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Samenvatting 

Lage-Energie Ionen Verstrooiing is een zeer oppervlakte gevoelige analyse techniek. Hierbij 
wordt het oppervlak met edelgas ionen beschoten. De samenstelling van het oppervlak kan 
bepaald worden uit het energie verlies van de verstrooide ionen. Tevens is het mogelijk om 
uit de hoekverdeling van de ionen de structuur van het oppervlak te bepalen. 

Door het ionenbombardement wordt het oppervlak echter beschadigd. De ionendosis dient 
dan ook tot een minimum beperkt te blijveiL Daarom is de Energy and Angle Resolved Ion 
Scattering Spectrometer (EARISS), een nieuw en zeer efficiënt LEIS systeem, ontwikkeld. 
Omdat met de EARISS gelijktijdig de energie- en hoekverdeling van de verstrooide ionen 
bepaald kan worden, biedt dit de mogelijkheid tot het gebruik van zeer lage ionendoses. 

Tijdens mijn afstudeeronderzoek heb ik mij bezig gehouden met de mogelijkheden om 
niet-destructief aan zeer kwetsbare oppervlakken te meten. Er zijn metingen verricht aan een 
koolstof-gedragen katalysator met Pd- en Pt-clusters, een halfgeleider (GaAs( 110)) en een 
polymeer (PolyAcrylAcid). Het blijkt dat er met zeer lage ionendoses zinvol gemeten kan 
worden. Hierdoor is de beschadiging van het oppervlak zo gering dat er van niet-destructieve 
metingen gesproken kan worden. 

Verder is er onderzoek verricht naar het apparaatprofiel van de EARISS en de mogelijk
heden om de spectra hierop te normeren, dit heeft geresulteerd in een normeringsprocedure. 
Voor het verkrijgen van structuur-informatie is normering op dit apparaatprofiel noodzake
lijk. Mede hierdoor is er nu voor het eerst met de EARISS een energie- en hoekafl1ankelijke 
meting, aan Ni(llO), verrricht. Deze eerste experimenten geven aan dat met de EARISS de 
structuur van het oppervlak bepaald kan worden. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

Over het algemeen verschilt het oppervlak, qua samenstelling en structuur, van de dieper 
gelegen atoomlagen, de bulk. Kennis van de samenstelling en de structuur van het oppervlak, 
is van wetenschappelijke interesse en van groot technologisch en industrieël belang. Men kan 
daarbij onder andere denken aan katalyse, halfgeleiders, chemische reacties en adhesie. 

Een atoom in de bulk is aan alle kanten door andere atomen omringd, terwijl een atoom 
aan het oppervlak maar gedeeltelijk omringd wordt. Bij het vormen van een oppervlak worden 
dan ook bindingen verbroken. Dit gaat gepaard met een verhoging van de oppervlakte-energie. 
Een atoom aan het oppervlak is dan niet meer in evenwicht met zijn omgeving. Er kan nu 
een combinatie van een drietal effecten optreden: relaxatie, waarbij de afstand tussen de 
atoomlagen groter wordt; reconstructie, waarbij de posities van de atomen in een atoomlaag 
veranderen, en segregatie, dat alleen optreedt als een preparaat uit meerdere elementen, met 
verschillende oppervlakte-energieën, bestaat. Atomen met een hoge oppervlakte-energie gaan 
de bulk in, terwijl atomen met een lage oppervlakte-energie naar het oppervlak gaan. 

De ontwikkeling van de UHV (Ultra Hoog Vacuüm) technologie in de jaren zestig opende 
tal van mogelijkheden tot oppervlakte onderzoek. In een UHV systeem worden drukken lager 
dan 10-8 mbar bereikt. Dit is noodzakelijk om de oppervlakte vervuiling door restgas te 
beperken. Bij een druk van 10-9 mbar kan er een half uur gemeten worden voordat er een 
monolaag restgas op het preparaat is afgezet. Hierbij is er van uitgegaan dat de kans, dat 
een atoom dat met het oppervlak botst en daarop blijft vastzitten, gelijk is aan 1. In veel 
gevallen is de kans hierop veel kleiner dan 1, zodat het oppervlak ook minder snel vervuilt. 

Oppervlakte onderzoek is onder andere mogelijk door de interactie van het oppervlak 
met elektronen (Low-Energy Electron Diffractie, Auger Electron Spectroscopy), met fotonen 
(ellipsometrie, X-ray Photoelectron Spectroscopy) of met ionen (Secondary Ion Mass Spectro
scopy, Low-Energy Ion Scattering) te bestuderen [WAL89]. Tijdens mijn afstudeeronderzoek 
heb ik gebruik gemaakt van de 'Low- Energy Ion Scattering' (LEIS) techniek. Bij LEIS 
worden er (edelgas) ionen, met een energie tussen de 0.5 keVen de 10 keV, aan het opper
vlak verstrooid. Uit het energie-verlies kan, via een eenvoudige relatie, de massa van het 
atoom waaraan verstrooid werd bepaald worden. Het energie-spectrum geeft dus een massa
spectrum van het oppervlak. De verstrooide ionen vertonen een azimutale hoekverdeling. 
Deze wordt veroorzaakt door het optreden van schaduw- en blokkeer-effecten. Uit de hoek
verdeling kan de structuur van het oppervlak bepaald worden. Als gevolg van de interactie 
tussen de ionen en de atomen wordt het oppervlak beschadigd. Het is dus belangrijk zo laag 
mogelijke ionendoses te gebruiken. Daarom is de EARISS (Energy and Angle Resolved Ion 

3 



Scattering Spectrometer) een nieuw, zeer efficiënt, LEIS systeem ontwikkeld. Hiermee is het 
mogelijk, simultaan de energie en de hoek van de inkomende ionen te bepalen. Tijdens mijn 
afstudeeronderzoek heb ik de mogelijkheden van de EARISS verder onderzocht. Dit onder 
andere door metingen te verrichten aan een aantal zeer kwetsbare oppervlakken. 

In hoofdstuk 2 wordt de theorie van LEIS uitgelegd. Het EARISS systeem wordt in 
hoofdstuk 3 beschreven. In hoofdstuk 4 staan de resultaten van metingen aan GaAs(llO), 
PolyAcrylAcid (polymeer) en een koolstof-gedragen katalysator. Deze metingen geven de 
mogelijkheden weer van het EARISS systeem bij het meten van kwetsbare oppervlakken. 
Verder is het apparaatprofiel van de EARISS bestudeerd. De mogelijkheden om hierop te 
normeren worden in hoofdstuk 5 besproken. 
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Hoofdstuk 2 

Theorie. 

2.1 Inleiding. 

Bij LEIS (Low-Energy Ion Scattering) wordt het oppervlak met (edelgas) ionen met een 
energie tussen de 0.5 ke V en de 10 ke V beschoten. Tijdens de verstrooiing treedt energie 
verlies op. Hieruit is direct de massa van het atoom waaraan verstrooid werd, te berekenen. 
Bij gebruik van edelgas ionen zoals He+, Ne+ en Ar+ zijn de gedetecteerde ionen voor het 
grootste deel alleen verstrooid aan de buitenste atoomlaag. Edelgas ionen die aan diepere 
lagen verstrooien hebben een zo grote kans op neutralisatie, dat ze niet meer gedetecteerd 
worden. Dit maakt LEIS tot een zeer oppervlakte gevoelige techniek. 

2.2 Twee-deeltjes-botsingen. 

Voor de verstrooiing van de ionen aan de atomen aan het oppervlak, wordt het elastische 
botsingsmodel voor twee deeltjes gebruikt (zie figuur 2.1). Met behulp van de wetten van 
behoud van impuls en energie geeft dat het volgende verband tussen de eind-energie van het 
verstrooide ion (EJ), de bekende begin-energie (E;) en de (vaste) strooihoek (0): 

(
cose ± Jq2- sin20)

2 
EJ = E· 

I 1+q 
(2.1) 

Hierin is q = matoom/mion· Door E1 te meten, kunnen wij q bepalen. Aangezien de massa van 
het gebruikte ion bekend is, kunnen wij q direct identificeren met een bepaalde atoommassa. 
Het gebruik van dit eenvoudige model is geoorloofd vanwege het feit dat: 

• De 'de Broglie' golflengte van het ion is veel kleiner dan de interatomaire afstanden. De 
'de Broglie' golflengte is voor 3 He+ bij 1 keV 0.005 Á. Terwijl de interatomaire afstanden 
in de orde van 2 Á zijn. Er zullen dus geen diffractie-effecten optreden. 

• De vibratietijd van een atoom bij kamertemperatuur is in de orde van 10-13 s terwijl 
de interactie-tijd van de botsing , bij de door ons gebruikte energieën, in de orde van 
10-15 tot 10-16 s is. Voor de beschrijving van de botsing kunnen wij het atoom als in 
rust beschouwen. 

• Er is sprake van een elastische botsing omdat de verstrooiing kan worden beschouwd als 
een Coulomb-interactie. Deze kan beschreven worden met een afgeschermde Coulomb 
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Ej, ffiion 

Figuur 2.1: Schematische weergave van de verstrooiing van een ion aan het oppervlak. 

potentiaal. Veel gebruikt is hiervoor de Molière potentiaal. Deze potentiaal neemt sterk 
af bij het groter worden van de afstand tussen het ion en het atoom. De afstand van 
kortste nadering is in de orde van 0.5 À. Dit is veel kleiner dan de interatomaire afstan
den. Bij een interactie is de invloed van de overige atomen daarom verwaarloosbaar en 
kan de interactie als een twee-deeltjes-botsing beschouwd worden. 

In formule 2.1 komen het plus- en het minteken overeen met de twee mogelijke oplos
singen bij strooihoeken tussen de 0 en de 90 graden. Het plusteken komt overeen met een 
schampende- en het minteken met een frontale botsing. Bij strooihoeken groter dan 90 gra
den, zoals bij de EARISS met 145 graden het geval is, is er maar één oplossing. Alleen het 
plusteken levert een fysisch bestaande oplossing op. Figuur 2.2 geeft in een polair diagram, 
de oplossingen weer bij een bepaalde strooihoek. Hierin is ook te zien dat terugverstrooiing 
alleen optreedt bij q > 1. Bij een verstrooiing aan een atoom met een vergelijkbare massa als 
het ion, zal de energie van het ion na verstrooiing klein zijn. De kans op neutralisatie is dan 
groot. In de praktijk beperkt dit de detectie van elementen, tot atomen met een beduidend 
grotere massa dan van het gebruikte ion ( q > 2.5 ). 

2.3 Energiespectrum 

Een energiespectrum verkregen met LEIS aan een preparaat dat uit slechts één element be
staat, kan er als figuur 2.3 uitzien. Behalve een piek ten gevolge van de terugverstrooiing is 
er ook een zogenaamde 'recoil' piek. Hierbij wordt een atoom door één enkele botsing van het 
oppervlak afgeschoten. Alleen bij strooihoeken kleiner dan 90° zijn deze 'recoil' botsingen in 
een spectrum te zien. Door het ionenbombardement zullen er echter ook atomen het opper
vlak via cascade processen verlaten. Hierbij verlaten atomen het oppervlak door secundaire 
botsingen (zie figuur 2.3). Dit zogenaamde sputteren geeft een achtergrond bij lage energieën. 
Het is duidelijk dat door het sputteren het oppervlak beschadigd wordt. Het is dus belang
rijk, een zo klein mogelijke ionendosis te gebruiken. De gevoeligheid van een oppervlak voor 
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Figuur 2.2: Polaire weergave van de verhouding tussen de energie voor- en na verstrooiing bij 
verschillende q waarden {ACI<90}. 

Yield 

E 

0 

0 

0 

Cascade processes Binary recoil Scattering 

Figuur 2.3: Voorbeeld van een LEIS spectrum {WAL89}. 
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sputteren kan men aan geven men de sputteropbrengst. Deze geeft aan hoeveel atomen het 
oppervlak verlaten ten gevolge van één botsing. Deze sputteropbrengst is sterk afhankelijk 
van het type ion, de energie die er gebruikt wordt en het preparaat (zie figuur 2.4). 

y 

0.1 1.0 JO 

Energy (keV) 

100 

Figuur 2.4: De sputteropbrengst voor Si als functie van de energie van het ion {WAL89}. 

2.4 Massaresolutie. 

Bij een preparaat met meerdere elementen, krijgt men een spectrum met meerdere pieken. 
Om een goede scheiding van deze pieken te krijgen, moet de afstand tussen de pieken zo groot 
mogelijk zijn en moet de piek-verbreding zo klein mogelijk zijn. In figuur 2.2 is te zien dat de 
massaresolutie het grootst is bij grote strooihoeken en bij kleine q's. Het verschil in E f /Ei 
bij verschillende massaverhoudingen neemt dan toe. Bij strooihoeken groter dan 145° is de 
winst in resolutie gering. 

De breedte van de piek wordt bepaald door: 

• De spreiding in de primaire energie ("" 2 eV). 

• De spreiding in de strooihoek (rv 7 eV, opening 2.4°). 

• De resolutie van de detector ( rv 24 eV). 

• Inelastische botsingen ("" 24 eV). 

• Thermische piekverbreding ("" 8 e V). 

De hier vermelde waarden zijn de FWHM (Full Width at Half Maximum) contributies aan 
de piek-breedte en geven een indruk van de orde van grootte van deze effecten. De waarden 
gelden voor een meting met de EARISS aan een Ni preparaat bij kamertemperatuur met een 
3 keV Ne+ bundel [BER91]. De contributies van de spreiding in de strooihoek en de resolutie 
van de detector zijn afhankelijk van de gebruikte instellingen. Verder zijn alle contributies 
onafhankelijk van elkaar en moeten daarom kwadratisch worden opgeteld om de uiteindelijke 
FWHM te bepalen. Deze was bij deze meting 35 eV. 
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2.5 K wantificatie. 

Om aan de hand van het aantal gedetecteerde ionen, het aantal atomen per oppervlakte
eenheid te bepalen, kan men de volgende formule gebruiken: 

(2.2) 

Hierin is: b.n de ruimtehoek van de analysator. NM het aantal atomen M per oppervlakte
eenheid. aM(E, J+) de werkzame doorsnede voor verstrooiing aan element M van ionen J+ 
met een energie E. I is het aantal ionen per oppervlakte-eenheid waarmee het oppervlak 
beschoten wordt. Ylr is de fractie van de ionen die na verstrooiing geïoniseerd zijn. E(E) een 
factor die de detectie-efficiëntie van de systeem weergeeft . 

.::ln ligt vast en kan berekend worden. E(E) kan in principe experimenteel bepaald wor
den. De werkzame doorsnede is te berekenen door gebruik te maken van een afgeschermde 
Coulomb potentiaal. De bundelstroom en het aantal gedetecteerde ionen worden gemeten. 
De bedekkingsgraad N M willen wij graag bepalen. Blijft er over om P"tt te bepalen. 

a b 

Heliurn ion Heliurn ion 

Solid 

Figuur 2.5: Schematische weergave van het Auger-neutralisatie proces (a) en het resonante 
neutralisatie proces {b) {ACK90}. 

Het principe van het neutralisatie proces is bekend en bestaat hoofdzakelijk uit de in 
figuur 2.5 weergegeven processen. Bij Auger-neutralisatie (figuur 2.5a) wordt een energie
niveau van het ion gevuld door een elektron uit een hoger energie-niveau van het atoom. De 
hierbij vrijgekomen energie wordt gebruikt om een ander elektron uit de bulk te exciteren. 
Als een energie-niveau van het ion met dat van het atoom overeenkomt, kan er resonante 
neutralisatie (figuur 2.5b) optredeil. Het elektron kan zonder energie verlies tussen het 'ion' en 
het atoom heen en weer 'springen'. Afhankelijk van de interactietijd zal het 'ion' uiteindelijk 
geïoniseerd of geneutraliseerd zijn [BR076]. Tot nu toe is er echter nog geen model dat alle 
effecten kwantitatief goed verklaart, zodat het nog niet mogelijk is, door berekening van P"tt 
de metingen direct te kwantificeren. Wel is het mogelijk, door het gebruik van ijkpreparaten 
met een bekende oppervlakte samenstelling, de metingen te kwantificeren. 
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2.6 Structuuronderzoek. 

ionen 

Figuur 2.6: Schematische weergave van de schadu.w~:egel achter een atoom {ACK90}. 

Behalve de samenstelling van het oppervlak kan met LEIS ook atomaire oppervlakte-structuur
informatie worden verkregen. Als een ion aan een atoom verstrooit, ontstaat achter het atoom 
een gebied waarbinnen geen ionen komen. In figuur 2.6 is deze zogenaamde 'schaduwkegel' 
weergegeven. Aan een atoom dat zich in deze schaduwkegel bevindt wordt niet verstrooid 
(figuur 2.7a) en is dus niet zichtbaar in het spectrum. Verder treedt er een focussering van ion
banen aan de randen van de schaduwkegel op. Dit zorgt voor een scherpe overgang. Door de 
hoek van inval te variëren, kan precies bepaald worden bij welke hoek het atoom de schaduw
kegel verlaat. Hiermee kan de onderlinge afstand tussen de atomen bepaald worden. Behalve 
het schaduw-effect is er ook een blokkeer-effect. Hierbij wordt een verstrooid ion nogmaals 
verstrooid aan een ander atoom en dusdanig afgebogen, dat het ion de detector niet meer 
bereikt (zie figuur 2. 7b ). Dit blokkeer-effect uit zich in een azimutale hoek-verdeling van de 
ionen. 

Beide effecten geven informatie over de positie van de atomen onderling. Een voorbeeld 
van hoe het blokkeer-effect gebruikt kan worden om structuur informatie te verkrijgen is 
gegeven door Brongersma en Buck [BR078]. Zij hebben gemeten aan Ni(100) S c(2x2). 
Figuur 2.8a geeft dit oppervlak weer. De zwavel atomen zijn 1.2 Á boven de nikkel atomen 
gepositioneerd. In de <100> richting zullen de ionen door het zwavel geblokkeerd worden 
(zie figuur 2.8b ). In de < Ï 10> richting treedt dit effect niet op. Door nu, als functie van de 
azimutale hoek, de verhouding tussen het nikkel- en zwavel signaal te bepalen, is de stuctuur 
bepaald (zie figuur 2.8c). 
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.... / _/:::::::.......... . ....... .... (, __ /·/;'///./ 
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Figuur 2.7: Schematische weergave van het schaduw- (a) en blokkeer-effect (b) [ACK90}. 

a <100> c 700 eV Ne• 

/ Nol0011 • S cl2• 21 

~/~50" 
- - -L 

i 
Ni/S 0 0 

0 0 • s 

0 Ni <~ ;o > (100) 

1 
110> o• 1 5' J o• 4 5 ° 

'f-

b 

0 
Figuur 2.8: Het Ni(lOO} S c(2x2) oppervlak (a). De S atomen zijn boven de Ni atomen 
gepositioneerd. In de <100> richting treedt het blokkeer-effect op (b). Door de verhouding 
tussen het S en het Ni signaal te bepalen bij verschillende azimutale hoeken is de structuur 
bepaald ( c). 
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Hoofdstuk 3 

De EARISS. 

3.1 Inleiding. 

De Energy and Angle Resolved Ion Scattering Spectrometer (EARISS) is een, door de onder
zoeksgroep Fysica van Oppervlakken en Grenslagen, in samenwerking met andere faculteiten 
en de Centraal Technische Dienst van de TUE ontwikkeld, nieuw, zeer efficiënt en gevoelig 
LEIS systeem. De EARISS kan direct, zonder scannen, in een breed energie-gebied en over een 
azimutaal-bereik van 320° mete11. Hierdoor is het systeem veel efficiënter dan conventionele 
LEIS systemen. De azimutale hoek-verdeling en de energie-verdeling van de verstrooide ionen 
worden direct gemeten, de structuur en de samenstelling van het oppervlak worden zo gelijk
tijdig bepaald. In dit hoofdstuk wordt de opstelling kort beschreven. Voor een uitgebreide 
beschrijving wordt verwezen naar Ackermans [ACK90] en Hellings [HEL86]. 

3.2 De opstelling 

De EARISS opstelling bestaat uit een centrale bol met in het midden het preparaat (zie fi
guur 3.1). Het preparaat bevindt zich op een manipulator met 6 vrijheidsgraden. Verticaal 
boven de centrale bol bevindt zich de primaire ionenbron met het bundelgeleidingssysteem. 
Boven het preparaat bevinden zich de analysator en de detector. Om het oppervlak te prepa
reren en van vervuiling te ontdoen kan het oppervlak met een AR+ bundel schoon gesputterd 
worden. Hiervoor wordt een aparte ionenbron gebruikt. Om de oppervlakte structuur van het 
preparaat te herstellen en om het preparaat schoon te maken, kan het preparaat verwarmd 
worden met een, in de manipulator ingebouwd, oventje. Met een thermokoppelvingertje kan 
de temperatuur gemeten worden. 

Aan de centrale bol is ook een Time-Of-Flight (TOF) opstelling gekoppeld. TOF is een 
LEIS techniek waarbij de energie van deeltjes, zowel ionen als neutralen, wordt bepaald door 
een vluchttijdmeting [HEI92]. Omdat er gebruik wordt gemaakt van voorwaartse verstrooiing 
kunnen er ook elementen met een kleinere massa dan het gebruikte ion worden gedetecteerd. 

Om vervuiling van het oppervlak tijdens de meting tegen te gaan, moeten er in de bol UHV 
condities gelden. Dit wordt bereikt door het gebruik van een turbopomp, twee ionengetter 
pompen en twee titaan-sublimatie pompen. Op het moment wordt er een achtergronddruk 
van 6·10-10 mbar bereikt. Voor de analyse van het restgas is er de beschikking over een 
massaspectrometer. 
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Figuur 3.1: De EARISS opstelling. 
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De preparaten worden via een introductie-kamer het systeem ingesluisd om de UHV condi
ties te handhaven. Deze is bevestigd aan een buis, waaraan ook een preparaten opslagkamer, 
waarin 7 preparaten onder een druk van 10-8 mbar bewaard kunnen worden, en een Low
Energy Electron Diffraction systeem zijn bevestigd. 

3.3 De analysator. 

De door de ionenbron geproduceerde ionen worden via een bundelgeleidingssysteem op het 
preparaat geschoten (zie figuur 3.2). Ionen die over een hoek van 145° verstrooid zijn, worden 
gedetecteerd. De grootte van de openingshoek van de detector wordt bepaald door de varia
bele spleten aan de ingang van de analysator. Een verkleining van de openingshoek houdt een 
verkleining van de hoekspreiding in. De energie-resolutie neemt hierdoor toe. Afhankelijk van 
de wensen kan er gekozen worden tussen een hoge 'gevoeligheid' of een hoge energie-resolutie. 

Aan de ingang van de analysator bevindt zich een zoomlens. Hiermee kunnen ionen extra 
worden naversneld of vertraagd. De energie-analysator zelf bestaat uit twee paar cylinder
symmetrische elektrostatische afbuigelementen. Deze zijn zo ontworpen dat aan het einde van 
de laatste set afbuigelementen, een lineair verband bestaat tussen de energie van de ionen en 
de afstand tot de hartlijn van de analysator [HEL86]. 

De spanning op de afbuigelementen bepaalt de zogenaamde 'pass energy', Epass' van de 
analysator. Alleen ionen met een energie tussen Epass+6% en Epa88 -6% worden gedetecteerd. 
Het 'energie-window' van de meting is dus 12% van Epass· Met Epass kunnen wij de 'window' 
grootte bepalen. Door gebruik te maken van de zoomlens, waarmee de ionen vertraagd of 
versneld kunnen worden, kunnen wij zorgen dat het gewenste energie-bereik in dit 'window' 
wordt afgebeeld. Wil men bijvoorbeeld een spectrum van een groot energie-gebied, dan 
gebruikt men een hoge Epass en versnelt men de ionen extra na. De te gebruiken Epass kan 
eenvoudig worden berekend uit: 

Ecenter = Epass + qlf3 (3.1) 

Hierin is Ecenter de energie die overeen komt met de energie in het midden van het gewenste 
'energie-window' en lf3 is de naversnel-spanning. 

3.4 Azimutale resolutie. 

De resolutie in azimutale richting wordt bepaald door de azimutale sneUleidscomponent van 
de verstrooide ionen. Figuur 3.3 geeft de situatie schematisch weer. De primaire bundel uit 
A verstrooit aan het preparaat dat in het x-y vlak ligt. Wij beschouwen een ion dat in punt 
0 verstrooit en in punt B de analysator bereikt. Door de niet oneindig kleine bundelspot 
zullen er niet alleen ionen in punt 0 verstrooien, maar in het hele gebied dat de bundel 
beslaat. Een ion dat in punt C, op y0 van 0, verstrooit kan ook door beide spleten gaan en 
in punt B bij de analysator komen. Het ion dat in punt C is verstrooid heeft een azimutale 
snelheidscomponent. Deze sneUleidscomponent blijft behouden in de analysator en zorgt voor 
een spiraliserende baan van het ion. Deze spiraliserende banen verslechteren de azimutale 
resolutie. De huidige azimutale resolutie is te bepalen met [HEL86]: 

(3.2) 
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Figuur 3.2: Schematische voorstelling van de EARISS. 
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Figuur 3.3: Door de niet oneindig kleine spot kunnen er ionen door de spleten gaan die een 
snelheidscomponent in azimutale richting hebben. Dit veroorzaakt spira/iserende banen. 

Hierin is r de straal van de bundelspot in mm. Bij een straal van 2.5 mm, een E f van 
1000 eVen een Epass van 4000 eV is de azimutale resolutie 11°. 

Om de resolutie te verbeteren tot ~<I> < 1.8° is er een azimut-selector gebouwd. Deze 
bestaat uit een vijftal platen. In elke plaat zijn "' 1500, 80 Jtm brede spleetjes geëtst. Ionen 
die een spiraliserende baan volgen, gaan niet door de spleten van alle vijf platen en zullen 
niet gedetecteerd worden. Deze azimut-selector zal binnenkort worden ingebouwd. 

3.5 De detector. 

3.5.1 Inleiding. 

Aan het uiteinde van de analysator is in radiële richting een energie-afbeelding ontstaan. De 
lage energieën hebben hierbij de grootste straal. Door de rotatiesymmetrische analysator is 
de hoek-informatie behouden gebleven. Om het signaal te versterken en toch de informatie te 
behouden maken wij gebruik van kanalenplaten. Hierin zijn gaten geboord voor de primaire 
bundel die door het midden van de detector gaat. 

3.5.2 De kanalenplaten. 
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Figuur 3.5: De detectieefficiëntie van een kanalenplaat voor H+, Hé en o+ als functie van 
de hoek van inval {GA084]. 
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Figuur 3.6: De hoek van inval van de verstmoide ionen met de kanalenplaat. 

Een kanalenplaat bestaat uit een glasplaat met een groot aantal kleine kanaaltjes met 
een diameter van 12 J.Lm. De binnenkant van deze kanaaltjes is bedekt met een laag met een 
hoge elektronen emissiecöefficiënt. Als een deeltje deze wand met voldoende energie raakt 
dan zullen er een aantal elektronen worden vrijgemaakt. Door nu een potentiaalverschil over 
de voor- en de achterkant van de plaat aan te leggen, worden de vrij gekomen elektronen 
versneld. Deze zullen ook weer de wand raken en zo ontstaat er een kettingreactie die een 
elektronenwolk creëert. De versterkingsfactor van een kanalenplaat hangt af van de secundaire 
elektronen emissiecöefficiënt, de hoek van inval en de aangelegde potentiaal. De secundaire 
emissiecöefficiënt is afhankelijk van het type invallende deeltje en de energie van dat deeltje. 
Figuur 3.4 geeft de energie-afhankelijkheid voor positieve ionen en neutralen. Hierin geeft de 
efficiëntie aan, hoeveel van de invallende deeltjes een significante elektronenwolk opleveren. 
Het aantal botsingen met de kanaalwand bepaalt mede de versterking. Deeltjes die bijna 
loodrecht invallen, botsen dieper in het kanaal met de wand. De versterking is dan ook veel 
kleiner zoals in figuur 3 .. 5 te zien is. Bij de EARISS wordt de hoek, waaronder de kanaaltjes 
geraakt worden, bepaald door het energie verschil ten opzichte van Epass (zie figuur 3.6). Om 
een energie-afbeelding in radiële richting te krijgen, verlaten de ionen de analysator onder 
een hoek. Ionen met een energie van 94%Epass worden naar buiten afgebogen en raken de 
kanalenplaat onder een hoek van -12° graden. Ionen met een energie van 106%Epass worden 
in de richting van de symmetrie-as afgebogen en raken de kanalenplaat onder een hoek van 
60. 

Het signaal moet met een factor 106 versterkt worden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt 
van een combinatie van twee kanalenplaten, die beide een versterkingsfactor van ongeveer 103 

hebben. Het werkzame oppervlak van deze kanalenplaten is het gebied met een straal tussen 
de 10.5 en de 21 mm. De eerste plaat is 1 mm dik en heeft rechte kanalen. De tweede plaat is 
0.5 mm dik en heeft kanalen onder een hoek van 13°. Het gebruik van een kanalenplaat met 
kanaaltjes onder een hoek van 13°, is ter voorkoming van zogenaamde 'ionic feedback'. Een 
restgas deeltje kan door de elektronenwolk geïoniseerd worden en wordt dan in de richting van 
de kanalenplaat versneld. Als deze de wand raakt, zal er een tweede elektronenwolk ontstaan. 
De kans dat een deeltje geïoniseerd wordt, hangt af van de grootte van de ladingswolk en 
van de druk die er heerst. De ladingswolken die de eerste kanalenplaat produceert, zijn een 
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factor 103 kleiner dan die van de tweede. Er moet dus voorkomen worden dat deeltjes die na 
de tweede kanalenplaat geïoniseerd worden, door de kanalenplaat heen schieten en de eerste 
kanalenplaat raken. Dit wordt bereikt door de kanalen van de tweede plaat onder een hoek 
van 13° te plaatsen. Een geïoniseerd deeltje kan niet diep het kanaal binnen dringen en zal 
een, ten opzichte van de primaire elektronenwolk, kleine, tweede elektronenwolk genereren. 
Deze kan later met behulp van de elektronica onderdrukt worden. 

3.5.3 De collector. 

De twee-dimensionale informatie, straal (energie) en hoek, zijn bewaard gebleven tijdens het 
versterken. Om de positie van de elektronenwolk te bepalen, maken wij gebruik van een 
speciale, plaatsgevoelige collector (zie figuur 3.7). Deze bestaat uit 2 sets van 14 goud-strips. 
De eerste set (A) bestaat uit ringen die een grotere breedte hebben bij een grotere radiële 
afstand tot het centrum. Hoe verder de elektronenwolk van het centrum terecht komt, hoe 
groter het oppervlak van de ringen is en hoe meer lading er wordt gedetecteerd. De ringen 
zijn met elkaar verbonden, zodat uit de totale lading van de ringen ( Q E) de radiële positie 
bepaald kan worden. De tweede set (B) bestaat uit sikkels. De breedte neemt lineair toe met 
de azimutale hoek. Alle sikkels hebben dezelfde breedte bij dezelfde azimutale hoek. Bij de 
sikkels geldt; hoe groter de azimutale hoek, hoe groter het oppervlak van de strippen. Ook de 
sikkels zijn met elkaar verbonden. Uit de totale lading op de sikkels ( Q q,) kan de azimutale 
positie bepaald worden. De collector heeft een dode hoek van 19°. Hierin worden de signaal
draden uitgevoerd. Om te voorkomen dat hier ladingswolken op kunnen vallen wordt er voor 
de eerste kanalenplaat een hoek van 40° afgeschermd. Dit beperkt het azimutale bereik tot 
320°. Om overspraak tussen de beide signalen tegen te gaan zijn de ringen en de sikkels van 
elkaar gescheiden door afschermstrips die capacitief aan aarde liggeiL 

Om de juiste positie van de ladingswolken te kunnen bepalen, mogen deze niet te groot en 
niet te klein zijn. Ackermans [ACK90] heeft berekend dat de elektronenwolken ongeveer een 
straal van 2 mm moeten hebheiL Deze straal wordt bereikt door de wolk tussen de laatste 
kanalenplaat en de collector te laten expanderen. Bij een spanning van 600 V over de laatste 
kanalenplaat en de collector moet de afstand hiertussen 7 mm zijn. De kanalen van de laatste 
kanalenplaat maken echter een hoek van 13° zodat de ladingswolken zich ook verplaatsen (zie 
figuur 3.8). De rechte banen geven de gewenste positie van de elektronenwolk. De banen onder 
13° geven de uiterste van de werkelijke banen aan. Er treedt een verplaatsing van 1.2 mm 
op [MEU91]. In figuur 3.9 is te zien wat dit voor consequenties voor de afbeelding heeft. De 
collector heeft een werkzaam gebied in radiële richting tussen de 9 en de 23 mm en in azimutale 
richting van 341°. Het grijze gebied is het werkzame gebied van de kanalen plaat. Hierin komen 
de centra van de ladingswolken terecht. Er treedt nu een a-centrische verplaatsing op. Dit 
geeft een afbeeldingsfout. De radiële richting geeft de energie van het ion weer. Door deze 
verplaatsing worden ionen met dezelfde energie maar bij andere azimutale hoeken niet meer 
op dezelfde radiële afstand afgebeeld. Afhankelijk van de azimutale hoek vallen de wolken 
op een kleinere of grotere radiële afstand. In de spectra uit zich deze afbeeldingsfout in een 
S-vormige slingering, waarvoor echter achteraf gecorrigeerd kan worden [MEU91]. Een drie 
kanalenplaat versie van de detector wordt op dit moment getest. De derde kanalenplaat heeft 
rechte kanalen en wordt direct achter de tweede kanalenplaat geplaatst. De elektronenwolken 
worden hierdoor 'recht gebogen' voordat er een significante verplaatsing optreedt. 
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Figuur 3.7: De collector met de sikkels {A) en ringen (B). 

3.6 Elektronica. 

De door de elektronenwolk veroorzaakte signalen QE en Q</> worden via een voorversterker 
en een hoofdversterker met een Analoog Digitaal Converter (ADC) omgezet in een 8 bits 
getal. De lading van de elektronenwolken vertoont een bepaalde distributie. Op dit verschil 
in lading tussen verschillende elektronenwolken moet genormeerd worden. De elektronenwolk 
veroorzaakt een dip in de stroom door de laatste kanalenplaat. Door deze capacitief uit te 
koppelen krijgt men een signaal dat evenredig is met de lading van de elektronenwolk ( QT ). 
Ook dit signaal wordt via een voorversterker en hoofdversterker met een ADC omgezet in een 
8 bits getal. De voorversterker die de totale lading versterkt, genereert ook een 'timingssig
naal'. In combinatie met vertragingslijnen kan hiermee op het juiste moment de pulshoogte 
bepaald worden. Om te normeren worden nu het Q E en het Q </> signaal gedeeld door QT door 
middel van een 'lookup table'. De aldus verkregen waarden geven het Een </>kanaal weer. 
Deze vormen samen een 16 bits adres dat verwijst naar een geheugenpositie van de 'Multi 
Channel Analyzer' (MCA). De waarde hierin wordt met één opgehoogd. Aan het eind van 
de meting wordt het geheugen uitgelezen door de HP9000/300 computer. Het spectrum kan 
dan in de vorm van een 2-( of 3-) dimensionaal plaatje worden getoond. Ook kan het plaatje 
gesommeerd worden zodat er een I-dimensionaal spectrum van de energie of de hoek ontstaat 
(zie figuur 4.1). 
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Figuur 3.8: Schematische voorstelling van de EARISS detector met de verplaatsing die op
treedt ten gevolge van de laatste kanalenplaat. 

Figuur 3.9: Schematische weergave van de gevolgen van de verplaatsing voor de positie van 
de afbeelding van de eerste kanalenplaat (grijze gebied) op de collector. 
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Hoofdstuk 4 

Metingen. 

4.1 Inleiding. 

Een EARISS meting geeft een twee-dimensionaal spectrum van de intensiteit van de verstrooi
de ionen, als functie van de energie en de azimutale hoek. In figuur 4.1 is een spectrum twee
dimensionaal weergegeven door de grijstint van de intensiteit te laten afhangen. Het verschil 
in intensiteit kan ook in de vorm van een hoogteverschil in een drie-dimensionaal plaatje wor
den weergegeven (zie figuur 5.1 ). Indien men alleen geïnteresseerd is in de energie-informatie 
of de hoek-informatie, kan men over de energie-kanalen sommeren om een azimut-spectrum 
te krijgen, of over de azimut-kanalen om een energie-spectrum te krijgen (zie figuur 4.1). De 
S-vormige slingering is een gevolg van de in paragraaf 3.5.3 genoemde afbeeldingsfout. 

In deze gesommeerde spectra is duidelijk te zien dat niet het volledige kanalenbereik benut 
wordt. Voor de energie worden de kanalen 50 tot 100 gebruikt en bij de azimutale hoek worden 
de kanalen 20 tot 100 gebruikt. Er is dus sprake van een zekere offset. De afmetingen van 
de afbeelding en de positie waar de afbeelding begint worden bepaald door de drie variabele 
hoofdversterkers die QE, Qq, en Qr versterken. Om aan een kanaal een energie te koppelen, 
moet er dus eerst een ijking worden verricht. In eerste benadering kan men uit de gebruikte 
Epass en uit de 'window' grootte van ongeveer 12% van Epass, berekenen met welke energie een 
kanaal overeenkomt. Deze methode is alleen te gebruiken voor een schatting van de energie 
daar de genoemde 12% de bij het ontwerpen berekende grootte van het 'window' is. Eerdere 
metingen doen vermoeden dat het werkelijke 'energie-window' kleiner is [HUP91]. Verder 
is het niet altijd even makkelijk de grenzen van het 'window' nauwkeurig vast te stellen. 
Nauwkeuriger is dan ook het gebruik van de zoomlens. Door de ionen met een bekende 
energie te versnellen of te vertragen, verschuift de piek een aantal kanalen. Men heeft dan 
twee spectra waarin de piek met een bekende energie verschoven is. Hieruit kan het aantal 
eV per kanaal berekend worden. Bij een preparaat met twee of meer elementen kan nog op 
een andere manier een energie-ijking worden uitgevoerd. Als men twee bekende elementen 
heeft dan kan men met formule 2.1 het energie-verschil tussen beide pieken berekenen. Door 
beide pieken in één spectrum af te beelden (zie bijvoorbeeld figuur 4.2), kan men het verschil 
in kanalen bepalen en een energie-ijking uitvoeren. 

In de azimutale richting kunnen wij een eerste schatting van het aantal graden per kanaal 
maken, door gebruik te maken van het bekende azimutale bereik van 320° van de detector. 
Ook hier heeft men het probleem dat men de grenzen van het 'azimut-window' moet bepalen. 
Voor een ijking van de azimutale richting kunnen wij echter ook gebruik maken van een drietal 
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Figuur 4.1: Voorbeeld van een EARISS meting aan Ni{111} met een 3 keV Ne+ bundel. 
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gaten die voor de ophanging van het binnenwerk van de analysator, in een variabele spleet 
zijn geboord. Als deze spleet wordt dichtgedraaid, kunnen er alleen ionen, die door deze gaten 
gaan, gedetecteerd worden. Eén van deze gaten valt in de dode hoek en is daarom niet in het 
spectrum te zien. Dit geeft een spectrum zoals figuur 5.6. De hoek tussen beide gaten is 105° 
en hiermee kan men bepalen hoeveel graden een azimutaal-kanaal representeert. 

Bij de EARISS wordt, zonder te scannen, in een breed energie-gebied gemeten. Hierdoor 
en door een betere geometrie, is het systeem ongeveer een factor 500 efficiënter dan een 
vergelijkbaar conventioneel LEIS systeem [BER92]. Door deze grotere efficiëntie kan er bij 
veel lagere ionendoses gemeten worden. De schade door het sputteren kan daarmee zover 
omlaag worden gebracht, dat wij van vrijwel niet-destructieve metingen kunnen spreken. Al 
eerder zijn er een aantal voorbereidende metingen verricht op niet kwetsbare preparaten. 
Hieruit bleken de mogelijkheden van de EARISS op het gebied van kwetsbare preparaten. 

Daarom is er gemeten aan de nu volgende zeer kwetsbare oppervlakken uit verschillende 
categoriën: 

• Halfgeleiders zijn gevoelig voor sputteren. Het gebruik van lage ionendoses is dus nood
zakelijk. Er is daarom aan een GaAs( 110) preparaat gemeten. 

• Bij FOG (Fysica van Oppervlakken en Grenslagen) wordt ook onderzoek verricht aan 
katalysatoren. Katalysatoren hebben echter over het algemeen een zeer ruw oppervlak, 
om het reactie-oppervlak zo groot mogelijk te maken. Deze ruwheid reduceert het sig
naal aanzienlijk. Ook bestaat een katalysator vaak maar uit een paar procent werkzame 
elementen. Om de mogelijkheden van de EARISS op dit gebied te onderzoeken, is er 
gemeten aan een koolstof-gedragen katalysator met Pd- en Pt-clusters, als werkzame 
elementen. 

• Polymeren vormen een interessant onderzoeksgebied. Er is nog weinig bekend over de 
ordening en oriëntatie van polymeergroepen aan het oppervlak. Voor het begrip van 
chemische reacties en adhesie is kennis hierover erg belangrijk. Polymeren bestaan voor 
een groot deel uit lichte elementen zoals 0, N en C. LEIS is niet erg gevoelig voor 
deze lichte elementen, omdat de werkzame doorsnede voor verstrooiing klein is en de 
kans op neutralisatie groot. Ook polymeren beschadigen erg snel. Hook [H0086] heeft 
vastgesteld dat er tot een ionendosis van 1800 nC/cm2 gesproken mag worden van niet
destructieve metingen. De andere LEIS systemen bij FOG kunnen niet met zo'n lage 
dosis zinvol meten. De meting wordt verder nog bemoeilijkt door de hoge achtergrond 
van gesputterde deeltjes. 

Bij deze metingen was er geen interesse in de structuur van het oppervlak en worden er 
alleen energie-spectra getoond. Vanwege de offset bevatten de energie-kanalen 0 tot en met 
40 geen informatie. Deze zijn in de spectra weggelaten. De afbeeldingseigenschappen van de 
EARISS zijn dusdanig dat de lage energiën in de hoge kanalen worden afgebeeld. 

4.2 Gallium Arseen. 

Als preparaat wordt GaAs(llO) gebruikt. Dit wordt beschoten met een 4 keV Ne+ bundel. 
Na verstrooiing hebben de ionen die aan Ga verstrooid zijn, volgens formule 2.1 een energie . 
van 1349 e V (gewogen gemiddelde van de isotopen) en die aan As verstrooid zijn, een energie 
van 1461 eV. In het spectrum (figuur 4.2) zijn duidelijk de Ga en de As piek van elkaar te 
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Figuur 4.2: Een voor de S-vorm gecorrigeerde meting aan GaAs{110} met een 4 ke V Ne+ 
bundel. De ionendosis gedurende deze meting was 2 · 103 nC. 

onderscheiden. De FWHM van de Ga piek is 67 eV terwijl die van As maar 51 eV is. Ga 
bestaat uit twee isotopen namelijk: 60 % 69 Ga en 40% 71 Ga. Hierdoor wordt de piek breder 
en krijgt deze een asymmetrische vorm. As heeft alleen 75 As als langlevende isotoop en heeft 
geen extra verbreding. 

Een lage ionendosis-meting is te zien in figuur 4.3. Dit spectrum is met een bundelstroom 
van 16 pA in 30 s verkregen. Hierin zijn de Ga en As piek nog steeds duidelijk te herkennen. 
De sputteropbrengst voor GaAs is ongeveer 3. De ionendosis tijdens deze meting was echter 
maar 0.5 nC. De bundelspotstraal bij Ne+ is ongeveer 2.5 mm. Dit geeft een ionendosis van 2.5 
nC/cm2 {1.6 ·1010 ionen/cm2 ). Een monolaag GaAs(llO) bestaat uit 8.8 · 1014 atomenfcm2 • 

Tijdens deze meting is maar 6 · 10-5 monolaag weggesputterd. Hiermee wordt aangetoond, 
dat met de EARISS 'niet-destructief' aan halfgeleiders gemeten kan worden. 

4.3 Koolstof katalysatoren. 

Om de mogelijkheden van de EARISS te onderzoeken voor katalyse onderzoek, zijn er me
tingen verricht aan een koolstof-gedragen katalysator met Pt- en Pd-clusters als werkzame 
elementen. Koolstof-gedragen katalysatoren hebben een grote ruwheid en een hoge sput
terachtergrond en zijn daarom moeilijk te onderzoeken. Er wordt een 2 keV Ne+ bundel 
gebruikt. De energie na verstrooiing is bij verstrooiing aan Pd 993 eV en bij Pt 1370 eV. 
Door een 'energie-window' van 600 eV te kiezen, kunnen beide elementen gelijktijdig worden 
gemeten. Het verkregen spectrum is in figuur 4.4 te zien. 

Ook aan dit preparaat is een lage bundelstroom meting gedaan. Het resultaat is in fi
guur 4.5 te zien. Hierbij is tijdens 30s met een bundel van 150 pA gemeten. De Pd piek is nog 
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Figuur 4.3: Een voor deS-vorm gecorrigeerde meting aan GaAs{llO) met een 4 keV Ne+ 
bundel. De ionendosis gedurende deze meting was 0.5 nC. 
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Figuur 4.4: Een voor de S-vorm gecorrigeerde meting aan een koolstof katalysator met een 2 
keV Ne+ bundel. De ionendosis was 1.3 ·104 nC. 
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Figuur 4.5: Meting aan een koolstof katalysator met een 2 ke V Ne+ bundel. De ionendosis 
was ../.5 nC. 

goed te herkennen en ookdePt piek is zichtbaar. De resolutie is bij deze meting slechter door 
een probleem met een voorversterker. Pd heeft een sputteropbrengst van 1 bij 2 keV terwijl 
de sputteropbrengst van Pt, 2 is [MAT84]. Het is dus belangrijk om een lage ionendosis te 
gebruiken. De ionendosis tijdens deze meting was 4.5 nC. Hiermee is tijdens de meting 3 ·10-4 

monolaag weggesputterd. 

4.4 Polymeren. 

Polymeren bestaan uit lichte elementen zoals N, 0 en C. Om deze te detecteren moet er 
gebruik worden gemaakt van 4He+ of 3He+. Bij metingen a.a.n polymeren heeft men een hoge 
achtergrond ten gevolge van gesputterde deeltjes. Deze achtergrond neemt toe bij lage ener
gieën (zie figuur 2.3), dus hoe kleiner de energie na. verstrooiing is, hoe hoger de achtergrond 
is. Als men 3 He+ gebruikt, sputtert men niet alleen minder deeltjes van het oppervlak dan 
met 4He+, ma.a.r is E f ook groter dan met 4He+. Voor deze metingen is dan ook als ion 3 He+ 
gebruikt. 

Polymeren zijn slechte geleiders. Omdat er gewerkt wordt met een bundel positief geladen 
deeltjes, kan het preparaat ga.a.n opladen. Dit kan gecompenseerd worden met een zogenaamde 
ladingscompensator die elektronen op het oppervlak sproeit. De EARISS is hier echter niet 
mee uitgerust. Om oplading te beperken wordt er gemeten a.a.n een PolyAcrylAcid (PAA) film 
van 1 J.Lm die op een siliciumwafer is aangebracht. Silicium geleidt en zal daarom oplading 
tegen ga.a.n. 

Oplading is geen probleem voor de metingen, zolang de oplading maar beperkt blijft tot 
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bundelstroom (nA) 

2.3 
25 
100 

oplading (V) 

250 
350 
450 

Tabel 4.1: Verband tussen de bundelstroom en de oplading van het preparaat 

enkele honderden volts. Een ion zal bij oplading voor de botsing, met qVoplading worden 
afgeremd. Door in plaats van Ei, Ei - qVoplading te gebruiken, kan men met formule 2.1 de 
energie na verstrooiing berekenen. Hierna wordt dit ion nog naversneld met Voplading, zodat 
Edeteetie = Ej + qVoplading· Dit geeft een niet lineaire verschuiving van het spectrum. 

Oplading is eenvoudig te constateren. De achtergrond, als gevolg van gesputterde deeltjes, 
begint normaal bij een energie van 0 eV. Als gevolg van de oplading zal deze achtergrond nu 
bij q V oplading beginnen. Door een spectrum bij lage energiën te maken, kunnen wij direct 
vaststellen in welke mate het preparaat oplaadt. De grootte van de oplading wordt mede 
bepaald door de gebruikte bundelstroom, zoals in tabel 4.1 is te zien. 

PAA heeft de volgende structuur: [CH2-CH-COOH]n· Wij verwachten zuurstof en koolstof 
te detecteren. Waterstof is lichter dan helium en kan dus niet gedetecteerd worden. Voor 
deze metingen wordt een 4 keV 3 He+ bundel gebruikt. In figuur 4.6a is de koolstof-piek 
te zien. Door de ionen extra te versnellen met de zoomlens, kan de zuurstof-piek in het 
'energie-window' worden afgebeeld (figuur 4.7). Beide pieken worden op dezelfde kanalen in 
het spectrum afgebeeld. 

Het energie-verschil tussen beide pieken, is gelijk aan het verschil in de versnelspanning. 
Dit was 400 ± 5 eV. Bij een oplading van 250 ± 10 V ligt de koolstof-piek bij een energie 
van 1730 ± 5 eVen de zuurstof-piek bij een energie van 2130 ± 5 eV. Deze posities komen 
overeen met de metingen en ook het energie-verschil van 400 eV klopt. In figuur 4.6b is een 
spectrum te zien dat bij een bundelstroom van 24 nA is gemaakt. De energie die met deze 
piek overeenkomt, is 55 ± 5 eV groter dan die in figuur a. Dit is het gevolg van de 100 V 
extra oplading. De energie voor verstrooiing is nu lager, maar omdat er na de verstrooiing met 
100 ± 10 V extra wordt naversneld, is de energie bij detectie hoger. De energie zou nu 1790 ± 5 
eV moeten zijn. Dit is een energie-verschil van 60 ± 5eV met figuur a. Het energie-verschil in 
figuur 4.6 blijkt 55 eV te zijn. Binnen de fouten marges komt dit overeen. 

Al eerder is er geconstateerd [LIG91] dat zuurstof makkelijk van het oppervlak afsputtert. 
Inderdaad neemt de 0 piek tijdens de metingen af en is aan het eind van de dag zelfs helemaal 
verdwenen (zie figuur 4.8). 

Om te kijken of er aan de Hook conditie van 1800 nC/cm2 voldaan kan worden, verrichten 
wij lage dosismetingen. Figuur 4.9 is een spectrum dat bij een bundelstroom van 2.2 nA in 
10 s is gemaakt. De straal van de bundelspot wordt bij deze bundelinstellingen van 3 Hé op 
1.5 mm geschat. De ionendosis tijdens deze meting is dan 3 · 102 n C J cm 2 • Dit is een factor 6 
onder de Hook condities. Er moet hier worden opgemerkt dat de resolutie van deze metingen 
slechter dan normaal is. Er is sprake van een correlatie tussen </> en E. Dit is duidelijk in 
figuur 5.6 te zien. Dit spectrum is gemaakt met een dichte variabele spleet. Er kunnen alleen 
nog ionen door beide gaten voor de ophanging. Dit zou twee horizontale afbeeldingen moeten 
geven. Dit is duidelijk niet het geval. Er zijn twee schuine afbeeldingen. Door de correlatie 
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Figuur 4.6: Meting aan PAA met een 4 ke l1 3 Hé bundel. Het 'window' is dusdanig ingesteld 
dat de C-piek wordt afgebeeld met een stuk van de achtergrond. Bij spectrum a is een bun
delstroom van 2.3 nA gebruikt terwijl bij spectrum b 24 nA gebruikt is. De positie van de piek 
verschuift naar een hogere energie (naar lagere kanalen) ten gevolge van de oplading. Beide 
metingen zijn in 60 s verricht zodat de ionendoses 1.4 · 102 nC en 1.4 · 103 nC zijn. 
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Figuur 4.7: Meting aan PAA met een 4 keV 3 He+ bundel. Het 'window' is 400 eV verschoven 
zodat nu de 0-piek er in valt. De gebruikte ionendosis was 1.4 · 102 nC. 
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Figuur 4.8: Reeks metingen aan PAA met een 'window' rond de zuurstof piek. De metingen 
zijn met een periode van ongeveer drie uur gemaakt. De 0-piek neemt in de tijd af. 
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Figuur 4.9: Meting bij een bundelstroom van 2.2 nA gedurende lOs aan een PAA preparaat 
met een 4 ke V 3 He+ bundel. De ionendosis tijdens deze meting is 22 nC. 

tussen de azimut en de energie, wordt de vorm van de afbeelding door de positie in kanalen 
bepaald. Hoe hoger het azimut-kanaal en hoe lager het energie-kanaal, hoe vertikaler de 
afbeelding is. Als men een lijn door de afbeeldingen van de gaten trekt dan blijken deze alle 
twee door de oorsprong te gaan. Deze correlatie vergroot de F\VHM ongeveer met een factor 
twee. Uit onderzoek blijkt dat de correlatie niet door de elektronica wordt veroorzaakt. Het 
vermoeden is dan ook dat er overspraak in de detector plaats vindt. Het is niet eenvoudig om 
de detector te controleren, omdat deze zich in het UHV systeem bevindt. Daarom is er voor 
gekozen te blijven meten en pas later de detector te controleren. Als deze correlatie verholpen 
wordt, worden de pieken scherper en zijn ze eenvoudiger van de achtergrond te onderscheiden. 
Dit geeft in elk geval een winst van een factor 2. Verder zal binnenkort de derde kanalenplaat 
ingebouwd worden. Er zal dan geen S-vormige slingering meer optreden. In een gesommeerd 
spectrum verslechtert de S-vorm de energie-resolutie. Voor deze S-vorm kan onder normale 
omstandigheden gecorrigeerd worden, echter, door het optreden van de correlatie, blijkt dit 
onder de huidige omstandigheden niet mogelijk. Hiermee is ook een verbetering met een 
factor 2 mogelijk. Bij de meting in figuur 4.9 kan als er een factor 5 korter gemeten wordt 
nog steeds een duidelijk spectrum verkregen worden. De ionendosis per oppervlakte-eenheid 
kan men verkleinen door het beschoten oppervlak te vergroten door middel van defocussering 
of door over het oppervlak te scannen. De bundelspot is op dit moment bij 3He+ 7 mm2• 

De openingshoek beslaat een gebied van 80 mm2 • Bij een bundelstraal van 2.5 mm is de 
bundelspot 20 mm2 , hiermee kan dus al eenvoudig een factor 3 gewonnen worden. Al deze 
verbeteringen zijn onafhankelijk van elkaar, zodat een totale verbetering met meer dan een 
factor 60 mogelijk is. Dit, samen met de factor 6 die er al onder de Hook condities gemeten 
werd, geeft in totaal de mogelijkheid een factor 300 onder de Hook condities te meten. 

32 



4.5 Conclusies en aanbevelingen. 

Door metingen is aangetoond, dat het met de EARISS mogelijk is vrijwel niet-destructief aan 
zeer kwetsbare oppervlakken te meten. Dit opent de mogelijkheid tot tal van interessante 
onderzoeksgebieden zoals: katalysatoren, halfgeleiders en polymeren. Ook kan er nu gemeten 
worden aan langzame processen zonder deze te verstoren. Hierbij kan men onder andere 
denken aan segregatie bij kamertemperatuur. 

Om de achtergrond van gesputterde deeltjes te onderdrukken, zou er een gepulste bundel 
gebruikt kunnen worden. De af te leggen weg en de energie van het verstrooide ion zijn 
bekend. Hiermee is de vluchttijd van het ion te berekenen. Alleen ionen die binnen een 
bepaald tijdsinterval na de ionenpuls gedetecteerd worden, worden geaccepteerd als signaal. 
De ionen die door cascade-processen het oppervlak verlaten hebben een andere massa en dus 
bij dezelfde energieën een andere vluchttijd. Deze worden buiten het tijdsinterval gedetecteerd 
en genegeerd. Hiermee is de signaal-achtergrond verhouding bij metingen aan polymeren 
aanzienlijk te verbeteren. 

Ook is er een nieuwe, met de EARISS vergelijkbare, opstelling in aanbouw. Deze nieuwe 
opstelling beschikt over een ladingscompensator. Hiermee kan oplading van onder andere 
polymeren voorkomen worden. Tevens heeft deze nieuwe opstelling een grotere openingshoek. 
Er worden bij dezelfde spot-grootte meer ionen geaccepteerd omdat de ruimtehoek groter is. 
Ook kan de bundel meer gedefocusseerd worden. Wat de bundeldosis per oppervlakte-eenheid 
nog meer vermindert. 
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Hoofdstuk 5 

Normering. 

5.1 Inleiding. 

De EARISS detector maakt gebruik van kanalenplaten om de ionen te versterken. De effi
ciëntie van de kanalenplaten hangt, zoals in paragraaf 3.5.2 is uitgelegd, af van : 

• Het type deeltje. 

• De energie van het deeltje. 

• De hoek van inval ten opzichte van de kanaaltjes. 

Afgezien van de bovenstaande punten zijn de kanalenplaten ook van nature niet overal 
even efficiënt. Deze afhankelijkheid, plus andere eigenschappen van het apparaat, zorgen er 
voor dat er een bepaald apparaatprofiel is. Voor de juiste interpretatie van de metingen kan 
een normering op het apparaatprofiel noodzakelijk zijn. Dit is vooral van belang voor de 
azimutale verdeling en bij kleine signalen. 

Het apparaatprofiel is twee-dimensionaal. Vaak zijn wij echter alleen geïnteresseerd in de 
normering van een energie-spectrum of een azimut-spectrum. Met de termen energie-profiel 
en azimut-profiel worden het over de hoek gesommeerde en over de energie gesommeerde 
apparaatprofiel bedoeld. 

5.2 De normering van het azimut-spectrum. 

5.2.1 Inleiding. 

Zoals in figuur 5.1 te zien is, varieert het signaal sterk als functie van de azimut. De eerste 
indruk kan zijn dat dit veroorzaakt wordt door de structuur van het oppervlak. Dit is echter 
niet het geval. Als het preparaat gedraaid wordt, blijft het patroon vrijwel identiek. Dit duidt 
er op dat het waargenomen patroon wordt veroorzaakt door de analysator en de detector. Zelfs 
preparaten waarbij geen enkel structuur-effect verwacht mag worden vertonen dit profiel. De 
EARISS is ontworpen om er ook structuur-onderzoek mee te doen. Het is dus noodzakelijk dat 
het apparaatprofiel eruit genormeerd wordt, om het door de structuur veroorzaakte patroon 
zichtbaar te maken. 

Er is onderzocht wat de mogelijkheden voor normering zijn. Ten eerste kan men het 
spectrum bepalen van een preparaat zonder enige structuur-informatie. Het aldus verkregen 
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spectrum zou overeen moeten komen met het azimut-profiel en kan gebruikt worden om 
andere spectra op te normeren. Ten tweede kan men een reeks metingen doen, waarbij het 
preparaat in kleine stapjes in totaal over 360° gedraaid wordt. De verkregen spectra kan 
men dan, rekening houdend met de verdraaiing, optellen. Dezelfde richting op het preparaat 
wordt nu bij elke meting bij een andere azimutale hoek gedetecteerd. De verstrooide ionen 
worden zo op verschillende plaatsen op de kanalenplaat afgebeeld. Het uiteindelijk verkrègen 
spectrum is een genormeerd spectrum. 

5.2.2 Normeren door deling. 

Bij een normering door deling, bepaalt men bij een preparaat zonder structuur het azimutale 
spectrum. Dit zou dan overeen moeten komen met het apparaatprofiel in azimutale richting. 
Een andere meting kan dan hierop genormeerd worden door de azimutale kanalen op elkaar 
te delen. Het blijkt dat het apparaatprofiel afhangt van de instellingen. Hierbij kan men 
denken aan het gebruikte 'energie-window', de gebruikte versnelspanning, de hoogte van het 
preparaat en de instellingen van de bundel. De kanalenplaten zijn in elk geval afhankelijk 
van de eerste twee, terwijl het bundelspotprofiel door de laatste twee bepaald wordt. Om 
twee verschillende metingen te vergelijken moeten de instellingen identiek zijn. Dit is alleen 
mogelijk als men metingen aan preparaten met hetzelfde element verricht. Voor elke nieuwe 
instelling zal dan ook eerste het azimut-profiel moeten worden bepaald van een preparaat 
zonder structuur. Zelfs bij het gebruik van preparaten met hetzelfde element moet men nog 
opletten, aangezien de hoogtes van verschillende preparaten aanzienlijk kunnen verschillen. 

Eerdere metingen suggereerden dat het apparaatprofiel niet in de tijd constant is (HUP91]. 
Dit is absoluut noodzakelijk voor het normeren. Om te onderzoeken of het apparaatprofiel 
in de tijd constant is, zijn er metingen aan Ni( 111) verricht. Er wordt bij dit preparaat geen 
hoekafhankelijke verdeling van de ionen verwacht. De variatie in de azimutale richting wordt 
dan ook veroorzaakt door het apparaatprofieL Bij deze meetreeks is de EARISS, na het 
opstarten, eerst twee uur niet gebruikt. In deze opstart-fase verlopen er namelijk zichtbaar 
spanningen. Dit uit zich ook in verschillende apparaat-profielen. De verandering kan in de 
orde van een tiental procenten zijn, zodat alleen sterke structuur-effecten te zien zouden zijn. 
De verwachte effecten zijn echter niet zo groot. Na deze opstart-fase zijn gedurende de hele 
dag metingen gedaan. Om een goede statistiek te krijgen, is er gemeten tot er ongeveer 105 

'counts' per gesommeerd azimut-kanaal waren. Er ontstaat dan een spectrum als in figuur 5.2. 
Om te controleren of het profiel in de tijd verloopt worden de metingen op elkaar gedeeld. Dit 
zou een rechte lijn moeten opleveren als het apparaatprofiel constant blijft. Een voorbeeld 
van zo'n deling is figuur 5.3. Hierin zijn twee metingen gesommeerd en azimut-kanaalsgewijs 
op elkaar gedeeld en daarna met 1000 vermenigvuldigd. Er ontstaat inderdaad een vrijwel 
rechte lijn. De intensiteit is niet voor alle kanalen van dezelfde orde van grootte. In figuur 5.1 
is te zien dat er rond kanaal 60 een dip is. Daarom bekijken wij twee delen van het spectrum, 
namelijk van kanaal 25 tot en met 53 en kanaal 62 tot en met 90. De standaard deviatie is bij 
de kanalen 25 t/m 53: 0.46 %. Uitgaande van 15 · 104 'counts' per kanaal zou de statistische 
variatie (2/../N) 0.35 % zijn. De standaard deviatie is bij de kanalen 62 tfm 90: 0.36 %. 
Uitgaande van 20 ·104 'counts' per kanaal zou de statistische variatie 0.31 % zijn. De variatie 
van het genormeerde spectrum is dus grotendeels te verklaren door statistiek. 

Het is ook mogelijk om het 2-dimensionale spectrum te normaliseren. De spectra worden 
kanaalsgewijs gedeeld en, vanwege de weergave, met 1000 vermenigvuldigd. Het resultaat 
hiervan is te zien in figuur 5.4. Door het vergelijken van het origineel met het genormeerde 
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Figuur 5.1: 3-dimensionale weergave van een meting aan Ni{lll) met een 3 keV Né bundel. 
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Figuur 5.2: Het over de energie-kanalen gesommeerde spectrum van Ni{111). 
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Figuur 5.3: Het resultaat van de deling van twee gesommeerde Ni{111) spectra. Na de deling 
is er met 1000 vermenigvuldigd. 
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Figuur 5.4: Twee Ni(lll) spectra gedeeld. 
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spectrum, is goed te zien dat het gebied met een hoge intensiteit, de Ni-piek, een vlak plateau 
in het genormeerde spectrum geeft. Als men de hogere of lagere energie-kanalen bekijkt, dan 
neemt de variatie sterk toe. Dit is het gevolg van de afnemende statistiek. 

Uit het vergelijken van een meting met een meting die 4 uur later verricht is, blijkt dat 
het apparaatprofiel niet noemenswaardig in de tijd verandert. Dit in tegenstelling tot eerdere 
metingen [HUP91]. Bij deze eerdere metingen verliepen waarschijnlijk de instellingen, zodat 
de omstandigheden niet identiek waren. 

5.2.3 Normering door rotatie. 

Een andere manier van normeren is het maken van een meetreeks, waarbij telkens het prepa
raat een aantal graden om de azimut-as geroteerd wordt. Dezelfde richting op het preparaat 
wordt nu bij elke meting bij een andere azimutale hoek gedetecteerd. In totaal wordt er over 
360° geroteerd, zodat elke richting op het preparaat één keer over elke azimutale hoek gede
tecteerd wordt. De verstrooide ionen komen zowel op de efficiënte als op de minder efficiënte 
delen van het apparaat. Door nu de aldus verkregen spectra dusdanig te verschuiven, dat het
zelfde azimut-kanaal in alle spectra met dezelfde richting op het preparaat overeenkomt, kan 
men door het optellen van deze spectra normeren voor het azimut-profiel Een voordeel van 
deze methode is bovendien dat men een 360 graden afbeelding krijgt, in plaats van een 320 
graden afbeelding. In figuur 5.5 is de normeringsprocedure nog eens schematisch weergegeven. 

Bij deze manier van normeren is het echter noodzakelijk, dat men precies weet hoeveel 
graden overeen komt met één kanaal. Er is dus een ijking van de azimut-kanalen nodig. 
De EARISS detector heeft twee variabele spleten, waarmee de openingshoek, waarbinnen 
ionen geaccepteerd worden, kan worden ingesteld. In één van deze spleten zijn een drietal 
gaten geboord. Als deze spleet wordt dichtgedraaid dan kunnen er via deze gaten nog steeds 
ionen gedetecteerd worden. Eén gat valt in de dode hoek van de detector en is dus niet 
in het spectrum te zien. Het verkregen azimut-spectrum bevat dan ook maar twee pieken, 
zoals in figuur 5. 7 te zien is. De hoek tussen beide gaten is 105 graden zodat een ijking 
nu mogelijk is. Tijdens de verdere metingen in dit hoofdstuk waren er problemen met de 
detector. Uit de metingen blijkt de in paragraaf 4.4 al vermelde correlatie tussen de energie 
en de hoek (zie figuur 5.6). Deze correlatie zorgt er ook voor dat de breedte van de pieken 
in figuur 5.7 verschillen. De piek bij de hoge azimutale waarden wordt meer in de azimut
richting uitgesmeerd en minder in de energie-richting dan de piek bij de lage azimut-kanalen. 
Vanwege de verminderde resolutie is de bepaling van de positie minder nauwkeurig. Als 
waarde hebben wij 4 graden/kanaal gebruikt. Hoe meer metingen er verricht worden hoe 
'gladder' het uiteindelijk verkregen spectrum verloopt. Aangezien het verschil in 'counts' 
tussen twee naast elkaar liggende kanalen van een meting zeer gering is, is als eerste poging 
een 'resolutie' van twee kanalen gebruikt. Elke volgende meting is dus 2 kanalen verschoven 
ten opzichte van de vorige. 2 kanalen komt overeen met het verrichten van een meting om de 
8 graden. Dit houdt in, dat er 360 / 8 = 45 metingen nodig zijn. Het uiteindelijke spectrum 
zal in 360 / 4 = 90 kanalen worden afgebeeld. Een fout in de bepaling van het aantal graden 
per kanaal zorgt ervoor dat de spectra te ver of niet ver genoeg worden verschoven. Dit heeft 
een slechtere resolutie van het genormeerde spectrum tot gevolg. 

Als preparaat zonder structuur, is een zuurstof-vrij koperen plaatje gebruikt. Het resultaat 
van de sommatie van de spectra is in figuur 5.8 te zien. Inderdaad is er, zoals verwacht, geen 
hoekafhankelijkheid van de intensiteit. 

Ook is er een meting aan Ni(llO) verricht. Bij dit preparaat kan men hoekafhankelijke 
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Figuur 5.5: Schematische weergave van de normeringsprocedure. Bij elke nieuwe meting wordt 
het preparaat een bepaald aantal graden gedraaid ten opzichte van de vorige meting. De aldus 
verkregen spectra worden het aantal graden dat ze gedraaid zijn in kanalen verschoven. Een 
kanaal in het spectrum komt dan overeen met een bepaalde richting op het preparaat. Omdat 
deze richting tijdens elke meting bij een andere azimutale hoek gedetecteerd is, kan men het 
azimut-profiel eruit normeren door alle spectra op te tellen. 
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Figuur 5.6: In dit spectrum is de bovenste spleet dicht gedraaid. Er kunnen alleen nog ionen 
gedetecteerd worden door de beide gaten in de spleet. De hoek tussen beide gaten is 1 OSO. 
Hiermee kan berekend worden hoeveel graden een kanaal representeert. Deze meting is verricht 
aan Ni{110} met een 3 kel' Ne+ bundel. 
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Figuur 5.7: Het azimutale spectrum met de bovenste spleet dicht, gemeten aan Ni{110) met 
een 3 ke l' Ne+ bundel. 
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Figuur 5.8: Door rotatie genormeerde meting aan een zuurstof-vrij koperen plaatje met een 3 
ke V Ne+ bundel. Voor dit spectrum zijn 45 metingen gebruikt. 
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Figuur 5.9: Simulatie van de hoekafhankelijke effecten bij een meting aan Ni{110} met een 3 
ke V Ne+ bundel. 
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Figuur 5.10: Door rotatie genormeerde meting aan een Ni{110} preparaat met een 3 ke V Ne+ 
bundel. Voor dit spectrum zijn 45 metingen gebruikt. 

intensiteitsverschillen verwachten, omdat er vanwege de open structuur, ionen aan de tweede 
atoomlaag kunnen verstrooien (zie figuur 5.13). Afl1ankelijk van de azimutale hoek worden 
de ionen geblokkeerd door de atomen van de eerste atoomlaag. Dankzij een door C. Severijns 
ontwikkeld simulatie programma kunnen wij voorspellingen doen over te verwachten hoekaf
hankelijke effecten [SEV92]. Figuur 5.9 is het resultaat van deze simulatie. De ondergrond 
is afkomstig van verstrooiing aan de atomen van de eerste atoomlaag. Deze bereiken in alle 
azimutale richtingen ongehinderd de detector. De pieken hierop ontstaan door ionen die aan 
de tweede atoomlaag verstrooien en niet door de eerste atoomlaag geblokkeerd worden. De 
afstand tussen de Ni atomen is niet gelijk. In de <I 10> richting is dit 2.49 Á en in de <002> 
richting is dit 3.52 Á (zie figuur 5.13). Dit verschil in afstand is ook duidelijk in de simulatie 
te zien, in de vorm van brede(B) en smalle( A) pieken. De maxima liggen om de 90° terwijl de 
minima, als gevolg van de rechthoekige eenheidscel, op 71° en 109° liggen. Bij deze simulatie 
is nog geen rekening gehouden met neutralisatie. Wel is er in de berekening de openingshoek 
van 3° van de analysator meegenomen. 

Figuur 5.10 is het resultaat van de normeringsmeting en tevens de allereerste hoekafhan
kelijke meting met de EARISS. Figuur 5.11 geeft een 3-dimensionale voorstelling van deze 
meting. Ook hierin zijn brede(B) en minder brede(A) pieken te herkennen. Dat de pie
ken minder scherp zijn, komt door de huidige azimutale resolutie van de EARISS. Zodra de 
azimut-selector ingebouwd is, zal deze beter dan 1.8° graad zijn [HEL86]. De maxima in deze 
meting zijn om de 90°. De minima liggen op 74 ± 4° en 106 ± 4°. Dit komt overeen met de 
simulatie. Dat in onze meting de pieken minder hoog zijn ten opzichte van de ondergrond 
van de eerste atoomlaag is mogelijk te verklaren door het feit da.t er geen neutralisatie in het 
simulatie model is meegenomen. Ionen die aan de tweede atoomlaag verstrooien, hebben een 
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Figuur 5.11: 3-dimensionale weergave van de door rotatie genormeerde meting aan Ni{110} 
met een 3 ke V Né bundel. 
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Figuur 5.12: Door rotatie genormeerde meting aan een Ni(110} preparaat. Voor dit spectrum 
zijn 22 metingen gebruikt. 
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Figuur 5.13: De oppervlakte structuur van Ni(110). Door de open structuur kan ook aan de 
tweede atoomlaag verstrooid worclen {MAC87}. 
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grotere kans op neutralisatie en zullen voor een groot deel niet gedetecteerd worden. 
Om te onderzoeken of met minder metingen hetzelfde resultaat bereikt wordt, zijn er van 

de 45 oorspronkelijke metingen er 22 gebruikt. Figuur 5.12 is het resultaat hiervan. Het 
spectrum is vrijwel identiek aan dat wat verkregen wordt bij het gebruik van 45 metingen. 
Bij een normering met maar 11 metingen krijgt men geen zinnig spectrum meer. Onder. de 
huidige omstandigheden kan er dus met een stapgrootte van 16° worden gewerkt. 

5.3 Normering van de energie. 

5.3.1 Bepaling van het energie-profiel. 

Behalve in de azimutale richting is er ook in de energie-richting sprake van een profiel. Dit 
wordt onder andere veroorzaakt door de kanalenplaten. De hoek, waaronder de kanalen 
geraakt worden, hangt af van het energie-verschil tussen de ionen en Epass· Ionen met een 
lage energie (hoge energie-kanalen) raken de kanalen plaat onder -12 graden. Ionen met een 
hoge energie onder 6 graden. Uit figuur 3.5 blijkt dat de gevoeligheid rond de nul graden 
zeer gering is. Het verwachte profiel ziet er dan ook als volgt uit: hogere intensiteit bij hoge 
kanalen, lage intensiteit op een derde van het 'energie-window' (vanwege de inval onder nul 
graden) en bij de lagere kanalen iets minder intensiteit dan bij de hoge kanalen. Ook is de 
efficiëntie van de kanalenplaat afhankelijk van de absolute energie van het ion. Voor deeltjes 
met een hogere energie zijn kanalenplaten efficiënter. 
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Figuur 5.14: Spectrum van de gesputterele deeltjes verkregen door het gebruik van een 3 ke V 
Ne+ bundel op A u2oPdso· Het ener·gie-bereik loopt van 650 e ll tot 950 e ll. 

Deze energie-afhankelijkheid kan men in principe bepalen, door ionen met een homogene 
energieverdeling te meten. Als eerste zijn hiervoor gesputterde deeltjes genomen, die vrijko-
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men bij het beschieten van een AuPd preparaat met een 3 keV Ne+ bundel. Het 'energie
window' beslaat 650 eV tot 950 eV. Hier hopen wij op een vlak energie-verloop met zo min 
mogelijk verschil in intensiteit tussen de lage energie en de hoge energie kant van het spectrum. 
Het verkregen spectrum is in figuur 5.14 te zien. Dit profiel voldoet in grote lijnen aan de 
verwachtingen. Zowel de hoge- als de lage energie-kanalen hebben een hogere intensiteit dan 
het midden van het spectrum. Dat het gebied waar de ionen loodrecht de kanalenplaat rctken 
niet prominenter aanwezig is, komt waarschijnlijk door de spiraliserende banen. Deeltjes die 
'normaal' loodrecht invallen, maken nu wel een hoek met de kanaaltjes. 
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Figuur 5.15: Reeks van metingen aan Ni{lll} met een 3 keV Ne+ bundel. Elke meting is 30 
V extra naversneld ten opzichte van de vorige. 

Een tweede methode om een energie-profiel te verkrijgen is door een, in dit geval, Ni 
piek met behulp van de zoomlens in het 'window' te verplaatsen. Elke meting is 30 V extra 
naversneld ten opzichte van de vorige. Deze gesommeerde energie-spectra zijn in figuur 5.15 
te zien. Er kan nu een energie-profiel verkregen worden door de piekhoogten te nemen. De 
pieken worden steeds een aantal kanalen verschoven. De top van de piek geeft dus de efficiëntie 
weer voor die positie in het 'window'. Dit geeft de omhullende van figuur 5.15. Figuur 5.16 
is hier het resultaat van. Het verloop van deze omhullende, is in grote lijnen gelijk aan het 
spectrum dat met gesputterde deeltjes is verkregen. Beide hebben een verhoging bij de lage 
en hoge energie-kanalen. Het opvallendste verschil is, dat de verhoging aan de lage energie
kanalenkant in figuur 5.16 smaller is en dat het midden lager is dan in figuur 5.14. De 
verklaring hiervoor is niet geheel duidelijk. Het kan zijn dat een andere instelling hiermee te 
maken heeft (zie paragraaf 5.2.3). Een andere mogelijkheid is het optreden van randeffecten. 

5.3.2 Randeffecten. 
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Figuur 5.16: Omhullende van de meetreeks aan Ni{111} met een 3 ke V Ne+ bundel. De toppen 
van de pieken geven het energie-profiel weer. 
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Figuur 5.17: Vijf metingen aan Ni(111} met een 3 ke V Ne+ bundel. Elke volgende meting is 
30 V meer naversnelling. De Ni{lll) piek valt hierdoor gedeeltelijk buiten het 'window'. 
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berekende 
intensiteit 

18 · 10;j 
14. 103 

6.5. 103 

3.5 ·103 

gemeten 
intensiteit 

19. 103 

12. 103 

5.0. 103 

1.7. 103 

Tabel 5.1: Berekende en gemeten intensiteit van de top bij verdere naversnelling. 

Tabel 5.2: Berekende en gemeten intensiteit van de top bij minder naversnellen. 

Eerdere metingen suggereerden al randeffecten [HUP91]. Pieken die niet meer binnen het 
'energie-window' vallen zouden nog wel gedetecteerd worden. Hier is verder onderzoek naar 
gedaan door de Ni piek nog verder uit het 'window' te schuiven. Als er geen randeffecten 
zijn, dan zou de piek volgens het energie-profiel moeten afnemen. Van een piek die ten dele 
buiten het 'window' ligt, zal de flank vermenigvuldigd worden met het energie-profiel. De piek 
verplaatst niet meer en neemt in intensiteit af. In figuur 5.17 is het resultaat te zien als de 
piek nog verder uit het 'window' geschoven wordt. De positie van de piek blijft hetzelfde maar 
de intensiteit neemt af. Tabel 5.1 geeft de gemeten intensiteit van de top en de berekende 
intensiteit van de verschoven piek. Hiervoor wordt de intensiteit van de flank van de laatste 
piek, die nog geheel binnen het 'window' ligt, gebruikt. De positie op de flank wordt bepaald 
door de piek fictief 30 V op te schuiven. Het verschil tussen de berekende en de gemeten 
waarde geeft aan, dat hiermee niet het gehele verloop te verklaren is. Wel kan er een redelijke 
voorspelling gedaan worden. Het ziet er niet naar uit dat er hier randeffecten optreden. 

Als er aan de lage energie-kanalenkant ook geen randeffecten zijn, verwachten wij een 
analoog verloop van de intensiteit. Dit blijkt niet het geval te zijn, zoals uit figuur 5.18 en 
de tabel 5.2 blijkt. De hier vermelde intensiteiten zijn gecorrigeerd voor de achtergrond. Het 
grote verschil ontstaat doordat de intensiteit van de eerste piek, die niet meer een aantal 
kanalen verschuift, hoger is, dan de piek die dit nog wel deed. De top van deze piek schuift 
zelfs naar hogere kanalen, terwijl deze aan de lage kanalenkant er zou moeten uitschuiven. 
Waren verder de berekende intensiteiten in tabel 5.1 iets te hoog, de berekende intensiteiten 
in tabel 5.2 zijn aanzienlijk te laag. 

Wat mogelijk hierbij een rol speelt, is oplading van de collector zelf. De goud-strips zijn 
op glas aangebracht. Deze strips beginnen pas vanaf 9 mm, terwijl de glasplaat al bij 8.5 mm 
begint. Ladingswolken die hierop terecht komen, kunnen het glas opladen. Ladingswolken 
die normaal naast de collector vallen, kunnen nu naar de collector toe gebogen worden. Dit 
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Figuur 5.18: Vijf metingen aan Ni{111} met een 3 ke V Né bundel. Elke volgende meting is 
30 V minder naversnelling. De Ni{111} piek valt hierdoor gedeeltelijk buiten het 'window'. 

zou kunnen verklaren waarom de pieken naar hogere kanalen verschuiven. Ook verklaart dit 
misschien waarom de breedte van de pieken aan de lage en de hoge kanalenkant verschillen. Dit 
kan echter ook een gevolg zijn van de huidige correlatie tussen de energie en de hoek, aangezien 
deze piek verbreding niet eerder is waargenomen. Er is een nieuwe collector ontworpen waarbij 
ook op deze glasrand een goudlaag is aangebracht zodat oplading voorkomen wordt. 

Uit de afmetingen van de detector blijkt inderdaad dat er elektronenwolken gedeeltelijk 
naast de collector kunnen vallen en daardoor de glasrand kunnen opladen. Het gebied met een 
straal tussen de 9 en 23 mm is het werkzame gebied van de collector. Het werkzame gebied 
van de kanalenplaat is tussen de 10.5 en de 21 mm [MEU88). De verplaatsing ten gevolge 
van de laatste kanalenplaat is 1.2 mm [MEU91). De elektronenwolken hebben een gemiddelde 
straal van 2 mm [ACK90). Zowel aan de binnenkant, als aan de buitenkant, van de collector, 
kunnen elektronenwolken naast de collector vallen. Uitgaande van een wolk met een straal 
van 2 mm kunnen er bij de lage energie-kanalen elektronen tot op een straal van 7.3 mm 
komen (1.7 mm te ver), terwijl de elektronen bij de hoge kanalen op 24.2 mm kunnen komen 
( 1.2 mm te ver). Dit verklaart misschien waarom het effect wel bij de lage energie-kanalen 
wordt waargenomen en niet bij de hoge energie-kanalen. Een andere verklaring is dat het 
oppervlak van de glasrand aan de buitenkant groter is en dat daardoor de eventuele oplading 
ook minder is. 

De mogelijkheid dat de elektronenwolken maar gedeeltelijk op de collector vallen verklaart 
misschien ook een andere effect. Als men de metingen namelijk beter onderzoekt, blijkt het dat 
de intensiteit bij hoge azimut-kanalen en lage energie-kanalen afneemt (zie positie figuur 5.19). 
Deze positie komt overeen met de plaats waar de elektronenwolken in de richting van het 
centrum van de collector worden verplaatst vanwege de schuine kanaaltjes. Een mogelijke 
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Figuur 5.19: Schematische weergave van het 'window'. De S-vorm is een gevolg van de 
afbeeldingsfout. De pijl geeft de positie aan waar de elektronenwolken zich het meest in de 
richting van het centrum van de collector verplaatsen. 
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Figuur 5.20: Ni{111) spectrum. De piek is in het midden van het 450 eV grote 'energie
window'. 
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Figuur 5.21: Ni{lll} spectrum. De piek valt gedeeltelijk buiten het 450 e V grote 'energie
window'. Er is verschil in de intensiteit bij de hoge en lage azimut-kanalen. 
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verklaring is, dat de ladingswolken nog maar ten dele op de collector vallen. Een deel van de 
lading gaat verloren en de gevormde puls zal dus kleiner zijn. Dit geldt zowel voor de hoek als 
voor de energie. De elektronenwolk wordt hierdoor in een lager azimut- en een lager energie
kanaal van het MCA geheugen weergegeven. In figuur 5.20 en figuur 5.21 is dit effect te zien. 
Figuur 5.20 toont een spectrum met de piek midden in het 'window'. In figuur 5.21 valt deze 
gedeeltelijk buiten het 'window'. De intensiteit rond azimut-kanaal 70 en energie-kanaal 45 
neemt af. Dit is de positie waar de elektronenwolken het meest in de richting van het centrum 
verplaatst worden. Aan de hoge energie-kanalenkant wordt dit niet waargenomen. Dit kan 
verklaard worden doordat als hier een elektronenwolk naast de collector valt dit maar een 
kleiner gedeelte is. 

Zodra de nieuwe detectorconfiguratie met de derde kanalenplaat gereed is, is er geen 
hoekafhankelijke verplaatsing meer. Er kan echter nog steeds een deel van de elektronenwolk 
naast de collector vallen. Bij een wolk-straal van 2 mm kan een wolk op 8.5 mm van het 
centrum op de collector terecht komen. De strips beginnen echter pas bij 9 mm. Dit is 
te voorkomen door de ionen bij de eerste kanalenplaat te beperken tot een gebied met een 
straal tussen de 11 en de 21 mm. Elektronenwolken met een straal van maximaal 2 mm 
vallen dan volledig op de collector. Deze beperking kan bereikt worden, door een deel van de 
kanalenplaat fysiek af te schermen. Deze methode is ook gebruikt, om te voorkomen dat er 
elektronenwolken op de dode hoek vallen. Dan is het ook pas mogelijk om te controleren of 
de eerder genoemde effecten de verklaring zijn voor de waargenomen verschijnselen of dat er 
nog andere effecten een rol spelen. 

5.3.3 Energie-normering. 

Het energie-profiel varieert minder dan het azimut-profiel. Een normering is dan ook niet 
altijd nodig. Echter, zodra de pieken klein zijn ten opzichte van de achtergrond, is een 
normering noodzakelijk om de piek te kunnen identificeren. Om een indruk te krijgen van de 
mogelijkheden om het energie-profiel te gebruiken als normering, is het profiel, dat verkregen 
is door de omhullende van de Ni-pieken te nemen (zie figuur 5.16), gebruikt om een drietal 
metingen te normeren. Deze metingen zijn verricht met een 3 keV Ne+ bundel op een koolstof 
preparaat en beslaan een energie-gebied van 300 tot 1100 eV (figuren 5.22, 5.23 en 5.24). 
De drie metingen overlappen elkaar gedeeltelijk. Vanwege het ruwe oppervlak van koolstof 
ontstaat er in dit energie-gebied een hoge achtergrond van gesputterde deeltjes. Bij hogere 
energieën is deze achtergrond kleiner. In de metingen is te zien dat de intensiteit bij de randen 
van het 'window' groter is dan in het midden. Dit is een gevolg van het energie-profiel. De 
achtergrond behoort geleidelijk toe te nemen bij lagere energieën. Het verschil in energie 
tussen de drie metingen wordt gecorrigeerd door de spectra te verschuiven. In figuur 5.25 
worden de drie genormeerde en verschoven spectra afgebeeld. Op de randen van het 'window' 
na, ontstaat er een oplopende lijn, waarbij de spectra in elkaar overlopen. Dit geeft aan dat 
deze methode te gebruiken is om het energie-profiel eruit te normeren. De effecten aan de 
randen van de pieken ontstaan door de slechte statistiek en afwijkingen tussen het gebruikte 
profiel en het werkelijke profiel bij deze metingen als gevolg van iets andere instellingen. 

Bij de normering op het energie-profiel kan men geen gebruik maken van metingen onder 
identieke omstandigheden. Er zal gecorrigeerd moeten worden voor het verschil in 'window' 
grootte. Als de 'window' grootte bepaald is, kunnen hiermee de corresponderende kanalen in 
de spectra bepaald worden. Bij een hoge intensiteit, zoals bij de normeringsspectra, is het 
redelijk eenvoudig de grenzen van het 'window' te bepalen. Bij lage intensiteit metingen is 
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Figuur 5.22: Spectrum van 1100 tot 600 e V ver·kregen met een 3 ke V Ne+ bundel op een 
koolstof preparaat. 

Counts 

300 

200 

100 

oL---~~-------L------~----~L_~~~------~ 
40 50 60 70 

Energie kanalen 
80 90 100 

Figuur 5.23: Spectrum van 1000 tot 500 e V verkregen met een 3 ke V Ne+ bundel op een 
koolstof preparaat. 
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Figuur 5.24: Spectrum van 800 tot 300 e l1 verkregen met een 3 ke V Ne+ bundel op een koolstof 
preparaat. 
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Figuur 5.25: Genormeerde spectrum van 1100 tot 300 e V verkregen met een 3 ke V Ne+ bundel 
op een koolstof preparaat. 
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dit moeilijker. De randeffecten in figuur 5.25 ontstaan mede hierdoor. 

5.4 Conclusies en aanbevelingen. 

In dit hoofdstuk is aangetoond dat het mogelijk is op het apparaatprofiel van de EARISS te 
normeren. Gezien het sterk variërende profiel in de azimutale richting, is het bij hoekafhan
kelijke metingen altijd noodzakelijk deze te normeren. De normering van een zuurstof-vrij 
koperen plaatje levert inderdaad geen hoekafhankelijk patroon op. Terwijl een meting aan 
Ni(llO) de verwachte hoekafhankelijke structuur heeft. 

Het energie-profiel varieert minder en normering is soms nodig, zoals voor het vergelijken 
van pieken op verschillende plaatsen binnen het 'window'. Ook is een energie-normering nodig 
als men kleine pieken op een hoge ondergrond wil onderzoeken. Het grootste probleem bij de 
normering is de bepaling van de 'window' grootte. 
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Figuur 5.26: Schematische weergave van de cirkelsegmenten. Deze zijn bevestigd aan de 
afscherming van de dode hoek. Ten gevolge van deze segmenten ontstaan er 4 dippen (wit) in 
het spectrum(donker grijs). Hiermee kan eenvoudig de 'window' grootte bepaald worden. 

Een mogelijke oplossing om de bepaling van de 'window' grootte te vereenvoudigen, is 
het plaatsen van vier cirkelsegmenten voor de eerste kanalenplaat (zie figuur 5.26). Deze 
kunnen bevestigd worden aan de afscherming van de dode hoek. De ionen die hierop vallen 
worden niet gedetecteerd en geven dippen in het spectrum. De positie van het 'window' is 
hiermee te bepalen. Om een herkenbare dip te veroorzaken moet deze ongeveer 5 kanalen in 
de azimutale richting en 2 kanalen in de energie-richting groot zijn. Hiervoor is een segment 
van 0.5 mm breed over 20° nodig. In de energie-richting kan volstaan worden met een breedte 
van 2 kanalen als de dip niet aan de rand van het 'window' valt. Door de segmenten op een 
radiële afstand van ongeveer 13 mm en 19 mm te plaatsen, ontstaan de dippen op 20% en 
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80% van het energie-bereik. De dippen zijn dan duidelijk van de randen van het 'window' te 
onderscheiden. In de azimutbale richting bestrijken de dippen het gebied van 0° tot 20° en 
van 300° tot 320°. Het azimutale bereik wordt dan tot 280° beperkt. In het energie-gebied 
tussen beide segmenten, 60% van het 'energie-window', kan men echter nog altijd over het 
320° bereik beschikken. Dankzij deze vier referentie punten kan men de 'window' grootte 
bepalen. 
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