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SAMENVATTING

Laag energetische ionenverstrooiing wordt toegepast

om specifieke informatie te verkrijgen van de buitenste

atomaire oppervlaktelaag van de vaste stof.

Deze informatie wordt uit het energiespektrum van de ver-

strooide ionen gehaald.

In dit verslag wordt een model voorgesteld waarin de energie

van de ionen na botsing gesplitst wordt in een elastisch

en een inelastisch gedeelte van de energie. Vele eigenschappen
i

van re i~nenverstrooiing kunnen kwalitatief verklaard worden

dooi de verstrooiing met de klassieke mechanika als een

ela~tische botsing te behandelen. De interactie van de

elektronen van de ionen en die van de targetatomen met elkaar

veroorzaakt neutral~satie en inelastische verliezen, zoals

elektron-excitaties en overdracht.

De theorie voor de inelastische verliezen

wordt nader bekeken en deze verliezen worden experimenteel

aangetoond voor edelgasverstrooiing aan goud.

Vervolgens worden twee meer praktische problemen behandeld .

l' a) zuurstofadsorptie op Si (111),

b) struktuurbepaling van GaP(110).
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INLEIDING

Bij laag energetische ionenverstrooiing (L.E.I.S.) worden

mono-energetische ionen n~ar het oppervlak geschoten en de

energieverdeling van de

verstrooide ionen na botsin~

Energu?
Analyser

Primoire ionenbundel

mono energetisch, masSQ

geselekteerd

Fig. 1. Eenvoudig' beeld van

ionenverstrooiing

---- -,---J

met de targetatomen bij een

bepaalde hoek 8L gemeten.

De energieverdeling van

het spektrum van de ver-

strooide ionen bevat

informatie over de Massa

van de oppervlakteatomen

van het preparaat.

De hoogte van een energiepiek in het spektrum na bot sing is

een relatieve maat voor de kwantitatieve sarr.enstelling van de

, oppervlakte laag van het

30 LO so
Massa aloom ___

70 100 150 target. Door variatie van

t
c:..
c:
.2...
z..
u
oe
Wi
~

8r

Ni

Ne~ 300 eV

Ni (1001

a=90·

I-tJlogeen adsorplie

verschillende parameters

zoals primaire energie,

strooihoek 8L, of Massa

van het primaire ion kan

informatie over het opper-

Fig. 2.

vlak van het target ver-

kregen worden. Absolute

J kwanti tatieve bepaling van

de samenstelling van het

oppervlak is niet eenvoudig door de nog onbekende neutralisatie-

kans en de inelastische verliezen.
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Niet tegenstaande deze beperkingen is een van de sterkere

punten van L.E.I.S. de grote gevoeligheid voor de buitenste

atomaire laag van het target.

Ret gebruik van laag-energetische ionen (0,1-10 keV) om

oppervlakken te analyseren is begonnen in de jaren zestig.

Tot deze tijd was het door de relatief slechte vacuumkondities

en het ontbreken van goede ionenbro~~en niet. mogelijk om

oppervlakken met behulp van ionenverstrooiing te analyseren.

Walther en Hintenberger (1) korreleerden als een van de

eersten de energieverliezen met de massa's van de oppervlakte-

atomen. In deze tijd begon men in meerdere plaatsen met de

bouw van apparatuur voor de analyse van de vaste stof met

behulp van ionenverstrooiing. P.P. Smith toonde in 1967

met zijn eerste publikatie (2,3)het belapg aan van de

edelgas-ionen verstrooiing voor het oppervlak-onderzoek.

Gedurende de daarop volgende jaren zijn er door de stimulerende

invloed van Smith verschillende bijdragen van andere

groepen verschenen zoals ~an Taglaue~ en Heiland, (4) Honig en

Harrington (5~ groepen van Boers(6,7), BuCk(8) en

Brongersma(9,10).

De verschillende groepen hebben tot nog toe onderzoek ver

richt aan : meervoudige botsingen,struktuur, thermische

vibratie, gevoeligheid, sputteren en neutralisatie.

Als.gevolg van het feit dat deze nieuwe oppervlakte-

analyse techniek nog zeer jong is, zijn vele fundamentele

problemen nog niet of pas sinds korte tijd opgelost.
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.
De ionenverstrooiing kan in 3 hoofdgebieden opgesplitst

worden

a) hoog energetische ionen (1 - 2 MeV)

b) midden energetische ionen (50 - 500 keV)

c) laag energetische ionen (0,1.- 10 keV).

De hoog energetische ionenverstrooiing geeft informatie over

de kwantitatieve samenstelling van het preparaat. Dit is o.a.

tedanken aan het feit dat de neutralisatiekans te verwaar-

lozen klein is en de berekeningen betrekkelijk eenvoudig zijn

doordat de Coulomb-interactiepotentiaal gebruikt kan worden.

Het midden energetische ionverstrooiingsgebied biedt dezelfde

informatie bij kleinere indringdiepte, doch de kwantitatieve

informatie is moeilijker omdat de neutralisatie niet is te

verwaarlozen en het gebruik van de Coulomb-potentiaal is niet

geheel korrekt. De laag energetische ione!lverstrooiing is een

gebied apart door de grote gevoeligheid voor de buitenste

atomaire laag van het oppervlak van het target.

Dit komt door de grote neutrallsatiekans waardoor de ver

strooide ionenbijdrage van de 2e en 3e laag waarschijnlijk

verwaarloosd mag worden, zodat alleen de buitenste laag van

het oppervlak bijdraagt tot het ionenverstrooiingssignaal

(zie sektie 6b). Bovendien is het mogelijk bij energieen

groter dan 100 eV de atomen van het oppervlak geisoleerd

te beschouwen zodat het signaaL van de verstrooide ionen het

resultaat is van ionen die slechts een botsing met een

oppervlakteatoom hebben gemaakt of meerdere onafhankelijke

binaire botsingen hebben gemaakt. Verder kan aangenomen

worden dat de targetatomen tijdens de botsing niet met hun
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buren gebonden zijn omdat de botsingstijd (ca. 10-1 5sec ) veel

korter is dan de karakteristieke roostertrillingstijd

( -13ca .. l0 sec).

Atomaire botsingen noemen we elastische botsingen

als de potentiele energie van beide deeltjes die botsen

voor en na botsing identiek is. De kinetische energie van

het verstrooide deeltje kan dan berekend worden met de

wet van behoud van energie en impuls voor en na botsing.

De inelastische effekten worden veroorzaakt door de weder-

zijdse interactie van de elektronen van het ion en die

van de vaste stof met elkaar en met de kernen.

De belangrijkste verschijnselen zijn de neutralisatie van

de primaire ionen en extra energieverliezen van de ver-

strooide ionen door elektronische excitatie, ionisatie,

en emissie van elektronen. In dit verslag zal het accent

op de inelastische effekten gelegd worden en daarnaast

zijn enkele losstaande problemen behandeld

struktuuranalyse van GaP (110) ·en

zuurstofadsorptie op Si (111).
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PRINCIPE

a) Verstrooiing in het Iaboratoriumsysteem (LS)

In het Iaag energetische gebied kan aangenomen worden

dat het verstrooide ion een binaire botsing met het target-

atoom gemaakt heeft. Schematiscq is dit als voIgt voor te

steIIen.
--- ---- -- --1

vacuum ........ e...
--0--- -0."(.'....
vast. 'Oti·(;)----~m,

stll b~"',
m,

fE,1
••.J

Fig. 3.

E 1 2
0<=

m2= 2 m1Vo -
0 m12E1 = ~ m1V1 Y- = invalshoek

,.-/

2E2 = 1 m2V2 8L = strooihoek2

V =W ~ = strooihoek, targetdeeItje.

Voor en na botsing is het totale impulsmoment en de

energie geIijk, zodat de volgende vergeIijkingen gelden

Impuls

Energie

1" '/2 'h(Eo) = (E1) . COS el + ( 0<.. E2) ~ COS ~

(E) ~sin eL = (o<..E2, )~~ sin q,

Q:= inelastische en~rgie.

(1)

(2)

E2 en ~ elimineren geeft :

( 0< + 1) E (E )~-2.- .-1 - COS Sl' _1 -
Eo Eo
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Als we deze vierkantsvergelijking oplossen krijgen we

de gereduceerde snelheid
I

Een negatieve snelheid is physisch niet reeel zodat de

oplossing van de vierkantsvergelijking in 2 gebieden

verdeeld kan worden

a) Gebied I

Et _ tCOS6L+
E -

o

r----------:"-----,-----t•.,2
\ /( '- . 1 (o'+l).o(.Q)V. 0' - Sinal - Eo
( 0( + 1)

(4)

vervalt de komponent met de negatieve

met als voorwaarde

(voor Q=O wordt
l

rn/dit gebied

dircriminant.

bi Gebied II

E,~· .[COS6L ±
E-o

2 (~+l~o{.Q ~ 1
0<. - Eo .....

dit o(~1)

(5)

(
0<.1 _ (0(. of- l).o<,.Q)%.

met als voorwaarde sinal < Eo

(als Q=O dan BL..( 0(<'1)

De oplossing met het -teken noemen we de uminus U komponen.t

en de ander de Uplus " komponent.

Tot nog toe is er geen experimenteel bewijs g~leverd

voor hetbestaan van de uminus u komponent. In het vervolg

. zullen we gemalcshalve aIleen de ·."plus" komponent bE?schouwen.
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Als (0<.. > 1 )1\( 9L "I- 90 0
) en Q« Eo dan is

( 0/....2. - sin'led »(0' +E~·~·Q,

Dit houdt in dat het gedeelte met Q door een 1 e orde
Eo

benadering buiten de wortel en kwadraat haken gebracht kan

worden en de benaderde verstrooiformule wordt

f·Q
E; (6)

f:= korrektie faktor

voor ~»1 is f VI 1

We kunnen dus de energie na botsingen splitsen in een

elastisch en inelastisch deel. Verder kan men konkluderen

dat elk inelastisch verlies zonder noemellswaardige korrektie

van de elastische energie afgetrokken wordt.

Het elastische gedeelte van de verstrooiformule,

(vgl. 6), leent zich uitermate goed om met behulp

coordinaten weergegeven te worden (fig. 4, waarin

hoek 9L en 0<: = parameter).

van pool
E1

R = E'
.0
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F'ooIdlOgram yoo.r

a;~
M~"

Fig. 4.

We kunnen nu het volgende opmerken

dan wordt

R- E,_
- E -

o

0<.-1
0(. + 1

/Een voorbeelJ van deze situatie is ge~even in fig. 2.

2) Als 0(. L..1 zijn twee oplossingen getekend

en "plus" komponent.

de "minus"

3) De verstrooide ionen worden bij een bepaalde hoek

BL gemeten.

De openingshoek van de analyser (~eL) kan niet oneindig

klein gemaakt worden zodat de spreiding in de hoek eL

een spreiding in de energie teweeg brengt.

Ret verb and tussen de hoek en de energiespreiding wordt

hieronder berekend.
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y;+E:,y = f{x-t&X)

waarin bY = }'( x J. b x + . -. "."" . "..

Voor de relatieve verandering geldt dan

noemt men het conditiegetal
1[{XlI'lxl

/f{Xll

IT\ =
Ir~ xli-I xl.~I

IS{x)l I X

Dit toegepast op onze verstrooiformule :

I~~1 j= cond (edl A:LI (7)

oHet conditiegetal heeft een maximum als ~>1 bij eL =go ,

maarheeft een begrensde waarde. Voor ~<1 wordt de noemer

nul als sin9L =~, zodat het conditiegetal heel groot wordt,

wat wil zeggen een kleine verandering in eL geeft een grote

"verandering in E1 • Deze meetsituatie moe~ vermeden worden

door 0<..>1 en/of sin9
L
< p(, te kiezen.

4) Op identieke wijze kan de massaspreiding uitgedrukt

worden in de energiespreiding

1
6m,./=(.,(+ 1). ~2.-sideL +cosel-V(o<..t-sineJ • AE1
m1 2·0(. ~ 1- sirfSl - COS 8l'V ( .,,(2 -sineLY E1 (8)

parameter.

_-- Asl6,2S

__--As50

30 f,(l 90 1{() 1~ 180
Sc.ot1eoll"9 angle ~I

Fig. 5.

Het massaoplossend vermogen
'. als funktie van de verstrooi

hoek met d-. = A = Jn2 alsmi
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Deze funktie is in fig. 5 uitgezet met ~als parameter.

Ret grootste massascheidend vermogen is bij hoeken

groter dan 80 0 a 90 0
•

Ret is ook mogelijk om de energie overgedragen aan

het targetatoom te berekenen door E1 en 9L te elirnineren

uit de vgl. (1), ( 2 ) en (3).

Als bovendien Q = a dan wordt dit :
E ~.c;I... '2 .

E~= 11 + d..)2 -cos ~

(9 )

b~ Verstrooiing in het zwaartepunt-systeem (LS)

J
In de vorige paragraaf is een beschouwing gegeven

'oor de ogen van een stationair toeschouwer. De ionen be
I

w~~en zich naar de target-atomen toe. Nu is het mogelijk

een bewegende positie dusdanig te kiezen dit is het

zwaartepunt van de massa's, dat men beide deeltjes van

tegengestelde richting naar het centrum ziet naderen.

Na botsing bewegen beide deeltjes zich in een bepaalde

richting, maar het zwaartepunt beweegt zich nog steeds

met dezelfde snelheid en richting. Ret voordeel van deze

beschrijvingswijze is dat de berekeningen veel eenvoudiger

worden, speciaal als we gaan rekenen aan verstrooiing

door een centrale kracht.

".
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I
I

..... - - - - - - lbaen van lSI

- - - - - - - - - -~-------<lm,

Fig. 6.
i

s~elheid van m1 in LS. is V
0

mlVO Va
inelheid van zwaartepunt Vz = ml+m:l. = 1 + 0(

- ~ V.~nelheid van m1 in ZS. · V-• 1- l-+Oat. 0

snelheid van m2 in Zs. · V2.- -1 V.
I + ~ 0

Het vektordiagram wordt in het Zs. nu

'\
\

\

\

-----I

I
/ (

I
/

Fig. 7.

E_1_
E -

o

Met behulp van behoud van impuls en energie is

+ 0('1._ 2o<.COS8z
(I +c<.)2
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De relatie tusscn de hoek in (LS) en ZS) is

tone = ot-.sinez.
L (1 + o(.COS~)

(10)

c) Verstrooiing aan een centrale kracht

1) Bij deze verstrooiing is de potentiaal VCr)

tussen de deeltjes m1 en m2 aIleen een funktie van de

afstand (r). Verdere rekenen we in het zwaartepuntsysteem
m1m2waarin m = reduceerde massa = en V is de reduceerde
m1+~

snelheid.

We moeten nagaan of we een klassieke of een quantum-

mechanische benadering kunnen toepassen. Eerst zullen we

onderzoeken of een klassieke benadering geoorloofd is

want, dan zijn de berekeningen veel gemakkelijker uit te

voeren. Het onzekerheidsprincipe van Heisenberg zegt dat

de impuls en plaats van een deeltje niet tegelijkertijd

met oneindige nauwkeurigheid bepaald kan worden.

Dus 1e mV l!" a »h

waarin a:= effektieve aflmeting uit strooicentrum.

Dit wil zeggen : de broglie golflengte ~ van het

deeltje m moet klein zijn t.o.v. de dimensie van

het strooicentrum~(1 R). In ons gebied is A~0~001 R.
2e De afbuiging door de bot sing moet gedefinieerd zijn

of de verandering van d~ impuls moet veel groter zijn

dan h m.tN ~a.» h

Aan beide voorwaarden is voldaan zodat de klassieke benadering

geoorloofd is.
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2) Verband tussen de verstrooihoek en wisselwerkingspotentiaaJ

Fig. 8.

P = botsingsparameter,

r = afstand van deeltjern tot (i

We.maken gebruik van de wet van behoud van energie en het

feit'dat de draaiimpuls een bewegingskonstante is. In

formules wordt dit :

~mV1= '/2.m(f1+ r1lf'l) + V(r)

mVP=mr 4> =kcn5 t ant

uit de figuur (8) vo19t : 8'2,.=Tf - '2. l()",

Kombineren en ~m elimineren geeft

(11)

r = de afstand van de dichtste benadering.m

De maximale waarde van~, d.i. voor r de minimale waarde (rm)

~ -'wordt als

dr d~t
d~= d%t =

gevonden "

(
V(r ) p) _~ ~ ( I _ V(rJ P1) - 0

I - 'I1.mv2 - r 2. - ~7..rnVl - ~ -
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Bij hoge energie~n kan de verstrooiing beschreven worden

met de kern-kern verstrooiing en r is relatief klein.m
Men kan dan de Coulomb-potentiaal voor VCr) gebruiken.

(Wordt ook Rutherford-verstrooiing genoemd.) Indien de

energie lager is zal het primaire ion minder dicht bij

de kern van m2 komen. De kern wordt dan ook relatief veel

meer afgeschermd door de elektronenwolk.

De potentiaal zal dan zijn

V(r) = 2,.22 • U (rl:
r (13)

waarin u(r) de afschermfunktie is

u(r) = 1 voor r = 0

u(r) moet de kern totaal afschermen voor grotere

afstanden.

deze funktie zijn verschillende benaderingen gemaakt

Fig. 8a.

Verschillende inter

actiepotentialen voor

koper.

',00·8o

10

di~ allen in een bepaald gebied redelijk hanteerbaar zijn.
10
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Een veel door Smith(3) en Buck gebruikte funktie is de

Bohr-afscherming.

u(r)= exp(-a)

0= 0,4 '0z;3 + z~ )11. A
Tabellen voor deze funktie zijn gemaakt door Everhard(11)

en Bingham(12).

De Born-Mayer potentiaal V(r) = Aexp(-br) wordt gebruikt

door Taglauer en Heiland (13,14) • De parameters A en b

zijn voor aIle elementen berekend door Abrahamson(15)

en door Anderson en Sigmund(16). Begemann en Boers(6)

rekenen met Born-Mayer of de Firsov benadering voor hun

struktuur analyse.

Brongersma gebruikt de Moliere benadering(17) waarin
br , 2 r 0,3r

_:..t...::.- ----0-
u (r ) =0Il e-0 + °1 5 :> e a + 0,35 e .( 14)

a =0.4-7/( % 2f3 )r21/ I Z, + Z2

3) ~erkzame doorsnede

Om de waarschijnlijkheid van een botsing uit te

drukkenwordt de grootheid werkzame doorsnede gebruikt.

Voor 2 harde bollen is de klassieke doorsnede voor

elastische botsingen Qel = ll·(r.tr2,(

De doorsnede heeft dimensie van een oppervlak. De differen-
"-

tiele doorsnede voor verstrooiing over strooihoek g en

azimuthale hoek is (dQel) = CJ(e,(o)
cU1 e.Lf '\
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--,/

,/

/

/
/ ..- 9

,/

I /
/

I,

I
\
\
\

\

"" "- ..... -- - --

Fig. 90

De potentiaal geeft cilindersymetrische verstrooiing dus

Een deeltje met botsingsparameter p wordt over hoek e

verstrooid en p+Ap over e+~eo

.,/

Op grond van geom~trische beschouwingen i5 in te zien dat

d~(e) = '1. rrPd P = '2 TT <J(e) si ned e

d) Dubbele botsingen

Een ion kan 2 of meer botsingen maken met target-

atomen tot het uiteindelijk teruggestrooid wordt met een

totale hoek eLo
..

Als een som van kleine hoeken eLls de uiteindelijke totale

hoek eL geeft dan is de energie vanhetion hoger dan wanneer

hetion slechts 1 botsing met hoek eL had gemaakt.

Het analytisch berekenen van de energie na meervoudige
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botsingen is moeilijk omdat hiervoor de geometrie van de

targetatomen en de potentiaal.bekend moet zijn.

De botsingsparameters Pi en P2 van 2 botsingen met afstand d

is van de vorm

P = dsin(4--e,) + P.
~ 1

- _'1_ -- :elm, -- ~1-. - 7-:"'~-J: -
- < _ m,

-.
-.

d ..... -.
-. -.

Fig. 10.

Het energieverlies is kinematisch te berekenen met vgl. (6)

Bij een serie van N botsingen wordt AEN

6EN= E" ~~J( I -fN Jftfm-~

me t f n = f( el,~

f o= 1

...

(16)
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3. EXPERIMENTELE APPARATUUR

De basisonderdelen voor ionenverstrooiing zijn

ionenbron, massaselekto~,hoogvakuumkamermet target en

energieanalyser.

Jon source
/'

2

Deflection plates

Fig. 11.

Schematisch overzichtvan de experimentele apparatuur.

In de bron wordt een deel van het edelgas geioniseerd door

elektronen van 100 eV bij een druk van 10-2 Torr. De ionen

worden d.m.v. een negatief potentiaal door een kleine

opening getrokken en daarna m.b.v. een Einzellens op het

target afgebeeld.

De edelgassen 3He , 4He , Ne of Ar lenen zich het beste voor

L.E.I.S.
'.

De energiespreiding van deze bron is ~1 eV met een uit-

eindelijke stroom op het target van 1 jUA en een hoek

spreiding van 10 a 1,50 (bundeldi&~eter 1 a 2 mm2). Om

de ongewenste ionen af te buigen wordt een colutron Wien-filte
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(model 300) gebruikt. Deze m&ssa analyse is belangrijk

omdat kleine hoeveelheden nLet-edelgas ionen de achter-

grond bijdrage in het energiespektrum aanzienlijk zouden

verhogen. In het Wien-filter worden door het magnetisch

en elektrisch veld de ionen met het korrekte

moment niet ~fgebogen.

-9... -10Om een druk van 10 a 10 Torr in de botsingskamer te

realiseren is het nodig dat differentieel gepompt wordt.

Goede vakuumkondities zijn vereist omdat de techniek zo

oppervlaktegevoelig is dat geadsorbeerde lagen van het

restgas exakte analyse onmogelijk zouden maken.

Ret ontwerp van de preparaat-manipulator hangt sterk af

van het experiment.

Afhankelijk van het gebruikte manipulatortype zijn

azimuthale rotatie van het preparaat en invalshoek ver-

anderingen mogelijk. Ionenbombardement en (in)direkte

verhitting kan gebruikt worden voor schoonmaken of

uitstoken (annealling) van het target.
. 0

De temperatuur wordt gemeten met een Ircon 300 C stralings-

thermometer.

Een draaibare elektrostatische analyser wordt gebruikt

om de verstrooide ionen naar energie te analyzeren.

Twee kleine gaten aan de ingang bepalen de hoekspreiding

(1,5 0
) •

'Een speciale energie-optellenfr verhoogt de kinetische

energie van de ionen, waarna de ionen door middel van

een Einzellens en vertraaglens afgebeeld worden op de

ingangsspleet van de concentrische bollen.
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De spanning van de bollen wordt afgestemd op de energie

van de ionen. De ionen worden na de concentrische bollen

veraneld waarna het signaal door de multiplyer achter

de versnellens ongeVeer.10 6 maal versterkt wordt.

Door de spanning van het gehele lenzenstelsel in de tijd

te verhogen zullen die ionen overeenkomend met de spanning

van de zaagtand de juiste energie hebben om de baan door de

bollen af te leggen.

De gebruikte principes van het ontwerp zijn voor het grootste

gedeelte gebaseerd op het werk van Kuyatt en Simpson (18).

De analyzer is ontworpen voor energieen van 5 - 6000 eV

(AE= 2,5 eV).

4. NEUTRALISATIE

De neutralisatie van de ionen is een zeer belangrijk

effekt voor L.E.I.S., hetgeen in de inleiding surnrnier is

aangestipt.

In het lage energiegebied is van het totaal aantal deeltjes

dat na verstrooiing het oppervlak verlaat slechts een

fraktie geioniseerd. De neutralisatie is afhankelijk van

verschillende parameters : energie, strooihoek eL,

ion-atoomkombinatie, en chemische omringing, waardoor het

zeer gekompliceerd wordt om kwantitatieve eenduidige

uitspraken te doen. Aan de andere kant is waarschijnlijk

de bijdrage van 2e en 3e laag door de hoge neutralisatiekans

gering, waardoor L.E.I.S. een echte oppervlakte analyse

techniek is. De energiespektra in het lage energetische

verstrooiingsgebied verschillen aanzienlijk met die van
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hogere energieen.

SCATTERING OF ~.+ FF~OM GOLD

IHCIO£NT (NERliY
025 KEV
.10 KEV
• 5 KEV
6 I KEV

• A.

met verschillende

IOIl.-_0-1~--:fo.l=---:'Q.3~""'O,L,.4~o.~5:--~o.I-6----,o.l.::1-o.a~~O"~~10

RELAf,VE EHERG'( (1/(0

i
./

Flg. 12.
I

Hr+ verstrooiing aan goud, geschoten

energieen, verstrooihoek BL = 120 0
•

De achtergrondbijJrage is sterk energieafhankelijk met als

gevolg dat bij lage energieen in verhouding scherpe pieken

ontstaan.

Om dit verschijnsel te verklaren zijn er twee mogelijkheden

de neutralisatie is efficienter als de ionen in het opper

vlak dringen en/of de verstrooiing beneden de 1e laag neemt

sterk af bij afnemende energie (indringdiepte veel kleiner).

Het antwoord hierop kan nog niet gegeven worden doch m.b.v.

metingen van neutralen na botsing kan waarschijnlijk dit

probleem opgelost worden.
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Analoog aan ref. (20) kan een simpel model voor de

neutralisatie gemaakt worden.

De geexciteerde en dubbelgeladen ionen worden vooralsnog

buiten beschouwing gelaten.

We nemen aan dat het trajekt voor de verstrooide ionen

tijdens de botsing in 3 delen gesplitst kan worden nl.

inkomend trajekt, harde botsing, en uitgaand trajekt.

Gedurende het inkomend en uitgaand trajekt kan Auger

neutralisatie optreden en tijdens de harde botsing neutra-

lisatie of ionisatie door de gebonden elektronen van het

targetatoom.

Verder nemen we aan dat de Augerneutralisatiekans gedurende

inkomend en uitgaand trajekt benaderd wordt door

./ ~uger
V,

1 - exp (-tJ (17)

Vc = karakteristieke snelheid voor Augerneutralisatie

VJL= Vosin ~ = loodrechte snelheidskomponent

4- = invalshoek

Vo = primaire snelheid ion

Dit is een grove benadering omdat bijvoorbeeld geen onder

scheid gemaakt wordt in snelheid voor en na bot sing,

en verschil in de dichtste benadering (rm).

Met deze verschillende aannamen kan het volgende schema

opgesteld worden :



Primaire
ionenbundel

Inkomend
trajekt
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Harde
bot sing

Uitgaand
trajekt

N +
0--------..1

f 1 = (1-P ) = fraktie ionen na Augereffekt vanAuger

inkomende trajekt

f 2 = (1-P ) = fraktie ionen na Augereffekt vanAuger

uitgaande trajekt

,- Pn = neutralisatiekans bij harde :otsing

p. = totale fraktie geioniseerde deeltjes~
1

Het totale aantal verstrooide deeltjes die na botsing

geioniseerd zijn noemen we p+. 'Deze fraktie p+ bestaat

uit twee komponenten

a) deeltjes die steeds geioniseerd zijn gebleven

b) ionen die eerst zijn geneutraliseerd en tijdens het

harde botsingsgedeelte weer zijn geioniseerd.

+Met behulp van het bovenstaande schema vindt men nu voor P
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Het signaal van de mUltiplyer, dat overeenkomt met het

aantal ionen per sekonde bij een bepaalde energie is uit

te drukken in volgende grootheden.

+ +do- () +
S = NI .d51 6J L • F· P (18)

waarin N = atoomdichtheid van atomaire laag

r+= primaire ionenstroom
do-dSl= differentiele werkzame doorsnede

F = totale experimentele korrektie en transmissie-

faktor van het apparaat,

I "Q.= openingshoek van de elektrostatische analyser.

V?or een aantal experimenten zijn de experimentele en

gkometrische omstandigheden identiek waardoor het signaal S+
/

evenredig is met de differentiele werkzame doorsnede van de

ionen.

Vaak gebruikt men daarom ook veel . als diff. werkzaam

doorsnede : + +
(j = P ·0

(20 )

,.-r-+ -_ dl"ff . k "u wer zame doorsnede van lonen na korrektie

cr = diff. totale werkzame doorsnede neutralen +

ionen na korrektie
....
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- .
Afhankelijk van het targetatoom en botsingsparameters

zal de Augerneutralisatie het belangrijkste proces zijn,

of neutralisatie, ionisatie tijdens de harde botsing.

Brongersma en Buck (21), Taglauer en Heiland (22) vonden

op kleine afwijkingen na voor verschillende materialen,

waar geen oscillaties optreden de 1/V~ afhankelijkheid

wat neerkomt op een overwegend Augereffekt.

Recente publikaties van Erichson en Smith (23) (24), hebben

een aantal ion-atoom kombinaties gepubliceerd die duidelijke

oscillaties van S+ vertoonden als funktie van de energie

en chemische omringing.

Deze oscillaties zijn verklaard (25) door quasiresonante

ladingsoverdracht tussen ion en targetatoom tijdens het

harde botsingsgedeelte.

Een maat voor de demping van de oscillatie is de Q-faktor

die benaderd kan worden door

E..(0) - E, (0 )
Q= "

E?J~) -E,(r4) (21)

waar E1 (O) en E2 (O) de energieniveaus zijn van het ver

enigde atoom en E1 (UO) en E
2

(U?) bij oneindige verwijdering.
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Een derde mogelijkheid door Hagstrum (26) geopperd is de

resonantie neutralisatie en ionisatie. Dit proces

zal waarschijnIijk ook exponentieel van de snelheid af-

hangen.

Een bewijs voorde resonantie-neutralisatie is met ionen-

verstrooiing nog niet aangetoond maar dit proces is weI

bekend bij sekondaire emissie.

In fig. 13 zijn de 3 processen schematisch weergegeven.

Atom

Auger
.Neutralization

Fig. 13.

Resonance
Neutralization

seE
- .. 1'"--

- __[_11r-
~l~_1 I I

::c-_" , I
.-- - I

I" Ej

:J I
~ J

Atom

Ouasiresonant Charge
Exchange

Schema van de verschiIIende neutralisatie

processen voor een edelgasion.
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5. INELASTISCHE VERLIEZEN

Inelastische energieverliezen kunnen beschreven

worden door de wederzijdse interactie van de elektronen van

de ionen en van de vaste stof.

Dit extra energieverlies van het primaire deeltje worden afge

geven in de vorm van excitatie, ionisatie, en (Auger)elektronen

emissie van beide deeltjes.

Er zijn twee beschrijvingswijzen waarmee de extra energie-

verliezen berekend kunnen worden.

De eerste gaat uit van een kern-elektronbotsing waarbij dan

een energieoverdracht plaatsvindt. Door hiervoor de kans

uit ti rekenen en het gemiddelde over het aantal botsingen

te nemen verkrijgen we een energieverlies per lengte-

eenheid. (Bethe-Block relatie)
,

De tweede benadering gaat uit van de impu13verandering

van een elektron, wanneer het elektron van het ene atoom

in het potentiaalveld van de ander komt (Firsov ref. 29).

Hiervoor kan een gemiddeld energieverlies uitgerekend worden

dat afhankelijk is van de lading van de betrokken atomen

en de botsingsparameter.

A) Een ruwe benadering voor de maximale kern-elektron

energieoverdracht bij een binaire bot sing kan berekend

worden met vergelijking (9)

...
E = 4m,m1. .E ~
max. (m. + m,J 0

m1 = massa primaire ion

me =m2= massa elektron

4me. Eo
m,
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Door het grote verschil in massa is het duidelijk dat de

energieoverdracht veel minder efficient is dan bij ver-

strooiing met gelijke massals (E ~ 1 eV in het lage. max

energiegebied) .

Als we een Rutherford verstrooiing voor de kern-elektron-

botsing aannemen dan kan de differentiele doorsnede bij

hoge energieen berekend worden en vervolgens het energie-

verlies per lengte-eenheid (27).

Tf l4 :z.
dE 4 2 1 e •Nz .ln (2 mVo )
d X - m'{,~ ~ I

(22)

Dit formalisme wordt de Bethe-Bloch relatie genoemd.

N = atoom dichtheid

I = gemiddelde excitatie energie

Zi' z2 = resp. atoomladingen van de beschouwde deeltjes

Vo = snelheid van primaire deeltje

Het- energieverli~s per lengte eenheid (stepping power)

is evenredig met de primaire energie in het hoge en midden

energetische ionengebied.

De Bethe-Bloch relatie voldoet voor ionen met snelheden

V > VB Z2/3 waarin VB = Bohrse snelheid wat correspondeert

met 25 KeV/nucleon.

Voor lagere energieen brachten Lindhard en Scharff (28) de

polarisatie van de elektronen gedurende de botsing in

rekening en benaderden vgl. 22 als voIgt ..
dE _ 2 .

~
BlTe 0oZ, Z2·V

dx - (zi~ + Z~3) • VB
(23)
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met als voorwaarde V'~ V Z2/3
o

> 1/6.:s = orde (Z1 )

a o = Bohrse straal

VB = Bohrse snelheid

Over deze Lindhard en Scharff benadering kunnen we de volgende

kanttekeningen maken.

a) De verliezen in het gebied ~25 KeV worden geextrapoleerd tot

in het gebied 0,1 - 2 KeV, wat nogal een aantal bedenkingen

heeft.

b) De theoretische afleiding is nog steeds niet gepubliceerd.

c) De experimentele resultaten uit sektie 6a geven een energieve

lies minstens evenredig met Eo en niet met ~.

B) Een eenvoudige voorstelling van het physische gebeuren van

de Firsov-theorie wordt gegeven in de figuur. De elektronen

van het bewegende atoom A

o 0

0 ··o A 0-.- 0
• T •o 0

• •

,

o •." 0 .-..
o 0

• 0ofT'.
\.:J 0 .........

• •

hebben een ander impuls dan

die van het target atoom T,

waardoor bij vereniging

energieoverdracht plaatsvinc

Bij de vereniging van de

atomen kan een hypothetisch

oppervlak gekonstrueerd worden die loodrecht op de ver

~'~bindingslijn van de kernen staat waardoor twee gebieden ont-

staan waarin de interactiepotentialen van de atomen werk-

zaam zijn.

Elektronen die van de Ene kant naar de andere kant van het

oppervlak gaan, komen in het veld van de andere atoom en

verkrijgen dan het moment van het nieuwe atoom. Het bij deze

overgang optredend energieverlies wordt verkregen door de

bijdrage te berekenen van de elektronenflux door het oppervla
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en te integreren over de baan van het projektiel.

waarin n = aantal elektronen van het primaire deeltje

v = elektronsnelheid

R = afstand tussen de twee nuclei (verbindingslijn)

S = gecreeerde oppervlak.

Na een omwerking waarbij gebruik wordt gemaakt van het

Thomas-Fermi model van het atoom en een moment benadering

(24)

4-(~) = afschermfunktie gegeven door het Thomas-Fermi-Firso

./ model

p = botsingsparameter

rm = dichtste benadering

V = relatieve snelheid

~ = afstand in het vlak tot de verbindingslijn (R).

In het midden en hoog energetisch gebied is ~(P) evenredig

met E .o

In het lage middengebied (25 keV) is een benadering bekend

die een ~ afhankelijkheid geeft en in laag energie

gebied wordt gebruikt (ref. 4 ~ 3Q): :

(25)
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met C1 en C2 als konstanten van de betrokken atomen.

Numerieke waarden van de benadering (25) liggen in de orde

van 3 a 8 %van E , wat vooruitlopend op de resultateno

in sektie 6a, een overschatting geeft van de inelastische

verliezen en bovendien is bE evenredig met VEo '
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6. MEETRESULTATEN

a) Inelastische verliezen

Voor enkele energieen van de primaire ionen is He+ en

Ne+-verstrooiing aan polykristallijn goud gemeten als

funktie van de strooihoek 8L. Hierbij zijn de hoogte>

de plaats en de haIfwaarde breedte van de goudpiek zo

nauwkeurig mogelijk bepaald. In tabel 1> kolom 3> bIz 57

zijn de gemeten energiewaarden voor He+--Au> E = 1000 eV>o

voor verschiIIende hoeken 8
L

gegeven en in fig. 14 zijn

enkele goudpieken getekend.

t ': elastlsche waorde

/0 berekende

halhwaarde
breedte

Aigemene

Struktwr

nelostische

p1ek

a

, ! , ,

10

@

o'

9
3

Xl
3

J
I, " ,
1000 1000 1000
levl,E,_

Fig. 14.

De energiepieken van He

verstrooid aan goud uit

verschiIIende spektra

met de strooihoek 8L
als parameter.

Horizontaal is de energj

van verschiIIende spektJ

uitgezet en vertikaal hE

aantal deeltjes per sek(

in arbitraire eenheden.
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breedte

18

I)'

5

@

0"

van Ne verstrooid aan gaud. voor. ~

Fig. 15.

E
I . .

Irgle pleken

v;rschillende waarden van de strooihoek 8L.

f

Voor Ne+--Au, met primaire energie Eo = 1000 eV, lS een

identieke serie spektra opgenomen welke in tabel 2 (bIz 58)

uitgewerkt zijn en er zijn enkele goudpieken in fig. 15

getekend. Ret elastische gedeelte wordt met vgl. 6 berekend)

~olom 2)en een maat voor het inelastisch verlies krijg je

door het verschil van kalom 2 en 3 te berekenen (kolom 4).

Deze serie metingen zijn voor verschillende primaire

energieen van Re+ en Ne+ gedaan en de inelastische verliezen

zijn als funktie van de hoek 8L getekend in fig. 16.

'.
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Ne of He ~Au

3S

,s _

l
"__ '_ . .!!!}.~.e _

':0' ~~~
~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

-~I'I

30

Fig. 16.

Het gemiddeld inelastisch verlies als

funktie van de verstrooihoek 9
L

met

de primaire energie, Eo' als parameter.

De volgende opmerkingen kunnen aan de hand van figs. 14 en 16

gemaakt worden :

+a) He --Au geeft een konstant inelastisch verlies bij een

vaste primaire energie Eo (onafhankelijk van 9L ).

Het gemiddelde inelastische verlies kan uitgedrukt worden

in een konstante maal primaire energie

(26)

Het inelastische verlies is lineair afhankelijk van Eo.

b) Ne+--Au geeft een hoek afhankelijk inelastisch verlies

bij een vaste primaire energie E •_ _ _ , _ 0

Bovendien is het verlies evenredig met (Eo)x waarin

x ""'" 3/2.

Het inelastisch verlies is nu
-Ne tJe.
Q. =K JV 8 L ~

lnel
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waarin (1< XL 2)

c) De halfwaardebreedte is ongeveer gelijk aan het in

elastische verlies zodat de in fig. 14 getekende

struktuur ontstaat.

Identieke metingen met verschillende energieen en atoom

kombinaties bij verstrooihoek 8
L

= 142°geven de bevestiging

dat de inelastische verliezen in grootte 1 a 6 % van de

primaire energie Eo zijn,minstens lineair afhankelijk van

Eo' en dat de piek een struktuur heeft als in fig. 14

getekend. Het absolute verlies van Q. 1 is te verwaarlozenlne

t.o.v. de elastische energie van de verstrooide ionen doch

de verbreding van de pieken die hiermede gepaard gaat is

hoogst onaangenaam voor het massaoplossendvermogen.

In fig. 17 is de spreiding als funktie vaa hoek 8
L

getekend

voor E = 1000 eV.o

Halt
'*aarde
br~dte

JlEIoVl

1~
18

<D Energle spre,dtng bron <1IN

<I> bran .. analyser <3 £IV

0> .. Spreldlng tgv .o.~ =3-'tolooll voor He.

(£) ExperunE'ntele spreldJng 11010011 VOor He+

@ theoretisch spreldmg '/Oor Ne+ • .o.eL=3+

@ Exp. 6E \/'Oor Ne+ tot 90' en lI.Z+

.--------.-

Fig. 17.

De energiespreiding ~E

van He en Ne verstrooid

aan goud als funktie van

de verstrooihoek 8L•

De primaire energie E =1000 e~o

30 60 90 120 150 180
_9,.1°1
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Als we aannemen dat de energiespreiding van de verschillende

bijdragen een gaussische verde ling heeft, dan is de uit

eindelijke spreiding de wortel uit de som van de kwadraten.

Voor He en Ne, resp. kurve 3 en 5, is de totale energie

spreiding berekend uit de som van de spreiding van de bron,

analyser en spreiding t.g.v. ~eL volgens vergelijking 7.

Het massa oplossendvermogen wordt berekend I m.b.v. vgl. 8

= (E, I t' h+ Eb + E I + E d't')'1ne as lSC ron ana yser con 1 1e

Deftxperimentele energiespreiding is aanzienlijk groter

wat inhoudt dat uitgaande van de gemeten energiespreiding

het massa oplossendvermogen ook veel ongunstiger wordt.

Om in zo gunstig mogelijke omstandigheden te analyseren

moeten voor een bepaalde ion-atoom kombinatie drie effekten

tegen elkaar afgewogen worden.

nl. a) hoekspreidingseffekt, vgl. (7)

b) massa oplossingsvermogen, vgl. (8)

c) inelastische effekten

waarvan het inelastische effekt de grootste gevolgen heeft.
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b) Neutralisatie

Het signaal van de multiplyer geeft het aantal ionen

per seconde en is evenredig met de differentiele werkzame

+doorsnede () (vgl. 18,20). In verschillende pUblikaties

(21, 22, 31) wordt de neutralisatiekans uitgerekend door

de gemeten differentiele werkzame doorsnede van ionen, cr+,

te vergelijken met de totale werkzame doorsnede (vgl. 20)

die in deze pUblikaties niet gemeten wordt •

.J

J:
I

Fig. 18.
+,

De differentiele werkzame doorsnede voor ionen van He en Ne(__J

verstrooid aan goud als funktie van de verstrooihoek eL •

De in de r,iguur getekende differentiele doorsnede voor ionen

~ :: f( eL) is gecorrigeerd voor... de atoomdichtheid bij ver-.·

schillende hoeken (1/sin~).
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~ls nu een geschikte interactiepotentiaal (Moliere benadering)

gekozen wordt, waarmee de totale werkzame doorsnede be-

rekend wordt, dan kan m.b.v. vgl. 20 de totale kans dat het

deeltje ion blijft, p+, als funktie van de energie en hoek

berekend worden.

Deze methode heeft 2 grote bezwaren :

a) het aannemen van een onzekere interactiepotentiaal

b) het vergelijken van pieken die onderling verschillend

van struktuur zijn.

Voor He+ is de vergelijking van de piekhoogten bij ver

schillende 8L's korrekt omdat de piekbreedte door de in-

elastische verliezen fh k I' 'k 8' ~Eona an e 1J van L lS en F.f

voor aIle energieen.

= konst.

Voor Ne zijn de goudpieken bij kleine el's heel smal,

en daardoor moeilijker te vergelijken met de bredere

pieken bij grot ere hoeken.
/

Een korrektere manier zou zijn om de totale werkzame door-

snede ~ (neutralen + ionen) en +er te meten en vervolgens

met deze +gemeten grootheden P berekenen.

De interactiepotentiaal V(r) kan dan m.b.v, bestaande

wiskundige uitdrukkingen(ref 36,37,38) uit de totale werk-

zame doorsnede berekend worden.

De totale werkzame doorsnede van neutralen + ionen kan met

vluchttijdmetingen(Time Of Flight, T.O.F.) bepaald worden.

Het principe van T.O.F.-mefingen wordt schematisch

gegeven in fig. 19. De ionenbundel wordt gepulseerd met

een frequentie van 5 a 10 kHz en pulsbreedte van 100 nsec.

Na een looptijd, die afhankelijk is van de primaire snel

heid V=\12mEo , bereiken deionen het targetoppervlak.
I
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afbui!piJten

Ionenbund€'1

Fig. 19.

Principe schema van de

Time of Flight meting

Vanaf dit moment ontstaat er verschil in snelheid af-

hankelijk van de energie en impulsoverdracht met het

targetatoom m2 .

De vluchttijd over de afstand target-detektor is een maat

voor de energie van de projektielen (~ mV2).

Met behulp van een time-to-height converter wordt de

vluchttijd, orde 0,1 - 100 sec omgezet in een pUlshoogte,

die, opgeslagen en geanalyseerd wordt met ~e pulshoogte

analyser.

De charme van deze methode is de betrekkelijk eenvoudige

apparatuur terwijl toch veel in~ormatie verkregen wordt.

Een beperkende konditie bij de uitvoering is het tijd-

oplossendvermogen die hoogdzakelijk bepaald wordt door de

pUlseerinrichting van de primaire ionenbundel (capaciteit

van de stuurplaatjes).

Ret hoek- en massa oplossend vermogen zal bij T.O.F. gelijk

zijn als bij ionenverstrooiing en de inelastische verliezen

waarschijnlijk ook, wat inhoudt dat op dit gebied geen

reele verbetering geboekt wordt.

De bijdrage van de 2e en 3e laag zal naar verhouding bij

neutralen grater zijn zodat in kombinatie met de ionen

spektra de onderliggende lagen kwalitatief geanalyseerd

kunnen worden.



-42-

Bij T.O.F. worden de neutralen gemeten i.p.v. de ionen, welke

slechts een fraktie vormen van het totaal (1 % - 1 0/00) en

als we aannemen dat de transmissie gelijk is dan kan met

T.O.F. in 100x - 1000x kortere werkelijke meettijd dezelfde

hoeveelheid getelde deeltjes geregistreerd worden.

Dit houdtin dat voor een spektrum met een vergelijkbare

hoeveelheid counts de sputtertijd met een faktor 100-1000

is afgenomen. T.O.F. is dus een minder destructieve meet-

methode dan ionenverstrooiing.

c) Zuurstofadsorptie op Si (111)

Verschillende onderzoekers hebben de gevoeligheid voor

de buitenste atomaire laag aangetoond.

Voorbeelden hiervan zijn de polariteitsbepaling van CdS

(32), ZnTe, GaP (111)(9) en Broom-adsorpt~e op Si (111)

(33), zuurstof en zwavel-adsorptie op Ni (34, 35). Fig. 20

geeft de zuurstofadsorptie kurven op Si (111) gemeten

met 3He en 4He ionenverstrooiing.

16

"
'2 'He • 1100 eV 8,.70

I" 2'SnA

8 'He .1000 eV. ElL' 60'

1 .SoOnA

-'-
-,

10
~ druk ----.. {Torrl

Fig. 20.

Adsorptie kurven voor zuurstof op Si (111).
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Twee energie spektra van
verzadiging op, wat neerkomt

op een gedeeltelijke bezetting

aan Si (111) .

Bij de gegeven stroom I = 245 Ip I

-6en druk van 5.10 Torr treedt

lende zuurstofdrukken de spektri

getekend voor 3He verstrooiing

adsorptie en sputteren van de

een dynamisch evenwicht tussen

In fig. 21 zijn voor 2 verschil-

voor de zuurstofadsorptie,

gemeten met 3He een duidelijke

zuurstofatomen door de edel-

gasionen.

De metingen zijn uitgevoerd bij

Si
I

0 l
I 1\

II
II
I I
I I
I I
I I
I I

\
I
\,
\
\

800 900
_[,leVI

...

700

'H.
E"mo ....
E\.' 70'

Ip' Z"Sn.l\
--'0''1'0,,"0,
_1..s,iS"1Ort"°2

600

....

o
'--,
X
C1J

X
N

........
~

C1J
>

l/)

....:t

j

zuurstof adsorptie op Si(111)

Fig. 21.

van 70 a 80 % van de Si-atomen door zuurstof. Voor toenemende

druk verandert de piekverhouding O/Si met 3He niet meer.

De primaire ionenbundel was voor 4He 2x zo groot als voor

3He en het snijpunt van de adsorptielijnen ligt voor 4He

bij een )X zo grote zuurstofdruk, zodat de sputtercoefficient

voor 4He ongeveer 1,5x groter is. De strooihoeken zijn voor

3He en 4He resp. 70 0 en 60 0 zodat de faktor 1,5 met de nodige

reserves bekeken moet worden.

Verder is de O/Si-verhouding in de verzadiging onafhankelijk

van de invalshoek, gemeten voor 4- = SO en 100, waaruit we

.kunnen konkluderen dat de zuurstofatomen niet bovenop de
"

Si-atomen gebonden worden, doch gedeeltelijk in het vlak.
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Preciese lokatie is zeer moeilijk door de verschillende

spreidingen u~..eL en AE) en de onguns tige experimentele

omstandigheden.

d) Struktuuranalyse van GaP

Spektra met enkelvoudige en meervoudige botsingen

van Neon-ionen kunnen m.b.v. de strooiformules geanalyseerd

worden en op deze wijze is het mogelijk de richting en

preciese lokatie van bepaalde kristaloppervlakken te bepalen.

In/de pUblikatie van Surface Science van Brongersma en Mul

(91 werd het GaP(lll) en (110) reeds behandeld. Ret spektrum

vah GaP(lll) is getekend in fig. 22.
I

_ i _ - ...- --

Ne~.. 350 eV

GaP 11111.IHii

-- 11111:25'C

_.- 11111,450'C

- - 1IIf1 .450·C

E,IoVI- !
._~ ,_ __~ _". ....----i

Fig. 22.

Ne verstrooiing aan GaP(111) ,(111) bij 25 0 C en. 450 oC.

BiJ kamertemperatuur is er heel weinig verschil tussen de

beide kanten en de ordening aan het oppervlak is ook gering

als gevolg van het ionenbombardement.

Wanneer het kristal uitgestookt wordt bij 450°C dan kunnen

we van een goed geordende oppervlaktestruktuur spreken
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(L.E.E.D.-rnetingen) en de spr~ktra voor de verschillende

kanten (111, 111) bij een azimutale richting vertonen ook

duidelijke verschillen waaruit de precieze lokatie van Ga

en P bepaald kan worden.

De gepubliceerde spektra van GaP(110) zijn inkorrekt door-

dat voor een deel verstrooiing op de inklemming is gemeten.

Figuur 23 laat 3 spektra zien voor spekularverstrooiing van

300 eV Ne+_GaP(110) in

ongeveer gelijk, omdat

en de Ga- en P-pieken zijn

"open" richting wordt

3 hoofdrichtinge~ ge-

schoten. In de <001)

relatief veel gesputterd

richting, dit is de

ze door de grote afstand
1
-niet afgeschermd worden.

300
E,leVI_

Gc

No" _ GaP 11101

E•• 300 ~

BL .4S
o
,4oo·C

P

120liD

-<001)---
-<11d> 0 .-

- - <'f1) - - - - _

o

• •
0- - ---'.".---,"tlO1). : ....

* ? \~fVQ

Fig. 23.

Ne verstrooiing aan GaP(110) in 3
De (110) richting is

.
voor de Ne-ionenverstrooiil

hoofdrichtingen geschoten.
een bijzondere richting

omdat door de korte afstand van de Ga en P-atomen het onmogelijk

is om enkelvoudig te verstrooien.' Door het kristal in stapjes

van 50 azimutaal te roteren en de P/Ga-verhouding te berekenen

verkrijgt men duidelijk de verschillende assen en symmetrieen

van het kristaloppervlak te zien (fig. 24).
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Fig. 24.

P/Ga-verhouding als funktie van de azimuthale

hoek 4:>.

Uit de P/Ga-verhouding is ook de polariteit van het kristal

bepaald doch dit cffekt is niet overduidel~jk door het gering

verschil in de P/Ga-verhouding, P/Ga ~4 en 3 voor de resp •

.(112) en (112). richtingen.

Ook bij invalshoeken 4- = 50 en 1po werd deze verhouding niet

gunstiger.

Het doel van de metingen was ook om m.b.v. de dubbele

700.v

1000 .v
1200 IN

1S00 f!o/

N.'-GoP InOI

richhng <txJ\>
Be' 40',400'C

Go

Fig. 25.

Ne verstrooiing aan

GaP(110) met verschillende

primaire energieen.

~o---;o~n-~o2'----;;'03'---;:-04;------;;'0:5;-----;;-06::------:CO7::------:CO6::--~0~9---;

E1 /Ec ------
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botsingen als funktie van de energie een zodanige potentiaal

y(r) te bepalen dat de experimentele gegeven en het

theoretisch model zouden overeenstemmen. Ret probleem is

echter dat bij energieen tussen 1000 eVen 1500 eV
...eos~

inelastische processen optreden die ~iek 3x breder maken

en ongeveer 40 eV extra verlies geven (fig~ 25).

Deze inelastische verliezen kunnen verklaard worden door

resonantie-excitatie maar hierdoor was een betrouwbare

berekening van de interactiepotentiaal bij verschillende

energieen onmogelijk.

".
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7. DISCUSSIE

Laag energetische ionenverstrooiing is door de

experimentele en physische ~omplikaties een moeilijke

techniek.

De belangrijkste moeilijkheid hierbij is dat bij een kleine

ionenstroom, om zo weinig mogelijk destructief te werken,alleen

de geioniseerde fraktie van het totale aantal deeltjes

na botsing gemeten wordt.

oOngeveer 1 % - 1 /00 van het totale aantal edelgasionen

blijft na botsing geioniseerd. Deze fraktie of anders gezegd

de neutralisatie kans is bovendien nog sterk afhankelijk

van de elektroneninteractie, die voor veel elementen en

verbindingen verschillend is. Een duidelijke principiele
. /

verbetering zou zijn om zowel de neutralen als de geioniseerde

deeltjes te meten door middel van de T.O.F. metingen zoals in

sektie 6b beschreven is. Gekombineerd met L.E.I.S. kan dan

de neutralisatie veel betrouwbaarder berekend worden.

Een bijkomend voordeel is verder dat als gevolg van het meten

van aIle deeltjes de werkelijke meettijd een faktor 100-1000

korter is en dus ook de sputtertijd korter.

In plaats van ionen kan ook met neutralen geschoten worden.

De 'geioniseerde fraktie na botsing die dan gemeten wordt is

evenredig met f 2Pi (vgl. 19) en men kan nu gekombineerd met

L.E.I.S. de verschillende komponenten van p+ berekenen.

Zo'n neutrale bundel wordt gemaakt door de ionen in een

ladingsuitwisselingskamer te neutraliseren.



-49-

Deze kamer is ongeveer 10 a 15 em lang, de druk van het

ladingsuitwisselingsgas is van de orde 10-4 Torr en het

rendement ligt tussen de 10 en 40 %.

Met edelgasionenverstrooiing is het bijna niet

mogelijk om waterstof op het oppervlak aan te tonen door
m2

de grote sputtereoeffieient en lage waarde van ~= rn- = 0,25.,
Verder is het ook heel moeilijk om koolstof door de hoge

neutralisatieeoeffieient (100 a 1000 maal groter dan van

edelmetalen) op het oppervlak aan t~ tonen.

Wanneer echter met neutrale waterstofdeeltjes gesehoten

wordt en de energie zo gekozen wordt dat de ionisatiekans

Pi ongeveer 1 %- 1%0 is, dan zijn de kondities dezelfde

alsbij edelgasverstrooiing met dit versehil dat nu naar de

bij ~e botsing geioniseerde fraktie wordt gekeken en niet

naar de fraktie die geioniseerd blijft.

Een ionisatiekans, 1 % - 1%0, is vereist om de dubbele

botsingen en de bijdrage van de 2e en 3e laag te minimaliseren.

Op deze wijze is het heel goed mogelijk om waterstof
m .

(m
2 = 1) en andere liehte elementen op het oppervlak aan
1

te tonen ~aar niet-kwantitatief).

Om het botsingsproees beter te kunnen begrijpen zou het

gebonden atoom van het targetoppervlak beter vervangen kunnen. ,

worden door een geisoleerd atoom of molekuul.
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Dit kan experimenteel uitgevoerd worden door ionenverstrooi

ing aan gassen te meten.

Men kan nu stapsgewijs het botsingsproces ingewikkelder

maken door achtereenvolgens te schieten op atomen, molekulen,

physisch en chemisch geadsorbeerde gassen op een substraat

en tenslotte op de vaste stof.

Dit hele programna moet dan met neutralen en ionen uit

gevoerd worden.

Met behulp van deze experimenten kan een beter inzicht

en een exactere beschrijving van het botstingsproces

verkregen worden.

/
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8 .' "GONCLUSTE

De laag energetische ionenverstrooiing kan beschreven

worden met de klassieke verstrooiingstheorie.

In veel gevallen kunnen de spektra met de binaire botsings

theorie geinterpreteerd worden. Door de grote gevoelig

heid voor de buitenste atomaire laag is L.E.I.S. een uiter

mate geschikte techniek om oppervlaktestrukturen en

adsorpties op schone oppervlakken te bestuderen.

Kwantitatieve analyse van de samenstelling is door het

gebrek aan kennis van de elektroneninteractie van het ion

en targetatoom, wat zich uit in neutralisatie en inelastische

verliezen, tot nog toe zeer moeilijk.

De enige remedie hiertegen is ijken met standaarden en/of

vergelijken met andere technieken zoals Auger of SIMS.

De kennis van het botsingsproces kan duidelijk vergroot

worden door de energie verdeling van de neutrale verstrooide

deeltjes na botsing te meten en.te vergelijken met de

energieverdeling van de geioniseerde deeltjes na botsing •

...



...
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LIJST VAN DE GEBRUIKTE SYMBOLEN

= strooihoek in het laboratorium-systeem

= invalshoek

1/2 m1vo
2 energie voor botsing= = van m1

= massa van het te verstrooien deeltje

= snelheid van het deeltje m1 voor botsing

= snelheid na botsing van m1

= energie na botsing van het targetatoom

= massa van het targetatoom (preparaat atoom)

= snelheid na botsing van m2m2= massaverhouding --m1
= strooihoek van het targetdeeltje m2

= inelastisch energieverlies na botsing van m1

= korrektiefaktor a.g.v. de 1e ordebenadering

= snelheid van m1 na botsing in zwaartepuntsysteem

( z • s • )

V2 = snelheid van m2 na bot sing in zwaartepuntsysteem

( z • s • )

m

= snelheid van

= gereduceerde

het zwaartepunt
m1 ·m2massa: +m1 m2

h = konstante van Planck

9 2 strooihoek in het z.s.

~ = afstand van de dichtste benadering van 2 deeltjes

V'(r)

p

u(r)

= interactiepotentiaal

= bot singsparameter

= afschermfunktie voor de interactiepotentiaal
.

= karakteristieke snelheid voer Auger neutralisatie
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V-l.. = Vosin 4- = loodrechte snelheidscomponent

f 1 = fraktie ionen na Auger neutralisatie van inkomend

;:trajekt

f 2 = fraktie io ren na Auger neutralisatie na uitgaand

trajekt.

Pn = neutralisatiekans gedurende harde botsing

P. = ionisatiekans gedurende harde botsing
1

0-+ = differentiele doorsnede van ionen na expo korrektie

cr = diff. doorsnede van neutralen + ionen na expo

korrektie.

p+

:,
zb
a o

",.,-

I

§

VB

LN~)

= totale fraktie geioniseerde deeltjes na botsing

= massa van een elektron

= kernlading van deeltje m1

= kernlading van deeltje m 2

= straal van de Bohrse baan in het waterstof atoom

= gemiddLlde excitatie energie

= konstante van Lindhard (orde Z 1/6)
1

= Bohrse snelheid

= afschermfunktie volgehs model van Thomas-Fermi-Firsov

'.
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.

Hoek E1 E1 Qine1 ~E t.g.v. b..Etotelast elast
8L berekend 0 gemetenexpo 8L=3

0 1000 999 1 0 3
5 999.9 999 1 0.1 9

10l 999.4 991 8.4 0.4 9
15 998.6 991 8.4 0.6 10
20 997.6 989 8.6 0.7 9.5
25 996.2 988 8.2 0.8 9
30 994.6 987 7.6 0.9 9
35 992.7 985 7.7 1 9.5
40 990.5 983 7.5 1.1 10
45 988.2 980 8.2 1.2 10
50 985.6 978 7.6 1.3 9.8
55 982.8 975 7.8 1.5 9
60 979.9 972 7.9 1.6 10
65 976.8 968 8.8 1.6 9
70 973.6 966 8.6 1.7 9.8

/

75 970.4 962 8.4 1.7 10
80 967.0 960 7 1.8 10
85 963.6 955 8.6 1.8 9
90 960.2 953 7.2 1.8 10

Tabel 1.

+He --.Au ionenverstrooiing met primaire energie van 1000 eVe

..
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I El El Qinel. AE t.g.v. 6Etot .Hoek elast. elast.
9L berekend expo 9 =3 0 gemetenL

0 1000 999 1 0
5 999.2 996 3.2 0.9 5

10 996.9 993 3.9 2.1 5
15 993 989 4 2.7 6
20 987.8 982 5.2 3.6 8
25 981.1 976 5.1 4.4 9
30 973.2 966 7.2 5.4 10
35 963.9 957 6.9 6 11
40 953.6 944 9.6 6.7 12
45 942 931 0 7 14-'

I

5,0 929.9 916 13.9 7.7 14

t~
910.8 903 13.5 8 14
903.3 885 18.3 8.4 15
889.1

70 874.3 857 17.3 8.7 16
75 859.9 I

80 845.1 823 22.1 8.8 17
85 830.4
90 815.7 793 12.7 8.8 18

Tabel 2.

+Ionenverstrooiing van Ne --.Au met een primaire energie

van 1000 eV.

".
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