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Samenvatting 

Samen vatting 

Voor de ellipsometeropstelling zoals die in gebruik is bij de vakgroep FOG is een nieuw 
interface ontwikkeld. Een bestaand dataverwerkingsprogramma is volledig herschreven om het 
nieuwe interface aan te kunnen sturen en het programma uit te breiden met een aantal nieuwe 
functies. Calibratiemetingen zijn verricht aan een sample waar al eerder metingen aan verricht 
zijn. Deze metingen bleken goed overeen te komen. Daarna zijn metingen verricht aan samples 
met een siliciumsubstraat waarop gouddispersies zijn aangebracht. Hiermee is geprobeerd 
plasmanen aan te tonen. 
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Inleiding 

Inleiding 

Ellipsametrie is een niet destructieve optische techniek, die in de groep oppervlaktefysica 
voomarnelijk gebruikt wordt om groeiprocessen aan oppervlakken te bestuderen. Deze 
ellipsometer is van het roterende polarisator type. Met dit type ellipsometer kan niet met een 
vaste polarisatierichting gemeten worden. Met een andere optische techniek, differentiële 
reflectie spectroscopie (DRS) is dit wel mogelijk. De ellipsometeropstelling is een tijd terug 
omgebouwd zodat er zowel ellipsametrie als DRS metingen mee gedaan konden worden. 
T~idens dit ombouwen z~in destijds diverse problemen in de bestaande electronica ontdekt. Dit 
heeft geresulteerd in een nieuw ontwerp voor het toenmalige electronische meetsysteem. Dit 
nieuwe interface is intussen gerealiseerd. 

De afstudeeropdracht was het schrijven van een programma in Conder HP-UNIX- gebaseerd 
op een reeds bestaand programma voor het vorige interface - en het testen van de 
ellipsometeropstelling uitgerust met het nieuwe interface. De belangrijkste modificatie bestond 
uit het schrijven van de aansturing van dit nieuwe interface tussen ellipsometer en workstation. 
Verder is het programma met tal van opties uitgebreid en nu zeer gebruiksvriendelijk 
geworden. Zo is bijvoorbeeld een 'Intensilloscoop' ingebouwd waarmee het optimaal uitlijnen 
van een sample in de opstelling erg eenvoudig werd en de benodige tijd hiervoor drastisch 
werd gereduceerd. 

Ter controle van het programma zijn een aantal metingen verricht. Zo zijn eerst ~ikmetingen 
verricht aan een sample waarvan de gewenste spectra al bekend waren. De metingen bleken 
goed overeen te stemmen. Daarna z~in calibratiemetingen verricht aan samples met een 
siliciumsubstraat waarop gouddispersies z~in aangebracht. Hiermee is geprobeerd plasmonen 
aan te tonen. 
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Hoofdstuk 1 - Theorie 

Hoofdstuk 1 - Theorie 

§ 1.1 Ellipsometrische principes 

Licht wordt beschreven door een electramagnetische (e.m.) golf. De interactie van licht met 
materie wordt dan ook beschreven door zowel een electrische interactie als een magnetische 
interactie. In het algemeen is de magnetische interactie echter te verwaarlozen bij de electrische 
interactie. De reflectie van een e.m. golf zal dan ook in het algemeen door de electrische 
veldsterkte bepaald worden [2]. 

Wanneer linear gepolariseerd licht door een medium gereflecteerd wordt is het gereflecteerde 
licht over het algemeen elliptisch gepolariseerd zoals te zien is in onderstaande figuur 1.1. 

s 
refiecteó camponems 

)< ll. 
( ' 

figuur 1.1 - de polarisatie van licht verandert bij reflectie 

De electrische veldsterkte van aan een oppervlak reflecterend licht kan ontbonden worden in 
een component evenw~idig (11) aan het oppervlak en een component loodrecht (l_) op het 
oppervlak. Zo kan de electrische veldsterkte van het invallende (i) en van het gereflecteerde (r) 
licht beschreven worden met 

- - -
E.=E.II+E..l l l, I, (1.1) 

- - -en Er =Er,II+Er,.l (1.2) 
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Hoofdstuk 1 - Theorie 

De reflectie aan het oppervlak van een homogeen isotropisch materiaal kan volledig 
beschreven worden met behulp van de complexe amplitude reflectie coëfficiënten (r 11 en r J.) die 
horen bij de componenten van het electrische veld in de !I-richting en de _i-richting [11] 

E, 11 

r"=-E· 
i, 11 

Er,.L 
r.L =--

E..L I, 

of, met 81. en 8 11 de complexe fase van de betreffende reflectie coëfficiënt geschreven als 

en 

De complexe reflectiviteitsverhouding pis hiermee gedefmieerd als [3] 

r" ~~~ i(o -o.i) iA p = - = e " = tan lfl e , oftewel p = tan lf/· cos~ 
r.L r.L 

(1.3) 

(1.4) 

(1.5) 

(1.6) 

(1.7) 

De conventionele ellipsometrische hoeken lfl en ~ drukken de verandering in 
polarisatietoestand uit ten gevolge van de reflectie [1]. De amplitude verhouding van de 11-
veldcomponent en de l.-veldcomponent van het electrische veld wordt gegeven door tan lfl. De 
relatieve faseverandering van beide componenten wordt uitgedrukt door cos ~. Wanneer de 
toplagen dikker zijn dan de indringdiepte ö van de e.m. golf, zullen er geen reflecties van in het 
te onderzoeken materiaal optreden. In dit geval zijn alleen de reflecties van het interface van 
belang. Om tot een vergelijking te komen tussen de complexe relativiteitsverhouding p en de 
complexe diëlectrische functie e wordt gebruik gemaakt van dit zogenaamde tweefasen model. 

figuur 1.2 -reflectie en breking van een vlakke e.m. golf aan een ideaal oppervlak tussen twee verschillende media 
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De Presnel vergelijkingen geven de complexe reflectie coeffiënten r
11 

en r1. als functie van de 

complexe brekingindices n0 en n1 en de hoeken van !nval en 1ransmissie respectievelijk <I> i en 

<l>t: 

en 

Ook geldt de wet van Snellius 

n0 cos <I>; - n1 cos <I> t 

rl. = n0 cos <I>; + n
1 

cos <I> t 

n0 sin <I>; = n1 sin <I> t 

(1.8) 

(1.9) 

(1.10) 

Met behulp van de vergelijkingen van Presnel en Snellius kan een uitrukking gevonden worden 
voor de complexe brekingsindex iï1 van medium 1 als functie van de hoek van inval <I> i , de 

brekingsindex iï1 van het aangrenzende medium en de complexe reflectieverhouding p 

( )

2 

- - . l-p 2 
n1 = n0 sm <I>; 1 + -- tan <I>; 

l+p 
(1.11) 

waarbij de complexe brekingsindex gedefienieerd is als [5] 

(1.12) 

In deze vergelijking is e de complexe diëlectrische functie van het medium. Het reële deel van 
iï is de reële brekingsindex n. Het complexe deel staat bekend als de extinctie coëfficiënt en is 
direct gerelateerd aan de absorptie van licht. Uit bovenstaande formules volgt dat 

(1.13) 

en (1.14) 

Vergelijking (1.9) kan met behulp de twee bovenstaande vergelijkingen herschreven worden 
tot 

(1.15) 

De vergelijkingen ( 1.11) en ( 1.15) gelden alleen voor een oneindig kleine interfacedikte tussen 
twee homogene isotrope media. Als aan deze eis niet voldaan is, wordt gesproken van een 
effectieve of pseudo diëlectrische functie. 
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Hoofdstuk 1 - Theorie 

Uit vergelijking (1.8) blijkt dat er een hoek is waarbij de reflectie van de .l component 
minimaal is, bij deze hoek is de oppervlaktegevoeligheid van het experiment maximaal [7]. 
Substitutie van r n = 0 in de vergelijkingen (1.8), (1.9) en (1.10) geeft de volgende uitrukking 
voor deze zogenaamde Brewsterhoek [4] 

cl> - !2 tan Brewster - ( 1.16) 
no 

Bij de experimentele opstelling (zie § 2.1) wordt voor deze hoek van 68.3° genomen (dit is de 
optimale hoek voor metingen aan GaAs). 

§ 1.2 Differentiële reflectie spectroscopie 

Differentiële reflectie spectroscopie (DRS) is een optische meetmethode waarbij het verschil in 
reflectiviteit tussen een te onderzoeken sample en een referentiesample wordt bepaald. Deze 
methode werkt alleen als de optische eigenschappen van het sample veranderen door 
bijvoorbeeld opdampen [23] of oxidatie [22]. 

Door met een vaste polarizatie te meten kan de polarisatierichting van de invallende lichtbundel 
willekeurig ingesteld worden. De intensiteit van de gereflecteerde bundel, een directe maat 
voor de reflectiviteit kan nu met het array (zie figurr 2.1) gemeten worden. De analysator laat 
echter maar één polarisatierichting door terwijl de andere polarisatierichtingen ook bijdragen 
tot de totale intensiteit van de gereflecteerde lichtbundel. 

Aangezien de intensiteit I van een lichtbundel evenredig is met het kwadraat van de electrische 

veldsterkte Ë kan dit effect gecompenseerd worden door metingen bij twee loodrechte 
analysatorhoeken te doen (+45° en -45°). Voor een vlakke golf geldt [21] 

(1.17) 

met c de lichtsnelheid. Voor de twee metingen geldt dus 

(1.18) 

en ( 1.19) 

Met behulp van de stelling van Pythagoras is simpel in te zien dat de intensiteit van een 
willekeurige polarizatierichting bestaat uit de som van twee loodrechte metingen b~i +45° en -
45°. Er geldt nu dat 

(1.20) 
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dempingsfactor y iJ vertegenwoordigd de kans op overgangen naar alle andere quanturn 
toestanden. 
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In het algemeen wordt het DRS spectrum gedefinieerd door [6,18,19,22,23] 

2(R- Ra) 
= ·100% 

% (R+ Ra) 
(1.21) 

In deze vergelijking staan R en Ra voor de reflectiviteit van respectievelijk het te onderzoeken 
sample en het referentiesample. De reflectiviteiten worden gegeven door de intensiteit van de 
gereflecteerde lichtbundel I. Natuurlijk moet t~jdens het meten bij de twee verschillende hoeken 
van het te onderzoeken sample en van het referentiesample de intensiteit van het licht constant 
blijven. Wanneer dit niet het geval is moet er voor deze veranderde intensiteit gecorrigeerd 
worden (zie hiervoor ook§ 3.3.11). 

§ 1.3 Het absorptie mechanisme 

In deze paragraaf worden de klassieke absorptie theorieën beschreven van Lorentz en Drude. 
Lorentz beschouwde de electronen als onafhankelijke identieke isotrope harmonische 
oscillators, die gebonden zijn aan een kern. Door toevoeging van een visceuze dempingsfactor 
( y ) aan de bewegingsvergelijking wordt rekening gehouden met energieverlies. De 
resulterende diëlectrische functie voor zo'n systeem van gebonden electtonen is 

m2 
€ =1+ p 

gebonden mg - m2 - iy m 

waarin de plasma frequentie m~ gedefinieerd is als 

2 Ne2 
Q) =-

pmE 
a 

(1.22) 

(1.23) 

hierin is N de electronendichtheid, m de effectieve electronenmassa en e de lading van het 
electron. Als er meer dan één resonantiefrequentie ( mo ) mogelijk is, dan wordt zo'n zelfde 
term als in (1.22) toegevoegd voor iedere mogelijke frequentie. De term voor het gebonden 
electron kan ook quanturnmechanisch (q.m.) beschreven worden door middel van overgangen 
en excitaties van electronen. De vorm van deze q.m. formules is niet veel anders dan die van 
Lorentz (1.22), de interpretatie van de termen echter wel. Het q.m. equivalent van (1.22) is 

1 
~ m~fij 

€ gebonden = + L.J 2 2 · 
ij mij - m - zyij m 

(1.24) 

Waarin de resonantiefrequenties ru1 nu de energieën (gedeeld door 1i ) zijn tussen de 
begintoestanden i en de mogelijke eindtoestanden j. De sterkte van de oscillator fiJ 
vertegenwoordigd de kans op een excitatie van een begintoestand naar een eindtoestand. De 
dempingsfactor y iJ vertegenwoordigd de kans op overgangen naar alle andere quanturn 
toestanden. 
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Hoofdstuk 1 - Theorie 

In een materiaal met vrije electronen zijn de electronen echter niet gebonden maar vormen ze 
een vrij-eleetronen gas. Dit model zoals beschreven door Drude kan verkregen worden uit het 
model van Lorentz door de term met lUl weg te laten. De diëlectrische functie voor zulke vrije 
electronen wordt dan gegeven door 

(1.25) 

waarin mP nog steeds gegeven wordt door (1.23), maar nu met N de dichtheid van de vrije 
electtonen en m de effectieve massa van de vrije electronen. 

De term plasma frequentie refereert aan longitudinale oscillaties (plasma oscillaties) die 
optreden wanneer een e.m. veld aanwezig is met een zodanige frequentie dat € = 0. Als geen 
rekening wordt gehouden met demping (y = 0), dan vindt dit plaats voor m = OJp. Plasma 
oscillaties vinden hun oorsprong in de lange afstand correlatie van de electronen veroorzaakt 
door Coulomb krachten. In de q.m. worden plasma oscillaties gequantiseerd door het plasmon. 
Zo'n plasmon beschrijft niet één electron maar een aangeslagen toestand van een verzameling 
(cluster) van electronen. 

In werkelijkheid is de dempingsfactor ongelijk aan nul en de Drude vergelijking voor de 
diëlectrische functie verdwijnt voor de complexe frequentie ~-(iy/2). Plasma frequenties voor 
metalen liggen in het zichtbare en ultra-violette licht, de energie van de fotonen in dit gebied 
kan lopen van ongeveer 3 tot 20 eV. Voor de meeste metalen is bij kamertemperatuur y 
veel kleiner dan ~- Onder deze omstandigheid wordt een goede benadering voor de 
diëlectrische functie in het zichtbare en ultra-violette licht volgens Drude gegeven door 

(1.26) 

en (1.27) 

Vaak wordt € 2 verwaarloosbaar klein of nul verondersteld. Voor de meeste metalen is 
bovenstaande theorie volgens Drude niet goed genoeg. Naast de vrije electronen z~in er óók 
gebonden electronen aanwezig en die zullen het optische gedrag beihvloeden. De diëlectrische 
functie is dan een som van de vrije-electronen term volgens Drude en de gebonden-eleetronen 
term volgens Lorentz. 

§ 1.4 Oppervlakte plasmonen 

Zoals in de vorige paragraaf te zien was kunnen electron oscillaties in de vorm van 
longitudinale golven voorkomen in de bulk van een materiaal wanneer de diëlectrische functie 
verdwijnt (€ 1 = 0 ). Aan het oppervlak van een metaal kunnen gelijksoortige oscillaties 
plaatsvinden, deze worden - in tegenstelling tot de bulk plasmorren uit de vorige paragraaf -
oppervlakte plasmorren genoemd. Een oppervlakte plasmon is een oscillatie van het 
electronengas aan het oppervlak die gekarakteriseerd wordt door de exponentiële afname van 
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Hoofdstuk 1 - Theorie 

" de potentiaal <p die ermee samenhangt zowel naar de bulk toe als naar het omringende medium, 
en door een oscillerend gedrag langs het oppervlak [15]. Deze potentiaal qJ kan beschreven 
worden door 

(1.28) 

hierin is r 11 de plaatsvector, q 11 de impuls van het oppervlakte plasmon en z de loodrechte 
afstand tot het oppervlak zoals aangegeven in figuur 1.3 . 

. ·· ....... · · ..... ~ ...... ·· ...... ·· ...... ·· ...... .·· · ..... ·· ...... .·· ..... . ,, ,, '' .. .. ,, .. .. . 
( • ! • ! • ! • ! • ! • i • ! • ! • : 
'-..... _./'..... ..:\.... ...:'-.... ..:\..... ../'-.... ..:\ .......... ··/'..... . . ..''-.... ..: 

figuur 1.3 - definitie van z aan de hand van een schematische voorstelling van het metaalrooster 

In bovenstaande figuur stellen de zwarte bolletjes de kern voor en de gestreepte cirkel 
eromheen de buitenste electronenschil. 

Voor een metaal moet de z-component van de diëlectrische verplaatsing i5 = e Ê continu zijn 

bij de overgang van het metaal naar het omringende medium. Met E afgeleid uit qJ en met een 
oppervlakte plasmon frequentie Q);p (sp van Surface Plasmon) kan hieraan alleen voldaan zijn 
als 

(1.29) 

met e de diëlectrische functie van het metaal en Bm de diëlectrische functie van het omringende 
medium. Voor de overgang van metaal naar vacuüm houdt dit in dat e(mp) = -1. Voor een 
metaal met vrije electronen, gebruik makend van (1.26) en e 2 verwaasloosbaar klein 
verondersteld resulteert dit in een oppervlakte plasmon frequentie die gegeven wordt door 

(1.30) 

§ 1.5 Quasi-statische reactie van een bolvormig metaaldeeltje op een electrisch veld 

De toepassing van electrastatica vereenvoudigt het begrip betreffende het optisch gedrag van 
metalen clusters met R << À (met R de straal van een cluster). De positieve ladingen in de 
clusters worden verondersteld niet te bewegen en de negatieve ladingen (de conductie 
electronen) worden verondersteld wèl te bewegen onder invloed van een uitwendig electrisch 
veld. Daarom vindt er een verplaatsing plaats van de negatieve lading ten opzichte van de 
positieve lading wanneer een cluster wordt geplaatst in een uitwendig electrisch veld. Met 
behulp van de randvoorwaarden aan het oppervlak van het bolvormig metaaldeeltje kan de 
resulterende polarisatie van het gehele deeltje berekend worden [17]. Het inwendige veld is 

3em 
E.=Eo·-~-

' e+2e m 
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Hoofdstuk 1 - Theorie 

met daarin Em de diëlectrische constante van het omringende medium. 
De statische polarisatie van de bol die is gedefiniëerd als p=emaEo is 

(1.32) 

In het speciale geval van metalen geldt e (0) = -oo en dit leidt tot de klassieke statische 
electrische polarisatie ak1 van een metalen bol 

(1.33) 

Deze electrastatische oplossing is ook van toepassing op kleine bolvormige metaalclusters in 
een oscillerend e.m. veld in het quasi-statische gebied. In dit gebied ondervinden de clusters 
dan een ruimtelijk constante maar tijdàfhankelijke fase. In deze benadering vinden geen 
excitaties plaats ten gevolge van het magnetische veld. In vergelijking (1.31) en (1.32) kunnen 
e en e m dan vervangen worden door hun frequentieafhankelijke waarden e (m) en e m (m). 
Normaal gesproken wordtEm reëel verondersteld in het zichtbare gebied en is het mogelijk een 
resonantiefrequentie te vinden. 

Zowel het interne electrische veld van (1.31) als de polarisatie van (1.32) vertonen gedrag dat 
op resonantie lijkt wanneer 

(1.34) 

oftwel, wanneer 

(1.35) 

Dit houdt in dat e 1 negatief moet zijn voor de juiste fase relatie tussen het electrische veld en 
de polarisatie van het cluster. Alleen in het speciale geval dat e 2Cm) << 1 of dat de 
afhankelijkheid van de frequentie (de 2/dro) klein is (in de buurt van de resonantiefrequentie), 
kan de resonantiefrequentie gevonden worden door gebruik te maken van de conditie voor het 
minimum 

(1.36) 

Door dit in te vullen in ( 1.26) blijkt dat 

(1.37) 

De piekpositie en de breedte van de resonantiepiek worden bepaald door e 1 ( m). Steile e 1 ( m) 
spectra geven aanleiding tot nauwe resonantiepieken, terwijl brede e 1(m) spectra juist 
aanleiding geven tot brede resonantiepieken. 
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Hoofdstuk 1 - Theorie 

§ 1.6 Verbetering van de oppervlakte en grenslaag gevoeligheid 

Ellipsametrie geeft meteen informatie over een laag op een substraat, zelfs als deze laag erg 
dun is. Voor sommige metalen is het verschil in eigenschappen van het substraat en deze laag 
echter zo klein, dat deze laag moeilijk te detecteren is. De detectie van zo'n dunne laag kan 
verbeterd worden door een zodanig multi-layer substraat te gebruiken dat (bijna) wordt 
voldaan aan de anti-reflectie conditie voor de .i-component van het gepolariseerde licht, dit 
noemen we 'resonant spectroscopie ellipsometry'. In figuur 1.4 is zo'n sample schematisch 
weergegeven. Deze techniek werd voor het eerst beschreven door Theeten [24] en werd later 
ook gebruikt door J ans en Gemmink [25]. 

Dunne laag Au 

Si~ 394nm 

c-Si (1 0 0) 

figuur 1.4 - schematische voorstelling van een sample gebruikt voor resonant spectroscopie ellipsometry 

Bij de gebruikte golflengtes is de Si02 laag tranparant en er vinden meerdere reflecties in 
plaats. Deze reflecties geven aanleiding tot interferentie verschijnselen die resulteren in een 
anti-reflectie conditie voor de .i-component van het electruche veld b~i bepaalde golflengtes. In 
het geval waarbij r1. (bijna) gelijk is aan nul geldt dat ru >> r1. en dus dat tan lfl =I p I~ oo, 

terwijl de fase~ naar 180° gaat (cos~~ 0). 

..--. 
ëi) 
c.. -c 
~ 
I-

8 

1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 

Energy in eV 

figuur 1.5- gemodelleerd tan 'lfspectrum van het substraat uit figuur 1.4 (zonder goud) bij een hoek van 68.3° 
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(? -Q) 
"0 -0.4 -(J) 
0 
ü 

-1.0~_._ ........... ..____.__ ........... __.__.......__.....__........__...~_._____._~__,~__, 
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 

Energy in eV 

figuur 1.6- gemodelleerd cos d spectrum van het substraat uit figuur 1.4 (zonder goud) bij een hoek van 68.3° 

De eerste resonantie vindt plaats b~j een energie van 2.10 eV. De anti-reflectie situatie hangt 
sterk af van het oppervlak van het sample. De aanwezigheid van een erg dunne laag (zoals de 
laag Au in figuur 1.4) veroorzaakt een verschuiving van de energie waarvoor de resonantie 
optreedt en een afname van de tan lfl bij deze energie. Het dal in de cos A grafiek verandert b~j 
resonantie in een piek. 
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Hoofdstuk 2 - De Ellipsometer 

§ 2.1 - De experimentele opstelling 

In onderstaande figuur 2.1 is schematisch de experimentele opzet weergegeven van de 
"Spectroscopie Rotating Polarizing Ellipsometer" (of ProtS A Ellipsometer) zoals die in gebnrik 
is bij de vakgroep FOG. 

1024 Trlggor 
1ATP 

8Triaaer 
1 Alf>-

figuur 2.1 - FOG's Spectroscopie Rotati.ng Polarizing Ellipsometer 

Een geheel ongepolariseerde lichtbundel wordt geproduceerd door een argon cascade boog. 
De lichtbundel wordt met behulp van een roterend Roebon polarizarie prisma [8] lineair 
gepolariseerd. Na reflectie op het sample gaat het licht door een Glan-Taylor polarizatie 
prisma, de analysator. Op grond van symmetrie overwegingen (zie§ 2.2) kan de analysator in 
3 standen staan, namelijk +45°, 0° en -45°. Een prisma monochromator is toegepast om een 
1024 kanaais PtSi fotodiode array te belichten. 

Op de polarizator is een encoder schijf gemonteerd. Deze schijf levert de trigger- en 
startpulsen die het uitgangspunt vormen voor de timing van de gehele verdere data-acquisitie. 
Een kenmerk van het PtSi diode array is het feit dat de elementen hiervan verminderd gevoelig 
zijn voor UV-licht. Met behulp van een extra videoversterker wordt dit effect gecompenseerd. 
In het data-acquisitie interface (DAl) wordt het signaal gedigitaliseerd door een snelle 12 bit 
AD-converter. Na een volledige meting wordt de data naar een HP werkstation gestuurd. 

Het sample is gemonteerd in een ultra hoog vacuüm kamer met een druk van ongeveer 10"10 

mbar. Twee vensters leveren de optische verbinding naar het sample onder een hoek van 68.3°. 
Bij de montage is er op gelet dat birefringence effecten door stress in het materiaal minimaal 
zijn. Met behulp van een Knudsen cel kunnen oppervlaktelagen gegroeid worden. De 
temperatuur van het sample kan op lK nauwkeurig ingesteld worden voor temperaturen tot 
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ongeveer 500K. Hogere temperaturen kunnen met "direct-current-heating" of "electron-beam
heating" bereikt worden. 

§ 2.2 - Data analyse 

Het optische systeem van een ProtSA ellipsometer kan beschreven worden door het Stokes of 
Mueller matrix formalisme [ 1]. Op deze manier kan een uitrukking verkregen worden voor de 
lichtintensiteit per array-kanaal. Met behulp van een versterkingsfactor 11 wordt de efficiency 
van het array en de versterking van de electronica in rekening gebracht. Dit levert de volgende 
uitrukking voor de gemeten lichtintensiteit per diode (kanaal) op 

(2.1) 

Hierin is (1kanaoJ) de gemiddelde intensiteit, Pc is de polarizatiehoek voor ieder kanaal van het 

array, ac en as zijn genormaliseerde Foutier coëfficiënten en m P is de hoekfrequentie waarmee 

de polarizator ronddraait. De genormaliseerde Fourier coëfficiënten worden gegeven door 

cos(2A)- co~2lff) a = _____ __:___.:._ 
c 1- cos(2A) ·cos( 2lf/) 

(2.2) 

en 
sin(2A) ·sin( 2lf/) ·cos(~) 

a =----~~~-~ 
s I- cos(2A) ·cos( 2lff) 

(2.3) 

Deze twee coëfficiënten bevatten de gewenste informatie in de vorm van de beide 
conventionele ellipsometrische hoeken. Ook zijn ze een functie van de analysatorhoek A. 
Vergelijking (2.1) kan hiermee herschreven worden als 

(2.4) 

waarin 

(2.5) 

en a:= ac T}sin(2Pc )+ as1}cos(2Pc) (2.6) 

Deze stap is noodzakelijk omdat a; en a; eenvoudig door inverse Fouriertransformatie uit de 

gemeten grootheid /kanaal (t) te bepalen zijn. De twee onbekende parameters 1J en Pc moeten 

apart gemeten worden. Een eenvoudige manier om dit te bereiken is het uitvoeren van een 
meting waarbij de polarizatie-as van de analysator in het vlak van inval staat. Substitutie 

van A = oe in vergelijking (2.2) en (2.3) levert immers ac0 = 0 en as0 = 0. Een meting bij deze 

analysatorhoek van oe wordt een reference spectrum genoemd. In dit geval geldt (vgl. 2.5 en 
2.6) 
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ref a= a;0 = 7Jcos(2~) (2.7) 

en ref b = a;0 = 7Jsin(2~) (2.8) 

Uit deze twee vergelijkingen kunnen de twee onbekenden 7J en Pc voor ieder afzonderlijk 
kanaal van het array eenvoudig bepaald worden. Zo wordt 7J gegeven door 

(2.9) 

Nu kunnen D:c en as (vgl. 2.2 en 2.3) bepaald worden uit een meting b~i een analysatorhoek die 
niet in het vlak van invalligt (A -:t 0°) en uit de beide referentie spectra ref a en ref b. Uit de 

verge~ikingen (2.2) en (2.3) volgt direct dat de bepaling van 'Ijl en ~ zeer eenvoudig is b~i een 
analysatorhoek van +45° of -45°. Aangezien a:5 = a:5 en as+4S = as-45 kunnen de metingen 

bij deze twee analysatorhoeken gecombineerd worden. Het is aangetoond dat op deze manier 
Ie orde fouten in de optica onderdrukt worden [9,10,12]. Het zogenaamde residue voor ieder 
afzonderlijk kanaal van het array wordt gegeven door 

(2.10) 

Uit de combinatie van vergelijking (2.2) tot en met (2.9) volgen nu direct D:c en as 

1 ( 1 1 ) ac = -2 . ac . ref a+ as . ref b 
1J 

(2.11) 

en I ( I I ) as = -2 . as . ref a - ac . ref b 
1J 

(2.12) 

De twee coëfficiënten a; en a; kunnen door inverse Fouriertransformatie uit de gemeten 

lichtintensiteit per diode bepaald worden (vgl 2.4). Aangezien het gemeten signaal in het ideale 
geval alleen een 0 en een 2m component bevat kan deze inverse transformatie zeer efficiënt 
uitgevoerd worden door gebruik te maken van een mathematische bewerking die bekende staat 
als "Hadamard's rule" [11]. In de onderstaande figuur is het gemeten signaal !kanaal (t) 

schematisch weergegeven. 
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0 
__ ......... t 

figuur 2.2 - De vier sectoren Sn waarin het meetsignaal opgedeeld kan worden 

Zoals bovenstaande figuur al laat zien, kan één optische cyclus in vier sectoren opgedeeld 
worden. Integratie over deze vier opeenvolgende 7d4 perioden levert vier waarden S1 tot en 
met S4• Deze integratie vindt al plaats in de fotodiodes gedurende de belichting. Na uitlezen 
van een array kanaal begint de integratie opnieuw. Deze gefutegreerde waarden vormen dus 
het eigenlijke gemeten signaal. Per diode uit het array geldt nu 

(n= I ,2,3,4) (2.13) 

Tevens is per definitie 

m Jmp m 4 

(I kanaal J = _P · f I kanaal (t) dt = _P · L S 11 

7r 0 7r n=l 

(2.14) 

Gebruik makend van de vergelijkingen (2.4), (2.13) en (2.14) wordt een uitdrukking gevonden 
voor iedere meetwaarde S". Voor bijvoorbeeld S1 is deze uitdrukking gegeven door 

S = -+-c +-s ·:LS (
I a' a') 4 

I 4 27r 27r n=l 
11 

(2.15) 

Door de vier uitdrukkingen te combineren kan een eenvoudig verband "Hadamard' s rule" 
tussen de vier meetwaarden S" en de beide Fourier coëfficiënten afgeleid worden. Dit verband 
wordt gegeven door 

(2.16) 
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en (2.17) 

Samengevat bestaat een meting uit het bepalen van S1 tot en met S4. Het combineren van de 
metingen bij de analysatorhoeken +45° en -45° levert de mogelijkheid om de invloed van eerste 
orde fouten in de optica te minimaliseren. Met behulp van de vergelijkingen (2.16) en (2.17) 
kunnen nu de waarden voor de beide Fourier coëfficiënten bepaald worden. De conventionele 
ellipsometrische hoeken kunnen dan eenvoudig gevonden worden door de vergelijkingen (2.2) 
tot en met (2.9), (2.11) en (2.12) toe te passen. De polarizatiehoek van ieder array-element 
(Pc) moet echter eerst bepaald worden door het meten van een referencespectrum. Uit de op 
deze manier gemeten conventionele ellipsometrische hoeken 1f1 en L1 kan nu de effectieve 
diëlectrische functie met behulp van vergelijking (1.15) berekend worden. 
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Hoofdstuk 3 - Handleiding bij ELLIPS 

§ 3.1 -Bedoeling en opzet van het programma 

De bedoeling van het programma is om van het in de UHV kamer geplaatste sample (zie figuur 
2.1) een aantal materiaaleigenschappen te bepalen zoals de complexe diëlectrische functie E , 

de complexe brekingsindex iï, de cos 11 en de tanlfl (zie hoofdstuk 1). Daartoe moet een 

aantal maal het array (van 1024 kanalen) worden uitgelezen (zie voor technische details 
Appendix B) bij verschillende standen van de polarisator. De opzet van deze handleiding is om 
de werking van het programma ELLIPS in die volgorde uit te leggen zoals er ook in de 
praktijk mee gewerkt wordt en niet in bijvoorbeeld chronologische volgorde van de opties uit 
het hoofdmenu van het programma. 

§ 3.2 - De versterking 

Wanneer we de intensiteit bekijken van het aan het aan het sample gereflecteerde licht dan 
meten we (zonder versterking, zie verderop) iets dat veel weg heeft van de onderstaande 
grafiek. 

4<100 

3500 

3000 

~ 2500 

8 2000 

1500 

1000 

500 

0 
0 800 1000 

figuur 3.1 -voorbeeld van een grafiek van de intensiteit uitgezet tegen array-kanaal 

Duidelijk is te zien dat voor de hogere kanaalnummers (> ±700) de intensiteit erg laag wordt 
en de meting daardoor in dat gebied onnauwkeuriger. Om aan dit probleem tegemoet te komen 
is het mogelijk het signaal dat uit de videoversterker komt vanaf een 6-tal kanalen (stand 
a,b,c,d,e of f) tot en met kanaal 1024 te versterken met een bepaalde factor (1,3 of 10). 
Wanneer we nu de intensiteit meten voor bijvoorbeeld een versterkingsfactor 10 vanaf stand a 
(kanaal 256) van het zelfde sample dan ziet dat er uit zoals in figuur 3.2. 

4000 
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8 2000 
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1000 
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0 800 1000 

Channel nUITtier 

figuur 3.2- voorbeeld van een grafiek van de intensiteit uitgezet tegen array-kanaal mèt versterking 
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Bovenstaande versterking van het signaal komt de gevoeligheid van de meting in dat gebied 
ten goede. Hierboven is meten onderstreept weergegeven omdat wat we meten niet is wat we 
op het scherm zullen zien. Op het scherm zien we (bij meting van de intensiteit) géén verschil 
tussen een meting mèt en een meting zànder versterking (dus we zien iets dergelijks als in 
figuur 3.1 en niet zoals in figuur 3.2) omdat het programma voor de versterking automatisch 
corrigeert (wel zelf correcte parameters invoeren, zie § 3.3.3). Er wordt "achter de schermen" 
echter wel gerekend met de meetdata van het versterkte signaal. De reden dat er 
(softwarematig) gecorrigeerd wordt voor de (hardwarematige) versterking is dat alleen dàn de 
grafiek de juiste representatie geeft van de werkelijke intensiteit. Alleen met de ingebouwde 
"Intensilloscoop" (zie§ 3.3.12) is het ook mogelijk het effect van versterking te laten zien. 

§ 3.3 - Werking van het programma 

1 - Opstarten van ELLIPS 

Het programma wordt opgestart door achter de UNIX prompt ("$") ELLIPS in te typen 
gevolgd door het indrukken van de Return toets, denk bij het intypen aan het gebruik van 
hoofdletters, UNIX maakt namelijk onderscheid tussen kleine letters en hoofdletters. Als het 
programma vanaf een verkeerd of niet correct ingesteld systeem wordt opgestart dan zal het 
programma de volgende foutmelding geven ''Ellipsometer starting error -t no measurements 
possible on this system" en teruggaan naar de UNIX prompt. Als de instellingen wel in orde 
zijn zal het programma opstarten met het onderstaande hoofdmenu. 

Mainmenu 

Choice: 

0- Exit 
1- Measure 
2 - Load/save ftle 
3 - Draw graph 
(4- Plot graph) 
5 - Manipulate 
6- Smooth 
(7 - Calculate spectra) 
8 - Complete run 
9 - Intensilloscoop 

2 - Keuze mogelijkheden 

figuur 3.3 - het main menu 

Zowel hier als bij andere keuze mogelijkheden in het programma is het indrukken van de 
betreffende toets (hier dus 0-9) voldoende om naar het betreffende onderdeel te gaan. Er hoeft 
daarna dus geen Return toets ingedrukt te worden. Dit is wel het geval wanneer ergens 
gevraagd wordt een tekst of waarde in te voeren. Staat er achter een keuze mogelijkheid een 
default bijvoorbeeld "Are you sure you want to exit [y/n, default= n] : "dan wordt door op de 
Return toets te drukken automatisch de default waarde (hier dus "n") genomen. Natuurlijk kan 

22 



Hoofdstuk 3 - Handleiding bij ELLIPS 

ook gewoon op de betreffende toets gedrukt worden. Invoer buiten het keuze bereik 
(b~ivoorbeeld A in het hoofdmenu) wordt genegeerd. Er wordt b~i keuzes waarbij ook een 
letter vermeld staat ("A") geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters. 

Als een optie tussen haakjes staan zoals optie 4 en 7 bij het opstarten in het hoofdmenu dan wil 
dit zeggen dat deze optie nog niet beschikbaar is omdat er bijvoorbeeld in het geval van optie 
"(7 - Calculate spectra)" nog helemaal geen spectrum gemeten of geload is waaruit de spectra 
onder optie 7 gemeten zouden kunnen worden. Als een optie wel beschikbaar komt verdwijnen 
de haakjes vanzelf. Wordt een optie tussen haakjes toch gekozen dan komt er een foutmelding 
die na een paar secoden verdwijnt. 

Measure or load Foutier spectrum (+45 degrees) frrst ... 

3 - Instellen averages, amplifier parameters en measure darkeurrent 

Alvorens een meting te doen zal een aantal parameters op juistheid gecontroleerd en zonodig 
aangepast moeten worden. Kies hiervoor "1 - Measure". Op het scherm verschijnt nu het 
onderstaande menu. 

Measure (averages = 100) 

Choice: 

0 - Return to main menu 
1 - Darkeurrent spectrum 

(2 - Reference spectrum) 
(3 - Fourier spectrum) 
(4- Intensity spectrum) 
(5 - Time dependent Foutier spectrum) 
(6- Time dependent intensity spectrum) 
7 - Set amplifier parameters 
8 - Otber options 

[now lO,a] 

figuur 3.4- het measure menu 

Bij een aantal opties (zie ook figuur 3.5) staat tussen de rechte haken [now ... ] vermeld wat de 
huidige instellingen van dat onderdeel zijn. 

De instellingen van de videoversterker moeten correct zijn ingesteld. Standaard staan die 
ingesteld op een versterking met factor 10 vanaf kanaal 256 (stand a). Staan ze op de 
videoversterker anders ingesteld dan moeten ze dienovereenkomstig in het programma worden 
ingevoerd. Kies hiervoor in het bovenstaande menu ''7- Set amplifier parameters". Nu kan de 
juiste versterkingsfactor (1,3 of 10) en het juiste kanaal vanaf waar versterkt wordt (stand 
a,b,c,d,e of f) worden ingevoerd. Bij een versterkingsfactor van 1 maakt het uiteraard eigenlijk 
niet uit vanaf waar versterkt wordt. 
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---------------------------------------------

Starting position [alblcldlelf, a= default] : a ~ starting channel = 256 

Amplification factor [a=1 I b=3 I c=10, c =default] : c ~ amplification factor= 10 

Het aantal metingen waarover gemiddeld wordt staat standaard ingesteld op 100 en kan via 
optie "8 - Other options" van het measure menu veranderd worden. We krijgen eerst het 
volgende other options menu. 

Other options 

Choice: 

0 - Return to main menu 
(1 - Residue ->cos( delta) spectrum) 
2 - Photodiode spectrum 
3- Change averages [now 100] 
4- Change start channel number [now 1] 
5- Change end channel number [now 1024] 
6 - Read residue 
7 - Measure darkeurrent 
8 - Autoplot function 
9 - Reset system 

[now on] 
[now off) 

figuur 3.5 -het other options menu 

Hier wordt optie "3 - Change averages" gekozen, en een nieuwe waarde die automatisch naar 
beneden wordt afgerond op tientallen kan worden ingevoerd. Het DAl middelt zelf b~j iedere 
uitlezing over 10 metingen. Wordt in het programma het aantal middelingen ingesteld op 
bijvoorbeeld 1000 dan zal het DAl dus 100 keer worden uitgelezen. Het minimum aantal 
middelingen is 10 (één keer uitlezen). In de praktijk blijkt middelen over 2000 metingen 
genoeg om al goede metingen te kunnen doen. 

Omdat het array een zekere ruis meet ten gevolge van thermische excitatie en eventueel van 
invallend strooilicht is het (meestal) nodig hiervoor te corrigeren. Dit wordt gedaan door het 
meten van de darkcurrent. Standaard wordt verondersteld dat het inderdaad nodig is die 
darkeurrent te meten en waar nodig in het programma zal dit dan ook gedaan worden of zal 
een melding verschijnen dat de darkeurrent nog gemeten moet worden. 

Measure or load darkeurrent spectrum first. .. 

Wordt echter geoordeeld dat het meten van de darkeurrent niet nodig is (in de praktijk bij een 
versterkingsfactor 1 en de zekerheid dat er geen strooilicht op het array valt, zie ook appendix 
A) dan dient vanuit het other options menu de optie '7 - Measure darkcurrent" gekozen te 
worden. In het other options menu staat nu "7 - Measure darkeurrent [now off]", wordt deze 
optie weer gekozen dan staat die weer aan "7- Measure darkeurrent [now on]". 
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Nu alle instellingen (averages, amplifier parameters en measure darkcurrent) correct z~jn 
ingesteld kan daadwerkelijk gemeten gaan worden. Zorg er voor dat de argon cascade boog 
aanstaat op de juiste stroomsterkte, en dat het sample optimaal staat (zie hiervoor ook § 
3.3.12). 

4 · Complete run 

Metingen kunnen handmatig gedaan worden (zie § 3.3.7) of via de optie "8 - Complete run" 
vanuit het hoofdmenu. Bij deze laatste optie die in deze paragraaf wordt besproken, worden in 
één keer alle noodzakelijke metingen gedaan in de juiste volgorde en met de nodige 
aanwijzingen. Er wordt b~j deze optie eerst gevraagd om een naam voor de complete set van 
files. 

Startinga complete set of measurements todetermine epsilon, tan(psi), cos( delta) and n,k: 

darkeurrent ~ (intensity) ~ reference ~ Foutier at +45 ~ Foutier at -45 

Please enter name forsetof files in which you data will automatically be saved 

Name of set: test 

Wordt hiervoor bijvoorbeeld "test" gekozen dan worden de metingen van de afzonderlijke 
spectra als volgt gesaved: 

darkeurrent 
intensity 
reference 
Fourier at +45 
Fourier at -45 
Fourier averaged 
epsilon 
n,k 
cos~ 

tan lfl 

- data/test.dark 
data/test.int 

- data/test.ref 
- data/test.fp 
- data/test.fm 
- data/test.avr 
- data/testeps 
- data/test.nk 
- data/test.cos 
- data/test.tan 

Merk op data alle ftles worden weggeschreven in de subdirectory "data". Handig is om als 
setnaam de datum in te voeren gevolgd door een letter, b~jvoorbeeld "311296a" en voor de 
volgende meting "311296b" enzovoort. Wanneer niks wordt ingevoerd blijft het programma 
vragen om een naam totdat deze wel is ingevoerd. 

Het volgende dat ingevoerd moet worden is een regel commentaar (bestaande uit maximaal 60 
karakters). 

Enter comment [maximum= 60 characters, default= no comment] : 
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Deze regel commentaar wordt bij het saven aan iedere file (ieder spectrum) toegevoegd (en bij 
het loaden ook weer teruggelezen) en verschijnt bij grafieken onderaan de grafiek, b~jvoorbeeld 
"Meting van Au sample, 311296a". Op deze manier is het makkelijk om b~j een plot van een 
grafiek snel de juiste file terug te vinden. Het invoeren of apart noteren van een tijdstip is niet 
nodig omdat bij iedere meting automatisch het tijdstip van meten wordt onthouden, bij 
grafieken wordt weergegeven (behalve tijdens de complete run, wel bij bekijken achteraf, zie § 
3.3.5) en net als het commentaar aan de file wordt toegevoegd. 

Wanneer setnaam en eventueel commentaar beide zijn ingevoerd kan begonnen worden met 
het meten van de darkeurrent Staat de measure darkeurrent optie uit dan wordt deze stap 
overgeslagen en kan meteen (indien gewenst) het intensity spectrum gemeten worden. Op het 
scherm verschijnt de onderstaande tekst. 

Now about to measure darkeurrent spectrum 

put analysator in 0 degrees position, 
close entrance slit & press Return to continue. 

Zorg ervoor dat de analysator in de goede positie staat! Dus in het midden op nul graden. De 
entrance slit is de opening voor het licht bij de argon cascade boog die gesloten kan worden 
door het bijbehorende schuifje omhoog te doen tot boven de gele lijn. Druk nu op Return toets 
(andere toetsen worden genegeerd) en de onderstaande tekst verschijnt op het scherm. 

Measuring darkeurrent spectrum ... 

Pas nu wordt daadwerkelijk gemeten en tijdens dit meten verschijnt helemaal links bovenaan 
het scherm een zwart ronddraaiend streepje tegen een witte achtergrond, zolang als er wordt 
gemeten draait het streepje. Wanneer er geen streepje gaat draaien dan staat het DAI uit en 
moet het alsnog aangezet worden, de meting wordt dan alsnog verricht. Na het meten 
verdwijnt dit streepje en komt de onderstaande tekst op het scherm. N.B. B~j 40 middelingen 
draait het streepje één keer rond. 

Measuring darkeurrent spectrum ... Finished! 

Saving file: data/testdark 

Wanneer de flle is weggeschreven wordt de grafiek getekend op het scherm en kan de meting 
desgewenst herhaald worden. Dit is ook het geval bij de andere te meten spectra. 

Redo measurement of darkeurrent [y/n, default= n] : 

Bij "y" wordt de meting herhaald, bij "n" kan het volgende spectrum gemeten worden, in dit 

26 



Hoofdstuk 3 - Handleiding bij ELLIPS 

geval het intensity spectrum. 

Do you want to measure intensity spectrum [y/n, default= n]: y 

Now about to measure intensity spectrum 

open entrance slit & press Return to continue. 

Vergeet niet de entrance slit weer te openen (schuifje tot op de gele lijn)! Na op Return te 
hebben gedrukt moet aangegeven worden welke zone gemeten moet worden. Zie voor de 
betekenis van de zone (sector) hoofdstuk 2. 

Wich zone (1-4) or all (5) [5 =default]: 

Na invoer van de gewenste zone verschijnt weer de "Measuring ... " melding en het 
ronddraaiende streepje. N.B. welke zone gemeten wordt, wordt niet mee weggeschreven naar 
de ftle! Na afloop van de meting wordt de gemiddelde maximum intensiteit over de 4 zone's 
vermeld, deze w~jkt dus af van de waarde die gemeten wordt bij slechts één van de zone's (1-
4). Is deze gemiddelde maximum waarde groter dan 2450 dan ligt het maximum van de 2e zone 
waarschijnlijk boven de 4000 en is dus te hoog (zie "Intensilloscoop", § 3.3.12). 

Measuring intensity spectrum ... Finished! 

Maximum intensity = 2600 ~ probably too high (> 2450) ! ! ! 

Saving file : data/test.int 

Stel in dit geval (dit gaat het beste met behulp van de intensilloscoop, maar hiervoor moet het 
programma onderbroken worden) een lagere stroomsterkte in of verklein de diafragma opening 
(deze zit tussen de analysator en de monochromator) en meet opnieuw, herhaal dit totdat de 
"probably toa high" melding verdwenen is. 

Na het intensity sepctrum volgt de meting van het reference spectrum. Dit gebeurt op dezelfde 
manier als het intensity spectrum. Na meting van het reference spectrum kan het Fourier 
spectrum bij een polarisatorhoek van +45° gemeten worden (bovenste stand) en daarna bij een 
hoek van -45° (onderste stand). Vergeet niet de polarisator ook daadwerkelijk in de juiste 
stand te zetten. 

Now about to measure Fourier spectrum at ±45 degrees, 

put analysator in ±45 degrees position, 
& press Return to continue. 
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Na de laatste meting (die bij -45°) kan de argon cascade boog naar een lagere stroomserkte 
gedraaid of uitgezet worden. De volgende spectra worden namelijk berekend uit de zojuist 
gemeten spectra. 

Eerst worden de beide Fourier spectra ( +45° en -45°) gemiddeld. 

A veraging Fourier spectra ... Finished! 

Saving file : /data/test.avr 

Zoals in hoofdstuk 1 al beschreven is, heft dit 1 e orde afwijkingen op. Uit dit averaged Fourier 
spectrum worden nu automatisch het e , tan lfl , cos L1 en het n,k spectrum berekend. 

Calculating epsilon, tan(psi), cos( delta) and n,k spectra ... Finished! 

Press Return for epsilon spectrum ... 

Door telkens op de Return toets te drukken worden deze 4 spectra na elkaar weergegeven. Na 
het cos(L1) spectrum gaat het programma terug naar het hoofdmenu. Alle zojuist gemeten en 
berekende spectra zijn automatisch gesaved! Het programma is er tevens van op de hoogte dat 
de verschillende spectra gemeten/berekend zijn (een aantal opties staat nu niet meer tussen 
haakjes). Merk op dat tijdens een complete run dankzij de defaults (in principe) alleen maar op 
de Return toets gedrukt hoeft te worden om de hele procedure te doorlopen. 

5 - Draw graph 

Om de verschillende spectra nogmaals te bekijken wordt uit het hoofdmenu optie "3 - Draw 
Graph" gekozen. Onderstaand menu verschijnt nu op het scherm. 

Draw graph 

0 - Return to main menu 
1 - Darkeurrent spectrum 
2 - Reference spectrum 
3 - Fourier spectrum 
4 - Intensity spectrum 
5- Epsilon 
6 -n,k 
7- tan(psi) 
8 - cos(delta) 
(9 - Standard deviation Fourier spectrum) 

(A - Time dependent spectra) 

Enter Option : 

figuur 3.6- het draw menu 
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N.B. Optie "9 - Standard deviation Fourier spectrum" komt pas beschikbaar nadat handmatig 
(zie § 3.3.7) het Fourier spectrum is gemeten en niet na een complete run ondanks het feit dat 
daar wel een Fourier spectrum is gemeten. Nu kan bijvoorbeeld het epsilon spectrum nog eens 
bekeken worden. Anders dan bij de complete run kan nu o.a. bepaald worden welk van de 2 
afzonderlijke spectra op het scherm moet komen. B~j spectra die niet uit 2 afzonderlijke delen 
bestaan zoals het intensity spectrum ontbreekt deze stap. In tegenstelling tot de grafieken 
tijdens een complete run wordt nu ook het tijdstip van meten aan de rechter z~jkant van de 
grafiek weergegeven en kan worden aangegeven welke eenheid langs de x-as moet staan. 

1 - Spectrum 1 
2 - Spectrum 2 
3 - Both spectra [default] 

Make your choice : 3 

x -axis : 1 - channel number 
2 - wavelength 
3- energy [default] 

Make your choice : 3 

Bij optie "1 - channel number" wordt langs de x-as het array-kanaal nummer uitgezet, b~j optie 
"2 - wavelength" de golflengte van het licht dat op het betreffende array-kanaal valt en bij de 
optie "3 - energy" de bijbehorende energie van het licht. Om zowel de golflengte als de energie 
correct weer te geven is geijkt met een Hg-lamp (zie§ 4.1). De coëfficiënten van het 3e graads 
polynoom door de ijkgrafiek is opgenomen in het programma en gelden slechts bij de huidige 
uitlijning van het systeem. Wordt er ook maar iets aan deze uitlijning verandert (collimator, 
prisma, spiegels, diafragma) dan moet er opnieuw geijkt worden! 

Het bereik van zowel de x-as als dat vandey-as kan apart opgegeven worden. Het bereik van 
de x-as loopt standaard van 1 tot en met 1024 en is aan te passen via het other options menu, 
zie volgende paragraaf. De y-as wordt standaard geschaald op de uitersten in het domein. 

Choose your own scale y-axis ? [y/n , default= n] : y 

Give minimum y-value : 0.3 
Give maximum y-value : 1.6 

Choose your own scale x-axis? [y/n, default= n]: y 

Give minimum y-value (channel number) : 200 
Give maximum y-value (channel number) : 600 

Na het bepalen van het bereik van beide assen wordt gevraagd of het commentaar veranderd 
moet worden. Omdat in de hier gekozen opzet eerst een complete run is gedaan waar al 
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commentaar (voor alle spectra dezelfde) was ingevoerd blijft dit reeds ingevoerde commentaar 
in principe gehandhaafd. 

Comment : Meting van Au sample, 311296a 

Change comment [y/n, default= n]: n 

Maar was nog geen commentaar toegevoegd (of moet het gewijzigd worden), dan kan dat 
ook. 

Comment= 

Change comment [y/n, default= n]: yes 

Enter comment [maximum= 60 characters, default= no comment]: Meting van Au ... 

N.B. Een eventuele verandering van het commentaar geldt nu alleen voor dit spectrum, 
vanlaan de andere spectra kan ook weer afzonderlijk commentaar worden 
veranderd/toegevoegd. Nu het commentaar is afgehandeld wordt de grafiek ook daadwerkelijk 
getekend en komt het programma weer terug in het hoofdmenu. Merk op dat ook hier door 
gebruik te maken van de defaults het in de praktijk meestal alleen maar nodig is om na de 
keuze van de te maken grafiek bij iedere hierboven gestelde vraag op de Return toets te 
drukken tot de grafiek verschijnt. Als een grafiek uit twee afzonderlijke spectra bestaat dan zal 
het spectra dat in de kop bovenaan de grafiek als eerste wordt genoemd in het geel worden 
weergegeven en het tweede spectra in het rood. Is er maar één spectrum dan zal dit in het geel 
worden weergegeven. 

6 - Plot graph 

Moet er van een grafiek een afdruk gemaakt worden op papier dan kan de grafiek geprint 
(geplot) worden met behulp van optie "4- Plot graph" vanuit het hoofdmenu. Moet de zojuist 
getekende epsilon grafiek uitgeprint worden en wordt de plot graph optie gekozen dan komt 
echter de onderstaande foutmelding op het scherm. 

Redraw graph and turn on autoplot function first. .. 

Om een grafiek te kunnen plotten moet er namelijk tijdens het tekenen van de grafiek een 
zogenaamde plotfile worden gemaakt. Deze wordt dan via de plot graphoptie naar de printer 
gedumpt. Het maken van een plotftle kost echter t~id en omdat niet van iedere grafiek op het 
scherm een plot gemaakt moet worden staat het maken van de plotftle standaard uit. Via het 
other options menu kan deze optie net als het meten van de darkeurrent (zie einde van§ 3.3.3) 
aan- en uitgezet worden. Alleen als een grafiek is getekend met de autoplot functie aan (dit 
gaat dus wel langzamer) kan deze daarna geplot worden. 
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Are you sure you wanttoplot the graph [y/n, default= y]: yes 

Graph is being plotted by the laserprinter ... 

Met deze autoplot functie eenmaal aan kan iedere gewenste grafiek achtereenvolgens getekend 
en geplot worden. Met de autoplot functie uit kan niet geplot worden, zelfs niet wanneer er 
daarvoor met de autoplot functie áán wel een grafiek getekend was. N.B. Tijdens een complete 
run en tijdafbankelijke metingen (zie§ 3.3.9) wordt géén plotfile gemaakt. 

7 - Handmatig meten 

Bij de complete run werden alle metingen achter elkaar in de juiste volgorde gedaan en worden 
de nodige aanwijzingen gegeven. Het kan echter nodig zijn de hele meting handmatig uit te 
voeren. Daartoe wordt (als alle instellingen goed z~jn, zie§ 3.3.3) eerst naar het measure menu 
gegaan (zie figuur 3.4). N.B. Bij handmatig meten worden spectra nooit automatisch gesaved, 
ook dit moet handmatig gebeuren. 

Is vóór het handmatig meten een complete run gedaan dan zijn eigenlijk alle spectra al 
gemeten. Tenminste, van het sample waaraan toen gemeten werd en bij de toenmalige 
instellingen! Dit houdt in dat het nu mogelijk is om bijvoorbeeld meteen een Fourier spectrum 
te meten (er staan dan immers geen haakjes om deze optie), maar het reference spectrum dat 
daarbij gebruikt wordt hoort misschien wel bij een ander sample of andere instellingen. Daarom 
is het belangrijk om goed te weten wat gemeten kan worden. 

Als in de volgorde darkcurrent, intensity, reference, Fourier +45° en dan Fourier -45° gemeten 
wordt gaat het altijd goed. Maar om fouten te voorkomen is het verstandiger om het 
programma te resetten via optie "9 - Reset program" in het other options menu. 

Are you sure you want to reset program [y/n, default= y] : yes 

Program bas been reset! 

Het programma is dan weer terug in zijn begintoestand zoals toen het net werd opgestart en de 
metingen moeten nu wel in de correcte volgorde verlopen (foutmeldingen zorgen ervoor dat 
alleen in de juiste volgorde gemeten kan worden). 

Aangenomen wordt dat nu inderdaad met een gereset programma gemeten gaat worden. Ter 
illustratie wordt het n,k spectrum van een sample bepaald. Daartoe wordt eerst de darkeurrent 
gemeten (close entrance slit, polarisator in middelste stand). Daarna kan net als bij de complete 
run het intensity spectrum bepaald worden, dit spectrum is echter niet noodzakelijk om het 
averaged Fourier spectrum te kunnen meten waaruit uiteindelijk de andere spectra berekend 
worden, en kàn daarom overgeslagen worden (stel bij voorkeur vooraf met de intensilloscoop 
de juiste intensiteit in). Nu moet het reference spectrum gemeten worden. Denk er aan dat de 
entrance slit weer open moet staan. 
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Na het meten van het reference spectrum is het aan te raden dit spectrum te bekijken via de 
draw graph optie uit het hoofdmenu en dan "2 - Reference spectrum". Het is belangrijk dat de 
waarde van het reference spectrum tussen de -1.0 en 1.0 blijft! Soms is dit voor een energie> 
± 4 e V echter niet het geval. Dit is te wijten aan de lage lichtintensiteit die op het array valt in 
dit gebied. Doe de meting ( óók de darkcurrent) dan opnieuw bij een andere versterkingsfactor 
(soms geeft een versterkingsfactor van 3 of 1 een beter resultaat dan 10, onduidelijk is 
waarom). Probeer eventueel ook de stroomsterkte door de argon cascade boog nog op te 
voeren. Ga pas door met de rest van de metingen als een zo goed mogelijk reference spectrum 
is gemeten. 

Bovenstaande is een mogelijke reden om handmatig te meten in plaats van via de complete run, 
immers tijdens een complete run kunnen instellingen niet veranderd worden, bij handmatig 
meten wel. Staan de instellingen echter zo goed mogelijk (check vooraf handmatig), dan geniet 
de complete run de voorkeur. 

Na het reference spectrum moet eerst het Fourier spectrum bij +45° gemeten worden. Zet de 
polarisator daarom in de bovenste stand en doe de meting. Dit nu gemeten spectrum moet 
gesaved worden. Daartoe kiezen we vanuit het hoofdmenu de optie "2 - Load/save fïle" en 
zien het onderstaande menu. 

Load/save file 

Choice: 

0 - Return to main menu 
1 - Darkeurrent spectrum 
2 - Reference spectrum 
3 - Foutier spectrum 
4 - Intensity spectrum 
5 - Epsilon spectrum 
6 - n,k spectrum 
7 - tan(psi) spectrum 
8 - cos(delta) spectrum 
9 - Standard deviation Foutier spectrum 
A - Time dependent spectra 

(B -Export tan(psi) and cos( delta) spectrum for WV ASE) 

figuur 3.7- het load/save file menu 

We kiezen hier optie "3 - Fourier spectrum" en geven aan dat de file gesaved moet worden 
(''s") en onder welke naam. 

Do you want to load or save (1/s) : save 

You want to save the Foutier spectrum, enter file name : handmatig.fp 
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Hierna volgt de inmiddels bekende vraag of het commentaar bij deze meting veranderd moet 
worden en vervolgens wordt de file gesaved. 

Comment= 

Change comment [y/n, default= n]: yes 

Enter comment [maximum= 60 characters, default= no comment]: meting bij +45 

Saving file : handmatig.fp 

Was dit spectrum voordat het gesaved werd een keer op het scherm in een grafiek uitgezet dan 
had daar al commentaar ingevoerd kunnen worden zodat hier het commentaar onveranderd 
hadden kunnen blijven. Dit geldt natuurlijk ook andersom als eerst gesaved is en dan pas een 
grafiek op het scherm gemaakt wordt. 

Nu dit spectrum gesaved is kan het Fourier spectrum b~i -45° gemeten worden (polarisator in 
de onderste stand). Na deze meting kan de argon cascade boog naar een lagere stroomsterkte 
teruggedraaid of uitgezet worden. Ook dit spectrum moet weer gesaved worden (kies hiervoor 
nu wel een andere naam). 

Do you want to load or save (l/s) : save 

You wanttosave the Foutier spectrum, enter file name : handmatig.fm 

Nu moeten de 2 zojuist gemeten Foutier spectra gemiddeld worden. Kies hiervoor vanuit het 
hoofdmenu optie "5 - Manipulate". 

Manipulate 

Choice: 

0 - Return to main menu 
1 - Darkeurrent spectrum 
2 - Reference spectrum 
3 - Foutier spectrum 
4 - Intensity spectrum 
5 - Epsilon spectrum 
6 - n,k spectrum 
7 - tan(psi) spectrum 
8- cos( delta) spectrum 
9- Averaging spectra 
A- DRS spectrum-> cos( delta) spectrum 

(B - Integrate intensity spectrum) 

figuur 3.8 -het manipulate menu 
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Kies optie "9 - A veraging spectra" en voer de naam van de 2 gevraagde files in. 

Foutier spectrum averaging, operation: (Spectrum I +1- Spectrum2)/2 

Spectrum 1 (+45 degrees), enter file name: handmatig.fp 

Spectrum 2 (- 45 degrees), enter file name: handmatig.fm 

Finished! 

Na averagen wordt het commentaar veranderd! In dit voorbeeld in "data/handmatig.fp and 
data/handmatig.fm averaged". Wordt een filenaam ingevoerd van een niet bestaande file dan 
komt er een foutmelding en gaat het programma terug naar het hoofdmenu. 

Foutier spectrum averaging, operation : (Spectrum I +/- Spectrum2)/2 

Spectrum 1 (+45 degrees), enter file name: onzin.fp 

Spectrum 1 : file can not be opened ! 

Na het averagen bevat het huidige Foutier spectrum het gemiddelde van de 2 andere spectra. 
Het saven van dit Foutier spectrum is net als het darkcurrent, intensity of reference spectrum 
niet noodzakelijk maar kan wel. Nu kan via optie "7 - Calculate spectra" van het hoofdmenu de 
nog ontbrekende 3 spectra berekend worden. Dit gebeurt in één keer. Het gaat in dit voorbeeld 
om het n,k spectrum maar houdt er rekening mee dat een eventueel al aanwezig tan lfl 
spectrum (wat er in dit geval van een gereset programma natuurlijk niet is) nu wel wordt 
overschreven met een nieuw spectrum! 

Do you want to calculate the epsilon, tan(psi), cos( delta) and n,k spectra [y/n, default= y] : y 

Epsilon, tan(psi), cos( delta) and n,k spectra were calculated! 

Het programma bevindt zich nu weer in het hoofdmenu en via de draw graphoptie en daarna 
"6 - n,k spectrum" kan het n,k spectrum van het doorgemeten sample bekeken en indien 
gewenst - zoals uitgelegd in § 3.3.6 - geplot worden. N.B. na het berekenen van de 
bovenstaande spectra wordt het commentaar b~j deze spectra gelijk aan het commentaar van 
het Fourier spectrum waaruit deze berekend werden. 
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8 · Smooth 

Een grafiek kan soms een nogal grillige vorm hebben. Om dit wat te verhelpen is het mogelijk 
een grafiek wat gladder te maken (smoothen). Kies hiervoor optie "6 - Smooth" uit het 
hoofdmenu, en kies daarna het spectrum dat gesmooth moet worden. Hierna wordt gevraagd 
om een "filter order", de mate waarin gesmooth moet worden. Kies 3 voor weinig en 9 voor 
veel. 

Smooth 

0 - Return to main menu 
1 - Darkeurrent spectrum 
2 - Reference spectrum 
3 - Fourier spectrum 
4 - Intensity spectrum 
5 - Epsilon spectrum 
6 - n,k spectrum 
7 - tan(psi) spectrum 
8- cos( delta) spectrum 
9 - Standard deviation Fourier spectrum 

Choice: 8 

Filter order [3/517/9, 9 =default] : 5 

Finished! 

figuur 3.9- het smooth menu 

N.B. Een grafiek kan ook meerdere keren gesmooth worden. Bedenk dat smoothen niet 
omkeerbaar is en het wellicht verstandig is eerst het oude spectrum te saven. 

9 - Tijdafhankelijke metingen 

Het is met ELLIPS mogelijk tijdafhankelijke metingen te doen van zowel intensiteits spectra 
als van Fourier spectra. Zo kan bijvoorbeeld een meting gedaan worden waarbij een sample 
verhit wordt en als functie van de tijd wordt gekeken naar het Fourier spectrum. Is nu op het 
sample een bepaalde stof opgedampt - die bij een bepaalde temperatuur (die we graag willen 
vaststellen) plotseling weer verdwijnt - dan zal het Fourier spectrum boven die temperatuur er 
ineens anders uit zien. Door achteraf te kijken bij welk Fourier spectrum er een verandering 
optrad - en dus op welk tijdstip die verandering optrad - dan kan daaruit afgeleid worden (mits 
het verband tussen tijd en temperatuur bekend is) bij welke temperatuur dat was. 

Aangezien de werkwijze bij de meting van het t~idafhankelijke intensiteits spectrum precies 
hetzelfde is als bij het tijdafhankelijke Fourier spectrum meting zal hier alleen de laatste 
besproken worden. We kiezen hiervoor optie "5 - Time dependent Fourier spectrum" uit het 
measure menu (zie figuur 3.4). Hiertoe moet wel eerst een darkeurrent spectrum en reference 
spectrum meting zijn verricht! 
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Time dependent Foutier measurements 

Please enter name for set of ftles in wbicb your data will be automatically saved 

Name of set: tijdtest 

Enter comment [maximum= 60 cbaracters, Return= no comment] : test van tijdmeting 

Enter time between eacb measurement [seconds, >= 3]: 10 

Enter number of measurements [1..50] : 12 

Press Return to start measuring 

Er wordt eerst weer on een setnaam gevraagd. De te verrichten metingen worden (in dit 
voorbeeld) opgeslagen onder de naam tijdtestOOO, t~jdtestOO 1, t~idtest002 enz. in de data 
directory. 

Zoals gebruikelijk kan ook weer een regel commentaar worden toegevoegd. Daaama moet 
worden ingevoerd wat de wachttijd moet zijn tussen de aanvang van twee metingen, deze 
wachtt~id moet groter of gelijk zijn aan de tijd die één meting duurt. Die tijd is afhankelijk van 
het aantal middelingen dat wordt uitgevoerd en wordt hieraan automatisch aangepast. In het 
geval van 100 middelingen (dit geldt in bovenstaand voorbeeld) is de minimale t~jd tussen 2 
opeenvolgende metingen dus 3 seconden. Moet bijvoorbeeld om de minuut een meting gedaan 
worden dan mag averages maximaal 2970 zijn, anders duurt één meting langer dan een 
minuut. 

Vervolgens wordt gevraagd om het aantal metingen dat gedaan moet worden, dit aantal mag 
lopen van 1 tot en met 50. Als dit is ingevoerd komt er een melding dat na indrukken van de 
Return toets wordt begonnen met meten. 

In bovenstaand voorbeeld wordt telkens gedurende 3 seconden gemeten, daarna wordt ( 10-
3=7) seconden gepauzeerd en dus precies 10 seconden na aanvang van de 1 e meting weer 
begonnen met de 2e meting. Zo worden 12 metingen achter elkaar verricht. 

Measuring: data/tijdtest001 Waiting .. . 
Measuring : data/tijdtest002 Waiting .. . 
Measuring : data/tijdtest003 Waiting .. . 

Measuring : data/tijdtest012 
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Nadat alle metingen verricht zijn worden alle gemeten spectra automatisch weggeschreven, dit 
om de minimale tijd tussen twee metingen te kunnen garanderen en zo klein mogelijk te 
houden. 

Saving file: data/tijdtest001 
Saving file: data/tijdtest002 
Saving file: data/tijdtest003 

Saving file: data/tijdtest012 

Finished saving of time dependent Foutier spectrum measurements! 

Om de grafieken nu achter elkaar te bekijken kiezen we uit het draw graph menu optie "A -
Time dependent spectra" en dan optie "1 -Time dependent Fourier spectrum". 

Draw time dependent spectra 

Choice: 1 

1 - Time dependent Fourier spectra 
(2 - Time dependent intensity spectra) 

Hierna volgen de bekende draw graph vragen (zie § 3.3.5) en vervolgens komt de 1 e grafiek op 
het scherm met daaronder aanvullende informatie betreffende de meting. 

Grapb of file : data/tijdtest001 

Measured on: TueDec 3113:29:47 1996 

Press Space Bar for next graph, press Return to return to main menu. 

Bij indrukken van de spatiebalk komt de 2e grafiek op het scherm enz. en wordt bovenstaande 
informatie automatisch aangepast. Zo kan door alle grafieken heengestapt worden, na de 
laatste komt weer de eerste grafiek. Na indrukken van de Return toets gaat het programma 
weer terug naar het hoofdmenu. N.B. Om een plot te maken van een grafiek uit een 
tijdafhankelijke meting moet deze meting apart geladen en getekend worden, tijdens het 
weergeven zoals hierboven beschreven wordt géén plotfile gemaakt. 

10 · Loadlsave file 

Het saven van een ftle is al besproken in§ 3.3.7. Het loaden van een ftle gaat op dezelfde wijze 
als het saven (kies nu echter optie "1"). Denk er aan dat zeker wanneer een ftle geload moet 
worden die gemeten is tijdens een complete run, de juiste extensie wordt meegegeven aan de 
toen ingevoerde setnaam. Dus voor een epsilon spectrum bijvoorbeeld "311296a.eps" (zie § 
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3.3.4 voor de verschillende extensies). Wordt een niet bestaande filenaam opgegeven dan volgt 
een foutmelding en komt het programma weer terug in het hoofdmenu. 

Het saven van een tijdafhankelijke meting wordt alleen automatisch gedaan en kan niet 
handmatig gebeuren. Om een tijdafhankelijke meting te loaden (optie saven is er dus niet) 
wordt optie A vanuit het load/save ftle menu gekozen (zie figuur 3. 7). Daarna moet gekozen 
worden tussen de 2 soorten tijdafhankelijke spectra die het programma kent en moet de 
setnaam worden ingevoerd. 

Load time dependent spectra 

Cboice: 1 

1 - Time dependent Foutier spectra 
2 - Time dependent intensity spectra 

Please enter name for set of files in wbicb your data was automatically saved 

Name of set : tijdtest 

Hierna worden automatisch alle spectra uit de meetreeks ingelezen. 

Loading file: data/tijdtestOOt 
Loading file: data/tijdtest002 
Loading file: data/tijdtest003 

Loading file: data/tijdtest012 

Finisbed loading of time dependent Foutier spectrum measurements! 

Het programma zit weer in het hoofdmenu en de spectra kunnen bekeken worden zoals 
beschreven aan het eind van de vorige paragraaf. Een extra optie uit het load/save tïle menu 
(zie figuur 3.7) is optie "B - Export tan(psi) and cos( delta) spectrum for WV ASE". WV ASE 
[13] is een programma voor de PC en draait onder WindowsThf. Dit programma kan o.a. 
samples modelleren en zodoende is eenvoudig na te gaan of wat gemeten is met de 
ellipsometer overeenkomt met wat de modellering voorspelt. Hiertoe is het noodzakelijk om de 
data verkregen met de ellipsometer in te kunnen lezen (importeren) in WV ASE. Aangezien 
WV ASE een ander formaat data file gebruikt dan ELLIPS is het nodig om deze data eerst te 
converteren en dan te exporteren in het juiste formaat. Dit gebeurt met de bovengenoemde 
optie. Om te kunnen exporteren moeten cos d en tan ljf bekend zijn! In de praktijk kan het 
beste na een complete run (of een handmatige meting van het averaged Foutier spectrum) 
meteen een export file gemaakt worden (deze ftle krijgt automatisch de extensie ".dat", de 
extensie die door WV ASE herkend wordt). 
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Moet een reeds bestaande op disk opgeslagen file geconverteerd worden dan moet eerst het 
(averaged) Fourier spectrum geladen worden, daarna via optie 7 uit het hoofdmenu de 
benodigde spectra berekend worden en daarna kan geëxporteerd worden naar WV ASE 
formaat. Het is natuurlijk ook mogelijk rechtstreeks het cos L1 en het tan lfl spectrum te loaden, 
dit is echter omslachtiger en er word geen commentaar meegeleverd. Het commentaar dat aan 
de WV ASE file wordt meegegeven is namelijk standaard hetzelfde als het commentaar bij het 
huidige (zojuist geladen) Foutier spectrum. Dit commentaar aan de WV ASE file kan ook 
desgewenst weer veranderd worden, het commentaar bij het Foutier spectrum verandert dan 
wel dienovereenkomstig. 

Export tan(psi) and cos( delta) for WV ASE 

Enter WV ASE filename (without extension): voorbeeld 

Comment = NiAI sample 

Change comment [y/n, default= n] : no 

Saving file : data/voorbeeld.dat 

11 - Manipulate 

De averaging spectra optie uit het manipulate menu (zie figuur 3.8) is al besproken in § 3.3.7. 
Met optie "A- DRS spectrum-> cos( delta) spectrum" kan uit de vier benodigde spectra (files) 
het DRS spectrum berekend worden dat vervolgens in het cos( delta) spectrum wordt geplaatst. 
Het eventueel al aanwezige cos(delta) spectrum wordt hierbij overschreven! Voor de betekenis 
van het DRS spectrum zie § 1.2. Integenstelling tot formule (1.21) wordt het DRS spectrum 
hier niet in procenten weergegeven maar loopt van -1 tot + 1. 

DRS spectrum, operation : 2(R-RO)/(R+R0) 

Enter me name RO spectrum at +45 degrees : spectrum.a 
Intensity normalization factor [default= 30] : 

Enter me name RO spectrum at +45 degrees : spectrum.b 
Intensity normalization factor [default= 30] : 

Enter file name R spectrum at +45 degrees : spectrum.c 
Intensity normalization factor [default= 30] : 

Enter file name R spectrum at +45 degrees : spectrum.d 
Intensity normalization factor [default= 30] : 

Measuring and placing DRS spectrum in cos( delta) spectrum ... Finished! 

De intensity normalization factor staat standaard op 30. Dit is in de praktijk de meest gebruikte 
stroomsterkte door de argon cascade boog. De eventueel noodzakelijke correctie bestaat uit 
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een vermenigvuldiging van een spectrum met de reciproke van de stroomsterkte ten tijde van 
de meting van dat spectrum. Houdt er rekening mee dat het hier om verhoudingen van de 
intensiteit gaat, zijn alle vier de spectra gemeten bij een stroomsterkte van bijvoorbeeld 20 
Ampère, doe dan bij bovenstaande vragen naar de intensity normalization factor geen moeite 
en laat ze op 30 staan. 

Wanneer intensiteits metingen worden gedaan ten behoeve van een DRS spectrum (b~j 

verschillende stroomsterkten) is het dus zaak om tijdens een meting die stroomsterkte ook te 
noteren, b~jvoorbeeld in het commentaar dat aan ieder meting kan worden tijdens het saven van 
die meting. Het commentaar bij het cos(delta) spectrum wordt "DRS spectrum". 

Met optie "B - Integrate intensity spectrum", kan - zoals de naam al zegt - het intensiteits 
spectrum geihtegreerd worden. Hier bij dient een start kanaal opgegeven te worden en een eind 
kanaal. Na invoer hiervan wordt de geihtegreerde intensiteit en de gemiddelde intensiteit over 
die kanalen gegeven. 

Enter fust channel number of integration [1. .... 1023, default= 1] : 1000 

Enter last channel number of integration [1001. .1024, default= 1024] : 1020 

Integrated intensity [1000 . .1020] : 5.943000 

Average intensity [1000 . .1020]: 0.283000 

Press Return to continue ... 

De manipulate funtie houdt voor de andere 8 spectra in dat 2 dezelfde spectra (bijvoorbeeld 2 
reference spectra) van elkaar kunnen afgetrokken of b~i elkaar kunnen worden opgeteld. 
Hiermee kan b~jvoorbeeld (bij aftrekken) het precieze verschil tussen 2 metingen zichtbaar 
worden gemaakt. Het resultaat komt altijd in het huidige (in dit geval dus reference) spectrum. 

Do you want to add or subtract spectra (als) : subtract 

Reference spectrum, operation : Spectrum 1 +1- Spectrum 2 

Spectrum 1, enter file name : reference.een 

Spectrum 2, enter file name : reference.twee 

Finished! 

Ongeacht wat het commentaar was dat aan deze beide files was toegevoegd, het commentaar 
van het nieuwe spectrum zal (in dit geval) zijn: "data/reference.een subtracted from 
data/reference. twee". 
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12 - Intensilloscoop 

Met optie 9 vanuit het hoofdmenu is het mogelijk om "real-time" het intensity spectrum te 
meten en weer te geven op het scherm. Gestreefd wordt naar een zo hoog mogelijke intensiteit. 
Met de intensilloscoop is het effect van het veranderen van de stand van sample meteen 
zichtbaar, wat het optimaal uitlijnen sterk vereenvoudigd. 

Bij deze functie wordt eerste gevraagd wat langs de x-as uitgezet moet worden en vervolgens 
wat voor soort plot op het scherm moet komen. 

x-axis: 1 - channel number 
2 - wavelength 
3 - energy [default] 

Make your choice : 3 

Plot : 1 - Uncompensated plot [default] 
2 - Compensated plot 

Make your choice : 

Bij een uncompensated plot krijgen we een plot van de intensity waarbij de (eventuele) 
versterking van het signaal zichtbaar is (zie figuur 3.2) en b~j een compensated plot is er voor 
de versterking gecorrigeerd (zie figuur 3.1) zoals dit normaal gesproken het geval is. 

Omdat de 2e zone de hoogste waarde heeft (zie figuur 2.2) en deze niet boven de maximale 
waarde van 4096 mag uitkomen (anders krijgen we een afplatting van het spectrum) wordt bij 
de intensilloscoop de y-as geschaald op een maximum van 4096. Het spectrum wordt normaal 
gesproken weergegeven in het geel, komt het maximum van het spectrum echter boven de 
4000 uit dan wordt het spectrum weergegeven in rood. Probeer ervoor te zorgen dat de kleur 
van het spectrum nèt niet rood wordt, dit is de ideale instelling. Vergeet niet om bij deze 
functie de polarisator in de middelste (0°) stand te zetten! Om weer terug te keren naar het 
hoofdmenu moet op de Reset knop op het DAl gedrukt worden. 

Put analysator in 0 degrees position 

Press Reset button on interface to return to main menu ... 

13- Residue ->cos( delta) spectrum 

Met deze optie - die slechts werkt als het reference spectrum gemeten of geladen is - wordt het 
spectrum van het residue (formule 2.10) geplaatst in het cos(delta) spectrum. Een al aanwezig 
cos( delta) spectrum zal hierbij vervangen worden. Het commentaar wordt "Residue spectrum". 
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14- Measure 

Opties 1 tot en met 4 zijn al besproken in § 3.3. 7, de opties 5 en 6 in § 3.3.9 en de opties 7 en 
8 in§ 3.3.3. 

15 - Calculate spectra 

Zie einde§ 3.3.7. 

42 



Hoofdstuk 4 - De meetresultaten 

Hoofdstuk 4 - De meetresultaten 

§ 4.1 - Uking met Hg-Iamp 

Om de opstelling te ijken is het spectraallijnen spectrum van een hoge druk Hg-lamp bekeken. 
Deze lamp is rechtstreeks voor de opening van het diafragma gehouden. Voor verschillende 
standen van de monochromator is vervolgens de intensiteit gemeten. De beste stand is de stand 
waarbij het gemeten spectrum zo goed mogelijk verdeeld wordt over de 1024 kanalen van het 
array. Dit bleek stand 715 te zijn. In onderstaande figuur is het intensity spectrum van de Hg
lamp bij die stand te zien. 
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figuur 4.1 - intensity spectrum Hg-lamp bij monochromator stand 715 

1000 

De plaats van de pieken is uitgezet tegen literatuurwaarden van de energie (in eV) van deze 
spectraallijnen. Door deze grafiek is een 3e graads polynoom getrokken. Deze functie die dus 
het verband weergeeft tussen kanaal nummer en de bijbehorende energie is opgenomen is het 
programma ELLIPS. Zoals ook al aan de orde is geweest in § 3.3.5 moet wanneer aan de 
uitlijning van de opstelling ook maar iets verandert, opnieuw geijkt worden! 

Kanaal nummer Energie (cV) 
218 2.142 
242 2.27 
363 2.84 
419 3.06 
511 3.39 
611 3.71 
699 3.97 
756 4.17 
783 4.24 
827 4.28 

tabel4.1 -kanaal nummer van het array en bijbehorende energie van de Hg spectraallijn 
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'~· Het 3e graads polynoom E(i) door de punten uit tabel 4.1 .....--- ~t 
-~ 

E(i) = 0.8717 + 6.6483 * i - 3.8621 * i2 + 1.0364 * i3 (4.1) 

is in onderstaande grafiek samen met die punten uitgezet. De 4 coëfficiënten kunnen wanneer 
dat nodig is aangepast worden in de unit "convert.c", er moet dan wel opnieuw gecompileerd 
worden. 
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figuur 4.2- punten uit tabel4.1 en het polynoom E(i) uitgezet in een grafiek 
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Met deze instelling van de monochromator kunnen energiën gemeten worden van 0.88 tot 4.74 
eV. 

§ 4.2 - Controle met behulp van een al bekend sample 

Om te bekijken of de ellipsometer (in UHV) goed is uitgelijnd en het programma ELLIPS de 
data correct verwerkt zijn metingen verricht aan een sample (sample 22b) waarvan de tan lfl en 
cos~ al bekend waren uit eerdere metingen [14] gedaan met een ellipsometer in lucht. Sample 
22b bestaat uit 0.01 M CuAc gespincoat bij 5000 rpm op 394 nm Si02 op c-Si (1 0 0). De 
metingen met de beide ellipsometers z~in niet rechtstreeks met elkaar te vergelijken omdat ze 
onder andere omstandigheden zijn verricht. Om toch tot een vergelijking te komen zijn zowel 
de nieuwe als de oude metingen vergeleken met een door WV ASE (zie § 3.3.10) gemaakt 
model onder de voor die meting geldende omstandigheden. 

In figuur 4.3 en 4.4 zijn eerst de metingen met de ellipsometer in lucht en het model daarbij 
uitgezet en in figuur 4.5 en 4.6 z~in de metingen met de ellipsometer in UHV en het model 
daarbij uitgezet. De metingen met de beide ellipsometers zijn kort na .elkaar gedaan. Daarom 
wordt uitgesloten dat het sample dusdanig veranderd is dat dit eventuele afw~ikingen in de 
metingen tot gevolg zou kunnen hebben. 

Om te modelleren wordt gebruik gemaakt van een model (zie tabel4.2) dat bestaat uit een Si 
substraat met daarop één laag - van een nader te bepalen dikte - bestaande zowel uit een 
bepaald percentage 'voids' als uit Si02. WV ASE berekend dan voor welke invalshoek (± 
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68.3°), welk percentage voids en voor welke dikte van de laag voids + Si02 de beste 'fit' 
verkregen word. De voids zijn een maat voor de ruwheid van de laag Si02• 

Matcriaal 
(1-X)% Si02 I X% voids 

SiOz (bulk) 

tabel4.2- het model dat gebruikt wordt om te 'fitten' bij WV ASE 

--Model 
----· Ellipsometer in lucht 

2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 
Energy in eV 

figuur 4.3- experimentele metingen en model van tan yraan sample 22b bij een invalshoek van 70.1° 

C? 
:!::::! -0.2 
Q) 

0 -(/) 
0 
(.) 

--Model 
----· Ellipsometer in lucht 

-1 . 0 L-....l.---l..-'----'--......lL.---1-....I...-!:.-l..----L--loo!.L...-........._--L.::I....-.L.-....lL...--L..---J 

1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 
Energy in eV 

figuur 4.4 ·experimentele metingen en model van cos 6 aan sample 22b bij een invalshoek van 70.1° 
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Bij deze oude metingen bleek het percentage voids 0.19% te zijn en de dikte van de laag voids 
+ Si02 403.4 nm. Wat bij de metingen met de ellipsometer in lucht direct opvalt is de 
uitstekende overeenkomst tussen model en experiment. Wat verder opvalt in vergelijking met 
figuur 4.5 en 4.6 is het feit dat die overeenkomst zelfs tot een energie van± 5.4 eV doorloopt, 
bij de metingen met de ellipsometer in UHV gaat die niet verder dan± 4.1 eV. 

--Model 
----- Ellipsometer in UHV 

o~~~~~~~~~~-L~--~~~--~~~--~~~ 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
Energy in eV 

figuur 4.5 - experimentele metingen en model van tan 1f1 aan sample 22b bij een invalshoek van 67.6° 

é? -Q) 
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--Model 
----- Ellipsometer in UHV 

-1 . 0 L....-...l---'----'-............ ----L....-..........__.___,_~___,_......._........___._ ......... ___._....___........___. 
0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

Energy in eV 

figuur 4.6 -experimentele metingen en model van cos .1 aan sample 22b bij een invalshoek van 67.6° 

Bij deze meting met de ellipsometer in UHV bleek de dikte van de laag voids + Si02 402.4 nm 
te zijn bij een percentage voids van 0.15%. Dit stemt goed overeen met de gefitte waarden bij 
de meting met de ellipsometer in lucht. Bij de metingen met de ellipsometer in UHV vallen een 
paar dingen op. Beneden de± 1.1 eVen boven de± 4.1 eV neemt het verschil tussen meting 
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en model ineens aanzienlijk toe. Onder de ± 1.1 e V is de gelijkenis helemaal weg en boven de ± 
4.1 e V blijft de vorm van de spectra nog wel enigszins gelijk maar kwantitatief worden de 
verschillen erg groot. Ook is in figuur 4.5 bij ± 3.4 eV een klein verschil te zien tussen 
experiment en model. 

Deze verschillen zijn te wijten aan de erg lage intensiteit die gemeten wordt met de 
ellipsometer in UHV in dit gebied. In figuur 4. 7 is het spectrum van de intensiteit van de 
nieuwe meting aan sample 22b uitgezet zoals die was tijdens het meten van bovenstaande 
spectra (bij een polarisatorhoek van 0°). 
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figuur 4.7 - experimenteel spectrum van de intensiteit van sample 22b bij een polarisatorbeok van 0° 

Te zien is dat de intensiteit (dus de sterkte van het meetsignaal) kan verschillen van ongeveer 
2300 counts (bij± 1.6 eV) tot onder de 1 count (voorb~j ± 4.4 eV). En dan is dit spectrum nog 
gemeten bij een polarisatorstand van 0°, staat de polarisator op +45° of -45° dan is de 
intensiteit nog eens een factor l/cos(45°) = ..f2 kleiner. Het zal duidelijk zijn dat zo'n erg lage 
intensiteit aanleiding geeft tot onnauwkeurigere experimenten. Praktijkervaring leert dat 
wanneer het aantal counts groter is dan ongeveer 25, de data betrouwbare resultaten oplevert. 

De metingen en het model blijken goed overeen te stemmen (al vertoont het cos d spectrum 
kleine afwijkingen) maar ze halen niet de nauwkeurigheid die wordt behaald met de 
ellipsometer in lucht. In het vervolg van dit hoofdstuk zal de schaalverdeling van de energie 
lopen van 1 tot 4.5 e V omdat buiten deze waarden geen waarde mag worden gehecht aan de 
meetresultaten. 

§ 4.3 - Metingen aan samples met aangebrachte gouddispersie 

Een aantal metingen is gedaan aan samples gemaakt van een wafer afkomstig van Philips 
Research. Deze wafer bestaat uit c-Si (1 0 0) met daarop een Si02 laag met een dikte van 352 
nm. Op de gemaakte samples zijn 2 verschillende gouddispersies aangebracht. De 
gouddispersies zaten in telflesjes afkomstig van het Debye Instituut aan de Universiteit Utrecht. 
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Het telflesje gecodeerd als GC1 bevat 10.0 ml gouddispersie met een gemiddelde deeltjes 
diameter van 38 nm (polydispersiteit van 18% ). De goudconcentratie van de dispersie is 
2.6*10-6 moVl wat in 10.0 ml neerkomt op 0.51 mg gouddeeltjes. De deeltjes zijn 
gesuspendeerd in water en de oplossing bevat tevens 1% natriumcitraat (wat neerkomt op 
0.017 mmol in 10.0 ml). 

Het telflesje gecodeerd als GC1M3 bevat gouddeeltjes die zijn aangegroeid met een laagje 
silica. De deeltjes zijn vanuit GC1 aangegroeid en hebben dus ook een gemiddelde deeltjes 
diamter van 38 nm. De dikte van het silicalaagje is gemiddeld 3.8 nm. De concentratie van de 
dispersie is 5 maallager dan de GC1 dispersie. Dit komt doordat de dispersie met ethanol is 
verdund voor de aangroei met silica. De 10.0 ml dispersie is een water/ethanol mengsel 
(20%/80%) met een goudconcentratie van 5.2*10-7 mol/1. 

Voor de silicalaag is (omgerekend naar 10.0 ml dispersie) 0.2 f.ll Tetra Ethoxy Silaan (TES) 
toegevoegd en 8 f.ll ammoniak. Naast de silicabedekking op de gouddeeltjes zijn in de dispersie 
ook grote hoeveelheden silicadeeltjes gevormd zonder goud. Eerst is een sample zonder 
gouddispersie (sample SI02a) doorgemeten en vergeleken met een door WV ASE gemaakt 
model. 

--Model 
-----Experiment 

OL-~--~~--~--L-~--~~--~--L-~--~~--~ 

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 

Energy in eV 

figuur 4_8- experimentele metingen en model van sample SI02a van de tan '!'bij een invalshoek van 67.4° 
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(? ...... 
Q) 
0 -0.4 .._.. 
(J) 
0 
ü 

1.5 2.0 

--Model 
----·Experiment 

2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 
Energy in eV 

figuur 4.9 -experimentele metingen en model van sample SI02a van de cos~ bij een invalshoek van 67.4° 

Bij deze metingen bleek het percentage voids in de laag voids + Si02 0.5% te z~jn bij een dikte 
van 351.06 nm. Wat in figuur 4.8 opvalt is de afwijking tussen model en experiment b~j ± 2.3 
eV, een verschil dat in figuur 4.5 nog niet aanwezig was terw~jl het om een zelfde soort 
sample gaat. Waar deze afwijking vandaan komt is niet duidelijk. Bij iedere meting aan sample 
SI02a bleek deze afwijking echter terug te komen. Bekend is echter dat om kwantitatief te 
vergelijken het beter is te kijken naar de cos .-1 spectra en niet zozeer naar de tan lfl spectra. 
Het gemeten cos .-1 spectrum in figuur 4.9 komt erg goed overeen met het model b~j die dikte. 
De beste 'fit' tussen de 2 metingen vond het programma WV ASE bij een dikte van 351.06 nm 
en niet b~j de door Philips Research opgegeven 352 nm. In het vervolg wordt deze 351.06 nm 
als de dikte van de laag Si02 genomen. 

Na de meting aan het 'kale' sample (SI02a) is een sample gemaakt met GCl en een sample 
met GC1M3. Deze samples werden gemaakt door een druppel van de betreffende dispersie op 
het sample aan te brengen met behulp van een pipet en daarna deze druppel op te laten drogen. 
Wat na het opdrogen opviel was dat over het GC1M3 sample een redelijk egale doorzichtige 
laag aanwezig was terwijl bij het GCl sample slechts wat kleine oneffenheden op het sample 
zichtbaar waren, die bij metingen niet eens waarneembaar bleken te zijn. 

Om toch het effect van GCl te kunnen meten zijn nog een paar samples op een wat andere 
manier gemaakt. Zo zijn 2 samples gemaakt door na het opdrogen telkens wéér een druppel 
GCl dispersie toe te voegen net zo lang tot het sample in voldoende mate bedekt was. Twee 
andere samples zijn gemaakt door ze in een 'badje' GCl dispersie te leggen en vervolgens net 
zo lang te wachten tot alle vloeistof verdampt was, ook dit leverde een goede bedekking van 
het sample. Op deze manier zijn de samples GCla tot en met GCld gemaakt. Deze 4 samples 
zijn echter ondanks dat zij nu wel voldoende bedekt zijn niet geschikt gebleken om metingen 
aan te verrichten. De samples zijn allemaal dof (dus je ziet het onderliggende Si02 niet of 
nauwelijks meer) en je ziet een hoop kleurverschillen (dus hoogteverschillen) in de 
aangebrachte laag. Bij het doormeten van de verschillende samples bleken de uitkomsten dan 
ook niet reproduceerbaar te zijn. 
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Ook met de GC1M3 dispersie zijn in totaal 4 samples gemaakt (GC1M3a tm GCIM3d). 
Hiervan zien alleen GCIM3a en GC1M3d er redelijk uit. Dit houdt in dat er in de aangebrachte 
laag op het sample weinig kleurverschillen aanwezig zijn. Bij GC1M3b en GC1M3c z~in die 
kleurverschillen in grotere mate aanwezig, weliswaar een stuk minder dan bij de GCI samples 
maar toch zijn ook deze samples niet goed bruikbaar gebleken. De meetresultaten van 
GC1M3b en GC1M3c in appendix A bevestigen dit. 

De GCIM3 samples gaven in tegenstelling tot de GCl samples en hun onderlinge verschillen 
wèl verge4ikbare (vooral tan lf/) spectra. Om dit wat te verduidelijken zijn de tan lfl spectra van 
de GCl en GC1M3 samples in onderstaande grafieken weergegeven. 
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0.2~_.--~~--~--L-_.--~~--~--L-~--~~--~ 

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 

Energy in eV 

figuur 4.10- experimentele tan vrspectra van de vier verschillende Gel samples 

--GC1M3a 
-----GC1M3b 
---GC1M3c 
- - GC1M3d 

o.o~~--~~--~~--~~--~--L-~--~~--~~ 
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 

Energy in eV 

figuur 4.11 - experimentele tan 1f1 spectra van de vier verschillende GC 1M3 samples 
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Bovenstaande spectra zijn qua vorm gelijk en slechts ten opzichte van elkaar verschoven. Met 
WV ASE is het mogelijk gebleken deze verschuiving te verklaren puur door de dikte van de 
SiOz laag van het model (c-Si + Si02) aan te passen. Wanneer we bijvoorbeeld in figuur 4.12 
de tan lfl spectra van GC1M3a en het model b~j 351.06 nm bekijken (0.5% voids) en 
vervolgens in figuur 4.13 hetzelfde spectrum maar dan bij het model voor de beste gefitte dikte 
van 384.63 nm (0.5% voids) dan blijken beide tan lfl spectra al veel beter overeen te stemmen. 

--Model bij 351.06 nm 
----·GC1M3a 

o.o~~--~~--~~--~~--~--~~--~~--~~ 
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 

Energy in eV 

figuur4.12- tan Ijlspectra van GC1M3a en hetmodel bij 351.06 nm 

--Model bij 384.63 nm 
----·Experiment 

-·c;; 
e:.. 3.0 
c 
~ 

1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 

Energy in eV 

figuur 4.13- tan Ijlspectra van GC1M3a en het model bij 384.63 nm bij een invalshoek van 67.2° en 0.5% voids 

In figuur 4.14 is te zien dat de cos L1 spectra qua globale vorm met elkaar overeenkomen maar 
dat er op een aantal punten toch grote verschillen zijn. Deze afwijkingen zijn zeer 
waarschijfl4jk het gevolg van het feit dat sample GC1M3a toch nog kleurverschillen (dus 
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hoogteverschillen) bevat. De spectra zoals we die meten bij deze samples zijn dus eigenlijk 
'gemiddelde' spectra over een aantal verschillende dikte's. Dit is ook duidelijk te zien in 
Appendix A, hoe groter de gefitte SiOJvoids laagdikte, hoe groter de afwijkingen in de spectra 
terwijl de globale vorm gelijk blijft. 

Ondanks dat is er in figuur 4.14 toch één punt dat duidelijk op een andere manier afwijkt. Dat 
is namelijk de dip zoals die in figuur 4.9 zit bij ± 2.3 e V en die in figuur 4.14 bijna is 
overgegaan in een piek die bovendien iets verschoven is ten opzichte van de dip die nog wel 
steeds in het model zit. Dit kan duiden op de aanwezigheid van een dunne laag goud (zie § 
1.6), verderop wordt hier nog op teruggekomen. 

C? -(i) 
"C -0.4 -(/) 
0 
ü 

1.5 2.0 

--Model 
----·Experiment 

2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 

Energy in eV 

figuur 4.14 -cos Ll spectra van GC1M3a en het model bij 384.63 nm bij een invalshoek van 67.2° en 0.5% voids 

Ook voor GC1M3b, GC1M3c en GC1M3d blijkt dat modelleren voor een andere dikte van de 
laag Si02 de grafieken van tan VJ en cos L1 (in ieder geval qua globale vorm) doet samenvallen 
(zie appendix A). Samen met de fit dikte van het kale sample SI02a zijn de 4 verschillende fit 
dikte's voor de GC1M3 samples weergegeven in tabel4.3. 

Sample Fit dikte (nm) 
SI02a 351.06 

GC1M3a 384.63 
GC1M3b 416.73 
GC1M3c 434.73 
GC1M3d 370.63 

tabel4.3 - Sample en de dikte van de Siû2laag waarbij de beste fit verkregen werd volgens WV ASE 

Hoe komt het nu dat modelleren voor een andere dikte van de Si02 laag ongeveer hetzelfde 
effect heeft als het aanbrengen van de gouddispersie? Zoals aan het begin van deze paragraaf al 
vermeld werd zijn de gouddeeltjes in GC1M3 aangegroeid met een laagje silica. Silica is een 
andere benaming voor Si02. 
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In onderstaande figuur is een foto te zien die gemaakt is met behulp van TEM (Transmissie 
Electronen Microscopie). Op de foto zie je de gouddeeltjes (van gouddispersie GC1M3) met 
een laagje silica (Si02) van ongeveer 3.8 nm dik. B~i het aangroeien van het laagje silica treedt, 
vanwege de hoge concentratie aan water en de lage concentratie monomeer (TES), snel een 
tweede nucleatie op. 

De hoeveelheid silica die gevormd is door een tweede nucleatie wordt door het Debye Instituut 
ruwweg geschat op 70%, gebaseerd op het totaalbeeld verkregen via electronenmicroscopie. 
De silicadeeltjes hebben een gemiddelde diameter (bepaald door TEM) van 20 nm, terwijl de 
gouddeel~jes een (TEM) straal hebben van ongeveer 38 nm. 

, 

0 #-.· 

• 
figuur 4.15 -TEM foto van gouddeeltjes met een laagje silica 

Het is dus inderdaad begrijpelijk dat gemodelleerd moet worden voor een dikkere laag Si02. 
Dat voor ieder sample voor een andere dikte gemodelleerd moet worden komt doordat de vier 
GC1M3 samples zoals al eerder werd vermeld gemaakt zijn door een druppel gouddispersie op 
het kale sample op te laten drogen. Dit geeft natuurlijk niet voor ieder sample dezelfde dikte 
van de opgedroogde gouddispersie die uiteindelijk achterb~jft. Ook de dikte waarvoor 
gemodelleerd moet worden verschilt dus per sample. 

Als we figuur 4.13 vergelijken met figuur 4.8 en figuur 4.14 met figuur 4.9 dan blijkt dat het 
verschil tussen model en experiment bij áánwezigheid van de gouddispersie duidelijk groter is. 
Om dit te verduidelijken is in figuur 4.16 en figuur 4.17 het verschil uitgezet (van de tan lfl en 
cos 11 spectra) tussen GC1M3a en het model (c-Si + 384.63 nm Si02) en tussen SI02a en het 
model (c-Si + 351.06 nm Si02). De verschuiving in de figuur van de pieken is een gevolg van 
de verschillende dikte's van de samples. 
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--GC1M3a- model bij 384.63 nm 
----·SI02a- model bij 351.06 nm 

1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 
Energy in eV 

figuur 4.16- de verschillen in tan yrtussen model en experiment 
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--GC1M3a- model bij 384.63 nm 
----·SI02a- model bij 351.06 nm 

-1 . 0 '---L..-...L...---L-..J......___,J'--......L..-.1.----L.-_.__---l._.........__L....---L..----l 

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 

Energy in eV 

figuur 4.17 - de verschillen in cos ~ tussen model en experiment 

Duidelijk is te zien dat bij ± 2.1 e V het verschil tussen model en experiment bij het sample mèt 
gouddispersie inderdaad een stuk groter is. Zoals ook al in § 1.6 aangegeven is duidt de 
afname van de tan VJ (bij GC1M3a ten opzichte van SI02a) en de overgang van de dip 
(SI02a) in een piek (GC1M3a) van de cos L1 op de aanwezigheid van een dunne laag. In dit 
geval kan het dus duiden op de aanwezigheid van een dun laagje goud. Wanneer we echter in 
het gebruikte model ook een laagje goud aanbrengen en WV ASE laten fitten voor de beste 
dikte van dit laagje wordt steevast een dikte van 0 nm gevonden. Het is dus niet mogelijk 
gebleken de verschillen tussen experiment en model te verkleinen door in het model ook een 
laagje goud mee te nemen. 
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Vanaf bladzijde 51 is telkens gekeken naar sample GCIM3a. In appendix A z~jn de dezelfde 
grafieken zoals die vanaf figuur 4.12 tot en met figuur 4.17 zijn gemaakt voor GCIM3a ook 
voor de andere 3 samples weergegeven. 

Hierin is te zien dat de spectra van GC1M3b en GC1M3c zulke grote verschillen met het 
model vertonen dat zij inderdaad zoals al te verwachten was als je de samples bekijkt niet 
bruikbaar zijn. 

De samples GC1M3a en GC1M3d zijn dat wel. Zowel in figuur 4.16 als in figuur A.l4 is te 
zien dat het verschil tussen model en experiment evident is bij ± 2.15 eV. Hetzelfde is te zien in 
figuur 4.17 en figuur A.l5. De verschilspectra zijn telkens slechts ten opzichte van elkaar 
verschoven (door de veranderde dikte van de laag Si02) maar in grootte verschillen ze niet 
veel. Behalve b~i de genoemde± 2.15 eV. Ook uit eerder uitgevoerd onderzoek aan samples 
met gouddeeltjes [26] is gebleken dat deze zich manifesteren bij de ± 2.15 eV. Hieruit wordt 
geconcludeerd dat ook hier de aanwezigheid van gouddeeltjes aangetoond is. 
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§ 4.4 - Extra controle meting met behulp van speciale wafer 

Om extra informatie te krijgen over correcte werking van de ellipsometer in UHV en het 
programma ELLIPS zijn metingen verricht aan een door de faculteit electrotechniek via 
Molecular Beam Epitaxy (MBE) gemaakte wafer [20]. De opbouw van de wafer (W814L56) 
is hieronder weergegeven. 

Matcriaal Dikte (nm) 
GaAs 704.3 
AlAs 207.4 
GaAs 2.8 
AlAs 207.4 
GaAs 2.8 18x 

AlAs 207.4 
GaAs 2.8 
AlAs 207.4 
GaAs substraat 

tabel4.4- opbouw van de wafer W814L56 

Deze wafer is speciaal ontworpen om een reflectiviteit van 100% te hebben bij loodrechte inval 
van het licht (<f>ï= 0°) bij golflengte's tussen 955 en 1050 nm. Hierbij zou volgens ontwerp een 
dip moeten optreden in de reflectiviteit bij de resonantiegolflengte van 990 nm [20]. Wanneer 
die dip - met een breedte van slechts ongeveer 10 nm, zie figuur 4.19 - inderdaad gemeten 
wordt met behulp van de ellipsometer in UHV, en dan ook nog eens bij de juiste golflengte, is 
dit een extra bevestiging dat het geheel ellipsometer + programma ELLIPS naar behoren 
werkt. 

De reflectiviteit is gedefinieerd als [21] 

(4.1) 

Om zeker te z~in dat het model (tabel 4.4) aan het specifieke ontwerp van de wafer voldoet is 
het ingevoerd in WV ASE, hiervan z~in bij loodrechte inval van het licht de n en k spectra 
berekend en hieruit met behulp van ( 4.1) de reflectiviteit. In figuur 4.18 is deze gemodelleerde 
reflectiviteit weergegeven. 
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1.4 

1.3 
--Gemodelleerde reflectiviteit 
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figuur 4.18- gemodelleerde reflectiviteit van wafer W814L56 bij loodrechte inval van het licht 

Ook door de groep Quanturn Opties van de Universiteit Leiden zijn metingen verricht aan 
wafer W814L56. Deze metingen zijn weergegeven in onderstaande figuur. 

100 

98 

I- • 
.1•'-..r .\A/vv-_.--.'1. 

"'-./-~i 
v\,-.\J 

I , 
I 
i 

W814L56 

96~._~~~_.~--~~~~~~~~ 
950 960 970 980 990 1000 101 0 1 020 

Wavelength [nm] 

figuur 4.19- gemeten reflectiviteit van wafer W814L56 bij loodrechte inval van het licht 
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DuideliJK is te zien dat model en experiment qua voorspelling goed overeenstemmen. Beide 
vertonen een oscillatie rond de 100% en een duidelijke dip net onder de 990 nm. 
Geconcludeerd kan worden dat WV ASE de wafer goed modelleerd. Metingen verricht met de 
ellipsometer bij een invalshoek van het licht van 68.3° en het model bij deze hoek zouden dus 
naar verwachting ook goed overeen moeten stemmen. 

Wanneer we echter naar figuur 4.20 kijken waarin de tan ljl van experiment en model bij een 
invalshoek van 68.3° zijn uitgezet zien we dat dit slechts gedeeltelijk opgaat. Wederom kan de 
data beneden de ± 1.1 e V en boven de ± 4.1 e V buiten beschouwing worden gelaten. Boven 
de ± 2 e V is de overeenkomst goed. Tussen de ± 1 e V en ± 2 e V is er echter een groot 
verschil tussen model en experiment. Waarom model en experiment hier zo slecht 
overeenstemmen is niet helemaal duidelijk. In de volgende alinea's worden een paar mogelijke 
verklaringen hiervoor gegeven. N.B. de dip uit figuur 4.18 is hier ook weer mooi zichtbaar als 
de piek bij ± 1.3 e V in het model. 

--Model 
----·Experiment 

1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 
Energy in eV 

figuur 4.20- experiment en model van wafer W&14L56 bij 6&.3° 

Omdat het bewuste sample erg klein is en er toch een bepaalde gemeten intensiteit gehaald 
moet worden om metingen te kunnen doen is b~i de gedane metingen het diafragma (dit bevindt 
zich in de opstelling tussen analysator en monochromator) verder open gezet dan bij andere 
samples het geval was. Een grotere opening van het diafragma heeft als voordeel dat er méér 
licht op het array valt (op deze manier kun je de gemeten intensiteit opvoeren) maar als nadeel 
dat het oplossend vermogen van de ellipsometer kleiner wordt. Het is dus altijd zoeken naar 
een compromis tussen oplossend vermogen en intensiteit van je meetsignaal. Bij samples van 
voldoende grootte kan de maximale intensiteit (4096 counts) meestal zonder consessies aan de 
grootte van het diafragma bereikt worden, hier lukte dat vanwege de afmetingen van het 
sample niet. Waarschijnlijk is dit de hoofdoorzaak van het verschil tussen model en experiment 
zoals te zien in figuur 4.20. Extra aanleiding tot deze conclusie is het feit dat het experimentele 
tan ljl spectrum zo'n stompe vorm heeft tussen de 1 en 2 eV, wat duidt op een laag oplossend 
vermogen en dat deze stompe vorm mooi symmetrisch om de piek bij± 1.4 eV zit en nagenoeg 
net zo groot is als het gemodelleerde spectrum. 
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Navraag bij de makers van de wafer leerde tenslotte dat de wafer gemaakt is na een lange 
periode waarin de MBE niet gebruikt is geweest. Dit heeft de nodige complicaties opgeleverd 
bij het maken van de wafer - na de beringebruikname van de MBE - die daardoor ook niet 
geheel aan de specificaties voldoet. Zo is uit metingen van de reflectiviteit, uitgevoerd door de 
Quanturn Opties groep van de Universiteit in Leiden, gebleken dat de resonantiegolflengte 
varieerde van 920 nm aan de rand van de wafer tot 1000 nm in het midden van de wafer. Dit 
was het gevolg van een niet uniforme verhitting van het substraat t~jdens de fabricage van de 
waf er. 

Aan een nieuw soortgelijkwafer-dat geen last zou hebben van de opstart problemen met de 
MBE, en dus veel beter aan de specificaties zou moeten voldoen - wordt momenteel gewerkt. 
Metingen met deze nieuwe wafer zouden uitsluitsel kunnen geven over het hierboven 
gevonden verschil tussen model en experiment. Deze metingen dienen dan bij voorkeur te 
gebeuren met de ellipsometer in lucht die - in tegenstelling tot de UHV ellipsometer - niet 
gebonden is aan een invalshoek van 68.3° met een zo groot mogelijk sample en b~i een zo hoog 
mogelijk oplossend vermogen. 

De nu gedane metingen zijn helaas niet bruikbaar gebleken om nog eens extra de goede 
werking aan te tonen van ellipsomter + programma ELLIPS. 
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§ 4.5 - Conclusies en aanbevelingen 

Het programma ELLIPS voldoet geheel aan de gestelde verwachtingen. Het is zeer 
gebruiksvriendelijk gebleken, mede door de extra functionaliteit die het programma heeft 
gekregen ten opzichte van zijn voorganger. 

Nadeel aan het geheel vind ik persoonlijk dat het programma op een dure, logge en trage 
UNIX terminal loopt. Ik denk dat wanneer de UNIX terminal zou worden vervangen door een 
fatsoenlijke PC en het programma opnieuw zou worden geschreven maar dan voor gebruik 
onder Windows, het programma nog veel gebruiksvriendelijker zou zijn en dat aanverwante 
software (bijvoorbeeld WV ASE) tenminste op hetzelfde systeem zou kunnen draaien en dat 
daardoor niet telkens van de UNIX terminal naar een PC geswitched zou hoeven worden. 
Bovendien is het erg onhandig dat de terminal waarop ELLIPS draait geen eigen harde schijf 
en printer heeft. Door zijn noodzakelijke afhankelijkheid van het netwerk gaat het wegschrijven 
van ftles en vooral het uitprinten van grafieken veel te langzaam. Dit komt ook omdat de 
printer van het netwerk is aangesloten via de seriële poort in plaats van de daarvoor 
gebruikelijke parallelle poort. 

Het is gelukt om bij het van Philips Research afkomstig sample de gouddeeltjes uit de 
aangebrachte gouddispersie aan te tonen. Gebleken is echter dat hoe dikker de achtergebleven 
laag gouddispersie is, hoe onduidelijker de meetresultaten. Bovendien verandert door de 
grotere dikte van de laag Si02 de energie waarvoor de anti-reflectie conditie optreedt en die 
willen we eigenlijk zo constant mogelijk houden. Voor eventueel nader onderzoek zou het 
raadzaam kunnen zijn de verschillende gouddispersies aan te brengen door middel van 
spincoating, waardoor de laag Si02 in ieder geval niet toeneemt. De vraag is alleen of er wel 
(voldoende) gouddeeltjes achterblijven op de op deze manier gemaakt samples. 

Aan het sample van de wafer afkomstig van de faculteit electrotechniek zijn zoals gezegd geen 
bruikbaar gebleken metingen gedaan. Wel is geconcludeerd dat WV ASE het correcte optische 
gedrag voorspelt op basis van het ingevoerde model bij loodrechte inval. Mogelijk dat met 
grotere samples - afkomstig van de nieuw te maken wafer - gemeten met de ellipsometer in 
lucht bij loodrechte inval van het licht (dit is bij de UHV ellipsometer niet mogelijk) betere 
resultaten behaald worden. Wanneer deze resultaten bevredigend z~jn kan met de ellipsometer 
in UHV nog eens gekeken worden of ook bij een invalshoek van het licht van 68.3° goede 
resultaten behaald worden teneinde meer te kunnen zeggen over de goede werking van 
ellipsometer +programma ELLIPS. 

Bijna alle problemen die tijdens het meten naar voren zijn gekomen z~in te w~jten aan de lage 
intensiteit van het meetsignaal. Nou is de extra pech dat wanneer gekeken wordt naar 
veranderingen in tan lfl- zoals is gedaan bij het aantonen van plasmanen - dit gebeurt op die 
plekken waar tan lfl een piek vertoont, oftewel waar de absorptie groot is en dus per defmitie 
de intensiteit laag. Erg belangrijk is het dus om een altijd met een zo hoog mogelijke intensiteit 
te meten. Bij veel metingen kon de sterkte van de lichtbron nog een stuk verder opgevoerd 
worden waardoor de intensiteit op de 'zwakke plekken' voldoende zou zijn, op andere plekken 
echter raakte de 12 bit AD-converter dan al in verzadiging (meer dan 4096 counts) wat ook 
niet de bedoeling is. Het uitbreiden naar b~jvoorbeeld een 16-bit AD-converter zou al een eind 
kunnen maken aan veel van deze problemen. 
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Appendix A 

§ A.l Sample GC1M3b 

--Model bij 351.06 nm 
----·GC1M3b 

1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 
Energy in eV 

figuur A. I - tan IJlspectra van GCIM3b en het model bij 351.06 nm 

--Model 
----·Experiment 

1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 

Energy in eV 

figuur A.2- tan IJlspectra van GCIM3b en hetmodel bij 416.73 nm bij een invalshoek van 68.7° en 0.6% voids 
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figuur A.3- cos ti spectra van GC1M3b en hetmodel bij 416.73 nm bij een invalshoek van 68.7° en 0.6% voids 

--GC1M3b- model bij 416.73 nm 
----·SI02a- model bij 351.06 nm 
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figuur A.4- de verschillen in tan vrtussen model en experiment 
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--GC1M3b- model bij 416.73 nm 
----·SI02a- model bij 351.06 nm 
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figuur A.5 - de verschillen in cos ~ tussen model en experiment 
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§ A.2 Sample GC1M3c 

--Model bij 351.06 nm 
----·GC1M3c 
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figuur A.6- tan Ijl spectra van GCIM3c en het model bij 351.06 nm 

--Model 
----·Experiment 

1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 

Energy in eV 

figuur A.7- tan Ijlspectra van GC1M3c en hetmodel bij 434.73 nm bij een invalshoek van 70.1° en 0.2% voids 
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figuur A.8 -cos~ spectra van GC1M3c en het model bij 434.73 nm bij een invalshoek van 70.1° en 0.2% voids 
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figuur A.9- de verschillen in tan Ijltussen model en experiment 
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figuur A. I 0 - de verschillen in cos ó tussen model en experiment 
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§ A.3 Sample GC1M3d 
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figuur A.ll - tan vr spectra van GC1M3d en het model bij 351.06 nm 
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figuur A.l2- tan ljfspectra van GC1M3d en hetmodel bij 370.63 nm bij een invalshoek van 67.5° en 0.4% voids 
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figuur A.13 -cos ó spectra van GC1M3d en het model bij 370.63 nm bij een invalshoek van 67.5° en 0.4% voids 
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AppendixA-De meetresultaten van samples GC1M3b, GC1M3c en GC1M3d 
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Appendix B - Aansturen en uitlezen van het interface vanuit de computer 

Appendix B 

§ B.l Aansturen van het interface 

Het aansturen van het interface vanuit de computer gebeurt met behulp van het zogenaamde 
statuswoord. Dit statuswoord (grootte één byte) bestaat uit 8 bits, die ieder een bepaalde 
functie hebben. 

Enable 
Reset interface 11 drukknop handbediening 
Done 
Enable uitlezen geheugen 
Geeft aan welke geheugen bank wordt uitgelezen 
Enable write N counter, volgende schrijfactie naar N counter 
x 
Error bit 

figuur B.l -het statuswoord 

Voordat één van de twee geheugens van het interface wordt uitgelezen moet het interface 
geihitialiseerd worden. Hiertoe wordt eerst het interface gereset. Dit komt neer op het true ( 1) 
maken van het 2e bit. Hiertoe wordt het getal 2 (2Al) naar het interface geschreven. 
Vervolgens wordt het schrijven naar de N counter geenabled. Dit komt neer op het true maken 
van het se bit. Hiertoe wordt het getal 32 (2A5) naar het interface geschreven. Het volgende 
getal dat naar het interface wordt geschreven is het aantal optellingen dat het interface moet 
uitvoeren (N counter). Hierover eerst iets meer in de volgende 2 alinea's. 

De polarisator in de opstelling draait rond met een frequentie van 30 Hz. Tijdens één 
omwenteling worden ~ meetcycli doorlopen. Het intelface zet in zijn geheugen de opgetelde 
waarde van de metingen na een geheel aantal omwentelingen. Om deze reden moet het 
intelface ook telkens een even aantal keren optellen (N counter is een even waarde met een 
minimum van 2 en een maximum van 14). Wanneer het intelface zelf bijvoorbeeld 2 metingen 
optelt wordt na één omwenteling van de polarisator het geheugen van het intelface gevuld 
met de som van die 2 metingen. Telt het intelface zelf bijvoorbeeld 10 metingen op dan wordt 
na 5 omwentelingen het geheugen gevuld met de som van die 10 metingen. 

Om nu in totaal te middelen over bijvoorbeeld 1400 metingen kan je het intelface 2 keer laten 
optellen en daarna het geheugen 700 keer uitlezen en dan (softwarematig) middelen. Sneller 
is echter om het intelface zelf bijvoorbeeld 14 metingen te laten optellen, dan het geheugen 
100 keer uit te lezen en daarover weer te middelen. In het programma ELLIPS is er voor 
gekozen om het intelface telkens 10 metingen op te laten tellen. 
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Wanneer het interface 10 metingen moet optellen wordt nu het getal 10 naar het interface 
geschreven. Om nu naarwerkelijk te kunnen gaan meten moet het interface daartoe geenabled 
worden. Daartoe worden bit 0 en bit 3 true gemaakt en dus het getal 9 (2AO + 3A2) naar het 
interface geschreven. Hieronder volgt de listing van een programma'tje (in C) dat op 
bovenstaande manier het interface initialiseerd. 

I* Initialiseer ellipsometer met het aantal middelingen *I 

#include <stdio.h> 
#include <fcntl.h> 
#include <dvio.h> 
#include <errno.h> 
#include <time.h> 
#include <stdlib.h> 

main() 
{ 

char cmd[ 4 ]; 
int eid; 

eid=open("ldevlhpiblellips ", 0 _RDWR); 

cmd[0]=2; 
cmd[l]=32; 
cmd[2]=10; 
cmd[3]=9; 
write( eid,cmd,4); 
} 

§ B.2 Uitlezen van het interface 

Om nu daadwerkelijk te kunnen gaan meten is het voldoende om het geheugen van het 
interface uit te lezen. Per omwenteling worden 2 metingen opgeteld. Eén meting bestaat uit de 
meetwaarden van 4 perioden (zie figuur 2.2), waarvan één periode bestaat uit 1024 kanalen. 
Per uitlezing worden dus 4* I 024=4096 meetwaarden van in dit geval 16 bits uitgelezen wat 
neerkomt op 4096*16 bits= 4096*2 bytes= 8192 bytes= 8 kb aan data. 

Deze 8192 bytes moeten worden omgezet naar de 4096 meetwaarden. De waarde voor het 
eerste kanaal is gelijk aan (256 maal de waarde van byte 1) + (de waarde van byte 2). De 
waarde voor het tweede kanaal is gelijk aan (256 maal de waarde van byte 3) +(de waarde van 
byte 4) enzovoort. 

Hieronder volgt de listing van een programma'tje dat (nadat het interface is geihitialiseerd met 
10 maal optellen) middelt over 5000 metingen en het resultaat wegschrijft naar de f.tle 
"testfile". 
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I* Middelen over 5000 metingen en wegschrijven naar file *I 

#include <stdio.h> 
#include <fcntl.h> 
#include <dvio.h> 
#include <errno.h> 
#include <time.h> 
#include <stdlib.h> 

main() 
{ 
double 
unsigned char 
int 
FILE 

meetwaarde[ 4096 l; 
help[8192l; 
eid,i,j; 
*disc; 

eid =open( "ldevlhpiblellips", O_RDWR ); 

help=' \0'; 

for ( i=O; i<4096; i++) meetwaarde[il=O; 

for ( j=O; j<500; j++) 
{ 

read( eid,help,8192); 
for ( i=O; i<4096; i++) 
{ 

meetwaardelil + = 256 *help[( 2 *i) + 11 +help[( 2 *i )1; 
} 

} 

for ( i=O; i<4096; i++) meetwaardelil I= 5000; 

disc =Jopen(" testfile ", "w "); 
for ( i=O; i<4096; i++) fprintf( disc, "%4 d%20/f', i+l, meetwaardelil ); 
close(disc); 

close( eid); 
} 
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