een extractie

electrode geplaatst die op een negatieve spanning van een paar Volt ten opzichte van de 

ionisatieruimte wordt gezet. Dit is precies voldoende om de ionen uit de ionisator te 

trekken. 

6.2.2 Het focusseringssysteem 

De versnelelectrode dient ervoor om de ionen die de extractie electrode gepasseerd zijn 

tot een zo vlak mogelijke bundel te versnellen. Hierbij kan de spanning tussen de 

versnelelectrode en de ionisatieruimte variëren van 10 tot 150 Volt. Over de extractie 

electrode en de versnelelectrode zijn een aantal draden gespannen. Hierdoor zal er tussen 

beide electrades een vlak electrisch veld ontstaan. De snelheid van de deeltjes na de 

versnelelctrode zal dan ook nagenoeg evenwijdig aan de detectie-as zijn. 

Met een focusseringslens worden de ionen op het ingangsdiafragma van de quadrupooi 

massaspectrometer afgebeeld. Sparia heeft berekend dat voor een goede focussering moet 

gelden (SP A88): 

Vfocus = 1.18 Vversnel 

Bij deze berekening is er echter van uitgegaan dat de versnelelectrode een diafragmalens is. 

In werkelijkheid is dit echter een cylinderlens. Hoewel niet te verwachten is dat de 

verhouding V focus/ V versnel voor een optimale focusering hierdoor drastisch zal afwijken, is 

enig verschil wel verklaarbaar. 

Tijdens de metingen zal de spanning op de versnel- en de focusseringselectrode, 

alsmede de DC- en AC-spanning op de quadrupoolstaven (waarover in de volgende 

paragraaf meer), evenredig toenemen met de massa. Op deze manier zullen alle ionen met 

energie nul, waarvan de geboorteplaats hetzelfde is, tussen de ionisator en de detector 

identieke banen doorlopen, ongeacht hun massa. Er geldt immers: 

en 

a= F/m = (tNfóx)/m = 8(V/m)f8x 

x(t) = x(O) + v(O)t +I I a d2t 

= x(O) + I I ó(V /m)/ óx d2t 
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Deze formules laten zien dat x( t) alleen x( o) en V /m als parameter heeft. Door de 

spanningen te schalen met de massa van de deeltjes ontstaat er dus een massa

onafhankelijk transmissie van ionisator tot detector . De soortafhankelijkheid in de detectie 

efficiency die dan nog bestaat, wordt veroorzaakt door een verschil in ionisatie- crossectie 

Qion' een eventueel dissociatieproces na ionisatie en de detectiewaarschijnlijkheid in de 

fotomultiplier. 

6.2.3 De quadrupooi massaspectrometer 

De werking van de quadrupooi massaspectrometer is uitgebreid beschreven door Sparia 

(SP A88a). In deze paragraaf zullen daarom alleen enkele hoofdpunten aan bod komen. 

Een quadrupooi bestaat uit vier hyperbolische staven met een minimumafstand 2r0 

tussen tegenoverliggende staven (zie figuur 6.4). 

Figuur 6.4 Weergave van een quadrupool. 

Voor het electrische veld in een quadrupooi geldt: 

~ Ex= -·~X 
r o2 

Ey= !.a_ (6.3) 2y 
ro 

en Ez= 0 
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Op de staven wordt een spanning aangebracht bestaande uit een gelijkspanningscomponent 

U en een wisselspanningscomponent V met frequentie w. Definieer nu de dimensieloze 

grootheden: 

en 

4eU 
au= ax=- ay= ---

mw2 r o2 

2eV 
qu= qx=- qy= 

mw2 r 02 

(6.4) 

(6.5) 

(6.6) 

De beweging van een deeltje in de quadrupooi blijkt dan beschreven te worden door de 

zogenaamde Mathieu-vergelijking: 

(6.7) 

Deze vergelijking kent stabiele en instabiele oplossingen. De stabiele oplossingen 

karakteriseren zich door een zwevingsachtig karakter. De ( a,q) waarden die resulteren in 

deze oplossingen kunnen worden uitgezet in een stabiliteitsdiagram (zie figuur 6.5). Een ion 

waarvan de (a,q) waarde binnen het stabiliteitsdiagram valt, zal door de quadrupooi 

worden doorgelaten. 

Wanneer een vaste r 0, w, U en V worden gebruikt, corresponderen ionen met dezelfde 

(mje) verhouding met hetzelfde (a,q) punt in het stabiliteitsdiagram. Omdat ajq = 2U/V 

onafhankelijk is van (m/e) liggen de verschillende massa's op een lijn die door de oorsprong 

gaat. Deze lijn wordt de massascanlijn of de werklijn genoemd. Door U en V te variëren, en 

gelijktijdig U /V constant te houden, zal een ion met een bepaalde (m/e) verhouding in het 

stabiele gebied terecht komen en worden doorgelaten in de quadrupool: er is dus sprake van 

massaselect ie. 

0700 0705 

Figuur 6.5 Stabiliteitsdiagram van een quadrupool. 
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Door de helling van de scanlijn te vergroten zal deze het stabiele gebied over een 

kleinere breedte snijden. Hierdoor zal het massa-interval waarbinnen deeltjes vallen die een 

stabiele baan beschrijven in de quadrupooi kleiner worden. Ionen met een kleiner 

massaverschil kunnen nu onderscheiden worden; de resolutie neemt dus toe. De resolutie 

wordt gedefiniëerd als: 

M 
R=331 

waarbij ~M de breedte van de massapiek op 10% van zijn maximum is. 

(6.8) 

Aangezien de quadrupoolstaven een eindige lengte hebben, is het voor massaselectie 

nodig dat ionen minimaal een halve zwevingsperiade in de quadrupooi verblijven. Na deze 

tijdsperiode heeft het meest stabiele ion een maximale uitwijking r0, terwijl andere ionen 

een grotere uitwijking hebben. De zwevingsperiade neemt toe wanneer de resolutie 

instelling hoger wordt. Er blijkt een empirisch verband te bestaan tussen de maximaal 

haalbare resolutie en het aantal veldcycli n dat een ion in de quadrupooi beschrijft 

(PAU58): 

(6.9) 

Hierbij wordt het aantal veldcycli gegeven door: 

w m· 1 
n=-·1·(~)2 21r :le~i 

(6.10) 

waarbij L de lengte van de quadrupoolstaven is, mi de massa van het ion en Ei diens 

energie. 

6.2.4 De afbuigeenheid 

Om te voorkomen dat er naast ionen ook fotonen vanaf het sample of uit de ionisator 

worden gedetecteerd, bevindt de detector zich ca. 7.5 mm boven de as van de voorafgaande 

ionenoptiek. Voordat de ionen gedetecteerd kunnen worden, moeten ze nu eerst worden 

afgebogen. In eerste instantie gebeurde dit met twee afbuigplaten waartussen een 

potentiaalverschil V pl was aangelegd. Doordat de bundel die de quadrupooi

massaspectrometer verlaat echter divergerend is, blijkt deze methode niet optimaal te 

werken: een aanzienlijk deel van de ionen zal de detctor niet kunnen bereiken. 

Daarom is de afbuigeenheid vervangen door een electrastatische lens (zie figuur 6.6). 

Deze lens bestaat uit drie cylindrische electredes die ieder op een bepaalde spanning worden 
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uittree opening detector 

OMS. I 
1 r -V~-------~:~----~--------- -- ---
--=:JL-~-----___.I L_ 

Figuur 6.6 Electrastatische lens fungerend als afbuigeenheid. 

In de figuur is zijn tevens enkele ionenbanen weergegeven. 

gebracht. De lens werkt als een focuserende afbuigeenheid doordat zijn centrale as 4.5 mm 

van de as van de voorafgaande ionenoptiek staat. 

6.3 Instelling van het detectiestysteem 

Om te bepalen onder welke omstandigheden het detectiesignaal maximaal is, zijn er 

enkele testmetingen verricht. Bij deze metingen is ondermeer gebleken dat het electrisch 

veld tussen de gloeidraad en de onderzijde van de ionisatieruimte in deze ruimte zelf 

doordringt. Hierdoor wordt de baan van de geproduceerde ionen beïnvloed en neemt de 

detectiekans voor deze deeltjes fors af. Op dit effect zal in § 6.3.1 nader worden ingegaan. 

Aan de onderzijde van de ionisatieruimte is nu gaas gespannen om het effect van het 

doordringen van het electrisch veld te minimaliseren. Daarna is de instelling van de 

ionisator geoptimaliseerd. 

Van de verschillende instelmogelijkheden van het detectiesysteem blijken met name de 

spanning op de electrastatische lens, de verhouding tussen de spanning op de versnel- en de 

focusseringselectrode, de emissiestroom van de electronenbundel en de spanning op de 

extractor van belang. In § 6.3.2 tfm § 6.3.5 zal hier achtereenvolgens op worden ingegaan. 

Tot slot volgt in § 6.3.6 een overzicht van de optimale instelling. 

6.3.1 Doordringen van het electrisch veld in de ionisatieruimte 

Tijdens mijn afstudeerperiode is de ionisator in de opstelling vervangen door een nieuw 

exemplaar. De beide versies waren nagenoeg identiek. Eén van de verschillen is dat in de 

nieuwe ionisator rondom de gloeidraad een metalen bakje is aangebracht. Hierdoor kunnen 

de electronen vanaf de gloeidraad alleen in de richting van de ionisatieruimte bewegen: de 

kans dat ze elders in het detectievat moleculen ioniseren wordt daarmee veel kleiner. 
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Het belangrijkste verschil tussen de beide versies blijkt echter de afstand te zijn tussen de 

onderzijde van de ionisatieruimte en de centrale bundelas waarop de moleculen deze ruimte 

binnenstromen. In de oude ionisator bedroeg deze afstand 5 mm; bij de nieuwe 3.4 mm. Dit 

verschil blijkt een forse invloed te hebben op de detctiekans van de geproduceerde ionen: bij 

een optimale instelling van de ionisator blijkt de detectie efficiency bij de nieuwe versie een 

factor 10 lager te zijn dan bij de oude. Dit verschil kan verklaard worden met het 

doordringen van het electrisch veld dat tussen de gloeidraad en de onderzijde van de 

ionisatieruimte bestaat. Dit electrisch veld wordt veroorzaakt door het spanningsverschil 

Vanode dat tussen de gloeidraad en de ionisatieruimte is aangebracht om de electronen te 

versnellen. De waarde van Vanode bedraagt daarbij typisch 100 Volt. 

Om het doordringen van het electrisch veld te minimaliseren zijn er, zowel bij de oude 

als bij de nieuwe ionisator, 9 draden gespannen op een onderlinge afstand van 2.5 mmover 

de onderzijde van de ionisatieruimte. Aangezien de detectiekans bij de nieuwe ionisator 

desondanks toch een factor 10 lager is dan bij de oude versie, blijkt het effect van deze 

draden niet groot genoeg. 

Om een idee te krijgen hoe het verloop van het electrisch veld in de ionisatieruimte is 

ten gevolge van het spanningsverschil V anode' wordt dit benaderd door het verloop van het 

electrisch veld loodrecht op een cirkelvormig gat (r = 1.5 mm) in een geleidende plaat. In 

de berekening wordt daarbij aangenomen dat V anode= -100 Volt en dat, afgezien van het 

electrisch veld dat doordringt in de ionisatieruim te, deze ruimte veldvrij is. In figuur 6. 7 is 

het verloop van het electrisch veld dat op deze manier is verkregen weergegeven als functie 

van z, de verticale afstand tot de onderzijde van de ionisatieruimte (zie ook appendix B). 

~ -0.50 
...... ..... 
0 
?:: 
"tl 
Qi 
> 
I 
w -1.00 

-1.50 L._ __ ....__ __ ---L-__ __. ___ .~..--__ ......_ __ __, 

2 3 4 5 

z (mm) 

Figuur 6. 7 Verloop van het electrisch veld in de ionisatieruimte. 
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Uit figuur 6. 7 blijkt dat 

E(z) = 395 Volt/m voor z = 3.4 mm 

en 

E(z) = 144 Volt/m voor z = 5 mm 

Dit wijst er op dat ionen die op de bundelas van de ionisatieruimte worden geproduceerd, 

volgens de benadering, bij de nieuwe ionisator een kracht ondervinden die een factor 2. 7 

groter is dan bij de oude versie. Hierdoor zullen de ionen nu veel sterker afgebogen worden. 

Zcdot·nde zullen veel minder ionen door de extractor uit de ionisator getrokken kunnen 

worden en neemt de detectiekans van de ionen af, zoals ook wordt waargenomen. 

Behalve theoretisch is bij de nieuwe ionisator ook experimenteel vastgesteld dat het 

electrisch veld tussen de gloeidraad en de ionisatieruimte de detectiekans van de ionen 

beïnvloedt. Hiertoe is er op de faraday cup een spanning gezet die negatief is ten opzichte 

van de ionisatieruimte. Wanneer de spanning op de faraday cup toeneemt van 0 tot 25 Volt 

blijkt het detectiesignaal met een factor 1.6 toe te nemen; voor hogere spanningen zakt het 

signaal weer in. De stijging in het detectiesignaal wijst er inderdaad op dat ionen door het 

electrisch veld tussen de gloeidraad en de ionisatieruimte worden afgebogen. Bij een 

toenemende spanning op de faraday cup wordt dit electrisch veld namelijk (ten dele) 

gecompenseerd en daardoor kunnen er meer ionen gedetecteerd worden. Het feit dat voor 

Vraraday > 25 Volt het detectiesignaal weer afneemt wordt veroorzaakt doordat nu de 

spanning op de faraday cup de baan van de ionen zodanig gaat beïnvloeden dat ze opnieuw 

niet meer door de extractor uit de ionisatieruimte getrokken kunnen worden. 

Ook uit een ander experiment is gebleken dat de baan van de ionen wel door de 

spanning op de gloeidraad beïnvloed moet worden. Wanneer er op de faraday cup namelijk 

een spanning van 30 Volt wordt gezet, blijkt de spanning op de extractor het 

detectiesignaal helemaal niet meer te kunnen beïnvloden. Dit kan alleen worden verklaard 

door aan te nemen dat de baan van de ionen in dat geval wordt bepaald door V anode en 

Vraraday· Alleen de ionen die op het eind van de ionisatieruimte, het dichtst bij de 

extractor, worden geproduceerd, kunnen nu nog worden gedetecteerd. 

Om de invloed op het detectiesignaal van het potentiaalverschil tussen de gloeidraad en 

de ionisatieruimte te minimaliseren is er over de onderzijde van de ionisatieruimte 

fijnmazig gaas gespannen. De electonenbundel zal hierdoor niet worden beïnvloed; het 

electrisch veld dat veroorzaakt wordt door het spanningsverschil V anode zal echter niet 

langer doordringen in de ionisatieruimte. 

Uit metingen is gebleken dat na deze verandering de detectiekans van een ion een 

factor 7 groter is geworden in vergelijking met de oude versie. 
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6.3.2 Instelling van de spanningen op de afbuiglens 

Uit metingen is gebleken dat het niet zo nauw komt welke spanning er op de electrades 

van de afbuiglens wordt gezet. \Vel blijkt dat vooral de spanning op de middelste 

afbuigelectrode V 2 de vorm van een massapiek bepaalt, terwijl de spanning op de voorste en 

de achterste afbuigelect rode, V 1 resp V 3, met name de intensiteit van een piek bepalen. 

Een goede instelling voor de spanningen blijkt te zijn: 

V 1= - 1500 Volt 

V2= 350Volt 

V3=- 1350 Volt 

6.3.3 Instelling van V versnedVrocus 

Voor verschillende atomen en moleculen, waaronder 0 2 is bepaald wat de verhouding 

tussen de spanning op de versnelelectrode V versnel en die op de focuselectrode Vrocus moet 

zijn om een maximale intensiteit te kunnen bereiken. Hierbij is gemeten bij verschillende 

waarden van Vversnel' variërend van 60 tot 125 Volt. Bij al deze metingen blijkt het 

detectiesignaal maximaal te zijn voor 

VversneifVrocus = 1.07 ± 0.02 

Volgens computerberekeningen bij het ontwerp van het detectiesysteem zou deze 

verhouding 0.85 moeten bedragen (SPA88). Het verschil tussen beide waarden wordt 

waarschijnlijk veroorzaakt doordat in de computerberekenigen is verondersteld dat de 

versnelelectrode een diafragmalens is, terwijl het in werkelijkheid een cylinderlens is. In 

ieder geval moet er meer waarde worden gehecht aan de experimenteel bepaalde 

verhouding. 

6.3.4 Instelling van de emissiestroom 

In figuur 6.8 is het verband tussen de emissiestroom en het detectiesignaal uitgezet 

voor een meting aan zuurstof. Uit deze figuur blijkt dat voor Ie> 1.5 mA de intensiteit van 

de massapiek fors toeneemt: de realtieve toename in het detectiesignaal is veel groter dan 

die in de emissiestroom. De sterke toename in de intensiteit hangt nauw samen met een 

toename in de stroom door de gloeidraad: bij Ie= lmA bedroeg Igloei 4.05 A; bij Ie= 1.5 

mA was Igloei= 4.45 Amp en bij Ie= 1.85 ma bleek Igloei= 5.0 A. Naarmate de gloeistroom 

hoger wordt, zal de electraenenbundel homogener zijn over de volle breedte van de 
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Figuur 6.8 Gemeten verband tussen de emissiestroom en het detectiesignaal van 0 2 

ionisator (25 mm). Hierdoor neemt de ionisatiekans voor moleculen toe. Daarnaast zullen 

de geproduceerde ionen beter aan de electronen worden gebonden naarmate de 

electronenbundel toeneemt. Het blijkt dus nuttig te zijn om met een hoge emissiestroom, en 

daarmee tevens een hoge gloeistroom, te meten. 

6.3.5 Instelling van de extractiespanning 

De extractiespanning wordt gemeten ten opzichte van de ionisatieruimte. In fig 6.9 is 

voor een meting aan zuurstof het detectiesignaal weergegeven als functie van de 

extractiespanning. Hierbij is gemeten bij twee verschillende emissiestromen, namelijk 

60 

'N 40 6 
.... 
ijj .... 
(ij 

fn .... 20 .f 

oMd~~~-------L------~------~----~ 

0 5 10 15 20 25 

Vextractie {Volt) 

• Ie ,., 1.80 mA lgloei = 4.75 A 0 Ie = 1.93 mA lgloei • 5.00 A 

Figuur 6.9 Gemeten verband tussen de extractiespanning en de intensiteit voor 02. 
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Ie= 1.80 mA en Ie= 1.93 mA. De kans dat een geproduceerd ion uit de ionisatieruimte 

wordt getrokken, blijkt groter te worden naarmate de extractiespanning toeneemt. Voor 

Vextractte= 14 Volt is de intensiteit in beide gevallen maximaaLBij een verder toenemende 

spanning blijkt het signaal (nagenoeg) constant te blijven (Ie= 1.80 mA) of enigszins in te 

zakken (Ie= 1.93 mA). Het afnemen van het detectiesignaal in het laatste geval wordt 

veroorzaakt doordat de spanning op de extractor de electronenbundel enigszins kan 

heinvloeden en daarmee de tevens de ionisatiekans voor moleculen. Aangezien bij een 

hogere gloeistroom de electronenbundel zich dichter bij de extractor bevindt, wordt de 

beïnvloeding van de electronenbundel al bij een lagere extractiespanning 

(Vextractte= 20 Volt voor Ie= 1.93 mA) waarneembaar. 

Uit formule (6.4) blijkt dat de emissiestroom die in deze metingen wordt gebruikt, de 

potentiaalbarrière voor ionen die in de ionisator worden geproduceerd maximaal 1.8 Volt 

bedraagt. Desalniettemin blijkt nu dat er op de extractor een spanning van 14 Volt moet 

worden aangelegd om het grootste gedeelte van de ionen uit de ionisatieruimte te trekken. 

Dit verschil wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat het electrisch veld tussen de ionisator 

en de extractor niet vlak is. 

6.3.6 Conclusies 

Als samenvatting van deze paragraaf is in tabel 6.1 een overzicht gegeven waarin de 

optimale instellingswaarden van de verschillende onderdelen van de ionisator vermeld zijn, 

zoals die door mij zijn bepaald. Er dient hierbij nog te worden opgemerkt dat de spanning 

op de faraday cup en de pierce electrode slechts een geringe invloed heeft op het 

detectiesignaaL Wanneer er al van enige invloed sprake is, blijkt deze over het algemeen 

samen te hangen met het feit dat, wanneer deze spanningen worden gevarieerd, ook de 

stroom door de gloeidraad verandert: de emissiestroom die op de faraday cup wordt 

gemeten wordt namelijk via terugkoppeling constant gehouden. Daarnaast is de 

vermeldespanning voor de versnelelectrode en de anode een typische waarde. Afhankelijk 

Tabel 6.1 Optimale instelling van de ionisator 

Vanode 

Vpierce 

= 125 Volt 

2 Volt 

V faraday - 2 Volt 

Vextracue= 14 Volt 

V versnel = - 85 Volt 

V versnet/Vrocus = 1.07 
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Vafbuig,midden= 350 Volt 
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Vrotomultiplier= 4000 Volt 
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van het ion dat gedetecteerd wordt, kan deze eventueel worden aangepast. 

6.4 Numeriek model voor de detectie 

Om te bepalen wat de bijdrage tot het detctiesignaal is van deeltjes die rechtstreeks 

afkomstig zij~ van het sample is een model opgesteld voor de detectie van moleculen die uit 

het gasinlaatsysteem stromen. Deeltjes die gedetecteerd worden kunnen afkomstig zijn van: 

-het centrale gedeelte van het sample met een straal van 1.5 mm 

-de rest van het sample oppervlak 

-het achtergrondgas in het hoofdvat 

De detectie kan daarbij plaatsvinden via vier wegeni 

- direct, hetgeen alleen mogelijk is voor deeltjes vanaf het centrale gedeelte van het 

sample 

- via botsingen met de wand van de eerste stromingsweerstand 

-via botsingen met de wand van de tweede stromingsweerstand 

- via botsingen met de wand van het detectievat. 

Om de bijdrage tot het detectiesignaal te kunnen bepalen van de deeltjes van de 

verschillende oppervlakken is het eerst vereist om de deeltjesstromen op deze oppervlakken 

te kennen. De deeltjesflux op het sample is reeds in § 5.4 bepaald. De deeltjesstroom op de 

beide stromingsweerstanden zal in § 6.4.1 worden berekend. In § 6.4.2 zal worden bepaald 

in hoeverre de verschillende deeltjesstromen kunnen bijdragen tot het detectiesignaal bij 

een bepaalde positie van de ionisator in het detectievat. De bijdrage tot het detectiesignaal 

van deeltjes die via botsingen met de wanden in het detectievat in de ionisator 

terechtkomen wordt in eerste instantie niet meegenomen. In § 6.4.3 zal echter alsnog 

worden bepaald wat de bijdrage van dit signaal is. 

6.4.1 Bepaling van de deeltjesstroom 

In figuur 6.10 is de c..ifferentiële pomptrap weergegeven die het detectievat met het 

hoofdvat verbindt. De pomptrap bestaat uit twee stromingsweerstanden met daartussen een 

kamer waaraan gepompt wordt door een ionengetterpomp. In de figuur zijn tevens de 

deeltjesfluxen weergegeven die in het vervolg van deze paragraaf van belang zijn. In 

tabel 6.2 zijn de relevante afmetingen van de pomptrap opgenomen. 
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Figuur 6.10 Schematische weergave van de verbinding tussen het hoofd- en detectorvat. 

Tabel 6. 2 Afmetingen van de stromingsweerstan~en 

Ra: 1.5 mm la 12mm 

Rb:2 mm lb 83mm 

Rc:2 mm lc 58 mm 

L5a: 17 mm Lac: 294 mm 

A Flow op de ingang van de eerste stromingsweerstand 

Voor de bepaling van de flow op de eerste stromingsweerstand Na,in maken wij 

onderscheid tussen drie bijdragen: 

-het centrale gedeelte van het sample-oppervlak Na,s centaal 

-de rest van het sample Na,s rest 

-het achtergrondgas in het hoofdvat Na,bg· 

Veronderstel nu dat de deeltjes vanaf het sample diffuus, d.w.z. via een cosinusverdeling, 

worden uitgezonden. Neem daarnaast aan dat alle gasdeeltjes de stromingsweerstand 

binnenkomen op de centrale as, dus onder een hoek 0' waarvoor geldt 0' = arctan(r'/Lsa)· 

r' stelt hierbij de radiële coördinaat op het sample voor (zie figuur 6.11). De flow vanaf het 

(gehele) sample op de ingang van de eerste stromingsweerstand Na,s wordt dan gegeven 

door: 

Na,s = J 2?TT'dr' </Y5(r') cosO' O(r') 
sample 7r 

(6.11) 

waarin O(r') = AacosO' 
(15 a fcos0') 2 

</Y5(r') is de directe flux vanuit het gasinlaatsysteem op het multichannelarray (zie 

formule 5.18), Aa is de oppervlakte van de ingangsopening van het eerste stromings-
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Figuur 6.11 Schematische weergave van de deeltjesstroom op de eerste 

stromingsweerstand 

weerstand en Lsa de afstand van het sample tot deze ingangsopening. 

:N a,s blijkt gasonafhankelijk te zijn: 

&...a_ = 1.3. 10-3. 

Ntot 

waarbij Ntot de totale deeltjesstroom vanuit het gasinlaatsysteem is. 

De bijdrage tot Na,s van deeltjes die afkomstig zijn vanaf het centrale deel van het sample 

Na,s centaal en die van de rest van het sample Na,s rest verhouden zich als 

Na s centaal = 0.33 

Na,s rest 

De flow ten gevolge van het achtergrondgas in het hoofdvat is gelijk aan: 

waarin </Jbg gegeven is in formule (5.22). 

Voor stikstof blijkt deze flow gelijk is aan: 

~ = 2.7·10-3 

Ntot 

B Flow op de ingang van de tweede stromingsweerstand 

{6.12) 

Het aantal deeltjes dat uit de eerste stomingsweerstand komt Nb,uib wordt bepaald 

door de Clausingfactor van dat buisje: 
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(6.13) 

Aangezien de straal van buisjes A en B niet gelijk zijn, kan de Clausingfactor W ab niet 

exact worden bepaald. Als benadering wordt aangenomen dat beide buisjes een identieke 

straal van 2 mm hebben: 

(6.14) 

Door bovengenoemde aanname zal deze Clausingfactor iets groter zijn dan de werkelijke 

waarde. 

De totale flow op de ingang van de tweede weerstand Nc,in is gelijk aan 

(6.15) 

De dichtheid in de differentiële pomptrap ndif wordt daarbij gegeven door 

(6.16) 

De pomptrap staat via een pijp (1 = 24.5 cm; d = 3.4 cm) in verbinding met een 

ionengetterpomp. Voor de pompsnelheid geldt daarom, analoog aan formule (5.5) 

Sd ·r-1 - S. -1 + C .. -1 1 - 10n plJP (6.17) 

waarbij het geleidingsvermogen van de pijp Cpijp wordt gegeven door formule (5.6) en de 

pompsnelheid van de ionengetterpomp Sion volgens de gegevens van de fabri~ant gelijk is 

aan 7 1/s voor argon, 14 1/s voor helium en 25 1/s voor andere gassen. 

De flow. uit het tweede stromingsweerstand Nc,uit wordt bepaald door de 

Clausingfactor van dit kanaal: 

(6.18) 

met SR 8R -1 
wc= :fr· (1 + ff) = 0.084 

c c 

In tabel 6.3 is voor stikstof een overzicht gegeven van de deeltjesstromen op het centale 

gedeelte van het sample en op de beide stromingsweerstanden voor het geval dat de 
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Tabel 6.3 

centrum sample 

op 1 e weerstand 

op 2e weerstand 

Tabel 6.4 

centrum sample 

op 1 e weerstand 

op 2e weerstand 

Overzicht van de deeltjesstromen op de verschillende oppervlakken, 

genormeerd op Nt0 t, voor N2. De gasstroom vanuit het multichannel

array is hierbij op het sample gericht. 

bijdrage bijdrage bijdrage bijdrage 

M.C.A. centrum sample rest sample achtergrondgas h.v. 

2.8 ·10-2 2.7·10-3 

3.2·10-4 9.8·10-4 2.7·10-3 

2.1·10-7 6.4·10-7 1.8·10-6 

Overzicht van de deeltjesstromen op de verschillende oppervlakken, 

genormeerd op Ntot voor CF4.De gasstroom vanuit het multichannelarray 

is hierbij op het sample gericht. 

bijdrage bijdrage bijdrage bijdrage 

M.C.A. centrum sample rest sample achtergrondgas h.v. 

2.8 ·10-2 1.9·10-3 

3.2·10-4 9 8·10-4 
' 

1.9·10-3 

1.7·10-7 5.2·10-7 1.0·10-6 

gasstroom vanuit het multichannelarray op het sample gericht is. Hierbij is onderscheid 

gemaakt naar 4 bijdragen, te weten het multichannelarray, het centrale gedeelte van het 

sample, de rest van het sample en het achtergrondgas in het hoofdvat. De verschillende 

deeltjesstromen zijn daarbij genormeerd op de totale deeltjesflow vanuit het 

gasinlaatsysteem Ntot· In tabel 6.4 is eenzelfde overzicht gegeven voor SiF 4, één van de 

etsproducten in ons experiment. 

Nu de deeltjesstromen op de verschillende oppervlakken bekend zijn, kan in de 

volgende paragraaf hieruit het detectiesignaal worden bepaald. 

6.4.2 Bepaling van het detectiesignaal 

In deze paragraaf zal eerst worden bepaald in hoeverre de deeltjesstroom op de drie 

oppervlakken kan bijdragen tot de deeltjesflux in het detectievat op een positie (r,z). 

Hierbij nemen we voor z de transversale afstand tot uitstroomopening C en voor r de 

radiële afstand ten opzichte van de detectie-as. Daarna zal de deeltjesstroom op de 

ionisatoropening worden berekend, wanneer het centrum van de ionisator zich bevindt in 

een punt (rionisaton z). 
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Voor de bepaling van de deeltjesflux in het detectievat dient rekening te worden 

gehouden met de afscherming van de verschillende bronnen door capillair C. De deeltjesflux 

door een oppervlak in een willekeurig punt (r,z) wordt gegeven door: 

(6.19) 

waarbij Ii de intensiteit van bron i is, Li de afstand tot bron i (zie figuur 6.8) en AFi de 

afschermingfunctie voor bron i ten gevolge van capillair C. We onderscheiden nu drie 

bronnen: rechtstreeks van het centrale gedeelte van het sample (A), de wand van de eerste 

stromingsweerstand (B) en de wand van de tweede stromingsweerstand (C). Deze beide 

stromingsweerstanden mogen als bron worden beschouwd, omdat de deeltjes, vanuit het 

detectievat gezien, rechtstreeks van de wanden van deze buisjes af lijken te komen, als ware 

het dat ze daar geproduceerd zijn. 

A Bijdrage van de deelt jesflow vanaf het sample 

Het intensiteitsprofiel van deeltjes afkomstig van het sample-oppervlak wordt gegeven 

door: 

(6.20) 

met: 0 = arctan(r/(Lsi) 

en 

Ns,mca is de directe deeltjesstroom vanuit het gasinlaatsysteem op het centrale gedeelte van 

het sample; Ns,bg is de flux op ditzelfde oppervlak tengevolge van het :tchtergrondgas in het 

hoofdvat (zie§ 5.4). 

Voor de bepaling van de afschermfunctie AF5 zijn er in dit geval drie (ruimte)hoeken 

van belang (zie figuur 6.12) 

en 

05= arctan(Ra/Lsi) 

Oe= arctan(r/z)- arctan((r-Rc)/z) 

D = arctan(r/z)- arctan(r/Lsi) 
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Figuur 6.12 Hoeken bepalend voor de (gedeeltelijke) afscherming van het 

sample-oppervlak, gezien vanuit de positie ( r,z) in het detectievat. 

Het gedeelte van het sample-oppervlak dat nu vanaf een punt (r,z) in de detector gezien 

kan worden, wordt gegeven door: 

AF5(r,z) = 1 

AF5(r,z) = 0 indien D > Oe+ 05 (6.22) 

waarbij 

Hierbij is aangenomen dat vanuit het detectievat het aanzicht van de in- en 

uitgangsopening van de stromingsweerstanden cirkelvormig blijft. In werkelijkheid zal dit 

aanzicht voor r > 0 mm echter enigszins elliptisch worden. 

B Bijdrage van deeltjes van de wand van het eerste stromingsweerstand 

Wanneer gasmoleculen door een stromingsweerstand bewegen zullen ze gemiddeld 

meerdere keren met de wanden botsen. Theoretisch kan worden afgeleid dat voor lange 
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kanalen de botsingsfrequentie per oppervlakte-eenheid bij benadering lineair afneemt in het 

kanaal (BEY75): 

( 6.23) 

waarin v(z') de botsingsfrequentie op de positie z' van de ingangsopening van het 

stromingsweerstand is. 

Uit (6.23) blijkt dat, over het kanaal gemiddeld, ïi = v(0)/2. Het gemiddeld aantal 

botsin _;en in de eerste stromingsweerstand met de wanden is dus gelijk aan: 

~ = 27rRb( 1 a +lb)·v(0)/2 = Rb(la + lb) 

Na , in 7r R a 2V( 0 ) R a 2 

Hierbij is opnieuw als benadering aangenomen dat de straal van de gehele eerste 

stromingsweerstand gelijk is aan Rb· 

(6.24) 

Veronderstel dat de deeltjes ook nu diffuus worden uitgezonden vanaf de wand. De 

intensiteit van deeltjes afkomstig van de eerste stromingsweerstand Ib(r,z) kan worden 

berekend aan de hand van twee vlakke platen op een afstand Rb (zie figuur 6.13). Voor de 

deeltjesintensiteit van de onderste plaat geldt nu: 

en voor die van de bovenste plaat: 

en 

Figuur 6.13 

lboven = 0 voor 

detector 

Lac 

Bepaling van de deeltjesintensiteit vanaf het eerste stromingsweerstand 

aan de hand van twee vlakke platen op afstand Rb· 
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Hierin is 

Lai= Lac + z 
cl' 1 en 0: 2 zijn gedefinieerd in figuur 6.15. 

De deeltjesintensiteit vanaf het eerste stromingsweerstand is nu gelijk aan de som van beide 

voorafgaande intensiteiten. Hieruit volgt dus dat: 

·waarbij: 

I r ) -N~ f'inó 
b\r,z = bots·7 

1/J = arctan(~) 
a1 

· (Rh + r) cp = arctan 21 . 
a 1 

voor 0 $ r $ Rb 

voor r > Rb 

Voor de afschermingfunctie van deze bron AFb geldt 

en voor 

C Bijdrage van deeltjes vanaf de wand van de tweede stromingsweerstand 

(6.25) 

De hoekverdeling van de stroming uit kanaal C wordt, analoog aan formule (5.14) 

gegeven door 

(6.26) 

met 0'= arctan(r/Lci) 

Vergelijking (6.26) is alleen correct voor Lei >> r. In ons experiment staat de detector 

echter niet op grote afstand van de uitstroomopening van pijpje C. Desalniettemin 

veronderstellen we dat formule (6.26) correct is, indien we aannemen dat 

Bron C wordt niet afgeschermd, dus AFc= 1 voor alle (r,z). 
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In figuur 6.14 staat de bijdrage van de deeltjesstroom vanaf de verschillende 

oppervlakken tot de radiële fluxverdeling in het detectievat weergegeven voor N 2. Hierbij 

-vrordt deze verdeling bekeken in het vlak loodrecht op de detectieas op een afstand van 

2 cm van uitstroomopening C. De flux in de figuur is genormeerd op de totale 

deeltjesstroom uit het gasinlaatsysteem Ntot· Uit deze figuur blijkt dat voor r < 2 mm de 

bijdrage van de deeltjes vanaf het sample veruit het belangrijkste is. Op de as vél.n de 

bundel, in het punt z = 2 mm bedraagt de bijdrage van de directe deeltjesstroom vanaf het 

sample tot de totale flux 91.4 %. Dit is natuurlijk ook één van de doelstellingen: in de 

experimenten willen wij juist deze deeltjesflux meten. 
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Fluxverdeling in het detectievat voor N2• In deze figuur is z= 2 cm. 

a: bijdrage van deeltjes vanaf het sample. 

b: bijdrage van deeltjes vanaf de wand van eerste stromingsweerstand 

c: bijdrage van deeltjes vanaf de wand van tweede stromingsweerstand 

In deze figuur zijn de bijdrages b en c 5 x vergroot weergegeven. 

Door de fluxverdeling te integreren over het ingangsdiafragma van de ionisator is het 

aantal deeltjes te berekenen dat daarin terecht zal komen. In figuur 6.15 staat het resultaat 

van deze berekening weergegeven voor N 2 als functie van de afstand r ionisator tussen het 

centrum van de ionisator en de detectie-as. Ook in deze figuur is de deeltjesstroom 

genormeerd op N tot· Overigens dient te worden opgemerkt dat bij de berekening van de 

deeltjesflow in de ionisator de bijdrage van deeltjes die via de wanden van het detectievat 

in de ionisatieruimte komen niet is weergegeven. 

In het voorafgaande is verondersteld dat de gasstroom vanuit het multichannelarray op 

het sample gericht is. Zoals in het voorafgaande hoofdstuk beschreven staat, is het echter 
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Figuur 6.15 

0 2 3 4 5 

R ionisator (mm) 

Flow in de ionisator, genormeerd op }ft0 t, als functie van de afstand 

van zijn centrum tot de detectie-as voor N2. 

Ook nu is aangenomen dat z = 2 cm. 

In deze figuur is de bijdrage van de deeltjeflow vanaf de wanden van het 

detectievat nog niet meegenomen. 

ook mogelijk om door gebruik te maken van een ander multichannelarray de gasstroom 

van het sample af te richten. In dat geval is alleen de deeltjesstroom vanuit de achtergrond 

in het hoofdvat bepalend voor het meetsignaal. Om te bepalen welk detectiesignaal dan 

mag worden verwacht, kan het model ook worden gebruikt. De enige noodzakelijke 

aanpassing is dat de directe deeltjesstroom op het sample gelijk aan nul moet worden 

gesteld. In figuur 6.16 is de radiële fluxverdeling in het detectievat weergegeven voor N 2 

zoals die in dat geval wordt verwacht. Evenals in de voorafgaande berekeningen is ook hier 

verondersteld dat z = 2 cm. Wanneer figuur 6.14 en figuur 6.16 worden vergeleken, blijkt 

dat de deeltjesflux vanaf het sample in het tweede geval ruim 10 keer kleiner is. Op grond 

van formule (5.23) kon dit natuurlijk vooraf ook al worden verwacht. De deeltjesflux vanaf 

de wanden van de beide stromingsweerstanden blijkt daarentegen slechts 30 % lager te 

liggen. Dit is begrijpbaar wanneer men zich realiseert dat de deeltjes vanuit het 

achtergrondgas in het hoofdvat een bijdrage van 70 % leveren tot de totale deeltjesflux op 

de beide stromingsweerstanden (zie tabel 6.3). 

Ook voor dit geval is de totale deeltjesflow op de ingang van de ionisator bepaald, 

wanneer deze loodrecht op de centrale detectie-as verschoven wordt (figuur 6.17). Het 

blijkt dat de totale deeltjesstroom in dit geval een factor 6.4 lager is dan wanneer de flow 

vanuit het gasinlaatsysteem rechtstreeks op het sample is gericht. Overigens dient 
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Fluxverdeling in het detectievat voor N2 genormeerd op Ntot wanneer 

de gasflux in het hoofdvat van het sample af gericht is. 

Aangenomen is dat z = 2 cm. 

a: bijdrage van deeltjes vanaf het sample. 

b: bijdrage van deeltjes vanaf de wand van eerste stromingsweerstand 

c: bijdrage van deeltjes vanaf de wand van tweede stromingsweerstand 

0.09 
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R ionisator (mm) 

Flow in de ionisator, genormeerd op Ntot 1 als functie van de afstand 

van zijn centrum tot de detectie-as voor N2• 

Ook nu is aangenomen dat z = 2 cm. 

In deze figuur is de bijdrage van de deeltjeflow vanaf de wanden van het 

detectievat nog niet meegenomen. 
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onrniddelijk opgemerkt te worden dat deze verhoudingsfactor gasafhankelijk is; zijn grootte 

wordt uiteindelijk bepaald door de pompsnelheid aan het hoofdvat Shv en aan de 

differentiële pomptrap sdif· 

In tabel 6.5 staan voor SiF 4 de verschillende deeltjesfinxen op de as van het detectievat 

(genormeerd op N tod vermeld voor z = 2. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen het geval 

dat de gasstroom vanuit het rnultichannelarray op het sample is gericht en het geval dat 

deze daar vanaf gericht is. De deeltjesstroom in de ionisatieruimte zal bij SiF 4 een factor 

8.9 lager lager zijn wanneer de gasflow van het sample af gericht is in vergelijking met de 

sitr.atie dat deze op het sample is gericht. 

Tabel 6.5 Relatieve deeltjesfluxen op as van het detectievat voor z = 2 cm. De 

fluxen zijn genormeerd op Ntot·, 

gas recht op sample 

rPs 8. 7 ·10-2 

rPa 5.6 · 10 ·3 

rPc 2.6·10-3 

------+ 
rPtot 9.5·10-2 

gasstroom van sample afgeicht 

5.6·10-3 

3.6·10-3 

1.7·10-3 

-----+ 
1.1·10-2 

6.4.3 Bijdrage van het achtergrondgas in het detectievat 

Tot op heden is de bijdrage tot het detectiesignaal van het achtergrondgas in het 

detectievat verwaarloosd. Met name voor gassen die slecht worden weggepompt door een 

ionengetterpornp (helium en argon) kan deze bijdrage echter fors oplopen. 

Het aantal deeltjes dat indirect in de ionisator terecht komt wordt gegeven door: 

Ndet,bg= Ae· ndetVm/4 (6.27) 

waarbij Ae gelijk is aan het oppervlak van de electronenbundel in de ionisatieruimte en Vm 

de gemiddelde snelheid van de moleculen voorstelt. ndet is de deeltjesdichtheid in het 

detectievat. Deze wordt gegeven door: 

N 
ndet= ~ dv 

(6.28) 

waarbij Sdv de pompsnelheid van de ionengetterpornp aan het detectievat is. Voor argon is 

deze volgens de fabrikant 14 1/s, voor heliurn 28 1/s en voor andere gassen 50 1/s. 
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De ionisatie-efficiency voor moleculen uit het achtergrondgas van het detectievat zal 

kleiner zijn dan voor de deeltjes uit het hoofdvat. Dit wordt veroorzaakt doordat moleculen 

uit het achtergrondgas van het detectievat gemiddeld over een kleinere lengte kunnen 

wisselwerken met de electronenbundel. Voor de electronenbundel in SCEPTER blijkt de 

ionisatie efficiency voor deeltjes vanuit het achtergrondgas in het detectievat te voldoen 

aan: 
77bg= IeQi~n. h 

eAevm/4 

::: IeQ i on 
elvm/4 

(6.29) 

Hierbij is Ie de emissiestroom in het electronenkanon, 1 de lengte van de electronenbundel 

(zie fig. 6.3) en 9ion de botsingsdoorsnede door electronenimpact. 

Uit deze formule blijkt dat, onder dezelfde condities als bij de deeltjesstroom vanuit het 

hoofdvat, de ionisatie efficiency voor deeltjes vanaf de wanden van het detectievat 12 % 
lager is. 

6.5 Experimentele bepaling van het detectiesignaal 

Om het numerieke model uit de vorige paragraaf te verifiëren en om te kunnen bepalen 

hoe groot de detectie-efficiency is, zijn er metingen verricht aan zuurstof. Tijdens deze 

experimenten is de ionisator looodrecht op de detectie-as, verplaatst om het radiële verloop 

van de detctiebundel te kunnen bepalen. In figuur 6.18 zijn de resultaten van deze metingen 

weergegeven wanneer de 0 2 flux in het hoofdvat op het sample is gericht. Figuur 6.19 toont 

de resultaten van de metingen waarbij het multichannelarray is gebruikt dat van het 

sample is afgericht. 

Wanneer de beide gemeten curves worden bekeken valt onimddelijk op dat ze niet 

symmetrisch zijn. Het is echter niet duidelijk waardoor deze asymmetrie wordt 

veroorzaakt: het detectiesysteem en de stromingsweerstanden lijken in ieder geval goed 

uitgelijnd te zijn. 

Het gemeten detectiesignaal valt in beide gevallen te splitsen in een bijdrage die 

onafhankelijk is van de plaats van de ionisatieruimte ten opzichte van de detectie-as en een 

bijdrage die daar wel van afhangt. Het eerstgenoemde gedeelte geeft de bijdrage tot het 

detectiesignaal van de deeltjes vanuit het hoofdvat die met de wanden van het detctievat 

zijn gebotst. Het tweede deel wordt veroorzaakt door de deeltjesstroom vanuit het 

hoofdvat. Het verloop hiervan als functie van de radiële verplaatsing moet overeenkomen 

met het bundelprofiel dat met het model uit § 6.4 is voorspeld. Daarom zijn in figuur 6.18 
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verticale verplaats~ng (rrm) 

Detectiesignaal voor 0 2 bij een radiele verplaatsing van de ioniastor. 

De gasflow in het hoofdvat is op het sample gericht. 

De punten geven de gemten intensiteit, de getrokken lijn geeft de 

theoretische bepaalde curve een de gestippelde lijn de constante 

achtergrondbijdrage van deeltjes vanuit het hoofdvat. 
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0~------~~------~--------~--------~ 
-5.00 -2.50 0.00 2.50 5.00 

verticale verplaatsing (rrm) 

Detectiesignaal voor N2 bij een verticale verplaatsing van de ioniastor. 

De gasflow in het hoofdvat is nu van het sample af gericht. 

De punten geven de gemten intensiteit, de getrokken lijn geeft de 

theoretische bepaalde curve een de gestippelde lijn de constante 

achtergrondbijdrage van deeltjes vanuit het hoofdvat. 

en 6.19 ook de profielen die op grond van de theorie worden verwacht weergegeven, 

geschaald op de gemeten intensiteit. Hierbij is een constante achtergrondbijdrge van 6.5 
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resp. 3.3 kHz aangenomen. Het blijkt nu dat, ondanks alle aannames en benaderingen in het 

numerieke model, beide curves, afgezien van het asymmetrische gedeelte, goed 

overeenstemmen 

Wanneer de maximale intensiteiten uit figuur 6.18 en 6.19 worden verminderd met de 

constante achtergrond die afkomstig van de deeltjes uit het hoofdvat die met de wanden 

van het detectievat zijn gebotst, blijkt dat de verhouding tussen beide slechts 1.95 

bedraagt. Theoretisch wordt er echter een verhouding van 6.2 verwacht. Aangezien de vorm 

van de gemeten curves zo goed overeenstemt met het experimenteel bepaalde verloop lijkt 

dit verschil niet te worden worden veroorzaakt door een foutieve aanname in het model. 

Het verschil zal daarom waarschijnlijk worden worden veroorzaakt doordat, vanuit het 

detectievat gezien, de gasstroming minder gepiekt lijkt te zijn dan op grond van de theorie 

wordt aangenomen. Dit kan worden veroorzaakt doordat het gasinlaatsysteem, het sample 

en de detector onderling niet goed uitgelijnd zijn, waardoor de gasstroom vanuit het 

multichannelarray niet op hetzelfde gedeelte van het sample is gepiekt dan op dat wat 

vanuit het detectievat gezien wordt. Een andere, minder waarschijnlijke oorzaak is dat de 

stroming uit het multichannelarray überhaupt minder gepiekt is dan op grond van de 

theorie uit § 5.3 wordt verwacht. In deze theorie wordt verondersteld dat de stroming door 

het multichannelarray moleculair is. Bij de drukken waarbij de metingen in figuur 6.18 en 

6.19 verricht zijn, p02= 1.3·10-6 mbar, is aan deze voorwaarde voldaan. Bovendien blijkt de 

experimenteel bepaalde verhouding tussen de maximale detectiesignalen ook bij lagere 

drukken hetzelfde te zijn. Het is dan ook onduidelijk waarom de piekfactor K. lager zou zijn 

dan voorspeld wordt. 

Het is nu mogelijk om zowel voor de directe deeltjesflow in de ionisator als voor de 

bijdrage vanuit de achtergrond van het detectievat de detectie efficiency te bepalen. 

Hiervoor worden de metingen uit figuur 6.19 gebruikt. Wanneer het gas vanuit het 

multichannelarray namelijk niet op het sample is gericht, is het niet belangrijk voor de 

hoogte van het detectiesignaal of de opstelling goed uitgelijnd is enjof de theoretisch 

bepaalde piekfactor K. correct is of niet. De meting in figuur 6.19 is verricht bij een 

deeltjesstroom in het hoofdvat van Ntot = 1.1·10 16 s-1. Wanneer deze deeltjesstroom wordt 

vergeleken met de gemeten intensiteit blijkt uit ons model dat de detectie-efficiency 77det,hv 

voor deeltjes vanuit het hoofdvat: 

77det,hv= 6. 7 ·10-6 (6.30a) 

en voor deeltjes vanuit de achtergrond in het detectievat: 

77det,dv = 1.6 ·10-7 (6.30b) 
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Het feit dat de verhouding tussen de waarden voor de detectie-€ffiency slechts 2.4 % 

bedraagt, terwijl de verhouding voor de ionisatie-efficiency 12 % bedraagt (zie § 6.4.3) 

wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat deeltjes die afkomstig zijn van de wanden van het 

detectievat minder efficient uit de ionisatieruimte worden getrokken door de extractor. 

vVanneer de detectiekans voor deeltjes vanuit het hoofdvat wordt vergeleken met de 

ionisatiekans uit formule (6.1) bij Ie= 1.9 mA, blijkt dat 6.5 %van de geproduceerde ionen 

ook daadwerkelijk gedetecteerd worden. Deze detectiewaarschijnlijkheid wordt met name 

beperkt door de resolutie instelling van de quadrupaaL Daarnaast is ook de kans dat een ion 

door de extractor uit de ionisatieruimte getrokken wordt en de detectiekans voor een deeltje 

in de fotomultiplier van belang. 

De conclusie die uit dit hoofdstuk getrokken kan worden is dat het detectiesignaal goed 

beschreven kan worden door het besproken model. Daarnaast is echter gebleken dat de 

intensiteit die wordt gemeten wanneer de gasstroming vanuit het multichannelarray op het 

sample gepiekt is, voor zuurstof, een factor 3.3 lager is dan wordt voorspeld. Of dit verschil 

is toe te schrijven aan een slechte uitlijning of aan het feit dat de stroming minder gepiekt 

is dan theoretisch is bepaald, moet nog nader worden uitgezocht. Het probleem is namelijk 

dat er anders nog geen uitspraak worden gedaan over de grootte van de (directe) 

gasstroming vanuit het multichannelarray op het sample en van de relatieve bijdrage tot 

het detectiesignaal van de deeltjes die vanaf het sample rechtstreeks gedetecteerd worden. 
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7 METINGEN AAN SCEPTER 

In dit hoofdstuk worden de resultaten behandeld van een aantal uiteenlopende 

metingen die in de loop van mijn afstudeerperiode zijn verricht. In § 7.1 zal worden 

ingegaan op de achtergrond in het detectievat. In § 7.2 wordt de storing die het ionenkanon 

op het detectiesignaal heeft kort besproken. § 7.3 geeft het resultaat van een meting van de 

reactie van zuurstof met silicium. Tot slot komen in § 7.4 de resultaten van een aantal 

desorptiemetingen aan bod. 

7.1 Achtergrond in het detectievat 

Nadat de opstelling recentelijk belucht was en het hoofd- en het detectievat een 

weekend lang waren uitgrestookt, is het massaspectrum van de achtergrond in het 
' detectievat gemeten (fig. 7.1a). Aangezien de druk daar 2.10-9 mbar bedroeg, mag worden 

aangenomen dat de gedetecteerde moleculen niet vanuit het hoofdvat afkomstig zijn. 

In het massaspectrum van fig. 7.1a zijn een aantal massapieken duidelijk herkenbaar, 

waaronder N2 ( M = 28) en C02 (M=44). Tussen massa 25 en 30, massa 36 en 42 en massa 

48 en 58 blijken massapieken voor te komen met een onderlinge afstand van één 

massa-eenheid. Waarschijnlijk zijn deze pieken afkomstig van de cracking produkten van 

koolwaterstoffen, namelijk ethaan, propeen en butaan. Deze moleculen zullen afkomstig zijn 

uit de wanden van de ionisator. De pieken 16, 17 en 18 kunnen worden toegeschreven aan 

water. De massapieken bij massa 19, 35 en 37 tenslotte zijn fluor- resp. chloorpieken. 

Waar de gedetecteerde fluor- en chlooratomen vandaan komen is onduidelijk. Deze 

massapieken zijn echter ook bij eerdere metingen waargenomen. met een relatief hoge 

intensiteit. 

Het detectievat is vervolgens een nacht uitgestookt door de wanden met een stookband 

te verhitten tot ongeveer 1000 C. In tegenstelling tot de normale uitstookprocedure 

(zie§ 3.1) kon nu ook de ionisater worden aangelaten. 

In figuur 7.1b en 7.1c zijn de massaspectra getoond die de volgende dag zijn gemeten op 

het moment dat het detectievat nog warm was, resp. nadat het vat was afgekoeld. Er dient 

op gewezen te worden dat de weergegeven intensiteit in fig. 7.la t/m c niet direct 

vergeleken mogen worden, omdat de detectie efficiency van de geproduceerde ionen in alle 

drie de gevallen anders is. Zo is bijvoorbeeld vastgesteld dat de detectiekans bij fig. 7.1c een 

factor 4.5 lager is dan bij figuur 7.1a. Verder kan worden opgemerkt dat de toenemende 

flank in figuur 7.lb vanaf M=45 wordt veroorzaakt door een storing in de quadrupoot 
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b: na een nacht uitstaken, op het moment dat het vat nog warm was 

c: na een nacht uitstaken, op het moment dat het vat weer was afgekoeld. 

Wanneer figuur 7.1a .en 7.1b worden vergeleken, valt onmiddellijk op dat in het tweede 

geval de pieken van N 2 en van C0 2 veel sterker zijn geworden in vergelijking met de andere 

massapieken. Nadat de wand van het detectievat is afgekoeld is de intensiteit van deze 

pieken echter weer vergelijkbaar met die van de andere pieken (zie figuur 7.lc). Hieruit 

blijkt dat C02 en N2 van de wand van het detectievat afkomstig zijn. 

Uit een vergelijking van figuur 7.la en figuur 7.1c blijkt dat na een nacht uitstoken met 

de ionisator aan, enkele massapieken fors zijn ingezakt en andere zelfs zijn verdwenen. Zo is 
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de intensiteit van de N2 piek en de C02 piek met een factor 6 ingezakt en de H20 pieken 

met een factor 4.5. De koolwaterstoffen zijn zelfs nagenoeg helemaal weggepompt, want 

veel koolwaterstofpieken blijken niet meer terug te vinden in het massaspectrum. Tenslotte 

valt op dat alleen de fluorpiek helemaal niet is ingezakt, maar zelfs hoger lijkt te zijn 

geworden! Ook de massapiek bij M=20, waarvan overigens onduidelijk is van welk molecul 

deze afkomstig is, blijkt nauwelijks ingezakt te zijn. Uit figuur 7.1 kan dus worden 

geconcludeerd dat ook met het uitstoken van het detectievat op een relatief simpele manier, 

de achtergrond in het detectievat in zeer korte tijd, namelijk één nacht, drastisch kan 

worden verminderd. 

Figuur 7.1c toont echter ook aan dat het essentieel blijft om de achtergrond in het 

detectievat zo goed mogelijk te minimaliseren: de intensiteit van de achtergrond bij een 

aantal interessante massa's (28, 32, 44) blijkt namelijk nog altijd zeer hoog. Wanneer er 

vanuit het hoofdvat deeltjes worden gedetecteerd bij één van deze massa's, zal de bijdrage 

tot het totale detectiesignaal van het achtergrondgas van het detectievat, zodoende zeker 

niet verwaarloosbaar zijn. Ondanks het feit dat het detectiesignaal binnen 5% stabiel blijft, 

maakt dit de interpretatie van het detectiesignaal zeker eenvoudig. 

De achtergrond in het detectievat blijkt in ieder geval nog te verminderen door tijdens 

de experimenten de staven van de titaanpomp twee a drie maal per dag te voorzien van een 

verse titaanlaag. De intensiteit van de meeste achtergrondpieken blijkt daardoor nog met 

een factor 1.5 à 2 te kunnen worden verlaagd. 

7.2 Storing van het ionenkanon 

Wanneer het ionenkanon bij experimenten wordt gebruikt, blijkt de achtergrond in het 

detectiesignaal toe te nemen. Deze toename blijkt te worden veroorzaakt doordat ionen 

vanuit het ionenkanon de detector kunnen bereiken zonder het detectiesysteem te passeren. 

De storing blijkt namelijk niet te kunnen worden beïnvloed door de instelling van de 

ionisator. 

Wanneer de spanning Vion in het ionenkanon hoger wordt, neemt ook de achtergrond 

in het detectiesignaal toe. Weliswaar neemt met groter wordende V10n ook de ionenstroom 

op het sample toe, (zie § ·3.2) doch de achtergrond in het detectiesignaal neemt sterker toe. 

Waarschijnlijk hangt dit samen met het feit dat met toenemende V ion de snelheid van de 

ionen groter wordt, waardoor ze minder gemakkelijk worden afgepompt. 

De storing door de ionenbundel op de achtergrond van het detectiesignaal kan met 90% 

worden verminderd. door op de achterste electrode van de afbuiglens een spanning van 

3 kVolt te zetten. Het eigenlijke detectiesignaal zal door deze verandering in de spanning 

wel nagenoeg constant blijven. 
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7.3 Reactie van silicium met zuurstof 

In § 7.4 wordt ingegaan op desorptiemetingen met verschillende gassen. Bij dergelijke 

metingen met zuurstof is geen adsorptie en desarptie waargenomen. 

Wanneer het sample echter gelijktijdig met argonionen en met zuurstof wordt 

beschoten, blijkt het detectiesignaal van zuurstof met 2.5 à 3% in te zakken. Aan de hand 

van de druk van het zuurstof in het hoofdvat, p02= 1.2·10-6 mbar, en de ionenstroom op 

het sample, Iion= 4.1 J.LA, kan worden bepaald dat er dan per 10 à 17 invallende argonionen 

van 1.5 keV, één 0 2 molecuul door het silicium wordt opgenomen. Het effect is dus niet 

groot maar wordt wel systematisch gemeten. 

7.4 Desorptiemetingen 

Op twee momenten tijdens mijn afstudeerperiode is onderzocht of er desarptie van 

gassen vanaf het sample waar te nemen was. In beide gevallen was er echter geen sprake 

van een ideale situatie. Bij de eerste serie desorptiemetingen was de detectiekans van 

moleculen nog laag (1·10-6). Daarnaast kon het sample op dat moment nog niet verder 

worden afgekoeld dan tot 150 K. Tot slot kon het sample-oppervlak voor het begin vande 

experimenten, nog niet worden schoongesputterd, omdat het ionenkanon nog niet aan de 

hoofdopstelling was aangebouwd. Bij een tweede serie metingen van zeer recente datum 

waren deze problemen weliswaar opgelost, maar restte er nog maar zeer weinig tijd voor 

verdere experimenten. 

In de eerste serie experimenten zijn de desorptiemetingen verricht door de daling in 

intensiteit van een massapiek te meten nadat de gastoevoer vanuit het multichannelarray 

onderbroken is. Hierbij mag worden verwacht dat het detectiesignaal met dezelfde exponent 

afneemt als waarmee het gasinlaatsysteem leegstroomt. (zie§ 5.5). 

In de tweede serie metingen zijn ook enkele T.D.S. metingen verricht. 

De eerste desorptiemetingen zijn verricht met N2 en C02• Voor deze beide moleculen is 

geen desarptie waargenomen, noch bij kamertemperatuur, noch bij T=160 K. Daarna is de 

desarptie van propanol en water onderzocht. Door de lage detectie efficiency bij deze 

meting en doordat deze moleculen over meerdere massa's gedetecteerd worden, bleek bij 

deze metingen het detectiesignaal te laag om een resultaat te verkrijgen. 

Tot slot van de eerste serie experimenten is gemeten met aceton. Uit deze metingen zou 

misschien geconcludeerd kunnen worden dat aceton inderdaad aan het silicium adsorbeert 

en later desorbeert. Het is echter waarschijnlijker dat de trage afval van het detectiesignaal 

wordt veroorzaakt door de desarptie van het aceton vanaf de ionisator enjof vanaf de 

wanden van het detectievat. Uit massaspectra is namelijk gebleken dat het aceton daar in 
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ieder geval wel blijft plakken en slechts langzaam desorbeert. 

In de tweede serie experimenten zijn desorptiemetingen verricht met ondermeer CF3H 

en 0 2. In beide gevallen is geen desarptie waargenomen noch bij kamertemperatuur, noch 

bij T =120 K. Bij metingen met ethanol treedt er echter wel duidelijk adsorptie en 

desarptie op. Voor T< 140 K is het detectiesignaal voor ethanol vrijwel gelijk aan 0. Het 

ethanol blijkt aan het sample (en aan de rest van de samplehouder) te adsorberen met een 

plakkans die gelijk is aan één. Tijdens een TDS meting met een constante 

temperatuursgradiënt van 1 Ks-1 blijkt het ethanol bij T = 160 K van het oppervlak te 

desorberen (zie fig.7.2). Uit de breedte op halve hoogte kan met formule (2.10) worden 

bepaald dat de bindingsenergie van het ethanol aan het oppervlak 0. 71 eV bedraagt. Deze 

energie verschilt 25% van de experimenteel bepaalde waarde uit tabel 2.1. Een mogelijke 

oorzaak voor dit verschil is een offset in onze temperatuursschaal. Het Chromel-Alumel 

thermokoppel is geijkt met een referentietemperatuur ,van 273.15 K. In onze opstelling is 

het referentiepunt van het thermokoppel echter kamertemperatuur (295 K). Het probleem 

is nu dat voor T < 150 K de thermokoppelspanning steeds minder sterk afhankelijk is van 

de echte temperatuur. Een kleine variatie in de referentiespanning kan hierdoor 

gemakkelijk een onnauwkeurigheid van enkele graden introduceren bij de omrekening van 

de thermokoppelspanning naar de temperatuur. Dit effect kan echter niet het gehele 

verschil tussen de gemeten waarden verklaren, omdat er anders een fout van 15 K in onze 

temperatuursschaal zou moeten zitten. 
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Figuur 7.2 T.D.S. spectrum voor de desarptie van ethanol vanaf silicium 

Met deze laatste meting is aangetoond dat, nu de detectiekans verbeterd is en het 

sample beter kan worden afgekoeld, het inderdaad mogelijk is om de desarptie van gassen 

vanaf het oppervlak waar te nemen. 
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8. CONCLUSIES EN VOORUITBLIK 

Als belangrijkste conclusie kan worden vermeld dat, met het uittesten en verbeteren 

van de samplehouder en het detectiesysteem, de opstelling nu helemaal gereed is voor de 

eerste experimenten. 

Uit de experimenten met de samplehouder is gebleken dat de temperatuur van het 

sample kan worden gevarieerd tussen 110 en 900 Kelvin. De minimumtemperatuur wordt 

daarbij bepaald door het warmtecontact dat het sample via de stookdraden en het 

thermokoppel met de omgevingstemperatuur maakt. Het sample kan met een constante 

temperatuurs gradiënt van 1 à 2 Ks-1 worden opgewarmd door, op grond van de meting van 

de oppervlaktetemperatuur, iedere vijf seconden de stroom door de stookdraden bij te 

regelen. De maximale temperatuur die op deze manier met een constante 

temperatuursgradiënt kan worden behaald, wordt met, name bepaald door een begrenzing 

van de stroom door de stookdraden op 3A. Het grootste probleem met de huidige 

samplehouder is dat het nu ruim één uur duurt voordat sample na verhitting weer is 

fgekoeld tot zijn minimumtemperatuur van 110K. 

Het detectiesysteem in de opstelling is uitgetest en geoptimaliseerd. Op dit moment 

bedraagt de detectiekans voor een deeltje vanaf het sample 6.5 -10-s. Daarnaast is er een 

theoretisch model opgesteld om te kunnen bepalen hoe groot de bijdrage tot het 

detectiesignaal is van deeltjes die rechtstreeks van het sample afkomstig zijn. Met dit 

model blijkt het gemeten detectiesignaal bij een radiële verplaatsing van de detector goed 

beschreven te kunnen worden. Op grond van dit model wordt verwacht dat het 

detectiesignaal voor 0 2 een factor 6.2 hoger is wanneer het gas in het hoofdvat op het 

sample is gericht dan wanneer het gas van het sample af is gericht. Experimenteel is echter 

vastgesteld dat de verhouding tussen deze beide signalen slechts 1.9 bedraagt. Dit verschil 

wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat het gasinlaatsysteem, het sample en de detector 

onderling niet goed zijn uitgelijnd, of misschien doordat de gasstroom uit het 

multichannelarray minder gepiekt is dan theoretisch wordt verwacht. Het waargenomen 

verschil vormt een essentieel probleem, aangezien nu niet nauwkeurig kan worden bepaald 

hoe groot de deeltjesflux vanuit het gasinlaatsysteem op het sample is. Er zal daarom nog 

nader onderzoek moeten worden gedaan op dit punt. 

De leegstroming van het gasinlaatsysteem, die bepalend is voor de drukdaling van het 

hoofdvat, is doorgemeten voor verschillende gassen. De resultaten hiervan stemmen overeen 

met de theorie. 

Tenslotte is met een meting met ethanol aangetoond dat ook in SCEPTER met 

thermische desarptie spectroscopie, desarptie van gassen vanaf het sample kan worden 

gemeten. 
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Als eerste zal nu op korte termijn het etsen van silicium door XeF 2 worden onderzocht, 

in combinatie met ionenbombardement. Na de aanbouw van de radicalenbron in juli zal 

vervolgens ook de invloed van de CF x- radicalen op het etsproces bepaald kunnen worden. 
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APPENDIX A Bepaling van het electrisch veld loodrecht op een electronenbundel. 

vVe gaan het electrisch veld loodrecht op een oneindig lange electrenenbundel 

berekenen (zie figuur Al). Daarbij veronderstellen we in eerste instantie dat de 

x-component van het E-veld verwaarloosbaar is ten opzichte van de z- component. Ey = 0 

aangezien de bundel oneindig is verondersteld. 

d/2] 

-dl~] 

Figuur Al Schematische weergave van de electronenbundel. 

Volgens een van de Maxwell-vergelijkingen geldt er nu: 

I ~ dv · = I (E. -n) dA (A.l) 

Hierin is n de normaalloodrecht op een oppervlak. Voor z > d/2 en z < -d/2, waarbij z 

de afstand loodrecht op het midden van de electrenenbundel is, geldt dat p = 0. Binnen de 

electrenenbundel veronderstellen we dat we p constant is. p kan dan worden geschreven als 

I 
p = v;r.a (A.2) 

waarbij Ie de electraenenstroom in het electronenkanon is, Ve de snelheid van de electrenen 

en 1 end de lengte en.de breedte van de bundel (zie figuur A.l). 

Toegepast op het Gauss-doosje in figuur A.l volgt nu dat voor -d/2 < z< d/2 

ofwel 

(A.3a) 

en voor z > I d/21 
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ofwel 

(A.3b) 

De potentiaal in de ionisatieruiomte ten opzichte van de as van de electrenenbundel 

.0. V wordt nu gegeven door: 

Z =Z 

.0. V = - f E( z) dz 
z=O 

voor -d/2 < z < d/2 (A.4a) 

en 

z > I d/21 (A4.b) 

In ons geval staan de gazen wanden in de ionisator op dezelfde spanning als de rest van 

de ionisatieruimte. Het maximale potentiaalverschil ten opzicht van de bundelas is dan met 

Ie= 1.5 mAmp, Ee= 100 eVolt, l = 25 mm, d = 3 mm en z = 2.5 mm: 

L1 V max = 1.4 Volt 

Aangezien de potentiaallijnen in de ionisator gesloten curves moeten vormen, zullen de 

equipotentiaallijnen globaal verlopen als in figuur A.2. Om alle ionen uit de ionisator te 

trekken zal er op de extractie-electrode dus een spanning L1 V max ten opzichte van de 

ionisatieruimte gezet moeten worden. 

bovenaanzicht 
gaas .. 

ionisatieruimte extraeter 

Figuur A.2 Schematische weergave van het potentiaalverloop in de ionisator. 
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APPENDIX B Doordingen van het electrische veld in de ionisatieruimte. 

Om het effect van het doordringen van het electrische veld in de ionisatieruimte te 

benaderen, bekijken we de situatie bij een geleidende plaat met daarin een cirkelvormig gat 

van 1.5 mm (zie figuur Bl). 

Figuur BJ 

5 

.... ~:::.._-------~~eleidende plaat 

r Eo 
-5 gloeidraad 

Schematische weergave van het gehanteerde model voor de bepaling het 

doordringen van het electrische veld in de ionisatieruimte. 

De potentiaal tussen de gloeidraad en de plaat wordt voor -5 mm < z < 0 mm bepaald 

door de pierce electroden rondom de gloeidraad: 

I z 14/3 
V(z) =- Vanode 5 (B.l) 

Hierbijis-Vanode de spanning op de gloeidraad ten opzichte van de geleidende plaat. We 

veronderstellen dat deze plaat zelf op een spanning van 0 Volt staat. 

Uit formule (B.l) volgt dat het electrische veld bij de gloeidraad E0 wordt gegeven 

door: 

Eo= E(z = -5 mm) = - ~ Vagode 

Voor z >> 0 wordt de ruimte veldvrij verondersteld, dus E 1 = 0. 
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De potentiaal op de as van een cirkelvormig gat wordt voor z > 0 mm gegeven door 

(JAC75): 

V(z) = (Eo-7f E 1) r [ 1- ~ arctan ~] (B.2) 

Hieruit volgt dat het electrisch veld in de ionisatieruimte voor z > 0 mm kan worden 

benaderd door: 

E(z) = - ~ = (Eo- Et) r [..!. arctan.!: z J 
u z 7f r z - z2+ r2 

= --4 -y anode r [..!. arctan.!: z ] 
1 !J 7f r z - z2+ r 2 (B.3) 

waarbij r = 1.5 mm. 
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