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Samenvatting 

In TV's kan convergentie drift optreden. Dit is een ongewenste afbuiging van de electronen bun
dels in de beeldbuis, ten gevolge van oplading van de glazen halswand, ter hoogte van het elec
tronen kanon. Dit heeft een verstoring van de beeldweergave tot gevolg. 
Deze oplading wordt mede bepaald door het zogenaamde "hop transport" van secundaire elec
tronen op de glazen halswand. 

Om meer te begrijpen omtrent het fenomeen convergentie drift en de rol, die de secundaire elec
tronen emissie eigenschappen van glas (bulk isolator) hierin spelen, worden op het Philips Na
tuurkundig Laboratorium Monte-Carlo simulaties uitgevoerd. Invoer-parameters bij deze 
simulaties zijn onder andere: de secundaire electronen opbrengst als functie van de primaire 
electronen energie, 3(Ep), de energie-verdeling van de secundaire electronen, N(E) en het E1 

punt van dit materiaal. 

Om deze parameters te kunnen meten is een meetsysteem gebouwd. 
Eerste testmetingen zijn uitgevoerd aan materialen, die geen opladingsproblemen veroorzaken, 
tijdens het meten van 3(Ep) en N(E). De materialen zijn: een 200 nm dikke Au laag op een Si 
substraat, een 3 nm dikke oxide laag op Si, een 10 nm dikke MgO laag op Si, FeCrNi en een sus
pensie van 1% RuOx met glas. De metingen aan 3(Ep) en N(E) zijn gefit met een aantal formu
les, die bij Monte-Carlo simulaties zijn gebruikt. Deze fit formules zijn niet noodzakelijk 
fysisch onderbouwd. 

De meting van 3(Ep) aan isolatoren wordt sterk beïnvloed door opladingseffecten. Deze effecten 
zijn bestudeerd aan de hand van MgO lagen van verschillende diktes, op zowel Si als glas sub
straten. 
Twee modellen worden getoond, die een kwalitatieve verklaring geven voor de waargenomen 
opladingsverschijnselen, die optreden bij het meten van 3(Ep), voor 0<Ep<E1, respectievelijk 

Ep>E1• 

Vervolgens is het meetsysteem verbeterd, door de installatie van een "flood gun", waarmee laag 
energetische electronen (Ep<E1) kunnen worden gegenereerd. Door het sample tijdens het meten 
van 3(Ep) met deze electronen te bombarderen, kunnen de ongewenste opladingseffecten worden 
onderdrukt. 

Gekeken is ook naar de invloed van de hoek van inval (~) van de primaire electronen op de 
waarde van 3(Ep). 3(Ep.~) is gemeten aan een 100 nm dikke MgO laag op Si, TaxOy, BexOY' Si 
en Cu. Er wordt een toename gezien van de waarde van 3(Ep) als de hoek ~ toeneemt, afhanke
lijk van het materiaal en de waarde van EP meer of minder dan 1/cos(~). 

Tenslotte is gekeken naar de invloed van oppervlakte ruwheid op de waarde van 3(Ep) van een 
20 nm dikke oxide laag op Si. De oppervlakte ruwheid bestaat uit een schaakbord patroon van 
rechthoekige gaten. Dit patroon is gemaakt met behulp van "e-beam" lithografie. 3(Ep) is geme
ten aan een vlak SiO sample en aan 2 SiO samples met een aspect ratio (diepte-breedte verhou
ding van een gat) van 0.55 respectievelijk 1.38. Het SiO sample behorend bij het patroon met de 
grootste aspect ratio heeft de laagste waarde voor 3. De verhouding tussen de waarde van 3 van 
de ruwe laag, 3eff en 3 van de vlakke laag is vrijwel constant voor Ep>300 eV. 
Ook is een model ontwikkeld, dat de afname ten gevolge van de ruwheid verklaart. De meetre
sultaten komen binnen de meetonnauwkeurigheid overeen met het model. 



De laatste 3 regels van blz. 67 en de eerste 4 regels van blz 68 moeten vervangen 
worden door onderstaande tekst. 

Als het electron bij het intreden in de vaste stof een hoek van 0 graden maakt met de 
normaal op het oppervlak en wanneer aangenomen wordt dat het electron een rechte 
baan blijft volgen in de vaste stof, dan is de afstand z, waarover electronen worden 
vrijgemaakt, die het oppervlak kunnen bereiken, gelijk aan de "escape depth" lengte b. 
Als echter het primaire electron onder een hoek <1!>0 de vaste stof indringt, dan neemt 
de afstand z, waarover vrije electronen worden geproduceerd, die het oppervlak kun 
nen bereiken, toe met 1/cos(q,). 

In Vgl 2 en Vgl3 op blz. 7 moet overal 2 vervangen worden door 4. 
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1 Inleiding 

In TV's vindt beeldweergave plaats op een patroon van rode, groene en blauwe fosfor pixels 
op een fosforscherm, door gebruik te maken van 3 electronen bundels. Deze electronen bun
dels worden gestuurd door middel van een stelsel van focusseringslenzen (zie figuur 3). Deze 
lenzen worden afgeregeld op een bepaalde spanning, om een goede beeldweergave te krijgen. 
Oplading van de glazen halswand van de beeldbuis, in de buurt van de focusseringslenzen 
(zie figuur 3) kan er echter voor zorgen, dat de electronen bundels afgebogen worden. Hier
door treedt een verstoring van de beeldweergave op. Dit fenomeen wordt convergentie drift 
genoemd. 

Zoals boven vermeld, is een van de mogelijke oorzaken van convergentie drift problemen in 
beeldbuizen (Cathode Ray Tubes, CRT's) oplading van de glazen halswand. Deze oplading 
wordt beïnvloed door het zogenaamde "hop transport" van secundaire electronen op de gla
zen halswand in de CRT's [1][2]. Dit "hop transport" van electronen wordt bepaald door de 
secundaire electronen emissie eigenschappen van de glazen halswand. In het kader van deze 
convergentie drift problematiek wordt bij Philips op het Natuurkundig Laboratorium dan ook 
onderzoek verricht aan het verschijnsel secundaire electronen emissie. 

Secundaire electronen emissie is een proces, waarbij uit een materiaal secundaire electronen 
worden vrijgemaakt, wanneer dit materiaal beschoten wordt met bijvoorbeeld electronen, io
nen of fotonen. In ons geval zijn we alleen geïnteresseerd in het bombardement met electro
nen. De secundaire electronen opbrengst B is gedefinieerd als: 

(Vgl1) 

hierbij is ip de primaire stroom van de electronen waarmee het materiaal wordt beschoten en 
is de stroom van de secundaire electronen, die het materiaal verlaten. Met secundaire electro
nen worden in dit geval zowel de elastisch als inelastisch verstrooide electronen bedoeld, die 
uit het materiaal komen. Merk op, dat in de literatuur [12] voor is vaak de stroom van de 
"echte" secundaire electronen wordt genomen, dat zijn de electronen met een energie die 
kleiner is dan 50 eV. Een typischeB-curve (Bals functie van de energie van de primaire elec
tronen Ep) en een typische N(E)-curve (de energie-verdeling van de secundaire electronen) 
zijn weergegeven in figuur 1. 

De secundaire electronen emissie van een materiaal wordt in het algemeen bepaald door para
meters zoals de energie van de primaire electronen, de hoek van inval van de primaire elec
tronen, oppervlakte morfologie, werkfunctie, oppervlakte ruwheid en oppervlakte vervuiling. 
Verder wordt de meting van de "juiste" waarde van de secundaire electronen emissie aan iso
latoren beïnvloed door oplading van het oppervlak van het isolerende materiaal ten gevolge 
van de meting. 
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Figuur 1 

N 

a 
Eo=3 eV 50eV 

b 

a: De secundaire electronen opbrengst ö als functie van de primaire electronen 
energie EP met het eerste en tweede "cross-over" punt E 1 en E2 . 

b: De secundaire electronen energie verdeling N als functie van de energie van 
de secundaire electronen E5 • 

Tijdens mijn afstuderen heb ik gewerkt aan de ontwikkeling en bouw van een experimentele 
opzet, die nodig is voor het meten van secundaire electronen emissie aan isolerende materia
len. De reden hiervoor is de hiervoor uiteengezette belangstelling voor de secundaire electro
nen emissie eigenschappen van isolatoren. Bovendien is gebleken, dat er in de literatuur 
relatief weinig bekend is over het secundaire electronen emissie gedrag van isolatoren en al 
helemaal niet voor het lage energie gedrag, dat voor het "hop transport" zo belangrijk is. Ik 
heb onderzocht hoe verschillende van hiervoor genoemde parameters de secundaire electro
nen emissie van een materiaal bepalen. Verder heb ik de opladingsverschijnselen die optre
den bij het meten van de secundaire electronen opbrengst aan isolatoren onderzocht en is er 
een model ontwikkeld, om deze verschijnselen kwalitatief te verklaren. 

Na een korte beschrijving van de convergentie drift problematiek in CRT's en de relatie met 
secundaire electronen emissie in hoofdstuk 2, wordt in hoofdstuk 3 de experimentele set-up 
besproken. In .hoofdstuk 4 wordt een overzicht gegeven van de eerste resultaten met betrek
king tot het meten van zowel Ö(Ep) als N(E). Vervolgens worden in hoofdstuk 5 de resultaten 
weergegeven voor de meting van Ö(Ep) aan MgO (isolator), waarbij de invloed van oplading 
van isolatoren aan de hand van MgO samples op het meten van Ö(Ep) wordt gedemonstreerd. 
In ditzelfde hoofdstuk worden ook de resultaten van enkele modellen gedemonstreerd, die het 
mogelijk maken om de opladingsverschijnselen kwalitatief te verklaren. In hoofdstuk 6 wordt 
een verbetering van de experimentele set-up besproken om aan isolerende materialen be
trouwbare metingen van Ö(Ep) te kunnen uitvoeren. In hoofdstuk 7 worden enkele resultaten 
besproken van metingen van Ö(Ep) als functie van de hoek van inval van de primaire electro
nen voor diverse materialen. In hoofdstuk 8 worden resultaten besproken van de invloed van 
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oppervlakte ruwheid op a(Ep); er wordt ook een theoretische beschrijving gegeven van de in
vloed van een goed gedefinieerde oppervlakte ruwheid (perfecte rechthoekige gaten) op de 
waarde van Ö(Ep). En in hoofdstuk 9 tenslotte wordt een overzicht gegeven van de belangrijk
ste resultaten en conclusies. 
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2 Secundaire electronenemissie van isolatoren en 
convergentie drift problematiek in CRT's 

2.1 "Hop transport" van electronen over isolatoren 

Boersch [2] beschrijft het electraoen transport over het oppervlak van isolerende materialen 
als volgt. Beschouw een (oneindig uitgebreid) isolator oppervlak in vacuüm (figuur 2). Elec
traoen transport over dit oppervlak kan alleen plaatsvinden, als aan de volgende voorwaarden 
is voldaan: 

1) Er is een electrische veld E=Ex+Ey; Ex maakt een hoek gelijk aan 90" met de 
normaal op het oppervlak en Ey maakt een hoek gelijk aan o· met de normaal 
op het oppervlak. 

2) De gemiddelde waarde van ö voor de electronen, die het oppervlak raken 
is gelijk aan 1, zodat de netto flux van electraoen uit het isolator materiaal 
gelijk aan 0 is. 

Veronderstel, dat het veld E extern is aangelegd. Een electron dat loodrecht vanuit het isole
rende oppervlak wordt uitgezonden met een energie E0 zal een baan volgen, zoals schema
tisch is weergegeven in figuur 2 en zal vervolgens het oppervlak weer raken met een energie 
Er. waarvoor geldt: 

(Vgl2) 

met ~: = Ex I Ey· De voorwaarde ö = 1 heeft als gevolg dat Er= E1 oftewel: 

(Vgl3) 

V=O 

Figuur 2 Electraoen baan op het oppervlak van een isolator. 
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Stel dat de energie, En. van electronen, die het sample oppervlak raken, aanvankelijk groter 
was dan E1, dan zal het oppervlak ter plaatse waar deze electronen het oppervlak raken posi
tief opladen. Dit leidt tot een toename van Ey op die plaats en dus tot een afname van de 
waarde van p. De gegenereerde secundaire electronen, die op die plaats vertrekken zullen als 
gevolg van de toegenomen waarde van Ey met een energie En het oppervlak raken, die klei
ner is dan En. Dit proces zal zolang doorgaan, totdat Er gelijk is aan E1. 

In het geval, dat aanvankelijk En kleiner was dan E1 zal het sample oppervlak negatief opla
den. En zal ten gevolge hiervan groter zijn dan En; dit proces gaat zolang door totdat 
Er= E1. Er is dan een stabiele situatie ontstaan. 

Het resultaat is dus een stabiel terugkoppel mechanisme, dat de netto lading zodanig regu
leert, dat de vereiste veldhoek <1> zich aan het oppervlak instelt, waarvoor geldt: 

«!> = arctan (~) , {Vgl4) 

met P gegeven door Vg/3. 

2.2 Convergentie drift problemen in CRT's 

In figuur 3 staat een afbeelding van de achterkant van een beeldbuis. Hier bevindt zich het 
electronen kanon (met de focusseringslenzen Gl/G4). Voor het sturen van de electronen bun
dels naar het fosforscherm van de CRT worden hoge spanningen gebruikt (20 kV). Mede als 
gevolg hiervan zijn op sommige plaatsen in de CRT hoge electrische velden aanwezig. Als in 
de buurt van deze hoge velden scherpe metaalrandjes (bijvoorbeeld ten gevolge van onge
rechtigheden op de lenzen) zijn, zal als gevolg van de extra veldversterking veldemissie op
treden, waardoor ongewenste electronen vrijgemaakt worden. Een deel van deze electronen 
kan op de glazen halswand terecht komen. Verder wordt de glazen halswand ook nog gebom
bardeerd door electronen afkomstig van terugverstrooiing van een gedeelte van de electronen 
bundels aan het schaduwmasker. 
Al deze electronen maken op de glazen halswand secundaire electronen vrij. Afhankelijk van 
de mate van geleiding van de glazen halswand zal deze in meer of mindere mate opladen. De 
secundaire electronen op hun beurt kunnen vervolgens afhankelijk van de veldgeometrie ter 
plekke over de glazen halswand gaan "hoppen". Daar waar stabiel "hop transport" plaats
vindt, wordt de veldhoek die zich aan het oppervlak van de glazen halswand instelt, gegeven 
door V gl 4. Hiermee wordt mede de randvoorwaarde bepaald, die nodig is bij het oplossen 
van de Laptace vergelijking, om zodoende de potentiaal-verdeling aan het oppervlak van het 
halsglas te bepalen. Als de oplading van het halsglas groot is in de buurt van de openingen 
(gap) tussen de focusserings lenzen kunnen hierdoor de electronen bundels gestuurd worden: 
er treedt dus convergentie drift op. 

Hendriks rekent het "hop transport" en de potentiaal-verdeling, die ten gevolge hiervan ont
staat op het halsglas, uit door middel van Monte-Carlo simulaties. Invoer-parameters bij zijn 
simulaties zijn onder andere B(Ep), de waarde voor E1 en N(E) van de glazen halswand. B(Ep) 
en N(E) kunnen een willekeurige goede fit zijn aan de meting. Deze fit formule hoeft niet 
noodzakelijk fysisch onderbouwd te zijn. Aan de hand van deze simulaties wordt getracht om 
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een beter inzicht te verkrijgen in de opladingsproblematiek en met name in welke mate gelei
ding en secundaire electronen emissie eigenschappen hierbij een rol spelen. Hieruit moet dan 
in combinatie met experimenten duidelijk worden aan welke voorwaarden, met betrekking tot 
secundaire electronen emissie eigenschappen en geleiding het materiaal, waarmee de glazen 
halswand moet worden bedekt, moet voldoen, om convergentie drift problemen te voorko

men. 

Figuur 3 

,.__ Gl 

..- G2 

,.__ G3 

--- halsglas 

,.__ G3 

.-G4 

Achterkant van een beeldbuis met Electronen kanon, focus
seringstenzen (Gl/ G4) en halsglas. 
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3 Experimentele opzet 

3.1 Het vacuüm systeem 

Het meten van de secundaire electronen opbrengst B(Ep) en de energie verdeling N(E) van de 
secundaire electronen wordt uitgevoerd onder Ultra-Hoog-Vacuüm condities. Een schemati
sche weergave van het vacuüm systeem is gegeven in figuur 4. Het cilindervormige hoofd
systeem heeft 2 niveau's met diverse poorten van verschillende afmetingen. Een 
gemotoriseerde manipulator zorgt ervoor, dat de samples voor al deze poorten geplaatst kun
nen worden. Er is een translatie mogelijk in de x,y en z-richting en een rotatie om de z-as. 
Verder is de originele VG samplehouder zodanig gemodificeerd, dat het mogelijk is om een 
rotatie van 90• om de x-as uit te voeren. Een schaalverdeling zorgt ervoor dat de rotatie hoek 
met een nauwkeurigheid van 2• kan worden afgelezen. 

manipulator 

Quadrupele 

Figuur 4 Het vacuüm systeem. 

De gebruikte samples hebben een afmeting van ongeveer 20 bij 5 mm. De samplehouder is 
zodanig ontworpen, dat 2 veertjes van tantaal voor electrisch contact zorgen tussen de uitein
den van de samplestrip, waardoor weerstandsverhitting van halfgeleider materialen mogelijk 
is. De electrische isolatie ten opzichte van aarde voor de samplehouder is zodanig, dat de po
tentiaal van het sample tot 2 kV kan worden opgetild. Het originele load-lock systeem is ook 
aangepast, zodat het mogelijk is om een caroussel met 4 samples in te sluizen. De tijd om het 
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load-lock systeem, na beluchting, op een druk van circa to-7 Torr te brengen is ongeveer een 
uur. Het hoofdsysteem haalt een einddruk van w-9 Torr, zonder uitstaken. 

Op het systeem is aanwezig: 

Balzers QMG420 Quadrupooi massa-spectrometer, PC gestuurd met software om 
de restgas samenstelling te kunnen bepalen en om thermische desarptie spectro
metrie (TDS) mee te kunnen uitvoeren. 

PHI CMA (Cylindrical Mirror Analyzer), met een concentrisch gemonteerd 5 kV 

electronen kanon, waarmee de oppervlakte samenstelling van de te onderzoeken 

materialen vastgesteld kan worden. Ook wordt hiermee Ö(Ep) gemeten. 

Het systeem is verder uitgebreid met: 

Een Omicron 4-grids RFA (Retarding Field Analyzer), "Channel Plate" versie, waarmee 
zowel LEED als N(E) gemeten kan worden. Door de aanwezigheid van de "Channel 

Plate" is het mogelijk om de metingen bij zeer lage electronen doses te kunnen uit
voeren, waardoor het apparaat dus geschikt is om aan isolatoren te meten. 

Een differentieel gepompt sputter-ionen kanon van Leybold. Hiermee kan het opper
vlak van de te onderzoeken materialen ontdaan worden van verontreinigingen, door 

middel van Ar-ionen bombardement. 

3.2 Electronica 

3.2.1 Het meten van o(Ep) 

De experimentele techniek, die gebruikt is om de secundaire electronen opbrengst ö te meten, 

is analoog aan die gebruikt door Henrich [3] [4] (zie ook figuur 5). 

Figuur 5 
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De waarde van ö wordt bepaald door het meten van de stroom iN, die via het sample naar aar
de weglekt en door het meten van de primaire stroom ip. 

De stromen, die een bijdrage leveren aan iN zijn: 

1. Oppervlakte stroom veroorzaakt door 6f oppervlakte geleiding en óf door "hop 
transport". 

2. De stroom door het sample (bulkgeleiding). 

(Vgl5) 

3. Een verplaatsingsstroom. Als het sample een perfecte isolator is, wordt hoofdzake
lijk de verplaatsingsstroom gemeten: het sample kan dan als een capaciteit worden 
beschouwd. 

Het electronen kanon van de Auger-spectrometer of van de RFA wordt gebruikt bij een con
stante bundelspanning van -1000 V. De energie van de primaire electronen wordt gevarieerd 
door het veranderen van de sample potentiaal van 0 tot -1000 V. De primaire electronen 
stroom wordt in de vorm van blokpulsen aangeboden aan het sample, door de Wehnelt cilin
der van het electronen kanon gepulst te bedienen (zie figuur 9) (pulsduur 5 J.LS, laagst moge
lijke haalbare waarde van de primaire stroom I gedurende de puls is 10-7 A, 5*10-13 C/puls). 
Dit wordt gedaan om de oplading bij het meten aan isolatoren zo laag mogelijk te houden. 

Als iN een blokvormige stroompuls is met een amplitude im en een pulsbreedte ~t dan geldt 
voor de spanning V P op punt P (figuur 5) als functie van de tijd: 

(Vgl6) 

voor 0 < t < ~t. 

Nadat de stroompuls uitgeschakeld is voort > ~t geldt voor V P: 

(Vgl7) 

In figuur 6 is V P als functie van de tijd schematisch weergegeven. Omdat C(R1 + Rû gelijk is 
aan 1.1 ms, wat zeer lang is in vergelijking met de pulsduur van 5 J.LS, kan het pulsvormige 
spanningssignaal op punt P als blokvormig worden beschouwd met een amplitude, die pro
portioneel is met im. Dit pulsvormig signaal wordt versterkt en vervolgens gemeten door ge
bruik te maken van een sample en hold circuit; de meetwaarde wordt via een ADC ingelezen 
in een PC. De hele meting is geautomatiseerd. Voor een compleet overzicht van het meetcir
cuit zie figuur 9. De reden voor het gebruik van de condensator is om de versterker te isole
ren van de hoge sample spanning die aangelegd wordt. 
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Figuur 6 iN en V P als functie van de tijd. 

3.2.2 Het meten van de primaire stroom 

De primaire stroom wordt gemeten door de potentiaal van het sample + 100 V op te tillen ten 

opzichte van aarde. De waarde voor EP is in dat gevalllOO eV, 1000 eV (bundelspanning van 
het Auger electronen kanon) + 100 e V (positieve sample spanning). In dat geval is de stroom 

iN, zie V gl 5, door het sample gelijk aan: 

llOOeV 

iN= iP-iPÖ(llOOeV) J N(E)dE = iP(l-Ö(llOOeV)a) =ip, 

lOOeV 

en is a. gedefinieerd als: 

llOOeV 

a= J N(E)dE, 

lOOeV 

(Vgl8) 

(Vgl9) 

De benadering, die gemaakt is in Vgl 8 is alleen geldig als Ö(llOO eV)a. << 1. Dan is het op 

deze manier mogelijk om redelijk nauwkeurig de juiste waarde van ip te meten. 

Als echter Ö(llOO eV)a. niet verwaarloosbaar klein is ten opzichte van 1, dan zal er een fout 
geïntroduceerd worden in de meting van de waarde voor ö. Voor de gemeten waarde Ö' voor Ö 
geldt: 

(Vgl10) 
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Hierbij is a gelijk aan de intrinsieke waarde voor de secundaire electronen opbrengst. Uit 
deze vergelijking volgt meteen, dat als a=1 ook a·=t. Wanneer echter a>1 en O<a(1100 
eV)a<l dan betekent dat, dat a·>a en voor a<1 en O<a(llOO eV)a<1, dat a·<a. 

Dus terwijl de juiste waarde voor E1 wordt gemeten, wordt voor amax een waarde gemeten, 
die groter is dan de intrinsieke waarde voor amax· 

In het geval van een isolerend sample beïnvloedt negatieve oplading de meting van ip. Door 
de positieve spanning van + 100 V op het sample wordt een gedeelte van de secundaire elec
tronen teruggetrokken naar het sample, deze zorgen ervoor dat er een potentiaalverdeling 
over het sample ontstaat. Hendriks [5] heeft via Monte-Carlo simulaties uitgerekend hoe die 
potentiaalverdeling er uit ziet (zie figuur 8). Als er geen lekstroom aanwezig is, dan zal de se
cundaire electronen stroom gelijk worden aan de primaire electronen stroom (in het geval van 
een isolator) waarbij dan a=l. Dit heeft tot gevolg dat een primaire stroom gemeten wordt, 
gelijk aan 0. In de praktijk is het echter zo, dat er een transportveld ontstaat parallel aan het 
oppervlak van de isolator ten gevolge van de negatieve oplading. Dit transportveld zorgt voor 
"hop transport" van electronen naar de samplehouder. Monte-Carlo simulaties van de meting 
van ip zijn uitgevoerd door Hendriks [5] en zijn weergegeven in figuur 7 voor Ru02. 

Figuur 7 

ur--------------~ ï 

. _.. ___ .,,. ·-· 
• 

... 

T 
1 

c 

a: Schematische weergave van een model van de meetopstelling waarbij 
het electronenkanon rechts en het sample links is afgebeeld. 
b: Het "hop transport" over sample en samplehouder. 
c: Het "hop transport" ter plekke van de bundel op het sample. 
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Ten gevolge van dit "hop transport" is er dus een lek stroom. Dit is dan ook de stroom, die 
gemeten wordt in de stationaire situatie. Deze stroom is echter kleiner dan de waarde voor ip 
omdat terugverstrooide electronen geen bijdrage leveren aan de lek stroom, zie V gl 8. 

Door de juiste waarde voor ip te meten met een Faraday-cup blijkt dat de waarde, die voor 
amax gemeten wordt, door ip op bovenstaande wijze te meten, 10% te hoog is. Deze afwijking 
is in het kader van de doeleinden van onze metingen acceptabel. 

Figuur 8 
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Monte-Carlo simulatie van de potentiaal-verdeling over het samp
le, die ontstaat bij het meten van de primaire stroom. De potentiaal 
van de samplehouder is + 100 V. Ten gevolge van het "hop trans
port" is de potentiaal over het gehele sample gedaald ten opzichte 
van de samplehouder. De electronen bundellandt met een diameter 
van 1 mm symmetrisch rond de plaats x = 0 op het sample. 



3.2.3 Het meten van N(E) 

Om de secundaire electeonen energie-verdeling N(E) te meten, wordt het sample voor het 

electeonen kanon van de RFA (Retarding Field Analyzer) geplaatst. Dit apparaat bestaat uit 4 

concentrische hemisferische roosters (figuur 9) gevolgd door een "Channel Plate" I electeo

nen versterker en tenslotte een fosfor scherm I collector. Het electeonen kanon is in het mid

den van de roosters gemonteerd. Het eerste en laatste rooster worden op aardpotentiaal 

gehouden. Op de middelste 2 roosters wordt een negatieve vertraag spanning V g aangebracht. 
Bij beschieting van het sample met primaire electeonen worden secundaire electeonen vrijge

maakt, die richting analysator vertrekken. Alleen electeonen met een energie, die groter is 

dan Ie V g I zullen de middelste 2 roosters passeren en op de collector aankomen, die op een 

potentiaal van + 1700 V wordt gehouden. Bij een vaste primaire bundelspanning V b wordt de 
collector stroom als functie van V g gemeten. Numerieke differentiatie van deze meting levert 

de secundaire electeonen energie-verdeling. De openingshoek van de roosters is 108°. 

putse 
generator 

Trigger 

Figuur 9 Totale schema van het meetcircuit. 

P.C . . 
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4 Secundaire electronen emissie karakteristiek van 
enkele materialen 

Nadat het in hoofdstuk 3 op pagina 11 e.v. besproken systeem was opgebouwd, werd dit ge
test door van een aantal materialen o(Ep) en N(E) te meten. De gemeten materialen zijn: een 
200 nm dikke Au laag op een Si substraat, een roestvrij stalen sample (FeCrNi), een Si samp
le met een "native" oxide laag (dikte van de oxide laag is ongeveer 3 nm), een suspensie van 
loodglas met 1% RuOx en een 10 nm dikke MgO laag op een Si substraat. De Au en MgO 
laag zijn aangebracht via "e-beam" verdamping. De laagdiktes van genoemde materialen zijn 
na afloop van de metingen bepaald met behulp van Rutherford-Backscattering-Spectroscopie. 
Het FeCrNi sample is met een 5 keV Ar-ionen bundel schoongesputterd voordat het gemeten 
werd. De overige samples behalve het Au sample zijn voordat ze in het vacuüm systeem wer-. 
den gesluisd schoongestookt in lucht op ongeveer 400 C. Dit is gedaan om eventuele C con-
taminatie van het oppervlak te verwijderen. Uit Auger-spectroscopie is gebleken, dat de 
samples na behandeling vrij waren van C verontreiniging. De samples zijn zodanig gekozen, 
dat er tijdens het meten van o(Ep) en N(E) geen hinder van opladingsverschijnselen wordt 
verwacht. In de volgende hoofdstukken worden de eerste resultaten besproken. 

4.1 Energie-verdeling van de secundaire electronen 

4.1.1 Resultaten 

Voor bovengenoemde materialen is de energie-verdeling van de secundaire electrenen geme
ten, voor 5< EP <1 00 e V, op de manier zoals besproken in hoofdstuk 3.2.3 op pagina 17. 

In figuur 10 zijn enkele N(E)-curves weergegeven voor het Au sample, voor 3 verschillende 
primaire electrenen energieën. De curves zijn representatief voor de 5 materialen. Opvallend 
is, dat het aandeel van de elastische piek toeneemt naarmate de primaire energie kleiner 
wordt. De structuur, die te zien is op de curves is ruis, die veroorzaakt wordt doordat er met 
kleine primaire bundelstromen wordt gemeten. De instrumentele resolutie is bepaald aan de 
hand van de neergaande flank van de elastische piek en is ongeveer 1.8 e V FWHM. Er is een 
correctie van -0.9 eV op de curves uitgevoerd, om ze bij 0 eV te laten beginnen. De elastische 
pieken liggen 2.5 e V beneden de nominale waarde. Deze waarde is in overeenstemming met 
het verschil in werkfunctie tussen het kathode materiaal (LaB6), dat gebruikt wordt in het 
electrenen kanon, en het Au. Voor de overige materialen, in de andere figuren, is er ook een 
energie correctie uitgevoerd, om de curves voor EP = 100 e V gelijk te laten beginnen met die 
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voor Au. Op die manier is er dus een correctie uitgevoerd voor verschillen in werkfunctie. 
Deze correcties zijn nergens groter dan ±1 eV. 

3 

N -
E = 20 eV 

p 

EP= 40 eV 

EP=lOO eV 

Secundaire electrenen energie (eV) 

Figuur 10 N(E)-verdeling gemeten aan 200 nm dikke Au laag op Si, voor EP 
is 20, 40 en 100 eV. 

Om te onderzoeken, of er geen verstoring van de gemeten energie spectra is door bijvoor
beeld een energie afhankelijke collectie efficiency, is numeriek de integraal bepaald van alle 
gemeten N(E)-verdelingen. Deze integraal zou proportioneel moeten zijn met Ö(Ep). Het is 

gebleken, dat voor de 5 materialen de geïntegreerde data van de N(E)-curves in overeenstem

ming kunnen worden gebracht met de experimentele ö curve, door normalisatie bij één pri
maire energie. In figuur 11 wordt dit getoond voor het SiO sample 
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Figuur 11 ö(Ep) en de genormaliseerde JN(E)dE curves voor het SiO sample. 

4.1.2 Elastische reflectie 

In figuur 12 is de elastische fractie f als functie van EP weergegeven voor de 5 materialen. De 
elastische fractie is het aandeel van de elastische piek uitgedrukt in procenten van de totale 
integraal van de N(E)-verdeling. De data kunnen beschreven worden door middel van de vol
gende fit-formule, geldig voor EP> 5 eV: 

(Vgl11) 

De relatieve toename van de elastische fractie bij afnemende EP is te verwachten, omdat exci
tatie van secundaire electronen minder waarschijnlijk wordt of zelfs onmogelijk voor lage 
waarden van de primaire energie. Immers er is een minimale waarde nodig voor het exciteren 
van een secundair electron. Opvallend is, dat de waarden van f(Ep) voor de 5 materialen bin
nen de meetonnauwkeurigheid van 5% gelijk zijn. Voor dit universele karakter van f(Ep) heb 
ik geen verklaring kunnen vinden. 

21 



........ 
~ --.!2 .... 
0 
liS 
r... -Cl) 

.c:: 
0 
1'1.1 

:;::; 
1'1.1 
liS 
rJ 

Figuur 12 

100 

"" 
0 

80 

60 

40 

20 
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De elastische fractie f als functie van EP voor: een 200 nm dikke Au 
laag op Si, FeCrNi, loodglas met 1% RuOx, 10 nm MgO op Si en een 
sample met een "native" oxide laag op Si. 

De elastische reflectie-coëfficiënt R wordt gedefinieerd als: het aantal elastisch gereflecteerde 
electronen per inkomend (primair) electron. Uit deze definitie volgt: R=f*Ö. In figuur 13 is R 
als functie van EP uitgezet voor de 5 verschillende materialen. Het is duidelijk te zien, dat de 
metalen een lagere waarde hebben voor R dan de isolatoren. Dit komt door het feit, dat de 
waarde voor ö van de isolatoren groter is dan die van de metalen, terwijl de waarde voor f ge
lijk is voor al deze materialen (zie figuur 12). 

Er wordt een zogenaamde gecorrigeerde secundaire electronen emissie coëfficiënt Öc gedefi
nieerd: 

Sc= (5-R)/(1-R) = Sx (1-J)/(1-Sxj), (Vgl12) 

Dit is het aantal secundaire electronen (Ö-R) gedeeld door het werkelijke aantal in het materi
aal dringende primaire electronen (1-R). Dit is ook de grootheid die direct is te vergelijken 
met theoretische secundaire electronen emissie curves. 
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Figuur 13 De elastische reflectie-coëfficiënt R als functie van EP voor: een laag 
van 200 nm Au op Si, FeCrNi, loodglas met 1% RuOx, een 10 nm dik
ke MgO laag op Si en een sample met een "native" oxide laag op Si. 

4.1.3 De "echte" secundaire electronen 

Voor Hendriks, die Monte-Carlo simulaties uitvoert, om de oplading van het halsglas in een 
beeldbuis te bepalen, is het belangrijk om fit-curves te hebben, die het lage energie-stuk, de 
"echte" secundaire electronen 0<E<50 eV, van de N(E)-verdeling beschrijven. Om een fit
curve te vinden, die een goede beschrijving geeft van dit stuk van de N(E)-verdeling, is voor 
de 5 gemeten materialen hier nader naar gekeken. 

In figuur 14 is het lage energie stuk weergegeven van de N(E)-verdeling, voor Au, voor 
EP =60 eV. Er worden 2 fit-curves door de meetdata getoond. In Monte-Carlo simulaties, die 
gedaan worden door Hendriks [12] wordt een Maxwell-Boltzmann (MB) flux-verdeling ge
bruikt: 

/'
8

(E) = Cx (EIE0) xexp(-E/E0) , (Vgl13) 
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Figuur 14 N(E)-verdeling voor een 200 nm dikke Au laag op Si voor EP= 60 eV, tevens 
zijn een Maxwell-Boltzmann- (MB) en een Gaussische-curve door de meet
data gefit. 
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Figuur 15 N(E)-verdeling voor een 10 nm dikke MgO laag op Si (Ep = 30 eV 
en 100 eV); tevens zijn een Maxwell-Boltzmann- en een Gaussi
sche-curve door de meetdata van EP = 100 e V gefit. 



De andere fit-curve is een Gaussische-verdeling in ln(E): 

f 2 2 
(E) = C x exp {- [In (El E0)] 12a } , (Vgl14) 

In beide formules is C de normalisatie-coëfficiënt en E0 de positie van het maximum. De 
Gaussische-curve heeft de standaard deviatie cr als additionele parameter. De gebruikte waar
den voor de parameters in figuur 14 zijn: E0 =2.7 eV en cr=l.l. De Gaussische-curve geeft 
een iets betere fit dan de Maxwell-Boltzmann-curve voor E>10 eV. 

In figuur 15 is de N(E)-verdeling weergegeven voor de 10 nm dikke MgO laag op Si. In deze 
figuur zijn door de data, voor EP =100 eV, een Maxwell-Boltzmann curve (kT=2.2 eV) en een 
Gausische-curve (Eo =2.2 eV, cr=0.85) gefit. 
Door de N(E)-verdeling behorende bij EP = 100 eV te vergelijken met die voor EP = 30 eV 
valt op, dat de breedte van de verdeling toeneemt met afnemende EP en dat het maximum van 
de verdeling bij hogere energie waarden komt te liggen. Deze trend is te zien voor alle data 
van de gemeten materialen, maar is het meest significant voor de oxidische materialen. 

In figuur 16 en figuur 17 staan soortgelijke N(E)-verdelingen weergegeven voor loodglas met 
1% RuOx (met de fit-parameters: E0 =3 eV, cr =0.7 en kT=3 eV, voor EP =100 eV) en voor Fe
CrNi (met de fit-parameters: E0 =2.5 eV, cr=l.05 en kT=2.7 eV). 
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Figuur 16 N(E)-verdeling voor loodglas (1% RuOx ) voor EP =40 en 100 eV. 
Door de meetdata voor EP =100 eV zijn een Maxwell-Boltzmann- en 
een Gausische-curve gefit 
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De variaties in de waarden voor 0' zijn significant en dat impliceert, dat de Gausische-curve, 
die de breedte en de ligging van het maximum van de verdeling ontkoppelt, de voorkeur ver
dient om de N(E)-verdeling van de "echte" secundaire electronen (0<E<50 eV) mee te fitten. 
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N(E)-verdeling voor FeCrNi, EP =100 eV, door de meetdata zijn een 
Maxwell-Boltzmann- en een Gausische-curve gefit. 



4.2 Universele secundaire electronenemissie curve 

4.2.1 Resultaten 

In figuur 18 zijn de resultaten van de Ö(Ep) metingen te zien. Voor de 5 materialen is ÖcfÖm 
als functie van EP I Em uitgezet. Door de waarden van Ö(Ep) op deze manier weer te geven, 
liggen ze voor alle materialen op een curve, die vrijwel onafhankelijk is van de materiaal pa
rameters, volgens Dekker [19]. Vandaar, dat dit de zogenaamde universele yield curve wordt 
genoemd. Deze curve is ook gecorrigeerd voor de elastische fractie van de N(E) verdeling, 
vandaar de index c. 

In figuur 18 is te zien, dat voor EP I Em < 1 de spreiding in de meetdata toeneemt, waardoor 
de geldigheid van het concept van een enkele universele yield curve gedeeltelijk wordt be
perkt. 
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De universele yield curve voor een 200 nm dikke Au laag op Si, Fe
CrNi, "native" oxide op Si, een 10 nm dikke MgO laag op Si en 
loodglas met 1% RuOx . 
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4.3 Modellen ter beschrijving van secundaire electronenemissie 

Wanneer een primair electron een vaste stof binnendringt met een bepaalde energie EP, dan 
zal dit electron energie verliezen ten gevolge van elastische en inelastische botsingen. Hierbij 

kunnen dan weer andere vrije electronen in het materiaal gegenereerd worden. Een gedeelte 
van deze electronen zal in de richting van het oppervlak van de vaste stof bewegen en onder
weg ook energie verliezen, ten gevolge van botsingen. De gegenereerde electronen, die uit
eindelijk uit het oppervlak van de vaste stof kunnen ontsnappen, worden secundaire 
electronen genoemd. Deze secundaire electronen treden volgens een cosinusvormige verde
ling uit het oppervlak van de vaste stof volgens Jonker [20]. De energieverdeling van deze se
cundaire electronen is reeds in hoofdstuk 4.1 op pagina 19 aan de orde geweest. 

Hoewel het niet het doel van dit onderzoek is, om een theoretische beschrijving te geven van 
het mechanisme van secundaire electronen emissie, zal hieronder toch een model gepresen

teerd worden, dat inzicht verschaft in de processen, die ten grondslag liggen aan het feno
meen secundaire electronen emissie. Hierdoor zal het onder meer duidelijk worden, waarom 

het mogelijk zou zijn de secundaire electronenemissie met een zogenaamde universele yield 
curve te beschrijven. 

4.3.1 Empirische modellen 

Dionne [8] beschrijft een semi-empirisch model voor secundaire electronen emissie, waarvan 

in het kort hieronder de belangrijkste aannames en resultaten staan weergegeven. 

De volgende aannames zijn gedaan: 

1) de dichtheid van secundaire electronen, die geproduceerd worden door de primaire 
electronen op de diepte z in het materiaal, is evenredig met het energieverlies per 

weglengte eenheid van de primaire electronen (dE/dz) gedeeld door de energie 
n, die nodig is om een geëxciteerd electron te produceren 

2) De kans dat een geëxciteerd electron, dat geproduceerd is op een diepte z in het 
materiaal, het oppervlak bereikt wordt gegeven door: exp( -az), waarbij a een 
secundaire electronen absorptie-coëfficiënt is. 

3) De (effectieve) ontsnappingswaarschijnlijkheid voor een secundair electron, dat 

het oppervlak heeft bereikt, is gelijk aan B. 

4) Het energieverlies per lengte eenheid (dE/dz) van de primaire electronen wordt ge
geven door de "power law": dE/dz = -A/En-l (uit experimenten volgt: n = 1.3- 1.6) 

5) Met verstrooiing van de primaire electronen is rekening gehouden, door aan te 
nemen, dat het gemiddelde energie verlies van de primaire electronen onafhanke
lijk is van de indringdiepte z: dE/dz = -EP /R, waarbij R de maximale indringdiepte 

van de primaire electronen bij de energie EP is. 
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De secundaire electronen emissie-coëfficiënt is dan gelijk aan: 

5 = B x (EPI (O.R)) x (( 1- e-«R) /a) , (Vgl15} 

Uit de "power law" volgt voor het verband tussen de maximale indringdiepte R, van de pri
maire electronen en de primaire energie EP: 

R = E/I(An), 

B: ontsnappingswaarschijnlijkheid 
0: secundaire electronen excitatie energie 
a: secundaire electronen absorptie-coëfficiënt 
A: primaire electronen absorptie constante 
n: "power law" exponent. 

(Vgl16} 

Door V gl 15 en V gl 16 te combineren en door dö/d( aR) = 0 te stellen, volgt voor de indring
diepte (Rm) bij de maximale waarde van de secundaire electronen emissie: 

Deze vergelijking kan opgelost worden voor een gegeven waarde van n. 

A) uit de experimenten van Young [9] [10] volgt n = 1.35 voor 0.3<Ep <7 keV. 
In combinatie met Vgl17 volgt dan: aRm= 2.28. Uit Vgl15 volgt dan weer 
een universele yield curve behorend bij dit model: 

( 

E )-0.35 [ -2.28 (EPI E.,) 1.35] 5 _ p l-e a - 'E · --. --~2.:;::28~- • 
m m -e 

(Vgl17} 

(Vgl18) 
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B) Gebruik makend van het empirische concept van de zogenaamde gemiddelde 
inelastische vrije weglengte (Am), die omgekeerd evenredig is met de kans op 
energieverlies, mag aangenomen worden, dat dEpfdz - 11 Am. Volgens Seah [11] 
geldt voor 7 5 < EP < 1000 e V dat Am - EP 112; dit impliceert, dat in dit energie gebied 
n = 1.5. Uit Vgl 17 volgt dan: aRm= 1.90. Uit Vgl15 volgt dan voor dit energie
gebied een universele yield curve, behorend bij dit model: 

Ö - (Ep)-0.5 [-l_-c....e-_1._90_(E-P/_E_.,>_J..sl 
ö - F: . 

1 
-t.90 ' 

m m -e 
(Vgl19} 

Voor EP< 30 eV geldt volgens Seah [11], dat Am- EP-2 met als gevolg n J, 1 (1.05). 
Uit Vgl 17 volgt dan: aRm= 4.59. Uit Vgl15 volgt dan voor dit energie gebied 
een universele yield curve, behorend bij dit model: 

B - (EP)-0.05 [=-I-_e:_-_4.5_9_(E:-::PI"...E.,_>_•.0!5] 
ö - F: . 

1 
-4.59 · 

m m -e 
(Vgl20} 

De waarden voor Ö/Öm volgens V gl 18, V gl 19 en V gl 20 van bovenstaande modellen A en B, 

zijn als functie van EpiEm weergegeven in figuur 19. In deze figuur staan ook de meetresulta
ten weergegeven. Model A voor n = 1.35 beschrijft de gemeten waarden voor Öc/Öm als func
tie van EP I Em, voor EP I Em > 1, vrij goed. Voor EP I Em <1 geeft model A significant een te 
lage waarde. Model B geeft een goede beschrijving voor ÖJÖm als functie van EP I Em, voor 
0.01< EP I Em < 5, als de waarde van n in dit model varieert van n = 1.5, voor EP I Em >1 tot 
n =1.05, voor EP I Em <l.Voor waarden van EP I Em buiten het genoemde interval zijn geen 
meetresultaten; dus de geldigheid van het model is dan voor die waarden van EP I Em niet te 

toetsen. 

Tenslotte is in figuur 19 een "best fit" -curve getekend door alle meetdata, die er in formule
vorm als volgt uitziet: 

(Vgl21} 

Waarbij: 0' een fitparameter is en gelijk is aan 1.6. 
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Het voordeel van deze vergelijking is, dat hiermee de meetdata over het hele gemeten inter
val goed worden beschreven met maar 1 fitparameter. Terwijl geen van bovenstaande model
len met 1 waarde van n, het hele gemeten relatieve energie interval goed beschrijft. Een 

nadeel is, dat dit model geen fysisch fundament heeft in tegenstelling tot de modellen A en B. 
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m 

- - n=1.05 
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<> FeCrNi 
... SiO 
V MgO 
c loodglas{ 1% RuO ) 

x 

0.0 ~~~~~~~~~--~--~~~~U---~--~~~~~ 
0.01 

Figuur 19 

0.1 10 
E/E m 

De universele yield curve voor een 200 nm dikke Au laag op Si, een 
10 nm dikke MgO laag op Si, FeCrNi, loodglas met 1% RuOx en een 
"native" oxide laag op Si. 
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5 Opladingsverschijnselen 

In dit hoofdstuk worden opladingseffecten gedemonstreerd, die kunnen optreden bij het me
ten van Ö(Ep) aan isolatoren. In paragraaf 5.1 worden resultaten van metingen van Ö(Ep) aan 
een isolator (MgO) besproken, voor waarden van Ep>E 1. In paragraaf 5.2 wordt een model 
gegeven, dat de waargenomen opladingsverschijnselen uit de vorige paragraaf kwalitatief 
verklaart. In paragraaf 5.3 worden vervolgens resultaten van metingen van Ö(Ep) aan MgO 
besproken voor, 0<Ep<E1. In paragraaf 5.4 tenslotte wordt een tweede model gegeven, dat de 
waargenomen opladingsverschijnselen uit paragraaf 5.3 kwalitatief verklaart. 

5.1 Experimenten 

5.1.1 <i(Ep) als functie van de primaire stroom en van de laagdikte van MgO 

Als er metingen van de secundaire electronen opbrengst uitgevoerd worden aan isolatoren 
moet rekening gehouden worden met het feit, dat het sample gedurende de meting zal opla
den. Om de opladingseffecten te bestuderen, wordt MgO als isolator materiaal gekozen, om
dat dit materiaal niet degradeert onder invloed van electronen bombardement, volgens 
Scholtz [21], in het beschouwde energie gebied, EP <1000 eV. 
Oplading zal de meting beïnvloeden doordat de sample potentiaal verandert. De mate waarin 
dit gebeurt kan gevarieerd worden, door de capaciteit van het sample te veranderen (andere 
laagdikte MgO of ander substraat zoals bijvoorbeeld glas) of door de primaire electronen 
stroom te veranderen. Dit heeft namelijk effect op de hoeveelheid lading die op het sample 
gedeponeerd wordt. Om de invloed van de oplading te begrijpen, moet de MgO laag als een 
condensator beschouwd worden met een oppervlak A, gelijk aan het oppervlak van de pri
maire electronen bundel en een dikte d van het isolator materiaal, gelijk aan de laagdikte van 
het MgO. De toename van de potentiaal ten gevolge van de gedeponeerde lading per puls op 
het punt waar de electronen bundel het materiaal raakt is gelijk aan: 

V= ~ = ltl.t 
c c' 

hierbij is C de capaciteit, die als volgt berekend wordt: 

(Vgl22} 

(Vgl23) 

met EoEr de diëlectrische constante en Q de hoeveelheid lading, die gedeponeerd is door de 
electronen bundel met stroom I in een tijdsinterval ~t (de pulsbreedte). Zo is in te zien, dat 
door zowel het vergroten van de laagdikte als van de primaire stroom, de potentiaal ten ge
volge van de oplading toeneemt. In figuur 20 tot en met figuur 24 zijn de meetresultaten 
weergegeven van Ö(Ep) voor MgO lagen van verschillende dikte en voor verschillende waar
den van de primaire electronen stroom. De laagdiktes zijn na de metingen via Rutherford
Backscattering-Spectroscopie bepaald. Voor iedere meting is het sample ontladen door het te 
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verhitten tot ongeveer 500 ·c. Dit verhitten wordt gedaan door een stroom te sturen door het 

Si substraat. De diameter van de primaire electronen bundel van het gebruikte Auger electro

nen kanon is ongeveer 1 mm. 

In figuur 20 en figuur 21 is te zien, dat voor zeer dunne lagen, de meting van a(Ep) niet signi

ficant wordt beïnvloed door verhoging van de primaire bundelstroom van 5x10-7 A tot 10-3 A 

voor een laag van 8 nm MgO op Si en van 10-7 A tot 4x1o-5 A voor een laag van 20 nm MgO 

op Si. Wat verder opvalt is dat voor de dunste laag (8 nm) de waarde voor am iets lager is dan 

voor de andere lagen. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het feit, dat de totale secun

daire electronen opbrengst het resultaat is van zowel de secundaire electronen emissie van 

MgO als van de (lagere) secundaire electronenemissie van het Si substraat. 
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Figuur 20 Ö(Ep) voor een 8 nm dikke MgO laag op Si, voor verschillen

de waarden van de primaire stroom (zie de legenda). 
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14 4) 1=4xl0"6A, Q=8x10"11C 

5) I=4x1o-5A, Q=8x1o·10c 
12 

c5 
10 

8 

6 

4 

2 

200 400 600 800 1000 

E/eV 

Figuur 21 Ö(Ep) voor een 20 nm dikke MgO laag op Si, voor verschil
lende waarden van de primaire stroom I. 



In figuur 22 en figuur 23 is Ö(Ep) weergegeven voor verschillende waarden van de primaire 
stroom voor een 140 nm en een 230 nm dikke laag MgO op Si. De gemeten waarde voor ö be
gint in te zakken vanaf een bepaalde primaire electraoen energie Ecritl· Als de waarde voor I 
wordt verhoogd dan geldt voor lage waarden van de primaire stroom (I S 1 o-6 A), dat zowel 
de waarde voor Ö(Ecritl) als voor Ecritl afneemt. Voor de curves 4 en 5 uit figuur 22 wordt een 
vreemdsoortig gedrag waargenomen. De waarde van ö begint eerst in te zakken bij een be
paalde primaire energie Ecritl en begint vervolgens weer te stijgen bij een primaire energie 
Ecrit2. En tenslotte vanaf een primaire energie Ecrit3 zakt de waarde voor ö weer in. Voor deze 
curves geldt, dat bij toename van de primaire stroom I van 4x 1 o-6 A naar 1 o-5 A, zowel de 

waarde van Ecritl als die van Ö(Ecritl) toeneemt. Dit gedrag zou verklaart kunnen worden 
door een geleidingsmechanisme, hetzij door "hop transport" of door bulkgeleiding, dat een 
belangrijke rol gaat spelen vanaf een bepaalde waarde van de primaire stroom. 

In figuur 24 wordt het effect gedemonstreerd van oppervlakte oplading op de meting van 
Ö(Ep) voor verschillende laagdiktes van MgO op Si bij een primaire bundelstroom van 4x10·7 

A. Voor laagdiktes tot 20 nm is er nauwelijks een effect te zien. Voor laagdiktes groter dan 20 
nm is te zien, dat bij verhoging van de laagdikte ook het effect van oplading toeneemt. Verder 
is in al deze curves ook een dip te zien bij EP = 350 e V en voor EP = 850 eV. De bijbehorende 
waarden voor EP schalen met de waarde van de focusseer spanning van het Auger electraoen 
kanon. Dit is in overeenstemming met de literatuur [4] en wordt waarschijnlijk veroorzaakt 
doordat primaire electraoen van het Auger electraoen kanon de focusseringstens raken en 
daar via het proces van secundaire electraoen emissie een 2e electraoen bundel creëren met 
een andere primaire energie. 
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Figuur 22 
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Ö(Ep) voor een 140 nm dikke MgO laag op Si, voor verschil
lende waarden van de primaire stroom (zie legenda). 
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Figuur 23 Ö(Ep) voor een 230 nm dikke MgO laag op Si, voor ver
schillende waarden van de primaire stroom (zie legenda). 
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Figuur 24 Ö(Ep) voor MgO lagen op Si van verschillende dikte (zie le
genda) bij een primaire stroom van I= 4x10·7 A. 



5.1.2 ö(Ep) van achtereenvolgende metingen 

Niet alleen de waarde van de primaire stroom of de laagdikte beïnvloeden de meting van 
Ö(Ep). Ook de "voorgeschiedenis" is van belang. Tijdens de meting wordt vanaf het punt 
waar Ö(Ep) > 1 een positieve oplading opgebouwd, die gedurende zeer lange tijd t (t >> meet
tijd) aanwezig blijft. Als deze lading niet wordt geneutraliseerd tussen twee metingen zal het 
effect van oppervlakte oplading de volgende meting beïnvloeden. Dit effect is cumulatief en 
is weergegeven in figuur 25 voor opeenvolgende metingen van Ö(Ep) voor een 230 nm dikke 
MgO laag op Si. In deze figuur is te zien, dat na 10 opeenvolgende metingen de waarde van 
Öm niet meer verder afneemt (curves 4,5 en 6 in figuur 25). Dit effect wordt waarschijnlijk 
veroorzaakt, doordat enige bulk geleiding is ontstaan, geïnduceerd door een electrisch veld 
over de MgO laag als gevolg van oppervlakte oplading. Dus als er opeenvolgende metingen 
gedaan worden, zal er na enige tijd een stabiele toestand ontstaan tussen het opladen van de 
MgO laag ten gevolge van de meting en het ontladen van de laag door de bulk geleiding, 
geïnduceerd door het electrische veld. 
Als echter een meting uitgevoerd wordt aan een MgO laag op een glas substraat, zoals weer
gegeven in figuur 26 dan zal de waarde voor ö inderdaad naar 1 gaan. Dit is een gevolg van 
de kleinere capaciteit van het sample ten gevolge van het glas substraat en van het feit, dat er 
door het dikke glas substraat geen bulk geleiding kan optreden, geïnduceerd door een elec
trisch veld. 

15 
1) after 1 measurement 
2) after 2 measurements 

12 3) after 3 measurements 
4) after 10 measurements 

9 5) after 30 measurements 
s 6) after 100 measurements 

6 

3 

200 400 600 800 1 000 

Ep(eV) 

Figuur 25 Ö(Ep) voor een 230 nm dikke MgO laag op Si na opeenvolgende 
metingen. De gedeponeerde lading per meet stap is 2x10-12 C. 

37 



5.1.3 

3r-~----~------~------~----~--~ 

2.5 

2 
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0.5 

0 0 200 400 600 800 

Figuur 26 Ö{Ep) voor een 20 nm dikke MgO laag op glas. De gedeponeerde 
lading per meetstap is 2x1o- 12 C 

ö als functie van de tijd 

In figuur 27 en figuur 28 is de meting van ö als functie van de tijd weergegeven bij een bun

delspanning Vb = -1000 V en een spanning op het sample Vsample = -800 V (Ep = 200 eV), 

voor een 230 nm dikke MgO laag op glas en op Si. Na een lichte toename van ö aan het begin 

neemt de waarde voor ö af tot 2.8 voor MgO op Si en tot 1 voor MgO op glas. Voor perfect 

isolerend materiaal wordt verwacht, dat de waarde voor ö op 1 stabiliseert. De reden dat 

Ö{t = oo) niet gelijk is aan 1 voor de MgO laag op Si is waarschijnlijk weer te wijten aan enige 

bulk geleiding, die optreedt, geïnduceerd door het electrische veld over de laag als gevolg 

van oppervlakte oplading. Met als gevolg dat er na enige tijd een evenwichtssituatie ontstaat 

tussen oplading en ontlading van het sample met als resultaat Ö(Ep =200 e V; t = oo) is groter 

dan 1. Als een niet geleidend substraat wordt gebruikt zoals bijvoorbeeld glas in plaats van Si 

dan wordt verwacht, dat het moeilijker is om bulkgeleiding door de isolator (= glas + sub

straat + MgO laag) te creëren vanwege het kleinere electrische veld. De waarde voor 

Ö{Ep = 200 eV; t = oo) zal dan gelijk zijn aan 1. 
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Figuur 27 B(t) bij Vb = -1000 V en V sample= -800 V (Ep = 200 eV) 
voor een 230 nm dikke MgO laag op Si. 
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Figuur 28 B(t) bij Vb = -1000 V en V sample= -800 V (Ep = 200 eV) 
voor een 230 nm dikke MgO laag op glas. 
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5.2 Theorie 

Bij het bombarderen van een isolerend materiaal met electeonen zallokaal de potentiaal ver
anderen. Deze verandering van potentiaal kan voor een potentiaal-barrière zorgen vóór het 
sample oppervlak. Deze potentiaal-barrière kan voorkomen dat een gedeelte van de secundai
re electeonen het oppervlak verlaten en op die manier de meting van de secundaire electeonen 
emissie beïnvloeden. Om te begrijpen onder welke omstandigheden er een potentiaal-barrière 
ontstaat wordt de potentiaal als functie van de afstand tot het sample bepaald aan de hand van 
een 2-dimensionaal model. Dit model geeft slechts een benadering van de werkelijke meting, 
maar het blijkt de metingen, zoals gedaan in de vorige paragraaf, kwalitatief te kunnen ver
klaren. 

In de gebruikte meetopstelling wordt het sample opgetild met een spanning V sample· Op een 
afstand d van het sample is de potentiaal gelijk aan de aardpotentiaaL Het electrische veld, 
dat op die manier aanwezig is, is gelijk aan V sample /d. De opstelling is schematisch weerge
geven in figuur 29 a. Het 2-dimensionale model, dat gebruikt wordt om de invloed van opla
ding op de meting van de secundaire electeonen emissie te verklaren, is weergegeven in 
figuur 29 b. 

electeonen kanon 

u ov 

I 
I 
ly 
I 

-r I +r 
x 

a b 

Figuur 29 a: schematische weergave van de meetopstelling. 
b: Het 2-dimensionale model om de potentiaal-verdeling na electeonen 
bombardement te berekenen. V sample is de aangelegde sample spanning 
en V 0 is de potentiaal verandering als gevolg van oplading. De poten
tiaal-verdeling langs de stippellijn wordt berekend. 

Voor het gebruikte model gelden de volgende randvoorwaarden: 

V (x, 0) = V sample+ V0 voorjxj Sr, (Vgl24) 

V (x, 0) = Vsample voorjxj > r, (Vgl25) 
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Verder geldt, dat ver weg van het sample de potentiaal het volgende asymptotisch gedrag 
moet vertonen: 

a - vsample 
lirn -rV (x, y) - - d , 

y-+JJY 
(Vgl26) 

De potentiaal-verdeling V(x,y) ter plaatse x= 0 wordt gevonden door het oplossen van de La

place vergelijking: 

a2 a2 
-

2 
V(x,y) +-

2 
V(x,y) = 0 , 

ax ay 
(Vgl27} 

onder bovengenoemde randvoorwaarden. De oplossing van het probleem is uitgewerkt in Ap
pendix A en heeft de volgende vorm: 

Merk op dat voor d= 100 mm en r = 1 mm geldt: 

Vo 
V(O, 100) = -(1t-2arctan(0.01)) = 0.006xV0 , 

1t 

(Vgl28) 

(Vgl29) 

Dus het model geeft een potentiaal op afstand d van het sample, ongeveer gelijk aan 0, zoals 
zou moeten. 

Om te onderzoeken onder welke voorwaarden er een potentiaal-barrière, die de meting van de 
secundaire electronen emissie beïnvloedt, vóór het sample oppervlak ontstaat, moet V gl 28 
naar y gedifferentieerd worden: 

a V(O ) = [-2 Vo 1 !]- Vsample 
'dy ,y 1t (y)2r d ' 

1 + -
r 

(Vgl30) 

Een extremum wordt gevonden als: 

[-=-=-2_d_V~0 __ 1] ~ 0 
rVsample1t ' 

(Vgl31) 

De plaats van dit extremum is: 

2dVo 
Yextremum = r - rV 1t -1 

sample 
(Vgl32) 

Dit extremum is een maximum, een minimum of een buigpunt. In het geval van een buigpunt 
geldt: 

(Vgl33) 
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Dus alleen voor y = 0 wordt een buigpunt gevonden. Als Yextremum > 0 dan is dit of een maxi
mum of een minimum. 

5.2.1 Gevalt: Extremum op y = 0 

Veronderstel, dat er een extremum wordt gevonden ter plaatse y = 0, dan geldt: 

Voor de eerste afgeleide van V(O,y) naar y geldt dan: 

Met als gevolg: 

a 
ayV(O,y) <0 voor y>O als Vsampte>O en, 

a 
ayV(O,y) >0 voor y>O als Vsampte<O, 

(Vgl34) 

(Vgl35) 

Als ; V(O,y) <0 dan zullen alleen de secundaire electronen met een energie groter dan 
e(Vsa~ple + V0) het oppervlak kunnen verlaten. Als fvv(O,y) >0 dan kunnen alle secundaire 
electronen het oppervlak verlaten. De situatie is weer/egeven in figuur 30. 
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Figuur 30 Potentiaal als functie van de afstand tot het sample oppervlak. 
Voor V sample < 0 zullen alle electronen het sample kunnen ver
laten, als V sample > 0 kunnen alleen electronen met een energie 
>e(V sample + V o) het oppervlak verlaten. 



5.2.2 Geval 2: Extremum voor y > 0 

Veronderstel nu, dat er een extremum optreedt ter plaatse y > 0 dan geldt: 

(Vgl36) 

2V V 
Dit extremum is een maximum als geldt: - nto- sa;ple > o, 

2V V 
en dit extremum is een minimum als geldt: - nto- sa;ple < 0' 

In het geval van een minimum (Ymin• V min) betekent dit, dat alle electraoen met een energie 
Es< e(V sample+ V0)- eV min teruggetrokken zullen worden naar het sample, als Ymin < d. Als 
Ymin > d dan zullen alle electraoen met een energie Es< e(V sample+ Vo) worden teruggetrok
ken: immers voor y=d geldt: V=O. 
In het geval van een maximum (Ymax• V max) moet het punt Yc• nader bekeken worden (zie 
figuur 31 ), waarvoor geldt: 

2dV0 (Y) 
Yc = V arctan ...E , 

sample1t r 
(Vgl37) 

Als d < Yc dan zullen alle electraoen het oppervlak kunnen verlaten. Als echter d > Yc dan 
zullen alleen de electraoen met een energie Es > e(V sample + V 0) het oppervlak kunnen verla
ten. Dit is weergegeven in figuur 31. 

Figuur 31 

-2V0 V sample 
- <0 

rn d t 
V 

Yc Y--•IJI 

Potentiaal als functie van de afstand tot het sample voor 
het geval, dat er een extremum is voor y > 0. 
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5.2.3 Geval3: Geen extremum 

Als er geen extremum optreedt, dan neemt V(O,y) toe als geldt: 

en V(O,y) neemt af als geldt: 

2Vo Vsample 
----->0 

r1t d ' 

2Vo Vsample -----<0 
r1t d ' 

(Vgl38) 

(Vgl39) 

Dit houdt in, dat wanneer V(O,y) toeneemt, alle electronen het oppervlak kunnen verla
ten.Voor het geval dat V(O,y) afneemt, zullen alle electronen met een energie 
Es < e(V sample + V0) teruggetrokken worden naar het sample. Deze situaties zijn weergegeven 
in figuur 32. 

5.2.4 

1 
V 

Vo + Ysamp 

Figuur 32 Potentiaal als functie van de afstand tot het sample voor 
het geval, dat er geen extremum is. 

Het simulatie programma 

Om de metingen, zoals gedaan in hoofdstuk 5.1 op pagina 33 en verder, te simuleren, is een 
computer programma in Pascal geschreven, gebaseerd op het model zoals hiervoor beschre
ven. 
Tijdens de meting wordt de spanning van het electronen kanon op een vaste waarde gehou
den, terwijl de spanning op het sample gevarieerd wordt met stapjes van 1 V. Na iedere stap 
wordt een aantal keren een meting van de waarde van a gemeten bij de desbetreffende waarde 
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van EP. De invoer-parameters voor het programma zijn de electrenen energie, de waarde van 
de primaire stroom, de toename in de aangelegde sample spanning, het aantal metingen bij ie
dere waarde van een sample spanning, de straal van de electrenen bundel r en de dikte van de 
MgO laag d. De potentiaal toename V per meting, aan het oppervlak ten gevolge van opla
ding, is gelijk aan V= Q/C, waarbij Q de hoeveelheid gedeponeerde lading op het sample is 
per meetstap en C is de capaciteit van het sample: 

2 
1tr EoEr 

C= -d-, 

hierbij is Eo = 9x1o-12 Fm-1 en Er =10. 

(Vgl40) 

In het programma wordt de sample spanning Vsample achtereenvolgens verhoogd. Na iedere 
stap van V sample wordt de oplading V o berekend en samen met V sample• V o en r wordt de frac
tie secundaire electrenen y, die teruggetrokken wordt naar het sample berekend, met behulp 
van de theorie, die uitgelegd is in hoofdstuk 5.2 op pagina 40 en verder. De gemeten waarde 
voor Ö(Ep), Ög is dan gelijk aan: 

(Vgl41) 

hierbij is EP de primaire electrenen energie, waarbij ook is gecorrigeerd voor de oplading V 0 
aan het oppervlak. 

Voor de secundaire electrenen opbrengst wordt V gl 21 gebruikt: 

(Vgl42) 

hierbij is Öm de maximale waarde voor de secundaire electrenen opbrengst, Em is de hierbij 
behorende waarde van de primaire energie en a = 1.6. Voor de secundaire electrenen energie
verdeling wordt een Maxwell-Boltzmann-verdeling genomen: 

(Vgl43) 

Es is de energie van de secundaire electrenen en Eo = 2.7 eV. 

Verder kan met dit programma ook gesimuleerd worden wat er gebeurt als V sample en de 
spanning van het electrenen kanon beide constant worden gehouden. In dat geval zijn de in
voer-parameters: de waarde voor de primaire stroom, de straal van de electrenen bundel, 
V sample• de spanning van het electrenen kanon, de totale tijdsduur van het experiment en de 
dikte van de MgO laag. Het is mogelijk om dan oftewel Ög oftewel V0 als functie van de tijd 
te berekenen. 

In het programma zoals hierboven besproken, is geen lekstroom in de vorm van "hop trans
port" van electrenen meegenomen. Dit is wel gedaan in de Monte-Carlo simulaties van Hen-
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driks [5]. En met mogelijke veranderingen van de sample eigenschappen (p,Er) is ook geen 
rekening gehouden. 

5.2.5 8 als functie van de primaire stroom 

Het hiervoor beschreven model wordt nu gebruikt om een simulatie uit te voeren van de ge
meten waarde voor Ö(Ep), Ög(Ep), voor verschillende waarden van de primaire stroom. De re
sultaten hiervan staan weergegeven in figuur 33. 

•.>s 

Vo , 

0.0 

..... 

Figuur 33 

Ep(eV) Ep(eV) 

•• 
Vo • 

Ep (eV) Ep (eV) 

ö en V0 als functie van EP . Invoer-parameters: spanning electronen kanon 
is -1000 V, straal van de electronen bundel is 1 mm, 1 meting/stap, 1 eV 
per stap, laagdikte 200 om. a: 1=10-7 A. b: 1=10-6 A. 

De simulaties stemmen kwalitatief goed overeen met experimentele resultaten zoals vermeld 
in hoofdstuk 5.1 op pagina 33 en verder. Verder volgt ook nog uit de simulaties, dat voor 
hoge waarden voor de primaire stroom (let wel de primaire stroom moet niet zo hoog zijn, dat 
de potentiaal toename per meetstap groter is dan de meetstap) de waarde voor Et zeer sterk 
toeneemt. Uit het verloop van V 0 als functie van EP volgt, dat dit wordt veroorzaakt door een 
sterke negatieve oplading van het oppervlak, voor EP < Et· Deze negatieve oplading verlaagt 
de waarde van de energie van de primaire electronen en geeft dan een waarde voor het eerste 
"cross-over" punt te zien, die veel groter is dan de intrinsieke waarde voor Et· 
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a: I= 5x1o-6 A. 
b: I= 10-4 A. 
c: I= 2.7x1o-4 A 
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5.2.6 ö als functie van de tijd 

In dit hoofdstuk worden de resultaten voor Ö(50 eV) en V0 als functie van de tijd weergege
ven ten gevolge van oplading, waarbij gebruik gemaakt wordt van het model zoals beschre
ven in hoofdstuk 5.2 op pagina 40 en verder. In figuur 35a zijn Ö(50 eV) en V0 als functie 
van de tijd weergeven. De spanning van het electronen kanon is hierbij gezet op -50 V en de 
spanning op het sample is gelijk aan 0 V. De waarde voor ö daalt naar 1 en de waarde voor V 0 

neemt toe tot ongeveer 3.5 V. In figuur 35 b wordt de primaire electronen energie van 50 eV 
gecreëerd door de spanning van het electronen kanon op -1050 V te zetten en de spanning op 
het sample gelijk te maken aan -1000 V. In dit geval is te zien dat de waarde van ö eerst toe
neemt totdat er een maximum wordt bereikt en vervolgens afneemt tot 1 en de waarde voor 
V 0 neemt toe tot ongeveer 30 V. 

ö .. .. .. .. 

• 
Figuur 35 

ö 

&JI 

u 

... 
'• 

t(s) t(s) 

Vo 

.. 
t(s) b t(s) 

Ö(50 eV) en V0 als functie van de tijd ip =10-7 A, r = 1 mm., 
laagdikte = 200 nm 
a: V sample = 0 V, spanning electron en kanon = 50 V. 
b: V sample= -1000 V, spanning electronen kanon= -1050 V. 

Om het verschil tussen de figuren a en b te begrijpen moet men zich realiseren, dat de toena
me in V 0 ten gevolge van oplading twee effecten tot gevolg heeft. Ten eerste neemt de waar
de van EP toe en ten tweede ontstaat er een potentiaal-barrière vóór het oppervlak van het 
sample, waardoor een gedeelte van de secundaire electronen het sample niet meer kunnen 
verlaten. In het geval van figuur 35 a is er slechts een geringe toename van V 0 nodig om een 
potentiaal-barrière te veroorzaken omdat V sample = 0 V. Daarom is er een continue afname 
naar 1 voor Ö(t). In het geval van figuur 35 b is er ten gevolge van de hogere waarde voor de 
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negatieve spanning op het sample een grotere toename van V 0 nodig voordat er een poten
tiaal-barrière zal optreden. Hierdoor zal aanvankelijk bij het toenemen van V0 eerst B(t) ook 

toenemen ten gevolge van de toename van EP. En vervolgens als er een potentiaal-barrière 

ontstaat bij nog hogere waardes van V0 zal B(t) continu afnemen naar 1. Let wel, de aanvan

kelijke toename van B(t) kan alleen als dB/dEP> 0. 

In figuur 36 zijn de resultaten weergegeven voor B(t) en V0(t), voor de configuratie van het 

experiment zoals beschreven in hoofdstuk 5.1.3 op pagina 38. De spanning van het electre

nen kanon is -1000 V en de spanning op het sample is -800 V. Ook hier is aanvankelijk weer 
een geringe toename van B te zien, zoals hierboven is uitgelegd. In tegenstelling tot het expe

riment neemt B hier wel af tot 1. Dat dit in het experiment, voor MgO op Si, niet gebeurt 

komt waarschijnlijk door het optreden van een geleidingsmechanisme, wat in het simulatie 

model niet is meegenomen. 

V Q IS 

\ g ~ w ~ ~ u u u 

t(s) t(s) 

Figuur 36 B en V 0 als functie van de tijd voor I= 1 o-7 A, V sample = -800 V, 
de spanning van het electrenen kanon = -1 OOOV, r = 1 mm en de 
laagdikte = 200 nm. 

Hendriks [5] heeft Monte-Carlo simulaties uitgevoerd voor B(t), waarin ook een lekstroom in 

de vorm van "hop transport" van secundaire electrenen in rekening wordt gebracht. De resul

taten voor B(t), berekend met behulp van het hiervoor beschreven 2-dimensionale model en 
van de experimenten uit hoofdstuk 5.1.3 op pagina 38 stemmen in grote lijnen kwalitatief 
overeen met die van Hendriks. 
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5.3 Opladingsverschijnselen bij lage energie, Ep<E1 

In de voorgaande hoofdstukken werden de opladingsverschijnselen besproken bij het meten 
van Ö(Ep), voor Ep>E1, van isolatoren. In dit hoofdstuk worden in het kort enkele opladings
verschijnselen gedemonstreerd, die waargenomen worden tijdens het meten van Ö(Ep) 
(0<Ep<E1), voor een 200 nm dikke MgO laag op Si. Het sample is voordat het in het vacuüm 
systeem werd gesluisd uitgestookt, bij 400 'c in lucht. Uit Auger-spectroscopie gedaan voor
dat Ö(Ep) wordt gemeten, blijkt, dat het sample geen verontreinigingen bevat. 

5.3.1 Experimenten 

In figuur 37 a staat de meting van Ö(Ep) voor EP < 35 e V weergegeven voor een 200 nm dikke 
MgO laag op een Si substraat. De waarde van I=l0-6 A en de pulsduur is 5 J..LS. 
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Figuur 37 Effecten ten gevolge van oplading van een 200 nm dikke MgO laag op Si op 
het meten van Ö(Ep), voor 0<Ep<E1. 
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Opvallend is, dat de neergaande flank van de curve bij 12 e V in plaats van 0 e V begint. Dit 
duidt op 12 V negatieve oplading van het sample. Tevens is er een plateau te zien van 14 eV 
tot 19 eV. De waarde van Et, die uit deze meting volgt, is 22 eV. 

In figuur 37 b staat de meting van B(Ep) voor EP <20 eV weergegeven voor hetzelfde sample. 
Echter deze meting is uitgevoerd nadat er direct na de meting van curve a, eerst 5 keer direct 

achter elkaar een meting is uitgevoerd van B(Ep) voor O<Ep<Em. Hier valt op, dat de neer
gaande flank van de curve bij -4 e V in plaats van 0 e V begint. Dit duidt op 4 V positieve op
lading, ontstaan ten gevolge van het meten van B(Ep), voor Et<Ep<Em· De waarde voor Et, 
die uit deze meting volgt is 24 eV. De vorm van de curve lijkt in het geheel niet op die van 
figuur 37 a. 

In figuur 37 c is de meting van B(Ep), voor EP <55 e V, voor het eerder genoemde sample, 
weergegeven. De meting is uitgevoerd direct na de meting van figuur 37 b, nadat het sample, 
voordat B(Ep) wordt gemeten, eerst met het Auger electronen kanon negatief werd opgeladen. 
Dit werd gedaan door het Auger kanon op dezelfde manier te gebruiken als bij het meten van 
de primaire stroom, zie hoofdstuk 3.2.2 op pagina 14. Echter hiervoor werd het electronen 
kanon nu niet gepulst gebruikt, maar in de "gelijkstroom-mode". Duidelijk is te zien, dat de 
neergaande flank van de curve nu bij 29 e V in plaats bij 0 e V begint. Dit duidt op een fikse 
negatieve oplading van 29 V. De waarde van Et, die uit deze meting volgt is 24 eV. Ook is het 
plateau weer te zien van 31 e V tot 35 eV. 

In figuur 38 staat een meting weergegeven voor B(Ep), voor O<Ep <200 eV, van een 20 nm 
dikke MgO laag op een 1 mm dik glazen substraat. De waarde van I= 1 o-7 A. Uit deze figuur 
volgt, dat de waarde van Et gelijk is aan 75 eV. Er is duidelijk een toename te zien van de 
waarde van Et, in vergelijking met de metingen uit figuur 37. Dit is in overeenstemming met 
de simulaties van hoofdstuk 5.2.5 op pagina 46 e.v. 

0.8 

0 2~ ~ 7~ 100 12~ ~~ 17~ 

Figuur 38 

Ep/eV 

Meting van B(Ep) voor een 20 nm dikke MgO laag 
op een 1 mm dik glazen substraat. De waarde van I 
is 10-7 A en de pulsduur is 5 JlS. 
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5.4 Theorie 

In hoofdstuk 5.2 op pagina 40 is een model besproken om de effecten van oppervlakte opla
ding op het meten van Ö(Ep) van MgO te verklaren. Speciale aandacht is gegeven aan het me
ten van Ö(Ep) voor EP > Et. In dit hoofdstuk zal een model gegeven worden, dat het effect 
van negatieve oplading, zoals weergegeven in figuur 37 a en c, op het meten van Ö(Ep) van 
een MgO laag op Si voor Ep< Et, kwalitatief verklaart. 

5.4.1 Negatieve oplading van isolerende materialen 

Als een isolator oppervlak wordt gebombardeerd met electronen, dan zal ten gevolge hiervan 
locaal de potentiaal veranderen. De primaire electronen bundel van het Auger apparaat heeft 
een diameter d van 1 mm. Zoals reeds vermeld in hoofdstuk 3.2.2 op pagina 14 ontstaat ten 
gevolge van het meten van de primaire stroom, vóór iedere meting, een negatieve potentiaal
verdeling over het sample [5],[7], zie ook figuur 8. Ten gevolge hiervan is, over de afmeting 
van de bundel op de plek waar deze het sample raakt, de potentiaal niet homogeen verdeeld 

(figuur 39). 
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electfonen bundel 
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I 

' 
I 

I 

' 
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I 
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/ verdeling 

I I' f 

~-d .... " oplading 

Figuur 39 Potentiaalverdeling over de bundel diameter 
ten gevolge van meting van primaire stroom. 

Als de potentiaal over de bundel diameter niet homogeen verdeeld is, dan is de gemeten 
waarde van ö, Ög gelijk aan: 

(Vgl44) 
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Hierbij is a de straal van de electronen bundel en V(r) is de potentiaal van het sample als 
functie van de afstand r tot het centrum van de electronen bundel, ter plaatse waar deze het 
sample raakt. Verwaarloosd wordt hier de oplading van het sample gedurende de meting. 

De effecten van verschillende vormen van negatieve potentiaal-verdelingen V(r) op het me
ten van ö(Ep), voor 0<Ep<30 eV worden gesimuleerd met een computer programma, waarbij 
Ög wordt berekend aan de hand van V gl 44. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de juiste 
waarde van Ö(Ep) (zie figuur 46), voor 0<Ep<30 e V, van een 200 nm dikke MgO laag op Si. 
Hoe deze waarde is bepaald zal in hoofdstuk 6 op pagina 57 e.v. worden uitgelegd. 

5.4.2 Bg voor verschillende vormen van de potentiaal-verdeling over het 
MgO oppervlak 

Voor een 200 nm dikke MgO laag op Si staan in figuur 40 a de resultaten weergegeven, voor 
de gemeten waarde van ö, Ög, voor 0<Ep<30 e V, die volgen uit de computersimulatie. Hierbij 
is voor V(r) een homogene potentiaal-verdeling aangenomen (zie figuur 40 b). De "true 
yield"-curve geeft de echte waarde van Ö(Ep) weer (zie figuur 46). De "measured yield"-cur
ve geeft Ög(Ep) weer. In figuur a is duidelijk te zien, dat ten gevolge van de negatieve homo
gene potentiaal van -10 V over het sample, de curve die hoort bij Ög, 10 V naar rechts is 
opgeschoven ten opzichte van de curve die hoort bij ö. 
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Figuur 40 a: Ö(Ep) en Ög(Ep), voor O<Ep< 30 e V, van een 200 nm dikke MgO laag 
op Si. 
b: V(r), 
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Dit is ook te verwachten, omdat de primaire electronen het sample pas kunnen raken, als ze 
versneld worden met een spanning van 10 V, om de negatieve potentiaal van 10 V op het 
sample te kunnen overwinnen. De waarde van Et is 17 e V en is gelijk voor beide curves. 

In figuur 41 a staan de resultaten weergegeven, voor de gemeten waarde van a, ag, voor 
0<Ep<30 eV, die volgen uit de computersimulatie. Hierbij is voor V(r) een inhomogene po
tentiaal-verdeling aangenomen (zie figuur 41 b). Deze V(r) is een kwalitatieve weergave van 
de potentiaal-verdeling, die ontstaat ten gevolge van het meten van de primaire stroom aan 
het begin van de meting (zie figuur 8). De "true yield"-curve is weer de juiste waarde van 
a(Ep) en de "measured yield" -curve geeft ag(Ep) weer. Opvallend is, dat de curve voor ag 4 V 
naar rechts verschoven is in vergelijking met de curve voor a(Ep). Dit is ook te verwachten; 
immers als gekeken wordt naar de vorm van V(r), dan volgt hieruit, dat de primaire electro
nen afkomstig van het buitenste gedeelte van de bundel het sample het eerst zullen raken, als 
ze minstens een versnelspanning van 4 V hebben. De waarde van Et= 20 eVvoor de curve 
van ag. De curve voor ag heeft een plateau van 6 tot en met 8 eV. Dit komt door het feit, dat 
wanneer de versnelspanning (of energie e V) van de primaire electronen toeneemt, er steeds 
een groter gedeelte van de primaire electronen bundel het sample kan raken. Echter afhanke
lijk van de plaats waar de electronen het sample raken, zullen ze met een andere energie lan
den, ten gevolge van het feit, dat de potentiaal over het sample ter plaatse van de electronen 
bundel inhomogeen is verdeeld. Dit alles heeft tot gevolg, dat de curve behorend bij ag, 4 V 
naar rechts geschoven is, ten opzichte van de curve behorend bij a, dat er een plateau in de 

curve is ontstaan en dat de waarde van Et is toegenomen met 3 eV. 
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In figuur 42 a staan de resultaten weergegeven voor de gemeten waarde van a, ag, voor 

0<Ep<30 eV, die volgen uit de computersimulatie. Hierbij is voor V(r) een inhomogene po
tentiaal-verdeling aangenomen, die een min of meer lineair verloop vertoont (zie figuur 42 

b). Hier is duidelijk te zien, dat er geen plateau is ontstaan zoals in figuur 41 a. 
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a: a(Ep) en ag(Ep), voor 0<Ep<30 e V, van een 200 nm dikke MgO laag op 

Si. 
b: V(r). 

De simulatie van figuur 41 a voor de waarde van Bg stemt kwalitatief goed overeen met de ex
perimentele resultaten, die staan weergegeven in figuur 37 a en c. Zowel een verhoging van 

de waarde van E1 treedt op in vergelijking met de juiste waarde van E1 =17 eV, als ook het 

ontstaan van een pla_teau wordt waargenomen. We zouden dan ook kunnen concluderen, dat 
de waargenomen experimentele resultaten uit figuur 37 a en c, voor a(Ep), worden veroor

zaakt, door een inhomogene potentiaal-verdeling. De vorm van deze potentiaal-verdeling is 
kwalitatief weergegeven in figuur 41 b en ontstaat ten gevolge van het meten van de primaire 
stroom aan het begin van de meting. Om deze opladingseffecten te voorkomen, moet de 

waarde van I aan het begin van de meting gemeten worden met een Faraday-cup of aan de 
metalen samplehouder en niet aan een isolerend sample zelf. 
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6 Techniek ter compensatie van opladingsverschijn
selen 

In hoofdstuk 5 op pagina 33 e.v. zijn de effecten van oplading van isolerende materialen, ten 
gevolge van het meten van Ö(Ep), op het meten van Ö(Ep) besproken. In dit hoofdstuk is ook 
aangetoond, dat de juiste waarde van Ö(Ep) van isolatoren gemeten kan worden door Ö(Ep) te 
meten aan een dunne laag van dit isolerende materiaal op een geleidend substraat. In datzelf
de hoofdstuk is verder aangetoond, dat de juiste waarde van Ö(Ep) van een bulk isolator (een 
20 nm dikke MgO laag op een 1 mm dik glazen substraat) zelfs bij de laagste waarde van de 
primaire bundelstroom, die met de experimentele opstelling nog haalbaar is, niet mogelijk is 
(zie figuur 26 en figuur 38). Om de juiste waarde van Ö(Ep) van bulk isolatoren te kunnen me
ten wordt in onderstaande hoofdstukken een verbeterde meetmethode besproken. Verder zul
len enkele meetresultaten worden getoond voor de meting van Ö(Ep) van MgO zowel op glas 
als op Si, waarbij gebruik gemaakt is van de verbeterde meetmethode. 

6.1 De "flood gun" 

Om het effect van oplading op de meting van Ö(Ep) van isolatoren op te heffen, wordt de 
meettechniek, uit hoofdstuk 3.2.1 op pagina 12, uitgebreid met een tweede electronen kanon, 
"flood gun" (zie figuur 43). Met de "flood gun" kunnen laag energetische electronen gepro
duceerd worden. Uit de literatuur [6] is bekend, dat deze methode geschikt is om effecten van 
positieve oplading, die optreden bij het meten van Ö(Ep) voor Ep>E 1, op het meten van Ö(Ep) 

te onderdrukken. Tevens zal worden aangetoond, dat met deze methode ook de effecten van 
negatieve oplading, ten gevolge van het meten van Ö(Ep) voor 0<Ep<E1, op het meten van 
Ö(Ep) onderdrukt kunnen worden. 
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Figuur 43 Verbeterde meetopstelling met "flood gun". 
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De "ftood gun" bestaat uit een half-cirkelvormige Wolfraam gloeidraad met een dikte van 0.1 
mm, geplaatst voor het Auger apparaat. Door de gloeidraad wordt een stroom gestuurd van 6 
A bij een spanning over de gloeidraad van V r = -7 V. Op deze manier wordt de gloeidraad 
verhit en worden via thermische emissie electronen vrijgemaakt. De gloeidraad wordt met 
een extra versnelspanning, V v• van -5 V opgetild. Het sample wordt opgetild met een poten
tiaal van V 8 = -1 V. Het principe van de werking van de "ftood gun" om zowel de effecten van 
positieve als negatieve oplading op het meten van Ö(Ep) van isolatoren te onderdrukken, 
wordt in de volgende paragrafen uitgelegd. Verder worden meetresultaten getoond voor Ö(Ep) 
van een 20 nm dikke MgO laag op een 1 mm dik glazen substraat. 

6.1.1 Het meten van B(Ep), voor EP >E1 met behulp van de "ftood gun" tech
niek 

Als ö(Ep) van een isolator wordt gemeten, voor Ep>E1, zal het sample ter plekke van de bun
del positief opladen zie hoofdstuk 5.2 op pagina 40 e.v., waardoor een verkeerde waarde 
voor Ö wordt gemeten, als gevolg van het terugtrekken van secundaire electronen. Door de 
"ftood gun" zodanig te gebruiken, dat de "ftood gun" -electronen een energie hebben, die klei
ner is dan de waarde van E1 van het isolator materiaal, kan de sample potentiaal in zijn ge
heel naar een homogene negatieve waarde gebracht worden. In hoofdstuk 5 .4.2 op pagina 53 
is reeds aangetoond dat, wanneer het sample homogen negatief is opgeladen, dit slechts een 
verschuiving in energie tot gevolg heeft voor Ö(Ep). 
Hieronder wordt kort beschreven hoe een meting van Ö(Ep), voor EP> E1, met behulp van de 
"ftood gun" wordt uitgevoerd. Vervolgens worden enkele resultaten gegeven voor Ö(Ep) van 
een 20 nm dikke MgO laag op een 1 mm dik glazen substraat, waarbij wel en niet gebruik 
wordt gemaakt van de "ftood gun", om zo het effect van de "ftood gun" te tonen. 

De waarde van EP wordt in deze meting gevariëerd, door de bundelspanning van het Auger 
electronen kanon handmatig te veranderen. Er wordt een meting van ö gedaan om de 200 eV. 
Voor iedere meting wordt de primaire bundelstroom gemeten. De "ftood gun" staat dan niet 
aan. Vervolgens wordt de waarde voor Ö, bij de betreffende waarde voor EP, als volgt geme
ten. Het sample wordt opgetild met een spanning van -1 V. De "ftood gun" wordt in de "ge
lijkstroom-mode" gebruikt en wordt tegelijkertijd aangezet met het electronen kanon van het 
Auger apparaat. De totale spanning, Vt =Vr +Vv -V8 , waarmee de electronen, die van het 
"ftood gun" afkomstig zijn, worden versneld, varieert van -4 V tot -11 V. Dit hangt af van de 
plaats op de "ftood gun" waar ze worden vrijgemaakt. De thermische energie van de electro
nen, afkomstig van de "ftood gun", is verdeeld volgens een Maxwell-Boltzmann-verdeling 
(met kT = 0.2 eV). De totale energie van deze electronen varieert tussen 4 eV+thermische 
energie en 11 e V +thermische energie. Het gr.ootste gedeelte van de "ftood gun" -electronen 
heeft dus een energie eVt (die ligt tussen 4 en 11 eV). Deze is zodanig gekozen, dat die klei
ner is dan de waarde van E 1 van MgO (E 1 = 17 e V volgens Henrich [ 18]) Daardoor zal ten ge
volge van de electronen afkomstig van de "ftood gun" het sample negatief willen opladen, 
immers de energie van deze electronen is kleiner dan E1. De stroomdichtheid afkomstig van 
de "ftood gun" electronen op het sample is 1 Nm2. De electronen bundel van het Auger ka
non waarmee de meting van Ö(Ep), voor Ep>E1, wordt uitgevoerd, wordt gepulst met een 
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pulsduur van 5 J.lS, en de primaire stroom is zo laag mogelijk, 1=10-7 A per puls. Dit heeft tot 
gevolg, dat de stroomdichtheid per puls op het sample, voor de electronen, die afkomstig zijn 
van het Auger electronen kanon, gelijk is aan (1-0)*0.1 Alm2. Omdat de energie van de elec
tronen afkomstig uit het Auger apparaat groter is dan E1 zal het sample ten gevolge van deze 
electronen bundel positief willen opladen. Zolang de stroomdichtheid van de "flood gun" 
electronen groter is dan die van de electronen uit het Auger kanon zal het sample negatief op
laden, ook tijdens de puls. Uit Monte Carlo simulaties, die Hendriks heeft uitgevoerd blijkt, 
dat de sample potentiaal homogeen negatief is. 

In figuur 44 staat een meting weergegeven van een 20 nm dikke MgO laag op een 1 mm dik 
glazen substraat. Het sample is schoongestookt in lucht bij een temperatuur van 400 ·c, voor
dat het in het vacuüm systeem is gesluisd. Uit Auger-spectroscopie is gebleken dat het samp
le geen verontreinigingen bevat. De waarde van O(Ep) is gemeten met de methode, die 
besproken is in hoofdstuk 3 op pagina 11 e.v. De electronen stroomdichtheid per puls, ten 
gevolge van de electronen bundel van het Auger electronen kanon, is (1-0)*01. A/m2. Er 
wordt tijdens het meten van o(Ep) geen gebruik gemaakt van de flood gun. Het effect van de 
positieve oplading, ten gevolge van de meting, op het meten van O(Ep) is weer duidelijk aan
wezig. De waarde van o(Ep) gaat snel naar 1, zie ook hoofdstuk 5.1 op pagina 33 e.v. 

3~------~----~----~------~--~ 

2.~ 

2 

1.~ 

0.~ 

Figuur 44 o(Ep) voor een 20 nm dikke MgO laag 
op een 1 mm dik glazen substraat. De 
gedeponeerde lading is 2*10-12 C. 

Curve 1 uit figuur 45 geeft de meting weer aan dezelfde MgO laag. De meting van o(Ep) is 
uitgevoerd in combinatie met de "flood gun" techniek, zoals eerder omschreven. De electro
nen stroomdichtheid per puls op het sample ten gevolge van de electronen bundel van het Au
ger electronen kanon is (1-o)*Ol. A/m2. De electronen stroomdichtheid op het sample ten 
gevolge van de electronen bundel afkomstig van de "flood gun" is gelijk aan 1 A/m2. Curve 2 
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in figuur 45 geeft een meting van B(Ep) weer voor een 20 nm dikke MgO laag op een Si sub
straat, zonder gebruik making van de "flood gun" techniek. De meting van B(Ep) wordt uitge
voerd zoals beschreven in hoofdstuk 3 op pagina 11 e.v. Zoals in hoofdstuk 5.1 op 
pagina 33 e.v. is aangetoond geeft curve 2 de juiste waarde voor B(Ep) weer. Omdat de opla
ding tijdens de meting te verwaarlozen is bij deze dunne laag op een geleidend substraat en 
bij de gebruikte lage waarde van I. Uit de figuur blijkt, dat de waarden voor B(Ep) van beide 
curves, binnen de meetfout van 0.5 voor B, met elkaar in overeenstemming zijn. 
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Figuur 45 Curve 1: meting van B(Ep) van een 20 nm dikke MgO 
laag op een 1 mm dik glazen substraat, waarbij gebruik is 
gemaakt van de "flood gun". 
Curve 2: meting van B(Ep) van een 20 nm dikke MgO 
laag op Si, zonder gebruik te maken van de "flood gun". 

De juiste waarde van B(800 e V), die volgt uit de meting van B(Ep) aan de 20 nm dikke MgO 
laag op een Si substraat (zie figuur 45 curve 2), is gelijk aan 13. In tabel 1 is B(800 eV) geme
ten als functie van I voor een 20 nm dikke MgO laag op een 1 mm dik glazen substraat, met 
behulp van de "flood gun" techniek (met een stroomdichtheid van 1 A/m2). In vergelijking 
met de juiste waarde van 13, volgt uit deze tabel, dat de waarde van B afneemt van 13 naar 
11, als de primaire stroom wordt verhoogd van 10·7 A (de stroomdichtheid is dan ongeveer 
gelijk aan (1-B)*0.1 A/m2) naar 3*10-7 A. 
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Table 1 

Ö(800 eV) 

13 

11 

10 

6 

Ö(800 e V) als functie van I wanneer gebruik 
wordt gemaakt van de "flood gun". 

De electronen stroomdichtheid van de "flood gun" is dan niet meer groot genoeg, om de posi
tieve oplading van het sample ten gevolge van de meting ongedaan te maken. Het meten van 
ö waarden kleiner dan 13 gaat bij de laagst mogelijke stroom van de primaire electronen bun
del I= 10·7 A en bij de hoogst mogelijke waarde van de stroom van de "flood gun", 
Ir =5*10"4 A, net goed. Voor hogere waarden van I of ö, van een 20 nm dikke MgO laag op 
een 1 mm dik glazen substraat, is het niet mogelijk om de juiste waarde te meten met deze 
"flood gun". Hiervoor is een "flood gun" nodig, waarmee een hogere stroomdichtheid ge

haald kan worden. 

6.1.2 Het meten van ö(Ep), voor 0>Ep<E1 met behulp van de "flood gun" 
techniek 

In dit hoofdstuk wordt aangetoond, dat het met de "flood gun" mogelijk is om de sample po
tentiaal homogeen negatief te houden gedurende de meting van Ö(Ep), voor O<Ep<Et. Tevens 
wordt aangetoond hoe de waarde van deze potentiaal gemeten kan worden. Daarna zullen en
kele resultaten worden getoond voor Ö(Ep), voor O<Ep<Et en voor de waarde van Et, wan
neer wel en niet gebruik wordt gemaakt van de "flood gun". 

Hieronder wordt in het kort beschreven, hoe de "flood gun" wordt gebruikt om het sample ne
gatief op te laden en hoe de sample potentiaal ten gevolge van deze oplading wordt gemeten. 
Er wordt weer gemeten aan de 200 nm dikke MgO laag op een 1 mm dik glazen substraat. 
Om Ö(Ep) te meten, wordt de bundelspanning van het Auger electronen kanon op een vaste 
waarde van -200 V gezet. De primaire energie van de electronen wordt veranderd, door de 
sample potentiaal te veranderen van -200 V tot 0 V. Omdat de bundelspanning van het elec
tronen kanon op een vaste waarde gehouden wordt, wordt I eenmalig gemeten. Voordat Ö(Ep) 
wordt gemeten, wordt het sample met -1 V opgetild. Vervolgens wordt de "flood gun" gedu
rende 10 s aangezet. De waarde van V f = -7 V en V v = -5 V. Daarna wordt de voeding van de 
"flood gun" uitgezet (V f =0), maar de waarde van V v blijft -5 V. Omdat de gloeidraad lang
zaam afkoelt, zullen er gedurende korte tijd nog electronen vrijkomen, die nu versneld wor

den met -5 V (deze waarde is ook kleiner dan Et van MgO). Het sample zal negatief opladen. 
Na 10 s wordt er vervolgens een meting uitgevoerd van Ö(Ep), voor 0<Ep<10 eV, met stapjes 
van 1 eV. Daarna wordt aan de hand van deze meting, de waarde van EP bepaald, die hoort bij 
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de neergaande flank van de curve voor Ö(Ep). Deze waarde geeft aan hoeveel volt het sample 

is opgeladen, ter plekke van de electronen bundel van het Auger kanon. Uit het experiment 

blijkt dat het sample 7 V negatief is opgeladen. Ten gevolge van de meting voor Ö(Ep), voor 

O<Ep<lO eV, die is uitgevoerd, zal het sample nog extra negatief zijn opgeladen ter plekke 

van de electronen bundel. Door direct na de vorige meting van Ö(Ep), weer Ö(Ep) te meten, 

kan aan de hand van de neergaande flank de waarde van de negatieve oplading ten gevolge 

van de meting van ö bepaald worden. Uit het experiment blijkt, dat ten gevolge van het meten 

van Ö(Ep), het sample 8 V extra negatief is opgeladen. Na deze hele meetcyclus, is het sample 

dus nu in totaal 23 V negatief opgeladen ter plekke van de electronen bundel. Hierna wordt 

nu weer het sample met een spanning van -1 V opgetild en wordt de "flood gun" weer gedu

rende 3 s aangezet, op eerder beschreven wijze. Na het uitzetten van de "flood gun" wordt de 

oplading van het sample, ter plekke van de electronen bundel van het Auger kanon, weer ge

meten. Het blijkt, dat de sample potentiaal weer -7 V bedraagt. Het sample was ter plekke 

van de electronen bundel -23 V opgeladen. Door het sample te beschieten met electronen af

komstig van de "flood gun", -5>Vt > -11, zou verwacht worden, dat geen electron, afkomstig 

van de "flood gun", op de plaats op het sample kan landen, waar de potentiaal groter is dan -

11 V. Voor het feit, dat dit toch gebeurt, is nog geen afdoende verklaring gevonden. 

Uit het voorgaande experiment is dus gebleken, dat met behulp van de "flood gun" de sample 

potentiaal teruggebracht kan worden naar -7 V. Het meten van Ö(Ep), voor 0<Ep<E1, wordt 

uitgevoerd met stapjes van 1 eV. Door nu tussen iedere meetstap, de "flood gun" op boven 

beschreven wijze te gebruiken, wordt de sample potentiaal telkens teruggebracht naar -7 V. 

Het opladingseffect, ten gevolge van het meten van ö(Ep), voor 0<Ep<E1, op de meting van 

Ö(Ep), zoals volgt uit de simulaties van hoofdstuk 5.2.5 op pagina 46 en zoals weergegeven 

in figuur 38 zal nu onderdrukt worden. 

In figuur 46 is een meting weergegeven voor Ö(Ep), voor O<Ep< E~o van de 20 nm dikke MgO 

laag op een 1 mm dik glazen substraat, waarbij gebruik gemaakt is van de "flood 

'·' 
Figuur 46 Ö(Ep), (O<Ep<El), 

voor een 20 nm 
dikke MgO laag () 
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op een 1 mm dik 
glazen substraat, 
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gun"techniek. De waarde voor E1, die gemeten wordt is gelijk aan 17 eV. Deze waarde en ook 

de vorm van de curve is gelijk aan die gemeten zijn door Henrich [18]. 

Van de volgende materialen is a(Ep), voor 0<Ep<E1, gemeten: 5, 20, 100 en 200 nm dikke 
MgO lagen op zowel een Si substraat als op een 1 mm dik glazen substraat en een 200 nm 

dikke Y 20 3 laag op een Si substraat. De metingen zijn uitgevoerd zowel met als zonder 
"flood gun" en bij 2 verschillende waarden van de primaire stroom I. De pulsduur van de 

electronen bundel is gelijk aan 5 J.LS. De resultaten van deze metingen staan weergegeven in 
tabel 2. De laagjes zijn opgebracht via "e-beam" verdamping. Voordat de samples in het va

cuüm systeem gesluisd worden, zijn ze uitgestookt bij een temperatuur van 400 ·c in lucht, 

om eventuele C verontreiniging te verwijderen. Uit Auger-spectroscopie is gebleken, dat na 
deze stook behandeling de samples geen C verontreiniging bevatten. 

Uit tabel 2 blijkt dat voor MgO op Si de waarden van E1, die gemeten zijn zonder gebruik te 

maken van de "flood gun" techniek, niet afhangen van de laagdikte, voor een waarde van I 
=10-7 A. Er mag dan ook geconcludeerd worden, dat de waarde van E1 niet beïnvloed wordt 

door opladingsverschijnselen, bij deze waarde van de primaire stroom. Immers dan zou de 

waarde van E1 toenemen met toenemende laagdikte (afnemende sample capaciteit). De geme

ten waarde van ongeveer 17 eV is dan ook de juiste waarde voor E1 van deze MgO lagen. 

Deze waarde is ook in overeenstemming met de waarde van 17 eV voor E1 gemeten door 

Henrich [18]. Uitzondering hierop is de 20 nm dikke MgO laag. De gemeten waarde van E1 

voor dit sample ligt tussen de 27 en 30 eV. Uit Auger-spectroscopie uitgevoerd na afloop van 
de meting blijkt, dat dit sample op onverklaarbare wijze vervuild is geraakt met C. 

Materiaal Et, zonder "flood gun" Et, met "flood gun" 

1=10-7 A 1=10-6 A 1=10-7 A 1=10-6 A 

200 nm MgO op glas 78 n.m. 17 18 

I 00 nm MgO op glas 69 n.m. 17 19 

20 nm MgO op glas 69 75 19 16 

5 nm MgO op glas 62 70 18 17 

200 nm MgO op Si 17 25 18 17 

100 nm MgO op Si 17 24 19 18 

20 nm MgO op Si 28 33 29 30 

5 nm MgO op Si 17 19 17 17 

200 nm Y 20 3 op Si - - 32 32 

Tabel 2: E1 als functie van I, gemeten met en zonder "flood gun", voor MgO 

lagen van verschillende diktes op glas en op Si en voor 200 nm Y 20 3 op Si. 
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Ook blijkt uit deze tabel, dat de waarden van E1 voor de MgO lagen op glas gemeten met 
een waarde van I = 1 o-7 of 1 o-6 A en zonder gebruik te maken van de "flood gun" techniek, 
veel te hoog zijn in vergelijking met de juiste waarde van 17 eV. Dit wordt veroorzaakt 
door negatieve oplading ten gevolge van de meting, zoals uitgelegd in hoofdstuk 5.2.5 op 
pagina 46. In tabel 2 is ook te zien, dat door gebruik making van de "flood gun" techniek, de 
gemeten waarden van Et voor de MgO lagen op glas en op Si, binnen de meetonnauwkeurig
heid van 1 e V vrijwel allemaal in overeenstemming zijn met de juiste waarde van 17 eV. 

De conclusie is dan ook, dat door gebruik te maken van de "flood gun" techniek, de effecten 
van negatieve oplading en potentiaal-verdeling, ten gevolge van de meting, op de waarde van 
Et kunnen worden onderdrukt. Vergelijk figuur 46 met figuur 37 a en figuur 38. 

De waarde van Et voor een 200 nm Y 20 3 laag op Si gemeten met de "flood gun" techniek is 
32 eV. Dus er wordt duidelijk een verschil gemeten met gebruik making van de "flood gun" 
techniek, tussen de waarde van Et voor MgO en Y 20 3• 
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7 ö(Ep) als functie van de hoek van inval van de pri
maire electronen bundel 

In de volgende hoofdstukken worden de resultaten besproken van de metingen, die gedaan 
zijn voor ö(Ep), voor verschillende waarden van EP >200 eV en bij verschillende waarden 
van de hoek van inval cj> van de primaire electronen bundel. Dit is de hoek, die de bundel 
maakt met de normaal op het sample oppervlak. Deze metingen worden gedaan om een idee 
te krijgen van de invloed van de hoek van inval op de waarde van ö. De metingen zijn gedaan 
aan een 100 nm dikke MgO laag op Si en aan BexOx, TaxOy, Cu en Si. Alle samples, behalve 
het Si en Cu sample werden uitgestookt bij 400 ·c in lucht om C verontreiniging te verwijde

ren. Het Cu en Si sample werden in vacuüm met een 5 ke V Ar-ionen bundel schoongesput
terd. Uit Auger-spectroscopie gedaan voordat ö gemeten wordt, blijkt dat alle samples 
behalve MgO vrij zijn van C verontreiniging. 

7.1 Meetmethode 

In hoofdstuk 3 .2.1 op pagina 12 e.v. wordt vermeld, hoe Ö(Ep) gemeten wordt wanneer de 
hoek van inval van de primaire electronen bundel gelijk is aan 0 graden. Hierbij wordt het 

electronen kanon van de Auger-spectrometer op een vaste bundelspanning van -1000 V ge
houden en wordt de energie van de primaire electronen veranderd door de sample potentiaal 
te veranderen van -1000 naar 0 V. Echter wanneer de primaire electronen bundel onder een 
hoek cj>>O ten opzichte van het sample gericht staat, kan de energie van de primaire electronen 
niet op genoemde manier gevariëerd worden. Immers de bundel zou dan door de, tijdens de 
meting, variërende negatieve sample potentiaal afgebogen worden: de primaire electronen 
bundel komt dan onder een hoek, groter dan cj>, op het sample terecht. Ook zou de hoek waar
onder de bundel op het sample terecht komt, ten gevolge van de variërende sample potentiaal 
nog afhangen van EP. Om Ö(Ep, cj>), voor cj>>O, te kunnen meten wordt de energie van depri
maire electronen gevariëerd, door de bundelspanning van het electronen kanon van de Auger 
spectrometer handmatig te veranderen. Bij iedere waarde van de bundelspanning moet dan 
opnieuw de waarde voor de primaire stroom I gemeten worden, daar deze afhangt van de pri

maire energie. De waarde van ö wordt dan gemeten door de stroom iN te meten, die via het 
sample naar aarde weglekt, wanneer het sample wordt beschoten met primaire electronen. 

Ö(500 eV, cj>=O) is gemeten voor Cu als functie van de sample potentiaal, zie figuur 47. Het 
blijkt, dat de waarde van ö nog afhankelijk is van de sample potentiaal. Het sample moet op
getild worden met -5 V om ervoor te zorgen, dat de ruimte waarin de secundaire electronen 
ontsnappen veldvrij is. Als dit niet het geval is, kunnen niet alle secundaire electronen het 
sample verlaten en zal er een te lage waarde voor ö gemeten worden. In hoofdstuk 5.2 op 
pagina 40 e.v. is al uitgelegd, dat isolerend materiaal positief zal opladen tijdens het meten 
van Ö(Ep), voor Ep>E1• Ten gevolge van deze positieve oplading zal er een potentiaal-barriè
re voor het oppervlak ontstaan, waardoor een gedeelte van de secundaire electronen het op
pervlak niet kan verlaten en de waarde van ö afneemt naar 1. In dit hoofdstuk is ook vermeld, 
dat door het aanleggen van een negatieve sample potentiaal, die groot genoeg is, de poten-
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tiaal-barrière verdwijnt met als gevolg, dat nu wel alle secundaire electronen het sample kun

nen verlaten. Voor MgO, BexOy, TaxOy en Si is ook onderzocht hoe groot de negatieve 
sample potentiaal moet zijn, om de juiste waarde van ~ te meten. Voor de 100 nm dikke MgO 

laag op Si is het noodzakelijk om een negatieve sample potentiaal aan te leggen van 50 V. 

Voor 
BexOy en TaxOy moet er een negatieve sample potentiaal van 5 V aangelegd worden en voor 
Si een negatieve sample potentiaal van 3 V. 
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Cu. 

Er is reeds verteld, dat voor het meten van ~(Ep, <1>>0) de waarde van de negatieve sample po
tentiaal niet te groot mag zijn. Omdat er gemeten wordt voor waarden van EP >200 eV en 
voor waarden van de hoek <1><50 graden, is de toename van <1> ten gevolge van de negatieve 
sample potentiaal van 5 V voor Cu, BexOy en TaxOy en van 3 V voor Si, verwaarloosbaar 
klein. De waarde van de negatieve sample potentiaal van 50 V voor MgO zorgt voor een te 

grote toename op de hoek van inval van de primaire bundel. Dit probleem wordt opgelost, 
door tijdens het meten van ~(Ep, <J>) gebruik te maken van de "flood gun" techniek. De posi
tieve oplading van het sample wordt daarbij voorkomen. En met behulp van de "ftood gun" 
wordt de sample potentiaal naar -7 V gebracht. De invloed op de hoek van inval is dan ver
waarloosbaar klein. 
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7.2 Meetresultaten 

De metingen van ö(Ep, <!>)worden uitgevoerd om de 100 eV, voor waarden van E1 <Ep <1000 
e V en om de 200 e V voor 1000 e V< EP < 2000 e V en voor waarden van cl> gelijk aan 10, 20, 
30, 40 en 50 graden. Voor TaxOy, BexOY' Cu en Si is Ö( cl>) ook nog gemeten voor EP = 2500 

eV. 

In figuur 48 staat een weergave van de meting van Ö(Ep, cl>) voor cl> is 0, 40 en 50 graden, voor 
een 20 nm dikke MgO laag op een 1 mm dik glazen substraat. Deze meting is uitgevoerd met 
de "ftood gun" techniek. Duidelijk is te zien, dat de waarde van Ö(Ep) voor EP >400 eV toe
neemt als hoek cl> toeneemt. De waarde van Öm, die uit deze meting volgt voor <1>=0, is gelijk 
aan 7 en is kleiner dan de waarde van Öm, die volgt uit de meting voor eenzelfde MgO laag, 
weergegeven in figuur 45. Uit Auger-spectroscopie is gebleken, dat het sample licht vervuild 
is met C, waardoor een lagere waarde voor Öm wordt gemeten. 
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Figuur 48 Ö(Ep ,<!>)van een 100 nm dikke MgO laag op een Si sub
straat, voor <1>=0, 40 en 50 graden, gemeten met "ftood 
gun" techniek. 

7.2.1 Model om kwalitatief het verloop van o(Ep) als functie van<!> te be
schrijven 

Een primair electron, dat de vaste stof binnendringt, legt bij een bepaalde primaire energie 
een maximale afstand R af in de vaste stof. Als het electron bij het intreden in de vaste stof 
een hoek van 0 graden maakt met de normaal op het oppervlak en wanneer aangenomen 
wordt dat het electron een rechte baan blijft volgen in de vaste stof, dan is de afstand z, die de 
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in de vaste stof vrijgemaakte electronen moeten afteggen om het oppervlak te bereiken, gelijk 
aan R. Als echter het primaire electron onder een hoek <1»0 de vaste stof indringt, dan neemt 
de afstand z, die de vrijgemaakte electronen moeten afteggen om het oppervlak te bereiken, 
af met cos(<j>). De waarde van a zou dan toenemen met 1/cos(<j>). Uit experimenten gedaan 
door onder andere Bronshtein [13]en [14] is bekend, dat voor waarden van EP kleiner of ge
lijk aan enkele keV's, afwijkingen optreden van deze inverse cosinus relatie, zowel naar bo
ven als naar beneden. De inverse cosinus relatie is geldig voor zeer hoge waarden van EP, 
waarbij de aanname gerechtvaardigd is, dat het electron een rechte weg door de vaste stof af
legt volgens Kawata [22]. Afwijkingen van de inverse cosinus relatie worden veroorzaakt, 
door het feit, dat het primaire electron bij lage energieën een zigzag pad aflegt, ten gevolge 
van de vele elastische en inelastische botsingen, die het primair electron ondergaat. Uit de 
experimenten van Bronshtein [14] voor hoge waarden van EP (bedoeld wordt enkele keV's) 
hangt de waarde van a meer dan 1/cos(<!>) af van <!>. voor 20<<1><60 graden. Verder blijkt ook 
uit de experimenten van Brohnstein [13], dat voor lage waarden van EP (bedoeld wordt waar
den kleiner dan ongeveer 1 a 2 keV) de waarde van a minder dan 1/cos(<!>) afhangt van <j>. 

Door Ohya [15], die Monte-Carlo berekeningen heeft uitgevoerd aan de hoekafhankelijkheid 
van a(Ep) voor Cu, worden de volgende resultaten gevonden, die ook een verklaring geven 
voor de experimenteel gevonden afwijkingen van de inverse cosinus relatie. De secundaire 
electronen emissie-coëfficiënt is voor lage primaire energieën vrijwel onafhankelijk van de 
hoek <j>. Voor lage waarden van de primaire electronen energie kan de waarde van R kleiner of 

gelijk worden aan de "escape depth" lengte van de secundaire electronen, met als gevolg dat 
de meeste secundaire electronen uit de vaste stof kunnen ontsnappen. Dit heeft tot gevolg, dat 
de waarde van a onafhankelijk wordt van <!>. voor lage waarden van de primaire energie. Voor 
waarden van <1> van ongeveer 20 tot 60 graden hangt de waarde van a, voor hoge waarden van 
de primaire energie (3 keV), iets meer dan 1/cos(<!>) af van <j>. Dit wordt veroorzaakt door het 
feit, dat er extra secundaire electronen worden gegenereerd over de afstand van de "escape 
depth" van de secundaire electronen, ten gevolge van de primaire electronen die in diepere 
lagen van de vaste stof weer terugverstrooid worden in de richting van het oppervlak van de 
vaste stof en door secundaire electronen, die in tweede instantie worden vrijgemaakt. 

In figuur 49 zijn de meetresultaten van a(Ep, <!>)van BexOy weergegeven. In deze figuur staat 
(a(<!>>O)/a(<!>=O))*cos(<!>) uitgezet als functie van de hoek <1> voor verschillende waarden van 
EP. Wanneer de waarde van a(<!>) bij een bepaalde waarde van EP met 1/cos(<!>) zou toenemen 
dan zouden de bijbehorende waarde van (a(<j>>O)/a(<!>=O))*cos(<!>) gelijk aan 1 zijn. In deze fi
guur is duidelijk te zien, dat voor lage primaire energieën, a(<!>) minder dan 1/cos(<!>) en voor 
hoge energieën meer dan 1/cos(<!>) afhangt van <j>. Dit is in overeenstemming met het model 
dat boven is uitgelegd. 
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Figuur 49 (Ö(<j))/Ö(<j)=O))*cos(<j)) van BexOy voor verschillende waar

den van <P en EP . 

In figuur 50 zijn de resultaten weergegeven van (Ö(<j))/Ö(<j)=O))*cos(<j)) bij EP= 2500 eV, van 

TaxOy, BexOy, Si en Cu. Verder staan in deze figuur ook waarden voor (Ö(<j))/Ö(<j)=O))*cos(<j)) 

bij EP= 2500 eV weergegeven voor, Wen Mo, die gemeten zijn door Müller [16]. Bij deze 

waarde van EP zijn ook weer duidelijk afwijkingen te zien van de inverse cosinus relatie voor 

de waarde van Ö(<j)), zowel naar boven als naar beneden. Dit wordt waarschijnlijk veroor

zaakt, doordat de waarde van R bij een bepaalde waarde van EP ook nog enigszins materiaal 

afhankelijk is, zie Seah [11]. Voor de metalen en TaxOy in vergelijking met Si en BexOy is de 

waarde van R blijkbaar kleiner of gelijk aan de waarde van de "escape depth" van de secun

daire electronen, waardoor ö minder dan 1/cos( <P) van <P afhangt. 
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Figuur 50 (Ö(<j))/Ö(<j)=O))*cos(<j)) van Si, TaxOy, BexOy, W, Cu en 
Mo, voor Ep= 2500 e V, voor verschillende waarden 
van <j). 
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8 Invloed van oppervlakte ruwheid op Ö{Ep) 

Als de waarde voor B(Ep) gemeten wordt aan een verruwd oppervlak van een geleidend mate
riaal, dan wordt afhankelijk van de mate van verruwing een lagere waarde, Beff• voor B(Ep) 
gemeten, dan de waarde voor B(Ep) van een vlak oppervlak van hetzelfde materiaal (zie ook 

de experimenten van Curren [17]). Bij meting van B(Ep) aan verruwde oppervlakken van iso
latoren kunnen opladingseffecten ook nog een rol spelen. Het is belangrijk om een inzicht te 

krijgen in welke mate ruwheid van een isolator oppervlak zorgt voor een afname van B(Ep). 

Daarom worden als eerste aanzet in dit hoofdstuk de resultaten van metingen van B(Ep), die 
zijn uitgevoerd aan een ruw SiO (dikte van het oxide is 20 nm) oppervlak vergeleken met de 
resultaten van metingen van B(Ep) van een vlak SiO oppervlak, met eenzelfde waarde voor de 
oxide dikte. Verder worden de resultaten vergeleken met een model, dat een verklaring geeft 
voor de afname van B(Ep), ten gevolge van oppervlakte ruwheid. 

8.1 Meetresultaten 

Gemeten wordt aan een 20 nm dikke oxide laag op Si. Er wordt een verruwing van het opper

vlak aangebracht door middel van "electron-beam" lithografie. De verruwing bestaat uit een 
schaakbord patroon, met een gatbedekking van 50%, van rechthoekige gaten met een goed 

gedefinieerde diepte d en breedte W. In figuur 51 is schematisch een dwarsdoorsnede weerge
geven van de structuur, die is aangebracht. Er zijn 2 samples gemaakt met 2 verschillende 
waarden van de aspect ratio van de gaten. Met aspect ratio wordt de verhouding tussen de 
diepte en de breedte van de gaten bedoeld. Voordat de samples in het vacuüm systeem wor
den gesluisd zijn ze uitgestookt bij 400 ·c in lucht om eventuele C verontreiniging te verwij

deren. Uit Auger-spectroscopie, die gedaan wordt voordat B(Ep) wordt gemeten, blijkt, dat de 
samples vrij zijn van C verontreiniging. 

Figuur 51 Schematische weergave van de dwarsdoorsnede van het 
gaten patroon dat is aangebracht in een 20 nm dikke oxide 
laag op Si. De weergegeven aspect ratio is 2. 
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In figuur 52 staan de resultaten weergegeven voor a(Ep) van de ruwe SiO lagen in vergelij
king met a(Ep) van een vlakke SiO laag. Curve 3 geeft de waarde van a(Ep) weer, die hoort 
bij de vlakke laag. Curve 1 en 2 geven de waarde van a(Ep) weer voor de ruwe lagen met een 
aspect ratio van 1.38 (d/W = 2.75J.LI2J.1) respectievelijk 0.55 (d/W = 2.75J.LI5J.1). De gatbedek
king is 50%. De verruwing is aangebracht naast de vlakke laag op hetzelfde sample. In de fi
guur is duidelijk te zien, dat de verruwing zorgt voor een verlaging van de waarde van a(Ep). 
Verder volgt uit de metingen, dat hoe groter de aspect ratio van de gaten des te lager de waar
de van a(Ep) is. 

ó 

Figuur 52 a(Ep), voor een vlakke SiO laag (curve 3) en a(Ep) 
voor een ruwe SiO laag met een verruwing, bestaande 
uit een schaakord patroon van rechthoekige gaten, met 
een gat bedekking van 50% en een aspect ratio van 
0.55 (curve 2) respectievelijk 1.38 (curve 1). 

In figuur 53 is voor bovenstaande metingen weergegeven, aert<Ep) I a(Ep) voor curve 1 en 2. 
Dit is dus a(Ep) behorende bij curve 1 respectievelijk 2 gedeeld door a(Ep) behorende bij de 
vlakke laag, curve 3. In deze figuur is te zien, dat voor EP> 300 eV, de waarde van aeff I a 
voor curve 1 (behorend bij een aspect ratio van 1.38) vrijwel constant is en ligt tussen 0.65 en 
0.7. En de waarde van aeff I a voor curve 2 (behorend bij een aspect ratio van 0.55) is ook 
voor EP >300 eVvrijwel constant en variëert van 0.75 tot 0.82. 
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Figuur 53 Öen/Ö als functie van EP, van een ruwe SiO laag met 
een verruwing, bestaande uit een schaakbord patroon 
van rechthoekige gaten, met een gatbedekking van 
50% en een aspect ratio van 1.38 (curve 1 figuur 52), 
respectievelijk 0.55 (curve 2 figuur 52). 

8.2 Model om invloed van ruwheid van het oppervlak, op de waar
de van Ö(Ep) te beschrijven 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van een 2-dimensionaal model, dat aangeeft 
hoe ö(Ep) afhangt van de oppervlakte ruwheid . Gekeken wordt naar een oppervlakte ruwheid, 
die bestaat uit een schaakbord patroon, van rechthoekige gaten. Met dit model is de invloed 
van oppervlakte ruwheid op de waarde van ö nog tamelijk eenvoudig analytisch te bepalen. 
Scholtz [23] heeft met behulp van een computer programma numeriek een 3-dimensionaal 
model met ronde gaten doorgerekend. De verschillen met het 2-dimensionale model zijn voor 
deze toepassingen verwaarloosbaar klein. Er zal dan ook een vergelijking gegeven worden 
voor Öeff als functie van de oppervlakte ruwheid en gatbedekking voor een 2-dimensionaal 
model met rechthoekige gaten. 

73 



Uitgangspunten bij dit model zijn: 

74 

een primair electron, dat in een gat terecht komt, maakt daar secundaire 
electronen vrij, die via een cosinusvormige verdeling uit het oppervlak 
van het materiaal treden (zie figuur 54). 

Dat gedeelte van de secundaire electronen, dat in het gat wordt vrijgemaakt 
en het oppervlak verlaat onder een hoek, die groter is dan de openingshoek 8, 
botst met de wand van het gat. Aangenomen wordt, dat deze electronen 
geen bijdrage meer leveren aan de secundaire electronen, die uiteindelijk 
uit het gat komen. Let wel de hoek 8 is nog afhankelijk van de plaats op 
de bodem van het gat, waar de secundaire electronen uit het oppervlak 
treden. 

Een eventuele energie afhankelijkheid, voor zover die er zou kunnen zijn, 
wordt niet mee in rekening genomen. 

j primaire electronen 
bundel 

cosinusvormige verdeling van 
secundaire electtonen 

Figuur 54 Model, dat gebruikt wordt voor de berekening van de invloed van 
oppervlakte ruwheid op de waarde van a. 



Dat gedeelte van de primaire electronen bundel, dat geen electronen vrijmaakt op de bodem 

van het gat, maar op het sample oppervlak levert een bijdrage tot aeff• die gelijk is aan de a 

van het materiaal. Dat gedeelte van de primaire electronen bundel, dat secundaire electronen 

vrijmaakt op de bodem van het gat levert een bijdrage tot aeff• die lager is dan de a van het 
materiaal. Immers een gedeelte van deze vrijgemaakte electronen vertrekt onder een hoek, 

met de normaal op de bodem van het gat, die groter is dan de hoek e en levert daardoor geen 

bijdrage aan aeff· Er kan nu worden afgeleid, zie Appendix B, dat aeff gelijk is aan: 

{Vgl45) 

Hierbij is B de gatbedekking van het oppervlaken en is gelijk aan: 

w 
B = W+W

1
' 

(Vgl46) 

waarbij W gelijk is aan de breedte van het gat, W t is gelijk aan de afstand tussen de gaten en 

d/W is de aspect ratio. In figuur 55 staat de waarde van aeff I a, bepaald aan de hand V gl 45, 

voor een 2-dimensionaal model van rechthoekige gaten met een gatbedekking van 50%, als 

functie van de aspect ratio weergegeven. Uit dit model volgt gelijk, dat voor grote waarden 

van de aspect ratio (oftewel diepe smalle gaten) voor een gatbedekking van 50%, de waarde 

van aeff ta naar 0.5 nadert. Als er diepe smalle gaten zijn, dan zullen uit die gaten uiteindelijk 

geen secundaire electronen naar buiten komen. De gaten fungeren als een Faraday-cup. Voor 

een gatbedekking van 50% zal dus de helft van het oppervlak, dat gebombardeerd wordt met 

primaire electronen geen bijdrage leveren aan de gemeten waarde van a, aeff· Dus zal aeff 
maar de helft zijn van de waarde van a. 
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Als er helemaal geen gaten zijn, dan is de aspect ratio gelijk aan 0 en zal Öerr dus gelijk zijn 
aan ö. 

Om de waarden van Öerr I Ö, bepaald aan de hand van het model, te vergelijken met de metin
gen gedaan aan SiO zie figuur 53 moet uit figuur 55 Öerr I ö bepaald worden voor dezelfde 
aspect ratio's, als waarvoor gemeten is aan de SiO samples. Uit figuur 55 volgt Öerr I ö = 0.8 
voor een aspect ratio van 0.55 en Öerr I ö = 0.66 voor een aspect ratio van 1.38. De gemeten 
waarden (zie figuur 53), zijn voor EP> 300 eV, binnen de meetfout van 0.05 voor ÖerrfÖ, in 
overeenstemming met de berekende waarden uit het model. 

Bij deze oxide dikte spelen opladingseffecten dus blijkbaar geen rol van betekenis. In toe
komstig onderzoek zal de invloed van oppervlakte ruwheid op de waarde van Ö(Ep) gemeten 
worden voor dikkere oxide lagen op Si. Ook zal gemeten worden aan andere vormen van op
pervlakte ruwheid. 
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9 Conclusies 

Er is een meetsysteem gebouwd om B(Ep), N(E) en E1 te kunnen meten. Met dit systeem zijn 
eerste testmetingen uitgevoerd aan materialen, die geen opladingsproblemen veroorzaken tij
dens de meting. Het meetsysteem blijkt reproduceerbare resultaten te geven, in overeenstem
ming met aan ons bekende literatuur gegevens. Een groot gedeelte van de data is gefit aan een 
aantal formules, die uiteindelijk gebruikt zijn in Monte-Carlo simulaties. Het is gebleken, dat 
de data voor B(Ep) te beschrijven zijn met een universele yield curve. 

Vervolgens wordt aangetoond aan de hand van MgO samples, dat oplading van isolerende 
materialen ten gevolge van de meting, de meting van B(Ep) beïnvloedt. Deze opladingseffec
ten, zijn: 

1- Voor dikke MgO lagen op Si neemt de waarde voor Bm af als er met grote waarden van 
I gemeten wordt. 

2- De waarde van E1, die gemeten wordt neemt sterk toe, voor MgO op glas. 

3- Voor sommige MgO lagen op Si is, waarschijnlijk als gevolg van oplading, 
het ontstaan van een geleidingsmechanisme waargenomen. 

4- Bij het meten van B(t) neemt de waarde van B eerst enigszins toe, om vervolgens een 
constante waarde aan te nemen, die een factor 3 groter is dan 1 voor MgO op Si en 
een constante waarde van 1 voor MgO op glas. 

5- Bij het meten van B(Ep), voor 0<Ep<E1, voor dikke MgO lagen op Si treedt er een 
energie verschuiving op naar hogere waarden, ten gevolge van negatieve oplading. 
Er ontstaat een plateau in de curve en de waarde voor E1 neemt enigszins toe. 

Om bovenstaande effecten, 1,2 en 4 te begrijpen is een 2-dimensionaal analytisch model ont
wikkeld. Dit model verklaart deze effecten door het ontstaan van een potentiaal-barrière aan 
het oppervlak ten gevolge van oplading. Deze potentiaal-barrière zorgt ervoor, dat een ge
deelte van de secundaire electronen teruggetrokken wordt naar het sample oppervlak. De ef
fecten, die door dit model niet beschreven worden zijn die, welke waarschijnlijk te maken 
hebben met het plotselinge optreden van een geleidingsmechanisme. Zoals het feit, dat B(t) 
van MgO op Si na verloop van tijd naar een waarde gaat die ongeveer een factor 3 groter is 
dan 1 en het vreemde gedrag bij het meten van B(Ep) bij grote waarden voor I. In het analyti
sche model wordt niet gebruik gemaakt van het concept van de "hoppende" electronen, om 
het verloop van B(Ep) en B(t) te verklaren. Hendriks heeft Monte-Carlo simulaties uitgevoerd 
waarin het "hoppen" van electrenen wel is meegenomen. De resultaten van zijn simulaties 
stemmen in grote lijnen kwalitatief zeer goed overeen met de metingen en de resultaten van 
het 2-dimensionale analytische model. 

De effecten, die waargenomen zijn zoals vermeld onder 5, worden verklaard met behulp van 
een tweede model. Hierbij wordt ervan uitgegaan, dat over de afmeting van de primaire bun
del, het oppervlak niet homogeen negatief is opgeladen. Door de inhomogene potentiaal-ver-
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deling zullen de electronen in de bundel afhankelijk van hun energie en afhankelijk van de 
mate van oplading, het sample wel of niet raken. Die electronen, die het sample raken hebben 
afhankelijk van de plaats op het sample waar ze landen een andere primaire energie, ten ge
volge van de inhomogene sample potentiaal. De gemeten waarde voor ~(Ep) zal ten gevolge 
hiervan afwijken van de werkelijke waarde. 

Omdat het onmogelijk is gebleken om met de laagst haalbare waarde voor I de juiste waarde 
van ~(Ep) te meten van bulk isolatoren (MgO op glas bijvoorbeeld) is de meetmethode verbe
terd, door het aanbrengen van een "flood gun". Met dit tweede electronen kanon worden laag 
energetische electronen geproduceerd, die de sample potentiaal tijdens het meten van de 
waarde van ~. voor waarden van Ep>E 1, op een homogene constante negatieve potentiaal 
houdt. Op die manier kan de potentiaal-barrière voor het oppervlak niet ontstaan en wordt de 
juiste waarde voor ~ gemeten. Er moet dan wel voor worden gezorgd, dat de stroomdichtheid 
van de "flood gun" veel groter is dan die van het electronen kanon van het Auger apparaat, 
waarmee ~ wordt gemeten. Met de gebruikte eenvoudige uitvoering van de "flood gun", blijkt 
het net mogelijk te zijn om met de laagst haalbare waarde van I aan een 20 nm dikke MgO 
laag op glas, met een ~m van 13, de juiste waarde voor ~(Ep), voor Ep>E1 te meten. Het is aan 
te bevelen om een "flood gun" te ontwerpen, waarmee een hogere stroomdichtheid kan wor
den gehaald. 
Ook het meten van~. voor 0<Ep<E1, aan MgO lagen op glas, blijkt door gebruikmaking van 
de "flood gun" de juiste waarde voor E1 op te leveren. De gemeten waarde is voor de MgO la
gen met een waarde van ~m van ongeveer 13 gelijk aan 17 eV. Bij gebruikmaking van de 
"flood gun", tijdens het meten van ~(Ep}, voor 0<Ep<E1, van dikke MgO lagen op Si bij grote 
waarden van I, verdwijnen ook de opladingsverschijnselen, zoals genoemd onder 5. 

Het effect van de hoek van inval Ij>, op de waarde van ö(Ep) is onderzocht. Gemeten is aan een 
100 nm dikke MgO laag op Si, TaxOy, BexOy, Si en Cu 
Uit de metingen volgt, dat er afwijkingen optreden van de verwachtte inverse cosinus relatie. 
Voor lage waarden van EP is dit te begrijpen omdat dan de indringdiepte R van de primaire 
electronen kleiner of gelijk is aan de "escape depth" van de secundaire electronen, met als 
gevolg, dat de waarde van ~ onafhankelijk wordt van Ij>. Afwijkingen van de inverse cosinus 
relatie naar boven ontstaan doordat extra secundaire electronen worden gegenereerd over de 
afstand van de "escape depth" en door hoog energetische primaire electronen (Ep >3 keV), 
die in diepere lagen terugverstrooid worden in de richting van het oppervlak. De waarde van 
Ris behalve van EP, ook nog afhankelijk van het materiaal (zie Seah [11]). Daarom is de mi
nimale waarde voor EP van Si en BexOy, waarvoor een afwijking van de inverse cosinus rela
tie naar boven optreedt ongeveer 1 keV, in plaats van 3 a 4 kV voor de overige materialen 

Tot slot is ook gekeken naar de invloed van oppervlakte ruwheid van een SiO sample op de 
waarde van ~(Ep). De oppervlakte ruwheid bestaat uit een schaakbord patroon van rechthoe
kige gaten met een gatbedekking van 50%. De waarde voor Ö(Ep) van een vlak oppervlak is 
vergeleken met de waarden van 2 samples met een ruw oppervlak, waarvan de gaten een 
aspect ratio (diepte-breedte verhouding van een gat) van 0.55 respectievelijk 1.38 hebben. De 
waarde van ö neemt af ten gevolge van de oppervlakte ruwheid. Voor een grotere aspect ratio 
wordt een grotere afname gevonden. De verhouding tussen de waarde van ~. van de ruwe 
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laag, Öeff• en ö van de vlakke laag is vrijwel constant voor Ep>300 eV. De meetresultaten zijn 
vergeleken met een model, waarmee de afname ten gevolge van oppervlakte ruwheid bere
kend kan worden. De meetresultaten stemmen binnen de meetonnauwkeurigheid overeen met 
de resultaten van het model. 
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Appendix A Afleiding van Vgl 28 

In figuur 29 a is schematisch de meetopstelling weergegeven. En in figuur 29 b is een model 
weergegeven om de potentiaal-verdeling, die ontstaat ten gevolge van de meting van Ö(Ep) 
aan een isolator, te bepalen. Hieruit is afgeleid in hoofdstuk 5.2 op pagina 40 e.v. dat, om 
V(x,O) te bepalen, de Laptace vergelijking opgelost moet worden: 

a2 a2 
-

2 
V(x,y) +-

2 
V(x,y) = 0 , 

àx ày 
(Vgl47) 

onder de volgende randvoorwaarden: 

V (x, 0) = Vsample + V0 voor! x! Sr, (Vgl48) 

V (x, 0) = Vsampte voor!xl > r, (Vgl49) 

Verder geldt, dat ver weg van het sample de potentiaal het volgende asymptotisch gedrag 
moet vertonen: 

I. à V( ) _ Vsampte 
tm :;- x,y - --d-, 

y~ooCJY 
(Vgl50) 

Om dit probleem op te lossen, wordt dit getransformeerd naar het complexe vlak, zo dat 
z=x+iy. Als V(x,y) het reëele of imaginaire deel van een analytische functie W(z) is, dan 
wordt automatisch aan de Laptace vergelijking voldaan. W(z) wordt zodanig bepaald, dat 
V(x,y)=lm(W(z)) voldoet aan de randvoorwaarden. 

Stel W=log(z-r). Dan geldt: V(x,y)=lm(log(z-r))=Arg(z-r), met re R. Dan geldt voor y=O: 

voor x>r: Arg(z-r)=O 
voor x<r: Arg(z-r)=1t 

Voor de functie V(x,y)=lm(log(z+r)), met re R geldt voor y=O: 

voor x>-r: Arg(z+r)=O 
voor x<-r: Arg(z+r)=1t 

Als voor V(x,y) de volgende functie genomen wordt: 

(
Vo Vo ) Vsam Ie 

V(x,y) = lm -;tOog(z-r)) -"it(log(z+r)) +-;f-(d-y), 

( Vo (z-r)) Vsample = lm -log - +--(d-y) 
7t z+r d ' 

(Vgl51) 

(Vgl52) 
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Dan voldoet deze functie aan de Laplace vergelijking en genoemde randvoorwaarden. 

Nu wordt aan de hand van Vgl52 en figuur 56 V(O,y) bepaalt: 

z-r 

' \ 
\ 

\ 
\ 

-r 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 

y 

\ 
\ 

z 

I 
I 

I 
I 

I 

I 

I 
I 

I 

z+r 
I 

r x 

Figuur 56 Schematische weergave in het complexe vlak van de pa

rameters, die van belang zijn bij het berekenen van de 
potentiaal in het punt z=iy, tengevolge van oplading tus

sen de punten -r en r. Hiervoor geldt: P=1t-a. 

0 Vo Vsampte (d 
V( ,y) = 1t(Arg(z-r) -Arg(z+r)) +-d- -y), 

Met als resultaat: 
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(Vgl54) 

(Vgl55) 

(Vgl56) 



Appendix B Afleiding van Vgl 45. 

In dit hoofdstuk wordt een afleiding gegeven voor V gl 45, waarmee de invloed van een op
pervlakte ruwheid, bestaande uit een schaakbord patroon van rechthoekige gaten, met een 
gatbedekking B en een aspect ratio van de gaten, d/W, berekend kan worden, voor een 2 di
mensionaal model, zoals weergegeven in figuur 54. 

De aannames, die verder gedaan zijn, staan weergegeven op pagina 74. Hieruit volgt dat het 
aantal secundaire electronen, dat het oppervlak ter plekke dx verlaat binnen een hoek dep, ge
lijk is aan: 

p (x, <p) dxd<p, (Vgl57) 

De secundaire electronen treden uit het oppervlak volgens een cosinusvormige verdeling; 
hieruit volgt: 

[-1t 1t] p (x, <p) dxd<p = p (x, 0) dxd<pcos ( <p), <p e 2' 2 , {Vgl58) 

p (x, <p) = p (x, 0) cos (<p), {Vgl59) 

p 
1 

wordt gedefinieerd als het totale aantal electronen, dat het oppervlak verlaat per eenheid 
van lengte met: 

x x 
ï ï 

p 1 = J p (x, <p)d<p = p (x, 0) J cos (<p)d<p = 2p (x, 0), (Vgl60) 
-x -x 
2 2 

Hieruit volgt: 

1 
p(x,<p) = 2p,cos(<p), {Vgl61) 

Nu wordt eerst het aantal electronen T berekend, dat uit een gat komt (zie figuur 57), hier
voor geldt: 

(

w )'P", .. (x) 

T = J dx J p (x, <p) d<p 

0 cp",1• (x) 

(

w )'P., .. (x) 

= ~P1 J dx J cos (<p)d<p 

w 
2 

0 cp.,1.(x) 

= P,J (sin(<pmax(x)) -sin(<pmin(x)))dx 

0 

(Vgl62) 

(Vgl63) 

{Vgl64) 
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Figuur 57 

Uit figuur 57 volgt verder: 

en 

0 x w 
Parameters, die gebruikt worden in het 2-dimensio
nale model, dat de invloed van een ruw oppervlak 
op de waarde van ö beschrijft.. 

-x 
sin ( q> min) = 

Ji+i 

W-x 
sin ( q>max> = 2 2 

Jd + (W-x) 

Door nu V gl 65 en V gl 66 in te vullen in V gl 64 en de integraal op te lossen volgt: 

T = f.J,{Ji + ~ -d} 

(Vgl65) 

(Vgl66) 

(Vgl67) 

Als W>>d dan volgt uit V gl 67, dat T= p ,w zoals is te verwachten en als d>>W dan volgt, 
dat T=O. 

Aan de hand van figuur 58 wordt nu de bijdrage, U, berekend van de toppen van de gaten tot 
het totale aantal electronen, dat uit het materiaal, met een verruwd oppervlak, treedt; hiervoor 
geldt: 

w, 
U= Iö-

W,+W 
(Vgl68) 

Hierbij is I de primaire electronen stroom en ö is de intrinsieke waarde van het aantal secun
daire electronen, dat het materiaal verlaat per inkomend primair electron. Wen Wt zijn weer
gegeven in figuur 58. De bijdrage van de gaten, tot het aantal secundaire electronen is gelijk 
aan: 

88 

V= /ö-1 -{Ji+~-d} 
W,+W 

(Vgl69) 



Figuur 58 

~~ 

d 

r 

..... 
w 

Schematische weergave van de oppervlakte ruwheid, ge
bruikt worden 3 parameters: Wt is de breedte van de top, 
W de breedte van de bodem en d de diepte van het gat. 

Hieruit volgt dan uiteindelijk voor de totale effectieve secundaire electronen emissie-coëffi

ciënt Öeff: 

met: 

U+V d pr.d)2 
aett= -~- = fJ{1-B{1+-w-~UvJ +1ll 

B=~ 
W+W

1 

de gatbedeking en d/W de aspect ratio van de gaten. 

(Vgl70) 

(Vgl71) 
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