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Samenvatting 

In deze afstudeerperiode is een spectroscopische IR-ellipsometer gebouwd. Als 

lichtbron is een cascadeboog gebruikt. Het instrument kan worden gebruikt in het 

spectrale gebied van 2.8 tot 8.5 micrometer. De relatieve nauwkeurigheid in de 

ellipsometrische hoeken \l1 en 11 is respectievelijk circa 0.0050 en 0.06°. Dit komt 

neer op een relatieve gevoeligheid van circa 1 volledig bezette monolaag 

CR-vibraties op een goud substraat. De simulaties op basis van harmonische 

oscillator modellen komen goed overeen met de metingen. 
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HOOFDSTUK 1 Inleiding 

In de vakgroep plasmafysica wordt onderzoek gedaan aan plasmaetsen en 

plasmadeposi tie. 

Bij het plasmaetsen worden voornamelijk lagen van Si 0 2 op Si geëtst met een 

Ar/CF 4 RF-plasma. Omtrent het etsproces, dat zich aan het Si0 2 oppervlak 

afspeelt, bestaat nog veel discussie. Men vermoedt, dat er een reaktieve laag van 

circa 3 nm op het oppervlak gevormd wordt, waarin onder meer CF x radicalen 

aan het oppervlak geadsorbeerd zijn. Het preciese karakter van deze laag is nog 

onduidelijk. 

Bij plasmadepositie wordt in een cascadeboogplasma methaan geïnjecteerd, dat 

vrijwel volledig dissociëert. De boog expandeert tegen vacuüm, waardoor het 

plasma met een hoge snelheid tegen een substraat "blaast", dat in de vacuüm

kamer is opgesteld. Afhankelijk van de condities, die aan het plasma worden 

opgelegd, groeit op het substraat een koolstoflaag met meer of minder structuur 

en een hoger of lager waterstofgehalte. Er is een depositiereaktor in aanbouw, 

waarmee volgens hetzelfde principe met behulp van silaaninjectie siliciumlagen 

gedeponeerd gaan worden. Er is behoefte aan een beter inzicht in het verband 

tussen plasmacondities en de eigenschappen van de gevormde laag. 

Zowel voor het bestuderen van de laagvorming bij plasmadepositie (in situ en 

achteraf) als de analyse van het etsproces is spectroscopische infrarood

ellipsometrie een geschikte methode. Bij ellipsometrie wordt de complexe 

verhouding van de reflectiecoëfficiënten voor p- en s-polarisatierichting gemeten 

aan een preparaat. Dit preparaat kan bestaan uit een kaal reflecterend substraat 

of een substraat met een of meerdere lagen erop. De reflectieverhouding wordt 

bepaald uit verhoudingen van intensiteiten, zodat geen absolute intensiteit 

gemeten hoeft te worden. Per meetpunt worden twee onafhankelijke grootheden 

bepaald, namelijk het reële en imaginaire deel van de reflectieverhouding. 

Wanneer de metingen als functie van de golflengte van het gebruikte licht in het 

infrarood worden uitgevoerd, kan bij een kaal substraat het reële en imaginaire 

deel van de brekingsindex als functie van de golflengte worden bepaald. Bij een 

meting aan een substraat met een laag erop kan informatie worden verkregen over 

de dikte van de laag en de grootte en de spectrale ligging van absorpties in die 
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laag. Hieruit kunnen gegevens worden afgeleid over de aanwezigheid van bepaalde 

molecuulgroepen in de laag en hun dichtheid. Bij het etsproces kan men op deze 

manier een indruk verkrijgen over de dikte van de geadsorbeerde laag (indien 

aanwezig), de dichtheid van de verschillende CF x radicalen en eventueel de aard 

van hun binding aan het oppervlak. De in de depositiereaktor gevormde lagen 

kunnen onder andere onderzocht worden op verschillende hybridisatietoestanden 

in de koolstofstructuren. 
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HOOFDSTUK 2 Theorie van de ellipsometer 

2.1 Algemeen principe van een spectroscopische ellipsometer. 

Het principe van ellipsametrie wordt in diverse afstudeer- en stageverslagen 

beschreven. Een uitstekende beschrijving is geformuleerd in ZEE.85. Deze is hier 

integraal overgenomen met een kleine toevoeging voor het spectroscopische 

aspect. 

fig 2.1. Schematische voorstelling van reflectie van een lichtbundel aan een 

grensvlak; de basis van (reflectie-) ellipsometrie. 

Als een lichtbundel een discontinuïteit in de brekingsindex treft, zoals het 

grensvlak tussen twee media, wordt een gedeelte hiervan gereflecteerd en een 

gedeelte doorgelaten. De reflectie- en transmissiecoëfficiënten zijn verschillend 

voor golven met polarisatierichting in het vlak van inval (p-richting), en golven 

met polarisatie loodrecht op dit vlak (s-richting). De reflectiecoëfficiënten worden 

gegeven door de formules van Fresnel [HEC.74]: 

rs = ----"'-.-------~"'.-n0.cos 'f/O + n1.cos 'f/i 
(2.1) 

Als het object, dat door het licht wordt getroffen bestaat uit een substraat met 

daarop een dunne laag met een andere brekingsindex, treedt interferentie in deze 

laag op. Ook dan zijn er reflectiecoëfficiënten te berekenen voor de p- en de 
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s-golven. 

Het principe van de ellipsometer berust op het meten van de polarisatie

verandering die licht ondergaat bij reflectie aan een oppervlak. Een maat hiervoor 

is de complexe verhouding tussen de reflectiecoëfficiënten voor p- en s-golven. 

Deze grootheid p is gedefiniëerd als: 

(2.2) 

In plaats van de complexe grootheid p worden meestal de ellipsometrische hoeken 

1V en D. gebruikt die de gedefiniëerd zijn als: 

p := tan 1V .exp(jb.) (2.3) 

1V is dan een maat voor de absolute polarisatie van het oppervlak en D. is het door 

reflectie opgewekte faseverschil tussen dep- en des-component. 

Bij het meten zijn dus zowel de onderlinge fase- als de amplitudeverhouding van 

de p- en s-golven van belang. Omdat dit twee onafhankelijke grootheden zijn, 

zijn er in principe ook twee onafhankelijke parameters van het oppervlak te 

bepalen. 

Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: het reële en imaginaire deel van de brekingsindex 

van laag of subtraat, of een combinatie van laagdikte en een reële brekingsindex. 

Voor een betrouwbare bepaling van een paar parameters moeten alle andere 

brekingsindices en laagdiktes bekend zijn. Bij spectroscopische ellipsametrie 

worden 1V en D. als functie van de golflengte van het licht gemeten. 

2.2. Meetprincipe van de spectroscopische ellipsometer 

De basisconfiguratie van een Spectroscopische R( eterende) P( olarisator) 

E(llipsometer), die in dit onderzoek is gebruikt, is geschetst in figuur 2.2. 
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detector 

monochromator 

lens 

roterende polarisator analysator 

sample 

fig. 2.2. Een schematische weergave van een spectroscopische roterende polarisator 

ellipsometer. 

Een lichtbron zendt electramagnetische straling uit over een breed golflengte

bereik. De straling wordt lineair gepolariseerd en reflecteert aan het te onder

zoeken sample. Achter een vast opgesteld polarisatiefilter (analysator) wordt de 

intensiteit van het gereflecteerde licht gemeten over een smal golflengtebandje dat 

wordt geselecteerd door de monochromator. Uit de intensiteiten gemeten bij een 

geschikte analysatorhoek* en tenminste drie** verschillende standen van de 

polarisator, kan in principe de polarisatieverandering ten gevolge van reflectie aan 

het sample en daarmeewen!:::.. worden bepaald. 

Er is gekozen voor een vaste analysator, omdat daarmee de invloed van de 

polariserende eigenschappen van de monochromator geminimaliseerd wordt. Het 

licht, dat via lens 1 op de polarisator valt, wordt in deze configuratie 

ongepolariseerd verondersteld. 

Om w en !:::.. te berekenen uit de gemeten intensiteit als functie van de hoeken van 

*Met "de stand van" of "de hoek met" een polarisatiefilter wordt de hoek met de 

polarisatierichting bedoeld in het vlak loodrecht op de voortplantingsrichting van 

het licht. 

**Zie pagina 14 van CRE.89. 
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polarisator en analysator, moet een mathematische representatie worden gekozen 

voor de voortplanting van de polarisatie van het licht door de ellipsometer

componenten. Vooruitlopend op hoofdstuk 5, waar de invloed van niet 

gepolariseerde componenten in het signaal wordt behandeld, kiezen we voor een 

representatie met behulp van Stokes-vectoren en Müller-matrices. 

2.3. Korte beschrijving van Stokes-vectoren en Müller-matrices 

We beschrijven één quasi-monochromatische component van de door de lichtbron 

uitgezonden straling met een vlakke TE-golf , die zich in de z-richting 

voortplant. 

{2.4) 

waarin w en k gemiddelde waarden zijn over een klein frequentiegebiedje. 

De polarisatietoestand van deze golf ten opzichte van de basisvectoren ~en ~ykan 

beschreven worden door de Stokes-parameters: 

{2.5a) 

(2.5b) 

A A 

S2 = 2( Ex(t) . Ey(t) .cos ( 8y(t)- 8x(t)) ) (2.5c) 

A A 

Sa= 2( Ex(t) . Ey(t) .sin { 8y(t)- 8x(t))) (2.5d) 

waarin ( ) tijdmiddeling voorstelt. 

De Stokes-parameters zijn direct uit eenvoudig meetbare grootheden af te leiden, 

en hun betekenis is als volgt te interpreteren. S0 is de totale intensiteit van de 

(quasi-monochromatische) bundel. s1 geeft aan of de bundel meer horizontaal, 

dat wil zeggen in de x-richting (S 1>0) of meer verticaal (S 1<0) is gepolariseerd. 
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S1=0 betekent, dat de bundel geen dominantie vertoont voor horizontale of 

verticale polarisatie. Analoog zijn S2 en S3 een maat voor de dominantie van 

respectievelijk lineaire polarisatie onder +450 ten opzichte van -45° en rechts

draaiend circulair gepolariseerd licht ten opzichte van linksdraaiend circulair 

gepolariseerd licht. 

Door optelling van de Stokes-parameters, die de polarisatietoestand van een 

quasi-monochromatische golf beschrijven, kunnen de Stokes-parameters van een 

polychromatische bundel worden verkregen. Een voorwaarde hierbij is, dat de 

gebruikte lichtbron incoherent is, zodat geen interferentie optreedt tussen de 

afzonderlijke quasi-monochromatische golven. Onder deze voorwaarde kan een set 

van Stokes-parameters ook als een kolom-vector worden beschouwd, de 

Stokes-vector: 

(2.6) 

De polarisatiegraad V van een bundel wordt gegeven door: 

Is~ + s~ + s~ 
V = -------;;S-o ---- (2.7) 

Over het algemeen worden de Stokes-parameters genormeerd op S0, de totale 

intensiteit van de bundel. Wanneer een bundel, gekarakteriseerd door een 

Stokes-vector ~i een optisch element (polarisator, sample) passeert, kan de 

polarisatietoestand van de uittredende bundel worden beschreven met de 

Stokes-vector ~t . ~i en ~t hangen samen via de Müller-matrix M van het 

optische element: 

(2.8) 

M is een 4x4 matrix, die het effect van het optische element op de polarisatie van 

een invallende bundel weergeeft. Valt een bundel achtereenvolgens door optische 

elementen met respectieve Müller-matrices M1 tot en met Mn , dan is de 
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resultante matrix gelijk aan Mn . Mn-1 .... M2. Mt. 

fig 2.3. Een bundel valt achtereenvolgens door n optische elementen1 waarvan de 

Müller-matrices gegeven zijn ten opzichte van hun basis van eigenpolarisaties. 

Müller-matrices zijn representaties van afbeeldingen ten opzichte van een 

bepaalde basis van eigenvectoren. Meestal worden in de literatuur de represen

taties ten opzichte van een basis van eigenpolarisaties gegeven. Vóór vermenig~ 

vuldiging van een Müller-matrix met een Stokes-vector of een andere 

Müller-matrix moet dan eerst een coördinatentransformatie (rotatie) plaats

vinden. 

Stokes-vectoren en Müller-matrices toegepast op ellipsametrie staan uitgebreid 

beschreven in AZZ.87. 

2.4. Beschrijving van een roterende polarisator ellipsometer (RPE) met behulp 

van Stokes-vectoren. 

In figuur 2.4 is een overzicht gegeven van de plaatsing van de polariserende 

componenten in een ideale RPE. 
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lichtbron detector 

polarisator analysator 

sample 

fig. 2.4. Polariserende componenten van de RPE 

De polarisatie van de lenzen (zie figuur 2.2) wordt nihil verondersteld. De 

monochromator wordt buiten beschouwing gelaten en de polarisatoren worden als 

ideaal beschouwd (zie hoofdstuk 5). Voor de Müller-matrices van de 

componenten (ten opzichte van hun eigen polarisaties) geeft AZZ.87: 

Polarisator: 

1 1 0 0 

1 1 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

met KP de verliesfactor. 

Sample (inp-en s-coordinaten): 

1 -cos2w 

-cos2w 1 

0 0 

0 0 

(2.9) 

0 0 

0 0 

sin2'Wcos.6. sin2'Wsin.6. (2.10) 

-sin2Wsin.6. sin2'Wcos .6. 
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Analysator: 

1 1 0 0 

1 1 0 0 
Ma= Ka· 0 0 0 0 (2.11) 

0 0 0 0 

De rotatie over polarisatorhoek P van de eigencoördinaten van het sample (p,s) 

naar die van de polarisator wordt beschreven door: 

1 0 0 0 

0 cos2P sin2P 0 
~(P) = 0 -sin2P cos2P 0 (2.12) 

0 0 0 1 

en die van het sample naar de analysator door ~(A) analoog aan ~(P). 

De bundel uit de licht bron is ongepolariseerd zodat ten opzichte van een wille

keurige basis geldt: 

(2.13) 

De detector wordt verondersteld ongevoelig te zijn voor de polarisatietoestand 

van het opvallende licht. Het maakt daarom niet uit ten opzichte van welk stelsel 

basisvectoren de Stokes-vector van de opvallende bundel wordt uitgedrukt. Voor 

deze vector geldt: 

(2.14) 

De gevraagde detectorintensiteit Id is gelijk aan de S0-component van ~d· Na enig 

rekenwerk volgt: 
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( 1 - cos 2A cos 2W + 
+ cos 2A cos 2P - cos 2W cos 2P + 
+ sin 2A sin 2W cos !:J. sin 2P ) (2.15) 

waarin C alle isotrope verliezen representeert. Splitsen we dit in componenten van 

2P, dan: 

Id = g( a. cos 2P + b.sin 2P + 1) 

cos 2A - cos 2W 
met a = 1 - cos 2A cos 2 w 

b _sin 2W cos !:J. sin 2A 
- 1 - cos 2A cos 2W 

g = C.l0 ( 1- cos 2A cos 2W ) 

(2.16) 

(2.17) 

(2.18) 

(2.19) 

Bij een RPE draait de polarisator rond (vandaar de naam) met een vaste . . 
hoekfrequentie P. De hoekfrequentie van het signaal is dan: w0=2P. De 

coëfficiënten a en b kunnen nu geïnterpreteerd worden als genormeerde sinus- en 

cosinuscomponenten bij frequentie w0 van het signaal. 

Id = g( a.cos w0t + b.sin w0t ) (2.20) 

Een aantrekkelijke en daarom veel gebruikte hoek van de vast geplaatste 

analysator is 45°. De uitdrukkingen voor a, ben g worden dan vereenvoudigd tot: 

a=- cos 2W (2.21) 

b = sin 2W cos !:J. (2.22) 

g = C.lo (2.23) 

uit a en b zijn de ellipsometrische hoeken !:J. en w te bepalen met de beperking dat 

geen onderscheid kan worden gemaakt tussen !:J. en 360°- 6. 
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HOOFDSTUK 3 Intemretatie van een ellipsometrische meting 

In hoofdstuk 2 is beschreven, hoe met een ellipsometer de complexe verhouding p 

van de reflectiecoëfficieënten voor p- en s-golven kan worden gemeten. In dit 

hoofdstuk komt de interpretatie van de gemeten p's aan de orde. Het betoog is 

opgspitst in twee delen: 

1 )Samenhang van de brekingsindex (of diëlectrische functie) van een materiaal 

met de structuur van dat materiaal, waarover we informatie willen verkrijgen. 

2) Samenhang van de brekingsindex van het materiaal met de complexe ver

houding van de reflectiecoëfficiënten p = rp/r8 , die met ellipsometrie worden 

verkregen. 

3.1. Samenhang brekingsindex en materiaalstructuur 

De complexe brekingsindex van een materiaal nc kan worden opgesplitst in een 

reëel een een imaginair deel: 

nc = n*- Î.K (3.1) 

Het reële deel van de brekingsindex n * is een maat voor de dispersie van een 

electromagnetische golf in het materiaal, terwijl het imaginaire deel K de absorptie 

beschrijft. Daar juist de absorptieprocessen karakteristieke informatie geven over 

bepaalde chemische structuren in het materiaal, zullen deze wat uitgebreider 

behandeld worden. 

Bij de absorptie van infraroodstraling in het golflengtegebied tussen 1 en 10 

micron spelen twee processen een rol, namelijk absorptie door vrije ladingsdragers 

en moleculaire absorptie. 

Absorptie door vrije ladingsdragers treedt met name op in metalen en half

geleiders. In metalen zijn vrije ladingsdragerseffecten altijd dominant en spelen 

zich af in het UV- en zichtbare gebied. In halfgeleiders zijn de effecten pas 

merkbaar bij voldoende hoge concentratie en leveren meestal pas in het infrarood 

een continuümbijdrage tot absorptie. 
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Wanneer de lading in een twee-atomig molecuul asymmetrisch is verdeeld, kan 

dit molecuul in eerste orde benadering worden beschouwd als een harmonisch 

oscillerende dipool. De oscillator heeft equidistante energieniveaus en kan 

aangeslagen worden door absorptie van een resonant infraroodfoton. 

E f 

fig 3.1. Schematische voorstelling van de absorptie van een infraroodfoton door een 

harmonische oscillator. 

Ook de absorptie van infraroodstraling door vibraties in een meeratomig molecuul 

of een groep van atomen, die deel uit maakt van een molecuul, kan geïnter

preteerd worden met behulp van het harmonische oscillator model. Moleculaire 

absorptieprocessen kunnen opgedeeld worden in twee groepen, namelijk absorptie 

door skeletvibraties en absorptie door groepsvibraties. Bij skeletvibraties zijn alle 

atomen van het molecuul in de vibratie betrokken, terwijl bij groepsvibraties 

bepaalde structuurelementen of eindgroepen van het molecuul veel sterker 

vibreren dan de rest van het molecuul. Absorptiefrequenties van skeletvibraties 

liggen meestal tussen de 700 en 1400 cm-1*. Groepsvibraties treden in het algemeen 

op als de massa's van twee gebonden atomen sterk verschillend zijn, zoals dat bij 

alle -XH groepen het geval is. De trillingsenergie is dan voornamelijk 

*Een gebruikelijke grootheid in de infraroodspectroscopie is het golfgetal (J = 1/ >., 
dat wordt uitgedrukt in cm-1. 
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gelocaliseerd in het lichte atoom. Ook als de electronegativiteit van twee 

gebonden atomen sterk verschilt, kunnen groepsvibraties optreden. Voorbeelden 

zijn: C-F, C=O, C:=O, C:=N. 

Een groep kan in verschillende modes trillen (zie fig 3.2), waarbij men rek

trillingen (trillingen in de bindingsrichting) onderscheidt van deformatietrillingen. 

symm. rektrilling 

schaardeformatie 
(scissoring) 

asymm. rektrilling 

+ + 

kwispe I deformatie 
( wagging) 

schomme 1 deformatie 
( rocking) 

+ 

torsiedeformatie 
(twi sting) 

fig. 3.2. Enkele trillingsmodes van een eindgroep. 

De verschillende trillingsmodes hebben uiteenlopende absorptiefrequenties. Zo 

liggen bijvoorbeeld voor de -CH 3 de absorptiebanden voor rektrillingen rond de 

2900 cm -1, terwijl de deformatietrillingen rond 1400 cm -1 absorberen. 

Ook omringende groepen en de manier waarop de groep gebonden is, hebben 

invloed op de ladingsverdeling en dus op de absorptiefrequentie. Zo geldt 

bijvoorbeeld voor de C-H rektrilling: 

Binding met molecuul 

-C-H 

=C-H 

:=C-H 

Absorptie band 

2900 - 2880 cm -1 

3040 - 3010 cm -1 

3390 - 3260 cm -1 
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De invloed van het molecuul waaraan de groep is gebonden blijkt uit DIS.85. 

Daar wordt voor een sp2 gehybridiseerde CH groep gebonden aan een bezeenring 

een absorptiefrequentie getabelleerd van 3000 cm -1, terwijl voor dezelfde groep 

gebonden aan een keten een absorptiefrequentie van 3060 cm -1 wordt gevonden. 

Voor een gedetailleerde tabel van absorptiefrequenties van CH groepen in 

polymeerlagen zie DIS.85. 

Uit het bovenstaande overzicht blijkt, dat alleen al uit de frequenties van 

absorpties informatie kan worden verkregen over de samenstelling van een 

materiaal. Voor een meer gedetailleerde analyse van absorpties kan met behulp 

van het harmonische oscillator-model voor de vibraties van moleculen of 

molecuulgroepen de invloed van een trillingsmode op de brekingsindex worden 

berekend. Meestal wordt in plaats van de brekingsindex de diëlectrische functie Er 

gebruikt, die als volgt met de brekingsindex samenhangt: 

fr1 = Re ( Er ) = n*2 + r;,2 

fr2 = -Im (Er)= 2n*r;, 

(3.2a) 

(3.2b) 

Voor de bijdrage van een trillingsmode met frequentie w0 tot de diëlectrische 

functie kan geschreven worden 

2 
f w0 

!:l Er( w) = ---..----..-----
( Wo - W + i T W ) 

N .c.A 
Hier in is f = de oscillatorsterkte met: 

N A.?r 
N: aantal oscillatoren per volume eenheid 

c: de lichtsnelheid 

NA: het getal van A vogadro 

(3.3) 

(3.3a) 

A: de moleculaire absorptiecoëfficiënt, die de bijdrage van één oscillator aan 

de absorptie voorstelt. 
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en ris een dempingscanstante die de breedte van de absorptieband bepaalt en als 

correctie op het harmonische oscillatormodel de anharmoniciteit van de trilling 

verdisconteert. 

Het verloop van ~fr met willekeurige waarden berekend, staat in figuur 3.3. 

24 
s~ 

32 

20 

fig 3. 3. Reëel en imaginair deel van de bijdrage van één trillingsmode op de 

dieëlectrische functie 

De totale diëlectrische functie Er( w) van een medium met NG trillingsmodes 

(groeps- en skeletvibraties; rek- en deformatietrillingen) is dan: 

NG 

Er(w) = f
00 

+ l 
i= 1 

(3.4) 
( Woi - W + j Ti W ) 

E
00 

bevat de continuüm-bijdragen van alle overige processen, zoals de absorptie 

van vrije ladingsdragers, indien deze aanwezig zijn. 

n.b. f :f f ( w- oo ) 
00 
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3.2 Samenhang brekingsindex (diëlectrische functie) en o 

Met een ellipsometer wordt de complexe verhouding p van de reflectiecoëfficiënten 

rP en r5 bepaald. 

fp 
p = - = tan \11 exp( jll ) 

Is 

In het geval dat reflectie plaatsvindt aan een enkelvoudig oppervlak, kan met 

behulp van de Fresnel-relaties de complexe brekingsindex van het substraat 

worden berekend. 

fig. 9.4. Reflectie aan een enkelvoudig substraat. Er treedt geen reflectie op aan de 

achterkant van het substraat. 

n 1 = no sin .Po V 1 + [ J :;: p ]' tan .Po (3.5) 

Hieruit kan de diëlectrische functie Er van medium 1 berekend worden met 

vergelijkingen 3.2. 

In de figuren 3.5 a tj m dis het verband tussen het reële en imaginaire deel van de 

brekingsindex (n*,K) en (Ll,w) in kaart gebracht bij een enkelvoudig substraat. 
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15 

10 

n 

0 40 80 120 160 
DELTA C raden) 

fig. 3.5.a. Verband tussen /::,. en n* voor waarden van W tussen 0° en 40° bij een 

enkelvoudig substraat. 

:~ 
I 

n 

2 

1 

0 40 80 120 160 
DELTA C raden) 

fig. 3.5.b. Verband tussen/::,. en n* voor waarden van w tussen 40° en 45°. 
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12 

8 

K 

4 

0 40 80 120 
DELTA C raden) 

fig 3. 5. c. Verband tussen 11 en K voor waarden van w tussen 0° en 4 0°. 

60 44 

43 

K 

0 40 80 
DELTA C raden) 

fig 3.5.d. Verband tussen 11 enK voor waarden van '11 tussen 40° en 45°. 

Wanneer op het reflecterend substraat zich een dunne laag bevindt, zal daarin 
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over het algemeen multiple reflectie optreden (figuur 3.6). 

fig. 3.6. Substraat met één dunne laag. In de laag treedt multiple rejectie op. 

Om te berekenen welke invloed dit heeft op de gemeten p definieren we eerst de 

impedantiefactoren gi voor een medium met complexe brekingsindex ni: 

(3.7a) 
n0 sin c/Jo ) 

2 2 2 
gsi = ni cos c/Ji = J ( ni - n0 cos c/Jo ) (3.7b) 

De coëfficiënten rp,oi en rs,oi die de reflectie van respectievelijk p- en s-golven 

aan dit medium beschrijven, kunnen na substitutie van de impedantiefactoren in 

de Fresnel-vergelijkingen geschreven worden als: 

rp,oi = rs,oi = 
gsi - gso 

gsi + gso 
(3.8) 

Het teken van de hier weergegeven r5-coëfficiënt is omgekeerd, zodat de uitdruk

kingen voor p- en s-golven identiek worden. Bij de berekening van p wordt 

hiervoor weer gecorrigeerd. De indicespens worden in het vervolg weggelaten. 

Beschouwen we substraat + laag als een effectief medium x met reflectie

coëfficiënten r0 x, dan kan voor de impedantiefactoren gx worden afgeleid [PER.85] 
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en [ZEE.85] dat: 

(3.9) 

g1 - g2 
met u = + exp( -2 j /32 ) , waarin: g1 g2 

/32 = ( 2 1r d2 n2 cos </> 2 ) f À de fasedikte van de laag voorstelt. 

Uit deze impedantiefactoren kunnen met vergelijking 3.8 de reflectiecoëfficiënten 

rp,ox en rs,ox worden berekend waaruit p volgt met: 

p=---
r s ,Ox 

(3.10) 

Als op het substraat meerdere lagen aanwezig zijn, kan bovenstaande berekening 

herhaald worden voor elke volgende laag [ZEE.85]. 

In het geval van een enkelvoudig substraat zonder laag, kan de brekingsindex dus 

direct uit de gemeten p worden berekend. Wanneer op het substraat wél een laag 

aanwezig is, wordt het aantal onbekende parameters uitgebreid tot vijf (de 

brekingsindex van de laag en van het substraat, en de dikte van de laag). Uit één 

ellipsometrische meting, die slechts twee onafhankelijke grootheden als functie 

van de golflengte oplevert, kunnen deze niet eenduidig bepaald worden. 

3.3 Interpretatie in de praktijk 

Daarom wordt een meting aan een substraat mét laag als volgt opgezet. Eerst 

wordt (indien mogelijk) het ellipsometrische spectrum van het substraat (of een 

vergelijkbaar substraat) zonder laag erop opgemeten. Vervolgens worden W en ó. 

van het substraat mét laag als functie van de golflengte bepaald. Op het spectrum 

van het gemeten substraat kan nu met het model voor de diëlectrische functie van 

een materiaal en de theorie over samenhang van brekingsindex en reflectie

coëfficiënten een laag worden gesimuleerd. Een voorbeeld van een dergelijke 

simulatie is weergegeven in figuur 3. 7. 
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ps~ 48 

44 

20 

delta 

24 
si ma 28 

fig 3. 7. Voorbeeld van een simulatie van een ellipsometrische meting aan een 

substraat mét laag. 

Het blijkt dat bij een absorptiepiek in Er ook een piek in \11 optreedt en een 

dispersie in 1:1. Door aanpassing van de simulatieparameters kunnen de \11 en t1 

van de simulatie zo goed mogelijk gefit worden aan een meting. Als parameters 

worden gebruikt: 

-voor aanpassing van het continuüm: 

+ dikte van de laag 

+ conductiviteit van de laag (maat voor vrije ladingsdragersabsorptie) 

+ t : bijdrage van alle andere processen. 
(I) 

- voor aanpassing van elke absorptiepiek afzonderlijk: 

+ oscillatorsterkte 

+ plaats van de piek 

+ breedte van de piek 
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gemeten spectnnn 

van substraat 

+ 

parameterschatting 

voor mcxiel van laag 

SIMUIATIE 

parameteraanpassing 
(handmatig of met 
kleinste kwadraten) 

onvoldoende 
overeenkomst 

laagspectnnn uit parameterschatting 

fig 3.8. Methode voor het berekenen van het ellipsometrische spectrum. Door 

vergelijking van het gemeten substraat + laag - spectrum en een simulatie hiervan 

kunnen parameterschattingen voor het model van de laag geoptimaliseerd worden. 

De oscillatorsterkte hangt volgens vergelijking 3.3a samen met de dichtheid N van 

een oscillator (bijvoorbeeld een bepaalde groepsvibratie) en de moleculaire 

absorptiecoëfficiënt A. Voor het berekenen van N uit de oscillatorsterkte moet A 

dus bekend zijn en omgekeerd. Vaak is een absolute waarde van A voor een aantal 

absorberende groepen niet vermeld in de literatuur, maar wel hun onderlinge 

verhouding. Dan kunnen alleen de verhoudingen van dichtheden van absorberende 

groepen bepaald worden. 
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HOOFDSTUK 4 Technische beschrijving van de IR-ellipsometer 
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fig. 4.1. Schematisch overzicht van de spectroscopische IR-ellipsometer. 
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De opstelling valt uiteen m twee delen: het optische systeem en het 

controlesysteem. De getrokken verbindingslijnen geven besturingssignalen aan; de 

gestippelde lijnen staan voor meetsignalen. 

1. Lichtbron: cascadeboog 

2. Sluiter en diafragma 

3. Filter: houdt het licht beneden een bepaalde golflengte tegen om te 

voorkomen, dat dit via tweede orde dispersie aan het rooster in de mono

chromator het signaal verstoort. 

4. Lens 1, BaF2, f = 200 mm; beeldt het midden van de boog één op één af op 

het sample. 

5. Roterende polarisator; polarisatiefilter van het zogenaamde 'wire-grid' type, 

(roostersteek 0.25 J.L, Al op BaF2, fabrikaat Oriel}; wordt via een snaar 

aangedreven met een synchroonmotor. 

6. Encoder gemonteerd aan de polarisator: geeft per polarisatoromwenteling 

256 triggerpulsen één aftelpuls af 

7. Chopper: blad met 16 equidistante sleuven, die via een tandriem zo aan de 

polarisator is gekoppeld, dat het precies met de dubbele hoeksnelheid draait. 

8. Sample en samplehouder ;omwille van de uitlijning gemonteerd op een 

precisierotator. 

9. Vaste analysator: hetzelfde type polarisatiefilter als de polarisator; met een 

stappenmotor op 0,01 graad te positioneren. 

10. Lens 2: BaF2, f= 60 mm; beeldt de lichtvlek op het sample af op de intree

spleet van de monochromator (verkleining 5x}. 

11. M onochromator: J obin- Yvon B-25, f = 250 mm. 

roostereigenschappen; 100 lijnen per mm 

afmeting: 58x58 mm2 

blazegolflengte: 6 J.Lm 

dispersie: 30 nm per mm 

12. Detector: Infrared Associates sandwich detector {lnsb/HgCdTe}. 

HgCdTe voor het spectrale gebied van 1.103-2.103 cm-1, 

Insb voor 2.103-1.104 cm-1. 

De lichtwegen maken een gemiddelde hoek van 680 met de normaal op het sample. 
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4.1 Enkele aspecten van het optische systeem 

4.1.1. Lichtbron 

Als lichtbron is een cascadeboog gebruikt. Hierin wordt een stabiele boog

ontlading in Argon door een smal kanaal in stand gehouden. Het plasma dat 

ontstaat zendt licht uit over een breed spectraal gebied. Een schematische 

voorstelling van een cascadeboog is gegeven in figuur 4.2. 

5 2 7 3 6 4 

fig. 4.2. Schematische voorstelling van een cascadeboog. 

1: kathode; slechts één van de drie kathodes, die op een cirkel staan, is getekend. 

2: cascadeplaten, geïsoleerd gemonteerd 

9: anodeplaat 

4: venster {BaF2} 

5: toevoer Argon 

6: afvoer Argon 

7: ontladingskanaai 

De belangrijkste boogparameters bedroegen bij de metingen: 

-boogspanning: 1,3.102 V 

- boogstroom 25 A 
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- argondruk: 1-4 bar 

- gastemperatuur 12.103 K 

- openingshoek van de uitgezonden straling: 2.10-2 rad 

In figuur 4.3 zijn twee curves getekend, die de berekende spectrale emisie van de 

gebruikte cascadeboog voorstellen bij een temperatuur van 12.200 K en boog

drukken van respectievelijk 1 en 4 bar. Een derde curve geeft de intensiteit van 

een Planckse straler van 12.200 K. 

16 

Planck 
15 

~ 14 
I 
'-

" 
4 bar 

I') 

I 
E 13 
3: 
+' 

Cl 
~ 

" 12 c 
~ 
c 

OI 11 
.Q 

10-

9 

golfgetal (cm -t) 103 104 

golflengte (J.Lm) 101 1QO 10-1 

fig. 4. 3. Spectrale emissie van de gebruikte cascadeboog bij een temperatuur van 

12.200 Ken gasdrukken van respectievelijk 1 en 4 bar. De bovenste curve beschrijft 

een Planckse straler bij 12.200 K. De curves zijn het resultaat van model

berekeningen {WIL.89j 

Meer gedetailleerde informatie over de gebruikte cascadeboog is te vinden in 

[SCH.87]. 
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4.1.2. Detector 

"De detector" bestaat feitelijk uit twee detectoren, die vlak achter elkaar zijn 

geplaatst. De voorste is een !nSb-detector, die in de photovoltaïsche mode wordt 

gebruikt en dus een kleine spanning afgeeft, die evenredig is met de opvallende 

intensiteit. Daarachter staat de HgCdTe (afgekort MCT)-detector. Deze werkt in 

de photoresistive mode, dat wil zeggen dat de weerstand van de detector lineair 

verandert met de opvallende intensiteit. Bij een constante stroom door de 

detector leidt dit dus ook tot spanningsvariaties over de detector, die lineair zijn 

met de opvallende intensiteit. De voorste detector dient tevens als 2e orde filter 

voor de achterste. De gevoeligheid van de combinatie van beide detectoren staat 

weergegeven in figuur 4.4. 

100 

In Sb MCT 

80 

"' 
"" ·.-' 
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..c: 
ö[) 60 ..... 

""" Q) 

0 
~ 
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Q) ..... ...., 

"' ...< 
Q) ... 20 

0 
3 4 5 6 8 9 JO I I 12 13 I 4 

golflengte um 

fig. 4.4. Gevoeligheid van InSb/MCT sandwichdetector m procenten van hun 

maximale gevoeligheid. De schaZing is apart voor de InSb en de MCT-detector. 

Bron: specificaties. 

De detector is op 19 mm achter de monochromator geplaatst om een (overigens 

onverklaarde) capacitieve koppeling tussen detector en monochromator op te 

heffen. Vóór de detector is een germaniumvenster gemonteerd om de invloed van 

zichtbaar licht uit te sluiten. 
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4.1.3. Polarisator/analysator 

De polarisator draait met een omwentelingsfrequentie, die met een variacis in te 

stellen tussen de 15 en 20 Hz. De gebruikte polarisatiefilters voor polarisator en 

analysator hebben volgens de specificaties een extinctie (minimale/maximale 

transmissie voor lineair gepolariseerd licht) aflopend van 5% bij 3000 cm-1 tot 

circa 1% bij 1500 cm -1. De gevolgen van deze niet-idealiteit worden besproken in 

paragraaf 5.2. 

4.1.4. Chopper 

De MCT-detector blijkt offsetfluctuaties te vertonen, die een amplitude hebben 

van circa 30x de signaalamplitude met een frequentie ~ 10-1 Hz. Om de invloed 

van deze fluctuaties te kunnen onderdrukken is een chopper met 16 sleuven in de 

lichtweg geplaatst, die via een tandriemconstructie precies tweemaal de hoek

snelheid van de polarisator heeft, zodat de onderlinge fase van choppermodulatie 

en polarisator vast is (de frequentie van de choppermodulatie ligt dus ruwweg 

tussen 300 en 600 Hz). Direct na de detector worden met behulp van een 

eersteorde hoogdoorlaatfilter (kantelfrequentie: 1 Hz) de offsetfluctuaties uit het 

signaal verwijderd. 

4.1.5. Focussering 

Lens 1 is zo opgesteld, dat het midden van de boog* één op één op het sample 

wordt afgebeeld. Vrijwel de gehele bundel wordt benut. Dit leidt tot spreiding in 

de invalshoek op het sample van 2.10-2 rad, waarover de gemeten \11 en !:J. 

gemiddeld worden. Een sterke reductie van deze invalshoekspreiding kan bereikt 

worden door het midden van de boog in het brandvlak van lens 1 te plaatsen. Dit 

heeft als nadeel, dat de lichtvlek op het sample veel groter wordt, zodat de 

ruimtelijke oplossing verslechtert. In verband met de kleine boring van de 

holle-as-encoder, 

*Door het vlakke verloop van de brekingsindex van BaF 2 als functie van de 

golflengte (n = 1.47 bij 1 J.illl. tot n = 1.42 bij 10 J.tm) is het deel van de boog, dat 

op het sample wordt afgebeeld constant. 
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die op de polarisator is geplaatst, is in de gebruikte opstelling alleen met focus

sering op het sample gemeten. 

Lens 2 is zo geplaatst, dat het rooster van de monochromator (58x58mm) volledig 

gevuld wordt. 

4.2 Het controlesysteem 

Het controlesysteem van de IR-ellipsometer is opgebouwd uit twee delen 

1) Een computersysteem, dat bestaat uit een M68000 microprocessor met 1 

Mbyte werkgeheugen. Hierop is via een zogenaamde Eurobus [NIJ.79), [ORS.82) 

aangesloten: 

-een 12 bit, 8 kanaais D(igitaal) A(naloog) C(onverter) 

-een D(ata) A(quisitie) S(ysteem): een 12 bit, 8 kanaais ADC 

-een stappenmotorinterface 

-een 16 bit outputregister. 

De M68000 staat in verbinding met een microvax met achtergrondgeheugen. 

2) Een bedienings-eenheid. Deze dient als interface tussen het computersysteem 

en de IR-ellipsometer, maar biedt ook de mogelijkheid om de ellipsometer

componenten met de hand te bedienen. 

In figuur 4.1 zijn de lijnen waarlangs de besturings- en meetsignalen lopen 

schematisch weergegeven. 

4.2.1. Besturingssignalen 

De sluiter vlak na de boog kan met één bit van het outputregister bediend 

worden. Het diafragma moet met de hand worden ingesteld. 

· De analysator kan op 0,01 graad worden gepositioneerd met behulp van een 

precisiestappenmotor. Deze stappenmotor wordt via twee kanalen van de 

stappenmotorinterface op de Eurobus bediend; een voor linksom en een voor 

rechtsom draaien. 

· In de controle-eenheid is een hoogspanningsvoeding gebouwd om een photo

multiplier van spanning te kunnen voorzien. Dit is gedaan met het oog op een 
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uitbreiding van de IR-ellipsometer naar het UV- en zichtbaar gebied. De 

spanning van de photomultiplier kan met de DAC worden ingesteld. 

De voorversterkers van deInSb-en MCT-detector worden gevoed met behulp 

van accu's om storingen zoveel mogelijk te vermijden. 

Op de controle-eenheid zijn drie signaalingangen aangebracht: twee voor de 

IR-detectoren en één voor de photomultiplier. Met behulp van twee bits van 

het outputregister kan de ingang geselecteerd worden, die aan de versterker 

wordt gekoppeld. De versterkingsfactor van de eindversterker kan met drie bits 

van het outputregister worden ingesteld. 

De golflengte van de monochromator wordt buiten de controle-eenheid om 

door een aparte M6800 processor via een interface ingesteld. 

De besturingsprogrammatuur is geschreven in de taal PEP, een interpreterende, 

pascalachtige taal, die op de TUE is ontwikkeld [VER.81], [DIJ.87]. 

4.2.2. Meetsignalen 

De meetsignalen worden als volgt verwerkt: 

Via de eneader op de roterende polarisator ontvangt de DAS op de triggeringang 

per polarisatoromwenteling 256 triggerpulsen. Om de fase van de polarisator te 

kunnen bepalen, geeft de eneader per omwenteling ook nog één aftelpuls af. Deze 

puls wordt omgezet in een blokfunctie, die één maal per omwenteling van waarde 

wisselt. 

Bij de start van een meting wordt per triggerpuls de waarde van het aftelsignaal 

op een kanaal van de DAS gemeten. Op het moment dat op de stijgende flank van 

het aftelblok een ingestelde waarde is overschreden, wordt gecontroleerd of het 
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signaal nog vijf triggerpulsen boven de ingestelde waarde blijft*. Daarna wordt een 

opgegeven aantal malen 128 triggerpulsen (aantal triggerpulsen per halve 

polarisator-omwenteling) het signaal door een ander DAS-kanaal gemeten en 

opgeslagen in een array. 

De meetprocedure wordt afgehandeld door één machinetaalprocedure. Hierdoor is 

de overgang van controle op het aftelsignaal naar het begin van de meting zo snel, 

dat de meting onafhankelijk van de snelheid van de polarisator altijd gestart 

wordt op de zesde triggerpuls na een aftelpuls. 

*Door overspraak op de DAS-kanalen bij oversturing van één van de kanalen 

onstaan er stoorpieken op het aftelsignaal. Zonder controle op het hoogblijven van 

de aftelblok gedurende vijf triggerpulsen begon de meting herhaaldelijk te vroeg. 
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HOOFDSTUK 5. Signaalverwerking 

5.1 Bepaling van a en buit het signaal1 gemeten met de DAS. 

In hoofdstuk 2 is afgeleid, dat voor de intensiteit, die op de detector van een 

model-ellipsometer valt, geldt: 

Idet = g + c.cos w0t + s.sin w0t 

= g (1 + a.cos w0t + b.sin w0t ) (5.1) 

met w0 = 2 P (P = polarisatiehoek) 

Voor een bepaling van a en b is het dus noodzakelijk de verhouding van cosinus

en sinusbijdrage aan frequentiecomponent w0 tot de DG-component ( w = 0) van 

de intensiteit te bepalen. 

In hoofdstuk 4 is een chopper in de opstelling opgenomen om de offset van de 

MCT--detector te kunnen scheiden van de DG-component van het signaal. De 

offsetfluctuaties worden onderdrukt door een AC-filter direct achter de detector, 

zodat de informatie over de DG-component van het signaal alleen nog in 

componenten met de chopfrequentie en (oneven) harmonischen daarvan aanwezig 

is. Uiteindelijk wordt het signaal na versterking bemonsterd en opgeslagen in een 

array. De frequentie van choppermodulatie bedraagt 16.w0 en de bemonsterings

frequentie 128.w0 . Het bemonsterde signaal is schematisch in fig. 5.1 weergegeven. 
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fig. 5.1. Schematische weergave van het 'ruwe' meetsignaal, zoals dit door de DAS 

wordt opgemeten. De kruisjes geven de meetpunten aan. 

Voordat uit dit 'ruwe' signaal de gevraagde grootheden g, c en s kunnen worden 

berekend moet het signaal eerst 'gezuiverd' worden. De twee grootste verontrei

nigingen in het signaal zijn de volgende: 

1) Omdat de chopper door een bundel met eindige breedte snijdt, ontstaan 

schuine flanken in het signaal. In de huidige opstelling is het onvermijdelijk dat 

per chop-periode twee meetpunten op een flank terechtkomen. Een kleine 

onregelmatigheid in de constructie van de chopper kan leiden tot een forse 

systematische fout in deze punten. 

2) In de versterker wordt nu weer offset aan het signaal toegevoegd. 

De combinatie van deze twee problemen wordt met de zogenaamde 

'choptransformatie' aangepakt. 

5.1.2 Choptransformatie 

De fase van de aftelpuls ten opzichte van de choppermodulatie wordt zo af

geregeld dat een meting altijd op een chop-flank begint (zie fig 5.2). 



Signaal 
waarde 

Signaal 
waarde 

Anayindex 

.~ ........ .. 

Arrayindex 

-35-

Signaal 
waarde 

Signaal 
waarde 

· Array index 

Anayindex 

fig. 5.2. Een meting wordt altijd op een chopflank gestart. 

We beschouwen geval C als voorbeeld. Het signaal S*(i) dat door de choptrans

formatie ontstaat, wordt dan beschreven door: 

I 
S(i)- S(i--4) 

S*(i) = S(i) ~ S(i) = 0 

i f {5,6,7} + 8.k 

i f {1,2,3} + 8.k 

i f {0 ' 4} + 8.k 

met k geheel en waarin S het gemeten signaal voorstelt. 

(5.2) 

De punten op de flanken worden nul gemaakt; de punten gemeten bij chopper 

open worden gecorrigeerd voor offset, die een halve chopperperiode eerder is 

gemeten bij chopper dicht. Bij fluctuaties in de offset kan dit leiden tot een fout. 

Fluctuaties in de offset kunnen ontstaan door offsetdrift in de versterker (dit zijn 

meestal langzame fluctuaties met w«w0 ) en door een eindige bandbreedte van de 
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versterker. De beperkte bandbreedte van de versterker (natuurlijke beperking of 

ten gevolge van een laagdoorlaatfilter om ruis te onderdrukken) heeft tot gevolg 

dat de (in principe oneindig lange) reeks harmonischen, die nodig is om van het 

signaal een scherpe blok te maken, wordt afgebroken of in de hogere harmonischen 

fasedraaiïng ondervindt. Hierdoor treedt vervorming van het signaal op: 

Signaal 
waarde 

.-----, 
I 

Anayindex 

fig 5.3. Eztreme vervorming van het signaal door beperkte bandbreedte van de 

versterker. 

We beschrijven het vervormde signaal door de som van het orginele signaal dat op 

de detector valt en een verstoring. 

S(t) = Sorg(t) + f(t) 

{

+ruis (alle frequenties) 
met f(t) = + versterkeroffset ( w«w0) 

- weggefi 1 terd signaal (harmonischen van wc) 

Ofwel in termen van array elementen: 

S(i) = Sorg(i) + f(i) 

(5.3) 

(5.4) 



-37-

Nu geldt voor de punten, gemeten met chopper open, na de choptransformatie: 

S*(i) = S(i)- S(i-4) 

= Sorg(i) + f(i) - Sorg(i-4) - f (i-4) (5.5) 

Sorg(i-4) is per definitie nul, zodat 

S*(i) = Sorg(i) + f(i)- f(i-4) (5.6) 

Het signaal na choptransformatie is dus het orginele signaal met fout 

ilS=f(i)-f(i-4) Nemen we voor f(i) = f(tï) = cos(wti + cp), dan kan ilS(w) 
beschreven worden door: 

ilSi(w) = -2 sin( wti-2 + cp) . sin( -27r.!:!. ) 
Wc 

(5.7) 

met Wc de frequentie van de chopmodulatie. 

Afgezien van de fase van de fout, kunnen we de gevoeligheid van de choptrans

formatie voor een verstoring op het signaal dus beschrijven met : 

(5.8) 

Een grafische voorstelling staat in figuur 5.4. 
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Gevoeligheid 

G(w) 

fig. 5.{ Gevoeligheid van choptransformatie voor een verstoring op het signaal met 

frequentie w. 

Uit fig. 5.4 blijkt dat de oneven harmonischen van de chopfrequentie het sterkst 

doorwerken in de fout L1S. Dit zijn juist de frequenties, die in de verstoring 

optreden bij beperking van de bandbreedte van de versterker. 

Na choptransformatie is het signaal zo goed mogelijk ontdaan van offset en zijn de 

meetpunten op de (chop-) flanken verwijderd. Nu moeten de grootheden a = c / g 

en b = 5/g (zie vergelijking 5.1) bepaald worden, die noodzakelijk zijn voor de 

berekening van L1 en w (hoofdstuk 2). In het orginele ongechopte signaal zijn c en 

s gelijk aan de cosinus- en sinuscomponent bij frequentie w0 en is g de 

DC-component van het signaal. 

Het gemeten signaal is echter gechopt, bemonsterd met een eindige sample

frequentie, heeft choptransformatie ondergaan en is over een eindige tijd op

gemeten. Het is de vraag in hoeverre de cosinus-, sinus- en DC-component, die 

bepaald worden uit dit signaal nog overeenkomen met c,s, en g. In figuur 5.5 is 

het signaal na choptransformatie schematisch weergegeven. 
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fig 5.5.a. Schematische weergave van het signaal na choptransformatie. 
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fig. 5.5.b. Detail van signaal na choptransformatie. 

/ 

Array index 

De curve, die in figuur 5.5.b door de meetpunten is getrokken, kan geïnterpreteerd 

worden als het orginele ellipsometersignaal, gechopt door een ideale 

asymmetrische chopper met duty-cycle 3/8. Dit signaal wordt beschreven als: 

S = (g + c.cos w0t + s.sin w0t) blk(wct) (+ruis) (5.9) 
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met blk (wet): 

blk(wc t) 

or-------+-------------4-------~--------

... t ... 

Een volledige fourieranalyse van dit signaal, continu bemonsterd en over een 

oneindig lang tijdsinterval opgemeten levert een frequentiespectrum op zoals 

weergegeven in figuur 5.6 

ABS(cos spectrum) 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

0 16 32 48 64 80 96 112 128 144 160 176 192 208 

!!!__ 
Wo 

fig 5.6. Absolute waarde van het frequentiespectrum van het signaal na 

choptransformatie in het theoretische geval1 dat het continu bemonsterd en over 

oneindig lange periode gemeten is. 

De fourier cosinus- en sinuscomponent bij frequentie w0 en de DC-component 

zijn alle drie met dezelfde factor 3/8 (de duty-cycle van de asymmetrische 

chopper) verzwakt ten opzichte van het orginele ongechopte signaal, maar verder 
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ongestoord. De verhouding van de fomiercomponenten wordt door choppen en 

choptransformatie dus niet beïnvloed. 

5.1.3. Het effect van een eindige meettijd. 

In de praktijk wordt het signaal over een geheel aantal, stel nm, halve polari

satoromwentelingen opgemeten (dus over een tijdsinterval 27r nm ). De cosinus-
Wo 

en sinuscomponent bij frequentie w0 en de DC-component kunnen door fourier

transformatie over de gemeten nm halve omwentelingen worden verkregen. Een 

snellere methode is om eerst de nm halve perioden uit te middelen* en vervolgens 

op de overgebleven enkele halve periode fouriertransformatie toe te passen. Het 

resultaat van deze twee methoden is identiek ( zie appendix A5.1). 

Nemen we voor de de overblijvende halve polarisatoromwenteling het interval** 

[-?r ,!!- J en denken we het signaal buiten dit interval periodiek voortgezet, dan 
wo Wo 

is het signaal te beschrijven met een fourierreeks: 

00 

s( t) = 1- a0 + E ak.cos( kw0t ) + bk.sin( kw0t ) 
k = 1 

7r 

Wo I s(t). cos( kw0t) dt 

7r 

Wo 
Wo I en bk = 27r s(t) . sin( kw0t) dt 

-?r 

Wo 

(5.10a) 

(5.10b) 

(5.10c) 

*Het middelen kan ook bij het diskreet bemonsterde signaal straffeloos gebeuren, 

omdat de samplefrequentie een harmonische van w0 is. 

**Elk interval ter lengte 2
7r is geschikt, maar dit rekent makkelijk. 

Wo 
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De bijdrage van een willekeurige component met frequentie w tot het gemiddelde 

signaal wordt voorgesteld door: cos( wt + <jJ). De gevoeligheid van de fourier

coëfficiënten ak en bk voor deze bijdrage is: 

ak(w) =!i cos <P {sine( 1r (k- wfw0 )) +sine( 1r (k + wfw0))} 
Wo 

bk(w) = !!_ sin ifJ {sine( 7r (k- wfw0 )) -sine( 7r (k + wfw0))} 
Wo 

met sine a = sin a 
a 

(5.11) 

De bijdrage tot a0 (de DC-component) en ai en bi (frequentie w0) staat in figuur 

5.7. 

Relatieve 
gevoeligheid 

1.2 
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0.2 
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-0.2 I 
-0.4 

!!L 
Wo 

fig 5. 7 Gevoeligheid van DG-component, cosinus- en sinuscomponent bij w0 voor 

een component met frequentie w in het gemiddelde signaal. 

Het beperken van de meettijd komt neer op het vermenigvuldigen van het signaal 

met een blokfunctie. In het frequentiedomein betekent dit een convolutie met een 

sine-functie. In feite worden de frequentiecomponenten dus gemeten met als 

apparaatprofiel een sine-functie. Het verlies aan resolutie, dat hierdoor optreedt 

komt tot uitdrukking in de discretisatie van de fouriercomponenten. De 
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frequenties die tussen de discrete fouriermodes liggen (ruis), worden hierin 
11 samengeveegd 11

• 

De halve polarisatoromwenteling, waarover nu fouriertransformatie wordt 

gepleegd, komt tot stand door middelen over nm gemeten halve omwentelingen. 

Bij dit middelen zijn de fasen van de componenten in het gemeten signaal (vóór 

middelen) gecorreleerd. De gevoeligheden van ak en bk voor frequenties win het 

gemeten signaal worden uitgedrukt door [ZEE.85]: 

nm -1 

ak(w)=-1 E cos [ 21riw J .ak(w) 
nm i= o Wo 

(5.12a) 

nm -1 

b ( ) 1 E [ 27riw J . bk"(w) k w = nm i = o cos Wo (5.12b) 

nm -1 

De voorfactor - 1 E cos [ 2 1ri w J 
nm i= o Wo 

kw 0 
is voor grote nm een zeer wild oscillerende functie met nulpunten voor w = --. nm 
De omhullende van deze factor staat in figuur 5.8 voor een aantal waarden van 

nm. 
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fig 5.8 Invloed van middelen op de gevoeligheid van een fouriercoëfficiënt. De 

ingezette waarden geven het aantal middelingen aan. Alleen de omhullenden zijn 

weergegeven. De functie is periodiek met periode w0 . 

De gevoeligheden van a0, ai en bi voor componenten met frequentie w m het 

ongemiddelde signaal staan in de figuur 5.9. 
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fig 5.9 Gevoeligheid van fouriertransformatie over één halve polarisator

omwenteling in combinatie met middelen over 1000 halve omwentelingen. 

Uit de figuren 5.6 en 5.9 blijkt dat geen signaalfrequenties met a0, a 1 en b 1 

gemengd worden door de beperking van de rneettijd. Van de verstoring, die na de 

choptransformatie nog op het signaal aanwezig is, (zie par. 5.1.2) kunnen alleen 

ruiscomponenten in a0, ai en bi terecht komen. 

5.1.4. Het effect van tijddiskrete bemonstering. 

Ook bernonsteren van het signaal leidt tot vermenging van fouriercornponenten. 

Als het signaal bemonsterd is met frequentie w5 = N 5w0 , dan worden de fourier

coëfficiënten ak * en bk * die uit het bemonsterde signaal berekend kunnen worden, 

beschreven door: 

N -1 

1 t +oo [ 2 1ri ] = -N . J s(t). 6 t- -N . cos( kw0t). dt 
s 1 = o ·oo s Wo 

N -1 

= -
1
- t s [ N

2
sw7r

1

0
• J . cos( 2mk/Ns) 

Ns i= o 
(5.13a) 
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en analoog: 

N -1 

= _1 t s [ 27ri] 
Ns i =0 ~ 

. sin( 27rik/N s ) (5.13b) 

* * De relatie tussen ak en bk en de ak en bk , die in de vorige paragraaf zijn bepaald, 

is (Appendix A5.2): 

00 

= ak + L a +a 
i = I iN +k iN -k 

(5.14a) 
s s 

00 

= bk + E b - b 
i = I iN +k iN -k 

(5.14b) 
s s 

In figuur 5.10 is dit verband schematisch weergegeven. 

e 
0 

fig. 5.1 0. Door diskreet bemonsteren gaan Jouriermodes samenvallen. 

Er kan geen onderscheid meer gemaakt worden tussen modes met frequentie

indexken modes met index i.Nck of i.N8+k. Door diskrete bemonstering worden 

deze modes in één mode samengeveegd***. Dit verschijnsel staat bekend als 

"aliasing" of "in vouwing". 

***Het is interessant om op te merken, dat de effecten van eindige meettijd en 

tijddiskrete bemonstering symmetrisch zijn. Door beperking van de meettijd 

treedt een diskretisatie van het spectrum op en tijddiskrete bemonstering heeft 

een beperking van de spectrumlengte tot gevolg. 



-47-

Wij zijn slechts geïnteresseerd m a0 , ai en bi. Hiervoor kunnen we schrijven 

(N8=128): 

* ao = ao + 2 ai28 + 2 a256 + ..... (5.15a) 

* ai = a1 + a121 + a129 + a255 + a257 + .. ··· (5.15b) 

* bi =bi+ bi27 + b129 + b255 + b257 + ..... (5.15c) 

Aleende se,16e,24e etc. harmonischen van de chopfrequentie (wc = 16wo = i Ws) 

en de satellietpieken daarvan (zie fig 5.6) kunnen bijdragen aan a0 ,ai en bi. Deze 

zijn echter allemaal nul. Door bemonstering treedt dus geen vermenging op van 

a0 , ai en bi met andere signaalfrequenties. 

De verstoring die na choptransformatie op het signaal nog aanwezig is, bevat ten 

gevolge van filteren van het signaal (bovenbegrenzing van de versterker

bandbreedte) alleen oneven harmonischen van de chopfrequentie, die via aliasing 

geen invloed hebben op a0 ,ai en bi. De ruisbijdrage tot de verstoring (vgl. 5.3b) 

bevat na choptransformatie geen even harmonischen van de chopfrequentie meer, 

zodat door aliasing geen ruis in a0 terecht kan komen. De coëfficiënten ai en b1 
zijn wel gevoelig voor de invouwing van ruis, ofschoon deze dan wel door 

chop-transformatie met een factor 10 is verzwakt ten opzichte van de ruis in het 

oorspronkelijke signaal (vg1.5.8/fig.5.4). 

5.1.5 Conclusies en aanbevelingen ten aanzien van de signaalverwerking. 

Via de beschreven signaalverwerking: 

"choptransforma tie", middelen, fouriertransformatie kunnen de grootheden a en b 

bepaald worden volgens: 

(5.16) 

Waarin a0 de fouriercoefficiënt voor w = o is en a1 b1 respectievelijk de cosinus

en sinuscomponent van de fouriercoefficiënt voor w = w0 zijn, die uit het signaal 
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worden bepaald. De fout, die in de bepaling van a0,a1 en b 1 wordt gemaakt, is te 

wijten aan ruis, die door middelen niet volledig wordt onderdrukt en door aliasing 

van ruiscomponenten. Om de invloed van deze fouten te verkleinen kunnen twee 

methoden worden toegepast. 

Methode 1. Wanneer de ruis in de gemeten fomiercoëfficiënten te groot is, kan dit 

door extra middelen verbeterd worden. Wannneer de ruis op de meting niet 'wit' 

is, kan men effectiever te werk gaan door de polarisatorfrequentie zó af te regelen, 

dat bij frequenties die dominant voorkomen in het ruisspectrum, de gevoeligheid 

van de fourieranalyse nul is. De gevoeligheid van de fourieranalyse heeft brede 

nulpunten in vergelijking met de nulpunten die ten gevolge van middelen 

ontstaan, zodat de polarisatorfrequentie niet zo nauwkeurig afgeregeld hoeft te 

worden. 

In figuur 5.11 is een gedeelte van het spectrum van een signaal weergegeven. 

signaal 

0 50 100 150 200 250 300 

frequentie (Hz) 

fig. 5.11. Fourieranalyse van een gemeten signaal. De signaalpiek ligt bij 33Hz. De 

storingspieken bij 50, 150 en 250 Hz zijn tenminste een orde groter, dan de 

gemiddelde waarde van de ruis. 
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De grote piek is de signaalpiek, die ligt bij Wo = 33 Hz. De ne-component van 

het signaal is onderdrukt. Ruiscomponenten met een frequentie van 50Hz, 150 Hz 

en 250 Hz zijn tenminste een orde groter, dan de gemiddelde waarde van de ruis. 

Om de gevoeligheid van de fourieranalyse daar op nul te leggen, moet met een 

signaalfrequentie w0=25 Hz gemeten worden. De meetsnelheid wordt dan met een 

factor 3/4 vertraagd (signaalfrequentie is nu 33 Hz), maar dit zal niet opwegen 

tegen de reductie van het aantal middelingen, dat nodig is om de gewenste 

nauwkeurigheid te bereiken. 

Methode 2. De aliasing van ruis kan worden tegengegaan door de hogere 

frequenties uit het signaal te filteren vóór bemonstering. Het blijkt (zie Fig. 5.4) 

dat geen fout wordt gemaakt, als ook signaalfrequenties worden weggefilterd, 

waarbij het gechopte signaal vervormt. Men dient hierbij wel te bedenken, dat de 

informatie over a0 vastligt in de harmonischen van de chop-frequentie. Door 

filteren wordt dus niet alleen ruis weggegooid, maar ook informatie over a0 . Een 

optimale signaal-ruisverhouding wordt bereikt, wanneer wordt gefilterd boven de 

frequentie, waar het signaal in de ruis verdwijnt. 

5.2. Correcties op de gemeten waarden van a en b. 

In paragraaf 5.1 is beschreven, hoe uit het gemeten signaal de waarden voor a en 

b worden bepaald. Vóórdat uit deze waarden w en b. worden berekend, moet nog 

gecorrigeerd worden voor enkele onvolkomenheden in het meetsysteem. De twee 

belangrijkste correcties zijn voor: 

1) De stand van de polarisator en de a-lineariteit van de detectoren en ver

sterkers. 

2) De niet idealiteit van de polarisatoren en de polariserende eigenschappen van 

de monochromator. 
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Bij de beschrijving van deze correcties wordt de volgende notatie-conventie 

gehanteerd: 

ameet bmeet 
' 

a,b 

Hiervoor geldt: 

: gemeten a en b zonder enige correctie. 

: ameet, bmeet na correctie 1. 

: acor, bcor na correctie 2. 

a = -cos 2\ll } zie hoofdstuk 2. 
b = sin 2\ll .cos ó. 

5.2.1. Correctie voor de stand van de polarisator en de a-lineariteit van de 

detectoren en versterkers. 

Het tijdstip van de start van een meting komt over het algemeen niet overeen met 

de nul-stand van de polarisator. Bovendien heeft de MCT-detector een ver

schillende gevoeligheid voor de DC- en de AC-component van het signaal en 

wordt in de versterker het AC-gedeelte in fase verdraaid. Afgezien van de 

choppermodulatie zal dus in plaats van een model-ellipsometersignaal: 

V det = g(1 + a.cos 2P + b.sin 2P) (5.17) 

gemeten worden: 

Vdet = g(1 + 7Ja.cos(2P+t/J) + 7]b.sin(2P+tjJ)) 

= g(1 + ameet.cos 2P + bmeet.sin 2P) (5.18) 

met 1/J: fasedraaiïng van de versterkers + fasefout bij de start van de meting. 

7]: gevoeligheid van voor de AC-component ten opzichte van de 

DC-component. 

Om 1J en tjJ te bepalen wordt bij analysatorstand 0° gemeten, waar voor V det 

geldt: 

V det = g(1 + 7J.cos(2P+tjJ)) 

= g(1 + ( TJ.Cos tjJ)cos 2P + ( -TJ.Sin tjJ)sin 2P) (5.19) 
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De uitlijnconstanten acal en bcal , die uit deze metingen worden bepaald zijn dus: 

acal = T/.COS cp 

bcal = -T/.Sin c/J 

(5.20a) 

(5.20b) 

ameet en bmeet kunnen nu voor Tl en cp gecorrigeerd worden met: 

(5.21a) 

(5.21b) 

2 2 
waarin: T/2 = ( acal ) + (bcal ) 

5.2.2. Correctie voor de niet idealiteit van de polarisatoren en de polariserende 

eigenschappen van de monochromator. 

In hoofdstuk 2 is bij de afleiding van het verband tussen w en IJ. en de gemeten 

intensiteiten gesteld, dat de polarisator en analysator ideaal zijn, met andere 

woorden loodrecht op de polarisatierichting geen licht doorlaten. Het blijkt 

echter, dat de gebruikte polarisatiefilters verre van ideaal zijn. Bij een golflengte 

van 3 micron is hun relatieve extinctie a**** volgens de specificaties zelfs circa 5%. 

De Müller-matrices voor de niet-ideale polarisator en analysator zijn [AZZ.87]: 

1+a 1-a 0 0 

1-a 1+a 0 0 
M*- M*-=P- =a- 0 0 2Ja 0 

(5.22) 

0 0 0 2Ja 

Door de niet-idealiteit van de polarisatiefilters bevat de bundel, die door de 

monochromator gaat een ongepolariseerde component. Aangezien de 

****De relatieve extinctie is gedefiniëerd als de minimalefmaximale transmissie 

voor lineair gepolariseerd licht. 
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monochromator een polarisatieafhankelijke transmissie heeft, kan nu de invloed 

van de monochromator niet meer worden verwaarloosd. We beschouwen de mono

chromator als een "black box" met verhouding tussen de transmissiecoëfficiënten 

voorp-ens-richting (sample-coördinaten): 

Pm = tan W m .exp(jLlm) (5.23) 

De Müllermatrix voor de monochromator wordt dan analoog aan die voor het 

sample: 

1 -cos2Wm 0 0 

-cos2Wm 1 0 0 
Mmono = 0 0 sin2WmCOSLlm sinWmsinLlm 

(5.24) 

0 0 -sin2W mS i nLlm sin W mCOS Llm 

Voor de Stokes-vector van de bundel, die op de detector valt kan nu geschreven 

worden: 

~d = Mmono ·~(-A)· M~ ·~(A)· Ms · ~(-P) ·MP· ~i (5.25) 

(5.26) 

Uit deze uitdrukking kunnen met enig rekenwerk de detectorintensiteiten als 

functie van de polarisatorhoek voor analysatorhoeken van oo en 45° afgeleid 

worden. Met behulp van de vergelijkingen 5.21, die in de vorige paragraaf zijn 

afgeleid volgt dan: 

a= 
acor - 2. C(w). Ja.cos2'1Fm 

(1+a). c(w) 

bCOr 

b = (1-a) .C(w) 

(5.27a) 

(5.27b) 

waarin C(w) een uitdrukking is, die in appendix 5.3 m volle glorie staat 
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uitgeschreven. 

Aangezien alleen de absolute waarde van de intensiteit, die op de detector valt 

van belang is, komt ~m niet voor in de correcties op de gemeten a en b. Wanneer 

a en w m bekend zijn, kunnen de gecorrigeerde waarden voor a en b worden 

berekend met behulp van de uitdrukkingen 5.27 (zie appendix A5.3). 

5.2.3. Bepaling van a en Wm 

Om a en W m als functie van de golflengte te bepalen zijn twee meetopstellingen 

gebruikt. De meetopstelling om Wm te bepalen is geschetst in figuur 5.12. 

cascadeboog roterende 
polarisator 

monochromator analysator 

fig.5.12. Meetopstelling om Wm als functie van de golflengte te bepalen. 

detector 

De waarden voor a en b, die met deze opstelling worden gemeten, krijgen een 

sub-index "m". Voor de Stokes-vector van de bundel, die op de detector valt kan 

geschreven worden: 

~ = M~ ·~(A). Mmono ~(-P). MP. [ ~ l (5.28) 

Hieruit volgt met enig rekenwerk en linearisatie in a in de laatste stap, dat: 

1 Wm = 2.arccos( -(1-2a).acor) 
m 

(5.29) 
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Om a als functie van de golflengte te bepalen is de volgende opstelling gebruikt: 

G ~ ~ M 0 
cascadeboog roterende analysator monochromator detector 

polarisator 

fig. 5.13. Schematische voorstelling van de meetopstelling om de relatieve extinctie 

a van de polarisatiefilters te bepalen. 

Hiervoor geldt: 

~d = M:mono ~(A). M~. ~(A). ~(-P). MP. [ ~ l (5.30) 

De waarden voor a en b, die met deze opstelling worden gemeten hebben een 

sub-index "ext". Wederom is het nodige rekenwerk vereist en een linearisatie in a 

om te komen tot een uitdrukking voor a: 

(5.31) 

2 2 2 
Waarin· ('YICOr) - (acor) + (bCOr) · •text - ext ext 

Uit de combinatie van de vergelijkingen 5.29 en 5.31 kunnen a en Wm met hulp 

van een regula falsi procedure benaderd worden. In de figuren 5.14 en 5.15 zijn a 

en IJ! m weergegeven als functie van de golflengte. 
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.. -2 

10 25 sigma 30 ( 1/ cm) 3s .... 2 

fig. 5.14. Relatieve extinctie van de polarisatiefilters a als functie van de 

golflengte. 

60 

\jlm 
ss 

so 

4S ~ 
40 

3S ~ 

JO JS 20 .... 2 

fig. 5.15. Polariserende werking van de monochromator uitgedrukt m Wm als 

functie van de golflengte. 

5.2.4. Correctie voor het verloop van de uitlijnconstanten als functie van de 

golflengte. 

Bij de besproken correctie van a en b voor a en Wm is impliciet aangenomen, dat 

de uitlijnconstanten acal en bcal bij elke golflengte opnieuw worden opgemeten. In 

de praktijk worden de uitlijnconstanten echter alleen bij het begin van een 

meting, bij één golflengte bepaald. Met deze waarden worden alle waarden van a 

en b die bij andere golflengten worden gemeten gecorrigeerd. 
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Vergelijkingen 5.20 uit paragraaf 5.2.1 stellen: 

a = TJ.COS cp 
cal 

bcal = -TJ.Sin cp 

De fasefout cp is golflengte-onafhankelijk, maar TJ hangt wel van de golflengte af. 

Wanneer we aannemen, dat het verloop van TJ als functie van de golflengte alleen 

wordt bepaald door het overeenkomstige verloop van a en Wm , dan kunnen we TJ 

opsplitsen in een vaste factor en een golflengte-afhankelijk deel: 

' 
TJ := TJ . e (5.32) 

met e = e ( À ). De volledige uitdrukking voor e staat in appendix A5.4. 

e hangt af van de w van het sample, omdat door de niet-idealiteit van de 

polarisatoren een gedeeltelijk ongepolariseerde bundel op het sample valt. Voor 

deze w kan in eerste orde benadering de waarde worden genomen, die is berekend 

met ongecorrigeerde uitlijnconstanten. De eerste orde correctie van de 

uitlijnconstanten voor het verloop als functie van de golflengte wordt dan: 

(5.33a) 

(5.33b) 

met Ào : de golflengte, waarbij de uitlijnconstanten zijn bepaald. 
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HOOFDSTUK 6 Metingen 

6.1 De spectroscopische meting. 

Een meting van een ellipsometrisch spectrum wordt geheel door de computer 

gedaan. Het flowschema van de meetprocedure is hieronder weergegeven. 

Flowschema: 

Voorbereiding van de meting (procedure preparation) 

Zet de ellipsometer op default-instelling. 

Initialiseer de monochromator 

Bepaal desgewenst het invalsvlak van het sample* en stel de analysatorhoek 

in op 0°. 

Meting (procedure meet_spectrum) 

Vraag om het golflengtebereik en de golflengtestap, waarmee het spectrum 

moet worden opgemeten. 

Vraag om het aantal halve polarisatoromwentelingen, waarover gemiddeld 

moet worden. 

Meet de uitlijnconstanten acal en bcal bij de eerste golflengte. 

Stel de analysatorhoek in op 450. 

Voer voor alle opgegeven golflengtes de volgende bewerkingen uit: 

+ Zet de monochromator op de gewenste golflengte >.. 
+ Kies de juiste detector. 

+ Optimaliseer de versterking. 

+ Meet a en b. 

+ Corrigeer a en b voor de uitlijnconstanten en sla ze op in een array. 

+ Bereken !1 en \ll en schrijf de waarden naar het scherm. 

Hierna kunnen a en b als functie van de golflengte worden opgeslagen samen met 

de uitlijnconstanten en enkele opstellingsgegevens. Ook de correcties voor de 

extinctie van de polarisatoren en de polariserende eigenschappen van de mono

chromator worden achteraf gedaan. 

*Voor de procedure van de invalsvlakbepaling zie appendix A6. 
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6.2. Meting aan een "kaal" goudsubstraat. 

6.2.1. Resultaten 

Het ellipsometrische spectrum van een "kaal" goudsubstraat (zonder laag erop 

dus) is opgemeten van 2,8 tot 5,0 micron met de In Sb-detector en van 5,5 tot 8,5 

micron met de MCT-detector. (Dit komt overeen met de gebieden 3600 tot 2000 

cm-1 en 1800 tot 1200 cm-1). De golflengte-stapgrootte bedroeg 10 nm en de 

resolutie was 40 nm. Per meetpunt is 1000 x gemiddeld. 

De meting met de !nSb-detector is in de figuren 6.1 weergegeven zonder correctie 

voor de extinctie van de polarisatoren a en de polariserende invloed van de 

monochromator Wm. In de figuren 6.2 is wel gecorrigeerd voor a en Wm , maar niet 

voor het verloop van de uitlijnconstanten met de golflengte. De figuren 6.3 geven 

de volledig gecorrigeerde meting weer. (Voor correcties zie paragraaf 5.2) 

44.8 

44.4 

44.0 

43.6 

20 24 28 s~gma e+2 

175 

170 

165 

160 

20 24 28 sigma 32 (I/ cm) e+2 

fig. 6.1. Ellipsometrisch spectrum van een "kaal" goudsubstraat zonder correctie 

voor a en Wm·· 
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48 

47 

46 

45 

20 24 28 sigma 32 (I/cm) ..... 2 

170 

160 

150 

20 24 28 sigma 32 
( 1/ cm) a ... 2 

fig. 6.2. Spectrum van "kaal" goud na correctie voor a en Wm, maar zonder 

correctie voor het verloop van de uitlijnconstanten .. 

45 

44 

43 

42 

20 24 28 s~gma 32 ..... 2 

172 

168 

164 

20 24 28 sigma 

fig. 6.3. Spectrum van "kaal" goud met alle correcties. 
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In de figuren 6.4 zijn tenslotte het reële en imaginaire deel van de brekingsindex 

weergegeven, berekend uit de volledig gecorrigeerde meetwaarden. De literatuur

waarden voor K [P AL.85] zijn gestreept ingetekend. 

12 

8 

n 

4 

20 28 sigma 32 (/cm) 

-IS 

-20 

-25 

k -30 

-35 

20 24 28 sigma 32 (I/ cm) a+2 

fig. 6.4. Reëel en imaginair deel van brekingsindex van goud} berekend uit de !::J. en 

'111 waarden uit figuur 6.3. De literatuurwaarden zijn in de onderste figuur gestreept 

ingetekend. 

6.2.2 Discussie 

In de ongecorrigeerde meetwaarden uit fig. 6.1 is in '111 duidelijk het profiel van de 

monochromator (fig. 5.15) te herkennen. Na correctie voor a en '111 m is het profiel 

nog steeds goed te herkennen, maar nu ondersteboven. Er wordt dus te sterk 

gecorrigeerd. Dit blijkt ook uit figuur 6.5, waar de correctie voor Wm met een 

factor vier is verzwakt. De vorm van het profiel is daar nog steeds herkenbaar, 

maar de amplitude is erg klein. Er zijn op het ogenblik echter geen argumenten 

om deze verzwakkingsfactor in te voeren. 
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45.0 

44.9 

44.8 

44.7 

44.6 

20 24 

163 

162 

161 

160 

159 

158 

24 28 s~gma 

fig. 6.5. Spectrum voor "kaal" goud met viermaal verzwakte correctie voor a en 

Wm. 

In fig. 6.2. gaat /1 voor de kleinere golfgetallen naar 180°. Dit is een waarde, die 

door het programma aan /1 wordt toegekend wanneer -na correctie met de 

uitlijnconstanten-voor a2+b2 een waarde groter dan 1 wordt bepaald (modulatie

diepte van het signaal groter dan 1). Uit figuur 6.3 blijkt, dat dit euvel te wijten 

is aan het verloop van de uitlijnconstanten met de golflengte. De sterke slinger, 

die net voor de 2400 cm -i optreedt in /1 ligt op dezelfde plaats als het slingertje in 

a (fig 5.14) en is waarschijnlijk geen meetfout (zie ook fig. 6.6a). 

In figuur 6.4 zijn de literatuurwaarden voor n weggelaten, omdat geen overeen

komst met de meting is te vinden. Het verloop in k is goed, maar de absolute 

waarde ligt te laag. Deze discrepanties worden aannemelijk met behulp van de 

figuren 3.5 uit hoofdstuk 3. Daaruit blijkt, dat voor een waarde van Win de buurt 

van de 45° en /1 in de buurt van de 1800 kleine verschuivingen in W en /1 leiden 

tot enorme verschillen in n en k. 
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6.3. Meting aan een "kaal" siliciumsubstraat. 

6.3.1 Resultaten 

Het ellipsometrische spectrum van een "kaal" siliciumsubstraat is ook opgemeten 

van 2.8 tot 5.0 J.L en van 5.5 tot 8.5 J.Lm (3600 tot 2000 cm -1 en 1800 tot 

1200 cm -1). Golflengte-stapgrootte, resolutie en aantal middelingen 

respectievelijk 20 nm, 40 nm en 1000, net als bij de meting aan het 

goud-substraat. 

De meting is in figuur 6.6 weergegeven zonder correctie voor a en Wm. De 

resultaten van correctie voor a en Wm zijn niet opgenomen, aangezien de 

gecorrigeerde waarden (met name voor~) onzinnig waren. 

10 

\jl 9 

8 

16 20 24 28 sigma 32 (1 I cm) .. +2 

176 

172 

6 
168 

164 

16 20 24 28 sigma 32 (I I cm •+
2 

fig. 6. 6. a. Ellipsometrisch spectrum van silicium zonder correctie voor a en w m1 

gemeten met de !nSb-detector. 
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!0 

9 

8 

7 

6 
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175 

170 

165 

160 
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fig. 6.6.b. Ellipsometrisch spectrum van silicium zonder correctie voor a en Wm, 

gemeten met de MCT-detector. 

Voor het golflengtegebied van 3600 tot 2000 cm-1 zijn denenk geplot, die uit de 

meting volgen. 
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3.4 

n 3.3 

3.2 

16 20 24 sigma 28 
( 1/ cm) 32 e+2 

-.1 

-.2 

k 
-.3 

16 20 24 sigma 28 (1/cm) 32 

fig. 6. 7. Reëel en imaginair deel van de brekingsindex) berekend uit de onge

corrigeerde ö. en w uit figuur 6. 6. a. 

6.3.2 Discussie 

Wat betreft de correctie voor a en w, ook in verband met de resultaten uit 

paragraaf 6.2, kan volstaan worden met de constatering, dat achter deze correcties 

diepere gronden schuilen, dan we op dit moment kunnen peilen. 

Het feit dat !:::. zo slecht te bepalen is, komt in de eerste plaats, omdat de k van 

silicium in het grootste deel van het gemeten spectrum zo klein is, dat !:::. heel 

dicht tegen 180° aan ligt, waar de gevoeligheid voor fouten in a en b erg groot is 

(zie paragraaf 6.5). Bovendien is w vrij klein zodat bij de bepaling van !:::. uit 

b 
cos!:::.= . 2w Sin 

een kleine fout in b al een grote fout in !:::. geeft. Hierover meer in paragraaf 6.5. 

De gemeten waarden voor n, die voornamelijk door w bepaald worden, liggen 
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dichtbij de literatuurwaarden, die ongeveer constant 3,4 bedragen. k is gekoppeld 

met ~ en levert dus geen zinnige waarden. 

6.4 Meting aan een dunne laag op goud. 

6.4.1 Resultaten 

In de plasmadepositiereaktor is een dunne koolstof/polymeerlaag op een goud

substraat aangebracht. Op grond van de plasmacondities en de depositietijd 

wordt de laagdikte op ongeveer 100 nm geschat. Van deze laag is een ellipso

metrisch infrarood-spectrum bepaald van wederom 2,8 tot 5,0 en van 5,5 tot 8,5 

micron (3600 tot 2000 cm -1 en 1800 tot 1200 cm -1). De golflengtestap bedroeg 10 

nm, de resolutie 40 nm en per meetpunt is 1000 x gemiddeld, net als bij de meting 

aan het "kale" goudsubstraat. 

Met behulp van het model, dat in hoofdstuk 3 is besproken, is een simulatie 

gedaan, die zo goed mogelijk aan de meting is gefit. De meetwaarden uit par.6.2, 

die voor alle effecten zijn gecorrigeerd, leveren de gegevens voor het goud

substraat in de simulatie. De resultaten staan in de figuren 6.8. Om het effect van 

correctie voor a en 'llT m ook bij een meting met laag te demonstreren, is in figuur 

6.8 de ongecorrigeerde meting met optimale simulatie weergegeven en in figuur 

6.9 de meting, die voor alle effecten is gecorrigeerd. Bovendien staan in de figuren 

6.10 het reële en imaginaire deel van de berekingsindex van de laag, die uit de 

simulatie volgen. 
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fig. 6.8. Ongecorrigeerde meetwaarden voor !:1 en w met simulatie {!nSb-meting). 
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fig. 6.9.a. Gecorrigeerde meting met optimale simulatie. {!nSb-gebied). 
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fig. 6.9.b. Gecorrigeerde meting met optimale simulatie. {MCT-gebied}. 

n 

24 32 

k 

24 211 gma 32 

fig. 6.1 0. a. Reëel en imaginair deel van de brekingsindex van de laag1 bepaald uit 

de optimale simulatie. {!nSb-gebied} 
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n 

12 14 s~gma 19 

K 

10 12 19 

fig. 6.1 0. b. Reëel en imaginair deel van de brekingsindex van de laag1 bepaald uit 

de optimale simulatie. {MCT-gebied}. 

De parameters voor het continuüm, die uit de optimale simulatie worden 

gevonden zijn: 

dikte van de laag: (1,15 ± 0,02) . 10-1 m. 

E
00 

1,34 ± 0,04 

Uit de fit van de moleculaire absarpties zijn de parameters gevonden: 

frequentie (cm -1) oscillatorsterkte breedte (cm -1) 

2945 ± 1 (8 ± 0.5).10-3 70 ± 5 

2920 ± 1 (3 ± 0.5).10-3 70 ± 5 

2875 ± 1 (3 ± 0.5).10-3 50 ± 5 

1450 ± 5 (1,6 ± 0.1).10-2 50 ± 5 

1370 ± 5 (1,6 ± 0.1).10-2 50 ± 5 
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6.4.2. Discussie 

Uit de figuren 6.8 en 6.9 blijkt, dat na de correctie voor a en Wm en het verloop 

van de uitlijnconstanten de gemeten waarden van w veel beter met de simulaties 

overeenkomen. 

De laagdikte kan nauwkeurig worden bepaald en komt goed overeen met de 

schatting op grond van de depositieparameters. t heeft een aannemelijke 
00 

waarde [KR0.88]. 

De gevonden frequenties van de absarpties komen overeen met de literatuur

waarden, die in DIS.85 getabelleerd staan voor polymeerachtige lagen**. 

absorberende 

molecuulgroep 

sp 3 CH 

olef. *** sp 2 CH 2 

frequentie (cm -1) 

uit DIS.85 

2875 

1490 

2920 

1450 

2920 

1370 

2945 

1450 

frequentie (cm -1) 

uit simulatiefit 

2875 ± 1 

niet gemeten 

2920 ± 1 

1450 ± 5 

2920 ± 1 

1370 ± 5 

2945 ± 1 

1450 ± 5 

Tabel 6.1. Vergelijking van de gemeten absorptiefrequenties met de literatuur

waarden {DIS.85} en de bijbehorende absorberende molecuul groepen. 

Uit de fit van de simulatie aan de meting kan geconcludeerd worden, dat de in 

tabel1 vermelde groepen meetbaar aanwezig zijn in de laag. De meting bij lage 

**Dischler heeft zijn polymeerlagen op een vergelijkbare manier gedeponeerd, 

namelijk met een glimontlading. 

***olef. staat voor olefinisch, dat wil zeggen: deel uitmakend van een keten. 
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golfgetallen is veel minder geprononceerd, maar bevestigt de aanwezigheid van de 

genoemde groepen. Alleen op de plaats, waar de sp 3 CH 3 absorptie zou moeten 

liggen (1490 cm -t) is te veel verstoring op het signaal aanwezig om een zwakke 

piek te kunnen waarnemen. 

Alvorens tot een voorzichtige structuuranalyse te komen even het volgende: 

sp 3 CH 3 en sp2 CH 2 zijn eindgroepen (van een keten). sp 3 CH2 is een middengroep 

in een keten. Door cross-linking en vertakking van ketens ontstaat ook sp 3 CH. 

Een gerechtvaardigde conclusie lijkt dus, dat de laag een polymeerachtige 

structuur heeft met cross-links. Als er veel cross-links in de laag aanwezig zijn, 

zal de structuur diamantachtig zijn (sp 3 koolstofrooster), terwijl er bij een relatief 

gering aantal cross-links een meer polymeerachtige structuur aanwezig is. 

Aangezien het bepalen van dichtheden van groepen in dit stadium nog moeilijk is, 

kan een dergelijke verfijnde structuuranalyse nog niet plaatsvinden. 

De pieken in W bij 2320, 2600 en 3300 cm -t zijn de resten van het monochromator

profieL (zie fig. 5.15). 

6.5. Nauwkeurigheid 

Bij infraroodellipsometrie m het kader van plasmaetsen en -depositie wordt 
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meestal gemeten aan goud- of siliciumsubstraten met één of meerdere lagen 

daarop. Deze lagen zijn meestal transparant in het infrarood met uitzondering van 

enkele absorptiepieken. De reflectie wordt daarom voornamelijk bepaald door het 

substraat. Voor de nauwkeurigheidsbeschouwingen zijn dan ook metingen verricht 

aan "kale" goud- en siliciumsubstraten. 

Om na te gaan of de ruis in de gemeten waarden van a en b "nette" ruis is, 

waarin geen effecten als triggerfouten een rol spelen, is gecontroleerd of de 

spreiding in a en b afneemt met de wortel uit het aantal middelingen. Dit blijkt 

het geval te zijn. Bovendien blijkt, dat de grootte van de ruisfouten in a en b 

onafhankelijk is van de waarden van a en b. Dit is gemeten door bij verschillende 

standen van de analysator de fout in a en b te bepalen. De fouten mogen dus als 

absolute fouten worden beschouwd. 

In tabel 1 is een overzicht gegeven van de gemeten fouten in a en b (die zijn van 

gelijke grootte) bij een aantal golflengten. Er is gemeten op goud en silicium bij 

twee resoluties. De getabelleerde waarden zijn bepaald door bij een vaste 

instelling van de ellipsometer 25 keer de waarden van a en b te meten en de 

spreiding hierin te berekenen. De waarden van a en b zijn steeds gemeten over 

1000 halve polarisatoromwentelingen. 

~ 
i 

3,5/lm 6/lffi I 7pm 81un I 

Au Si Au Si 

I 
Au Si Au Si 

- - - - - - "~--- -------- --- ·----·-- --- ------ - ------ ·--

40nm 0,2 1 

I 

1 4 I 2 7 4 1 

8nm 0.6 3 6 20 

I 

10 40 40 I 

tabel1. Gemeten fouten in a en b (gelijk}. Waarden in J0- 1 procent. 

De fouten in w en /1 (in graden) ten gevolge van absolute fouten a en (J in 

respectievelijk a en b worden gegeven door [ZEE.85]: 

fout('~!)= 9~.a2w ?r.Sin 

fout(/1) = . 1~g . /1 { a. cos w /1- (J} 1r.sm sm · tan 2 
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In de figuren 6.11 en 6.12 zijn de fouten in w en b. weergegeven als gevolg van 

absolute fouten in a en b van 10-3. De fouten in a en b zijn ongecorreleerd 

verondersteld. De figuren zijn afkomstig uit ZEE.85. 

5~----------------------------~ 

4 

fout('!') 3 

fig. 6.11. Fout in w ten gevolge van een absolute fout in a van 10-3 en 10-2. Deze 

fout hangt niet van b of b. af 
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fig. 6.12. Fout in b. ten gevolge van absolute fouten in a en b van 1 o-3. 
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In het gebied tussen 1200 cm -1 en 3300 cm -1 geldt ruwweg (zie paragraaf 6.2.1. 

(metingen)): 

Goud: 

w = bijna 450 

fl = circa 1700 

Silicium: 

\lJ = lQO 

fl = bijna 1800 

Met deze schattingen voor fl en w van goud en silicium kan uit tabel 1 een indruk 

worden verkregen van de nauwkeurigheid van de waarden voor fl en w, die met 

de ellipsometer worden bepaald. Het resultaat staat in tabel 2. 

6t= 7 Jl.Ill Bt= 
Au Si Au Si Au Si 

-···-···---~------

0,3 1,3 ~10 

40nm 
2.10-2 0,1 0,8 

. -- ----·---" 

8nm 2 ~10 3 ~10 ~10 

0,3 0,2 1,7 o,:l 3 

tabel 2. Een schatting voor de nauwkeurigheid van de waarden voor fl en W, die bij 

middelen over 1000 halve polarisatoromwentelingen door de ellipsometer wordt 

gehaald. De waarden zijn uitgedrukt in graden. 

De grotere onnauwkeurigheid bij meting aan silicium ten opzichte van goud vindt 

haar oorsprong in de veel geringere reflectie, waardoor de signaalintensiteit lager 

ligt. De grote fouten in fl bij goud ten gevolge van de ongunstige ligging van goud 

(170° zie fig. 6.12) kunnen verholpen worden door een extra faseverschil tussen de 

p- en s-golven te introduceren met behulp van een Babinet-Soleil compensator 

tussen polarisator en sample. Deze compensator kan dan gebruikt worden als 
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kwart-lambda plaat met instelbare lambda. 

Absarpties in lucht. 

De ellipsometer staat onafgeschermd opgesteld in lucht. Deze lucht bevat veel 

water, dat tussen de 1200 cm-1 en 2000 cm-1 absorbeert. Met een fourier

interferometer is een absorptiespectrum opgemeten van de laboratoriumlucht met 

een resolutie van 1 cm -1. Het spectrum is opgemeten over een lengte van ongeveer 

2 m . Dit is vergelijkbaar met de totale lichtweglengte in de ellipsometer. Het 

resultaat staat in figuur 6.13. 

2270 1720 1170 ° 
golfgetal (cm·-1) 

fig. 6.13. Absorptiespectrum van de laboratoriumlucht. De resolutie bedraagt 

1 cm-1. 

Op het ogenblik wordt bij de ellipsometer gemeten met een resolutie tussen de 30 

en 5 cm-1, zodat nog "tussen de absorptiepieken door wordt gekeken", en hun 

effect beperkt blijft tot schommelingen van een factor 3 in de signaalgrootte. 

Wanneer in de toekomst de resolutie wordt verhoogd, zal niet alleen signaalverlies 

optreden, maar kunnen ook instabiliteiten op de flanken van de absorptiepieken 

ontstaan. Spoelen met een IR-inert gas (stikstof) kan dan veel verbetering geven. 
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Detectielimiet 

De doorgemeten laag op het goudsubstraat is ongeveer 100 nm dik en heeft een 

effect in w van ongeveer 1 graad. Volgens tabel 2 is bij die golflengte een 

nauwkeurigheid van 5.10-3 graad te bereiken, zodat een laag van deze 

samenstelling ter dikte van 0,5 nm op de detectielimiet ligt. Met behulp van 

elastische recoil spectroscopie is bepaald, dat de verhouding tussen het aantal 

H-atomen en het aantal C-atomen in de laag ongeveer 0,66 bedraagt. 

In het geval, dat er voornamelijk -CH groepen in de laag voorkomen, is slechts 

66% van de C-atomen gebonden aan een waterstofatoom. Zou dit percentage 

100% bedragen, dan zou de detectielimiet op 0,3 nm (één monolaag) liggen. 

In het geval, dat er voornamelijk -CH 3 groepen in de laag voorkomen, is slechts 

22% van de C-atomen aan waterstof gebonden. Zou dit 100% zijn, dan zou de 

detectielimiet ca. 0,1 nm bedragen. 
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HOOFDSTUK 7 Conclusies 

In deze afstudeerperiode is een spectroscopische IR-ellipsometer gebouwd. 

In tegenstelling tot analoge systemen is niet een globar maar een 

cascadeboog als lichtbron gebruikt. Mede hierdoor is het mogelijk het 

volledige nabij-IR (2-9 J.tm) te bestrijken. 

Om de invloed van zowel spontane fluctuaties van het detectorsignaal als 

ook van achtergrondlicht te elimineren is een chopper in de lichtweg 

geplaatst. De bijdrage die dit levert aan het frequentiespectrum van het 

meetsignaal wordt teniet gedaan door de combinatie van fourieranalyse en 

middelen, zoals die gebruikt wordt om de ellipsometrische hoeken w en IJ. te 

bepalen. 

De ruis die na data reductie overblijft in de hoeken IJ. en w is puur 

stochastisch. Er zijn geen reproducerende fouten meer. 

De correctie van de meetwaarden voor de niet-idealiteiten van polarisatoren 

(a) en monochromator w m verloopt nog niet vlekkeloos. Het 

golflengte-afhankelijk profiel van de a en w m is in de metingen goed te 

herkennen, maar de correctie blijkt te sterk te zijn. 

Op substraten van goud wordt een goede nauwkeurigheid bereikt: circa 

0.005° in Wen 0.060 in IJ. bij 3.5 J.Lm. 

Een testmeting aan een 100 nm dikke amorfe koolstoflaag wijst uit dat het 

effect van vibraties van C-H bindingen in w het duidelijkst is: elk van de 

drie waargenomen absorptiepieken bestrijkt circa 1° in w. Samen met de 

nauwkeurigheid van 0.005° m w en een onafhankelijk bepaald 

waterstofgehalte van 40 atomaire-% leidt dit tot een detectielimiet van 

circa 1 volledig bezette monolaag. 

De experimenteel bepaalde spectra komen goed overeen met de simulaties op 

basis van harmonische oscillator modellen. 

Het is mogelijk door analyse van zowel rektrillingen (rond 3J.t) als 



-77-

deformatietrillingen (rond 7 J.t) een indicatie te krijgen over de chemische 

structuur van amorfe koolstoflagen. 

Het huidige instrument heeft wat betreft signaal/ruis verhouding de 

fundamentele limiet bereikt: verbetering is nu nog slechts mogelijk door een 

ander componentkeuze, i.e. beter polarisatoren (Rochon-prisma's uit MgF 2), 

een ander dispersief element (Fourier-interferometer in plaats van 

monochromator) en een andere detector (photo-voltaische MCT). 
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APPENDICES 

We zijn slechts geïnteresseerd in de fouriercoefficienten bij w = 0 en w = w0. De 

fouriertransformatie van het signaal s( t) wordt uitgevoerd over nm perioden 2 7r. dan 
Wo 

kunnen we voor bijvoorbeeld de cosinus-component van fourniercofficient w0 

schrijven: 

Wo 

c = 27r nm J s(t) cos (w0t) dt 

nm halve 
omwentelingen 

s ( t) cos ( w0t) dt 

1 e halve 
omwenteling 

s ( t) cos ( w0t) dt 

2 e halve 
omwenteling 

+ .......... 

s ( t) cos ( w0t) dt 

nm e halve 
omwenteling 



Wo 

- 27r nm I cos (w0t) 

één halve 
omwenteling 

nm -1 

L s(t + i 27r) dt 
Wo 

i = 0 

Een analoge redenering geldt voor de sinuscomponent en de De-component. Het 

maakt dus geen verschil of de cosinus- en sinusfouriercoefficienten bij w0 en de 

De-component worden bepaald door Fouriertransformatie over nm halve 

omwentelingen of over één halve omwenteling, die het resultaat is van middelen over 

de nm halve omwentelingen. 

De complexe Fouriercoefficienten, die uit het bemonsterde signaal kunnen worden 

berekend zijn: 

N-1 
e *k=N1 ~ (27rn) -2?rikn 

I..J s N wo e N 
n = 0 

_ .!_ N~1 
[ ;. 27r ik'n] -27r ikn/N 

- N L.J I..J ck, e N e 
n=O k;_oo 

1 E ck, NE1 e 27r i(k'-k) n/N 
N ' 

k=-oo n=O 

Deze uitdrukking is alleen ongelijk nul voor k'N k = j met j = 0, 1, 2, 3, etc. zodat: 



00 

c*k = ck + E ck+jN + ck-jN 
j = 1 

aken bk hangen samen met ck volgens: 

Nu is: 

00 

a*k=ak+ OE [ajN+k+ajN-k] 
J = 1 

00 

b*k = bk +OE (bjN+k- bjN-k) 
J = 1 

A503 Correctie voor a en w m 

C(w) uit vergelijkingen 5027 wordt gegeven door; 

T 
C(w) = N 

met T = (1 + a)+ (1- a)cos 2w + (1- a)cos 2Wm + (1 + a)cos 2W 0 cos 2Wm 

en N = { (1 + a)+ 2cos 2W 0 cos 2wm va} 0 

{ (1 -a) + (1 +a)cos 2Wm + (1- a) cos 2W cos 2Wm + (1 + a)cos 2W} 

Het blijkt echter mogelijk de relatie tussen cos2w en acor (vei.•geÜjking 5o27a) te 



herleiden tot een vierkantsvergelijking in a ( = - cos2w) 

Aa2 +Ba+ C = 0 

met: A = -2 acor cos2Wm (1 + a)~ 

+2 acor cos2Wm (1 + a)~ 

+ cos2Wm (1 + a)2 

B = (acor- 1) { (1 + a)2 

- cos2Wm (1- a) ~ 

- cos 2 2Wm (1 + a) v--a} 

C = acor (1- a2) 

-acor_ cos2Wm (1 + a)2 

+ 2cos2W m (1 + a) v--a 

De wortels zijn: 



2A 

-B [B 2 - 4 AC a2 = -=-----L-=--..::........;:..::...::::_ 

2A 

Het blijkt dat a2 de fysische relevante wortel is. Deze wortel voor a kan ingevuld 

worden om uit bcor b te herleiden volgens vergelijking 5.276. 

De volledige uitdrukking voor Ç uit vergelijking 5.23 is: 

(1-a)2 + a(1-a2) + am(l-a 2) + a am (1-a)2 
Ç=-------------------------------

(1+a)2 + a(1-a2) + am(l-a2) + a am(l-a) 2 

waarin a = -cos2w 

A6 

Uitlijning van de analysator 

Uit een ontwikkeling van vergelijking 2.17 en 2.18 rond analysatorhoek A = 0 kan 

worden afgeleid, dat de modulatiediepte van het signaal 1 - (a2 + b2) een 

symmetrisch minimum heeft voor A = 0 (indien geen reflectie plaats vindt aan een 

ideale spiegel ( '11 = 45°), want dan varieert de modulatiediepte niet met A). Door 

rond A = 0 de waarden voor 1 - (a2 + b2) te meten en hier een paraboolfit op los te 

laten, kan het minimum en daarmee de analysatorstand = oo ten opzichte van het 

sample worden bepaald. 



,-------------------------------------------------------------------------------------

___j_ ______ _j__ __ ~---1--------l----____L_ _ ___J 

-15 -10 -5 0 5 10 15 

analysatorhoek 

fig. A6.;~ Paraboolfit aan gemeten waarden voor 1 - (a2 + b2} rond A = 0. De streep 

geeft het gevonden minimum aan. De horizontale schaalverdeling is in graden. 



Appendix A-7: Listing van PEP-programma 
voor spectroscopische ellipsometrie, 

1000% GKD:ELSPEC.GKC 
1010% Cees de Zeeuw 22 mei 19 5, Gerrit Kroesen, jan. 1987 (GKD:ELLAND.GKC) 
1020% Yves Creyghton, Sten de Wit, mrt. 1988 
1030% Meetprogramma spectroscopische ellipsometer met Fouriertransformatie, 
1040% zowel geschikt voor UV&zichtbaar- als infraroodspectroscopie, 
1050% afgeleid van GKD:ELLAND.GKC 
1060DECLARE 
1070 
1080 
1090 
1100 
1110 
1120 
1130 
1140 
1150 
1160 
1170 
1180 
1190 
1200 
1210 
1220 
1230 
1240 
1250 
1260 
1270 
1280 
1290 
1300 
1310 
1320 
1330 
1340 
1350 
1360 
1370 
1380 
1390 
1400 
1410 
1420 
1430 
1440 
1450 
1460 
1470 
1480 
1490 
1500 
1510 
1520 
1530 
1540 
1550 
1560 
1570 
1580 

loper: ARRAY 0 .. 136 OF real 
timeout = 100 
chop_level: real 
max 1 = 4096 
aux~ort: tty(l6XC1A001, 16X70) 
smokkel_pipe: pipe(lO) 
hulp_string: ARRAY 1 .. 6 OF char 
rubbish: char 
m file: ARRAY 14 OF char 
max_meting: real 
ffl: file 
calar: ARRAY 2 OF real 
crit: real 
das = 1024 dac = 768 
tk = 3 mk = 2 1 = 3000 
scaler = 32 
gain: ARRAY 0 .. 7 OF real 
shutter: natl 
shutter bit = 5 
output_reg = 1536+1 
scaler ent = scaler+l 
scaler=freq: integer 
k: nat2 
wavelength: ARRAY O .• max 1 OF real 
length_m: integer -
max_length = max_l 
pm_voltage, first_wavelength, last_wavelength, wavelength_step: real 
aa, bb, delta_m, psi_m: ARRAY O .. max_l OF real 
t: ARRAY O .. max 1 OF nat2 
aub, bub: real -
ir: range 
vt = chr(ll) 
esc = chr(27) 
line erase = 'T' 
lf =-chr(lO) 
angle_analyzer: integer % 100* 'real' analysator angle 
nulpunt: integer 
minimum_parabool: real 
aub known: boolean 
acdc corrected: boolean 
psidelta calculated, psidelta corrected: boolean 
phi_O: real -
detector, versterkingsstand: natl 
printer: tty(l6XC1C001, 100) 
chop_array: ARRAY 0 .. 32767 OF int2 
nm: nat2 
nc = 8 
ncf: nat2 
n = 128 
patroon: ARRAY 0 .. ne-l, 0 .. 3 OF intl 
% nm is het aantal halve omwentelingen van de polarisator, 
% waarover bij meting wordt gemiddeld. 

1590 
1600 
1610 
1620 
1630 
1640 
1650 
1660 
1670 
1680 
1690 
1700 
1710 
1720 
1730 
1740 
1750 
1760 
1770 
1780 
1790 
1800 
1810 
1820 
1830 
1840 
1850 
1860 
1870 
1880 
1890 
1900 
1910 
1920 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 
1980 
1990 
2000 
2010 
2020 
2030 
2040 
2050 
2060 
2070 
2080 
2090 
2100 
2110 
2120 
2130 
2140 
2150 
2160 
2170 
2180 
2190 
2200 
2210 
2220 

% nc is het aantal meetsamples in een chopperperiode. 
% ncf is het aantal samples, dat de sinusblokfunctie van de chopper 
% in fase voorligt op de aftelpuls 
% n is het aantal samples per halve omwenteling van de polarisator 
PROCEDURE cl 
BEGIN write(chr(26)) 
END 

PROCEDURE indl(irx: range): integer 
BEGIN RETURN peek_l(address(irx)) END 

PROCEDURE indn(irx: range): integer 
BEGIN RETURN peek_l(address(irx)+4) END 

PROCEDURE ind2(irx: range): integer 
BEGIN RETURN indn(irx)+indl(irx)-1 END 

PROCEDURE copy_arr(r: range, arl, ar2: ARRAY 0 OF real) 
BEGIN FOR i IN r DO ar2[i] := arl[i] OD END 

PROCEDURE draw_sten(xl, yl: ARRAY 0 OF real, plot_ran: range) 
DECLARE x_min, x_max, y_min, y_max: real 
BEGIN 

activate_workstation( 'qume') 
scan_minmax(indn(plot_ran), xl[plot_ran], yl[plot_ran], x_min, x_max, 

y_min, y_max) 
frarne(x_min, x_max, y_rnin, y_max, 0, 1, 0, 1, ' ', ' 1) 
polyline(indn(plot_ran), xl[plot_ran], yl[plot_ran]) 
deactivate_workstation( 'qume') draw 

END 

PROCEDURE plot_draw_sten(xl, yl: ARRAY 0 OF real, plot_ran: range) 
DECLARE x_~in, x_max, y_min, y_rnax: real 
BEGIN 

activate_workstation( 'plotter') 
scan_minmax(indn(plot_ran), xl[plot_ran], yl[plot_ran], x_min, x_max, 

y_min, y_max) 
frame(x_min, x_max, y_rnin, y_max, 0, 1, 0, 1, ' ', ' 1) 
polyline(indn(plot_ran), xl[plot_ran], yl[plot_ran]) 
deactivate_workstation('plotter') plot_pr 

END 

PROCEDURE mark_sten(xl, yl: ARRAY 0 OF real, plot_ran: range, 
marker_soort: integer) 

DECLARE x_min, x_max, y_min, y_max: real 
hulp: integer 

BEGIN 
activate_workstation('qume') 
scan_minmax(indn(plot_ran), xl[plot_ran], yl[plot_ran], x_min, x_max, 

y_min, y_max) 
frame(x_rnin, x_max, y_min, y_max, 0, 1, 0, 1, 1) 
set_marker_type(marker_soort) 
hulp := indn(plot_ran) 
polymarker(hulp, xl[plot_ran], yl[plot_ran]) 
deactivate_workstation( 'qume') draw 

END 

PROCEDURE plot_fit_parab(xl, yl: ARRAY 0 OF real, plot_ran: range, 
marker_soort: integer, param_par: ARRAY 0 OF real, nulletje: integer) 

DECLARE x_rnin, x_max, y_min, y_max: real 
hulp: integer x_par_plot, y_par_plot: ARRAY 0 .. 199 OF real 

BEGIN 
activate_workstation( 'qume') 
scan_minmax(indn(plot_ran), xl[plot_ran], yl[plot_ran], x_min, x_max, 



2230 
2240 
2250 
2260 
2270 
2280 
2290 
2300 
2310 
2320 
2330 
2340 
2350 
2360 
2370 
2380 
2390 
2400 
2410 
2420 
2430 
2440 
2450 
2460 
2470 
2480 
2490 
2500 
2510 
2520 
2530 
2540 
2550 
2560 
2570 
2580 
2590 
2600 
2610 
2620 
2630 
2640 
2650 
2660 
2670 
2680 
2690 
2700 
2710 
2720 
2730 
2740 
2750 
2760 
2770 
2780 
2790 
2800 
2810 
2820 
2830 
2840 
2850 
2860 

y_min, y_max) 
frame(x_min, x_max, y_min, y_max, 0, 1, 0, 1, ' 1) 
set_marker_type(marker_soort) 
hulp := indn(plot_ran) 
polymarker(hulp, x1[plot_ran], y1[plot_ran]) 
FOR i IN plot_ran DO x_par_plot(i] := i 

y_par_plot[i] := param_par(O]+param_par(1]*i+param_par(2]*i*i OD 
polyline(hulp, x_par_plot, y_par_plot) 
move_to(float(nulletje), y_min) 
line_to(float(nulletje), 0.5*y_min+0.5*y_max) 
deactivate_workstation('qume') draw 

END 

PROCEDURE plot mark sten(xl, y1: ARRAY 0 OF real, plot_ran: range, 
marker_soort: integer) 

DECLARE x_min, x_max, y_min, y_max: real 
hulp: integer 

BEGIN 
activate_workstation( 'plotter') 
scan_minmax(indn(plot_ran), x1[plot_ran], y1[plot_ran], x_min, x_max, 

y_min, y_max) 
frame(x_min, x_max, y_min, y_max, 0, 1, o, 1, 1) 
set_marker_type(marker_soort) 
hulp := indn(plot ran) 
polymarker(hulp, x1[plot_ran], yl[plot_ran]) 
deactivate_workstation( 'plotter') plot_pr 

END 

%--------------------------------------------------------------
PROCEDURE maak_gain_array 
BEGIN 

gain(O] := 10 gain[1] := 30 gain[2] := 100 gain[3] := 300 
gain[4] := 1000 gain[5] := 3000 gain[6] := 10000 gain[7] := 30000 

END 

PROCEDURE maak_deltapsi 
BEGIN 

es writeln( 'calculating delta and psi') 
mdepsi(aa, bb, delta m, psi_m, indl(ir), ind2(ir)) 
acdc corrected := faise 
psidelta_corrected := false 
psidelta_calculated := true 
es writeln( 'delta and psi are calculated') 

END 

PROCEDURE maak_chop_patroon(patroon_loc: ARRAY 0, 0 OF int1) 
BEG~N 

FOR i IN 1 .. 3 DO 

OD 
END 

patroon_loc[O, i] := 0 patroon_loc[l, i] 
patroon_loc[2, i] := 1 patroon_loc[3, i] 
patroon_loc[4, i] := 0 patroon_loc[5, i] 
patroon[6, i] := -1 patroon[?, i] := -1 

:= 1 
:= 1 
:= -1 

PROCEDURE maak_chop_array(chop_array_loc: ARRAY 0 OF int2, 
detector_loc: nat1) 

BEGIN 
FOR i IN O .. n+nc-1 DO 

chop_array_loc(i] := patroon(i MOD nc, detector_loc] 
.OD 

END 

PROCEDURE prepare_check(first_part, last_part: ARRAY 0 OF int2, 

2870 
2880 
2890 
2900 
2910 
2920 
2930 
2940 
2950 
2960 
2970 
2980 
2990 
3000 
3010 
3020 
3030 
3040 
3050 
3060 
3070 
3080 
3090 
3100 
3110 
3120 
3130 
3140 
3150 
3160 
3170 
3180 
3190 
3200 
3210 
3220 
3230 
3240 
3250 
3260 
3270 
3280 
3290 
3300 
3310 
3320 
3330 
3340 
3350 
3360 
3370 
3380 
3390 
3400 
3410 
3420 
3430 
3440 
3450 
3460 
3470 
3480 
3490 
3500 

meetrij: ARRAY 0 OF int2, 
run loc: nat2, 
detector loc: nat1) 

DECLARE -
nm_compress: nat2 
foutl, fout2: int2 
hulp1, hulp2: ARRAY O .. n-1 OF integer 

BEGIN 
clear(hulp1} clear(hulp2} 
IF detector loc = 3 THEN 

nm_compress := 50 
IF nm_loc < 2*nm_compress THEN 

error('nm toa small todetermine ncf. Procedure aborted') 
FI 

ELSE nm_compress := 1 
FI 
foutl := add_compressed(hulp1, meetrij, n, nm_compress) 
fout2 := add_compressed(hulp2, 

meetrij[(nm_loc-nm_compress)*n .. nm_loc*n-1], n, rum_compress) 
IF (fout1 < > 0) OR (fout2 < > 0) THEN 

error( 'Fout in add_compressed in prepare_check. Procedure aborted') 
FI 
FOR i IN O .. n-1 DO 

first_part(i] := hulp1[i] DIV nm_compress 
last_part[i] := hulp2[i] DIV nm_compress 

OD 
END 

PROCEDURE chop_correlation(meetrij, chop_array_loc: ARRAY 0 OF int2, 
ncf_loc: REF nat2) 

DECLARE sub_max, max, som: integer 
BEGIN 

sub_max := 0 max := 0 som := 0 
FOR i IN O .. nc-1 DO 

som := 
inprod_int2(chop_array_loc(i .. i+n-l], meetrij[O .. n-1]) 
IF som > max THEN sub max := max max := som ncf loc := i 
ELSE IF som > sub max-THEN sub max := som FI -
FI - -
som := 0 

OD 
IF sub_max/max > 0.95 THEN writeln( 'submax/max = ', sub_max/max) FI 
IF max*(chop_level+2)/3 < sub_max THEN 

writeln('ncf niet eenduidig te bepalen') writeln 
ncf loc := 9 

FI -
END. 

PROCEDURE check_chop_fase(meetrij: ~~Y 0 OF int2, 
run loc: nat2, 
chop_array_loc: ARRAY o OF int2, 
ncf_loc: REF nat2) 

% Deze procedure bepaalt van een gemeten signaal de chopperfase 
% op de aftelpuls. Een choppermodulatie met fase nul wordt beschouwd 
% als een repeterend array met als basis : O,l,l,l,0,-1,-1,-l 
% Globals: n, nc 
% Global proced.:extend_chop_array,inprod_int2 
DECLARE 

ncf_hulp1, ncf_hulp2: nat2 
first_part, last_part: ARRAY 0 .. n-1 OF int2 

BEGIN 
prepare_check(first_part, last_part, meetrij, nm_loc, detector) 
chop_correlation(first_part, chop_array_loc, ncf_hulp1) 
chop_correlation(last_part, chop_array_loc, ncf_hulp2) 
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IF ncf_hulpl = ncf_hulp2 THEN ncf_loc := ncf_hulp1 
ELSE IF (ncf_hulpl = 9) OR (ncf_hulp2 = 9) THEN ncf_loc := 9 

ELSE IF ncf_hulp1 <> ncf_hulp2 THEN 

FI 

writeln writeln('Triggerpulses have been rejected. ') writeln 
ncf loc := 10 

FI -

FI 
% writeln( 'ncf bedraagt : ', ncf_loc, ' samples') 
END 

PROCEDURE chop_tr_3(meetrij: ARRAY 0 OF integer, 
choprij: ARRAY 0 OF int2, 
ncf_loc, chop_period_loc: nat2): int2 

DECLARE offset loc: nat2 
pointer_rn, pÖinter_c: int2 
hulp: int2 

BEGIN 
IF (length(choprij)+ncf loc) < length(meetrij) THEN hulp := 
ELSE -

FI 

hulp := 0 
offset_loc := chop_period_loc DIV 2 
FOR i IN 0 .. (length(meetrij) DIV chop_period_loc-1) DO 

FOR j IN 0 .. offset loc-1 DO 
pointer_m := i*chop_period_1oc+j 
pointer_c := i*chop_period_loc+j+ncf_1oc 
IF choprij[pointer_c] = 0 THEN 

meetrij[pointer_m] := 0 
meetrij[pointer_m+offset_loc] := 0 

ELSIF choprij[pointer_c] > 0 THEN 
meetrij[pointer_m] -:= meetrij[pointer_m+ 

offset_loc] 
meetrij[pointer m+offset loc] := 0 

ELSE - -

FI 
OD 

OD 

meetrij[pointer m+offset loc] -:= 
meetrij[pointer:m] -
meetrij[pointer_m] := 0 

RETURN hulp 
END 

PROCEDURE chop_trans(x: ARRAY 0 OF integer, 
chop_array_loc: ARRAY 0 OF int2, 
ncf_loc: nat2) 

% Deze procedure klapt, zonder met offset rekening te houden de door 
% choppen ontstane negatieve stukken van het signaal om 
% Globals: n 
% Global procedures: none 
%door choppen ontstane negatieve stukken van het signaal omklappen 
DECLARE foutje: int2 
BEGIN 

foutje := chop_tr_3(x[O .. n-1], chop_array_loc, ncf_loc, nc) 
IF NOT (foutje= 0) THEN writeln( 'fout ', foutje, ' in chop_trans') 

error('procedure wordt afgebroken') 
FI 

END 

P~OCEDURE f_trans_chop(x: ARRAY 0 OF integer, 
a loc, b loc: REF real, 
aëal loc~ bcal loc: real) 

% Deze procedure voert fouriertransformatie (1 freq) uit op een 
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% een-dimensionaal array. 
% Invoer parameters zijn integers; verwerking geschiedt met reals.!!ll! 
% Globals: n 
% Global procedures: ft_real uit ELLIB 
DECLARE 

g, s, c: real 
al, b1: real 
hulp_real: ARRAY O .. n-1 OF real 

BEGIN 
FOR i IN O .. n-1 DO hulp_real[i] := x[i] OD 
ft_real(hulp_real[O .. n-1], g, s, c) 
al := c/g 
b1 := s/g 
a loc := -(acal loc*al+bcal loc*b1) 
b-loc := -(acal:loc*b1-bcal:loc*a1) 

END-
% -------------------------------------------shutter(normally closed) 
PROCEDURE open_shutter 
BEGIN 

bis_eb(output_reg, shutter_bit) 
shutter := 1 

END 

PROCEDURE close_shutter 
BEGIN 

bic_eb(output_reg, shutter_bit) 
shutter := 0 

END 
% --------------------------------------------------------rneasurernent 
PROCEDURE meet(meetrijtje: ARRAY 0 OF int2, nm_loc: nat2, 

chop_array_loc: ARRAY 0 OF int2, 
ncf_loc: REF nat2) 

% Deze procedure leest extern getriggerd n*nm_loc keer de DAS uit 
% en stopt de meetwaarden in het array meetrijtje. 
% Globals : das,tk,l,mk,n,shutter,tirneout 
% Global procedures meet ar uit ellib 
DECLARE flat: nat2 -
BEGIN 

flat := 5 
IF shutter = 0 THEN open_shutter delay(10000) FI 
ON any_fault DURING 

clock_off tr_meet_ar2(meetrijtje[O .. n*nm_loc-1], mk, timeout, 
flat, das, tk, 1) 

clock on 
DO clock_on show_ec(myself) OD 
check_chop_fase(meetrijtje, nm_loc, chop_array_loc, ncf_loc) 
IF (ncf loc > 7) OR (ncf loc <> 4) THEN 

writeÏn('ncf is: ', ncf_loc, ' Repeating measurement') 
meet(meetrijtje, nm_loc, chop_array_loc, ncf_loc) 

FI 
END 

PROCEDURE meet_compressed(meetrij_comp: ARRAY 0 OF integer, 
run loc: nat2, 
chop_array_loc: ARRAY o OF int2, 
ncf loc: REF nat2) 

DECLARE-
nm maxim = 250 
meetrij: ARRAY O .. n*nm maxim OF int2 
tirnes nm maxim, rest: Oat2 
fout1~ fout2: int2 
hulp: ARRAY O .. n-1 OF real 

BEGIN 
clear(meetrij_comp) 
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fout1 := 0 fout2 := 0 
times run maxim : = run loc DIV nm_maxim 
rest o= nm loc MOD run maxim 
FOR i IN 1~.times rum maxim DO 

meet(meetrij, niD_mäxim, chop_array_loc, ncf_loc) 
foutl := add_compressed(rneetrij_comp, meetrij, n, nm_maxim) 
FOR j IN 0 .. 127 DO hulp[j) := meetrij_comp[j] OD 

OD 
IF rest <> 0 THEN 

meet(meetrij, rest, chop_array_loc, ncf_loc) 
fout2 := add_compressed(meetrij_comp, meetrij, n, rest) 

FI 
IF (fout1 <> 0) OR (fout2 <> 0) THEN 

error('Fout in add_compressed. Procedure wordt afgebroken') 
FI 

END 

PROCEDURE meet_chop{meetrij: ARRAY 0 OF integer, 
run loc: nat2, 
chop_array_loc: ARRAY o OF int2) 

% Global procedures: meet, omklappen 
DECLARE ncf loc: nat2 

hulp: ARRAY 0 .. 127 OF real 
BEGIN 

meet_cornpressed(rneetrij, nm_loc, chop_array_loc, ncf_loc) 
% cq 
% FOR i IN 0 .. 127 DO hulp[i) := meetrij[i) OD 
% mark_sten(loper, hulp, 0 .. 127, 5) 
chop_trans(meetrij, chop_array_loc, ncf_loc) 

END 

PROCEDURE signal values(offset loc, min loc, max_loc: REF integer, 
chop array loc: ARRAY o OF-int2) -

DECLARE meetri): ARRAY 0 OF integer 
rum loc: nat2 
ncf loc: nat2 

BEGIN-
rum loc := 100 
extend(meetrij, n) 
meet_compressed(meetrij, rum_loc, chop_array_loc, ncf_loc) 
max loc := 0 
min-loc := rum loc*4096 
offset loc :=-0 
FOR teller IN 0 .. n-1 DO 

offset_loc +:= meetrij(teller] 
IF meetrij(teller] > max loc THEN max loc := meetrij[teller) FI 
IF meetrij[teller) < min-loc THEN min=loc := meetrij[teller] FI 

OD -
offset loc := offset loc DIV (n*rum loc) 
max loë := max loc DÏV rum loc -
min-loc := min=loc DIV rum=loc 

END -

PROCEDURE fourier_spec(x: ARRAY 0 OF int2, spectr: ARRAY 0 OF real) 
DECLARE dummy_array1, dummy_array2: ARRAY 0 OF int2 

factor: int2 
BEGIN 

extend(dummy_arrayl, length(X)) extend(dummy_array2, length(x)) 
FOR i IN O .. length{x)-1 DO 

dummy_array2(i] := 0 

'OD 
dummy_array1(i) := x[i) 

fft(dummy_array1, dummy_array2, factor) 
FOR i IN O .. length(X)-1 DO 
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spectr(i) := sqrt(dummy_array1[i)**2+dummy_array2[i]**2)*(2**factor 
OD 

END 
%------------------------------------------monochromator manipulation 
PROCEDURE mono_value(counter_position: real): integer 
%Is the value to write to the monochromator 
%Mono_value = 57.6 * counter_position 
BEGIN 

RETURN round(counter_position*57.6) 
END 
% 
PROCEDURE counter value(lambda: real): real 
%Is counter-value-of the monochromator 
%Counter-value = 839.4 (+/- 1E-4) • L (in microns) - 6.6 (+/- 0.4) 
%Date: november 1988 
BEGIN 

RETURN (839.4*lambda-6.6) 
END 
% 
PROCEDURE ask_lambda_counter(counter_position: real): real 
BEGIN 

RETURN (counter_position+6.6)/839.4 
END 
% 
PROCEDURE ask_position_mono: real 
DECLARE i: integer 

value nr: ARRAY 0 .. 9 OF char 
valueo real 

BEGIN 
put_char(aux_port, 'C') 
put_char(aux_port, 'G') 
put_char(aux_port, chr(13)) 
i := 0 
val ue nr (i] : = ' ' 
WHILE-value_nr(i] <> chr(13) DO 

i := i+1 
value_nr[i] := get_char(aux_port) 

OD 
rubbish := get_char(aux_port) 
writeln(smokkel_pipe, value_nr) 
readln(smokkel_pipe, value) 
RETURN value/57.6 

END 
% 
PROCEDURE ask_lambda_mono: real 
BEGIN 

RETURN ask_lambda_counter(ask_position_mono) 
END 

PROCEDURE clear_buffer 
BEGIN 

writeln('Reset the monochromator-interface') 
writeln('When OK (buffer empty), abort with Ctrl-C') 
ON any_fault DURING 

LOOP write(get_char(aux_port)) OD 
DO show_ec(myself) writeln( 'Program proceeds') OD 

END 

PROCEDURE init mono 
DECLARE pos_loë: real 
BEGIN 

clear buffer 
writeTn('Give actual counter_position of rnonochromator: ') 
readln(pos_loc) 
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write( 'This corresponds toa wavelengthof :') 
writeln(ask_1ambda_counter(pos_loc), ' microns') 
writeln(smokkel_pipe, mono_value(pos_1oc): 1: 10) 
readln(smokkel_pipe, hulp_string) 
put_char(aux_port, 'C') 
put_char(aux_port, 'C') 
FOR zIN 1 .. 6 DO put_char(aux_port, hulp_string(z]) OD 
put_char(aux_port, chr(13)) 
rubbish := get_char(aux_port) 
rubbish := get_char(aux_port) 
rubbish := get_char(aux_port) 
writeln('The actual wavelength is:', ask_lambda_mono, 'micron') 

END 

PROCEDURE set mono(larnbda: real) 
DECLARE i: integer 
BEGIN 

put_char(aux_port, 'C') 
put_char(aux_port, 'A') 
writeln(smokke1_pipe, mono_value(counter_value(larnbda)): 1: 10) 
readln(smokkel_pipe, hulp_string) 
FOR z IN 1 .. 6 DO put_char(aux_port, hulp_string[z]) OD 
put_char(aux_port, chr(13)) 
i := 0 
WHILE i <= 5 DO rubbish := get_char(aux_port) i := i+1 OD 

END 
% --------------------------------analysator angle (100* real angle) 
stap_code: ARRAY 0 OF integer 
PROCEDURE stap(nr_steps, t_max, t_min, t_inc: integer) AT stap_code[O] 
PROCEDURE step_analyzer(nr_steps: integer) 
DECLARE 
BEGIN stap(nr_steps, 400, 40, 8) END 
%Een eenheid komt overeen met 12,5 microseconde 
%De oude PROCEDURE step_analyzer(nr_steps:integer) 
% DECLARE 
% clockwise: boolean 
% BEGIN 
% bis eb(82, 0) bis eb(82, 1) 
% IF nr_steps < 0 THEN clockwise := false ELSE clockwise := true FI 
% IF NOT clockwise THEN nr_steps := -nr_steps FI 
% IF clockwise 
% THEN FOR andre IN 1 .. nr_steps DO put_eb(83, 1) OD 
% ELSE FOR andre IN 1 .. nr_steps DO put_eb(83, 2) OD 
% FI 
% END 

PROCEDURE set_analyzer(l_angle: integer) 
BEGI~ 

step_analyzer(l_angle-angle_analyzer) 
angle_analyzer := l_angle 

END 
% 

PROCEDURE set_pm_voltage(voltage_loc: real) 
BEGI~ 

put eb(dac, round((voltage loc/100)*(1000/2.4420026)*0.9)) 
pm_voltage := voltage_loc -

END 

PROCEDURE set_gain(gain_number: nat1) 
DECLARE output_word: nat1 
BEGIN 

output_·11ord : = shutter*2**5+detector*2 ** 3+gain_number 
put_eb(output_reg, output_word) 
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versterkingsstend := gain_number 
END 

PROCEDURE set detector(detector nurnber: nat1) 
DECLARE output_word: nat1 -
BEGIN 

output_word := shutter*2**5+detector_nurnber*2**3+3 
put_eb(output_reg, output_word) 
detector := detector nurnber 
versterkingsstend :=-3 
maak_chop_array(chop_array, detector_number) 

END 

PROCEDURE optirn_gain 
DECLARE offset, min_signal, max_signal: integer 

upper_signal, 1ower_signal, abs_signal: integer 
hulp_offset, hulp_up, hulp_low, extra_gain: real 

BEGIN 
signal_values(offset, min_signal, max_signal, chop_array) 
upper_signal := max_signal-offset 
lower_signal := offset-min_signal 
abs_signal := max_signal-min_signal 

IF ((upper_signal+offset > 3900) OR (offset-lower_signal < 200)) THEN 
IF abs_signal < 3200 THEN 

hulp_offset := (lower_signal/(lower_signal+upper_signal))*4096-offset-1 
writeln 

writeln('The use of the DAS is ineffective because of offset mistuning' 
IF hulp_offset < 0 THEN 

writeln( 'Tune the offset down by -hulp_offset/409.6, ' volts') 
ELSE 

writeln('Tune the offset up by ', hulp_offset/409.6, 'volts') 
FI 
writeln('Abort with <er> when offset is corrected') 
readln 
optirn_gain 

FI 
FI 

IF abs signal > 3200 THE~ 
IF versterkingsstend > 0 THEN 

set_gain(versterkingsstand-1) 
writeln 

FI 

writeln('Decreasing gain to gain(versterkingsstand]: 6: 0) 
de1ay(500) 
optirn_gain 

ELSE 

FI 

IF detector = 1 AND pm_voltage > 0 THEN 
set_pm_vo1tage(pm_voltage-20) 
writeln('Decreasing PM-voltage to ', pm_voltage, ' volts') 
delay(2000) 
optim_gain 

ELSE 
writeln 
writeln( 'Warning the signal exceeds the value of 8.5 volts') 

FI 

IF abs signal < 900 THEN 
IF versterkingsstend < 7 THEN . . 

extra_gain := gain(versterkingsstand+1]/galn(versterklngsstand] 
hulp_up := extra_gain•upper_signal+offset 
hulp_low := offset-extra_gain*lower_signal 



7350 IF hulp_up > 3900 OR hulp_low < 200 THEN 
7360 hulp_offset := (lower_signal/(lower_signal+upper_signal))*4096-offset-
7370 writeln 
7380 writeln( 'The use of the DAS 
7390 IF hulp_offset < 0 
7400 writeln('Tune the offset 
7410 ELSE 

is ineffective because of offset mistuning') 
THEN 
down by -hulp_offset/409.6, ' volts') 

7420 writeln('Tune the offset up by •, hulp_offset/409.6, 'volts' 
7430 FI 
7440 writeln 
7450 writeln('Abort with <er> when offset is corrected') 
7460 readln 
7470 FI 
7480 set_gain(versterkingsstand+l) 
7490 writeln 
7500 writeln('Increasing gain to gain(versterkingsstand]: 6: 0) 
7510 delay(500) 
7520 optim_gain 
7530 ELSE 
7540 IF detector = 1 AND pm_voltage < 1000 THEN 
7550 set_pm_voltage(pm_voltage+20) 
7560 writeln 
7570 writeln('Increasing PM-voltage to pm_voltage, ' volts') 
7580 delay(2000) 
7590 optim_gain 
7600 ELSE 
7610 writeln 
7620writeln( 'WARNING: The min. signal value of 2.4 volts cannot be reached') 
7630 FI 
7640 FI 
7650 FI 
7660 END 
7670 
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PROCEDURE instellen(a cal, b cal: REF real, nm_loc: nat2) 
DECLARE meetrij: ARRAY O .. n-l OF integer 

fu: real 
hulp_angle: integer 

BEGIN 
hulp_angle := angle_analyzer 
writeln( 'Setting analyzer to 0 degrees') set_analyzer(O) 
optim_gain 
a cal := -1 b cal := 0 
meet_chop(meetrij, nm_loc, chop_array) 
close_shutter delay(300) 
f_trans_chop(meetrij, a_cal, b_cal, a_cal, b_cal) 
fu := a cal**2+b cal**2 
a cal :~ a cal;fu 
b-cal := b-cal/fu 
minimum caraboel := fu 
writeln("•a-cal**2 + b-cal**2 = ', fu: 10: 5) 
writeln writeln('Replacing analyzer to hulp_angle, ' degrees') 
set_analyzer(hulp_angle) optim_gain 

END 

PROCEDURE fit_for_analyzer_angle 
DECLARE minimum: real 

a loc, b loc: real 
modulus,-angle_analyzer_loc, sigma_mod, copie: ARRAY 0 .. 99 OF real 
f~xed_param: ARRAY 0 •. 2 OF boolean 
var_matrix: ARRAY 0 .. 2, 0 .. 2 OF real 

.,autocorr: real 
param_par, sigma_param_par: ARRAY 0 .. 2 OF real 
meetrij: ARRAY O .. n-1 OF integer 
nm_loc: nat2 
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BEGIN 
IF detector = 3 THEN nm loc := 500 ELSE nm_loc := 100 FI 
FOR i IN 0 .. 45 DO step_analyzer(-200) 

OD 
cq 

IF (i MOD 5) = 0 THEN optim_gain FI 
meet_chop(meetrij, nm_loc, chop_array) 
f_trans_chop(meetrij, a_loc, b_loc, -1, 0) 
modulus(i] := 1-a loc**2-b loc**2 
angle analyzer loc(i] := i-
write('.') -

mark_sten(angle_analyzer_loc, modulus, 0 .. 45, 5) 
close shutter 
writeÏn 
minimum := l.OElO 
FOR i IN 0 .. 45 DO 

OD 

IF modulus(i] < m~n~mum THEN minimum := modulus(i] 
nulpunt := i FI 

step_analyzer((45-nulpunt)*200) 
optim_gain 
step_analyzer(l500) 
writeln('Het fijnere werk') 
IF detector = 3 THEN nm loc := 750 ELSE nm loc := 250 FI 
FOR i IN 0 .. 99 DO step_analyzer(-30) 

OD 

meet_chop(meetrij, nm_loc, chop_array) 
f_trans_chop(meetrij, a_loc, b_loc, -1, 0) 
modulus(i] := l-a loc**2-b loc**2 
write('.') - -

writeln 
close_shutter delay(400) 
writeln( 'Parabool fitten') 
FOR i IN 0 .. 99 DO 

angle analyzer loc(i] := i sigma_mod[i] := 1 OD 
FOR i IN 0 .. 99 DO copie(i] := modulus[i] OD 
pol_lsq(modulus, angle_analyzer_loc, sigma_mod, false, 

param_par, 
sigma_param_par, fixed_pararn, var_matrix, autocorr) 

nulpunt := round(-(param_par[1]/ 
(2*param_par(2]))) 

cq 
plot_fit_parab(angle_analyzer_loc, copie, 0 .. 99, 5, 

param_par, nulpunt) 
minimum_parabool := param_par(O]+param_par(1]* 
nulpunt+param_par[2]*nulpunt**2 
s.tep_analyzer( ( 99-nulpunt) •30) 
angle_analyzer := 0 
writeln( 'Analyzer nu in uitlijnstand') 
aub known := false 

END -
% -------------------------------------------------photomultiplier 
PROCEDURE choose_detector(golflengte: real) 
DECLARE verst 2, verst 3: real 

local det: nat1 -
BEGIN -

IF golflengte < 1.8 THEN 
local det := 1 

ELSE -
IF golflengte < 5.4 THEN 

local det := 2 
ELSE -

local det := 3 
FI -



8630 
8640 
8650 
8660 
8670 
8680 
8690 
8700 
8710 
8720 
8730 
8740 
8750 
8760 
8770 
8780 
8790 
8800 
8810 
8820 
8830 
8840 
8850 
8860 
8870 
8880 
8890 
8900 
8910 
8920 
8930 
8940 
8950 
8960 
8970 
8980 
8990 
9000 
9010 
9020 
9030 
9040 
9050 
9060 
9070 
9080 
9090 
9100 
9110 
9120 
9130 
9140 
9150 
9160 
9170 
9180 
9190 
9200 
9210 
9220 
9230 
9240 
9250 
9260 

FI 
IF local det <> detector THEN 

writeln('Switch the powersupply of detector •, detector, 'off, ') 
writeln( •and the supply of detector •, local_det, ' on.') 
writeln writeln('Type <er> to continue') readln 
delay(10000) set detector(local det) 

FI - -
END 

PROCEDURE check_order_filter 
BEGIN 

IF wavelength[k-1] < 0.4 AND wavelength[k] >= 0.4 THEN 
writeln( 'Put in second order filter for 4000 A and press <er>') 
readln 

FI 
IF wavelength[k-1] < 2 AND wavelength[k] >= 2 THEN 

FI 

writeln( 'Put in second order filter for 2 micron and press <er>') 
readln 

IF wavelength[k-1] < 4 AND wavelength[k] >= 4 THEN 

FI 

writeln( 'Put in second order filter for 4 micron and press <er>') 
readln 

IF wavelength[k-1] < 8 AND wavelength[k] >= 8 THEN 

FI 
END 

writeln('Put in secend order filter for 8 micron and press <er>') 
readln 

PROCEDURE spectrum_definition 
BEGIN 

clear(aa) clear(bb) clear(t) clear(wavelength) 
clear(psi_m) clear(delta_m) 
k := 0 ir := 0 .. 0 
writeln( 'Give first wavelength in microns:') 
readln(first_wavelength) 
writeln('Give last wavelength in microns:') 
readln(last_wavelength) 
writeln('Give wavelength-interval (microns): ') 
readln(wavelength_step} 
length_m := round((last_wavelength-first_wavelength)/ 

wavelength_step)+1 
IF length_m , max_length THEN writeln( 'Toa many points in ', 

FI 

'arrays, give wavelength-interval >=', length_m OIV max_length+1) 
readln(wavelength_step) 
length_m := round((last_wavelength-first_wavelength)/ 

wavelength_step)+1 

ir := o .. length_m-1 
writeln( 'Give the number of measurements to average: ') 
readln(run) 
FOR i IN ir DO 

wavelength[i] := first_wavelength+i*wavelength_step 
00 

END 

PROCEDURE preparatien 
DECLARE confirm: char 

lambda_hulp, alm: real 
BEGIN 
~s 
write( 'This procedure will prepare the extended spectroscopie') 
writeln(' ellipsometer for measurement') 
writeln 

9270 writeln( 'BEFORE you continue, makesure that: ') 
9280 writeln('The IR-detector is cold and the preamp. power-supply is on') 
9290 writeln('The are is on') 
9300 writeln('The polarizer is turning') 
9310 writeln('The monochromator interfaces are on') 
9320write( 'None of the functions of the Extended Spectrosc. Ell. Controller') 
9330 writeln(' is on manual adjustment') 
9340 writeln 
9350 writeln( 'Continue by typing <er>') 
9360 readln 
9370 CS 

9380 writeln('We start with the initialization of the monochromator') 
9390 init mono 
9400 writeln 
9410 writeln writeln('Do you want to align the analyzer?') readln(confirm) 
9420 IF confirm = 'Y' OR confirm = 'Y' THEN 
9430 writeln 
9440 alm := ask lambda mono 
9450 writeln('Do you wänt toalignat this wavelength (', alm, ') ?') 
9460 readln(confirm) 
9470 IF confirm = 'n' OR confirm = 'N' THEN 
9480 writeln writeln('Enter wavelength for alignment') 
9490 readln(lambda_hulp) 
9500 set_mono(lambda_hulp) choose_detector(lambda_hulp} 
9510 ELSE 
9520 choose_detector(alm) 
9530 FI 
9540 writeln('Mount a sample to align the analyzer. ') 
9550 writeln( 'Type <er> when the sample is mounted. ') 
9560 readln writeln 
9570 writeln('The analyzer will be put into the align-position now') 
9580 writeln('This will takesome time, sa relax') 
9590 fit_for_analyzer_angle 
9600 writeln writeln( 'Mount the sample to be measured. ') 
9610 writeln('Type <er> when the sample is rnounted. ') readln 
9620 FI 
9630 writeln( 'The extended spectroscopie ellipsometer is ready for') 
9640 writeln( 'rneasurement. Goed luck with your experiment') 
9650 END 
9660 
9670 
9680 
9690 
9700 
9710 
9720 
9730 
9740 
9750 
9760 
9770 
9780 
9790 
9800 
9810 
9820 
9830 
9840 
9850 
9860 
9870 
9880 
9890 
9900 

PROCEDURE meet spectrurn(a loc, b loc, delta loc, 
psi_loc: ARRAY 0 OF real) - -

DECLARE meetrij: ARRAY O .. n-1 OF integer 
a cal, b cal: real 

BEGIN -
es 
writeln('We start with the definition of the spectrum') 
spectrum_definition 
writeln writeln('Determining the calibrationvalues of a and b') 
set_rnono(first_wavelength) choose_detector(first_wavelength) 
instellen(a cal, b cal, 2*nm) aub := a cal bub := b cal 
writeln writeln( 'Setting the analyzer to 45 degrees7 ) 
set_analyzer(4500) 
WHILE k < length_rn DO 

set_mono(wavelength[k]) 
IF k = 0 THEN 

writeln 
writeln( 'We 
writeln( 'If 

ELSE 

hope you mounted the essential orderfilters. ') 
nat: please abort. ') 

check order filter 
FI - -
choose_detector(wavelength[k]) 
optim_gain 



9910 
9920 
9930 
9940 
9950 
9960 
9965 
9970 
9980 
9990 
10000 
10010 
10020 
10030 
10040 
10050 
10060 
10070 
10080 
10090 
10100 
10110 
10120 
10130 
10140 
10150 
10160 
10170 
10180 
10190 
10200 
10210 
10220 
10230 
10240 
10250 
10260 
10270 
10280 
10290 
10300 
10310 
10320 
10330 
10340 
10350 
10360 
10370 
10380 
10390 
10400 
10410 
10420 
10430 
10440 
10450 
10460 
10470 
10480 
10490 
10500 
10510 
10520 
10530 

OD 

meet_chop(meetrij, rum, chop_array) 
f_trans_chop(meetrij, a_loc[k], b_loc[k], a_cal, b_cal) 
delta loc[k] := delta(a loc[k], b loc[k]) 
psi loc[k] := 90-psi(a Toc[k], b Toc[k]) 
writeln( 'Wavelength: ·~ wavelength[k]: 10: 2, 

' microns, Delta = ', delta_loc[k]: 10: 2, ' Psi 
psi_loc[k]: 10: 2, 'deg.') 

k := k+1 ir := o .. k-1 

close shutter 
END -

PROCEDURE ms 
BEGIN 

meet_spectrum(aa, bb, delta_m, psi_m) 
END 
%--------------------------------------------correctie a- en b-waarden 
PROCEDURE correct acdc 
DECLARE etha: reaT 
BEGIN es 

etha := sqrt(1-minimum_parabool) 
writeln('Correction of a and b') 
writeln('etha= •, etha) 
FOR i IN ir DO 

aa[i] := aa[i]*etha 
bb[i] := bb[i]*etha 

OD 
writeln('Correction of a and b completed') 
acdc corrected ~= true 

END -

PROCEDURE display 
BEGIN 

CS 
writeln('Display of measurement-conditions: ') 
IF aub_known THEN writeln( •aub en bub adjusted') ELSE 

writeln('aub en bub nat yet adjusted') FI 
writeln('Correction fouriercoeff:AUB=', aub: 8: 5, ' ;BUB=', 

bub: 8: 5) 
writeln( 'Zero-position of polarizer: •, 

round( nulpunt): 3, 'degrees, ', 
round(nulpunt-round(nulpunt))*60: 3, 'minutes') 

END 
%----------------------------------------------store_;read_spectr 
PROCEDURE store spectrum(lambda first, lambda step, 

min_par_loc~ aub_loc, bub_loc, phi_O_loc:-real, 
rum_loc, length_s: integer, 
a loc, b loc: ARRAY 0 OF real, t_loc: ARRAY 0 OF nat2, 
f-name: ARRAY 14 OF char) 

DECLARE f: file 
text: ARRAY 79 OF char 
n com = 3 %Number of text-commentlines 
fr: range 
name: ARRAY 4 OF char 

BEGIN 
es 
IF length_s > length(a_loc) THEN 

warn('Error in array length', 'length_s > length(a_loc)') FI 
fr := o .. length_s-1 
f name := 'PM2:ABname.GKD' 
writeln(f name, ' Give name (max 4 char) ') readln(name) 

• FOR i IN Ö .• 3 DO f_name[i+6] := name[i] OD 
filename := f name 
check_filename 

10540 
10550 
10560 
10570 
10580 
10590 
10600 
10610 
10620 
10630 
10640 
10650 
10660 
10670 
10680 
10690 
10700 
10710 
10720 
10730 
10740 
10750 
10760 
10770 
10780 
10790 
10800 
10810 
10820 
10830 
10840 
10850 
10860 
10870 
10880 
10890 
10900 
10910 
10920 
10930 
10940 
10950 
10960 
10970 
10980 
10990 
11000 
11010 
11020 
11030 
11040 
11050 
11060 
11070 
11080 
11090 
11100 
11110 
11120 
11130 
11140 
11150 
11160 
11170 

enter file(f, filename, 0) 
% -
writeln(f, 5+n com) % Total number of commentlines 
writeln(f, lambda first, ', ', lambda step, ', ', 

min_par_loc, •, 7 , aub_loc, ',', bub_loc, ',', phi_O_loc, ',') 
writeln(f, 'Spectroscopie Ellipsometer Measurement (UV & IR)', 

' Fourier-components (a and b)') 
IF date < 100 THEN writeln( 'Date ?') readln(date) FI 
write(f, 'Date:', date: 6, : 40, 'Time:') 
write time(f, get time) 
writeln(f, : 0, 'Number of measurements:', length_s) 
writeln(f, 'AUB=', aub_loc: 10: 5, '; BUB=', bub_loc: 10: 5) 
writeln(f, 'Number of averages:', rum_loc) 
FOR i IN 1 .. n com DO writeln(i: 1, '-st commentline ?') 

readln(text) writeln(f, text) OD 
% 
writeln( 'Wait') 
put_array(f, length_s) 

put array(f, a loc[fr]) put array(f, b_loc[fr]) put_array(f, t_loc[fr] 
close file(f) -
writeTn('File ', filename, ' saved. ') 

END 
% 
PROCEDURE store_s 
DECLARE 
BEGIN 

store_spectrum(first_wavelength, wavelength_step, minimum_parabool, 
aub, bub, phi_O, rum, length_m, aa, bb, t, m_file) 

END 
% 
PROCEDURE store_pd_spectrum(lambda_first, lambda_step, 

rnin_par_loc, aub_loc, bub_loc, phi_O_loc: real, 
rum_loc, length_s: integer, 
a loc, b loc: ARRAY 0 OF real, t_loc: ARRAY 0 OF nat2, 
f-name: ARRAY 14 OF char) 

DECLARE f: file 
text: ARRAY 79 OF char 
n com = 3 %Number of text-commentlines 
fr: range 
name: ARRAY 4 OF char 

BEGIN 
es 
IF length_s > length(a_loc) THEN 

warn( 'Error in array length', 'length_s > length(a_loc) ') FI 
fr := o .. length_s-1 
IF f_name[4 .. 5] <> 'AB' THEN 

writeln('f name: •, f name) error( 'This is na AB-file') FI 
f_name[4] :=-'P' f_name[5J := 'D' 
filename := f name 
check filename 
enter=file(f, filename, 0) 
% 
writeln(f, 5+n com) % Total number of commentlines 
writeln(f, lambda first, •, •, lambda step, , , 

min_par_loc, •, 7 , aub_loc, ',', bub_loc, ',', phi_O_loc, ',') 
writeln(f, 'Spectroscopie Ellipsometer Maasurement (UV & IR)', 

' Psi- and Delta-values') 
IF date < 100 THEN writeln( 'Date ?') readln(date) FI 
write(f, 'Date:', date: 6, : 40, 'Time:') 
write time(f, get time) 
writeln(f, : 0, 'Number of measurements: ', length_s) 
writeln(f, 'AUB=', aub_loc: 10: 5, '; BUB=', bub_loc: 10: 5) 
writeln(f, 'Number of averages: •, rum_loc) 
FOR i IN 1 .. n_com DO writeln(i: l, '-st commentline ?') 



11180 
11190 
11200 
11210 
11220 
11230 
11240 
11250 
11260 
11270 
11280 
11290 
11300 
11310 
11320 
11330 
11340 
11350 
11360 
11370 
11380 
11390 
11400 
11410 
11420 
11430 
11440 
11450 
11460 
11470 
11480 
11490 
11500 
11510 
11520 
11530 
11540 
11550 
11560 
11570 
11580 
11590 
11600 
11610 
11620 
11630 
11640 
11650 
11660 
11670 
11680 
11690 
11700 
11710 
11720 
11730 
11740 
11750 
11760 
11770 
11780 
11790 
11800 
11810 

readln(text) writeln(f, text) OD 
% 
writeln( 'Wait') 
put_array(f, length_s) 

put_array(f, a_loc[fr]) put_array(f, b_loc(fr]) put_array(f, t_1oc(fr] 
close file(f) 
writeln('File ', filename, ' saved. ') 

END 
% 
PROCEDURE store_pd_s 
DECLARE 
BEGIN 
store_pd_spectrum(first_wavelength, wavelength_step, minimum_parabool, 

aub, bub, phi_O, nm, length_m, psi_m, delta_m, t, m_file) 
END 
% 
PROCEDURE read_spectrum(lambda_first, lambda_step, 

min_par_loc, aub_loc, bub_loc, phi_O_loc: REF real, 
nm_loc: REF nat2 length_s: REF integer, 
a loc, b loc: ARRAY 0 OF real, t loc: ARRAY 0 OF nat2, 
f-name: ARRAY 14 OF char) -

DECLARE f: file 
text: ARRAY 79 OF char 
n com: natl 
fr: range 
name: ARRAY 4 OF char 
lambda last: real 

BEGIN cs-
f name := 'PM2:ABname.GKD' 
writeln(f name, ' Give name (max 4 char) ') readln(name) 
FOR i IN 0 .. 3 DOf name(i+6] := name(i] OD 
filename := f name-
lookup_file(f~ filename) 
readln(f, n com) 
readln(f, lambda_first, lambda_step, min_par_loc, 

aub_loc, bub_loc, phi_O_loc) 
FOR i IN 1 .. n com DO readln(f, text) writeln(text) OD 
get_array(f, Tength_s) 
IF length_s > length(a_loc) THEN 

writeln('File toa long:', length_s: 1, 
' points; restant arrays=', length_s-length(a_loc): 1, 'points' 

error( 'Reading failed') FI 
1ambda_last := lambda_first+1ength_s*lambda_step 
writeln('Step: ', larnbda_step, 'micron') 
writeln('Range: ', lambda first, ' .. ', lambda last, 'micron') 
writeln( 'Range: ', 1e4/lambda last, ' .. •, 1e4/lambda first, ' 1/cm') 
fr := o .. length_s-1 - -
writeln writeln('Wait') 

get_array(f, a_loc(fr]) get_array(f, b_loc[fr]) get_array(f, t_loc[fr] 
close file(f) 
writeln( 'File ', filename, ' loaded. ') 

END 
% 
PROCEDURE read_s 
DECLARE 

a_loc, b_loc: ARRAY max_length OF real 
t_loc: ARRAY max_length OF nat2 

BEGIN 
read_spectrum(first_wavelength, wavelength_step, minimum_parabool, 

aub, bub, phi_O, nm, length_m, a_loc, b_loc, t_loc, m_file) 
IF phi_O = 0 THEN writeln( 'phi_O in file= 0 phi_O:= 68.0') 

phi_O := 68.0 FI 
ir := o .. length_m-1 
copy_arr(ir, a_1oc, aa) copy_arr(ir, b_loc, bb) 

11820 
11830 
11840 
11850 
11860 
11870 
11880 
11890 
11900 
11910 
11920 
11930 
11940 
11950 
11960 
11970 
11980 
11990 
12000 
12010 
12020 
12030 
12040 
12050 
12060 
12070 
12080 
12090 
12100 
12110 
12120 
12130 
12140 
12150 
12160 
12170 
12180 
12190 
12200 
12210 
12220 
12230 
12240 
12250 
12260 
12270 
12280 
12290 
12300 
12310 
12320 
12330 
12340 
12350 
12360 
12370 
12380 
12390 
12400 
12410 
12420 
12430 
12440 
12450 

% for i in ir do t(i]:=t loc(i] od 
writeln( 'Give <er> te continue') readln es 
writeln('Fi1ling the array wavelength') 
FOR i IN ir DO wavelength[i] := first_wavelength+i*wave1ength_step 0 
maak_deltapsi 

END 
% 
PROCEDURE read_pd_spectrum(1ambda_first, 1ambda_step, 

min_par_loc, aub_loc, bub_loc, phi_0_1oc: REF real, 
nm_loc: REF nat2 length_s: REF integer, 
psi_1oc, delta_loc: ARRAY 0 OF real, t_loc: ARRAY 0 OF nat2, 
f name: ARRAY 14 OF char) 

DECLARE f: file 
text: ARRAY 79 OF char 
n com: natl 
fr: range 
name: ARRAY 4 OF char 
lambda last: real 

BEGIN -
f name := 'PM2:PDname.GKD' 
writeln(f name, ' Give name (max 4 char) ') read1n(name) 
FOR i IN 0 .. 3 DO f_name(i+6] := name[i] OD 
filename := f name 
lookup_file(f~ filename) 
readln(f, n_com) 
readln(f, lambda_first, lambda_step, min_par_loc, 

aub_loc, bub_loc, phi_O_loc) 
CS 
FOR i IN 1 .. n com DO readln(f, text) writeln(text) OD 
get_array(f, Tength_s) 
IF length_s > 1ength(psi_loc) THEN 

writeln( 'File toa long:', length_s: 1, 
' points; restant arrays=', length_s-length(psi_loc): 1, ' points' 
error('Reading failed') FI 

lambda_1ast := lambda_first+length_s*lambda_step 
writeln('Step: •, lambda_step, 'micron') 
writeln( 'Range: •, lambda_first, • .. •, lambda_last, 'micron') 
writeln( 'Range: •, 1e4/lambda_last, ' .. •, 1e4/lambda_first, ' 1/cm') 
fr := o .. length_s-1 
writeln writeln( 'Wait') 
get_array(f, psi_loc(fr]) get_array(f, delta_loc[fr]) 
get_array(f, t_loc[fr]) 
close file(f) 
writeÏn( 'File ', filename, ' loaded. ') 

END 
% 
PROCEDURE read_pd_s 
DECLARE 

psi_loc, delta_loc: ARRAY max_length OF real 
t loc: ARRAY max lencrth OF nat2 

BEGIN - -
read_pd_spectrum(first_~avelength, wavelength_step, minimum_parabool 

aub, bub, phi_O, nm, length_m, psi_loc, delta_loc, t_loc, m_f~le) 
IF phi_O = 0 THEN ~riteln( 'phi_O in file= 0 phi_O:= 68.0') 

phi_O := 68.0 FI 
ir := o .. length_m-1 
copy_arr(ir, psi_loc, psi_m) copy_arr(ir, delta_loc, delta_m) 
% tor i in ir do t[i] :=t_loc[i) od 
writeln( 'Give <er> to continue') readln es 
writeln( 'Filling the array wavelength') 
FOR i IN ir DO wavelength[i] := first_wavelength+i*wavelength_step 0 
cs writeln('psi and delta are present') 

END 
% 



12460 
12470 
12480 
12490 
12500 
12510 
12520 
12530 
12540 
12550 
12560 
12570 
12580 
12590 
12600 
12610 
12620 
12630 
12640 
12650 
12660 
12670 
12680 
12690 
12700 
12710 
12720 
12730 
12740 
12750 
12760 
12770 
12780 
12790 
12800 
12805 
12810 
12820 
12830 
12840 
12850 
12860 
12870 
12880 
12890 
12900 
12910 
12920 
12930 
12940 
12950 
12960 
12970 
12980 
12990 
13000 
13010 
13020 
13030 
13040 
13050 
13060 
13070 
13080 

PROCEDURE lpd 
DECLARE 

p_length = 20 
line: nat1 

BEGIN es 
writeln( • index wavelength psi delta') 
line := 0 
FOR i IN ir DO 
writeln(i, • •, wavelength[i], psi_m[i]: 12: 2, delta_m[i]: 12: 2 

OD 
END 
% 

line +:= 1 
IF line = p_length THEN 

writeln('Give <er> to continue') readln 
CS 
writeln(' index wavelength psi 
line := 0 

FI 

PROCEDURE klapom 
DECLARE first index, last_index: nat1 
BEGIN es -

writeln( 'Give the ranges within delta must be 180-delta: ') 
writeln( 'Ta abort make use of CTRL-C') 
WHILE last index <= k DO 

writeln( 7 first index, last index <er>') 
readln(first index, last index) 
FOR i IN first index .. last index DO 

delta_m(i] :~ 180-delta_m[i] OD 
OD 

END 
% 
PROCEDURE table 
BEGIN 

delta' 

FOR i IN ir DO writeln(i, ' 
OD 

wavelength[i], psi_m[i], delta_m(i]) 

END 

PROCEDURE h 
BEGIN 

es writeln 
writeln( •frequently used cammancts spectroscopie ellipsometry') 
writeln( '****************************************************') 
writeln('preparation prepare ellipsometer for measurement') 
writeln('ms starts a measurement') 
writeln('ps plot a spectrum') 
writeln('read_s reacts a spectrum from the VAX') 
writeln( 'store_s stores a spectrum on the VAX') 
writeln( 'glue combines several spectra into ene') 
writeln('klapom: inverts delta in specified ranges') 
writeln('table writes a table of psi and delta') 
writeln( '****************************************************') 

END 

PROCEDURE help 
BEGIN h END 

%-------------------------------------------Plotgedeelte-----
%-------------------------------------------------------------
~ROCEDURE plot_range(l_loc: ARRAY 0 OF real, ir_loc: range, 

1 first loc, 1 last loc: real): range 
% Globals:-ind1, Inct2-
DECLARE i_first, i_last: nat2 

13090 
13100 
13110 
13120 
13130 
13140 
13150 
13160 
13170 
13180 
13190 
13200 
13210 
13220 
13230 
13240 
13250 
13260 
13270 
13280 
13290 
13300 
13310 
13320 
13330 
13340 
13350 
13360 
13370 
13380 
13390 
13400 
13410 
13420 
13430 
13440 
13450 
13460 
13470 
13480 
13490 
13500 
13510 
13520 
13530 
13540 
13550 
13560 
13570 
13580 
13590 
13600 
13610 
13620 
13630 
13640 
13650 
13660 
13670 
13680 
13690 
13700 
13710 
13720 

BEGIN i first := ind1(ir loc) i last := ind2(ir loc) 
WHILE-l_loc(i_first] ,-l_first_loc DO i_first-+:= 1 
WHILE l_loc(i_last] > l_last_loc DO i_last -:= 1 OD 
RETURN i first .. i last 

END - -
% 
PROCEDURE invert(ar1, ar2: ARRAY 0 OF real) 
DECLARE l ar: integer 
BEGIN 1 ar := length(ar1)-1 

FOR i-IN 0 .. 1 ar DO ar2[i] := ar1[i] OD 
END -
PROCEDURE plot_spectrum 
DECLARE 

rapid: boolean 
y_rep, l_rep, l_first, l_last: real 
yesno: char 
x_type, y_type, ws_type: char 
x_comm, y_comm1, y_comm2: ARRAY 10 OF char 
pr: range 
x_rnin, x_rnax, y_rnin, y_rnax: real 
x_arr, y_arr1, y_arr2: ARRAY ir OF real 

BEGIN es 
ws_type := 'q' 
y_type := 'p' 
x_type := 's' 
writeln( 'Rapid plot: ws_type 
writeln( ' x axis 
writeln( • y:axis 
writeln('OK (Y/N)') 

QUME') 
1/cm') 
PS I and DELTA' ) 

readln(yesno) es IF yesno = 'Y' OR yesno = •y• THEN 
rapid := true ELSE rapid := false FI 

IF NOT rapid THEN 

FI 
% 

writeln( 'Where to plot? q 
writeln(' p 
readln(ws_type) es 

qume') 
paperplot') 

OD 

IF NOT rapid THEN 
writeln(' a= plot of 
writeln(' p= plot of 
writeln( • n= plot of 
writeln(' f= plot of 
readln(y_type) es 

Fouriercoefficients A and B') 
psi and delta') 
realand imag. part of refractive index') 
the absarptien coefficient (alfa in cm-1) ') 

FI 
IF y_type = •a• THEN y_co.mml := •a 

y_comm2 := 'b 
ELSIF y_type = 'p' THEN y_comml := 'psi 

y_comm2 := 'delta 
ELSIF y_type = 'n' THEN y_comml := 'n 

y_comm2 := 'k 
ELSIF y_type = 'f' THEN y_comm1 := 'alfa 

y_comm2 := •n ' FI 

IF NOT rapid THEN 
writeln('wavelength in: m= microns') 
writeln(' s= 1/cm') 
readln(x_type) es 

FI 
IF x_type = 'm' THEN x_comm := 'micron 
ELSIF x_type = 's' THEN x_comm := 'cm-1 
FI 
% 
%---------Plot-spectrum-definition __________________________ _ 

% 
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l_first := wavelength[ind1(ir)] l_last := wavelength[ind2(ir)] 
pr := ir 
FOR i IN pr DO x_arr[i] := wavelength[i] OD 
IF x_type = 'm' THEN 

writeln( 'The actual spectrum range is:') 
writeln(l first, ' ... ', 1 last, ' micron') 
writeln( 'öo you •..rant to change this? (y/n)') 
readln(yesno) 
IF yesno = 'Y' OR yesno = 'Y' THEN 

writeln( 'first wavelength:') read(l_first) 
writeln( 'last wavelength: ') read(l_last) 
pr := plot_range(x_arr, ir, l_first, l_last) 

FI 
ELSIF x type= 's' THEN 

pr :=-ir 
writeln('The actual spectrum range is:') 
writeln( le4/l last, ' ... ', le4/l first, ' cm-1') 
writeln('Do you want to change this? (y/n)') 
readln(yesno) 
IF yesno = 'Y' OR yesno = 'Y' THEN 

writeln('first sigma (cm-1): ') read(l_last) 
writeln( 'last sigma (cm-1): ') read(l_first) 

FI 

1 rep := 1 first 1 first := le4/l last 1 last := le4/l_rep 
pr := plot=range(x=arr, ir, l_first, l_last) 

FOR i IN pr DO x_arr[i] := le4/x_arr[i] OD 
FI 
% 
% 
writeln( 'filling y_array') 
IF y_type = 'a' THEN copy_arr(pr, aa, y_arrl) 

copy_arr(pr, bb, y_arr2) 
ELSIF y_type = 'p' THEN copy_arr(pr, psi_m, y_arrl) 

copy_arr(pr, delta_m, y_arr2) 
ELSIF y_type = 'n' THEN 

FOR i IN pr DO y_arrl[i] := re(delta_psi_to_n(delta_m[i], psi_m[i] 
phi_O)) OD 

FOR i IN pr DO y_rep := im(delta_psi_to_n(delta_m[i], psi_m(i], 
phi_O)) IF y_rep < 0 THEN y_arr2[i] := y_rep ELSE 

y_arr2[i] := -y_rep FI OD 
ELSIF y_type = 'f' THEN 

FOR i IN pr DO y_arr1[i] := im(delta_psi_to_n(delta_m[i], psi_m[i] 
phi_0))*4*pi*lE4/wavelength[i] OD% in cm-1 

FOR i IN pr DO y_arr2[i] := im(delta_psi_to_n(delta_m[i], psi_m[i] 
phi_O)) OD 

FI es 
% 
% IF x_type = 's' THEN 
% invert(x_arr[pr], x_arr[pr]) 
% invert(y_arrl(pr], y_arr1[pr]) invert(y_arr2(pr], y_arr2[pr]) 
% FI 
%------------------------------------------------GKS-attributen-
writeln( 'GKS_attributes working') 
IF ws_type = 'p' THEN activate_workstation( 'plotter') ELSE 

cq activate_workstation( 'qume') FI 
scan_minmax(indn(pr), x_arr(pr], y_arr1(pr], x_min, x_max, 

y_min, y_rnax) 
frame(x_min, x_rnax, y_min, y_max, 0, 1, 0.5, 1, x_comrn, y_comml, 1) 
set_text_path(right) 
polyline(indn(pr), x_arr[pr], y_arr1(pr]) 

• scan_minmax(indn(pr), x_arr(pr], y_arr2[pr], x_min, x_max, 
y_rnJ.n, y_rnax) 

frame(x_min, x_max, y_min, y_max, 0, 1, 0, 0.5, x_comm, y_cornm2, 1) 
set_text_path(right) 
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polyline(indn(pr), x_arr(pr], y_arr2(pr]) 
IF ws_type = 'p' THEN deactivate_workstation( 'plotter') 

writeln( 'Plot is drawnat plotter') plot_pr cs 
ELSE deactivate_workstation( 'qume') draw FI 

END 

14430 PROCEDURE ps 
14440 BEGIN 
14450 plot_spectrum 
14450 END 
14470 %--------------------------------------Einde van plotgedeelte----
14480 PROCEDURE glue 
14490 DECLARE waveloc, aloc, bloc, psiloc, deltaloc: ARRAY O .• max_l OF real 
14500 teller, first_loc, last_loc, loper2: integer 
14510 first wl, last wl: real 
14520 yesno7 char -
14530 irloc: range 
14540 BEGIN 
14550 writeln('Procedure GLUE: permits glueing tagether several spectra') 
14560writeln('Please makesure that you enter the parts from small lambda') 
14570writeln('to large wavelength, CONSEQUENTLY INCREASING WAVELENGTH 1111 ') 
14580 clear(aa) clear(bb) clear(psi_m) clear(delta_m) clear(wavelength) 
14590 teller := 1 yesno := 'y' k := 0 irloc := 0 .. 0 
14600 WHILE (yesno = 'y' OR yesno = 'Y') DO 
14610 writeln('Part •, teller: 3, 'of spectrum:') 
14620 read s 
14630 writeln('measurement runs from ', wavelength[O]: 10: 3, 
14640 ' to ', wavelength[ind2(ir)]: 10: 3, 'micron') 
14650 writeln('give first wavelengthof the interval to glue') 
14660 readln(first wl) 
14670 writeln( 'give last wavelengthof the interval to glue') 
14680 readln(last_wl) 
14690 loper2 := 0 
14700 WHILE first_wl < wavelength[loper2] DO loper2 +:= 1 OD 
14710 first_loc := loper2 
14720 WHILE last_wl > wavelength[loper2] DO loper2 +:= 1 OD 
14730 last_loc := loper2 
14740 FOR i IN first loc .. last loc DO 
14750 waveloc[k] :~ wavelength[i] 
14760 aloc[k] := aa(i] 
14770 bloc[k] := bb[i] 
14780 psiloc[k] := psi_rn[i] 
14790 deltaloc(k] := delta_m[i] 
14800 irloc := o .. k 
14810 k := k+l 
14820 OD 
14830 teller := teller+! 
14840 writeln('Do you want to glue another part to the spectrum? (y/n)') 
14850 readln(yesno) 
14860 OD 
14870 clear(aa) clear(bb) clear(psi_rn) clear(delta_m) clear(wavelength) 
14880 FOR i IN irloc DO 
14890 aa(i] := aloc(i] 
14900 bb[i] := bloc(i] 
14910 psi m[i] := psiloc[i] 
14920 delta_m(i] := deltaloc(i] 
14930 wavelength[i] := waveloc(i] 
14940 OD 
14950 first wavelength := wavelength[O] 
14960 lengtÏÏ_m := k 
14970 ir := irloc 
14980 END 
14990BEGIN h 
15000 phi_O := 68.0 
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chop_level := 0.97 
FOR i IN 0 .. 136 DO loper[i] :=i OD 
maak_chop_patroon(patroon) 
maak_gain_array 
load_code(stap_code, 'gkd:ycmac1.gko') 
monitor END 


