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SAMENVATTING 

Akoestische technieken voor analyse van preparaten hebben de 

laatste jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt, mede door de 

mogelijkheid om niet-destructieve diepteprofielen te maken. Dit 

verslag behandelt een poging om een van deze technieken, te weten 

Scanning Electron Acoustic Microscopy, te implementeren op een 

electronenmicroscoop. Het is gelukt om met een continue bundel een 

afbeelding van preparaten te maken. Voor deze manier van afbeelden is 

een model ontwikkeld dat de contrastwerking kan verklaren. Het grote 

nadeel van het werken met een continue bundel is dat door de trage 

verschijnselen de resolutie slecht is en dat het niet mogelijk is om 

diepteprofielen te maken. Daarvoor moet de bundel gechopped worden. 

Hiervoor is in principe alles aanwezig, doch door een storing 

{hoogstwaarschijnlijk aardlus) is dat tot dusver niet gerealiseerd. 



-1-

Inleiding 

Hoofdstuk 1 : Scanning Electron Acoustic Microscopy 

1.1 Principe van de techniek 

1.2 Theorie van de contrastmechanismen 

1.2.1 : Omzetting van thermische in 

akoestische golven 

1.2.2 Koppeling door middel van het 

piëzoëlectrisch effect 

1.2.3 Koppeling door middel van electre

strictie 

1.2.4 Vergelijking van de drie modellen 

Experimentele bewijzen 

1.2.5 Model voor contrastvorming met een continue 

~g 

3 

5 

5 

6 

6 

10 

12 

15 

bundel; Thermisch model 17 

1.3 Toe~ssingsmogelijkheden voor SEAM 21 

Hoofdstuk 2 : Experimentele beschrijving 

2.1 Rasterelectronenmicroscopie 

2.2 Chopping device 

2.2.1 : Contaminaties 

2.3 : De detector 

Hoofdstuk 3 : Resultaten 

3.1 Chopping device 

3.2 De detector 

3.3 Electrenenakoestiek 

23 

23 

25 

28 

30 

33 

33 

34 

35 



-2-

Conclusies en aanbevelingen 

Literatuuroverzicht 

Appendices 

A : Berekening van het temperatuurverloop in het 

Thermal Wave model 

B Toelichting ontwerp chopping device 

C Toelichting ontwerp detector 

44 

46 

48 

49 

54 

56 



-3-

INLEIDING 

Bij het onderzoek aan grenslagen worden veelal destructieve 

methoden gebruikt. Deze methoden zijn gebaseerd op sputterprocessen 

onder gelijktijdige toepassing van oppervlaktegevoelige technieken 

zoals Secondary Ion Mass Spectrometry, Auger Electron Spectrometry, 

Low Energy Ion Speetrometry etc. De resultaten van dergelijke methoden 

zijn vaak moeilijk te interpreteren, mede doordat het sputterproces 

niet geheel te voorspellen is. Daarnaast is het destructieve karakter 

van het sputterproces een groot nadeel. 

Deze problemen geven aan dat er een zekere behoefte bestaat aan 

een non-destructieve methode waarmee aanvullende diepteprofielen 

(informatie) verkregen kan worden. Het signaal van de plaats waar de 

informatie gegenereerd wordt zal echter door het preparaat getrans

porteerd moeten worden om gedetecteerd te kunnen worden. In het 

recente verleden zijn hiervoor een aantal methoden ontwikkeld die 

gebaseerd zijn op geluids- enlof warmtegolven. Deze technieken zijn 

o.a. Scanning Acoustic Microscopy (SAM), Photo Acoustic Microscopy 

(PAM) en Scanning Electron Acoustic Microscopy (SEAM) (zie o.a. 

Balk [BAL 86.1]). 

r----L--------------------~-~~ piëzoëlectrisch kristal 
saffier 

koppel 

medium ~~----~ 

(water 

preparaat 

Figuur 1 detector-configuratie bij SAM 
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Bij de eerste van deze technieken, SAM, wordt een geluidsgolf 

gefocusseerd op het preparaat (zie ook fig 1). De golf wordt gegene

reerd met een piëzoëlectrisch kristal, gefocusseerd door een lens van, 

in het algemeen, safier en via een koppelmedium (bijv. water) overge

bracht naar het preparaat. Detectie kan gebeuren met hetzelfde systeem 

als de generatie, waarbij het piëzoëlectrisch kristal nu de geluids

golf omzet in een electrisch signaal, of met een tweede detector. 

Diepteprofilering geschiedt door bij de gereflecteerde golf fase of 

tijdafhankelijk te meten. Het preparaat wordt afgerasterd door het ten 

opzichte van de generator/detector te bewegen. 

Bij Photo Acoustic Microscopy wordt gebruik gemaakt van de 

omzetting van thermische in akoestische golven. Een laserbundel wordt 

gefocusseerd op het preparaat. Door deze bundel nu te choppen is er 

een periodieke aanvoer van energie, die omgezet wordt in warmte. 

Afvoer van de warmte zal geschieden door de thermische geleiding. 

Hiermee is een periodieke warmtebron gecreëerd. Periodiek toe- en 

afnemen van de temperatuur betekent dat het materiaal periodiek zal 

uitzetten en inkrimpen, en dus dat er een akoestische golf gegenereerd 

wordt waarmee de informatie overgebracht kan worden. Op dit principe 

zal nog terug gekomen worden als het Thermal Wave model aan de orde 

komt. Het rasteren van het preparaat zal weer gebeuren door het 

preparaat ten opzichte van de bundel te bewegen, of door de bundel met 

behulp van spiegels af te buigen. 

Over de derde genoemde techniek (Scanning Electron Acoustic 

Microscopy) zal dit verslag handelen. Het principe is vergelijkbaar 

met PAM, zij het dat nu de electrenenbundel gechopped en gerasterd 

wordt. Deze techiek zal in de volgende hoofstukken behandeld worden. 

Daarnaast zullen de technieken kort met elkaar vergeleken worden en 

zal aandacht worden besteed aan de (vele) toepassingsmogelijkheden die 

SEAM heeft. 



-5-

HOOFDSTUK 1: SCANNING ELECfRON AcnUSTIC MICROSCOPY 

~ Principe van de techniek 

Bij SEAM wordt een periodiek gechopte electrenenbundel op het 

preparaat geschoten. De akoestische golven die daardoor gegenereerd 

worden (de manier waarop wordt verderop behandeld) hebben in het 

algemeen dezelfde frequentie als de chopfrequentie, of hogere harmo

nischen daarvan. De akoestische golven worden met behulp van een 

piëzoëlectrisch kristal omgezet worden in een electrisch signaal, dat 

vervolgens versterkt wordt. De signaal-ruisverhouding wordt verbeterd 

door het signaal door middel van een lock-in versterker met de 

referentiespanning (te weten de stuurspanning voor de chopper) te 

vergelijken. De lock-in maakt het tevens mogelijk om fasegevoelig te 

meten, hetgeen gebruikt kan worden voor het maken van diepteprofielen. 

Dit signaal wordt vervolgens met een monitor zichtbaar gemaakt. De 

experimentele opstelling is geschetst in figuur 2, naar voorbeeld van 

Balk en Kultscher [BAL83] en Brandis en Rosencwaig [BRASOJ. 

I I 
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Figuur 2 opstelling voor SEAM 
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1.2 Theorie van de contrastmechanismen 

De vraag rijst welke mechanismen een rol spelen in de beeld

vorming. Tot voor kort gebruikte men slechts één model: dat van de 

omzetting van thermische in akoestische golven zoals dat ook voor 

Fotoakoestiek geldt, het Therrnal Wave model. Vandaar dat de technieken 

PAM en SEAM samen onder de naam Therrnal Wave Microscopy gebracht 

waren. Recentelijk hebben Kultscher en Balk voor SEAM er twee modellen 

aan toegevoegd. In dit verslag zullen de volgende modellen voor 

contrastmechanismen aan de orde komen: 

-1- Omzetting van de thermische in akoestische golven, 

-2- Piëzoëlectrische koppeling tussen de electrenenbundel 

en het materiaal, 

-3- Koppeling van de electrenenbundel met de overschotsladings

dragers door middel van electrostrictie. 

Deze drie zullen in de volgende paragrafen nader toegelicht worden 

Bovendien zal een model geïntroduceerd worden waarin een contrast

mechanisme behandeld wordt voor het geval dat de bundel niet gechopped 

wordt. Dit vanwege de verkregen resultaten. 

1.2.1 Omzetting van thermische in akoestische golven 

In het algemeen wordt aangenomen dat de omzetting van thermische 

in akoestische golven als volgt in zijn werk gaat. Tijdens de aanvoer 

van electrenen zal het preparaat lokaal opwarmen en dus uitzetten. Als 

de aanvoer gestopt wordt zal door thermische geleiding het preparaat 

weer afkoelen en het dus weer inkrimpen. Het lokaal uitzetten en 

inkrimpen heeft een geluidsgolf door het preparaat tot gevolg die met 
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behulp van een piëzoëlectrisch kristal gedetecteerd kan worden. Dit 

model wordt in de literatuur aangeduidt met het Thermal Wave model en 

is nader uitgewerkt door o.a. Nguyen en Rosençwaig [NGU85] en Holstein 

[HOL85]. 

Hierbij wordt uitgegaan van een harmonische puntwarmtebron op het 

oppervlak van een halfoneindig driedimensionaal preparaat (in feite 

wordt aangenomen dat de dikte van het preparaat veel groter is dan de 

thermische golflengte). De thermische golven kunnen dan beschreven 

worden door de volgende differentiaalvergelijking: 

8T 
p C Bt = a AT + Q(R) -1-

waarin T de temperatuur is, p de massadichtheid, C de warmte

capaciteit, a de warmtegeleidingscoëfficiënt, Q de brontem (= Q •eiwt) 
0 

en R de afstand tot de oorsprong. Als de warmteafvoer naar de ruimte 

boven het preparaat verwaarloosd wordt (:er is een vacuüm en slechts 

verwaarloosbare warmtestraling) dan dient voldaan te worden aan de 

volgende randvoorwaarde : 

[:)9=0 = 0 -2-

waarinede polaire hoek is (zie fig 3). 

z 

Figuur 3 coördinaten 
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Vanwege de cylindersymmetrie van het probleem geldt 

öT = 0 
8.p -3-

waarin .p de azimutale ruimtehoek is.Deze randcondities maken een 

herformulering van het probleem mogelijk naar een bolsymmetrisch 

probleem, waarin de bronterm dan verdubbeld moet worden. De oplossing 

hiervan wordt dan gegeven door : 

T(R,t) = -4-

waarin 

~ 
_ [ wpC ) 

T- 2a -5-

Voor de afleiding van deze formules wordt verwezen naar Appendix A. 

De signaalsterkte (F) kan vervolgens bepaald worden door de 

integratie van het effect van alle uitzettingen : 

F = JJJ; dv 

V 

-6-

waarbij f de kracht per eenheid van volume is en V het volume. De 

kracht per eenheid van volume kan als volgt geformuleerd worden (zie 

Holstein [HOL85]) : 

~ -aE 
f = 1-21-l -7-

met a is de coëfficiënt van thermische expansie, E de Young's modulus 

en 1-1 de Poison ratio. 
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Voor het meetsignaal is alleen de z-cornponent van belang, dus de 

gradiënt in de z-richting (8f/8z). Onder aanname dat de thermische 

golflengte (ö) veel kleiner is dan de akoestische (À) (ó=l/T((À), kan 

de bron als een puntbron in de z-richting worden beschouwd. Combinatie 

van -4-, -6- en -7- levert tenslotte op dat de totale kracht (F) 

gelijk is aan : 

a E Qo iwt i(~~-n~) 
F = ~~--:-~=;:;;;:;::::- e e 

(1-2j.L) J wpCK 
-8-

Bij deze berekening is impliciet aangenomen dat o.m. de uitzet

tingscoëfficiënt onafhankelijk van de temperatuur is. Zeker bij hogere 

energiedichtheden zal aan deze aanname niet meer voldaan worden, 

hetgeen zal resulteren in de generatie van hogere harmonischen, omdat 

daar de lineaire wetten niet meer opgaan. 

De resolutie van de afbeelding op basis van de thermisch akoes

tische omzetting zal in het algemeen bepaald worden door een aantal 

grootheden, te weten 

-1- de bundeldiameter (Db). 

-2- het volume waarin de electrenen geabsorbeerd 

worden (Ds). 

-3- de thermische diffusielengte ( ö = J 2a/pCw ). 

Cargill [CARSOJ sugereert om deze drie factoren te combineren tot 

een effectieve brondiameter (D) : 

-9-

Deze diameter stelt een maximum aan de resolutie. 
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Het is in principe mogelijk om toch een grotere resolutie te 

krijgen en wel door de hogere harmonischen te bestuderen. Immers, de 

hogere harmonischen worden vooral gegenereerd op plaatsen waar hoge 

energiedichtheden aanwezig zijn ( dus waar de lineaire wetten niet 

meer opgaan ), en dus in het algemeen beperkt zijn tot het centrum van 

de zöne waar de kinetische energie van de electronen geabsorbeerd 

wordt, zie bijvoorbeeld Balk, Davies en Kultscher [BAL84.1] en Balk en 

Kultscher [BAL84.2]. 

Koppeling door middel van het piëzoëlectrisch effect 

In piëzoëlectrische materialen zal door een tijdafhankelijk 

inhomogeen veld een akoestisch signaal gegenereerd worden. Het 

inhomogene veld kan door twee meebanismes veroorzaakt worden, te 

weten : 

-1- de lokale verdeling van geabsorbeerde primaire electronen, 

-2- de door de primaire electronen gegenereerde electron-gat 

paren. 

Vanwege het waarschijnlijk belang van het tweede mechanisme ( een 

geabsorbeerd primair electron met een energie van 30 keV geeft 10.000 

electron-gat paren [KUL86]) zal dit mechanisme hier nader uitgewerkt 

worden. We nemen hierbij aan dat een of ander mechanisme ( bijvoor

beeld de verschillende mobiliteiten van de electronenen gaten ) er 

een ladingsscheiding optreedt : 

P(L) = -q [ ne(L) - np(L) ], -10-

waarin p(r) de ruimteladingsdichtheid is, q de eenheidslading, ne de 
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valentieëlectronen- en np de gatenconcentratie, en r de plaatsvector. 

Het electrisch veld E(r) dat door deze ladingsverdeling veroorzaakt 

wordt is : 

E(r) = ~1- JJJ p(r.) 
47Té.Q 

V 

-
r - _r' 

d3r' 
Ir- r'l 3 

-11-

waarin e. 0 de permittiviteit van het vacuüm is. 

Om een indruk te geven van de werking van dit contrastmechanisme 

zonder direct in veel rekenwerk te vervallen, zal het model nu 

eendimensionaal behandeld worden, bovendien zullen de volgende 

aannames gemaakt worden : 

-a- het medium is isotroop, 

-b- de vaste stof is halfoneindig. 

De spanning a in het materiaal kan als volgt geformuleerd worden 

a = cs - eE 

waarin c de elastische stijfheidscanstante is, s de rek van het 

materiaal en e de piëzoëlectrische spanningsconstante, en E de 

electrische veldsterkte. 

De bewegingsvergelijking is 

-12-

-13-

waarbij u de verplaatsing van een deeltje is. De rek van de stof is 

gelijk aan : 



_8u 
s = az 

-12-

Combinatie van de voorgaande vergelijkingen levert tenslotte 

e 
p 

8E(z,t} 
az 

-14-

-15-

waarin v de snelheid van de golfvoortplanting is. Uit deze 

vergelijking blijkt het signaal evenredig met het electrisch veld zal 

zijn. Dit mechanisme is dus lineair. 

De resolutie die met dit mechanisme behaald kan worden, wordt 

bepaald door het dissipatievolume van de primaire electronen, vergroot 

met de diffusielengte van de ladingsdragers {1 .. 5~). Ook hier geldt 

dat de benadering opgaat voor een kleine energiedissipatie. In het 

centrum van de dissipatie zal deze benadering weer niet opgaan, 

resulterend in hogere harmonischen, met een grotere resolutie. 

1.2.3 koppeling door middel van electrostrictie 

Electrostrictie is het verschijnsel dat de lengte van de vaste 

stof verandert bij het aanleggen van een electrisch veld door de 

deformatieafhankelijkheid van de permittiviteit. Volgens 

Luymes [LUY82] geldt : 

-16-

waarin l de electrostrictieconstante is en E. de componenten van het 
1 

electrisch veld. Voor het eendimensionale geval wordt dit dan : 
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AL. E2 __). = l -17-
L. 

J 

Het effect van de electrestrictie op het akoestisch signaal wordt 

door Kultscher [KUL86] bepaald via de vrije energie. Bij dit model 

worden dezelfde aannames gemaakt als bij de piëzoelectrische 

koppeling. De generatie van het electrisch veld kan ook volgens 

dezelfde principes. 

Voor de vrije energie per volumeëenheid (F) geldt 

dF = -SdT + (dp + !_ EdD 417' -18-

waarins de entropie per volume eenheid is, r de chemische potentiaal, 

en D de diëlectrische verplaatsing. Voer nu de variabele F in : 

- 1 
F :: F- 417' ED -19-

Dan geldt 

F = -SdT + (dp - !17' DdE -20-

Integratie hiervan met behulp van D = éE geeft voor nonpyroëlectrische 

en nonpiëzoëlectrische materialen : 

-21-
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De deformatieafhankelijkheid van de permittiviteit is 

é = é + as r 

waarin a een constante is en s de rek ( zie o.a. Shirane et-

al. [SHI51] ). Voor kleine variaties in de F met constante 

temperatuur, geldt : 

öF = !v DöE + ~~ ös 

Volgens Landau en Lifschitz [LANSOJ geldt voor de spanning 

- [aF] 1 
a= F + as T,E + 4v ED 

en dus door combinatie van -21-, -22- en -23-: 

a = a + L ( é - a) E2 
0 8Tr 0 

waarmee de bewegingsvergelijking er als volgt uit ziet 

_E. ,. ___ -_a;;;.__ 

Svp 

-22-

-23-

-24-

-25-

-26-

Uit deze bewegingsvergelijking blijkt dat dit verschijnsel niet-line

air is ten gevolge van de term aE2 /az. Dit in tegenstelling tot het 

Thermal Wave- en het piëzoëlectrische model. Bijgevolg zal het dan 

ook pas in de tweede harmonische zichtbaar zijn. 
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De resolutie hier wordt door dezelfde variabelen bepaald als bij 

de hogere harmonischen van het piëzoëlectrische model en is dus ook 

onafhankelijk van de chopfrequentie. 

Vergelijking van de drie modellen; experimentele bewijzen 

In tabel I wordt een vergelijking gegeven van de in de vooraf

gaande paragrafen beschreven modellen, wat betreft de karakteristieke 

grootheden en eigenschappen. 

Bewijzen voor het tweede en derde model zijn er nog niet veel, 

gezien de recente datum. Toch zijn er duidelijke aanwijzingen voor het 

bestaan ervan. Voor metaalpreparaten is er een duidelijke afhankelijk

heid van de resolutie van de frequentie, en wel omgekeerd evenredig 

met de wortel ervan. Dit is wat op grond van het thermal wave model 

verwacht wordt. 

bij piëzoëlectrische materialen en sommige halfgeleiders blijkt de 

resolutie onafhankelijk te zijn van de frequentie in het gebruikte 

frequentiegebied. Dit effect kan echter niet verklaard worden met een 

zodanige verkleining van de thermische golflengte dat deze kleiner 

wordt dan de bundeldiameter en het spreidingsgebied van de electronen. 

Een andere aanwijzing voor het voorkomen van het piëzoëlectrisch 

mechanisme is dat bij een p-n-junctie in een piëzoëlectrisch materi

aal, als gerasterd wordt, de fase 180° draait als de junctie 

gepasseerd wordt. Doordat in het ene gebied de gaten en in het andere 

de elec-trenen de meerderheidsladingsdragers zijn, wordt het 

gegenereerde veld van teken omgedraaid. Omdat het piëzoëlectrisch 

effect polariteit-afhankelijk is, zal een fasedraaiïng van 180° in 

deze situatie inderdaad te verwachten zijn. 



Tabel 1 Vergelijking van de modellen voor contrastmechanismen 

model gegenereerde stuwende kracht koppelparameters 
grootheid 

thermal wave warmte T(z, t) temperatuurgradiënt 8T thermische expansie 
éJz coëfficiënt a 

elasticiteits 
coëfficiënt E 

piëzoëlectrische ruimteladings- electrische veldsterkte piëzoëlectrische 
koppeling dichtheid p(z,t) gradiënt éJE spanningscoëffiënt e 

éJz elastische stijfheids-
coëfficiënt c 

koppeling door ruimteladings- gradiënt van het kwadraat permi ttivi tei t Eo 

electros tricUe dichtheid p(z,t) van de electrische elastische stijfheids 
veldsterkte éJE2 coëfficiënt e 

éJz 

-~ - ----·--- --- - -

resolutie bepalende 
grootheden 

bundeldiameter 
absorptiegebied van de 

electronen 
thermische golflengte 

bundeldiameter 
absorptiegebied van de 

electronen 
vrije weglengte van de 

ladingsdragers 

bundeldiameter 
absorptiegebied van de 

electronen 
vrije weglengte van 

ladingsdragers 

~~-- - - - -- -

I 
....... 
0> 
I 
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Voor de afbeeldingen volgens het mechanisme van de electrostrictie 

geldt dat het oplossend vermogen vergelijkbaar moet zijn met dat van 

andere technieken, zoals Electron Beam Induced Current en Cathodo

luminescentie. Bij deze technieken is eveneens de electronendif

fusielengte bepalend voor de resolutie. Vergelijking van deze 

technieken met SEAM afbeeldingen van silicium en samengestelde 

halfgeleiders laten dit inderdaad zien. Bovendien is het effect alleen 

zichtbaar in de tweede harmonische hetgeen ook klopt. 

1.2.5 Model voor contrastvorming met een continue bundel; 

Thermisch model 

Het is ook mogelijk om zonder de bundel te choppen contrast te 

krijgen. In deze paragraaf zal een model ontwikkeld worden dat de 

experimentele resultaten kan verklaren. Hierbij is uitgegaan van een 

thermisch model, doch vergelijkbare redenaties zijn ook voor een 

piëzoëlectrisch en een electrostrictisch model te houden. 

Als de bundel over het preparaat gerasterd wordt zal er energie 

gedissipeerd worden. Dit resulteert dan lokaal in het opwarmen van het 

preparaat en dus in het uitzetten van de vaste stof. Als gevolg 

hiervan is natuurlijk weer een akoestische golf te verwachten. Echter 

op de plaatsen waar de bundel reeds geweest is zal het preparaat 

afkoelen, en inkrimpen. Ook dit resulteert in een akoestische golf, 

zij het met de amplitude de andere kant op als bij het uitzetten. Deze 

twee effecten zullen samen het signaal bepalen dat door het 

piëzoëlectrisch kristal gegenereerd wordt. 

De signaalsterkte zal door dezelfde grootheden bepaald worden als 

bij de hiervoor behandelde modellen. Indien het signaal onstaat door 

thermische effecten dan geldt daarvoor de volgende vergelijking 
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Waarin ~ de plaatsvector is en ysde rastersnelheid op het preparaat. 

In principe is de kracht die van het preparaat afkomt weer (formules 

6 en 7) 

~ 

F = III; dV 

V 

met 

Beschouw nu het volgende experiment. Op t=Ü wordt de electronen

bundel aangezet waarna de bundel zich met constante snelheid v over s 
een homogeen preparaat beweegt. In het begin zal het preparaat door 

warmtedissipatie uitzetten, en ontstaat een akoestisch signaal. Ten 

gevolge van afkoeling zal na verloop van tijd een evenwicht ontstaan 

tussen het signaal dat op de plaats van de bundel gegenereerd wordt en 

het signaal dat ten gevolge van de afkoeling op de rest van de lijn 

plaats vindt. Immers het piëzoëlectrisch kristal detecteert slechts 

veranderingen van de mechanische spanning (grad F) in het materiaal. 

Op grond van deze beschouwing is te verwachten dat het signaal in dit 

geval ongeveer het verloop zal hebben als geschetst in fig 4. 
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Figuur 4 ---akoestisch signaal (A) als functie van de 

tijd bij een scan over een homogeen 

materiaal als op t=O de bundel wordt 

aangezet. 

--Uitzetting (u) als functie van de tijd. 

De uitzetting in deze figuur moet worden gezien als een volumeëxpansie 

van het preparaat. Wordt na verloop van tijd, zeg op t=t de bundel a 
uitgezet dan valt de drijvende kracht van opwarming weg en zal ten 

gevolge van de afkoeling het signaal omkeren (zie fig 5). 

De uitzetting is afhankelijk van een aantal materiaalgrootheden 

- de warmtegeleiding, 

-de warmtecapaciteit, 

-de thermische uitzetting. 

Daarnaast spelen nog een aantal zaken mee in de signaalsterkte 

-de elasticiteit van het materiaal, 

de vorm van het oppervlak (bijv de warmteafvoer is anders op de 

top van een berg dan in een dal). 



Aj 

-20-

.... ~ 
~ ,. . \ 

\ 

' " 
' 

' ... ... ... ... .... .... -

'ru I 
I 
I 

Figuur 5 --- akoestisch signaal (A) als functie van de 

tijd bij een scan over een homogeen 

materiaal als op t=O de bundel wordt 

aangezet, en op t=t weer uit. 
a 

--uitzetting (u) als functie van de tijd. 

Het voorgaande zal aan een aantal zaken getoetst worden. Er wordt 

uitgegaan van het messingpreparaat met een soldeerbaan erin. Dan is op 

grond van de voorgaande beschouwing te verwachten dat het signaal bij 

de overgang van messing naar tin een signaal te zien geeft. Balk 

[BAL86.3] geeft aan dat messing een hoge signaalopbrengst heeft. Op 

grond daarvan mag verwacht worden dat het tin minder signaal levert, 

en dus het signaal kleiner maakt. 

Een ander aspect is de ruwheid van het oppervlak dat ook voor 

contrast kan zorgen. Het is in te denken dat bovenop een "dijk" de 

warmteafvoer minder snel verloopt dan in een "dal" (zie fig 6). Immers 

de warmte kan op een "dijk" alleen afgevoerd worden naar onderen en 

loodrecht op het vlak van tekening terwijl in een "dal" dat ook naar 

opzij kan gebeuren. 



Figuur 6 warmteafvoer van een puntbron bij verschillende 

geometrieën 

Daardoor zal de warmtegradiënt in het eerste geval groter zijn dan in 

het tweede. Maar aan de andere kant zal in het tweede geval de 

warmtegradiënt veel efficiënter omgezet worden in een mechanische 

spanning, en daarmee voor een groter signaal zorgen. De "dijk" kan 

namelijk eenvoudig naar boven expanderen terwijl dat bij het dal niet 

kan. Aangezien de twee effecten een tegengestelde werking hebben zal 

niet op voorhand aan te geven zijn welke van de twee zal domineren 

Een ander probleem onstaat als er geen sprake van een "dijk" is maar 

van een enkele "bult". In dat geval is de warmteafvoer weer anders, 

namelijk alleen naar beneden, en niet ook loodrecht op het vlak van 

tekening. Ook de spanningsopbouw zal anders verlopen. Het zou kunnen 

zijn dat de signaalopbrengst in dit geval anders is dan in het geval 

van een "dijk" 

1.3 Toepassingsmogelijkheden voor SEAM 

Hiervoor zijn al een aantal toepassingsmogelijkheden van SEAM 

vermeld zoals het maken van een niet destructieve dieptescan. Balk 

[BAL86.2] geeft een uitgebreide lijst van mogelijkheden waarvan een 

aantal hier toegelicht zal worden. 
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De techniek is uitermate geschikt voor het bestuderen van fouten 

in geïntegreerde schakelingen. Een scheurtje onder het oppervlak dat 

vaak direct leidt tot falen, wordt door SEAM onmiddellijk afgebeeld, 

terwijl andere technieken slechts het directe oppervlak afbeelden. 

Bovendien is het mogelijk om gedoopte gebieden direct te onderscheiden 

van niet gedoopte als gevolg van een variatie in de warmtegeleidings

en de elasticiteitscoëfficiënt. 

In polykristallijn materiaal is het mogelijk om de korrelgrenzen 

af te beelden. Bij polykristallijn silicium is het mogelijk gebleken 

om in de tweede harmonische, zones met hogere en lagere zuurstof- en 

koolstofconcentraties aan tonen (mechanisme van electrostrictie). 

Buiten de halfgeleiders zijn er ook toepassingen. Zo blijkt het 

mogelijk te zijn om magnetische domeinen aan te tonen in transforma

torstaal. O.a. ter bescherming van het materiaal worden deze vaak van 

coatings voorzien. Met SEAM is het mogelijk om de domeinen te bestu

deren zonder de coatings te verwijderen en daarmee het materiaal te 

beïnvloeden. Hieruit volgt ook dat het beeld van de contrastmecha

nismen nog niet geheel compleet is. 

Tenslotte is het mogelijk om weggeslepen nummers weer zichtbaar te 

maken met behulp van SEAM. O.a. in wapens en auto's worden nummers in 

het metaal geslagen die wel eens weggeslepen worden. Bij het inslaan 

worden in het materiaal spanningen gecreëerd. Doordat bij metalen het 

signaal door thermische en elastische effecten bepaald wordt, zullen 

variaties in de elasticiteitscoëfficiënt ten gevolge van spanningen 

een afbeeling geven van het verwijderde nummer. 
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HOOFDSTUK 2 EXPERIMENTELE BESCHRI.IVING 

De SEAM-optie wordt ingebouwd in een Cambridge stereoscan 600 

rasterelectronenmicroscoop. Hiervoor moesten een aantal onderdelen 

ontworpen worden, de beschrijving daarvan wordt gegeven in dit 

hoofdstuk. Maar eerst zal de electronenmicroscoop nader beschouwd 

worden. 

2.1 Rasterelectronenmicroscopie 

Bij rasterelectronenmiscroscopie {= §canning glectron Microscopy ) 

wordt een electronenbundel over het oppervlak van het preparaat 

gerasterd {voor electronenmicroscopie zie bijvoorbeeld Reimer 

[REI86]}. Van de electronen die door de bundel van het oppervlak 

losgemaakt worden, wordt vervolgens een afbeelding gemaakt. Het 

voordeel van de electronenmicroscopie ten opzichte van de optische is 

de veel grotere scherptediepte. Bovendien is de maximaal haalbare 

resolutie veel beter. Bij het gebruikte apparaat is de scherptediepte 

300 maal groter dan bij een optische microscoop en de resolutie beter 

dan 25 nm. 

De werking van de electronenmicroscoop is als volgt. Een electre

nenkanon produceert een bundel met een effectieve diameter van 50 ~m. 

Deze bundel wordt vervolgens door twee condensorlenzen opgerekt {zie 

fig 7) waarna hij door een laatste lens op het preparaat gefocusseerd 

wordt. 

De electronen uit de bundel kunnen door het preparaat zowel 

gereflecteerd als geabsorbeerd worden. Bij beide processen kunnen 

electronen losgemaakt worden uit het oppervlak van het preparaat. deze 

zullen in het algemeen laagenergetisch zijn {E<200 eV). De electronen 

worden opgevangen door een collectorsysteem. Dit systeem bevat een 
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rooster dat zowel positief als negatief gebiast kan worden. In het 

eerste geval zullen zowel de hoog- als de laagenergetische electronen 

opgevangen worden, in het tweede alleen de hoogenergetische 

electronen. Dit zijn in het algemeen alleen de electronen uit de 

primaire electronenbundel die gereflecteerd zijn. De electronen die op 

het collectorsysteem vallen worden ingevangen door een scintillator 

die tengevolge van electroninslag fotonen uitzendt. Deze fotonen 

worden vervolgens met een fotomultiplier gedetecteerd. 

De signalen die hieruit komen worden versterkt en afgebeeld op het 

beeldscherm. Afhankelijk van de intensiteit van het signaal wordt de 

bundelintensiteit van de beeldbuis gemoduleerd. De electronenbundel 

van het TV-scherm wordt synchroon aan de electronenbundel van de 

microscoop over het scherm gerasterd zodat tenslotte een afbeelding 

verkregen wordt. 

Naast emissie van secundaire electronen kunnen ook andere proces

sen worden bestudeerd die samenhangen met de invloed van de electro

nenbundel op het preparaat. Zo zullen naast secundaire electronen ook 

fotonen worden uitgezonden. De fotonen kunnen met een fotomultipliër 

gedetecteerd worden, en eveneens op het beeldscherm worden afgebeeld. 

Deze techniek staat bekend onder de naam Cathodoluminescentie (afge

kort CL). Ook worden door de primaire electronen Röntgenfotonen 

vrijgemaakt. Door de quanten nu energiedispersief te analyseren, kan 

onderzocht worden welke elementen waar op het preparaat voorkomen. 
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Naast deze technieken zijn er ook andere detectiemogelijkheden. 

Mogelijkheden die alle aanvullende informatie over het preparaat 

geven. Zoals eerder vermeld zal dit verslag handelen over een akoes

tische methode : Scanning Electron Acoustic Microscopy. 

2.2 Chopping device 

Onder andere om de signaal/ruis verhouding te verbeteren wordt het 

signaal door middel van een lock-in versterker vergeleken met een 

referentie. Hiervoor is het choppen van de bundel noodzakelijk. Dit 

choppen kan op verschillende manieren gebeuren (zie Menzei [MEN79]). 

Vanwege de geschiktheid is gekozen voor het choppen met behulp van 

vlakke platen. Het choppen geschiedt nu doordat de electronen door een 

aangelegd electrisch veld afgebogen worden. Er kan afgeleid worden dat 

de minimale chopspanning gelijk is aan : 

Vmin = 2Ed 
ql1 

met E = energie van de electronen 

d = afstand tussen de chopplaten 

q = elementairlading 

11 = lengte van de platen 

12 = afstand van de platen tot het chopdiafragma 
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Ax = kleinste afstand waarover de bundel afgebogen moet worden om 

door het diafragma geheel gestopt te worden. 

Zie ook figuur 8 . 
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Als bijvoorbeeld E = 10 keV, d = 0.5 mm, 11 = 2 cm, 12 = 24 cm en 

!x= 1 mm (waarden die ongeveer met de praktijk overeen komen), dan is 

de minimale chopspanning 2 V. 

De maximale chopfrequentie is afhankelijk van de doorlooptijden 

van de electronen. Dit maximum is dan : 

waarin m de electronmassa is. Voor de bovenstaande waarden is de 

maximale frequentie 3 GHz. 
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Bij het ontwerp van het chopping device dient met een aantal 

aspecten rekening gehouden te worden. Een eerste vereiste was dat er 

niet veel aan de vacuümkolom veranderd mocht worden. Alleen al om deze 
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reden is de plaatsing boven in de kolom gewenst. Daarnaast heeft dit 

een gunstige waarde van l2 tot gevolg. Echter dit geeft ook een aantal 

problemen waarop ingegaan zal worden in par 2.2.1. In principe is het 

chopping device op eenvoudige wijze te monteren in de buis die om de 

alignment spoelen zit (fig 9 ). Dit is dan ook zo gedaan. 

Figuur 9 schema van de electronenmicroscoop 

Verder dient vermeden te worden dat de electronenbundel direct op 

de condensatorplaten terecht komt, dit in verband met de afzettingen 

van contaminanten. Die contaminaties (bijv. metaaloxides of koolstof

afzettingen) kunnen opladingen tot gevolg hebben, en veroorzaken 

instabiliteit van de electronenbundel. Vandaar dat ze zoveel mogelijk 

voorkomen moeten worden, of verplaatst naar eenvoudig te vervangen 

c.q. schoon te maken onderdelen. 
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Het device moet zodanig ontworpen zijn dat het diafragma in het 

midden van de bundel terecht komt en de condensatorplaten hieronder te 

plaatsen zijn. In principe dient het mogelijk te zijn on de plaat

afstand te variëren. Tenslotte mag de capaciteit van het device niet 

te groot worden in verband met de daaraan gecorreleerde maximale 

chopfrequentie {bijv. de RC tijd moet kleiner zijn dan 10-7 s 

om bij 1 MHz voldoende te kunnen choppen, dus als R ~ 1 kO moet C 

kleiner zijn dan 100 pF). 

Bij het ontwerp is met de hiervoor besproken eisen rekening 

gehouden. Details van het chopping device staan beschreven in 

appendix B. 

2.2.1 Contaminaties 

Een probleem bij het werken met electrenen is dat de gevoeligheid 

voor verontreinigingen in het systeem vrij groot is. Uit de practijk 

blijkt dat door aanwezigheid van laagenergetische electrenen koolstof

ketens gekraakt worden en afgezet op de wanden van de vacuümkamer. 

Vooral op plaatsen waar veel secundaire electrenen zijn zal dit 

gebeuren. Uit de foto's van figuur 10 blijkt duidelijk dat het dia

fragma van het chopping device daar ernstig onder leed. In feite kon 

na een aantal minuten het diafragma vervangen worden. Het chopping 

device is de eerste belemmering voor de electronenbundel. Hier zijn 

dus veel electrenen aanwezig die door dit diafragma worden tegenge

houden, en daarmee emissie van {laagenergetische) secundaire elec

trenen veroorzaken.Door de hierdoor geïnduceerde vervuiling onstaat 

oplading van het diafragma waardoor uiteindelijk de volledige bundel 

tegengehouden wordt. 
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Figuur 10 :verontreiniging van het diafragma 

De contaminaties zijn op twee manieren bestreden. De eerste 

methode is het terugbrengen van de totale hoeveelheid koolstof in het 

systeem. Aan deze hoeveelheid zijn twee grote contribuanten debet. Het 

hoogvacuüm wordt bereikt door het pompen met een oliediffusiepomp. 

Oliedampen uit deze pomp kunnen vrijelijk door het systeem diffun

deren. Dit is verminderd door boven de diffusiepomp een koelval te 

plaatsen, waarop de olie door de lage temperatuur (-40°C) blijft 

plakken . 

De ander contribuant is de voorvacuümpomp. Als het vacuümsysteem 

belucht is geweest, dan is de eerste fase van het op vacuüm brengen, 

afpompen met de rotatiepomp. De rotatiepomp werkt echter met (smeer-) 

olie met een veel hogere dampdruk dan de oliediffusiepomp. Olie uit 

deze pomp zal ook het systeem in diffunderen en daar voor koolstof

vervuiling zorgen. Deze contaminatie kan worden tegengegaan door een 

moleculairfilter tussen de rotatiepomp en het vacuümsysteem te 

plaatsen. 

Deze maatregelen bleken echter niet afdoende om het probleem uit 

de wereld te helpen, maar de levensduur werd aanzienlijk vergroot . Een 

andere verbetering werd bereikt door de diafragma's met goud te 

besputteren. Uit de katalyse is bekend dat goud geen krakende werking 

heeft op koolstoffragmenten, terwijl platina dat wel heeft [DES74]. Nu 

bestaat een van de diafragma ' s uit een Pt-Ir legering, waar enige 

activiteit zeker te verwachten is. Door deze maatregelen is de 

levensduur op een aantal uren terecht gekomen. Doch de levensduur zal 

aanzienlijk verkort worden als bij hogere bundelenergieën ( >lOkeV) 

gewerkt zal worden . Voorzichtigheid is dus nog steeds geboden. 



-30-

2.3 De detector 

Detectie van akoestische golven kan op verschillende manieren 

gebeuren. Beperkingen treden op doordat in vacuüm gewerkt wordt. In 

het algemeen worden piëzoëlectrische detectoren gebruikt, doch een 

capacitieve zou ook mogelijk zijn. Wij hebben gekozen voor een 

piëzoëlectrische detector omdat deze eenvoudig te realiseren is. Er 

wordt dus uitgegaan van een piëzoëlectrisch kristal, in principe een 

disc. Voor deze toepassing is het materiaal PXE 5 van Philips zeer 

geschikt [PHIB4]. 

De afmetingen van het kristal wordt door twee factoren beperkt. De 

eerste is de capaciteit van het kristal. Hoe groter het kristal hoe 

groter de capaciteit, en hoe moeilijker het zal zijn lading van het 

kristal af te krijgen, en dus hoe kleiner de signaalspanning. Aan de 

andere kant zal een te klein kristal een ongedefiniëerdheid van de 

fase geven ten gevolge van het rasteren van de bundel, waardoor 

lock-in technieken niet goed meer mogelijk zijn. Een optimum ligt 

derhalve op de grootte van het mogelijk te bestuderen gebied van het 

preparaat. 

De resonantiefrequenties van het kristal beperken in feite de 

mogelijke meetfrequenties. Er zijn twee mogelijke resonantiefrequen

ties : een longitudinale en een flexurale (zie fig 11). 

longitudinaal D 
flexuraal 

Figuur 11 resonantiemodes 
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Deze frequenties f zijn te berekenen met de volgende formule 
r 

f = c I 1 r -30-

waarbij c de geluidssnelheid in het materiaal is en 1 de dikte of de 

diameter. Voor de gebruikte kristallen geldt bij benadering voor 

respectievelijk longitudinale en flexurale golven : 

fr,l(kHz) = 2000 / dikte(mm) 
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f f(kHz) = 2000 / diameter(mm) r, 

In de gebruikte detector is een commerciëel piëzoëlement ingebouwd met 

een diameter van 10 mm (dus niet optimaal) en een dikte van 2 mm. De 

maximale chopfrequentie wordt bepaald door de longitudinale resonatie

frequentie en is dus ongeveer lMHz. De capaciteit van dit kristal is 

ongeveer 0.7 nF. Nu is er te denken aan twee detectorprincipes. De 

eerste is het direct koppelen van het piëzoëlectrisch kristal aan het 

te meten object, bij het tweede is de piëzo afgeschermd door een 

geleidende tussenlaag. Het tweede principe heeft grote voordelen voor 

het meten aan isolatoren omdat het signaal nu direct van het kristal 

afgeleid kan worden. Bovendien kan nu het kristal volledig zwevend van 

aarde gehouden worden hetgeen gunstig is ter voorkoming van aardlus

sen. Nadeel is dat er een extra barrière ontstaat voor de akoestische 

golven, waardoor er een een negatieve beïnvloeding van het signaal kan 

optreden. Omdat er geen signaal gevonden werd, is gedurende de 

afstudeerperiode overgestapt naar het eerste mechanisme. Een tekening 

van de detector is gegeven in fig 12 , nadere toelichting wordt 

gegeven in appendix C. 
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HOOFDSTUK 3 RESULTATEN 

Gezien de uiteindelijke resultaten van SEAM bestaat de behoefte om 

alvorens hierop in te gaan, aan te tonen dat zowel het chopping device 

als de detector in principe werken. 

3.1 Chopping device 

De werking van het chopping device kan worden getest door een 

blokspanningsgenerator op het device aan te sluiten en met de normale 

electronenmicroscoop-optie te kijken wat er gebeurt. Door met een lage 

frequentie (0.5 Hz) te werken ziet men de bundel aan en uit gaan. Een 

van de eisen is dat de bundel echt aan en uit kan. Het blijkt dat dit 

ook zo is. Verder moet de chopper ook kunnen werken bij voldoende hoge 

frequenties. In eerste instantie wordt gedacht aan tot 500 kHz maar 

later zal de frequentie naar hetMHzgebied moeten. Uit de literatuur 

blijkt namelijk dat de techniek al bij 30 kHz werkt, maar voor het 

bestuderen van de contrastmechanismes worden hogere frequenties 

gebruikt [KUL86]. Door te choppen ontstaan er bij bepaalde frequenties 

patronen op het beeldscherm van deSEM. Daaruit is te concluderen dat 

de chopper in elk geval tot de 3 MHz werkt. 

Een andere test is het zetten van een puls op de chopper. De 

pulsgenerator wordt gesynchroniseerd met de zaagtandspanning die zorgt 

voor de horizontale rastering. Hierdoor zullen de pulsen op een 

verticale lijn vallen, waardoor eenvoudig patroonherkenning mogelijk 

is. De spanning wordt nu zo uitgeregeld dat een beeld verkregen wordt 

indien er geen puls aanwezig is. Dit resulteert in de foto van fig 13. 

Hierbij is de pulsbreedte 80 ns. Er zijn in dit geval twee pulsen 

gegeven. Het blijkt dat een pulsbreedte van 40 ns nog zichtbaar te 

maken zijn, smallere pulsen verdwijnen in de ruis. De conclusie kan 

zijn dat het chopping device tot ongeveer 25 MHz kan werken. 
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Figuur 13 80 ns choppulsen in een SEM afbeelding 

3.2 De detector 

Bij het krijgen van signaal is het van belang te weten dat 

akoestische golven gedetecteerd kunnen worden. Of een detector werkt 

is uit te splitsen in twee delen. Het eerste is dat hij in staat is om 

akoestische signalen op te vangen . Het tweede, en veel moeilijker 

deel, is dat hij werkt voor electronen-akoestiek. 

Het opvangen van signalen is op eenvoudige wijze te testen. Met 

behulp van een piëzoëlectrisch kristal en de blokgenerator is een 

geluid op te wekken . De piëzo wordt boven op de vacuümkolom van de SEM 

geplaatst. De detector vangt vervolgens deze akoestische signalen op. 

Dit signaal wordt versterkt en met behulp van een lock-in bestudeerd. 

Versterking van het signaal kan zowel met de ladingsversterker als met 

de voorversterker van de lock-in geschieden. Beide methoden werken. 

Het experiment dat hier behandeld wordt is geschetst in fig 14. 
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Figuur 14 akoestische testopstelling 

Optimalisatie van de lock-in uitslag wordt bereikt door aan de 

fase te draaien. Daarmee werden de volgende signalen bereikt : 

fre uentie 

1 kHz 

10kHz 

100kHz 

si 1 

170 JLV 

150 JLV 

360 JLV 

Hiermee is dus aangetoond dat de detector in principe werkt. 

Het aantonen van electrenenakoestiek is veel moeilijker aangezien 

vele storende elementen (bijv bundelstromen door het preparaat 

heen) ook een reproduceerbaar signaal kunnen geven. Hierop zal in de 

volgende paragraaf worden ingegaan. 

3.3 Electronenakoestiek 

Het principe van de electrenenakoestiek is geschetst in 

hoofdstuk 1. De hierna beschreven experimenten zijn gedaan met de 

opstelling uit figuur 15 . 
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Bij pogingen om de techniek in deze opstelling werkende te krijgen 

bleek, zo het er al was, het signaal volledig in de storing te 

verdwijnen, zodat het zelfs niet met een lock-in te detecteren was. 

Experimenten met een bandfilter wezen uit dat de storing aan de 

chopfrequentie gecorreleerd is. Het vermoeden bestaat dat dit een 

gevolg is van een capacitaire koppeling van de signaaldoorvoer uit het 

vacuüm waardoor er een aardlus onstaat. 

Wel bleek het mogelijk om door de chopper uit te zetten (en dus 

ook de referentie van de loek-in) een afbeeling van het preparaat te 

maken. Een voorbeeld hiervan wordt gegeven in de volgende figuur 

( 16 ) . Afgebeeld zijn de groeven op een messing ringetje van 0.5 rnm 

dikte. 



Figuur 16 

foto a 
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aandrukring 

piëzo 

backing 

veer 

schets van de detectorconfiguratie 

foto b 

Figuur 17 :afbeelding van de groeven van een messing ringetje: 

aSEM, b Akoestisch. Afgebeeld zijn de intensiteiten 

als funtie van de plaats. 

In de figuren zijn de intensiteiten van het signaal als functie 

van de plaats uitgezet voor een aantal rasterlijnen en voor opeenvol

gende lijnen onder elkaar geplaatst. De sporen die in de SEM-foto te 

zien zijn, zijn ook te ontdekken in de "akoestische"· foto. Akoestisch 
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tussen aanhalingstekens, omdat het de vraag is of niet een ander 

effect oorzaak van de afbeeling is. Immers de electronen uit de 

electronenbundel komen ook bij de voorversterker terecht. 

Aangezien een piëzoëlectrisch kristal een polariteit heeft, zal 

een signaal dat van het kristal afkomt van teken moeten veranderen als 

het kristal omgedraaid wordt. Op de volgende foto's is dit afgebeeld. 

De detector-configuratie is erbij geschetst. 

a 

Figuur 18 

aandrukring 

piëzo 

veer 

detector-configuratie voor de omkeerproef 

b 

Figuur 19 : foto's van de detector zonder preparaat, waarbij 

het verschil tussen a en b is dat het piëzoëlectrisch kristal 

het omdraaien van het kristal is. N.B. het signaal wordt direct 

van de voorversterker naar de beeldbuis geleid. 
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Figuur 20 detector-configuratie 

SEM 

SEM 

soldeertin 

aandrukring 

messing preparaat 

piëzo 

veer 

SEAM 

SEAM 

Figuur 21 :foto's van het tinbaan-preparaat waarbij het verschil 

tussen de foto's is dat het piëzoëlectrisch kristal is omgedraaid. 
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Uit deze foto's is te zien dat het signaal grotendeels uit het 

piëzoëlectrisch kristal moet komen. Op grond van deze resultaten is de 

conclusie gerechtvaardigd dat de signalen akoestisch zijn. Bij het 

tinbaan-preparaatje is een ander polariteitsafhankelijk mechanisme nog 

niet voorhanden. 

Het zal duidelijk zijn dat deze manier van afbeelden niet 

beschreven kan worden door de modellen beschreven in de literatuur. 

Vandaar dat in paragraaf 1.2.5 een poging ondernomen is om de contras

ten te verklaren. De resultaten van de metingen zullen hier gepresen

teerd worden. Zoals gezegd zal uitgegaan worden van een messing 

preparaat met daarin een baan van soldeertin (zie fig 20). Bij kleine 

vergrotingen is te verwachten dat slechts de grote lijnen van het 

preparaat te zien zijn. Bij grote vergrotingen zal de ruwheid van het 

preparaat gaan meespelen. 

Figuur 22 :foto's van het tinbaan-preparaat 

In figuur 22 zijn in het SEM-beeld de opening van het aandrukdiafragma 

en de baan soldeertin duidelijk te onderscheiden. Bij het akoestisch 

beeld zijn deze ook te onderscheiden, zoals op grond van de voorgaande 
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beschouwing te verwachten is. Het signaal dat van het messing afkomt 

is eveneens te vergelijken met dat van fig 5. Ook blijkt dat de 

verandering bij de overgang van messing naar tin klein is, en dat het 

signaal uit tin kleiner is dan uit messing. Hierbij moet rekening 

gehouden worden met de polariteit van het kristal. Bij deze foto's is 

te zien dat bij de aanvang van het preparaat het signaal naar beneden 

gaat, terwijl het aan het einde omhoog gaat. Dit houdt in dat een 

vermindering van het signaal ten gevolge van de tinbaan tot uiting zal 

komen als een bergje op het messingsignaal. 

Dit laatste is ook te verwachten op grond van de resultaten van 

Balk [BAL86.3], namelijk dat messing een grote akoestische respons 

heeft. Uit deze resultaten blijkt dat tot dus ver het beeld consistent 

is met het model van paragraaf 1.2.5. 

Bij grote vergrotingen zullen oneffenheden invloed op het signaal 

kunnen krijgen. Dit wordt in fig 23 geïllustreerd. 

Duidelijk is dat behalve de scheiding tussen het messing en het tin 

ook details zoals krassen zichtbaar zijn. Bij de foto's zijn schetsen 

gegeven van een aantal herkenbare elementen. Ook hierbij geldt dat de 

polariteit van het kristal verkeerd om is, dus meer signaal resulteert 

in de dip. De rastering loopt in alle gevallen van links naar rechts. 

Nadat de bundel over kras 1 gerasterd is, is een verhoging van het 

akoestisch signaal te zien. Hetzelfde geldt voor kras 4. In het model 

van paragraaf 1.2.5 zijn twee effecten aan gegeven die het signaal 

beïnvloeden te weten een verhoogde warmteafvoer in een kras en een 

efficiëntere opbouw van de mechanische spanning. In deze gevallen 

blijkt duidelijk dat de opbouw van mechanische spanningen zoveel 

efficiënter gebeurt zodat de vergrote warmteafvoer ruimschoots 

gecompenseerd wordt. 
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SEM SEM 

SEAM SEAM 

I~ 
~IJl I 
~ 1 kras 3 

. i I I i 
I 

Figuur 23 foto's van de scheiding tussen messing (links) 

en tin (rechts), bij twee verschillende vergrotingen 



-43-

Naast de krassen zijn zijn ook een aantal bramen als kuilen te 

onderscheiden. Blijkbaar is hier een verhoging van de signaalop

brengst. Nu is het zo dat er op een bult een grotere warmteopbrengst 

is dan op een dijk zodat de minder efficiënte spanningsopbouw alsnog 

gecompenseerd wordt. Tenslotte is vermeldenswaard dat op de plaats van 

de krabbel in beide foto's een gelijke bult optreedt. Deze bult is 

niet te verklaren met behulp van deSEM-foto's. Het zou dus kunnen 

zijn dat hier nieuwe informatie over het preparaat verkregen is, bijv 

een luchtkanaaltje onder het oppervlak? 

Afsluitend dient nog iets gezegd te worden over de signaalsterkte. 

Afhankelijk van de stand van het bandfilter van de lock-in zal het 

signaal sterker of zwakker zijn. Indien de ladingsversterker een 

signaalversterking heeft van 80 dB dan is de uitgangsspanning in de 

orde van 1 mV Hieruit kan geconcludeerd worden dat de signalen uit de 

detector een ordegrootte hebben van 0.1 ~V. 
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a>NCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Uit het voorgaande is gebleken dat het opzetten van de electronen

akoestische optie niet in de oorspronkelijke opzet gelukt is. Met name 

het afbeelden met behulp van een gechopte bundel geeft nog een aantal 

problemen {hoogstwaarschijnlijk als gevolg van een aardlus}. Aan de 

andere kant is het gelukt om een preparaat af te beelden met een 

continue bundelstroom, iets waarover in de literatuur nog niet 

gerapporteerd is. Voor de contrastwerking hiervoor is een model 

opgesteld en experimenteel getoetst. 

Het zal duidelijk zijn dat dit werk nog niet is voltooid. Er zijn 

nu twee mogelijke wegen in te slaan. De eerste is het alsnog werkende 

krijgen van SEAM met een gechopte bundel, en daarmee mogelijk wat aan 

analyse van dunne films kunnen doen of aan onderzoek van de contrast

mechanismes. De andere is het uitbouwen van de techniek met een 

constante bundelstroom. Hierbij is een probleem dat het rasteren van 

het preparaat veel te snel gaat. De maximum rastertijd is een halve 

seconde per lijn, terwijl de verschijnselen insteltijden van de orde 

0.1 s hebben. Om meer over het mechanisme te kunnen zeggen is het 

noodzakelijk om op een langere tijdschaal te kunnen werken. 

Voor het contrastmechanisme van SEAM heeft men een aantal modellen 

geformuleerd. In geval van het thermal wave model zou het mogelijk 

zijn om het model te toetsen door bijvoorbeeld het temperatuurs

verloop op de plaats van de bundelspot te analyseren. Bovendien kan 

extra inzicht in de overgang van thermische naar akoestische golven 

hieruit verkregen worden. 

Zoals eerder vermeld is de techniek uitermate goed met allerlei 

andere technieken te combineren. De combinatie met de secundaire 

electronenemissie is vanzelfsprekend. Maar combinatie met cathodo

luminescentie, Röntgen, Scanning Auger, Beam Induced Current en 

Infraroodspectroscopie kan een combinatie van informatie opleveren. 
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Veelal kunnen deze opnamen tegelijkertijd gemaakt worden. Een koppe

ling aan een computer maakt dit eenvoudiger en maakt bovendien 

opwerken en vergelijken van de resultaten van de diverse technieken 

simpel mogelijk. 

Daarnaast is het aanbevelingswaardig om de bestaande apparatuur 

enigszins te modificeren. Om uitsluitsel te verkrijgen over de aardlus 

zal een andere signaaldoorvoer uitgeprobeerd moeten worden waar de 

capaciteit met de vacuümkolom opgeheven wordt. Om verontreiniging aan 

het chopping device te verminderen dient overwogen te worden om alle 

kwetsbare delen alsnog van goud te laten maken. Bovendien heeft dit 

een beter geleidingsvermogen dan roestvrijstaal zodat het mogelijk is 

kortere pulsen te geven. 
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APPENDIX A: BEREKENING VAN HET TEMPERATUURVERLOOP IN HET 

THERMAL WAVE MODEL 

Figuur coördinatenstelsel 

Deze appendix bevat de afleiding van formule 4 

Neem het volgende aan 

-1- de bron bevindt zich precies in de oorsprong op het grensvlak 

van het preparaat, 

-2- de bron is een harmonische puntwarmtebron iwt 
e ó(R), 

-3- er is geen warmteafvoer anders dan door thermische geleiding 

in het preparaat. 

Dus op het oppervlak van het preparaat geldt 

[~]~=() = 0 Al 

Dan is het probleem te herformuleren door spiegeling ten opzichte van 

het grensvlak met een verdubbeling van de bronterm, waarmee een 

sferisch symmetrisch probleem verkregen is. De oplossing moet dan 

voldoen aan de volgende differentiaalvergelijking : 

OT _ a.AT + ~o iwt ó(R) 
at - pC pC e A2 
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De bronterm wordt beschouwd als een reeks van pulsen die samen het 

gewenste verloop hebben : 

2Q= 2Q 
0 

iwt e 

co 

I iWT = 2Q
0 

e ó{T-t) dT A3 

0 

Volgens Bronstein en Semendjajev [BR061] is de pulsresponsie op t=T 

van de volgende differentiaalvergelijking : 

àu - a 2 Au 0 
8t = A4 

voor drie dimensies gelijk aan 

voor t(T 

A5 

voor t)T 

Dan is de verdeling van de temperatuur als functie van plaats en 

tijd : 

T(R, t) 
R2/4a2 (t-T) e iwt ...::;e _______ dT 

8a2 lrr ( t-T) 13 
A6 

0 

waarin P een maat voor de bronsterkte is. Substitutie van ~=t-T 
0 

levert 
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A7 

0 

Om deze integraal op te lossen wordt de aaname gemaakt dat de instel

verschijnselen uitgedempt zijn, zodat er slechts een harmonische 

oplossing is. Bijgevolg kan de integraal geherformuleerd worden als : 

0 

Volgens Gradshteyn en Ryzhik [GRA65] form. 3957.2 geldt 

(X) 

IJl = I x 

0 

en 

J.t-1 
exp[=f-J cos(a.x) dx = 

1 {1" a -jJ/2. { e -IT JJ/4 

~ 

e hr Jl/4 

H(l)(z) = J (z) + i N (z) 
Jl Jl Jl 

K (f3eiTr/41ël) 
Jl 

K (f3e- iTr"/ 4 lël) 
Jl 

met Re(/3) > 0 

Re(Jl) < 1 

a > 0 

AS 

+ 

} A9 

AlO 

All 
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waarin J (z) en N (z) respectievelijk de eerste orde Bessel en 
J..L J..L 

Neumannfuncties zijn. Voor dit probleem geldt dat J..L=-1/2 (zie AS ). 

Uit Gradshteyn [GRA65] form. 8.464 en 8.469 volgt : 

J_~(z) = (~~J~ cos(z) A12 

A13 

Dus 

A14 

~ 

[~) e-z 
l'JTZ 

A15 

Analoog geldt (Gradshteyn [GRA65] form. 3957.1) 

exp [=f-J sin(ax) dx = 

~ {i" a -W2 { e -hr IJ/4 KJ.l (fle i1r/4,ra) 

eiv IJ/4 KJ.l(fle-iv/4,ra) } A16 

met Re(Jj) > 0 

Re(J..L) < 1 

a > 0 



Dan is 

dus 

co 

I * _ I -312 __tA - x 

0 
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-iax 
e dx = 

p iwt 
T (R, t) = _;;..;o::......;..e __ i7r/8 i7r -i7r/4 e -e 

2 8a2 11'"3/2 

Po e • exp _ R vw iwt [ 1 

=_;;_::.....;;;.__ a'h 
4a2 1r R 

n geheel 

A17 

= 

AlS 

Met P = 2 Q vanwege de symmetrie, T = Jw I av2, en K = a 2 volgt 
0 0 

dan 

T(R,t) = _O~o~ eiwt e-T(l+i)R ei7r(n-~). 
27rKR 

Hiermee is de gezochte temperauursverdeling als functie van plaats en 

tijd gevonden. 
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APPENDIX B TOELICHTING ONTWERP CHOPPING DEVICE 

In principe bestaat het chopping device uit twee onderdelen : een 

condensator en een diafragma om de condensator te beschermen voor een 

directe inval van de strooielectronen. Het uitlijnen van het diafragma 

wordt bereikt door het gehele device in te bouwen in een cylinder, die 

vervolgens in de al aanwezige cylinder geschoven wordt. Achteraf bleek 

dit niet zo'n gelukkige keus omdat de cylinders onvoldoende vrij van 

speling te maken waren. Het diafragma wordt dan gecentreerd in het 

midden van het device aangebracht, vlak boven de condensatorplaten. 

Dit diafragma wordt op zijn plaats gehouden door het aan te drukken 

met een pijpje en een doorboorde schroef {om de electronenbundel door 

te laten) vanwege de afmetingen van het diafragma {totale diameter 

3mm). Om contaminatie van het systeem te beperken zijn zowel schroef 

als pijpje van roestvrijstaal gemaakt. Het diafragma is in dit geval 

een Pt-Ir diafragma dat commerciëel verkrijgbaar is. 

Omdat deze configuratie in de practijk toch nog te veel aan 

vervuiling onderhevig is, is daar nog een extra diafragma boven 

geplaatst. 

Voor de condensatorplaten diende een systeem ontworpen te worden 

waarbij de platen, na bijv. een schoonmaakprocedure en tijdens het 

afregelen van de plaats van de condensator ten opzichte van het 

diafragma, op constante afstand te blijven. Bovendien moet de afstand 

in principe variabel zijn. Dit is gerealiseerd door beide platen in 

een T-vorm uit te voeren, en daar vervangbare blokjes tussen te 

zetten. Het moet natuurlijk wel zo zijn dat beide platen electrisch 

van elkaar gescheiden zijn, wat eenvoudig op te lossen is door een 

deel van een electrode als isolator uit te voeren {fig). 
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Figuur plaatconfiguratie 

Electrode 1 wordt met aarde verbonden terwijl electrode 2 als signaal

electrode fungeert. Dat deze electrode breder gemaakt is, is gedaan om 

de isolatoren te beschermen voor oplading, en de electronenbundel af 

te schermen voor eventuele opladingseffecten. Om contaminaties te 

beperken zijn de electrades van roestvrijstaal gemaakt hoewel _goud een 

beter keuze is (vanwege de betere geleiding en de kleinere gevoelig

heid voor koolstofafzettingen). De isolator is van erthacytal gemaakt 

en de afstandsblokjes van messing. 

De uitlijning van beide electroden geschiedt door de electroden 

loodrecht op de platen te verplaatsen door middel van twee inbus

schroefjes aan beide kanten. 

Om tenslotte de signaalelectrode gescheiden van aarde te houden is 

deze door middel van een teflon ring gescheiden van de schijf waarin 

zich de diafragma's bevinden. Bovendien is nog een teflon ring op de 

bodem gemonteerd om het device bij elkaar te houden tijdens afregel

procedures. 
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APPENDIX C TOELICHTING ONTWERP DETECTOR 

Het ontwerp van de detector is gegeven in de onderstaande figuur. 

~D messing 

• teflon 

~ aluminium 

~ koper 

~ piëzokristal 

Figuur detector 

Bij deze detector is het piëzoëlectrisch kristal direct tegen het 

preparaat gedrukt. Dit houdt dus in dat de signaalstroom via het 

preparaat moet lopen. Daarnaast zullen ook de electrenen uit de 

primaire bundel via dit kanaal lopen, hetgeen een storing kan geven op 

het akoestisch signaal. Metingen wijzen uit dat het signaal amper door 

dit effect beïnvloed wordt (gemeten met behulp van een omkeerproef van 

het piëzoëlectrisch kristal). Akoestische golven die in het preparaat 

gegenereerd worden, lopen door het kristal (waar dan het electrisch 

signaal gevormd wordt ) naar een koperen blokje. Dit blokje dient 
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ervoor om de golven uit te dempen zodat reflecties geen invloed meer 

hebben op het meetsignaal. Het blokje is van koper omdat de akoes

tische impedantie van dit materiaal goed aansluit op dat van het piëzo

ëlectrisch kristal . Op dit blokje wordt de kern van een coaxkabel 

aangesloten waarmee het signaal van het piëzoëlectrisch kristal 

afgeleid wordt. De buitenmantel van de kabel wordt geleidend met het 

preparaat verbonden. 

Het aandrukken van het kristal gebeurt met behulp van een veertje. 

Gezien het feit dat dit ook gebeurt in de groep van Balk mag aangeno

men worden dat er voldoende akoestisch contact is. Bovendien wordt het 

preparaat met vacuümvet op het piëzoëlectrisch kristal geplakt. 


