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Samenvatting 

Met Lage Energie Ionen verStrooiing (LEIS) wordt onderzoek gedaan naar het oppervlak van 
materialen. Orrx:lat het oppervlak beschadigd wordt als gevolg van de beschieting met ionen is het 
belangrijk om zo efficiënt mogelijk te meten. Vandaar dat de EARISS (Energy and Angle 
Resolved Ion Scattering Spectrometer) is ontworpen, welke in tegenstelling tot conventionele 
apparatuur de ionen over een breed hoek- en energiegebied accepteert. Na vele jaren van gebruik 
en ontwikkeling is het nu zover dat de belangrijkste verbeteringen aan de EARISS zijn voltooid. 

Bij mijn afstudeeronderzoek heb ik metingen gedaan om deze verbeteringen van de EARISS te 
testen. Het doel van de veranderingen was de azimutbale resolutie en de lineariteit te verbeteren, 
de gevoeligheid minder energie afhankelijk te maken en een fout in de afbeelding te verhelpen. Uit 
de metingen die ik hiervoor aan polykristallijn Cu heb gedaan is gebleken dat alle doelen zijn 
verwezenlijkt. 'hl is de azimutbale resolutie bijvoorbeeld verbeterd van 30" naar 8 •. De afbeelding 
is over het gehele azimutbale gebied binnen 0.1% lineair, de gevoeligheid is echter sterk 
hoekafhankelijk. Het energie spectrum is over de helft van het energie venster binnen 1% lineair, 
de gevoeligheid is in dit gebied constant. Deze specificaties zijn ruim voldoende voor 
struktuuronderzoek van materialen. Als test is hiervoor een meting aan Cu(110) gedaan waarvan 
de struktuur goed bekend is. Deze meting heeft de verbeteringen aan de EARISS bevestigd. 
Tevens is uit de meting aan Cu(llO) gebleken dat de meest gehanteerde neutralisatiemodellen te 
simpel zijn om de resultaten goed te beschrijven. 

Als laatste is adsorptie van Pt op Pd(110) bestudeerd als funktie van de temperatuur. De EARISS 
is hiervoor uitermate geschikt omdat de samenstelling van zowel de eerste als de tweede 
atoomlaag bekeken kan worden. De metingen zijn gedaan vanwege het belang van Pd en Pt in 
katalysatoren en dienen als aanvulling op het onderzoek dat bij de vakgroep FOG (Fysica van 
Oppervlakken en Grenslagen) aan PdPt legeringen wordt gedaan. Uit de resultaten blijkt dat Pt 
na adsorptie bij kamertemperatuur voornamelijk in de tweede laag gaat zitten. Tussen 
kamertemperatuur en 1100 K is de verhouding van de concentratie Pt in de eerste en de tweede 
laag 1:2. Op grond van alleen de hogere oppervlakte energie van Pt en de negatieve mengwarmte 
voor Pt in Pd wu alle Pt in de tweede laag moeten gaan zitten. Er spelen dus nog meer factoren 
een roL waar meer onderzoek naar gedaan zal moeten worden. Vanaf ongeveer 620K neemt de 
diffusie van Pt in Pd(llO) sterk toe. 



Dankwoord 

Mijn dank gaat uit naar iedereen binnen de FOG groep vanwege de prettige tijd die ik heb gehad 

tijdens mijn afstuderen. In het bijzonder bedank ik mijn begeleider Rob Bergmans en 
I 

afstudeerhoogleraar Hidde Brongersma. Verder wil ik Arnoud Denier van der Gon (zou ik anders 

doenals ik jou was), Rein Rumphorst (Stuk? Had je het maar niet aan moeten zetten) en Gerard Wijers (Ik 

heb nu de Nodus uit elkaar liggen .... dus die opdamper is pas over 5 minuten klaar) bedanken. 

Als laatste verdienen mijn ouders dank voor hun steun, 

Barry Moest 
Best, 5-12-'95 

1 We like to thank Vladim Glebovsky and Valery Semenov for growing the Pd crystal 



INHOUDSOPGAVE 

1 INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

2 LAGE ENERGIE IONEN VERSTROOIING ............................. 2 
2.1 Compositieonderzoek met behulp van LEIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
2.2 Structuuronderzoek met behulp van LEIS .......................... 4 

3 DE OPSTELLING .................................................. 5 
3.1 Inleiding .................................................... 5 
3.2 De EARISS ................................................. 6 
3.3 De TOF-SARS ............................................... 8 

4 VERBETERINGEN AAN DE EARISS .................................. 9 
4.1 Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
4.2 Algemene verbeteringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
4.3 De kanalenplaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
4.4 Meting pulshoogte distributie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
4.5 Meting van de energie dispersie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
4.6 De energie resolutie .......................................... 15 
4.7 De azimuth selector .......................................... 16 
4.8 De azimutbale resolutie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
4.9 Meting van de azimuth dispersie ................................. 19 
4.10 Correctie voor de azimutbale gevoeligheid ......................... 21 
4.11 Conclusies verbeteringen EARISS ............................... 22 

5 TEST STRUKTUURONDERZOEK MET EARISS ....................... 23 
5.1 Inleiding ................................................... 23 
5.2 Meting aan Cu(llO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
5.2 Vergelijking meting Cu(110) met simulatie ......................... 26 
5.3 Conclusies en discussie ........................................ 28 

6 ADSORPTIE VAN Pt OP Pd(llO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
6.1 Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
6.2 Metingen aan zuiver Pd(110) ................................... 30 
6.3 DePt-opdamper ............................................. 31 
6.4 Metingen aan Pt op Pd(110) .................................... 32 
6.5 Invloed temperatuur op Pt concentratie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
6.6 Invloed temperatuur op ordening ................................ 36 
6.7 Conclusies en discussie ........................................ 38 

Appendices 

A VOEDING DETECTOR EARISS ..................................... 41 
A.1 Ruismetingen aan de voor- en hoofdversterkers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 
A.2 Voeding EARISS detector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 

B SIGNAAL VERWERKING EARISS ................................... 42 

C Auger Elektronen Spectroscopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 

REFERENTIES ........................................................ 44 



1 INLEIDING 

Hechting en reakties van materialen met andere stoffen zijn voor een groot gedeelte afhankelijk 
van het oppervlak. Vandaar dat kennis van het oppervlak bij onder andere katalysatoren van groot 
belang is. De molekulen van de beginstoffen hechten zich bij katalysatoren namelijk aan het 
oppervlak (adsorptie) en worden dan gekraakten/of aan elkaar gezet waardoor het eindprodukt 
ontstaat. Omlat het oppervlak sterk van de bulk kan verschillen in samenstellingen/of struktuur 
wordt hier specifiek onderzoek aan gedaan bij de vakgroep FOG (Fysica van Oppervlakken en 
Grenslagen). Voor oppervlakte-onderzoek bestaan veel verschillende technieken. Door met een 
combinatie van deze technieken, die elk hun specifieke voordelen hebben, naar hetzelfde 
oppervlak te kijken is daar een beter begrip van te krijgen. De technieken zijn gebaseerd op 
interactie van het oppervlak met deeltjes of straling. Voorbeelden zijn LEIS (Lage Energie Ionen 
verStrooiing), DRS (Direkte Recoil Spectroscopie), AES (Auger Elektronen Spectroscopie), 
LEED (Lage Energie Elektronen Diffractie) en XPS (X-Ray Photo elektron Spectroscopie). De 
belangrijkste techniek binnen de vakgroep FOG is LEIS/DRS. Bij deze technieken worden 
(edelgas )ionen met een energie van 0.5-10 ke V op het oppervlak geschoten. Het energie-spectrum 
van de verstrooide en gerecoilde ionen en/of neutralen is een massa-spectrum, de hoek
afhankelijke verdeling geeft informatie over de locale struktuur van het oppervlak. 

Door de beschieting van het oppervlak met ionen wordt het beschadigd. Efficiënt meten is 
daarom noodzakelijk om de invloed van de beschadiging op de meting klein te houden. Bij de 
EARISS (Energy and Angle Resolved Ion Scattering Spectrometer) wordt gelijktijdig de 
hoekverdeling en een groot gedeelte van het energie-spectrum gemeten. Hierdoor is de EARISS 
efficiënter dan veel andere leis-apparatuur die slechts bij één energie en/of hoek meten. Door de 
meetgeometrie van de EARISS (er wordt naar teruggestrooide ionen gekeken) kunnen geen 
atomen gezien worden met een lagere massa dan het primaire ion. Voor atomen die net een hogere 
massa hebben is de gevoeligheid slecht. Om ook lichtere elementen, zoals bijvoorbeeld waterstof, 
te kunnen meten zit in dezelfde opstelling ook een TOF-SARS (Time Of Flight-forward 
Scattering And Recoiling Spectrometer). Bij de TOF-SARS wordt de vluchttijd van ionen en 
neutralen gemeten, welke afhankelijk is van de kinetische energie van de deeltjes na de botsing. 
Ook de atomen die door een binaire botsing met het ion uit het rooster worden geslagen 
(gerecoilde deeltjes) worden gemeten. 

Tijdens mijn afstuderen zijn een aantal aanpassingen aan de EARISS verricht. Deze aanpassingen 
hadden tot doel de azimutbale resolutie te verbeteren, de gevoeligheid minder energie afhankelijk 
te maken en het bereik te vergroten waarin het energiespectrum lineair wordt afgebeeld. De 
verbeteringen worden in hoofdstuk 4 beschreven. De resultaten van de verbeteringen worden in 
hetzelfde hoofdstuk getoond aan de hand van metingen van polykristallijn Cu. In hoofdstuk 5 
wordt een meting aan éénkristallijn Cu(llO) besproken. De struktuur van Cu(llO) is bekend, 
vandaar dat dit een geschikt kristal is om de EARISS te testen voor toekomstig gebruik bij 
struktuuronderzoek. In hoofdstuk 6 staan metingen van adsorptie van Pt op éénkristallijn Pd(110). 
De metingen zijn gedaan om het segregatiegedrag van Pt op Pd te bestuderen als funktie van de 
temperatuur. Er is een voor Pd(llO) gekozen omdat de fee( 110) struktuur het mogelijk maakt 
om met de EARISS zowel de eerste als de tweede atoomlaag te bestuderen. Pd en Pt worden veel 
gebruikt in katalysatoren voor bijvoorbeeld (de)hydrogenering van koolwaterstoffen. Omdat ook 
PdPt legeringen waardevolle katalysatoren zijn, wordt hieraan al onderzoek verricht binnen de 
vakgroep FOG. Mijn metingen kunnen als aanvulling op dit onderzoek gezien worden. 
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2 LAGE ENERGIE IONEN VERSTROOIING 

2.1 Compositieonderzoek met behulp van LEIS 

Figuur 2.1: 

Het principe van LEIS is eenvoudig. Er worden ionen (massa 11\on) met 
een bekende energie Ei op een oppervlak geschoten. Elk ion ondergaat 
één ofrreerdere binaire botsinging met atomen in het oppervlak (massa 
m.-), en verliest daarbij energie. Dit energie-verlies hangt af van de 
massaverhouding q = ~a tussen het ion en het atoom in het 
oppervlak, en de hoek e waarover het ion wordt verstrooid. Formule 1 
[BR091] geeft de verhouding tussen de energie van het invallende ion 
Ei en de energie van het ion na de botsing E5• 

Es = [cose + Jq
2
-sin

28] 2 

(l) 
Ei 1 + q 

Bij het afleiden van (1) is ervan uitgegaan dat er geen diffractie optreedt (de materiegolven van 
de ionen zijn veel kleiner zijn dan de interatomaire afstanden) en dat het atoom in het oppervlak 
stilstaat bij de botsing (interactie veel korter dan de vibratie tijd). 

Tijdens de interactie met het oppervlak kunnen de ionen een electron invangen, en dus 
geneutraliseerd worden. Vooral bij het gebruik van lage energie edelgas-ionen is de kans op 
neutralisatie hoog, vaak meer dan 95%. De kans dat een ion aan de tweede of nog dieper gelegen 
atoomlaag verstrooid wordt, en toch nog als ion de detector bereikt wordt hierdoor zeer snel 
kleiner. LEIS is daarom zeer oppervlakte-gevoelig. Als de ionen opbrengst voor een element in 
het oppervlak onafhankelijk is van de omringende atomen (geen matrix-effecten) is de ionen 
opbrengst evenredig aan de hoeveelheid atomen van dat element aan het oppervlak. 

... en 
C) 
c 
Q) .... 
.0 
a. 
0 
c 
Q) 
c 
0 

La 

Ta 

Au 

0+-~~~~~~~~~,_~~~~~~+-~~~~~~~~~~ 

300 500 700 900 1100 1300 1500 1700 1900 
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Figuur 2.2: Voorbeeld van een LEIS-meting [BR091] 
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Ook de energie ~van atomen die ten gevolge van een binaire botsing met het ion het oppervlak 
verlaten (recoils) is afhankelijk van de primaire energie van het ion, de strooihoek en de 
massaverhouding q tussen het ion en het atoom. In de onderstaande formule wordt het verband 
tussen Er en de energie van het invallende ion Ei gegeven [BR091]: 

E, = 4q cos26 

(1 +q)2 E. 
I 

(2) 

Deze formule geldt alleen voor o· ~ 6<90"' met e de hoek tussen de baan van het invallende ion 
en de baan van de recoil (strooihoek). Een methode waarbij ook de recoils worden gemeten is 
TOF-SARS. Bij deze techniek wordt de vluchttijd van het ion tussen het ionenkanon en de 
detector gemeten, welke onder andere afhankelijk is van de kinetische energie van het verstrooide 
of gerecoilde deeltje. In de onderstaande figuur staat een vluchttijd spectrum van verontreinigd 
Pd(llO). Het primaire ion kan in twee binaire botsingen met oppervlakte-atomen over dezelfde 
hoek verstrooid worden als bij een enkele botsing. Het energie-verlies is hierbij kleiner dan 
wanneer het ion in één keer over die hoek wordt verstrooid. Daardoor ligt bij een vluchttijd 
spectrum de dubbele botsingspiek voor de enkele botsingspiek Dat TOP-SARS een hoge 
gevoeligheid heeft voor lichte elementen zoals C,O en H is te zien aan de recoil pieken in de 
onderstaande figuur. 

700 
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Figuur 2.3: 
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Voorbeeldvan een TOF-SARS meting. Meting met 1.5 keV Ar• aan een vervuild Pd(llO) sample. 
Als gevolg van de vervuiling is het verschil tussen de enkele en de dubbele botsingspiek niet goed 
te zien. 
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2.2 Structuuronderzoek met behulp van LEIS 

Uit de hoekverdeling van verstrooide en/of gerecoilde deeltjes kan structuurinformatie gehaald 
worden. Wanneer een ion langs een atoom vliegt, wordt het als gevolg van de coulomb-interactie 
afgebogen. De grootte van de afbuiging is onder andere atbankelijk van de afstand tussen de baan 
van het ion en de hartlijn van het atoom, beter bekend als de botsingsparameter b (zie figuur 2.1 ). 
Verder is de afbuiging atbankelijk van de energie van het ion. Door de afbuiging ontstaat achter 
ieder atoom een gebied waar geen ionen komen, de schaduwkegel. Het afschermen van atomen 
door deze schaduwkegel heet shadowing. Als atomen niet gezien worden doordat de verstrooide 
ionen op hun weg naar de detector worden tegengehouden door andere atomen heet dit blocking. 

Shadowing Blocking 

Figuur 2.4: Het principe van shadowing en blocking. 

Aan de rand van de schaduwkegel is er een verhoogde ionen-dichtheid. Er ontstaat dus door de 
afbuiging aan de atomen een focussering van de ionen. Door bij een meting de primaire energie, 
de richting van het kristal en de hoek van inval goed te kiezen is het mogelijk om te focusseren 
op (verhoogde opbrengst botsingspiek) of onder (verhoogde opbrengst recoils) de atomen in het 
oppervlak. Door de condities waarbij blocking of shadowing optreedt te vergelijken met 
simulaties wordt de struktuurinformatie verkregen. 

Indien bij een meting de hoek van inval gelijk wordt gekozen aan de hoek van uittreden, wordt 
er gesproken van een meting in de spiegelreflectie mode. Als met laag energetische (0.5-1 0 ke V) 
ionen in een dichtgepakte richting gekeken wordt vallen de schaduwkegels over elkaar. Hierdoor 
lijkt het voor het ion alsof het niet aan een enkel atoom wordt verstrooid, maar aan de 
resulterende (gladde) potentiaal van alle atomen in het oppervlak. Door deze gladde potentiaal 
werkt het oppervlak als een soort spiegel voor de ionen, en is de opbrengst dus maximaal bij 
gelijke hoek van inval en reflectie. De gladde potentiaal wordt verstoord als het oppervlak ruwer 
wordt. Hierdoor neemt ook de opbrengst van verstrooide deeltjes sterk af. 

Figuur 2.5: 

Atomen 
Schematische weergave van de baan van een ion bij een meting in 
de spiegelreflex mode. 
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3 DE OPSTELLING 

3.1 Inleiding 

LEIS rrx>et plaatsvinden in een ultra hoog vacuüm (UHV) omgeving omdat anders een oppervlak 
binnen een fractie van de meettijd geheel verontreinigd is. De achtergronddruk in de hoofdkamer 
van de opstelling is ongeveer 10-10 mbar wat ruim voldoende is. Door combinatie van sputteren 
en verhitten kan een sample zuiver gemaakt worden. Bij sputteren worden (0.5-5 keV) Ar+-ionen 
scherend op het oppervlak geschoten, waardoor de atomen aan het oppervlak verwijdert worden. 
Sputteren wordt gedaan met behulp van een ionenbron die zich in het hoofdvat bevindt. Het 
sample kan worden verhit met een oventje onder het sample. Door een spanningsverschil tussen 
het sample en de oven aan te brengen kan nog extra vermogen aan het sample toegevoerd 
worden. De electtonen die vrijkomen uit de gloeidraad worden dan namelijk versneld en treffen 
met een hoge snelheid de onderkant van sample (e-beam verhitting). Een manipulator zorgt 
ervoor dat het sample in het hoofdvat verplaatst/geroteerd kan worden. Verder bevindt zich in 
dit vat een massaspectrometer waarmee het restgas in de bol kan worden gecontroleerd 
(RGA=rest gas analyse). Aan het hoofdvat is een LEED (Lage Energie Elektronen Diffractie) 
opstelling verbonden met een basisdruk van 10-10 mbar. Hiermee kan direkt worden gecontroleerd 
of het oppervlak van een sample na behandeling een goed geordende struktuur heeft. Het sample 
wordt met een sample manipulator tussen het hoofdvat, de LEED-opstelling, en de opslagruimte 
verplaatst. In de opslagruimte kunnen 6 samples in ultra hoog vacuüm bewaard worden. De 
EARISS en de TOF-SARS die zich in het vat bevinden, worden in 3.2 en 3.3 beschreven. In 
figuur 3.1 staat een schematische afbeelding van het hoofdvat waarin de belangrijkste onderdelen 
zijn aangegeven. 

TOF 
ionenbron 

Figuur3.1: 

EARl SS 

ionenbron 

massa-filter+ 
lenzen 

pompen +RGA 

TOF-detector 

Schematische weergave van het hoofdvat met daarin de EARISS en de TOF-SARS 
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3.2 De EARISS 

In figuur 3.2 is een schematische weergave van de EARISS getekend, voor meer informatie wordt 
naar [HEL86] en [ACK90] verwezen. Als eerste is er de ionenbron waar het gekozen gas wordt 

Figuur 3.2: 

Bron 

1 1 Massaill~ 

1~11~1 =aat 
Hoge weerstandslaag 

IIJiillil:ljllil IJOIIJIJiliilll 

DeEARISS 

Klmlenplaten 

Azimuth 
selector 

geïoniseerd en versneld tot 0.5-10 ke V. 
De ionen komen door een massafilter en 
door een aantallenzen waarmee de bundel 
gefocusseerd kan worden op het sample. 
De ionen die van het sample afkomen 
worden met behulp van een lens versneld 
(versnelspanning V3), en belanden in de 
analysator. De analysator bestaat uit vier 
rotatiesynnretrische platen. Door de juiste 
(hoog)spanning aan deze platen aan te 
bieden wordt er een pass-energie Epass 
gekozen. Alleen de ionen met een energie 
tussen Epass-5% en ~+5% komen door 
de analysator heen en kunnen de detector 
bereiken. De detector bestaat uit drie 
kanalenplaten en een collectorplaat. Een 
kanalenplaat bestaat uit een glazen schijf 
met daarin kanaaltjes die van binnen zijn 
bedekt met een materiaal dat een hoge 
weerstand en een hoge secundaire 
elektronen-emissie coëfficiënt heeft. Over 
elke kanalenplaat in de EARISS staat een 
spanning van ongeveer 600 V. Tussen de 
kanalenplaten onderling staat een spanning 
van 50 V, en over de driftruimte tussen de 
collector- en de laatste kanalenplaat staat 
een spanning van 200 V. 

Als er een ion op de eerste kanalenplaat valt, maakt het 
daaruit elektronen vrij, die elk binnen de kanalenplaat weer 
een wolk elektronen vrijmaakt. De elektronenwolk wordt 
versneld naar de tweede en de derde kanalenplaat waar deze 
nogmaals wordt versterkt. De wolk wordt in de driftruimte 
groter en komt dan op de collectorplaat Door het patroon 
van deze collectorplaat (zie figuur 3.3) is de positie van het 
ingevallen ion te bepalen. De collectorplaat bestaat namelijk 
uit twee soorten strippen, de E- en de <P-strippen. De set 
waarmee de energie wordt bepaald is constant als funktie Figuur 3.3: 

van de azimuth, maar de afzonderlijke strippen worden 

Schematische 
weergave van de 
collectorplaat 

breder vanuit het midden naar de rand van de plaat. De 
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breedte van de <1>-strips varieert als funktie van <1>, maar is voor de afzonderlijke strippen bij 
dezelfde azimuth gelijk. De hoeveelheid lading die vanuit de elektronenwolk op de strippen valt 
is atbankelijk van de breedte van die strip. Daardoor is de hoeveelheid opgevangen lading 
afhankelijk van de plaats waar de elektronenwolk op de collectorplaat terecht komt. Omdat de 
elektronenwolken niet allemaal even groot zijn, wordt er later genormeerd op de totale lading <bot. 
Q101 wordt bepaald uit de spanningsval over de laatste kanalenplaat op het moment dat de 
elektronenwolk deze verlaat. Door de kanalenplaten in ruimteladingverzadiging te laten werken 
is er een favoriete grootte van de elektronenwolken [CRU94]. Bij ruimteladingverzadiging is 
namelijk het aantal elektronen dat door een kanaal wordt afgegeven maximaal (bij die spanning 
over de kanalenplaat). Zonder verzadiging wordt de grootte van de wolken bepaald door een 
statistisch proces. Aan beide sets strippen is een ladingsversterker aangesloten (zie appendix B). 
De uitgangsspanning van iedere voorversterker (E,<I> en Qlol) wordt aan een hoofdversterker 
aangelxxien. Deze versterkers zorgen voor filtering en versterking tot voor de ADC's bruikbare 
waarden. De digitale waarden voor E en <I> worden rret behulp van een lookup-tabel gedeeld door 
de digitale waarde van de totale lading, en in een twee-dimensionele MCA (multi channel 
analyzer) geplaatst. De MCA is dus een 2D histogram. De triggering van de ADC's en de MCA 
wordt afgeleid van het <bot-signaal. Indien de ladingswolk die de laatste kanalenplaat verlaat niet 
groot genoeg is volgt er geen triggersignaal. De MCA wordt door een computer (HP 9000/425) 
uitgelezen, waarna de rreetgegevens verder verwerkt kunnen worden. Wanneer alleen het energie 
spectrum van belang is, worden de counts over alle azimuthkanalen bij elkaar opgeteld per 
afzonderlijk energie-kanaal. Op dezelfde manier worden de counts over de energiekanalen 
gesommeerd om het hoekafhankelijke spectrum te verkrijgen. 
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3.3 De TOF-SARS 

De TOF-SARS is als aanvulling op de EARISS zeer waardevol. Zo kan met de TOF-SARS 
gezien worden of een sample schoon is, of dat er verontreinigingen als C, 0 en H op zitten. Ook 
kan de TOF-SARS gebruikt worden voor het bepalen van de structuur van een oppervlak door 
bijvoorbeeld het meten van de opbrengst van gestrooide en/of gerecoilde deeltjes als funktie van 
de hoek van inval. Hieronder wordt een korte beschrijving van de TOF-SARS gegeven, een 
uitgebreide beschrijving is in [GRI93] te vinden. 

De ionenbron zorgt voor een constante bundel die in stukken gehakt wordt om de vluchttijd te 
kunnen meten van de verstrooide deeltjes en de recoils (ionen en neutralen). De ionenbundel 
wordt gepulst door afwisselend wel of geen spanning op afbuigplaten te zetten die zich voor een 
diafragma bevinden (zie figuur 3.5). Hiervoor wordt een pulsgenerator gebruikt. Deze 
pulsgenerator wordt ook gebruikt om een "stopwatch" te starten. De ionen in de bundel vallen 
op het sample en verlaten dan samen met de gerecoilde deeltjes het oppervlak. De deeltjes die de 
detector bereiken geven het vluchttijd spectrum. De detector van de TOF bestaat uit twee 
kanalenplaten en een collectorplaat De lading die op de collectorplaat valt, wordt door een 
ladingsgevoelige versterker omgezet in een spanningspuls. Deze spanningspuls wordt gebruikt 
om de "stopwatch" weer stil te zetten. De stopwatch is een TAC (Time to Amplitude Convertor), 
die een spanning afgeeft die evenredig is met de tijd tussen de start- en de stoppuls. Deze spanning 
wordt met een ADC omgezet in een digitale waarde en in een MCA geplaatst. De MCA wordt 
tijdens de meting uitgelezen door een personal computer. In tegenstelling tot de EARISS meet 
de TOF-SARS ionen en neutralen. Door de kleine strooihoek (6=35") is ook de TOF-SARS 
voornamelijk gevoelig voor atomen in het oppervlak. De hoek van inval a kan worden verandert 
door het sample te kantelen met behulp van de manipulator. 

Figuur3.5: 
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4 VERBETERINGEN AAN DE EARISS 

4.1 Inleiding 

Bij het begin van mijn afstudeerperiode waren net een aantal belangrijke aanpassingen aan de 
EARISS verricht. Deze aanpassingen hadden tot doel de azimutbale resolutie te verbeteren, de 
versterking minder energie afbankelijk te maken, een afwijking in de afbeelding te verhelpen en 
ervoor te zorgen dat de afbeelding in een groter energie gebied lineair zou worden. In dit 
hoofdstuk staan de veranderingen beschreven en worden de testmetingen getoond die ik gedaan 
heb naar de invloed van deze verbeteringen. 

4.2 Algemene verbeteringen 

Afdekken binnengebied detector 

Het gebied in de EARISS waar de voedingskabels lopen 
wordt met een schijfsegment (zie figuur 4.1) afgeschermd. 
Dezelfde afscherming wordt tevens gebruikt om het 
energiegebied te verkleinen tot 10% van de pass-energie 
(voorheen 12%). Dit is gedaan omdat de elektronenwolk 
volgens berekeningen gedeeltelijk naast de collectorplaat 
kan vallen. Dit gebeurt indien de wolk is veroorzaakt 
door ionen die met de maximale energie door de 
analysator zijn gekomen (de binnenkant van de detector). Figuur4.1: 

De driftruimte 

Afscherming 
energie-gebied 

Dodehoek 

Schematische weergave 
afscherming 

In de driftruimte dijt de elektronenwolk uit onder invloed van de ruimtelading en het verschil in 
richting waarmee de kanalenplaat werd verlaten. Als gevolg van het aangelegde potentiaalverschil 
gaat de elektronenwolk van de laatste kanalenplaat naar de collectorplaat Het is belangrijk dat 
het veld tussen deze twee platen zo homogeen mogelijk is. Hiervoor is aan zowel de binnen- als 
de buitenkant van de driftruimte een hogeweerstandslaag aangebracht. Deze staat in contact met 
de collector- en de laatste kanalenplaat In de eerdere opzet was alleen aan de binnenkant een 
hogeweerstandslaag aangebracht, en werd aan de buitenkant de potentiaal op drie punten constant 
gehouden met behulp van drie ringen aan een spanningsdeler. Verder is de ophanging van de 
laatste kanalenplaat kleiner gemaakt, waardoor het veld homogener wordt [CRU94]. 

Collectorplaat 

Het aantal sets strippen is verhoogd van 14 naar 15. Verder wordt de lading van de <!>-strippen 
nu aan de brede kant afgevoerd (zie figuur 3.3) in plaats van aan de smalle kant. Hiermee is de 
collectorplaat minder gevoelig voor doorslagen gemaakt. 
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Voeding detector 

In de oorspronkelijke opstelling werden alle spanningen voor de detector afzonderlijk vanaf een 
voedingskast naar de EARISS gebracht en daar gefilterd. De voeding wordt nu verzorgd door 
een spanningsdeler die zo dicht mogelijk bij het UHV -vat is geplaatst. Dit is gedaan om de ruis 
te verminderen en zo de noodzaak van zware filtering weg te nemen. Door de grote RC-tijden 
duurde het lang tot de spanningen stabiel waren. Verder werd door het verschil in RC-tijden de 
kans op doorslagen vergroot (aan/uitzetten & uitval voeding). De spanningsdeler werkt met een 
FUG-12500 hoogspanningsvoeding als stroombron. De huidige bedrijfsstroom is Idet = 0.81 mA. 
Het is nu mogelijk de EARISS binnen een halve minuut meetklaar te zetten. Het schema van de 
spanningsdeler en de ruismetingen daaraan staan in appendix A. 

4.3 De kanalenplaten 

In het oude ontwerp van de EARISS werden twee kanalenplaten gebruikt. De eerste kanalenplaat 
had rechte kanalen, terwijl de kanalen in de laatste plaat een hoek met de normaal ten opzichte 
van de collectorplaat maakten. De variatie in de hoek waarmee de ionen de wand van de eerste 
kanalenplaat raakten was de oorzaak van de energie-afhankelijkheid in de gevoeligheid [CRU94]. 
Ook werkte de kanalenplaat, uitgezonderd aan de randen waar de hoek van inval groter is, niet 
in verzadiging. Door de schuine kanalen veroorzaakte de tweede kanalenplaat een verschuiving 
van de totale afbeelding op de collectorplaat (zie figuur 4.2). De verschuiving kwam terug als een 
S-vorm in de metingen. Er is een tijd een software oplossing gebruikt om voor deze S-vorm te 
corrigeren. Doordat de kanalen van de laatste kanalenplaat nu loodrecht op de collectorplaat 
geplaatst zijn, wordt de verschuiving voorkomen. Door als eerste kanalenplaat een exemplaar te 
gebruiken met schuine kanalen wordt tevens voorkomen dat ionen ver kunnen komen in deze 
kanalenplaat Hierdoor werken de kanalenplaten nu wel in verzadiging, zoals aan de hand van de 
metingen getoond zal worden. 

Zij-aanzicht kanalenplaten en collectorplaat 

Afbeelding van Plaats waarion 
ingevallen ion inviel 

... t 

Bovenaanzicht collectorplaat met 
verschoven afbeelding 

Figuur 4.2: Het verschuiven van de afbeelding als gevolg van de hoek die de kanalen in de laatste 
kanalenplaat maken met de normaal op de collectorplaat. 
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~-------------------------------------------------------------------------------

In figuur 4.3 staat een meting aan GaAs die gedaan is voor de verbeteringen aan de EARISS. Ter 
vergelijking staat in figuur 4.4 een recente meting aan Pd. 
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1. De verschuiving van de afbeelding (de S-vorm) is verholpen door als laatste 
kanalenplaat een exemplaar te gebruiken waarvan de kanalen loodrecht op de 
collectorplaat staan. 

2. De gevoeligheid is sterk hoekafbankelijk. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt 
door de azimuth-selector. Bij metingen met behulp van een laser is namelijk al 
gebleken dat de azimuth-selector gestresst was in het gebied dat tegenover de 
dode hoek ligt. De stress zorgt ervoor dat de folie ter plekke iets vervormt 
waardoor er meer ionen worden tegengehouden. Een andere aanwijzing dat de 
azimutbale gevoeligheid wordt veroorzaakt door de azimuth-selector is dat bij de 
ERISS, die vergelijkbaar is aan de EARISS maar geen azimuth-selector heeft, de 
gevoeligheid veel minder hoekafhankelijk is. Er wordt, indien gewenst, voor de 
variatie in de gevoeligheid gecorrigeerd door een sample bij meerdere azimutbale 
posities te meten [BER93]. 

3. Het totale hoekbereik is met ongeveer 20° afgenomen tot 320°. Als gevolg van de 
lage gevoeligheid bij de lage azimuth kanalen wordt bij de metingen een bereik van 
ongeveer 270° gebruikt. Dit bereik is ruim voldoende. 
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4.4 Meting pulshoogte distributie 

Om te controleren of de kanalenplaten in verzadiging werken, is de pulshoogte distributie van het 
~-signaal gemeten. Indien de pulshoogte distributie de vorm heeft van een Gauss-kromme dan 
werken de kanalenplaten in verzadiging. In het andere geval zal de grafiek de vorm hebben van 
een afnemende e-macht. Het is belangrijk de hoofdversterkers zo in te stellen dat het grootste deel 
van de Qto1-signalen tussen 100 en 255 komt te liggen. Alle ladingswolken die groter zijn dan 
~=255 geven namelijk QIOt=256, zodat vanaf 255 de grootte van de ladingswolk onbekend is. 
Digitale deling door ladingswolken met ~<100 geeft aanleiding tot een inhomogene distributie 
[MEU88]. Aan de pulshoogte distributie in figuur 4.6 is te zien dat de kanalenplaten in 
verzadiging werken, en dat de hoofdversterker goed staat ingesteld. 
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--Meting, 51 V zeners tussen de kanalenplaten 

--Regressie, 51 V zeners tussen de kanalenplaten 

Meting, 90 V zeners tussen kanalenplaten 

--Regressie, 90 V zeners tussen de kanalenplaten 
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Pulsgrootte [kanaal#] 

Uit integratie van de gefitte funktie voor de 51 V zener blijkt dat 77% van het totale aantal counts 
binnen het gebied van 100<QIOt<255 ligt waarbinnen ze geaccepteerd worden. De pulshoogte 
distributie is bij gebruik van 90 V zeners beter. Omdat de ladingswolken al groter zijn dan de 
optimale 2 mm [ACK90] zijn de 51 V zeners tussen de kanalenplaten gezet. Bij gebruik van de 
90 V zeners zouden de elektronenwolken nog groter worden. Een testmeting van de energie 
dispersie (zie ook volgende paragraaf) bij gebruik van 90 V zeners bleek inderdaad een kleiner 
lineair gebied te geven. 
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4.5 Meting van de energie dispersie 

De energie-dispersie van de EARISS detector wordt bepaald door de verplaatsing van de 
koperpiek te meten als funktie van de versnelspanning V 3• De voeding van de versnelspanning kan 
op 10 V nauwkeurig worden ingesteld. Vanwege deze (on)nauwkeurigheid is de versnelspanning 
tevens gemeten met een hoogspanningsprobe (nauwkeurigheid van 0.1 V). In afbeelding 4.8 staat 
het energiespectrum voor 26 metingen aan een kopersample met 3 ke V Ne+, de versnelspanning 
is gevarieerd van 2.00 kV tot en met 2.25 kV. 
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Bij het maken van scan's over grotere energie-gebieden dan O.lO*Epass (bijvoorbeeld over 3 keV) 
wordt de naversnelspanning V 3 in stappen verandert tussen de metingen. Achteraf worden de 
metingen aan elkaar geplakt. Het is belangrijk dat de gevoeligheid van de detector in een zo groot 
mogelijk gebied constant is. Bij een groter bruikbaar energiegebied zijn minder metingen nodig 
en kan dus een lagere totale dosis worden gebruikt. Aan figuur 4.8 is te zien dat de hoogte van 
de koperpiek nagenoeg constant blijft in het gebied van kanaal65 tot en met 85. Dit komt overeen 
met een energiegebied van AV = 160 V (=helft energievenster). In een gebied van 250 V is het 
100gelijk om voor de gevoeligheid te corrigeren. De gevoeligheid is dus minder atbankelijk van 
de energie geworden (ter vergelijking lineair gebied 90V bij b.v. [HUP91] en [KRU92]). 
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In afbeelding 4.8 wordt de positie van de 63Cu-piek uitgezet als funktie van de naversnelspanning. 
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Binnen het gebied waarin de hoogte van de koperpiek constant is (160 V, zie figuur 4.7), blijkt 
de Cu-piek zich lineair te verplaatsen met de naversnelspanning V3 (in volts) volgens: 

(3) 

Met EO= (273± 4) en El = (140± 2) lNolt. Buiten dit gebied blijft de gemeten positie van het 
maximum constant door de verhoogde gevoeligheid aan de uiterste randen. Waarschijnlijk is het 
lineaire gebied nog iets groter dan 160 V. Dit zou gemeten kunnen worden door een smallere 
energie afbeelding door het venster te verschuiven. 

Het is aan de x-posities van de meetwaarden te zien dat het meten van de naversnelspanning bij 
het ijken geen overbodige luxe is. Bij het maken van scans zal V 3 met behulp van de computer 
worden ingesteld, en is de afleesnauwkeurigheid van de voeding dus van minder belang. 
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4.6 De energie resolutie 

De energie resolutie hangt mede af van de pass-energie van de analysator. Omdat de meeste 
metingen bij een pass-energie van 3 keV zijn gedaan, is alleen daarbij de energie resolutie bepaald. 
Er is gebruik gemaakt van 3 keV Ne+-ionen en een sample polykristallijn koper bij volledig 
geopende analysatorspleten (zie figuur 3.2). Met behulp van de bekende energie-dispersie worden 
de energiekanalen terug gerekend naar de energie waarmee het ion het sample verliet. V oor het 
energie-plaatje in figuur 4.9 is de ionen-opbrengst over de azimutb-kanalen bij elkaar opgeteld. 
De twee isotopen van koper (massa 63 en 65) zijn duidelijk te zien. De FWHM (Full Width Half 
Maximum) van de pieken is 40 eV. Deze resolutie komt in de buurt van de natuurlijke verbreding 
als gevolg van atoomvibraties en energieverlies bij inelastische botsingen. Het is dus overbodig 
om de analysatorspleten te knijpen om zo de resolutie nog te verbeteren. Volgens de meting is het 
energie-verschil tussen de twee isotopen gelijk aan 45 eV. Volgens de theorie is dit verschil gelijk 
aan 37 eV. De verhouding tussen de twee pieken is 33:67. Het voorkomen in de natuur van de 
isotopen is 31:69. Beide afwijkingen zijn acceptabel. 
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Het energie-spectrwn van koper, gemeten met 3 keV Ne• bij een pass-energie van EptU, = 3 keV. De 
bult bij 800 eV is onderdeel van de staart die ontstaat door de gesputterde deeltjes. 
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4.7 De azimuth selector 

De azimutbale resolutie wordt niet alleen bepaald door de resolutie van de detector zelf, maar ook 
door de ionen die met een spiraalbaan door de analysator heen gaan en dan de detector bereiken. 
Een ion krijgt een spiraalbaan op het moment dat het niet precies in het centrum (van de 
analysator) aan het sample wordt verstrooid. Dus spiraalbanen ontstaan a) doordat de bundel geen 

z 

<I>= <l>(z) 

\ 

Figuur 4.10: Oor sprong spiraalbanen 

punt maar een spot met eindige breedte is en b) op het 
moment dat de bundel niet in de hartlijn van de 
EARISS staat. 

In figuur 4.10 hiernaast is het pnnc1pe van de 
verbreding te zien in het geval dat de spot in de hartlijn 
van de EARISS staat. De ionen die niet in het centrum 
van de spot verstrooid worden, kunnen behalve een 
radiale ook een tangentiële snelheidscomponent 
hebben. Het impulsmoment van het ion blijft constant 
in de analysator. Daardoor is de azimutbale positie van 
het ion niet constant, wat aanleiding geeft tot extra 
verbreding van het azimutbale LEIS-spectrum. Een ion 
dat echter in het centrum van de spot wordt verstrooid 
heeft automatisch geen tangentiële snelheid, waardoor 
de azimutbale positie van dat ion constant blijft. 

De azimutbale resolutie wordt bepaald aan de hand van 
de FWHM van de pieken in het azimuth spectrum bij 
gesloten spleten van de EARISS, hier wordt op de 
volgende bladzijde iets dieper op ingegaan. In de 
voorgaande versie van de EARISS was de FWHM bij 
3 ke V pass-energie gelijk aan ongeveer 30". Om de 
effecten waar te kunnen nemen die door simulaties aan 
éénkristallen worden voorspeld is een betere resolutie 
gewenst. 

Om de azimutbale resolutie te verbeteren is de zogenaamde "azimuth-selector" in de EARISS 
geplaatst. De azimuth-selector bestaat uit 5 schijven die met welbepaalde verschillende onderlinge 
afstand boven elkaar staan in het veldvrije gedeelte van de analysator (dit is tussen de spleten van 
de analysator, zie figuur 3.1). In iedere schijf zitten 1593 spleten van 60 J.l.m breedte. De spleten 
die boven elkaar liggen fungeren als een kanaal waar de ionen doorheen moeten. Er is voor deze 
oplossing gekozen omdat het vrijwel onmogelijk is om kanalen van 60 J.l.m breed en 30 mm lang 
in een materiaal te maken. V oor het bereiken van UHV moet een opstelling na beluchting 
gedurende een aantal dagen tot 100"C-150"C verhit worden tijdens het afpompen. Bij het 
ontwerpen van de azimuth-selector [BRI] moest dus onder andere rekening gehouden worden met 
het uitzetten van de schijven tijdens uitstoken. De EARISS is tot nu toe vijf keer uitgestookt sinds 
de plaatsing van de azimuth-selector zonder waarneembare effecten op de metingen. 
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Schematische weergave van de werking van de azimuth-selector. 

In de bovenstaande figuur staat schematisch de werking van de azimuth-selector. Door het boven 
elkaar plaatsen van schijven met spleten worden kanalen gevormd waar ionen doorheen kunnen. 
De spiraliserende ionen worden echter door de schijven tegengehouden. In de onderstaande figuur 
staat een foto van een schijf zoals die in de azimuth-selector gebruikt wordt. 

Figuur 4.12: Schijf uit de azimuth-selector 
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4.8 De azimutbale resolutie 

Bij het bepalen van de azimutbale resolutie wordt de bovenste spleet (zie figuur 3.2) van de 
EARISS dicht gezet. Elke spleet bestaat uit twee ringen waarvan er één vertikaal verplaatst kan 
worden. In de ringen van de bovenste spleet zijn twee gaten gemaakt waardoor de pennen steken 
waannee bovenste ring van de onderste spleet bewogen wordt. Deze gaten hebben een effectieve 
openingshoek van 2° en liggen 105" van elkaar. Door de bovenste spleet dicht te draaien en een 
meting te doen aan polykristallijn Cu onstaan in het hoekafhankelijke spectrum twee pieken. Deze 
pieken worden gefit met behulp van Gauss-krommen om de FWHM te bepalen. In figuur 4.12 
staat de meting met 3 keV Ne+ aan polykristallijn Cu bij een pass-energie van Epass = 3 keV. Bij 
een andere pass energie is de resolutie mogelijk ook anders, maar vanwege het feit dat de meeste 
metingen zijn gedaan bij 3 ke V is alleen hierbij de resolutie bepaald. V oor de piek bij kanaal 70 
is de FWHM 8°, voor de piek bij kanaal47 is dit 6°. De resolutie is dus duidelijk beter dan voor 
het gebruik van de azimuth-selector (30°). De beoogde resolutie van de azimuth-selector was 1%, 
oftewel 3.6°. Als bedacht wordt dat de resolutie van alleen de collectorplaat ongeveer 3.6° is 
[IER93] en dat er versterkers en 8-bits ADC's gebruikt worden met in het totaal een maximale 
onnauwkeurigheid van ongeveer 3 °, is het duidelijk dat de azimuth-selector ruimschoots aan de 
verwachtingen voldoet. 
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Figuur 4.13: De azimuth verdeling van de verstrooide ionen bij gesloten analysatorspleten van de EARISS 
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4.9 Meting van de azimuth dispersie 

V oor de meting van de azimuth dispersie wordt een speciaal kopersample gebruikt met daarop 
een scherm waarin een spleet zit. Het scherm zorgt ervoor dat over een hoek van 180° de ionen 
de detector niet bereiken, het gedeelte daargelaten dat door de spleet van 0.1 mm komt. 

Sample-positie meting Sample-positie meting Sample-positie meting 

Figuur 4.14: Voorbeeld van hoekafhankelijke metingen bij verschillende posities van het sample 

Door het sample rond te draaien komt de afbeelding van de spleet telkens op andere 
azimuthkanalen te liggen. Door de plaats van de piek ( azimutbale kanaalnummer) te bepalen als 
funktie van de positie van het sample, is de azimuth dispersie te meten. 

1200 ~------------------------------------------------------~ 

-(/) 

Cl 
c: 
~ 
.0 
a. 
0 
c: 
Q) 
c: 
0 

1000 

800 

600 

400 

200 

0 

Figuur 4.15: 

30 40 

fl 
1\ 

A ~~. I' i!. ll !\ i . 

11 ll I I 
j l ll j 1 

I \ I I I ! 
I \ I I I \ 

, • I i 1· I I I 

I . I ' ! 
I 11 . I 1 
I I I \ i I. ' 
i . IJ !l 

~ .. I lj
1 

H l i 
\f I ~ j i 

' ~"iA"~~. i > 

50 60 70 

Azim uth positie [kanaal#] 

80 90 100 

Meting van de azimuth dispersie. De hoekverdeling is gemeten tussen <P=-360 ·en <P=-0 ·in stappen 
van .1<P= 5 •. Voor de duidelijkheid zijn er slechts 20 van de 72 metingen, en alleen het deel dat 
door de spleet wordt veroorzaakt, getoond. 
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In figuur 4.16 staat het kanaalnummer van de piekpositie als funktie van de azimutbale positie van 
het sample. 
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Figuur 4.16: Het kanaalnummer waar de spleet wordt afgebeeld alsfunktie van de azimuthale positie van het 
sample. Voor metingen bij l/1>270 •is de positie niet goed te bepalen als gevolg van het lage aantal 
counts. Voor l/1>320 ·ligt de afbeelding in de dode hoek. 

In de figuur is tevens een lineaire regressielijn getekend. Op de metingen zit in principe ook nog 
een kleine sinus (amplitude van 1.2 kanaal), welke veroorzaakt wordt doordat het scherm niet 
precies rond de hartlijn van de EARISS draait. Omdat deze sinus niet belangrijk is, is deze in de 
figuur reeds van de meetwaarden en de regressielijn afgetrokken. 

<I> kanaal = AO + Al *<I> (4) 

Met AO = (33.66 ± 0.04) en Al= (236.5± 0.2)*10.3 1/graad. 
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4.10 Correctie voor de azimutbale gevoeligheid 

De variatie in de azimutbale gevoeligheid is groter dan de te verwachten effecten in de metingen. 
Er zal dus gecorrigeerd moeten worden voor de azimutbale gevoeligheid. In principe kan er op 
twee manieren gecorrigeerd worden voor de azimutbale gevoeligheid. Bij de eerste manier wordt 
de gevoeligheid bepaald over het gehele gebied van de detector (alle energie- en azimuthkanalen), 
en worden de latere meting door deze gevoeligheid gedeeld. Deze methode heeft als eerste nadeel 
dat er voor ieder sample ook een geprepareerd ijksample nodig is. Verder is deze methode van 
normering niet robuust, een kleine verschuiving van de afbeelding in de azimutbale richting heeft 
het ontstaan van pieken in de genormeerde afbeelding tot gevolg. 

Vanwege deze nadelen wordt de azimutbale gevoeligheid gecorrigeerd door bij verschillende 
azimutbale posities te meten. Deze metingen worden met een programma teruggeschoven en bij 
elkaar opgeteld. Op deze manier zijn de metingen van de azimuth-dispersie ook teruggeschoven. 
Het resultaat staat hieronder. De piek bij <1>=160" wordt veroorzaakt door de spleet in het scherm. 
De beide andere pieken worden veroorzaakt door de kant van het sample zonder scherm. De 
FWHM van de piek is met 8" in overeenstemming met de eerder gevonden azimutbale resolutie. 
In feite is de resolutie zelfs nog iets beter. Er wordt namelijk niet voor de sinus gecorrigeerd door 
het programma. Deze sinus komt bij kristallen niet voor omdat deze, in tegenstelling tot het 
sample met het scherm, geen oorsprong bezitten. 
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Figuur 4.17: Het resultaatvan het software-matig terugdraaien en optellen van de 72 metingen die gebruikt zijn 
bij het meten van de azimuth dispersie. 
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4.11 Conclusies verbeteringen EARISS 

1. Doordat de kanalen in de laatste kanalenplaat evenwijdig lopen aan de normaal op de 
collectorplaat is de verschuiving van de afbeelding daarop opgelost. 

2. Door het gebruik van drie in plaats van twee kanalenplaten, waarbij de eerste kanalenplaat 
schuine kanalen heeft, werken deze nu wel in verzadiging. Bij de huidige instellingen ligt 
77% van het totale aantal counts tussen 100<Qtot<255 waarbij ze geaccepteerd en 
verwerkt worden. Door net zoals in de ERISS analoge delers in plaats van digitale delers 
te gebruiken zou dit gebied vergroot kunnen worden. De ladingswolken zijn zo groot dat 
er geen discretisatie (wolken < 2mm) veroorzaakt kan worden. De optimale grootte van 
2 mm zou bereikt kunnen worden door de driftruimte te verkleinen. 

3. Bij gebruik van een rechte eerste kanalenplaat was er een grote variatie in de hoek 
waannee ionen de wand van de kanalenplaat raakten. Hierdoor was de gevoeligheid sterk 
energie afuankelijk. Doordat de kanalen in de eerste kanalenplaat nu schuin staan is de 
gevoeligheid constant in de helft van het gebruikte energie venster. In dit energie gebied 
is de afbeelding binnen 1% lineair. 

5. De FWHM van de energie-spectra is 40 eV bij 3 keV pass-energie en volledig geopende 
analysatorspleten. Dit is ruim voldoende, wat betekend dat de metingen allemaal met 
geopende spleten gedaan kunnen worden zodat de ionen opbrengst maximaal is. 

6. Door het plaatsen van de azimuth-selector is de azimutbale resolutie toegenomen van een 
FWHM van ongeveer 30", tot beter dan 8" nu. Het uitstoken van de opstelling heeft geen 
waarneembare invloed op het gedrag van de azimuth-selector. 

7. De afbeelding van het azimutbale spectrum is binnen 0.1% lineair over het gehele 
azimutbale bereik (320"). 

8. De gevoeligheid is sterk hoekafhankelijk Bij metingen waarbij alleen het energie-spectrum 
belangrijk is maakt dit niets uit. Bij struktuurmetingen is de variatie in gevoeligheid groter 
dan de te verwachten effecten. Vandaar dat hiervoor gecorrigeerd moet worden. Deze 
hoekafhankelijkheid wordt waarschijnlijk veroorzaakt door (stress in) de azimuth-selector. 

9. Correctie voor de hoekafuankelijke gevoeligheid door bij verschillende azimuth posities 
te meten, en deze metingen softwarematig terug te draaien en op te tellen, levert 
bevredigende resultaten. Daarom is het manipulatorprogramma uitgebreid met een 
meetprogramma waarin opgegeven kan worden tussen welke posities gemeten moet 
worden, hoeveel metingen gedaan moeten worden, en hoe lang elke meting moet duren. 
Een meting duurt ongeveer 20 minuten (72 metingen*15 smeten+ 360 s draaien) 

10. Door de hoogspanning aan de detector aan te bieden middels een spanningsdeler die zo 
dicht mogelijk bij het vacuüm is geplaatst, is de ruis afgenomen waardoor niet langer 
zware filtering nodig is. Hierdoor is de detector sneller klaar voor metingen en minder 
gevoelig voor doorslagen. 
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5 TEST STRUKTUURONDERZOEK MET EARISS 

5.1 Inleiding 

Bij metingen met de EARISS wordt de struktuurinformatie uit het hoekafhankelijke spectrum 
gehaald. Wanneer bijvoorbeeld naar een open vlak van een kristal gekeken wordt, zoals het (110) 
bij een fee rooster, kunnen relatief veel ionen de tweede laag bereiken. De ionen die aan de eerste 
laag verstrooid worden, kunnen de detector vanuit alle azimuthale richtingen bereiken. De ionen 

Open richting 

Figuur 5.1: 

e 
e 

Atomm in de eerste laag 

Atomm in de tweede laag 

Bovenaanzicht: Het door atomen in de eerste 
laag blokkeren, doorlaten enfocusseren van 
ionen die aan de tweede atoomlaag zijn 
verstrooid. 

die echter aan atomen in de tweede laag 
verstrooid worden, worden in bepaalde 
richtingen door atomen in de eerste laag 
tegengehouden (blocking). De ionen die 
vlak langs de atomen in de eerste laag 
komen, worden daardoor gefocusseerd. 
Net langs de geblokkeerde richtingen is 
hierdoor een toename in de ionen 
opbrengst. Bij dit verhaal wordt geen 
rekening gehouden met (baan
afhankelijke) neutralisatie. Samenvattend 
is het signaal vanuit de tweede laag 
hoekatbankelijk en het signaal van ionen 
die aan atomen in de eerste laag zijn 
verstrooid niet. 

In figuur 5.2 hieronder staat een schematische weergave van het azimuthale spectrum zoals dat 
gemeten zou kunnen worden aan een oppervlak als hierboven (figuur 5.1). In de gesloten 
richtingen (C) kotren er geen ionen terug uit de tweede laag, in de open richtingen (A) en (B) wel. 
De pieken zijn hierbij het gevolg van de focussering . 
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Figuur 5.2: 
Azimutbale positie 

Schematisch voorbeeld azimuthale spectrum. 
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5.2 Meting aan Cu(llO) 

Na de plaatsing van de azimuth-selector is de azimuthale resolutie van de EARISS toegenomen 
van ongeveer 30" tot beter dan 8". Als testmeting voor het gebruik van de EARISS bij 
struktuuronderzoek is een Cu(110) sample genomen omdat de struktuur hiervan goed bekend is. 
In figuur 5.3 staat het Cu(llO) oppervlak [MAC]. 

[ÏlO] 

-[112] Atolren in de eerste laag 

Atolren in de tweede laag -[114] 

Figuur5.3: Schematische weergave van het Cu(llO) oppervlak in bovenaanzicht .. 

Het sample is zuiver gemaakt door het afwisselend met 2 ke V Ar+ te sputteren bij een temperatuur 
van 380"C en het sample gedurende 30 s te verhitten tot 400 ·c om het oppervlak te herstellen. 
Met de TOF-SARSis tussentijds gekeken of het sample nog verontreinigd was. Op het moment 
dat er na het annealen geen C, 0 en H meer konden worden waargenomen (<0.01 ML) is het 
sample bekeken met LEED. Hiermee werd bij 86 eV een scherp 1x1 patroon waargenomen op 
een lage achtergrond. De EARISS meting is vervolgens gedaan door het sample vanaf ~=360" 
in 85 stappen terug te draaien naar ~=0". Bij iedere azimuthale positie is er gedurende 15 s 
gemeten met 3 keV Ne+ bij 8 nA sample-stroom. De totale dosis die tijdens de meting op het 
sample is geschoten is dus 11 JlC. Om het oppervlak zo min mogelijk te beschadigen tijdens de 
meting is het sample 1.5 mm excentrisch geplaatst ten opzichte van de hartlijn van de EARISS. 
Op deze manier is de dosis verdeeld over een oppervlak van ongeveer 0.3 cm2

, wat neerkomt op 
een dosis van 2*1014 ionen/ent. Om te controleren of deze dosis toelaatbaar is, is hetzelfde sample 
nog een keer gemeten. Deze meting gaf hetzelfde resultaat, wat betekend dat de beschadiging van 
het sample weinig invloed heeft op de meting. 
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In figuur 5.4 staat de ionen opbrengst als funktie van de azimutbale positie. Er is geïntegreerd 
over alle energiekaneten van de Cu-piek. De vier maxima in de figuur corresponderen met de open 
[001] en [llO] richtingen van het Cu(110) oppervlak. De minima bevinden zich in de dichte 
[l12] en [112] richtingen. In de figuur staat tevens het gesimuleerde hoekafuankelijke spectrum. 
In de volgende paragraaf wordt wat dieper ingegaan op de simulatie, en de aannamen die daarbij 
gemaakt zijn. Een convolutie met een 8" gauss is uitgevoerd om de resolutie van de EARISS in 
rekening te brengen. De figuren zijn zodanig geschaald dat de bijdrage van de eerste laag voor 
beide gelijk is. De hoek tussen de minima is voor de brede pieken gelijk aan 109" ± 8", voor de 
smalle pieken is deze hoek gelijk aan 71" ± 8". Uit de verhoudingen tussen de roosterafstanden 
(1:1!2../2) is berekend dat deze hoeken gelijk zijn aan 109" en 71". 
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5.2 Vergelijking meting Cu(llO) met simulatie 

Voor de simulatie van een LEIS meting met de EARISS aan Cu(llO) is de SISS-92 (Simulation 
of Ion-Surface Scattering 1992) code gebruikt [SEV92]. De belangrijkste kenmerken van deze 
code zijn het rekenen tret binaire botsingen, de efficiëntie door het gebruik van een quasi-Monte 
Carlo trethode bij de simulatie (in plaats van de normale Monte Carlo methode) en de flexibiliteit 
door het gebruik van een object georiënteerde taal ( c++ ). Deze object georiënteerde opzet maakt 
het mogelijk om zonder veel problemen nieuwe methoden (zoals een andere ionenbron of 
detector) te implementeren. 

Bij de simulatie in figuur 5.4 is een ideale ionenbron en geen neutralisatie van de verstrooide ionen 
verondersteld. Hierdoor is de ionen opbrengst uit de tweede laag bij het model veel groter dan 
bij de meting. De maxima in de open richtingen ([001] en [llO]) worden wel door de simulatie 
gereproduceerd, net als de minima in de dichte richtingen ([112] en [112]). Bij de simulatie zijn 
de pieken aan weerszijden van het [T 1 0] maximum veroorzaakt door focussering van ionen aan 
atomen in de eerste laag (zie ook paragraaf 5.1). Door de kleinere onderlinge afstand tussen de 
atomen in de [llO] richting versmelten de twee pieken rond het [001] tot één. Bij de meting 
worden de focusseringspieken als gevolg van neutralisatie niet waargenomen. Het verdwijnen van 
deze pieken is niet toe te schrijven aan neutralisatie volgens een baanonafhankelijk model zoals 
dat van Hagstrum. De opbrengst van ionen uit de tweede laag zou wel afnemen, maar de 
hoekafbankelijke verdeling ervan blijft hetzelfde. In het model van Richard en Eschenbacher 
[RIC84] wordt de neutralisatiekans Rvaneen ion afhankelijk verondersteld van de afstand tot een 
atoom, in het model van Hagstrum wordt hiervoor de afstand tot het oppervlak genomen. 

-f R,(á)dl 

P + = e -~ met R
1
(d) = A e -ad 

(5) 

Ion Ion 

e e 
Oppervlak Oppervlak 

Figuur 5.5: Schematische weergave 
neutralisatiemodel Hagstrum 

Figuur5.6: Schematische weergave 
neutralisatiemodel Richard & 
Eschenbacher 

Bij het model van Richard & Eschenbacher wordt de overlevingskans p+ van een ion berekend 
door over zijn baan te integreren. Een rrxxlel voor de interactie tussen een ion en een atoom geeft 
de snelheid op ieder punt in die baan <Em +Epot=constant, Epot uit interactie) zodat de integraal in 
formule 5 geëvalueerd kan worden na de substitutie dt = dr/v. 
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Het nxxiel van Richard & Eschenbacher is reeds in de SISS-92 code geïmplementeerd. Er zijn een 
aantal simulaties gedaan met een verschillende waarden voor de afstand waarop de neutralisatie 
werkzaam is (a) en voor de grootte van de neutralisatiekans (A), zie formule 5. De variabele "a" 
wordt voornamelijk gebruikt om de vorm van het spectrum te veranderen, terwijl met "A" 
voorna.rrelijk de totale opbrengst verminderd wordt. Een grote waarde van "a" komt overeen met 
locale neutralisatie. Een kleine waarde van "a" geeft op grote afstand van het atoom al een 
neutralisatiekans. Er wordt in het model echter alleen gekeken naar het atoom waaraan het ion 
verstrooid gaat worden. Met "A" kan de grootte van de neutralisatiekans gekozen worden. Bij 
A=O is er geen neutralisatie. De simulatie waarvan de vorm het best overeenkomt met de meting 
staat hieronder. 

1500 

1400 

1300 

~ 1200 
c:: 
:::J 
0 
~ 1100 f/) 
0) 
c:: 
Q) .... ..a 1000 a. 
0 
c:: 
Q) 
c:: 900 0 

800 

700 

600 

Figuur5.7: 

0 
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Azimuthale spectrum van een meting met 3 keV Ne+ aan Cu(JJO ), samen met een simulatie van dit 
spectrum bij gebruik van een model met baanafhankelijke neutralisatiekans en. 

Er zijn een aantal belangrijke verbeteringen te zien ten opzichte van de simulatie zonder 
neutralisatie. De pieken op de maxima in de [001] en de [llO] richting als gevolg van focussering 
aan atmren in de eerste laag zijn verdwenen. Hierdoor is tevens de verhouding tussen de maxima 
in de [001] en de [110] richting verbeterd. Verder is de opbrengst van ionen die aan de tweede 
laag zijn verstrooid afgenomen ten opzichte van degenen die aan de eerste laag zijn verstrooid. 
Toch is de opbrengst uit de tweede laag nog duidelijk te hoog. 
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5.3 Conclusies en discussie 

1. Als gevolg van blocking bevat het hoekatbankelijke LEIS spectrum van Cu(110) maxima 
([llO] en equivalente richtingen) en minima ([112] en equivalente richtingen). De posities 
van de extrema zijn hetzelfde als bij de simulatie met de SISS-92 code zonder rekening 
te houden met neutralisatie. De simulatie laat op de randen van de maxima pieken zien als 
gevolg van focussering aan atomen in de eerste laag. Het verschil met de meting, waarbij 
deze focussering niet wordt gezien moet het gevolg zijn van baanatbankelijke neutralisatie. 
Baanonafhankelijke neutralisatie zou alleen een afname in het totale signaal veroorzaken, 
zonder het hoekatbankelijke profiel te verstoren. 

2. De huidige azimutbale resolutie van de EARISS van 8" is ruim voldoende om struktuur 
onderzoek te doen. Door het plaatsen van de azimuth-selector is het azimutbale spectrum 
iets beter geworden, en is het uit te sluiten dat het verschil tussen de meting aan Cu(110) 
en de simulatie te wijten zou kunnen zijn aan de resolutie. De verbetering van het 
spectrum uit zich in een meer symmetrisch profiel en smallere pieken in de [00 1] richting 
ten opzichte van eerdere metingen aan Ni(llO) [KRU92] en Cu85Pd15(110) [GRI93]. De 
FWHM van de smalle piek in de [001] richting is 32" bij de metingen aan Cu(110) tegen 
53" bij de metingen aan Ni(llO) en Pd(llO) voor het plaatsen van de azimuth-selector. 

3. Simulatie met het neutralisatiemodel van Richard & Eschenbacher in de SISS-92 code 
geeft een betere overeenkomst met de meting. Ten eerste is de opbrengst van ionen die 
aan de tweede zijn verstrooid afgenomen ten opzichte van de opbrengst van ionen die aan 
de eerste laag zijn verstrooid. Het belangrijkste verschil is dat de pieken in de simulatie 
nu ook verdwenen zijn. Als gevolg hiervan is de verhouding tussen de maxima in de [001] 
en de [llO] ook verbeterd ten opzichte van de simulatie zonder neutralisatie-effecten. De 
opbrengst van ionen die aan de tweede laag zijn verstrooid is echter nog steeds te hoog 
ten opzichte van de ionen die aan de eerste laag zijn verstrooid. 

Het neutralisatiemodel van Richard & Eschenbacher geeft bij gebruik in een simulatie met de 
SISS-92 code redelijke overeenkomsten met de meting aan Cu(110). Bij gebruik van een model 
waarbij voor het berekenen van de neutralisatiekans naar meerdere atomen gekeken wordt 
(intermediate model [VER90]) kan waarschijnlijk een nog betere overeenstemming gevonden 
worden. Van ionen die na verstrooiing aan een atoom (in de 2de laag) in de [001] of [llO] richting 
vliegen wordt de neutralisatiekans berekend ten opzichte van het dichtsbijzijnde atoom. De 
afstand tot het tegenoverliggende atoom, wat in de berekening niet wordt meegenomen, is echter 
bijna hetzelfde. De berekende neutralisatiekans in de [001] en de [T12] richting is dus te klein. 
De aanname van een hogere neutralisatiekans in de [001] en de [T12] richting zou de hoogte van 
het maximum ter plekke van de desbetreffende richting zakken, waardoor de simulatie beter 
overeen zou komen met de meting (zie figuur 5.7). In de toekomst kan eventueel gekeken worden 
naar neutralisatiemodellen die bestaan uit de combinatie van een kleine neutralisatiekans die op 
lange afstand werkt en een hogere neutralisatiekans die op korte afstand werkt. Het idee 
hierachter is dat de core elektronen voor neutralisatie op korte afstand zorgen en de elektronen 
in de buitenste schillen neutralisatie op grotere afstand veroorzaken. Omdat met de SISS-92 code 
de banen van ionen opgeslagen kunnen worden, is het mogelijk om achteraf een neutralisatiemodel 
te kiezen en daarmee de data van een meting de fitten. Het voordeel van deze methode is dat de 
simulatie slechts één keer gedaan hoeft te worden, zodat er bij het proberen van verschillende 
modellen veel tijd bespaard wordt 

28 



6 ADSORPTIE VAN Pt OP Pd(llO) 

6.1 Inleiding 

Zowel Pd als Pt nemen in de chemische industrie als (onderdeel van) katalysatoren een belangrijke 
plaats in. Ook de legering van Pd en Pt bezit interessante eigenschappen zoals birnetalische 
systemen die vaker vertonen, waaronder een hogere selectiviteit en een lagere deactivering van 
de katalysator. Bij de vakgroep FOG wordt hier onderzoek aan gedaan. Dit onderzoek is na de 
verbeteringen aan de EARISS uitgebreid met metingen aan dunne lagen Pt op Pd(110). Als eerste 
is gekeken naar de diffusie van Pt in Pd(llO) als funktie van de temperatuur. De resultaten staan 
in de volgende paragrafen. De EARISS is bij uitstek geschikt voor meting van segregatiegedrag 
vanwege het feit dat zowel de samenstelling van de eerste als van de tweede laag bepaald kan 
worden. Als eerste substraat is Pd(110) genomen. Het fcc(110) vlak is namelijk zeer open, zodat 
de ionen opbrengst uit de tweede laag maximaal is. In een later stadium zal waarschijnlijk ook nog 
onderzoek worden gedaan naar segregatie van Pt op andere vlakken. Hieronder staan een aantal 
gegevens van Pt op Pd die uit de literatuur bekend zijn. 

De roosterconstantes van Pd en Pt verschillen slechts 0.7% van elkaar. Dit verschil is klein en 
vormt dus geen belemmering voor laag-voor-laag groei [FL Y89]. AES (Auger Elektronen 
Spectroscopie, zie bijlage C) en UPS (Ultraviolet Photo-elektron Spectroscopie) metingen tussen 
80 Ken 300 Kaan Pt/Pd(lOO) [H., Y89] hebben aangetoond dat bij hogere substraat temperaturen 
de groei steeds meer op laag-voor-laag groei gaat lijken. Volgens de metingen gaat vanaf 150 K 
Pt op het Pd(lOO) oppervlak diffunderen. Hieruit is door Flynn een diffusie barrière afgeleid van 
ongeveer 40 kJ/mol ( intralaag diffusie). 

Ook S.L. Beauvais [BEA87] heeft met behulp van LEED (Lage Energie Elektronen Diffractie) 
en AES gemeten aan Pt op Pd(lOO). De resultaten van deze metingen lieten laag-voor-laag groei 
zien bij kamertemperatuur. Vanaf 350K-400 K trad intermixing van het oppervlak op. Een 
bedekking boven 0.3 ML Pt gaf aanleiding tot reconstructie van het Pt oppervlak (lx1 -> 5x1). 
De metingen laten diffusie zien van Pt naar de bulk vanaf 500 K. De temperatuur waarbij diffusie 
optreedt is afhankelijk van de bedekking. Bij een bedekking van ongeveer 0.5 ML Pt is de 
temperatuur waar diffusie begint 600 K Uit de afname van het Pt signaal (AES meting) als funktie 
van de tijd is voor dePt film een diffusie barrière van 190 kJ/mol berekend (interlaag diffusie). 

Voor een onderzoek met Xenon adsorptie aan Pt-Pd legeringen [WIL94] is een dikke laag Pt op 
Pd(llO) opgedampt. Dit oppervlak gaf een Pt(110)(1x2) reconstructie. Door verhitting van het 
sample zijn verschillende oppervlakte concentraties Pt verkregen. Bij een bedekking van 0.95 ML 
Pt werd met LEED behalve een (lx1) ook een (lx2) patroon waargenomen. 
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6.2 Metingen aan zuiver Pd(llO) 

Om het sample zuiver te krijgen is het afwisselend gesputterd met 2 ke V Ar+ bij een temperatuur 
van 870 Ken gedurende lOs verhit tot 1270 Kom het rooster te herstellen. Op het moment dat 
na het annealen geen C, 0 en H meer met de TOF-SARS werden waargenomen (<0.01 ML 
aanwezig) is de oppervlakte struktuur gecontroleerd met behulp van LEED. Behalve een wazig 
1x1 patroon op een lage achtergrond bevonden zich nog zeer scherpe spots op willekeurige 
posities. Na annealen tot 1320 K gedurende 15 s zijn deze spots verdwenen en bleef een scherp 
1x1 patroon over op een lage achtergrond In de onderstaande figuur staat een TOF-SARS meting 
aan het Pd( 110) sample die laat zien dat het oppervlak schoon is. 
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Figuur6.1: TOF-SARS meting met behulp van 1.5 keV Ar+ aan Pd(JJO) in de { D4]-richting. 
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6.3 De Pt-opdamper 

In dit hoofdstuk wordt de Pt opdamper besproken. Bij de 
rreeste simpele opdampers wordt het op te dampen materiaal 
om een W of Ta draad gewonden. Door een stroom door de 
draad te sturen wordt de temperatuur verhoogd. W en Ta 
vonnen met Pt echter een legering met een lager smeltpunt 
dan Pt zelf (2045 K). Dit betekent dat een opdamper kapot 
gaat op het moment dat Pt smelt. Het eerste ontwerp voor 
een opdamper [C0082] voldeed niet, waarna een aantal 
simpelere opdampers zijn getest. Het uiteindelijke ontwerp 
bestaat uit een Pt-band die tot net onder het smeltpunt wordt 

.__Flens 

.__Balg 

.__Flens 

verhit. De dampspanning is hierbij voldoende hoog om Pt op •1111-- Leeds 

te dampen. Het ontwerp staat hiernaast getekend, inclusief de 
balg waarmee de opdamper in de EARISS zo dicht mogelijk 
bij het sample (2.5 cm) geplaatst wordt. Het Pt is met behulp 
van een puntlas op de wolfram leeds bevestigd. Er is om twee 
redenen een bocht in de Pt band gelegd. De eerste reden is dat 
op deze manier het Pt in de buurt van de leeds koeler is. De 

~7711-:1·4---- Stralingsschenn 

..11111--- Wolfram leeds 

tweede reden is dat de weerstand iets groter wordt, zodat er Figuur 6.2: 
minder stroom voor hetzelfde vermogen nodig is. 

Schematische 
weergave opdamper 

De testrretingen van de opdamper zijn gedaan op een Si sample rret behulp van Auger Elektronen 
Spectroscopie in een andere opstelling. In de onderstaande figuur staat een AES meting aan 
schoon Si en aan hetzelfde Si sample na het opdampen van ongeveer 1.5 ML Pt. De opdamper 
is na de testmetingen in de EARISS geplaatst. Als gevolg van de variatie in de lengte van de Pt 
band is ook het benodigde vermogen per opdamper verschillend. Elke opdamper wordt geijkt 
door gedurende 15 minuten Pt op een polykristallijn Pd sample te dampen en dan de Pt 
concentratie rret de EARISS te meten. Bij normaal gebruik (0.75 ML/uur) is het mogelijk om in 
het totaal meer dan 10 ML Pt op te dampen voordat de opdamper instabiel wordt. 

90000~-----------------------~~-~ 

80000 
~ 

::::J 70000 
ni ..._. 

60000 
t1S 
t1S 50000 r::: 
0) 

ën 40000 
~ 

Q) 30000 0) 
::::J 
< 20000 

10000 

0 

Figuur6.3: 

0 25 50 

Energie [eV] 

AES meting aan Si voor en na het opdampen van Pt 

31 

--Si zonder Pt 
--Si met Pt 

75 100 



6.4 Metingen aan Pt op Pd(llO) 

Bij de testtretingen in de EARISS is er gedurende 15 minuten Pt op gedampt op een polykristallijn 
Pd sample en 60s gemeten met 3 keV Ne+. Vervolgens is er weer 15 minutenopgedampt bij 
dezelfde spanning en weer 60 s gemeten. Na de eerste keer opdampen is 0.080± 0.005 ML Pt 
gemeten en na de tweede keer 0.15± 0.01ML Pt. Hieruit is geconcludeerd datdePt opdamper 
goed werkt, en bij deze instellingen 0.08 ML per kwartier opdampt. In de onderstaande figuur 
staat een meting van Pt/Pd( 11 0). De meting is gecorrigeerd voor de azimuthale gevoeligheid en 
gedaan met een dosis van 2*1014 ionen/cnr. Een tweede meting zag er hetzelfde uit. De gebruikte 
dosis heeft dus weinig invloed op de meting. De verhouding tussen de ionen opbrengst van Pt en 
Pd uit de tweede laag is bepaald door de hoogte en het oppervlak van de maxima te vergelijken. 
Beide methoden gaven binnen de meetfout van 6% hetzelfde resultaat. De ionen opbrengst is 
hierna alleen nog maar bepaald door de hoogte van de maxima van Pd en Pt te meten. 
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Azimuthale leis spectrum van Pt op Pd(JJO). Er is gemeten met 3 keV Ne+ bij een pass-energie van 
3 keV. De dosis is ongeveer 2* 1014 ionenlclri'. Het Pt signaal is met 5 vermenigvuldigd. 
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6.5 Invloed temperatuur op Pt concentratie 

6.5.1 Hoekonafuankelijke meting Pt concentratie 

Na het opdampen van ongeveer 0.5 ML Pt is dePt concentratie gemeten als funktie van de 
temperatuur. Hiervoor is met de EARISS de verhouding tussen het Pd en het Pt signaal gemeten. 
De LEIS metingen zijn hoekonafuankelijk gedaan, in de opbrengst zit dus zowel een bijdrage uit 
de eerste als uit de tweede laag. De temperatuur van het sample wordt met een Ircon pyrometer 
gemeten. De uitlezing is op 10 K nauwkeurig, de systematische fout kan echter veel groter zijn. 
De metingen (3 ke V Ne+, 1013 ionen/ent) zijn om de 100 K gedaan zonder het sample af te 
koelen. Uit ijking aan polykristallijne samples is gebleken dat de gevoeligheid voor Pd binnen de 
meetnauwkeurigheid gelijk is aan de gevoeligheid voor Pt. De genormeerde ionen opbrengst van 
Pt wordt daarom als maat genomen voor dePt concentratie: 

8 = __ Y_Pt-'-.n __ 
Pt,n y + y 

Pt,n Pd,n 
(6) 

Y Pt.n is de opbrengst Pt uit laag n. Pas in de volgende paragraaf wordt verschil gemaakt tussen de 
opbrengst uit laag 1 en laag 2. De variatie in de noemer (de totale ionenopbrengst) is kleiner dan 
5%. In de onderstaande figuur staat dePt- en de Pd-concentratie als funktie van de temperatuur. 
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van 3 keV Ne+, EptU,= 3 keVen JOu ionenlori per meting. 
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Bij katrertemperatuur wordt er 0.42 ML Pt op het Pd(llO) gemeten. Bij toenemende temperatuur 
neemt de hoeveelheid Pt af, vanaf ongeveer 620 K neemt de hoeveelheid Pt zelfs sterk af. Om het 
kantelpunt te bepalen staan de metingen hieronder in een Arrhenius plot. 
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Figuur 6.6: Arrhenius plot van de concentratie Pt als funktie de temperatuur na het opdampen van ongeveer 
0.5 ML Pt op Pd(llO). 

Het snijpunt van de regressielijnen ligt bij 640± 10 K, hierbij neemt dus de diffusie van Pt in de 
bulk sterk toe (gezien de smelttemperatuur van 2045 Kis het onwaarschijnlijk dat Pt verdampt 
bij 640 K). Deze temperatuur is vergelijkbaar met de 600 K die door S.L. Beauvais is gevonden 
[BEA87] bij Pt/Pd(lOO). De afname van het Pt signaal is niet het gevolg van schade als gevolg 
van het meten zelf (preferentieel sputteren). Dit is gecontroleerd door na iedere meting het Pt 
signaal op een ongebruikt gedeelte van het sample te bekijken. 
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6.5.2 Hoekatbankelijke meting Pt concentratie 

Uit de voorgaande metingen blijkt dat Pt bij ongeveer 640 Kin de bulk Pd( 110) diffundeert. V oor 
de volgende reeks metingen is het Pd(110) opnieuw geprepareerd en 0.5 ML Pt op gedampt. De 
Pt concentratie van zowel de eerste als de tweede laag is bij kamertemperatuur en tussen 570 K 
en 770 K bepaald met behulp van hoekafhankelijke metingen met de EARISS. De temperatuur 
is tussen de metingen in stappen van 50 K verhoogd. Er is gemeten zonder het sample af te 
koelen. De dosis per meting (=één meetpunt in de figuur) is ongeveer 1014 ionen/cm2

• De totale 
ionen opbrengst uit de tweede laag (Y pt.2+ YPd,2) is binnen 5% constant over alle metingen. Dit 
betekend dat de relatieve gevoeligheid voor Pd en Pt uit de tweede laag gelijk is. 
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De concentratie Pt als funktie van de temperatuur na het opdampen van ongeveer een halve ML 
Pt op Pd(JJO). Dosis per meting 1014 ionenlcrrt. 

Wat direkt aan de meting opvalt is dat er meer Pt in de tweede laag zit dan in de eerste laag. De 
verhouding tussen de concentratie Pt in de tweede en de eerste laag is bij de metingen tussen 
570K en 770K ongeveer 2: 1. Bij kamertemperatuur bevindt zich naar verhouding iets minder Pt 
in de eerste laag (verhouding 1.5:1). De verhouding in signaal tussen de eerste en de tweede laag 
is 9:1. Hierdoor zou met een hoekonafhankelijke meting ongeveer 0.23 ML Pt gevonden worden 
in plaats van 0.55 ML (0.33 ML tweede laag + 0.22 ML eerste laag). 
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Figuur 6.8: Arrhenius plot van de concentratie Pt in de eerste en tweede laag als funktie van de temperatuur, 
na het opdampen van ongeveer 0.5 ML Pt op Pd( 110 ). 

Uit de snijpunten van de regressie-lijnen wordt weer de temperatuur bepaald waarbij Pt extra snel 
in de bulk verdwijnt V oor de eerste laag wordt een temperatuur van 620± 10 K gevonden, en 
voor de tweede laag is dit 630 K. De temperatuur waarbij de migratie van Pt uit de eerste en de 
tweede laag naar de bulk versneld plaatsvindt is binnen de meetfout gelijk aan eerder gevonden 
waarde bij de hoekonafhankelijke metingen. De lijn door de meetwaarden bij lage temperaturen 
wordt gerechtvaardigd door de hoekonafhankelijke meting. 

6.6 Invloed temperatuur op ordening 

Met behulp van hoekafhankelijke leismetingen met de EARISS is in de vorige paragraaf de lokale 
struktuur van Pt/Pd(llO) bekeken. TOP-SARS en LEED zijn gebruikt om de globale struktuur 
te bestuderen, de resultaten hiervan staan in deze paragraaf. Met LEED wordt na het opdampen 
van 0.5 ML Pt op het Pd(llO) hetzelfde lxl patroon waargenomen op een lage achtergrond als 
voor het opdampen. Blijkbaar wordt het Pd(llO) rooster door het Pt zonder veel verstoring 
voortgezet. Het 2xl patroon van Pt(llO) is, waarschijnlijk als gevolg van de lage bedekking, 
afwezig. 
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Er is een poging gedaan om de ruwheid van het oppervlak te bepalen met de TOF-SARS in de 
spiegelreflectie mode (zie paragraaf 2.2). De gedachte is hierbij dat de opbrengst van verstrooide 
deeltjes sterk afneemt als het oppervlak ruwer wordt. In figuur 6.8 staat de opbrengst van de 
botsingspiek als funktie van de temperatuur voor zuiver Pd(llO) en voor Pd(llO) met 0.5 ML 
Pt. De eerste metingen (a, b) zijn gedaan zonder het sample afte koelen. Bij de laatste reeks (c) 
is het sample telkens gemeten bij kamertemperatuur na verwarming tot de gewenste waarde. 
Reeks c is geschaald zodat de opbrengst bij kamertemperatuur gelijk is aan die van reeks a. Door 
verloop was de opbrengst bij deze meting namelijk iets lager. Bij hogere temperatuur bewegen 
de atomen met een grotere amplitude om hun evenwichtspositie. Hierdoor lijkt het voor de ionen 
alsofhet oppervlak steeds ruwer wordt bij toenemende temperatuur (loommg<<lvibratie• voor de ionen 
lijken de atomen stil te staan maar de vibratie zorgt voor een random uitwijking ten opzichte van 
de evenwichtspositie, welke groter wordt bij hogere T). De afname in opbrengst als gevolg van 
de stijgende temperatuur (reeks a&b) is groter dan de afname als gevolg van het opdampen van 
Pt (reeks c). Dit betekend dat het rooster na het opdampen van Pt nog steeds glad is (in de zin van 
inter atomaire afstanden). Het Pt gaat dus niet in kleine eilanden (<15Á) op het Pd(llO) zitten. 
Met SPA-LEED kan in de toekomst de groei van Pt op Pd(llO) beter bekeken worden. 

Bij T>850 Kis vrijwel alle Pt verdwenen. De opbrengst bij Pd(llO)Pt en schoon Pd(llO) bij hoge 
temperatuur zijn daardoor gelijk. Bij zuiver Pd(llO) verandert de opbrengst niet als het sample 
na verwarming bij kamertemperatuur wordt gemeten, deze metingen zijn daarom niet uitgevoerd. 
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6. 7 Conclusies en discussie 

1. Het is mogelijk om met behulp van een Pt band een stabiele opdamper te maken waarmee 
ten minste 10 ML Pt opgedampt kunnen worden. De opdamper werkt goed wanneer de 
spanning over de opdamper constant wordt gehouden. Het constant houden van de 
stroom door de opdamper leidt tot instabiel gedrag doordat de weerstand van de band 
hoger wordt bij toenemende temperatuur. 

2. Bij het opdampen van ongeveer 0.5 ML Pt op Pd(110) zijn bij LEED metingen dezelfde 
1x1 spots te zien op een lage achtergrond als bij de metingen aan zuiver Pd(110). Dit 
betekend dat het Pd(110) rooster zonder grote afwijkingen door het Pt wordt voortgezet. 
Dit is in overeenstemming met de resultaten van Wilierding [WIL94] die bij Pt/Pd(110) 
het 1x1 patroon waar heeft genomen. 

3. Metingen met behulp van de TOF-SARS in de spiegelreflectie mode laten zien dat het 
oppervlak van Pd(llO) na het opdampen van Pt nog steeds vlak is (op inter atomaire 
schaal). Het Pt zit dus niet in kleine eilanden op het Pd(110). Met SPA-LEED kan in de 
toekomst nog gekeken worden of het Pt misschien in grote eilanden op het oppervlak zit. 

4. De concentratie Pt aan het oppervlak van Pd(llO) neemt af als funktie van de 
temperatuur. Vanaf een temperatuur van ongeveer 630K (0.3*smelttemperatuur) verloopt 
deze afname extra snel. Dit is in overeenstemming met andere systemen waar dergelijke 
sprongen ook worden waargenomen bij ongeveer 1/3 van de smelttemperatuur (voorbeeld 
PtNi [WEI93] en Pt/Pd(100) [BEA87]). 

5. Direkt na het opdampen is de concentratie Pt in de tweede laag hoger dan de concentratie 
Pt in de eerste laag. Er treedt dus al uitwisseling tussen de eerste en de tweede laag op 
tijdens het opdampen. Dit is vergelijkbaar met Pt/Pd(lOO) [BEA87] waar vanaf 350 K 
intermixing is waargenomen. Door de gloeiendePt-band op 2.5 cm afstand zal het sample 
tijdens het opdampen verwarmd worden. De temperatuur die het sample hierdoor bereikt 
is niet precies bekend, gezien de metingen blijft deze echter onder 370 K. 

6. Het is nog niet duidelijk of het Pt meteen in de tweede laag gaat zitten. Uit een meting bij 
zeer lage bedekking (ongeveer 0.01 ML) lijkt het Ptvoornamelijk in de eerste laag te gaan 
zitten. Het is mogelijk dat bij het opdampen van meer Pt (0.5 ML) het sample voldoende 
verhit wordt door de opdamper om voor uitwisseling tussen de eerste en de tweede laag 
te zorgen. Een andere mogelijkheid is dat beneden een bedekking van 0.01 ML de extra 
energie als gevolg van Pt in de eerste laag (zie ook volgende bladzijde) nog niet ongunstig 
genoeg is om Pt naar de tweede laag te laten diffunderen. Dit is te controleren door de 
opdamper gedurende korte tijd (<<15 minuten) meer dan de gebruikelijke 0.75 ML/uur 
te laten opdampen en de Pt concentratie met de EARISS te meten bij een bedekking van 
<0.01 ML en een bedekking van ongeveer 0.5 ML. Ook kan een thermo-koppel in de 
opstelling geplaatst worden om de temperatuur te meten. Deze metingen zullen nog 
worden gedaan. 
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De oppervlakte energie van Pt (2430 erg1/cm2 [Kuus1) is hoger dan de oppervlakte energie van Pd 
(1977 erg/crrr[KUus1). Gezien de oppervlakte energie is het dus gunstig als Pd aan het oppervlak 
zit. De mengwarmte is negatiefvoor Pt in Pd, wat betekend dat Pd-Pt bindingen favoriet zijn ten 
opzichte van Pt-Pt en Pd-Pd bindingen. Bij een fcc(110) rooster is het aantal naaste buren in 
dezelfde laag 2 terwijl het aantal naaste buren in de boven- en onderliggende laag 5 is. Dit 
betekend dat er gestreefd wordt naar een "sandwich" opbouw: Pd Pt Pd, waarbij de eerste laag 
verrijkt is in Pd als gevolg van het verschil in oppervlakte energie. Deze opbouw is zowel 
berekend als gemeten bij PdPt legeringen ([KUI78]). Het normale model waarmee bij legeringen 
de samenstelling van de eerste laag wordt berekend (zie formule 7) is niet bruikbaar bij dunne 
lagen Pt op Pd( 11 0) vanwege het feit dat de bulkconcentratie van Pt nul is. 

X Pt 
1 

X Pd 
1 

X Pt __ v nm - sub +_g_(_v_)((X/dl-<X/~2) + _1 (X
1
Py _ (X

1
Pd)2 z (H Pz H Pd) t z +~ z ] 

= _b- e ZIOI RT RT zlol ZIOI (7) 
X Pd 

b 

X~aagelement is de concentratie. De sublimatiewarmte liub geeft na vermenigvuldiging met de 
verhouding verbroken bindingen/totaal aantal bindingen(= ZfZ.trt) de oppervlakte energie. De 
"regular solution parameter" Q is het verschil in bindingsenergie tussen Pt-Pd en het gemiddelde 
van Pt-Pt en Pd-Pd (mengwarmte). In PdPt legeringen is de concentratie Pt in de tweede laag 
slechts enkele procenten hoger dan de Pt concentratie van de bulk. Vandaar dat er een poging is 
gedaan om de gemeten concentratie in de tweede laag te defmiëren als "bulk" en met behulp van 
formule 7 de concentratie Pt in de eerste laag uit te rekenen bij kamertemperatuur. De Pt 
concentratie die op deze manier wordt berekend is te laag. Dit is goed te verklaren. Omdat de 
derde laag bijna volledig uit Pd bestaat zijn er meer Pd-Pt bindingen met de tweede laag dan in 
het geval van een legering. Hierdoor zijn er met de eerste laag minder Pd-Pt bindingen, wat 
betekend dat er minder Pd (=meer Pt) in de eerste laag zal zitten dan berekend. 

Er wordt nu aangenomen dat de derde laag volledig uit Pd bestaat, en dat er alleen interactie is 
tussen naaste buren. In dit geval kan de energie (als gevolg van de bindingen) berekend worden 
als funktie van de Pt concentratie in de eerste laag bij een gegeven totale hoeveelheid Pt. Een 
atoom in het fcc(llO) rooster heeft 12 naaste buren waarvan 2 in dezelfde laag, 4 in de laag 
daarboveni-onder en 1 in de laag die daar op volgt (1,4,2,4,1). Een atoom in de eerste laag heeft 
dus 5 verbroken bindingen en 1 binding met Pd. Een atoom in de tweede laag heeft 5 bindingen 
met Pd en 1 verbroken binding. Als voorbeeld wordt hieronder de bindingsenergie van een Pt 
atoom in de eerste laag gegeven (delen door 2 bij X1Pt vanwege dubbel tellen bindingen): 

Et= 5/12*~Pt + 1/12*Hpd-Pt + 2/12*[Xt*HmPt/2+Xtd*Hpc~-rtl +4!12*[Xt*~bPt+Xtd*HPd-rt1 

De energie wordt dus: Etot = Xt * Et + Xtd * Etd + Xt * Et + Xtd * Etd 

met: X1Pd = 1- X1Pt, X/d = 1- Xt en Xt = 8- X1Pt 8 =hoeveelheid opgedampt Pt 

zodat de energie volledig uit te drukken is in de concentratie van de eerste laag: X1 Pt 
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De totale bindingsenergie Etot wordt nu geminimaliseerd bij een bepaalde bedekking en waarden 
voor~ Pt, ~bPd en Hpd-Pt=(l\ub Pt+l\ub P")+O uit de literatuur ([BR091] en [KUI78]). Volgens 
het model is de energie minimaal als alle Pt in de tweede laag zitten. Het feit dat het energetisch 
gunstig is om lagen Pt en Pd afwisselend boven elkaar te hebben liggen, dat de derde laag uit Pd 
bestaat en dat de oppervlakte energie van Pt hoger is dan die voor Pd werken samen. Ook na het 
toevoegen van een entropie term (S) om de vrije energie Er= Etot- T*S te minimaliseren blijft het 
bij een totale hoeveelheid Pt van 0.55 ML het gunstigst om de tweede laag te vullen met Pt en de 
eerste laag volledig te vullen met Pd. Pas bij 1 ML Pt wordt het volgens dit model gunstiger om 
ook Pt in de eerste laag te hebben. De conclusie is dat het gebruikte model te simpel is. Bij het 
opstellen van een nieuw model geeft het toevoegen van een barrière waarschijnlijk een beter 
resultaat. 
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A VOEDING DETECTOR EARISS 

A.l Ruismetingen aan de voor- en hoofdversterkers 

V oorversterkers 

Als eerste is de ruis achter de voorversterkers gemeten (zie ook appendix B). Als er geen 
hoogspanning aan de detector wordt aangeboden, hebben deze versterkers voornamelijk last van 
brom Door de ontbrompotmeter in de voedingskast goed in te stellen en ontstoorcondensatoren 
te plaatsen op de punten A, B en G van de spanningsdeler (zie ook appendix A, afbeelding A.1) 
is deze ruis tot een acceptabel niveau te verminderen. De top-top waarden zijn 8 m V voor het Q1-

en hetE-signaal, en 18 mV voor het <P-signaal. Bij iedere wijziging in de spanningsdeler moet de 
ontbrompot opnieuw ingesteld worden. Als nu hoogspanning aan de detector wordt aangeboden 
komt er een ruis van 100 m V top-top op de Q1 -, E- en <P-signalen te staan. 

Hoofdversterkers 

De hoofdversterkers (canberra, type 2111, specs: ruis < 10 ~V) geven een ruis van 4 mV top
top. Deze ruis is lager indien de versterkers in een andere NIM-voedingskast gezet worden. Door 
de overbodige onderdelen uit de NIM-voedingskast te halen, is de ruis teruggebracht tot 2 mV 
top-top. Achter de hoofdversterkers bevinden zich delay-lines die een ruis van 4 mVtop-top 
veroorzaken. Deze ruis is niet weg te krijgen. Door echter de canberra 2111 hoofdversterkers 
extra te laten versterken, en na de delay-lines het signaal weer te verzwakken, is de invloed van 
de ruis in de delay-lines vermindert. HetE-signaal hoeft niet te worden vertraagd, en wordt 
daarom niet aangesloten op een delay-line. De verzwakkers leveren zelf geen ruis. De ruis van de 
voorversterkers wordt door het hoog- en het laagdoorlaatfilter van de hoofdversterkers verzwakt 
( tijdeonstantes 1:w en 1:dif). In de onderstaande tabel staan de instellingen van de hoofdversterkers. 
De metingen bij hoogspanning zijn gedaan bij een bedrijfs detectorstroom van Idet = 0.81 mA. Het 
ruis kan nog vermindert worden door extra filtering. Omdat de ruis echter acceptabel is, zou het 
voordeel van minder ruis niet opwegen tegen het nadeel van extra filters. 

Tabel A.1; 

trigger 

Q 

E 

<P 

Instellingen en ruis-niveau's van de canberra 2111 hoofdversterkers, gemeten 
achter de verzwakkers. N1 is het ruisniveau zonder, en N2 het ruisniveau met 
aanbieden van hoogspanning aan de EARISS-detector. Omdat de fine-gain geen 
schaalverdeling heeft, is deze in een tijdschaal gegeven van 0 tot 12 uur. 

serial # 1:inl 1:dif course fine N1PP N2PP 
(ns) (ns) gain gain (mV) (mV) 

20 20 30 2:00 2 2 

9912290 100 200 10 3:00 4 7 

0128223 200 200 3 9:30 3 4 

0492746 100 200 10 9:00 3 3 
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A.2 Voeding EARISS detector 
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FiguurA.l: Schematische voorstelling van de spanningsdeler waarmee de juiste hoogspanning aan de 
verschillende delen van de detector wordt aangeboden. 
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B SIGNAAL VERWERKING EARISS 

ADC 
cl> 

A4> 

Deling 

Collectorplaat 
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ADC 
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Vertraging 
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verwerking 

Trigger signaal 

FiguurB.l: 
Voorversterkers 

Schematische weergave van de signaalverwerking door de EARISS. 
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C Auger Elektronen Spectroscopie 

Hieronder wordt kort het principe van Auger Elektronen Spectroscopie (AES) beschreven, voor 
meer informatie wordt naar [HEM94] verwezen. Bij AES wordt het oppervlak van een atoom 

-beschoten met een elektronenkanon. Bij sommige atomen wordt daardoor een core-elektron uit 
zijn baan geschoten. De plaats die vrijkomt wordt gevuld met een elektron uit een hogere schil. 
Het energie verschil tussen de schillen zorgt ervoor dat een ander elektron uit een hogere schil zijn 
baan kan verlaten. De energie waarmee dit elektron het oppervlak verlaat is kenmerkend voor het 
atoom waaraan het elektron gebonden was en voor de chemische toestand waarin het atoom zich 
bevindt. 

Invallend 
elektron 

FiguurC.l: 

• 
• • 

• 

• 
• • 

? • -----.-o--
Vak:ature 

Schematische weergave van het Aug er proces 

Aug er 
elektron 

Door de elektronen opbrengst te meten als funktie van de energie wordt bepaald welke elementen 
zich aan het oppervlak (ruwweg de eerste 3-5 atoomlagen) bevinden. De gevoeligheid voor een 
element bij een bepaalde energie wordt uit een handboek gehaald.Vaak wordt in plaats van de 
opbrengst N de afgeleide naar de energie dN/dE uitgezet als funktie van de energie. Op deze 
manier is de positie van de pieken iets nauwkeuriger te bepalen. 
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