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Samenvatting 
In dit verslag wordt de ijking besproken van een opstelling waarmee met effusiecellen 
ijzer en nikkel op een substraat wordt gedeponeerd. Deze opstelling heeft als doel 
ongeladen metaalatomen periodiek op silicium te deponeren. Hiertoe wordt een bundel 
ijzeratomen door een staande lichtgolf geleid, die een frequentie heeft dicht bij een 
atomaire resonantiefrequentie van ijzer. De lichtgolf beïnvloedt de richting van de 
ijzeratomen, waardoor het gedeponeerde materiaal periodiek en anisotroop wordt. Het 
nikkel wordt simultaan gedeponeerd en wordt niet beïnvloed door het licht. Voor deze 
co-depositie zijn gevoelige en geavanceerde technieken nodig. De effusiecellen moeten 
goed geijkt en nauwkeurig uitgelijnd worden. 
 
Verschillende technieken om de depositiesnelheid van de verschillende effusiecellen te 
bepalen zijn vergeleken. Hiervoor zijn samples gemaakt, waarvan de depositiedikte is 
bepaald. Metingen met Atomic Force Microscopy bleken niet in staat egale of 
evenwijdige vlakken correct te meten. Hierdoor was het ook niet mogelijk de hoogte van 
de depositielaag betrouwbaar te bepalen. De uitlijning van de bronnen en productie van 
de samples waren slecht reproduceerbaar. Metingen met Superconducting Quantum 
Interference Devices gaven betere resultaten. Het beste resultaat werd bereikt met 
metingen met Rutherfort Backscattering. Directe fluxmetingen met een microbalans 
lijken nog waardevoller, maar zijn niet onderzocht. 
 
Meer wiskundig is er onderzoek gedaan naar het modelleren van het beoogde 
resulterende materiaal. Dit is terug te vinden in de appendix.
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1. Inleiding 
Spintronica is een vrij nieuw en veelbelovend principe, dat momenteel veel onderzoeken 
inspireert[1-5,10,11]. Hierbij wordt informatie niet alleen in de lading van elektronen 
gecodeerd, maar ook in de kwantummechanische spin. De manipulatie van zulke 
spingolven kan baanbrekende gevolgen hebben voor de volgende generatie elektronica. 
Door middel van depositie door een staande lichtgolf van zeer goed bepaalde frequentie, 
is het mogelijk een zeer periodieke structuur van ijzeratomen te creëren[6,7]. Wanneer er 
simultaan nikkel wordt gedeponeerd ondervindt deze echter geen invloed van het 
lichtmasker. Er zal dan een legering ontstaan, die van wisselende verhouding is. Omdat 
de magnetische eigenschappen van een legering van ijzer en nikkel sterk afhangen van 
deze onderlinge verhouding, zal het resulterende materiaal sterke periodieke magnetische 
eigenschappen hebben. Hierdoor zal het een sterke en anisotrope interactie met 
spingolven hebben. 
Om dit materiaal te vervaardigen is een complexe, maar goed begrepen opstelling nodig. 
Dit verslag beschrijft een dergelijke opstelling, de ijking van de verschillende onderdelen 
en de afwijkingen die hierbij kunnen optreden. 
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2. Theorie 

2.1. Effusiecellen 
Voor het experiment is een stabiele deeltjesbundel van neutrale atomen nodig. Om dit te 
bereiken wordt gebruik gemaakt van effusiecellen. In een effusiecel wordt materiaal, in 
dit geval een metaal, elektrisch verwarmd in een nagenoeg afgesloten ruimte. Er ontstaat 
een evenwicht tussen het vaste of vloeibare materiaal en de damp. De dampdruk is 
afhankelijk van de temperatuur. Via een kleine opening ontsnapt deze damp, zonder het 
evenwicht significant te verstoren, zoals weergegeven in Figuur 1. De deeltjes reizen 
door het vacuüm en komen uiteindelijk op het substraat terecht, waar een dunne, 
homogene laag van het materiaal wordt gedeponeerd. 
 

 
Figuur 1: Het principe van een effusiecel. (1) te deponeren materiaal (2) verwarmingselement (3) 

damp in evenwicht in de cel (4) lage druk buiten de cel. 
 
De snelheid waarmee de dikte van de gedeponeerde laag groeit, is als volgt theoretisch te 
bepalen[8]. Het aantal deeltjes N dat per tijdseenheid t van de cel naar de omgeving gaat, 
wordt gegeven door het aantal deeltjes dat tegen de wand zou botsen op gebied Ae: 

e
b

e A
m
Tk

m
Av

mdt
dN

π
ρρ

24
1

=><= . 

Hierbij is ρ de dichtheid van de damp, m de massa van een deeltje, >< v  de gemiddelde 
snelheid van een deeltje en kb de constante van Boltzmann.  Zie ook Figuur 2. 
 

 
Figuur 2: Een effusiecel met opening Ae deponeert een laag met hoogte h op oppervlak A onder hoek 

φ. In de cel heerst druk Pdamp. 
 
Wanneer we dit combineren met de ideale gaswet volgt dat 

e
b

damp A
Tmk

P
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dN

π2
= . 
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Hierbij is Pdamp de druk in de cel. Wanneer we dus een relatief klein gat met oppervlak Ae 
maken in de effusiecel geeft dit de flux van de ontsnappende deeltjes. Er is ook een 
deelstjesflux van het vacuüm terug naar de cel. Bij de temperaturen in dit onderzoek is de 
vacuümdruk echter vele ordes lager dan de dampdruk van het materiaal, terwijl de flux 
evenredig is met deze druk. We verwaarlozen daarom deze tweede deeltjesstroom. 
De ontsnappende deeltjes verspreiden zich in de ruimte over een halve bol. Zodra een 
deeltje het substraat bereikt hecht het zich daar vast. We beschouwen alleen de depositie 
haaks op de opening van de bron. Elk gedeponeerd deeltje met massa m op een gebied 

van oppervlakte A zorgt voor een hoogtetoename van 
A

m
ρ

. Als het substraat onder een 

hoek φ ten opzichte van de depositie staat, zal de depositie over een groter oppervlak van 
het substraat worden verdeeld. Hieruit volgt 

φ
πρ

cos2r
A

A
m

dt
dN

dt
dh

=  

en dus 

φ
ππρ

cos
2

1
2r
AP

Tk
m

dt
dh edamp

b

= . 

 
De dampdruk wordt volledig bepaald door de temperatuur. Dit verband is empirisch 
bepaald [9] 

31 log006.5log −− ++++=





 DTTCBTA

Pa
p . 

Met de constanten uit Tabel 1 
 A B C D 
Ag(s) 9.127 -14999 -0.7845  
Ag(l) 5.752 -13827   
Fe(s) 7.100 -21723 0.4536 -0.5846 
Fe(l) 6.347 -19574   
Ni(s) 10.557 -22606 -0.8717  
Ni(l) 6.666 -20765   
Tabel 1: Fitwaarden voor de dampdruk van zilver, ijzer en nikkel [9] 

2.2. Staande golf interactie 
In het experiment wordt de bundel ijzeratomen door een staande lichtgolf geleid. We 
beschouwen alleen lichtgolven die in de buurt van een resonantiefrequentie van het 
atoom zitten, maar niet precies dezelfde frequentie hebben. De effecten die dan optreden 
zijn te beschouwen als klassieke dipoolinteracties; deze benadering is onvolledig maar 
vaak afdoende [6]. Het elektrische veld E


van de lichtstraal induceert een dipoolmoment 

p  in een passerend atoom. Dit dipoolmoment heeft dan weer interactie met het 
elektrische veld, met energie 

EpU dip


⋅−= . 

We nemen aan dat het dipoolmoment lineair van het elektrische veld afhangt, zolang het 
veld klein genoeg is. Als functie van intensiteit I geeft dit een potentiaal 
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I
c
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Wanneer de laserstraal op een spiegel wordt geschenen ontstaat er een staande golf. 
Hierdoor ontstaat een periodieke lichtintensiteit en dus een periodiek elektrisch veld en 
potentiaal. De potentiaal buigt de atomen af en de uiteindelijke depositie is periodiek. 
Een visualisatie is weergegeven in Figuur 3. 
 

 
Figuur 3: Visualisatie van de interactie tussen ijzeratomen en de laser [6]. 

 
Het blijkt dat de polariseerbaarheid α verwaarloosbaar klein is wanneer de frequentie van 
de laser niet overeenkomt met de resonantiefrequentie van de atomen. Dit maakt 
codepositie van een ander metaal mogelijk: de atomen van dit andere metaal zullen 
nagenoeg niet beïnvloed worden door het lichtmasker, zoals afgebeeld in Figuur 4. 
 

 
Figuur 4: Codepositie met een ander metaal, wat niet beïnvloed wordt door de staande lichtgolf. 
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3. Experimentele opzet 

3.1. Opstelling 
De totale experimentele opstelling bestaat uit verschillende belangrijke onderdelen. De 
basis is de vacuümkamer, waarin de depositie plaatsvindt. De aangrenzende kamers 
worden ook onder lage druk gebracht en bevatten de effusiebronnen voor ijzer, nikkel en 
zilver. De gehele laseropstelling staat op een andere tafel en alleen de uiteindelijke 
laserstraal is van belang voor de vacuümopstelling. Zie Figuur 5 voor het schematische 
overzicht. 

 
Figuur 5: Opstelling voor co-depositie van ijzer en nikkel door een staande lichtgolf. Bij I wordt 

nikkel en ijzer gedeponeerd, waarna bij II een laag zilver wordt toegevoegd. 
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3.1.1. Vacuüm 
De druk in de opstelling moet zodanig laag zijn, dat de bundels metaalatomen het 
substraat ongehinderd kunnen bereiken. De gemiddelde vrije weglengte λ van de atomen 
met diameter d bij druk p en temperatuur T wordt gegeven door 

pd
kT

22π
λ = . 

Hieruit volgt dat bij een druk van ongeveer 10-4 mbar de gemiddelde vrije weglengte 
enkele meters bedraagt, wat ruim groter is dan de dimensies van de kamer[8]. Ook moet in 
de depositiekamer de druk zodanig laag zijn, dat de achtergrondflux te verwaarlozen is 
ten opzichte van de flux van de bronnen. Hiervoor is een druk van ongeveer 10-11 mbar 
nodig[6]. 
De gehele opstelling wordt in meerdere roestvrijstalen kamers uitgevoerd en differentieel 
afgepompt. De kamers worden afzonderlijk door turbomoleculaire pompen afgepompt. 
Turbomoleculaire pompen kunnen hele lage drukken bereiken, maar kunnen geen hoge 
drukverschillen aan. Daarom voorzien twee pompen de turbopompen van een voldoende 
lage voordruk. 
Het blijkt dat een druk van 10-4 mbar zonder moeite wordt bereikt. In de depositiekamer 
wordt de druk echter niet beter dan 10-9 mbar. Omdat turbomoleculaire pompen beter 
werken voor zware atomen, nemen we aan dat de vervuiling voornamelijk uit waterstof 
en helium bestaat. Deze reageren niet met ijzer, dus we gebruiken de opstelling en hopen 
dat de depositie relatief zuiver is. 
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Figuur 6: De vacuümkamers (1,2,3,4), effusiecellen (Ni, Fe en Ag), turbomolecaire pompen (T1, T2, 

T3, T6, T7) en de voorpompen (P4, P5, P8) 

3.1.2. Bronnen 
In de opstelling worden drie metaalbronnen gebruikt. Iedere bron werkt volgens het 
principe van een effusiecel. Ieder bron wordt afzonderlijk elektrisch verwarmd. De 
buitenkant van iedere bron wordt met water gekoeld. In de nikkelbron en de zilverbron 
zitten thermokoppels om de temperatuur te kunnen meten. De temperatuur van de 
ijzerbron is onbepaald. Door de stroomtoevoer en de waterkoeling constant te houden, 
verwachten we dat de temperatuur voldoende constant is. 
De nikkelbron staat onder een hoek van 45˚ met de ijzerbron. Beide bronnen kunnen 
gelijktijdig deponeren op het substraat, waarbij de ijzerbundel haaks op het substraat en 
de laserbundel staat. De zilverbron wordt vervolgens op voltooide preparaten gebruikt om 
te voorkomen dat deze oxideren. 
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3.1.3. Laser 
Voor het optische masker moet een laserbundel worden vervaardigd die gedurende de 
gehele depositie een zeer constante frequentie heeft. Om het vereiste vermogen, ongeveer 
50 mW, op de benodigde golflengte, ongeveer 372 nm, te bereiken, worden de volgende 
stappen gezet. Een Ti:S laser wordt door een Argon pomplaser voorzien van vermogen en 
levert een laserbundel met een golflengte van 744 nm. In een trilholte van vier spiegels 
wordt met behulp van een niet-lineair kristal de frequentie verdubbeld, zodat de 
golflengte 372 nm is. Met een techniek die bekend staat als polarisatiespectroscopie 
wordt de frequentie van de bundel vergeleken met de atomaire resonantiefrequentie van 
ijzer[12]. Een terugkoppeling naar de Ti:S laser zorgt dan dat wanneer de frequentie 
overeenkomt, deze constant wordt gehouden. Tenslotte wordt de frequentie met een 
acousto-optische modulator ongeveer 150 MHz verschoven. Deze frequentie van de 
laserbundel heeft nu de gewenste afwijking van de resonantiefrequentie van ijzeratomen 
en wordt naar de vacuümopstelling geleid voor het lichtmasker. 

3.2. Depositiecalibratie 
Om te bepalen hoeveel materiaal er per tijdseenheid wordt gedeponeerd door de bronnen, 
wordt een stap in de depositie gemaakt. Dit gebeurt als volgt: Ongeveer de helft van het 
substraat wordt afgedekt met een plakje siliciumoxide. Vervolgens wordt er ijzer of 
nikkel op gedeponeerd. Wanneer nu het plakje siliciumoxide wordt verwijderd, is 
zichtbaar hoeveel materiaal er is gegroeid. Deze hoogteverschillen zijn onderzocht met 
behulp van Atomic Force Microcopy. Ook zijn er preparaten zonder stap gemaakt, voor 
gebruik met de SQUID of Rutherford Backscattering. 
 

 
Figuur 7: Bij de productie van een depositie voor calibratie wordt eerst de te bestuderen laag 

gedeponeerd (a), dan een laag zilver (b). Tenslotte wordt de afdekking verwijderd (c). 
 
Bovenop elke depositie is een laag zilver gegroeid, om te voorkomen dat de lagen 
corroderen. Dit is weergegeven in Figuur 7. Zilver heeft geen sterke magnetische 
eigenschappen en zal daardoor niet interfereren met de eigenschappen van het materiaal. 
Deze extra laag is echter met een AFM lastig te onderscheiden van het nikkel en ijzer. Bij 
te dikke lagen zilver kunnen de eigenschappen van het onderliggende materiaal worden 
beïnvloed. Daarom is ook een ijking van de zilverbron gewenst. 
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3.3. Atomic Force Microscopy (AFM) 
Wanneer twee voorwerpen elkaar tot zeer dichtbij naderen, oefenen ze krachten op elkaar 
uit die sterk van de afstand afhangen. Dit wordt gebruikt bij Atomic Force Microscopy 
ofwel AFM. In het gehele onderzoek is deze gebruikt in de zogenaamde tapping modus. 
Hierbij wordt een minuscule cantilever in resonante trilling gebracht met behulp van een 
piëzo-element. Op de cantilever zit een spitse punt, de tip,  die in de buurt van het 
oppervlak wordt gebracht. Als de afstand tot het oppervlak verandert, veranderen de 
krachten op de tip en daarmee de trillingsfrequentie. Met deze terugkoppeling wordt de 
afstand van de tip tot het oppervlak constant gehouden, terwijl het substraat onder de tip 
door wordt bewogen. Door in beeld te brengen hoeveel de hoogte moet worden aangepast 
per locatie ontstaat een hoogteprofiel van het oppervlak. 

3.4. Superconducting Quantum Interference Devices (SQUID) 
De gedeponeerde materialen vertonen typerende magnetische eigenschappen. Met een 
SQUID, een uiterst gevoelige magnetometer, kan de reactie van de depositie op een 
extern magnetisch veld worden gemeten. Aangezien de eigenschappen van het materiaal 
idealiter bekend zijn, is de grootte van de respons per oppervlakte een maat voor de dikte 
van de depositie. 
Een nadeel is dat magnetische eigenschappen voornamelijk bekend zijn in de bulk van 
materiaal. Aan het oppervlak van de depositie en op het raakvlak met het silicium kan de 
magnetisatie lokaal anders zijn. Bij dikke lagen materiaal is de invloed hiervan relatief 
klein. Bij relatief dunne lagen echter kan uit de SQUID-meting niet meer rechtstreeks de 
hoeveelheid materiaal worden afgeleid. 

3.5. Rutherford Backscattering (RBS) 
Wanneer we een bundel alfadeeltjes op een materiaal richten, botst een deel hiervan tegen 
de atomen in het oppervlak. Dit deel kaatst terug met een energie die groter is, naarmate 
het atoom in het oppervlak zwaarder was. Door de energieën van de gereflecteerde 
deeltjes te analyseren, kan kwalitatief en kwantitatief bepaald worden wat de 
samenstelling van het materiaal is. Omdat de verstrooiingsdiameter van de atomen veel 
kleiner is dan de roosterconstante, zal de bundel diep in het monster doordringen. De 
indringdiepte is groter dan de dikte van de depositie, zodat al het gedeponeerde materiaal 
gemeten wordt.
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4. Resultaten en discussie 

4.1. Bepaling depositiesnelheid met AFM 
Met de AFM worden hoogteprofielen gemaakt van de rand van de depositie. Bij de beste 
metingen wordt een gemiddelde doorsnede genomen. In deze doorsnede wordt de hoogte 
bepaald door randeffecten zoveel mogelijk te negeren en de gebieden ver van de rand 
vlak te veronderstellen. Worden er meerdere stappen waargenomen, dan wordt de 
gemiddelde staphoogte bepaald. Het is immers niet vast te stellen welke stap bij welk 
metaal hoort, zoals later besproken wordt bij Figuur 24. Aan de hand van de afwijkingen 
van het verwachte beeld wordt een schatting van de meetonnauwkeurigheid gemaakt. 
 

 
Figuur 8: Voorbeeld van een hoogtebepaling, in dit geval bij een zilvermonster. De gemeten hoogte 

bedraagt hier 47 nm met een foutmarge van 15 nm. 

4.1.1. IJking zilverbron met AFM 
Om de depositiesnelheid van de zilverbron als functie van de temperatuur te ijken worden 
deposities gemaakt van alleen zilver. De temperatuur wordt gevarieerd tussen 1130 K en 
1220 K en de bron deponeert zilver gedurende een kwartier. Een deel van de ondergrond 
wordt tijdens depositie afgedekt met een plak silicium, zodat er een hoogteverschil 
ontstaat. Deze stap is onderzocht met AFM. Enkele kenmerkende resultaten voor deze 
metingen zijn weergegeven in Figuur 9 t/m Figuur 12. 
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Figuur 9 

 

   
Figuur 10 

   
Figuur 11 
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Figuur 12 

 
In Figuur 13 zijn de depositiediktes uitgezet tegen de temperatuur van de bron. Bij de 
ijkingen van de andere bronnen is ook zilver gedeponeerd als bescherming tegen 
oxidatie. Deze hoogtes zijn waar mogelijk ook bepaald en in de figuur opgenomen. 

 
Figuur 13: IJking van de zilverbron als functie van de temperatuur. De diktes van de zilverlaag op 

het ijzer zijn omcirkeld, de diktes van het zilver op de codeposities omkaderd. 
 
De metingen komen slecht overeen met de theoretische waardes en zijn bovendien niet 
goed reproduceerbaar. Een hoogte van 5 nm is vereist om het oxideren tegen te gaan. We 
concluderen dat deze dikte ruim gehaald wordt wanneer 15 minuten wordt gedeponeerd 
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bij 1190 K. De kans bestaat dan wel dat de dikte zodanig groot wordt, dat het de 
resultaten beïnvloedt. 

4.1.2. IJking nikkelbron met AFM 
Om de depositiesnelheid van de nikkelbron als functie van de temperatuur te ijken 
worden deposities gemaakt van nikkel met zilver. De temperatuur van de nikkelbron 
wordt gevarieerd tussen 1930 K en 2030 K en de bron deponeert nikkel gedurende twee 
uur. Een deel van de ondergrond wordt tijdens depositie afgedekt met een plak silicium, 
zodat er een hoogteverschil ontstaat. Kenmerkende resultaten zijn weergegeven in Figuur 
14 t/m Figuur 16. 
 

   
Figuur 14 

 

   
Figuur 15 
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Figuur 16 

 
De hoogtes van de stappen van de nikkeldepositie zijn uitgezet tegen de temperatuur in 
Figuur 17. 

 
Figuur 17: Dikte van nikkeldepositie bij verschillende temperaturen. 

 

4.1.3. IJking ijzerbron met AFM 
De depositiesnelheid van de ijzerbron moet geijkt worden als functie van de 
stroomsterkte door de verwarmingsspiraal, omdat er geen directe temperatuurmeting 
mogelijk is. Daarom wordt de stroomtoevoer van de verwarmingsspiraal constant 
gehouden op een waarde tussen 32 A en 40 A. We verwachten hierbij een temperatuur 
van ongeveer 2000 K in de bron. Er wordt voor twee uur gedeponeerd en met een 
afdekking met silicium wordt een stap gemaakt. Deze wordt met de AFM gemeten. 
Kenmerkende resultaten zijn weergegeven in Figuur 18 t/m Figuur 21. 
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Figuur 18 

 

   
Figuur 19 

 

   
Figuur 20 
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Figuur 21 

 
Resultaten van de hoogtemetingen aan stapranden van ijzerdeposities zijn weergegeven 
in Figuur 22. 
 

 
Figuur 22: Dikte van de ijzerdepositie als functie van de stroom door het verwarmingselement. De 

theoretische waarde is gefit. 

4.2. Afwijkingen door de Atomic Force Microscope 
Bij het bekijken van de samples met een Atomic Force Microscope lijken grote vlakke 
gebieden niet vlak en evenwijdige vlakken niet evenwijdig. We nemen aan dat zowel de 
silicium ondergrond als de depositie ver van de rand vlak zijn. Vooral bij metingen over 
grote afstanden lijken deze gebieden echter gekromd. Deze meetfout is goed zichtbaar in 
Figuur 10 en Figuur 11. In meerdere metingen lijkt er een hoek te zijn tussen het 
gedeponeerde deel en het afgeschermde deel. Dit is het geval bij Figuur 9, Figuur 12 en 
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Figuur 16. De meetmethode blijkt bruikbaarder voor lokale hoogteverschillen dan voor 
absolute hoogtes. Dit komt door de vervorming van het piëzo-element dat de tip van de 
AFM verplaatst. Over grotere gebieden vervormt dit element sterker en is de afwijking in 
hoogte groter. 
Wanneer er stappen in een depositie met meerdere metalen zitten, is een schatting te 
maken van de dikte van ieder metaal. Het is echter niet met voldoende zekerheid vast te 
stellen welke stap van welk metaal is. Hierdoor is de meetonzekerheid bij deze 
bepalingen groot. 
De verontreinigingen en beschadigingen van de monsters bemoeilijken ook de lokalisatie 
en meting van de rand van de depositie. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan schade 
door het verwijderen van de siliciumplak en aan de tijd tussen productie en meting. 

4.3. Afwijkingen in de depositiemethode 
Afgezien van de afwijkingen van de meetmethode zijn er ook enkele afwijkingen waar te 
nemen, die we niet aan de AFM kunnen wijten. In Figuur 13 en Figuur 17 is te zien dat, 
zelfs met inachtneming van de meetonnauwkeurigheid van de AFM, de resultaten niet 
reproduceerbaar zijn. Op basis van de metingen kunnen we dit toeschrijven aan de 
uitlijning van de bron, migratie, beschadiging, oxidatie en temperatuurvariaties. Deze 
worden in de volgende paragrafen besproken. 

4.3.1. Verkeerde uitlijning bron 
Wanneer de atoombundel onder een hoek φ op het substraat valt, zal er een verschuiving 
van de depositie plaatsvinden, afhankelijk van de richting van de afwijking. De 
nikkelbron is zelfs zodanig in de opstelling gezet, dat deze hoek ongeveer 45˚ is. 
 

 
Figuur 23: Uitlijningen van de bron: Correcte uitlijning (a), uitlijning met schaduwvorming (b) en 

uitlijning met ophoping (c) 
 
Als de afwijking is zoals in Figuur 23b, valt er een schaduw op het substraat. Hierdoor zit 
de depositie op een afstand x van de verwachte plaats. Deze afstand wordt gegeven door 

ϕtandx = . 
Zie Figuur 25a. Wanneer de dikte van het silicium d varieert langs de stap, zal ook de 
afstand van de stap tot het silicium variëren. Hierdoor kan het voorkomen dat twee 
deposities randen hebben die niet evenwijdig zijn. Schaduwvorming zorgt in ieder geval 
voor meerdere stappen, zoals weergegeven in Figuur 24. 
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Figuur 24: Wanneer de bronnen niet gelijk zijn uitgelijnd, ontstaan er twee stappen. Bij situatie (a) is 

de eerste stap enkel het bovenste materiaal, bij situatie (b) het onderste. 
 
We schatten dat het silicium een dikte heeft van 0.5 mm. De ijzerbron is zodanig 
uitgelijnd, dat we de maximale afwijking schatten op 1·10-3 rad. Schaduwvorming kan 
dus een verschuiving betekenen van zo’n 0.5 μm. De zilverbron heeft echter een minder 
precieze uitlijning. De maximale afwijking is ongeveer 2·10-2 rad. Bij zilver kan de 
verschuiving dus oplopen tot 10 μm. Dit effect is vermoedelijk zichtbaar in Figuur 15, 
Figuur 20 en Figuur 21. De nikkelbron is uitgelijnd onder een hoek van 45˚. Dit kan een 
schaduwvorming opleveren tot wel 0.5 mm. Door de schaduwrichting parallel aan de 
rand van de afdekking uit te lijnen, wordt getracht dit effect te minimaliseren. 
 

 
Figuur 25 a-c: Schaduwvorming (a), depositie aan de zijkant (b) en weerkaatsing (c) 

 
Als de afwijking zoals in Figuur 23c is, valt een deel van de bundel onder scherende hoek 
op het silicium. Een deel van deze scherende deeltjes zal blijven plakken, een deel ervan 
zal elastisch botsen. We noemen de kans dat een deeltje blijft plakken S. 
Het materiaal dat blijft plakken vormt een laag op de zijkant van het silicium, zie Figuur 
25b. Wanneer dit later wordt verwijderd, kan er een rand overblijven. De breedte van 
deze rand wordt gegeven door 

ϕtanhSx =  
waarbij h de dikte van de depositie is. Het deel dat terugkaatst komt alsnog op het 
substraat terecht. Hierdoor ontstaat plaatselijk een verhoging van  

hSh )1( −=∆  
over een afstand van 

ϕtandx = . 
Zie Figuur 25c. 
 
Om te bepalen hoe groot deze effecten zijn, nemen we aan dat de kans S ongeveer 0.5 is. 
Verder is de dikte van de depositie per bron ongeveer 10 nm. 
 
De dikte van de depositie aan de zijkant van het silicium is dan ongeveer 5·10-3 nm bij de 
ijzerbron. Bij de zilverbron kan de dikte van deze depositie ongeveer 0.1 nm zijn, bij de 
nikkelbron 5 nm. Aangezien de metingen over een gebied van meerdere micrometers 
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gaat, is dit effect niet zonder meer te meten. Het is echter mogelijk dat het in combinatie 
met andere afwijkingen alsnog onverwachte metingen geeft. 
 
De verhoging door weerkaatsing is bij alle drie de bronnen 5 nm. Bij ijzer is dit over een 
afstand van 0.5 μm, bij zilver 10 μm, bij nikkel 0.5 mm. Mogelijk verklaart dit de 
waarnemingen van Figuur 14 en Figuur 15. Waarschijnlijk is het aantal weerkaatste 
deeltjes in werkelijkheid echter zeer klein, omdat de stickingsfactor S zeer dicht bij 1 ligt. 
 
Samengevat is vooral de schaduwvorming een belangrijk probleem. De depositie aan de 
zijkant van de afdekking zal waarschijnlijk niet zichtbaar zijn. Wanneer deeltjes van de 
zijkant weerkaatsen zoals gemodelleerd, zal dit wel een zichtbare afwijking opleveren. 

4.3.2. Migratie aan de rand 
Tijdens en na depositie kunnen de metaalatomen nog bewegen over het oppervlak. Dit 
proces wordt ook wel ‘hoppen’ genoemd en is voornamelijk diffuus. Oppervlakteatomen 
hoppen van roosterplek naar roosterplek, waarbij de nieuwe plek energetisch niet slechter 
is. De frequentie f waarmee metaalatomen ‘hoppen’ is ongeveer 6·106 s-1[6]. De afstand a 
tussen twee roosterpunten is ongeveer 0.29 nm. Wanneer we aannemen dat de 
verplaatsing een willekeurige kant op is, wordt de afstand die door de hoppende atomen 
te overbruggen is in t seconden gegeven door 

ftax =  
Een afstand van 1 μm is door hoppende atomen dus in ongeveer 2 seconden te 
overbruggen. Het is mogelijk dat de hoeken meetbaar vervormen, waarschijnlijk een 
gladdere vorm. Er zijn geen duidelijke metingen waaruit blijkt dat dit effect meespeelt in 
de stapmetingen. Let op dat Figuur 14 en Figuur 15 zo’n afvlakking onterecht suggereren 
door de kleine hoogteschaal. 

4.3.3. Schade bij verwijderen afdekking 
Nadat de depositie voltooid is, wordt de siliciumplak verwijderd. Hierbij kan de stap 
beschadigd raken. Wanneer ook de zijkant van de afdekking bedekt is met een laag 
depositie, zal deze losscheuren. Waar de breuk precies plaatsvindt, is sterk afhankelijk 
van de manier van verwijderen en de dikte van de gedeponeerde laag. Het is zowel 
mogelijk dat er extra materiaal blijft zitten, als dat een deel van de bedoelde laag loskomt. 
Het effect is vooral waar te nemen bij ijzer, zoals te zien in Figuur 18 en Figuur 20. 

4.3.4. Oxidatie 
De laag zilver bovenop de eigenlijke depositie voorkomt dat deze oxideert. Wanneer 
echter, bijvoorbeeld door één van bovengenoemde redenen, de zilverlaag niet alle 
depositie bedekt, kan het onbedekte deel toch oxideren. Ook is de zijkant van de stap niet 
bedekt met zilver. Wanneer we het volume van een mol zuiver ijzer vergelijken met een 
mol geoxideerd ijzer, blijkt het volume met 120% toe te nemen bij oxidatie[9]. Het is 
daarom belangrijk hier bij een AFM-meting rekening mee te houden. De richel in Figuur 
21 kan worden verklaard door aan te nemen dat het eerst twee stappen waren, waarbij de 
eerste, onbeschermde stap vervolgens in volume is toegenomen. 
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4.3.5. Temperatuurvariaties 
De snelheid van de depositie is direct afhankelijk van de temperatuur van de bron. Bij de 
ijzerbron, waar niet de temperatuur maar de stroom constant wordt gehouden, kan dit een 
extra onzekerheid opleveren in de ijking. 

4.4. Vergelijking met SQUID en RBS 
Een aantal monsters die zijn bestudeerd met AFM  zijn door dr. ir. Corine Fabrie ook 
geanalyseerd met behulp van SQUID of RBS. Met de SQUID konden de plaatselijke 
hoeveelheden magnetisch materiaal nauwkeurig genoeg worden gemeten om vast te 
stellen dat bij de depositie veel variatie ontstaat. 

 
Figuur 26: SQUID-metingen van verschillende ijzer-zilver-deposities (Fabrie) 

 

 
Figuur 27: SQUID-metingen van verschillende nikkel-zilver-deposities (Fabrie) 
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Zichtbaar is dat de magnetisatie minder is dan verwacht. Dit kan zowel komen doordat de 
lagen dun zijn, zoals eerder genoemd, of doordat er verontreinigingen in de depositie zijn 
ingesloten die de magnetische eigenschappen beïnvloeden. Ondanks het feit dat de 
metingen ver van de verwachte waarden liggen, lijkt de trend beter overeen te komen dan 
bij de AFM-metingen. 
 
Enkele monsters zijn verder geanalyseerd met behulp van RBS. De meetwaarden zijn 
uitgezet in Figuur 28. Voor de fit is aangenomen dat de temperatuur in de ijzerbron 
evenredig is met de stroom door het verwarmingselement volgens[6] 

IT α=  
waarbij α een fitparameter is. Het blijkt dat de ongevoeligheid van RBS voor vervuiling 
zorgt voor metingen met meer samenhang. We kunnen echter niet vergelijken of de 
absolute waarden van de depositiesnelheden correct zijn, omdat α slechts bepaald is uit 
de metingen. 

 
Figuur 28: Depositiesnelheden van de ijzerbron gemeten met RBS. (Fabrie) 
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5. Conclusie en aanbeveling 
 
De methode om een stap te deponeren en deze te meten met Atomic Force Microscopy, is 
ongeschikt voor het ijken van depositiesnelheden. Bij het maken van de stappen ontstond 
teveel variatie door verkeerde uitlijning van bronnen, schade bij het verwijderen van de 
afdeklaag en oxidatie. 
 
Ondanks de goede resolutie van een Atomic Force Microscope, blijkt de techniek niet 
geschikt om het hoogteverschil te meten. Vanwege de storende effecten bij de rand moet 
er over een groot bereik worden gemeten. De afbeeldingen van de stappen worden dan 
zodanig vervormd dat evenwijdige vlakken niet langer evenwijdig zijn. Hierdoor is de 
foutmarge in de hoogtemetingen te groot voor de ijking. Met een methode waarbij 
periodiek stappen te meten zijn, zoals een masker met lijnen, is een beter resultaat te 
verwachten van een AFM. 
 
Zowel de metingen met de SQUID als met RBS leveren nauwkeurigere resultaten. Bij de 
SQUID wordt de meting nog beïnvloed door een onbekende hoeveelheid verontreiniging. 
Ook wegen de afwijkende magnetische eigenschappen aan het oppervlak relatief zwaar 
mee, omdat de lagen zeer dun zijn. Van de vergeleken technieken brengt RBS de 
hoeveelheid depositie het beste in beeld. Dit is onafhankelijk van vervuiling en oxidatie 
en er hoeft geen stap in de depositie te worden geproduceerd. De 
temperatuursafhankelijkheid van de depositiesnelheid van de metingen kwam overeen 
met de theorie. Bij de ijking is het daarom aan te bevelen RBS te gebruiken. 
 
Om de bronnen goed te kunnen ijken, is het nuttig de temperatuur goed te kunnen meten. 
De aanname dat bij een constante stroom, de spanning en de temperatuur constant en zeer 
reproduceerbaar zouden zijn, bleek onjuist voor de zilverbron. Bij de nikkelbron was een 
terugkoppeling van de temperatuur aanwezig; ook bij de ijzerbron was dit wenselijk 
geweest. 
 
Uiteraard zijn er nog meer methodes om de bronnen te ijken, zoals via een kwarts-
microbalans of een directe fluxmeting met behulp van fluorescentie. De directe in situ 
terugkoppeling lijkt voordelen te bieden boven metingen achteraf. Beschadigingen tussen 
depositie en de metingen worden voorkomen en een bedekken met zilver is niet meer 
nodig. Metingen met fluorescentie hebben echter ook een ijking vooraf nodig. 
 
Een wiskundige dissertatie over de modellering van de geproduceerde materialen is te 
vinden in Appendix A. 
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Hoofdstuk 1

Samenvatting

Dit theoretische onderzoek is een analyse van de voortplanting van elektromagnetische golven in
het micrometerspectrum, de zogenaamde microgolven. Allereerst wordt er een voorstel gedaan
voor een model van twee lagen materiaal, waar een bron deze golven in opwekt. De twee lagen zijn
ingesloten tussen perfecte geleiders. Een van de ingesloten materialen is een geleider, waarin een
elektromagnetische golf normaal snel uitdooft. Het andere materiaal is een diëlectricum, waarin
electromagnetische golven zich dissipatieloos kunnen voortplanten.

Dit model wordt dan kwalitatief geanalyseerd. Het gedrag van microgolven is totaal ver-
schillend in de twee materialen. De mogelijke oplossingen blijken in twee groepen uiteen te vallen,
afhankelijk van de oriëntatie van de velden. Deze kunnen niet geheel analytisch worden bepaald en
worden daarom voor beide groepen apart numeriek benaderd. Ook wordt bekeken hoe oplossingen
voor andere frequenties zich verhouden tot deze oplossingen. Het blijkt dat, ondanks de geringe
golfindringing in de geleidende laag, de golven duidelijke invloed ondervinden van deze laag.
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Hoofdstuk 2

Inleiding

Met behulp van geavanceerde depositietechnieken zijn materialen te construeren die tot op de
dikte van enkele atomen aan gewenste specificaties voldoen.5,6 Momenteel worden er technieken
ontwikkeld om in deze depositie een zeer precies bepaalde periodiciteit aan te brengen.7 Zulke
materialen kunnen exotische eigenschappen vertonen, die interessant zijn voor vakgebieden als
halfgeleiderfysica en spintronica.8 Om deze eigenschappen te kunnen voorspellen en gebruiken,
moet er een goed inzicht zijn in de werking van processen in het materiaal.

Dit onderzoek richt zich op de voortplanting van elektromagnetische golven in een stapeling van
twee stoffen, ingesloten door perfecte geleiders. Wanneer dit een enkele, isolerende laag zou zijn,
was er sprake geweest van een klassieke golfgeleider. Hierin kunnen elektromagnetische golven zich
dissipatieloos voortplanten.2 Indien de golf echter doordringt in het tweede, geleidende materiaal,
zullen energieverliezen, extra reflecties en brekingen het model compliceren.

5
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Hoofdstuk 3

Probleemstelling

3.1 Model

3.1.1 Structuur

Figuur 3.1: Het model van het materiaal

We beschrijven een stapeling van verschillende materialen, zoals in figuur 3.1. Ingeklemd tussen
twee perfecte geleiders (I en IV) zijn een ferromagnetisch materiaal (II) en een diëlectricum (III).
Materiaal II heeft een constante en eindige stroomdoorlaatbaarheid σ, diëlectrische constante ε2
en permeabiliteit µ2. Materiaal III is geen geleider (σ = 0). De diëlectrische constante ε3 en de
permeabiliteit µ3 zijn constant.

µ σ ε
IV µ1 ∞ ε1
III µ3 0 ε3
II µ2 σ ε2
I µ1 ∞ ε1

We onderzoeken elektromagnetische golven in dit materiaal.
Voor numerieke benaderingen gebruiken we ijzer en vacuüm voor respectievelijk materiaal II
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en III.3,4

µ σ ε
IJzer 5.3 10.4 5

Vacuüm µ0 ≈ 1.3 · 10−6 0 ε0 ≈ 8.9 · 10−12

3.1.2 Maxwell-vergelijkingen

De Maxwell-vergelijkingen beschrijven de samenhang tussen elektrische en magnetische velden in
de plaats en tijd.1,2

∇ · ~D = ρ

∇ · ~B = 0

∇× ~E = −∂t ~B

∇× ~H = ∂t ~D + ~J

Hierbij is ~E het elektrisch veld, ~D de elektrische verplaatsing, ~B het magnetisch veld en ~H de
magnetische inductie. ~J is de lokale volumestroomdichtheid.

Als we ervan uit gaan dat de afzonderlijke materialen zich lineair gedragen, kunnen we enkele
versimpelingen aanbrengen:

~D = ε0εr ~E = ε ~E (3.1)
~B = µ0µr ~H = µ ~H (3.2)
ρ = 0 (3.3)
~J = σ ~E (3.4)

Dit geeft dan de volgende vergelijkingen

∇ · ~E = 0 (3.5)

∇ · ~H = 0 (3.6)

∇× ~E = −µ∂t ~H (3.7)

∇× ~H = ε∂t ~E + σ ~E (3.8)

Uitgeschreven worden dit tenslotte acht vergelijkingen:

∂xEx + ∂yEy + ∂zEz = 0 (3.9)
∂xHx + ∂yHy + ∂zHz = 0 (3.10)

∂yEz − ∂zEy = −µ∂tHx (3.11a)
∂zEx − ∂xEz = −µ∂tHy (3.11b)
∂xEy − ∂yEx = −µ∂tHz (3.11c)

∂yHz − ∂zHy = −ε∂tEx + σEx (3.12a)
∂zHx − ∂xHz = −ε∂tEy + σEy (3.12b)
∂xHy − ∂yHx = −ε∂tEz + σEz (3.12c)
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3.1.3 Randvoorwaarden

Op elke overgang tussen twee materialen gelden de overgangsvoorwaarden:1

~E
‖
1 = ~E

‖
2 (3.13)

µ1H
⊥
1 = µ2H

⊥
2 (3.14)

Zowel in materiaal II als in materiaal III geldt (3.4). De stroomdichtheid zal dus eindig zijn,
omdat het elektrisch veld dat ook is. Daarom volgt uit (3.8) een extra overgangsvoorwaarde:

~H
‖
II = ~H

‖
III (3.15)

Omdat materialen I en IV perfecte geleiders zijn en er geen extern magnetisch veld wordt
aangebracht, geldt in deze gebieden

~E = 0
~H = 0

Vanwege (3.13) en (3.14) geeft dat randvoorwaarden voor de overgangen I-II en III-IV

~E‖ = 0 (3.16)

H⊥ = 0 (3.17)

3.2 Classificatie model

De typische dikte van materiaal II is zo’n 50 nanometer. De dikte van materiaal III is eenvoudig
te variëren, maar we kiezen voorlopig 100 nanometer. De frequentie van de golven is ongeveer 1010

Hertz. Als we voor materiaal II ijzer veronderstellen en voor materiaal III vacuüm nemen, kunnen
we het Helmholtz-getal bepalen. Dit wordt gegeven door de verhouding tussen kanaalhoogte en
de vrije veldgolflengte, maal 2π. We noemen de reciproke waarde van dit laatste ook wel het
golfgetal.

He =
d

λ
· 2π

= ωd
√
εµ

Het is een maat voor hoe groot een kanaal is ten opzichte van de golven. Deze waarden lopen
echter ver uiteen voor beide materialen.

He2 = 1010h
√
ε2µ2

≈ 1010 · (50 · 10−9) · 5.2
≈ 515� 1

He3 = 1010(d− h)
√
ε0µ0

≈ 1010 · 100 · 10−9 · 3.4 · 10−9

≈ 3.4 · 10−6 � 1

Het Helmholtz-getal is relatief hoog voor materiaal II, terwijl het voor materiaal III juist
extreem laag is.

Blijkbaar is een lichtsnelheid in materiaal II zodanig laag, dat elektromagnetische golven weinig
hinder ondervinden van de wanden van het kanaal. Er zullen vele soorten golven kunnen bestaan
in het ijzer. De golf in materiaal III is echter juist erg lang. Hierdoor zal, buiten de vlakke golf,
elke andere golf heel snel uitdoven.
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Een ander kental van het probleem is daarom de verhouding h
d−h . Bij de genoemde verhouding

is dit getal 0.5. Echter, als dit rond de
√

ε0µ0
εIIµII

≈ 6.6 · 10−10 ligt, zijn beide Helmholtz-kentallen
van dezelfde ordegrootte. Om dit te bereiken, moet de vacuümlaag echter extreem veel dikker zijn
dan de ijzerlaag. Het is dan een weinig realistische probleemstelling meer.



Hoofdstuk 4

Oplossingen

4.1 Analyse

We combineren (3.9), (3.10), (3.11a), (3.11b), (3.12a) en (3.12b) met modale oplossingen van de
vorm

f(x, t) = f0(z) exp(iαx− iωt)

waarbij

x =

 x
y
z



f =


Ex
Ey
Ez
Hx

Hy

Hz


Hieruit volgt een stelsel lineaire vergelijkingen:

∂zf0 = Af0

A =


0 0 iα 0 iωµ 0
0 0 0 −iωµ 0 0
−iα 0 0 0 0 0

0 σ − iωε 0 0 0 iα
−σ + iωε 0 0 0 0 0

0 0 0 −iα 0 0


We bepalen f0 door oplossingen te zoeken van de vorm

f0 = ueλz

Hierbij is λ een eigenwaarde van A en u een bijbehorende eigenvector.
A heeft drie verschillende eigenwaarden, ieder met twee eigenvectoren:

11
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λ0 = 0
λ− = −iλ
λ+ = iλ

met

λ =
√
iωµσ + ω2µε− α2 (4.1)

Noem de eigenvectoren die horen bij λ0 u1 en u2, die bij λ− u3 en u4 en die bij λ+ u5 en u6.

u1 =


0
−iα

0
0
0

σ − iωε

 u2 =


0
0
ωµ
0
−α
0

 u3 =


0
ωµ
0
λ
0
α



u4 =


−λ
0
−α
0

ωε+ iσ
0

 u5 =


0
ωµ
0
−λ
0
α

 u6 =


λ
0
−α
0

ωε+ iσ
0


Deze vectoren zijn onderling niet afhankelijk als λ 6= 0.

Merk op dat de oplossingen met λ = 0 niet meer van de hoogte z afhankelijk zijn. Vullen we
u1 als oplossing in (3.11c) in, of u2 in (3.12c), dan volgt dat

α2 = iωµσ + ω2µε

Oftewel λ− = λ+ = 0. Blijkbaar zijn dit speciale gevallen van de andere twee eigenwaarden. Deze
hoeven dus niet apart behandeld te worden.

Oplossingen zijn dan van de volgende vorm:

f0(z) = c3f3(z) + c4f4(z) + c5f5(z) + c6f6(z)

f3(z) = u3e
−iλz

f4(z) = u4e
−iλz

f5(z) = u5e
iλz

f6(z) = u6e
iλz

Waarbij ieder van de vier delen van de oplossing f3...6 onafhankelijk van de rest is.

4.2 Oplossingen voor enkellaags materiaal

Eerst kijken we naar een enkele laag materiaal, ingeklemd tussen twee perfecte geleiders. In het
model betekent dat dus dat materiaal II hetzelfde materiaal is als materiaal III.

We hebben dan enkel met randvoorwaarden 3.16 en 3.17 te maken op z = 0 en z = d:
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c3u3,1 + c4u4,1 + c5u5,1 + c6u6,1 = 0
c3u3,2 + c4u4,2 + c5u5,2 + c6u6,2 = 0
c3u3,6 + c4u4,6 + c5u5,6 + c6u6,6 = 0

(c3u3,1 + c4u4,1)eλ−d + (c5u5,1 + c6u6,1)eλ+d = 0

(c3u3,2 + c4u4,2)eλ−d + (c5u5,2 + c6u6,2)eλ+d = 0

(c3u3,6 + c4u4,6)eλ−d + (c5u5,6 + c6u6,6)eλ+d = 0

oftewel

−c4λ+ c6λ = 0
c3ωµ+ c5ωµ = 0
c3α+ c5α = 0

−c4λe−iλd + c6λe
iλd = 0

c3ωµe
−iλd + c5ωµe

iλd = 0

c3αe
−iλd + c5αe

iλd = 0

Dit is ook te schrijven in de vorm van een matrixvergelijking:
0 −λ 0 λ
ωµ 0 ωµ 0
0 −λe−iλd 0 λeiλd

αe−iλd 0 αeiλd 0

 c = 0

Er zijn alleen niet-triviale oplossingen voor als de determinant van de matrix 0 is∣∣∣∣∣∣∣∣
0 −λ 0 λ
ωµ 0 ωµ 0
0 −λe−iλd 0 λeiλd

αe−iλd 0 αeiλd 0

∣∣∣∣∣∣∣∣ = −λ2µωα(eiλd − e−iλd)2

µ, ω en α zijn niet nul, dus deze determinant is alleen 0 als λ(eiλd − e−iλd) = 2iλ sin(λd) = 0.
De oplossingen voor λ die we zo krijgen, noemen we λ0,1,2,3,...:

λn =
nπ

d

Hieruit volgen uit (4.22) bijbehorende αn:

αn = ±
√
ω2µε+ iωµσ − n2π2

d2
, n ∈ Z

Vanwege de symmetrie van het probleem kunnen we volstaan met de golven in de positieve
x-richting te beschouwen, dus <(αn) ≥ 0. De oplossingen volgen door n = 0, 1, 2, ... te kiezen.
Voor vacuüm en ijzer zijn de eerste oplossingen weergegeven in figuur 4.1.

Zoals verwacht heeft het probleem met vacuüm slechts één oplossing die zich voortplant rond
α = 34. De overige oplossingen hebben een zeer groot imaginair deel, waardoor ze over korte
afstand uitdoven: De minst uitdovende golf (α ≈ 2 · 107i) dooft uit in ongeveer 50 nanometer.
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(a) De waarden voor αn voor n = 0, 1, 2, ... in vacuüm (b) De waarden voor αn voor n = 0, 1, 2, ... in ijzer

Figuur 4.1: Mogelijke waarden voor α voor enkellaags materiaal. De horizontale as is de reële as,
de verticale is de imaginaire as

Ze hebben géén reëel deel en oscilleren dus niet, maar zijn volledig gedempt. Dit noemen we de
cut-off frequenties.

Bij het ijzer zijn er zoveel oplossingen, dat het discrete karakter slecht terug te vinden is in de
grafiek. Het golfgetal met het grootste reële en kleinste imaginaire deel ligt bij 5.15 ·1010 + 1.01 · i.
Deze golf dooft over ongeveer één meter uit.

4.3 Oplossingen voor dubbellaags materiaal

We gaan nu uit van twee lagen materiaal, zoals beschreven in het model. De oplossingen zijn dan
sommaties van verschillende modes. Elke mode is van de vorm:

f(x, t) = f0(z) exp(iαx− iωt)
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waarbij

f0(z) =

{
k3v3e

−iλz + k4v4e
−iλz + k5v5e

iλz + k6v6e
iλz 0 < z < h

c3u3e
−iκz + c4u4e

−iκz + c5u5e
iκz + c6u6e

iκz h < z < d

=





−k4λe
−iλz + k6λe

iλz

k3ωµ2e
−iλz + k5ωµ2e

iλz

−k4αe
−iλz − k6αe

iλz

k3λe
−iλz − k5λe

iλz

k4(ωε2 + iσ)e−iλz + k6(ωε2 + iσ)eiλz

k3αe
−iλz + k5αe

iλz


0 < z < h



−c4κe−iκz + c6κe
iκz

c3ωµ3e
−iκz + c5ωµ3e

iκz

−c4αe−iκz − c6αeiκz

c3κe
−iκz − c5κeiκz

c4ωε3e
−iκz + c6ωε3e

iκz

c3αe
−iκz + c5αe

iκz


h < z < d

We geven hierbij respectievelijk in materiaal II en III de constantes aan met ci en ki, de eigen-
waarden met κ en λ en de eigenvectoren met ui en vi.

De eigenwaarden en eigenvectoren zijn per materiaal hetzelfde als bij het enkellaagse probleem,
maar er gelden nu andere rand- en overgangsvoorwaarden voor elke mode f :
Op hoogte z = 0 moeten de randvoorwaarden gelden voor materiaal II ((4.2)-(4.4)).
Op hoogte z = d moeten de randvoorwaarden gelden voor materiaal III ((4.5)-(4.7)).
Op hoogte z = h moeten de oplossingen aan overgangsvoorwaarden (3.13)-(3.15) voldoen ((4.8)-
(4.12)).

−k4λ+ k6λ = 0 (4.2)
k3ωµ2 + k5ωµ2 = 0 (4.3)

k3α+ k5α = 0 (4.4)

−c4κe−iκd + c6κe
iκd = 0 (4.5)

c3ωµ3e
−iκd + c5ωµ3e

iκd = 0 (4.6)

c3αe
−iκd + c5αe

iκd = 0 (4.7)

−c4κe−iκh + c6κe
iκh = −k4λe

−iλh + k6λe
iλh (4.8)

c3ωµ3e
−iκh + c5ωµ3e

iκh = k3ωµ2e
−iλh + k5ωµ2e

iλh (4.9)

c3κe
−iκz − c5κeiκz = k3λe

−iλz − k5λe
iλz (4.10)

c4ωε3e
−iκz + c6ωε3e

iκz = k4(ωε2 + iσ)e−iλz + k6(ωε2 + iσ)eiλz (4.11)

c3µ3αe
−iκh + c5µ3αe

iκh = k3µ2αe
−iλh + k5µ2αe

iλh (4.12)

We merken op dat (4.4), (4.7) en (4.12) geen extra informatie bevatten.
Wanneer we κ en λ ongelijk 0 veronderstellen, kunnen we de volgende substituties proberen:

c3 = eiκda1 k3 = a3

c4 = eiκda2 k4 = a4

c5 = −e−iκda1 k5 = −a3

c6 = e−iκda2 k6 = a4
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Hiermee is automatisch aan vergelijkingen (4.2)-(4.7) voldaan. Vergelijkingen (4.8)-(4.11) wor-
den dan:

−a2κ sin(κ(d− h)) = a4λ sin(λh) (4.13)
−a1µ3 sin(κ(d− h)) = a3µ2 sin(λh) (4.14)
a1κ cos(κ(d− h)) = a3λ cos(λh) (4.15)

a2ωε3 cos(κ(d− h)) = a4(ωε2 + iσ) cos(λh) (4.16)

Uit (4.14) en (4.15) volgt

a1

a3
= − µ2 sin(λh)

µ3 sin(κ(d− h))

=
λ cos(λh)

κ cos(κ(d− h))

Uit (4.13) en (4.16) volgt

a2

a4
= − λ sin(λh)

κ sin(κ(d− h))

=
(ωε2 + iσ) cos(λh)
ωε3 cos(κ(d− h))

Het blijkt dat deze vergelijkingen niet gelijktijdig op te lossen zijn. Er zijn blijkbaar twee
soorten modes, onafhankelijk van elkaar. De modes waarbij er enkel een E-veld in de y-richting is
en een H-veld in het x-z-vlak: hiervoor geldt dat a2 = a4 = 0. Uit de verhouding tussen a1 en a3

volgt

λ cos(λh)
κ cos(κ(d− h))

+
µ2 sin(λh)

µ3 sin(κ(d− h))
= 0 (4.17)

tan(κ(d− h))
κ

+
µ2

µ3

tan(λh)
λ

= 0 (4.18)

Bij de andere modes is er enkel een H-veld in de y-richting en een E-veld in het x-z-vlak: hiervoor
geldt dat a1 = a3 = 0. Uit de verhouding tussen a2 en a4 volgt

(ωε2 + iσ) cos(λh)
ωε3 cos(κ(d− h))

+
λ sin(λh)

κ sin(κ(d− h))
= 0 (4.19)

ωε2 + iσ

ωε3
κ tan(κ(d− h)) + λ tan(λh) = 0 (4.20)

Deze twee sets vergelijkingen worden volledig gemaakt door de samenhang tussen κ en λ. Dit
noemen we de disperierelatie.

κ2 = ω2µ3ε3 − α2 (4.21)

λ2 = iωµ2σ + ω2µ2ε2 − α2 (4.22)

Deze vergelijkingen zijn analytisch slechts in benadering op te lossen.
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Numerieke oplossingen

Wanneer vergelijkingen (4.21) en (4.22) gecombineerd worden met ofwel (4.18) ofwel (4.20), blijft
er een vergelijking over in enkel α. Om oplossingen te vinden, kiezen we weer voor materiaal II
ijzer en voor materiaal III een vacuüm. Vervolgens worden numerieke benaderingen gezocht met
behulp van het wiskundige programma Maple.

5.0.1 κ = 0, λ = 0

In de afleiding van de vergelijkingen is aangenomen dat κ en λ ongelijk nul zijn. Deze gevallen
bekijken we nog eens nader.

Stel κ = 0. Dan volgt uit (4.21) dat α2 = ω2µ3ε3. Omdat =(
√
ω2µ3ε3) = 0 is er geen

dissipatie. Dit is alleen mogelijk als in het dissiperende medium II geen golf is. Echter, volgens
(3.15) moet de vijfde component van de f -vector behouden blijven. Hieruit volgt dat als er geen
golf is in medium II, er ook geen golf is in medium III. Er is dus geen oplossing voor κ = 0.

Stel λ = 0. Dan blijken vanwege (4.22) de eerste en vierde component van de f -vector nul te
zijn in medium II. Hieruit volgt dat de gehele vector in medium III nul is, dus ook de rest van de
vector in medium II. Ook voor λ = 0 bestaat dus geen oplossing.

5.0.2 E-veld in de y-richting

We zoeken eerst oplossingen voor de modes beschreven door (4.18). De resultaten zijn weergegeven
in figuur 5.1

De oplossing met het grootste reële deel is 5.15 · 1010 + 5.4i. In de richting van de imaginaire
as zijn willekeurig veel oplossingen te vinden. Deze doven over kortere afstand uit, naarmate het
imaginaire deel groter is.

5.0.3 H-veld in de y-richting

We zoeken nu oplossingen van (4.20). Deze zijn weergegeven in figuur 5.2.
De oplossing met het grootste reële deel is 5.1 · 1010 + 5.4i. Op 1124 + 0.316 · 10−3 · i is nog

een oplossing die niet goed in de grafiek terug is te vinden.

5.0.4 Oppervlaktegolven

Bij sterk imaginaire λ of κ bestaan de golven voornamelijk aan de rand van een medium en niet
in de bulk. In dat geval spreken we van oppervlaktegolven. We gebruiken dat tan(z) ≈ i voor
=(z)� 1 en tan(z) ≈ −i voor =(z)� −1 en nemen aan dat =(κ(d−h))� 1 en =(λh)� 1. Dan

17
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(a) De numerieke oplossingen van α

(b) De numerieke oplossingen van α met =(α) < <(α) (c) De numerieke oplossingen van α met =(α) > <(α)

Figuur 5.1: Oplossingen in het complexe vlak voor modes met het E-veld langs de y-as

worden (4.18) en (4.20) respectievelijk:

λ

κ
+
µ2

µ3
= 0

ωε2 + iσ

ωε3
+
λ

κ
= 0

Als we rond de oplossingen van deze vergelijkingen oplossingen gaan zoeken, blijkt er precies één
oppervlaktegolf met H in de y-richting te zijn met

α = 242 + 1.14 · 109 · i
λ = 5.15 · 1010 + 1.26 · 10−7 · i
κ = 1.14 · 109 − 242 · i
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(a) De numerieke oplossingen van α

(b) De numerieke oplossingen van α met =(α) < <(α) (c) De numerieke oplossingen van α met =(α) > <(α)

Figuur 5.2: Oplossingen in het complexe vlak voor modes met het H-veld langs de y-as

Bij de imaginaire waarde van deze oplossing is in figuur 5.2(c) een piek te zien in de reële waarde.

5.0.5 Amplitudes

We vergelijken de amplitudes van de golven in materiaal II met de amplitudes in materiaal III. Het
produkt van E en H is een maat voor de energiedichtheid. Met α = 5.1 · 1010 + 5.4 · i vinden we
dat dit produkt in materiaal III ongeveer een factor 10785 groter is. De golven dringen blijkbaar
minimaal in het metaal door, terwijl deze extra laag toch invloed heeft op het golfgedrag.

5.0.6 Andere frequenties

We hebben gekozen te rekenen aan golven met ω = 1010. De frequentie kan echter naar wens
gevarieerd worden. We bekijken hoe het golfgedrag verandert als we andere golven gebruiken.
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Wanneer we een lagere frequentie kiezen, is het Helmholtzgetal van het probleem ook kleiner.
Hierdoor zullen ook de oplossingen in materiaal II bëınvloed worden door de randen van de laag.
Hierdoor zal het discrete karakter meer tot uiting komen in de oplossingen. Uiteindelijk lijken de
oplossingen niet meer afhankelijk van de frequentie. Zie figuren 5.3 en 5.4

(a) De oplossingen in overzicht

(b) De reële tak (c) De imaginaire tak

Figuur 5.3: Modes met het E-veld langs de y-as en ω = 108

Bij hogere frequenties worden de golven in het ijzer steeds minder bëınvloed door de beperkte
dikte van het kanaal. Er zijn nog steeds een groot aantal golfoplossingen, zoals te zien in figuren
5.5-5.8
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(a) De oplossingen in overzicht

(b) De reële tak (c) De imaginaire tak

Figuur 5.4: Modes met het H-veld langs de y-as en ω = 108



22 HOOFDSTUK 5. NUMERIEKE OPLOSSINGEN

(a) Modes met het E-veld langs de y-as (b) Modes met het H-veld langs de y-as

Figuur 5.5: Modes met ω = 1011

(a) Modes met het E-veld langs de y-as (b) Modes met het H-veld langs de y-as

Figuur 5.6: Modes met ω = 1012
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(a) Modes met het E-veld langs de y-as (b) Modes met het H-veld langs de y-as

Figuur 5.7: Modes met ω = 1013

(a) Modes met het E-veld langs de y-as (b) Modes met het H-veld langs de y-as

Figuur 5.8: Modes met ω = 1014
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Hoofdstuk 6

Discussie

De resultaten geven vele golven die zich in het gemodelleerde materiaal kunnen voortplanten. We
hebben een methode gevonden die vanuit de eigenschappen van de materialen en de frequentie
van de golf de minst uitdovende golven kan vinden. Afhankelijk van de materiaaleigenschappen
en de frequentie van de golven variëren deze resultaten sterk.

Wanneer we uitrekenen wat het verschil in amplitudes van de golven is tussen materiaal II
en materiaal III, blijkt er een enorm verschil in te zitten. Blijkbaar leeft de golf voornamelijk
in het niet-geleidende materiaal; in het geleidende materiaal dringt bijna geen veld door. Deson-
danks levert het wél veel extra oplossingen op en verandert zelfs de dominante golf. In de fysica
worden metalen vaak als ideale geleiders gemodelleerd. Deze aanname blijkt in dit geval niet
gerechtvaardigd. Het zou dan ook nuttig zijn de bevindingen van dit theoretische onderzoek in
een praktisch onderzoek te verifiëren.

Interessant zou ook zijn om vanuit de gevonden oplossingen te onderzoeken wat voor golf-
oplossingen er zijn wanneer de laagdikte h niet constant is, maar periodiek variëert in bijvoor-
beeld de x-richting. Dan zullen de golven in verschillende richtingen verschillende oplossingen
hebben en zal de periode van de laagdikte effect hebben op welke golflengtes domineren. Wanneer
de golflengte veel groter is dan de periodiciteit van de dikte, zal het materiaal een anisotropie
vertonen. Als de periodiciteit veel groter is dan de golflengte, kan het probleem worden geanaly-
seerd met Wentzel-Kramers-Brillouin benaderingen. Voor golven waarvan de golflengte ongeveer
overeenkomt met de periodiciteit van het materiaal, kunnen we op basis van dit onderzoek niet
goed voorspellen wat voor verschijnselen zullen optreden.

25
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