Κεφάλαιο 4ο: Χαρακτηρισμός της χημικής σύστασης & της δομής
επιφανειών και λεπτών υμενίων
Ο χημικός χαρακτηρισμός επιφανειών και λεπτών υμενίων περιλαμβάνει την ταυτοποίηση
στοιχείων & ενώσεων που υπάρχουν στην επιφάνεια και στην near-surface περιοχή, καθώς
και την σε βάθος και χωρική κατανομή τους.

Οι πλέον δημοφιλείς και ευρέως

χρησιμοποιούμενες τεχνικές, που είναι διαθέσιμες εμπορικά, καταγράφονται στον Πίνακα
4.1.
Πίνακας 4.1: Ευρέως διαδεδομένες μέθοδοι χαρακτηρισμού της χημικής σύστασης
επιφανειών και λεπτών υμενίων.
SEM/EDX

Scanning electron microscopy/Energy Μικροσκοπία

σάρωσης

ηλεκτρονίων

/

dispersive X-ray

ενεργειακής κατανομής ακτίνων Χ

AES

Auger electron spectroscopy

Φασματοσκοπία ηλεκτρονίων Auger

XPS

X-ray photoelectron spectroscopy

Φασματοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ

RBS

Rutherford backscattering

Φασματοσκοπία οπισθοσκέδασης Rutherford

SIMS

Secondary-ion mass spectroscopy

Φασματοσκοπία μάζης δευτερογενών ιόντων

Οι ανωτέρω τεχνικές μαζί με την SEM και την ηλεκτρονική μικροσκοπία διερχομένης δέσμης
(transmission electron microscopy-ΤΕΜ) αποτελούν τον βασικό πυρήνα των διαγνωστικών
εργαλείων που χρησιμοποιούνται σε όλες τις φάσεις της έρευνας, ανάπτυξης, κατεργασίας
και ελέγχου της αξιοπιστίας και αποτυχίας των υλικών και διατάξεων. Η αποδοχή των
μεθόδων

αυτών

είναι

τόσο

ευρεία

ώστε

εγκατεστημένες/ολοκληρωμένες σε γραμμές παραγωγής.

κάποιες

από

αυτές

είναι

Οι κυριότερες ιδιότητες και

εφαρμογές αυτών των μεθόδων παρουσιάζονται περιληπτικά στους Πίνακες 4.2 και 4.3,
αντίστοιχα.
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Πίνακας 4.2: Περίληψη των ιδιοτήτων των κυριότερων μεθόδων χημικού χαρακτηρισμού
επιφανειών & λεπτών υμενίων.
Μέθοδος

Ευαισθησία

Διακριτική
ικανότητα (a.t.%)

Εγκάρσια διακριτική
ικανότητα

Βάθος
πληροφορίας

SEM/EDX

Na-U

∼0.1

∼1μm

∼1μm

AES

Li-U

∼0.1-1

500 Å

15Å

XPS

Li-U

∼0.1-1

∼100μm

15 Å

RBS

He-U

∼1

1mm

∼200 Å

∼1μm

15 Å

H-U

SIMS

10

-4

Πίνακας 4.3: Εφαρμογές των αναλυτικών μεθόδων χαρακτηρισμού επιφανειών στην φυσική
επιφανειών και την τεχνολογία λεπτών υμενίων
Εφαρμογή

Είδος πληροφορίας

Τεχνική

Διάχυση σε υμένια

AES, SIMS, RBS

Ημιαγωγοί με προσμείξεις

Προσδιορισμός τιμών συντελεστών
διάχυσης
Προφίλ κατανομής των προσμείξεων.

Σχηματισμός ενώσεων

Κινητική της ανάπτυξης, στοιχειομετρία

RBS, AES

Χημεία χημικών ενώσεων

Ταυτοποίηση δεσμικών καταστάσεων &
ταινίας σθένους
Ταυτοποίηση ανεπιθύμητων καταλοίπων,
μελέτες αξιοπιστίας και μηχανισμών
κατάρρευσης
Ταυτοποίηση χημικών ενώσεων

XPS

Αιτίες κακής σύμφυσης, συγκέντρωση
προσμείξεων σε όρια κρυσταλλιτών και
διεπιφάνειες
Χημική σύσταση, πάχος υμενίων,
προσμείξεις στη διεπιφάνεια

AES, SIMS, XPS

Διερεύνηση «προβλημάτων»
στην επιφάνεια (residue, stains,
haze, discoloration)
Μόλυνση επιφανειών από
οργανικά υλικά
Ανάλυση διεπιφανειών
Πολυστρωματικά υμένια,
προστατευτικές επικαλύψεις &
υπερδομές
Αποκλίσεις από την
κρυσταλλικότητα
Αποτυχία προστατευτικών
υμενίων
Επαφές μετάλλου-ημιαγωγού
Διηλεκτρικά υμένια σε μέταλλα
& ημιαγωγούς
Επιταξία μοριακής δέσμης

Φάσματα channeling διαχωρίζουν
μονοκρυσταλλικά από άμορφα υμένια
Συσσώρευση προσμείξεων σε επιφάνειες
θραύσης
Πρόσφυση, χημικές αντιδράσεις στη
διεπιφάνεια
Ανεπιθύμητες προσμείξεις στην επιφάνεια,
διάχυση προσμείξεων, συσσώρευση
προσμείξεων σε διαπιφάνειες (π.χ. Si-SiO2)
Αποτίμηση της καθαρότητας της επιφάνειας
πριν από την ανάπτυξη, ανίχνευση C &O.

SIMS

AES, SIMS, XPS
XPS

AES, RBS, SIMS
RBS
AES, SIMS
AES, XPS, SIMS,
RBS
AES, SIMS, XPS
AES, XPS
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Μεταξύ των ανωτέρω μεθόδων:
1. Οι AES, XPS και SIMS είναι οι πλέον κατάλληλες για τον χαρακτηρισμό επιφανειών
αφού έχουν βάθος πληροφορίας της τάξης των 15Å. Πληροφορίες από μεγαλύτερο
βάθος συλλέγονται σε συνδυασμό με εστιασμένο sputtering gun που χρησιμοποιείται για
τη δημιουργία κρατήρα κατάλληλου βάθους.
2. Οι EDX και RBS έχουν βάθος πληροφορίας της τάξης του 1μm.

Επομένως όταν

χρησιμοποιούνται για την μελέτη λεπτών υμενίων (που έχουν τυπικό πάχος 1 μm) δίνουν
πληροφορίες για ολόκληρο το υμένιο ενώ σε μερικές περιπτώσεις «βλέπουν» και το
υπόστρωμα.
3. Οι AES, XPS & SIMS ανιχνεύουν σχεδόν όλα τα στοιχεία του περιοδικού πίνακα.ενώ η
EDX ανιχνεύει στοιχεία με Ζ>11.
4. Το όριο της διακριτικής ικανότητας των AES, XPS, EDX, RBS είναι της τάξης του 0,11at%. Αντίθετα η ευαισθησία της SIMS είναι πολύ υψηλότερη και κάτω από ορισμένες
προϋποθέσεις φθάνει το 10-6at%.
5. H RBS είναι η μόνη μη-καταστροφική μέθοδος που δίνει ταυτόχρονα πληροφορίες για
την χημική σύσταση και για την σε βάθος κατανομή των στοιχείων (depth profiling).
Επίσης δεν απαιτείται η χρήση δειγμάτων αναφοράς.
6. Η AES έχει την μεγαλύτερη χωρική διακριτική ικανότητα και επομένως συλλέγει
πληροφορία από τον μικρότερο όγκο.
7. Η XPS είναι η μόνη που δίνει πληροφορίες για την φύση των χημικών δεσμών και
στάθμες στην ταινία σθένους.

4.1

Οι φασματοσκοπίες AES & XPS.

Οι φασματοσκοπίες AES & XPS είναι οι δύο κύριες αναλυτικές μέθοδοι χαρακτηρισμού
επιφανειών και χρησιμοποιούνται ευρέως για ταυτοποίηση στοιχείων ή ενώσεων στην
επιφάνεια στερεών. Οι δύο αυτές μέθοδοι είναι σε μεγάλο βαθμό συμπληρωματικές. Μεταξύ
αυτών η AES χρησιμοποιείται ευρέως τόσο ex-situ όσο και σε συστήματα επιταξιακής
ανάπτυξης για τον in-situ έλεγχο της καθαριότητας της επιφάνειας. Η XPS χρησιμοποιείται
εκτενώς για την ταυτοποίηση της χημικής σύστασης & της χημικής κατάστασης των
στοιχείων που βρίσκονται στην επιφάνεια, δηλ. τον σχηματισμό δεσμών (K. Siegbahn,
Βραβείο Nobel 1981).
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4.1.1

Η φασματοσκοπία Auger.

Η φασματοσκοπία AES χρησιμοποιείται για την ποσοτική χημική ανάλυση της
επιφάνειας των στερεών καθώς και για τον έλεγχο της καθαρότητας της επιφάνειας. Η
AES αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1960, όταν έγινε ευρέως διαθέσιμη η
τεχνολογία UHV που είναι απαραίτητη για τη μελέτη των επιφανειών, και στηρίζεται στο
φαινόμενο που παρατήρησε τη δεκαετία 1920 ο Γάλλος Φυσικός Pierre Auger. Το φαινόμενο
Auger συνίσταται στην μη-ακτινοβολούσα αποδιέγερση ενός ιονισμένου ατόμου.

Όπως

φαίνεται στο Σχ.4.1 το προσπίπτον ηλεκτρόνιο διεγείρει ένα ηλεκτρόνιο από εσωτερική
στοιβάδα (Ε1) ενώ η οπή που μένει στον φλοιό γεμίζει ταχύτατα με ένα ηλεκτρόνιο που
μεταπίπτει από στοιβάδα που βρίσκεται σε υψηλότερη στάθμη ενέργειας Ε3. Η διαφορά της
ενέργειας εκπέμπεται είτε με μορφή ενός φωτονίου ακτίνων Χ (που χρησιμοποιούνται στην
φασματοσκοπία φθορισμού ακτίνων Χ και στην electron microprobe analysis) ή μεταφέρεται
σε ένα άλλο ηλεκτρόνιο με αρχική ενέργεια Ε2 που εκπέμπεται από το άτομο με ενέργεια ΕΑ ,
η οποία δίδεται από τη σχέση:
ΕΑ=Ε1-Ε2-Ε3*
όπου Ε1 και Ε2 είναι οι ενέργειας δέσμευσης στο απλά ιονισμένο άτομο ενώ Ε3* είναι η
ενέργεια δέσμευσης στο διπλά ιονισμένο άτομο.

Στη φασματοσκοπία Auger η τελική

κατάσταση του ατόμου είναι διπλά ιονισμένη ενώ στο φαινόμενο συμμετέχουν τρία
ηλεκτρόνια και 2 οπές σε εσωτερική στοιβάδα. Η πιθανότητα να συμβεί αποδιέγερση του
ατόμου με εκπομπή ηλεκτρονίου Auger είναι μεγαλύτερη στα άτομα μικρού ατομικού
αριθμού (Ζ<15) . Αντίθετα η αποδιέγερση με εκπομπή φωτονίου ακτίνων Χ συμβαίνει στα
άτομα μεγάλου Ζ . Όταν το εκπεμπόμενο ηλεκτρόνιο ή φωτόνιο έχουν ενέργεια μικρότερη
των 2 keV, κυριαρχεί το φαινόμενο Auger και περισσότερα από το 95% των ιονισμένων
ατόμων αποδιεγείρονται με εκπομπή ηλεκτρονίων Auger.

Σχ.4.1: Ο μηχανισμός παραγωγής ηλεκτρονίων Auger ή
ακτίνων Χ μετά από την δημιουργία οπής σε εσωτερικό
φλοιό του ατόμου που ιονίζεται από διεγείρουσα δέσμη
ηλεκτρονίων.
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Τα ηλεκτρόνια Auger που εκπέμπονται στον όγκο του υλικού (δηλ. μακρυά από την
επιφάνεια) χάνουν την ενέργεια τους με ανελαστικές σκεδάσεις με δεσμευμένα ηλεκτρόνια.
Αντίθετα τα ηλεκτρόνια Auger που εκπέμπονται κοντά στην επιφάνεια διαφεύγουν από το
δείγμα με μικρή ή μηδενική απώλεια ενέργειας και ανιχνεύονται/συλλέγονται από
φασματογράφο ηλεκτρονίων. Ένα τυπικό φάσμα Auger αποτελείται από τις χαρακτηριστικές
κορυφές Auger που υπερτίθενται σε ένα συνεχές υπόβαθρο που οφείλεται σε
οπισθοσκεδαζόμενα ηλεκτρόνια, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απεικόνιση
της επιφάνειας με SEM. Οι ενέργειες των ηλεκτρονίων Auger είναι χαρακτηριστικές του
στοιχείου που διεγείρεται1, όπως φαίνεται στο Σχ.4.2

Σχήμα 4.2: Οι ενέργειες των ηλεκτρονίων Auger
για στοιχεία με ατομικό αριθμό 5-90.

Το βάθος διείσδυσης R (penetration depth) ενός ηλεκτρονίου με ενέργεια Eo (keV) σε
στερεό πυκνότητας ρ δίνεται από τη σχέση: ρR = 8.6 Eo1.5 ( μg cm -2 )

To βάθος διαφυγής (escape depth) των ηλεκτρονίων Auger είναι μικρό, όπως φαίνεται στο
Σχ.4.3. Επομένως η AES είναι εγγενώς κατάλληλη για τον χαρακτηρισμό επιφανειών.

Σχήμα 4.3: Βάθος διαφυγής των
ηλεκτρονίων

Auger

επιφάνεια

ενός

από

την

στερεού

(IMFP:μήκος διαδρομής μεταξύ
δύο γεγονότων σκέδασης).

1

Στη στερεά κατάσταση οι εσωτερικές στοιβάδες των ατόμων (K, L κλπ) δεν επηρεάζονται σημαντικά από την
παρουσία των γειτονικών ατόμων και παραμένουν διακριτές και εντοπισμένες. Αντίθετα τα τροχιακά των
ηλεκτρονίων σθένους αλληλεπιδρούν σημαντικά με αποτέλεσμα τη δημιουργία ταινιών που περιέχουν μηεντοπισμένες ενεργειακές στάθμες.
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Τα συστήματα για φασματοσκοπία Auger λειτουργούν κάτω από συνθήκες υπερ-υψηλού
κενού (UHV) (P≤10-10Torr) που εγκυάται υψηλό βαθμό καθαρότητας του συστήματος
μέτρησης. Η εστιασμένη δέσμη των ηλεκτρονίων με ενέργεια ≅2 keV υφίσταται σάρωση στο
σημείο που αναλύεται και τα εκπεμπόμενα ηλεκτρόνια Auger συλλέγονται και αναλύονται
από έναν σφαιρικό ή ημισφαιρικό αναλυτή. Το σχηματικό διάγραμμα ενός συστήματος
Auger φαίνεται στο Σχ.4.4.

Σχήμα 4.4: Σχηματικό διάγραμμα
συστήματος για μετρήσεις AES &
XPS..

Ο αναλυτής αποτελείται από ομόκεντρους μεταλλικούς κυλίνδρους (ή ημισφαίρια) που
βρίσκονται σε διαφορετικά δυναμικά.

Η ενέργεια διέλευσης των ηλεκτρονίων Ε είναι

ανάλογη του δυναμικού στον εξωτερικό κύλινδρο ενώ το βήμα ΔΕ καθορίζει τη διακριτική
ικανότητα (ΔΕ/Ε) που συνήθως είναι της τάξης 0,2 έως 0,5%. Τα ηλεκτρόνια με ενέργεια
διαφορετική της Ε δεν εξέρχονται από τον αναλύτη ενώ η καταγραφή ολοκλήρου του
φάσματος επιτυγχάνεται με σάρωση του δυναμικού στον αναλύτη.

Το φάσμα των

ηλεκτρονίων που συλλέγονται Ν(Ε) περιλαμβάνει, εκτός των ηλεκτρονίων Auger (που
εμφανίζονται σαν μικρές κορυφές επάνω στο υπόβαθρο) δευτερογενή

ηλεκτρόνια με

χαμηλές ενέργειες καθώς και ελαστικώς σκεδαζόμενα ηλεκτρόνια με υψηλή ενέργεια
(Σχ.4.5). Οι κορυφές λόγω των ηλεκτρονίων Αuger φαίνονται πολύ πιο καθαρά στο φάσμα
dN(E)/dE συναρτήσει της ενέργειας Ε. Η σύγκριση των φασμάτων Ν(Ε)-Ε και dN(E)/dE-Ε
φαίνεται στα Σχ. 4.6 και Σχ.4.7.
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Σχήμα 4.5: (α) Φαινόμενα που
συνοδεύουν την αλληλεπίδραση
της

προσπίπτουσας

δέσμης

ηλεκτρονίων με την ύλη (β)
ενεργειακή

κατανομή

των

ηλεκτρονίων που εκπέμπονται
από την επιφάνεια του δείγματος.

Σχ.4.6(α): Φάσμα AES από μέταλλο Pd. Η
διεγείρουσα ακτινοβολία έχει ενέργεια
2.5keV. Οι δύο κύριες κορυφές του Pd
εμφανίζονται στα 220 και 340eV.
Το
υπόβαθρο
οφείλεται σε δευτερογενή
ηλεκτρόνια που δημιουργούνται από ένα
πλήθος φαινομένων ανελαστικής σκέδασης

Σχ.6.7: (α) φάσμα Auger από ατομικώς
καθαρή επιφάνεια ατσαλιού. (β) το φάσμα του
σχήματος (α) μετά από διαφόριση.

Σχ.4.6(β): Το φάσμα dN(E)/dE συναρτήσει
της ενέργειας E που προκύπτει από
διαφόριση του ανωτέρω φάσματος.
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Η λήψη ποσοτικών αποτελεσμάτων προϋποθέτει την ύπαρξη βαθμολογημένων δειγμάτων
αναφοράς.

Η συγκέντρωση στοιχείου Α που βρίσκεται σε μήτρα που περιέχει πολλά

διαφορετικά στοιχεία δίνεται από σχέση της μορφής
IA
CA =

∑

SA
Ii

i = A,B ,...

Si

όπου Ιi η ένταση της κορυφής Auger (peak-to-peak) του στοιχείου i και Si η σχετική
ευαισθησία Auger για το στοιχείο i.
Εκτός από την μελέτη της χημικής σύστασης της επιφάνειας είναι δυνατός και ο
προσδιορισμός της χημικής σύστασης του όγκου του υμενίου (depth profiling) σε βάθος
αρκετών χιλιάδων Å από την επιφάνεια. Αυτό επιτυγχάνεται όταν ταυτόχρονα με την
μέτρηση AES γίνεται διάβρωση της επιφάνειας με μία πηγή ιόντων (sputtering). Με το
sputtering δημιουργείται ένας κρατήρας, με συνεχώς αυξανόμενο βάθος, στον πυθμένα του
οποίου εστιάζεται η διεγείρουσα δέσμη των ηλεκτρονίων. Η ακριβής μέτρηση του βάθους
από την επιφάνεια προϋποθέτει την ακριβή γνώση του ρυθμού sputtering.

Ενα

χαρακτηριστικό depth profile από ένα πολυστρωματικό δείγμα Au/TiW/Si φαίνεται στο
Σχ.4.8. Τέλος, χαρτογράφηση της κατανομής των στοιχείων στην επιφάνεια επιτυγχάνεται με
σάρωση της δέσμης των ηλεκτρονίων στην επιφάνεια. Η χωρική διακριτική ικανότητα
(ΧΔΙ) ενός συστήματος AES καθορίζεται από τη διάμετρο της δέσμης. Οταν η διάμετρος
γίνει πολύ μικρή, της τάξης των 10nm, τα οπισθοσκεδαζόμενα ηλεκτρόνια θα επηρεάζουν
σημαντικά τόσο την χωρική διακριτική ικανότητα όσο και το σχήμα των κορυφών Auger.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η AES έχει μεγαλύτερη χωρική διακριτική ικανότητα από την XPS.
Σχήμα 4.8: Depth profile ενός πολυστρωματικού
δείγματος που αποτελείται από υπόστρωμα Si, ένα
ενδιάμεσο στρώμα TiW (βελτιώνει την πρόσφυση
του Au στο Si) και ένα επιφανειακό υμένιο Au.
Οπως φαίνεται στο φάσμα συμβαίνει διάχυση του
Au μέσω του TiW και συσσώρευση του στη
διεπιφάνεια Si/TiW.

Πλεονεκτήματα της AES
 Υψηλή

χωρική

διακριτική

Μειονεκτήματα της AES
ικανότητα

και  Η καταστροφή που επάγεται από τη δέσμη των
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δυνατότητα απεικόνισης της επιφάνειας με

ηλεκτρονίων

SEM

αποτελέσματα (introduction of artifacts) σε

 Δυνατότητα στοιχειακής χαρτογράφησης της

 Καλή διακριτκή ικανότητα κατά την σε βάθος

χρήση

κατάλληλων

τα

μονωτικά

δείγματα

υφίστανται

εκτενή

φόρτιση
στο δείγμα είναι σχετικά βραδεία (20 min) λόγω

 Ταχεία συλλογή δεδομένων (<5min)

την

αλλοιώσει

 Η χαρτογράφιση των στοιχέιων που υπάρχουν

ανάλυση (depth profiling)
 Με

να

μονωτικά δείγματα.
 Τα

επιφάνειας

μπορεί

δειγμάτων

του υψηλού σήματος υποβάθρου.

βαθμονόμησης η ακρίβεια των ποσοτικών  Λόγω φαινομένων σκέδασης των ηλεκτρονίων,
αποτελεσμάτων είναι καλύτερη του ±10%.

το σήμα συλλέγεται από επιφάνεια που είναι

 Υψηλή επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων

περίπου διπλάσια από την διάμετρο της δέσμης

 Η μεταβολή της ευαισθησίας σε όλο το το

των ηλεκτρονίων.

εύρος των στοιχείων μεταβάλλεται μόνον κατά  Η AES χρησιμοποείται κυρίως για στοιχειακή
ανάλυση ενώ οι πληροφορίες που δίνει για

ένα παράγοντα 10.
 Υπάρχει

εκτεταμένη

τεχνογνωσία,

πολλή

δεσμούς κλπ συνήθως δεν αξιολογείται.

βιλιογραφία και πολλές βάσεις δεδομένων.

4.1.2

Η φασματοσκοπία XPS

Η φασματοσκοπία XPS χρησιμοποιείται για την χημική ανάλυση και την ταυτοποίηση
της χημικής κατάστασης των στοιχείων στην επιφάνεια ενός στερεού.

Στη

φασματοσκοπία XPS το δείγμα εκτίθεται, υπό συνθήκες υπερυψηλού κενού, σε μία
μονοχρωματική δέσμη ακτίνων Χ (ενέργειας hν) που προκαλεί φωτοιονισμό και εκπομπή
φωτοηλεκτρονίων. Το φάσμα XPS απεικονίζει το ενεργειακό φάσμα των εκπεμπομένων
φωτοηλεκτρονίων και αποτελείται από μία σειρά από διακριτές ταινίες που ανταποκρίνονται
στις χαρακτηριστικές στοιβάδες της ηλεκτρονικής δομής του ατόμου.. Η κινητική ενέργεια
Εk των εκπεμπόμενων φωτοηλεκτρονίων δίδεται από τη σχέση:
Ek=hν-Eb+ΔΦ,
όπου h=6.62x10-23 Js η σταθερά του Planck, ΔΦ η διαφορά του έργου εξόδου ανάμεσα στο
στερεό και τον ανιχνευτή και Eb η ενέργεια δέσμευσης του φωτοηλεκτρονίου που προέρχεται
από εσωτερική στοιβάδα (core electron). Η γεωμετρία ενός συστήματος XPS απεικονίζεται
στο Σχ.4.9 ενώ χαρακτηριστικά φάσματα XPS παρατίθενται στα σχήματα 4.10 έως 4.12.
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Σχήμα 4.9: Σχηματικό διάγραμμα συστήματος XPS

Όταν η επιφάνεια ενός στερεού εκτεθεί σε ακτίνες Χ κατάλληλης ενέργειας, το στερεό
απορροφά διακριτά κβάντα ενέργειας με επακόλουθο την εκπομπή φωτοηλεκτρονίων. Η
κατανομή της Ek αυτών (δηλ. το πλήθος των εκπεμπομένων φωτοηλεκτρονίων συναρτήσει
της κινητικής τους ενέργειας) δίνει πληροφορίες για το στερεό.

Η εκπομπή των

φωτοηλεκτρονίου γίνεται σε 3 στάδια:
1. Απορρόφηση των ακτίνων Χ και διέγερση του ηλεκτρονίου από την βασική στην τελική
κατάσταση που βρίσκεται επάνω από τη στάθμη Fermi
2. Μεταφορά του ηλεκτρονίου στην επιφάνεια
3. Διαφυγή του ηλεκτρονίου στο κενό
Αφού το φωτο-ηλεκτρόνιο δημιουργείται μέσα στο στερεό, η κυματοσυνάρτησή του φέρει
πληροφορίες για το στερεό ακόμη και μετά την εκπομπή του στο κενό.



Ένα σύστημα XPS διαφέρει από ένα σύστημα AES μόνο στην πηγή διέγερσης που στην
πρώτη περίπτωση είναι πηγή ακτίνων Χ. Συνήθως χρησιμοποιούνται οι γραμμές Kα των
Mg ή Al, όπου hνΜg=1254eV και hνAl=1487eV. Οι τιμές αυτές θέτουν και το άνω όριο
της Ek του ανιχνευομένου φωτοηλεκτρονίου. Η XPS είναι συναφής προς την UPS
(ultraviolet

photoelectron

spectroscopy)

καταστάσεων στην ταινία σθένους.

η

οποία

απεικονίζει

την

πυκνότητα

Τα φάσματα UPS διεγείρονται από φωτόνια

ενέργειας 10-45 eV. Η γωνιακώς εξαρτώμενη UPS (angular resolved UPS-ARUPS)
χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της δομής ταινιών των στερεών.
Εναλλακτικά, αντί μίας συμβατικής πηγής ακτίνων Χ μπορεί να χρησιμοποιηθεί δέσμη
ακτίνων Χ που παράγονται από εγκατάσταση παραγωγής ακτινοβολίας synchrotron (SR). Σε
αυτή την περίπτωση οι εφαρμογές διευρύνονται σημαντικά αφού το φάσμα SR είναι συνεχές,
καλύπτει πολύ ευρεία περιοχή ενεργειών και μπορεί να μονοχρωματιστεί (δηλ. υπάρχουν
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πολλές επιλογές της ενέργειας hν του διεγείροντος φωτονίου).

H XPS που γίνεται με

ακτινοβολία SR ονομάζεται φασματοσκοπία φωτοεκπομπής (photoemission spectroscopy).
Η χημική σύσταση της επιφάνειας προσδιορίζεται από τις σχετικές εντάσεις των κορυφών
στο φάσμα XPS. Οι θέσεις και το σχήμα των γραμμών δίνει πληροφορίες για την χημική
κατάσταση των στοιχείων που ανιχνέυονται.

Ειδικώτερα η ακριβής τιμή της ενέργειας

σύνδεσης ενός ηλεκτρονίου εξαρτάται από:


Την κατάσταση οξείδωσης του ατόμου



Το τοπικό φυσικό και χημικό περιβάλλον γύρω από το άτομο

Ηλεκτρόνια από άτομα σε υψηλή κατάσταση οξείδωσης έχουν μεγαλύτερη ενέργεια
σύνδεσης λόγω της επί πλέον αλληλεπίδρασης Coulomb ανάμεσα στο ηλεκτρόνιο και το
ιονισμένο άτομο από το οποίο εκπέμπεται με αποτέλεσμα την εμφάνιση χημικής
μετατόπισης, όπως φαίνεται στα Σχ.4.11 και 4.12.
Πλεονεκτήματα της XPS

Μειονεκτήματα της XPS

 Στοιχειακή ανάλυση και πληροφορίες επί των υπαρχόντων

 Εχει φτωχή depth resolution

δεσμών
 Η πρωτεύουσα δέσμη δεν προκαλεί καταστροφή των

 Δεν έχει υψηλή χωρική διακριτική

ικανότητα.

δειγμάτων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με ευαίσθητα
υλικά.
 Δεν προκαλείται φόρτιση του δείγματος
 Ταχεία συλλογή δεδομένων
 Οταν χρησιμοποιούνται δείγματα αναφοράς οι ποσοτικές

πληροφορίες έχουν ακρίβεια καλύτερη του ±10%.
 Υψηλή επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων
 Η ευαισθησία δεν μεταβάλλεται σημαντικά συναρτήσει του

ατομικού αριθμού των στοιχείων.
 Υπάρχει εκτεταμένη τεχνογνωσία, πολλή βιλιογραφία και

πολλές βάσεις δεδομένων.
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Σχήμα 4.10: Φάσμα XPS
επιφάνεια

δείγματος

από καθαρή

Ag.

Το

καταγράφηκε με πηγή MgKa.

φάσμα

Οι κορυφές

ΜΝΝ οφείλονται σε μεταπτώσεις Auger.

Σχήμα 4.12: (α) Φάσμα XPS από οξειδωμένη
επιφάνεια δείγματος Ge.
(διακεκομένη

Το υπόβαθρο

γραμμή)

οφείλεται

σε

δευτερογενή ηλετρόνια. Μετα την αφαίρεση
του

υποβάθρου

(smoothing)
Σχήμα

4.11:

Μελέτη

του

μηχανισμού

οξείδωσης Pd σε οδοντιατρικά κράματα με
φασματοσκοπία XPS.

Τα φάσματα έχουν

καταγραφεί στην επιφάνεια και σε βάθος 30Å,
100Å και 1000Å.

προσομείωση

του

(b),

την

φάματος

προκύπτει

το

ομαλοποίηση
(c)

και

την

φάσμα

που

φαίνεται στο (d) όπου είναι εμφανείς οι
γραμμές που οφείλονται στο καθαρό (1217,9
eV) και το οξειδωμένο (1220.3 eV) Ge. Από
τον λόγο των εμβαδών κάτω από τις δύο
κορυφές προκύπτει ότι το 72% του Ge
βρίσκεται σε στοιχειακή κατάσταση ενώ το
28% είναι οξειδωμένο

4.2 Φασματοσκοπία οπισθοσκέδασης κατά Rutherford (RBS).

Η RBS δίνει πληροφορίες για την χημική σύσταση ενός στερεού, την κατανομή των
στοιχείων συναρτήσει του βάθους από την επιφάνεια και το πάχος των δειγμάτων. Στην

φασματοσκοπία RBS μία δέσμη ελαφριών ιόντων με υψηλή ενέργεια (συνήθως 4He+ με μάζα
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Μο=4 και ενέργεια 2ΜeV), προσπίπτει στην υπό μελέτη επιφάνεια. Τα ιόντα διεισδύουν σε
βάθος της τάξης των χιλιάδων Å έως και μm χωρίς να προκαλούν σημαντικό sputtering από
την επιφάνεια. Αντίθετα, κατά τη διέλευσή τους στην ύλη χάνουν μέρος της ενέργειάς τους
μέσω ηλεκτρονικών διεγέρσεων και ιονισμού των ατόμων του στόχου. Μερικά από τα ιόντα,
που υφίστανται ελαστική σκέδαση μικρής απόστασης από τους κατά πολύ βαρύτερους
πυρήνες του στόχου (λόγω απωστικών δυνάμεων Coulomb), είναι τα οπισθοσκεδαζόμενα
κατά Rutherford ιόντα. Το πλήθος των ιόντων που οπισθοσκεδάζονται κατά Rutherford
εξαρτάται από την ενεργό διατομή σκέδασης, που περιγράφει με ακρίβεια και ποσοτικό
τρόπο την αλληλεπίδραση Coulomb.

Τα οπισθοσκεδαζόμενα ιόντα συλλέγονται από

κατάλληλο ανιχνευτή που μετρά τον αριθμό και την ενέργειά τους.

Η αποτίμηση του

φάσματος δίνει πληροφορίες για την χημική σύσταση του υπό μελέτη υλικού, την σε βάθος
κατανομή των διάφορων στοιχείων και το πάχος των δειγμάτων. Δεδομένου ότι η ενεργός
διατομή σκέδασης είναι γνωστή από την πυρηνική με υψηλή ακρίβεια, η αποτίμηση γίνεται
χωρίς την απαραίτητη χρήση βαθμολογημένων προτύπων. Η RBS μπορεί να ανιχνεύσει τα
στοιχεία και τα ισότοπα τους που είναι βαρύτερα του Li. Εχει υψηλότερη ευαισθησία στα
βαριά στοιχεία ενώ έχει φτωχή διακριτική ικανότητα της σε βάθος κατανομής τους (depth
resolution). Η ικανότητα της μεθόδου να διαχωρίζει στοιχεία με μάζα που διαφέρει κατά ΔΜ
μεταβάλλεται με την Μ όπως φαίνεται στο Σχ. 4.13. Για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείται
δέσμη 4He+ ενέργειας 2 MeV η διακριτική ικανότητα είναι ΔΜ=1 για Μ<40 και χειροτερεύει
αυξανομένης της μάζης Μ (π.χ. ΔΜ=20 για Μ≅200).

Σχήμα 4.13: Η μεταβολή της διακριτικής
ικανότητας της RBS συναρτήσει της μάζας των
ανιχνευομένων στοιχείων.
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Σχήμα 4.14: (α) μεταβολή της ενέργειας
ιόντων 4He+ λόγω σκέδασης RBS από
υμένιο PtSi πάχους 900Å.
(β) Μεταβολές της ενέργειας ιόντων 4He+
συναρτήσει του βάθους λόγω σκέδασης
από υμένιο PtSi πάχους 900Å σε
υπόστρωμα Si.

Το αντίστοιχο φάσμα

RBS φαίνεται στραμμένο κατά 90ο.

Η αρχή λειτουργίας της RBS φαίνεται σχηματικά στο Σχ.4.14: Θεωρούμε ιόν μάζης Μο και
ενέργειας Εο που προσπίπτει στην επιφάνεια ενός δείγματος. Εάν υποστεί ελαστική σκέδαση
από ιόν του στόχου μάζης Μ, η ενέργεια του μειώνεται στην Ε1. Δεδομένου ότι η σκέδαση
αυτή είναι ανεξάρτητη της ηλεκτρονικής δομής ή του χημικού περιβάλλοντος των ατόμων
του στόχου, η ενέργεια Ε1 δίνεται από τη σχέση

(

)

2

1
⎫
⎧ 2
2
2
2 + M cos θ
sin
M
M
θ
−
⎪
⎪
o
o
E1 = ⎨
⎬ Ε ο = Κ Μ Εο
Μ
+
Μ
ο
⎪
⎪
⎭
⎩

όπου θ η γωνία σκέδασης και ο παράγων ΚΜ ονομάζεται παράγων κινητικής. Για δεδομένη
γωνία σκέδασης θ (που συνήθως είναι 170ο) o παράγων KM εξαρτάται μόνον από την μάζα
του στόχου Μ. Επομένως όταν γνωρίζουμε την μάζα και ενέργεια του προσπίπτοντος ιόντος
μπορούμε να υπολογίσουμε την μάζα Μ των ιόντων που σκεδάζονται υπό γωνία θ. Για το
παράδειγμα του Σχ.4.14(α) οι παράγοντες κινητικής παίρνουν τις τιμές KPt=0.922 και
KSi=0.565 και ιόντα He που οπισθοσκεδάζονται από επιφανειακά άτομα Pt και Si θα έχουν
ενέργειες 1,844 MeV και 1,130 MeV, αντίστοιχα.
Αντίστοιχα στο παράδειγμα του Σχ.4.14(β) η μεταβολή της ενέργειας Εο→ Ε1 αντιστοιχεί σε
σκέδαση από άτομα Pt και Si που βρίσκονται στην επιφάνεια. Όμως η πλειοψηφία των
ιόντων He διεισδύουν στο επιφανειακό υμένιο και χάνουν ενέργεια (Εο→Ε2) γραμμικά
συναρτήσει του βάθους διείσδυσης. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής τους μέσα στο υμένιο
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είναι πιθανό να υποστούν ατομική σκέδαση με αρχική ενέργεια Ε ίση με την ενέργεια του
ιόντος στο σημείο της σκέδασης. Μερικά από τα ιόντα He φθάνουν στην διεπιφάνεια PtSi/Si
όπου οπισθοσκεδάζονται (Ε3=ΚΜΕ2) και διανύοντας το υμένιο στην αντίθετη διεύθυνση
χάνουν και πάλι ενέργεια (Ε3→Ε4). Όπως φαίνεται στο σχήμα το φάσμα RBS συνίσταται
από δύο ευρείς κορυφές που αντιστοιχούν στα στοιχεία Pt και Si.

Η υψηλότερη και

χαμηλότερη ενέργεια κάθε κορυφής αντιστοιχούν σε άτομα που βρίσκονται στην επιφάνεια
του υμενίου και την διεπιφάνεια PtSi/Si, αντίστοιχα. Ένα φάσμα RBS που καταγράφηκε από
το σύστημα που περιγράφηκε στο προηγούμενο Σχ.4.14 φαίνεται στο Σχ.4.15
Για την αποτίμηση των φασμάτων πρέπει να είναι γνωστή και η ενεργός διατομή σκέδασης σ
του προσπίπτοντος ιόντος από άτομα της μήτρας. Η σ εξαρτάται από τον ατομικό αριθμό Ζ,
την ενέργεια Ε και την μάζα Μ των ατόμων που συμμετέχουν στην σκέδαση καθώς από την
γωνία θ. Προσεγγιστικά, η ενεργός διατομή σκέδασης ιόντος (Μο, Ζο) από άτομο (Μ,Ζ)
δίνεται από τη σχέση:

⎛ Ζο Ζq 2
σ =⎜
⎜ 4E
⎝

⎞
⎟
⎟
⎠

2

⎡⎛ sin θ ⎞ −4
⎛ Μο
⎢⎜
⎟ − 2⎜
⎢⎣⎝ 2 ⎠
⎝ Μ

⎞
⎟
⎠

2⎤

⎥
⎥⎦

Σχήμα

4.15:

Φάσμα

RBS

που

καταγράφεται από υμένιο PtSi πάχους
900Å, σε υπόστρωμα Si

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε από το φάσμα είναι οι εξής
1. Η επιφάνεια Α κάτω από κάθε κορυφή αντιστοιχεί στον συνολικό αριθμό των ατόμων
του στοιχείου που βρίσκεται εντός του ανιχνευομένου υλικού.
2. Το ύψος Η των κορυφών είναι ευθέως ανάλογο της ατομικής συγκέντρωσης του
στοιχείου.
3. Το φασματικό εύρος ΔΕ κάθε κορυφής είναι ευθέως ανάλογο του πάχους του υμενίου. Η
μετατροπή του άξονα των ενεργειών σε απόσταση είναι εφικτή όταν είναι γνωστή η
απώλεια της ενέργειας ανά μονάδα μήκους.
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Για την αποτίμηση του φάσματος του Σχ.4.15, δηλαδή τον υπολογισμό του λόγου των
συγκεντρώσεων των Pt και Si (CPt/CSi), χρησιμοποιείται η σχέση:
C Pt APt σ Pt
=
C Si
ASi σ Si

όπου (ΑPt/ASi)=32, (σPt/σSi)≅(ZPt/ZSi)2=31 και επομένως (CPt/CSi)=1.03.
Οταν η RBS πραγματοποιείται υπό συνθήκες που ευνοούν φαινόμενο σήραγγος τότε
παίρνουμε επί πλέον πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη αταξίας στο δείγμα καθώς και για
την πλεγματική θέση που καταλαμβάνουν οι προσμείξεις στο υλικό.
Πλεονεκτήματα της RBS


Μειονεκτήματα της RBS

Παρέχει depth profiles χωρίς την χρήση



sputtering gun.


κατανομής (≅200Å)

Εχει ακρίβεια της τάξης του 5% που
βελτιώνεται

με

την

Υψηλή



χρήση

βαθμολογημένων προτύπων.




επαναληψιμότητα

των

των

πολυμερών

και

από

μεγάλη

Δίνει

πληροφορίες

μόνον

για

τα

στοιχεία που υπάρχουν στο δείγμα και


των

βιολογικών υλικών.


πληροφορίες

όχι για τους υπάρχοντες δεσμούς

Είναι μη-καταστροφική για όλα τα υλικά
εκτός

Συλλέγει

περιοχή του δείγματος

αποτελεσμάτων.


Εχει φτωχή ακρίβεια της σε βάθος

Υπάρχουν εκτενείς βάσεις δεδομένων.

Η ευαισθησία της μεθόδου εξαρτάται
από το ατομικό βάρος των στοιχείων



Απαιτεί μεγάλη επένδυση και δεν είναι
ευρέως διαθέσιμη εμπορικά.

4.3 Φασματοσκοπία SIMS

Η φασματοσκοπία SIMS δίνει πληροφορίες για την χημική σύσταση (επιφάνειας και
όγκου) ενός δείγματος με εξαιρετικά υψηλή ευαισθησία.

Για την καταγραφή ενός

φάσματος SIMS χρησιμοποιούνται ιόντα με υψηλές ενέργειες (συνήθως Ar+, O2− ή Cs+) που
βομβαρδίζουν την επιφάνεια του δείγματος και προκαλούν sputtering ουδετέρων ατόμων,
θετικών και αρνητικών ιόντων, συσσωματωμάτων ατόμων και θραυσμάτων μορίων από την
επιφάνεια. Ανάλυση της μάζας των ιόντων που μεταφέρονται στην αέριο φάση επιτρέπει τον
καθορισμό της χημικής τους σύστασης καθώς και συγκέντρωσής τους.

Το σχηματικό
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διάγραμμα ενός συστήματος SIMS και η γεωμετρία του πειράματος φαίνονται στο σχήμα
4.16 ενώ ένα τυπικό φάσμα SIMS παρατίθεται στο Σχ.4.17.

Σχήμα

4.16

(α):

Τυπική

διάταξη

για

μετρήσεις SIMS.
Σύστημα ανάλυσης : (1) πηγή ιόντων (310keV) (2) δείγμα (3) ηλεκτρόδια για την
επιτάχυνση & εστίαση των δευτερογενών
ιόντων (4) φασματογράφος μάζης (5)σχισμή
εξόδου για την επιλογή κατάλληλου λόγου
m/e(6) φανταστικό είδωλο
Σύστημα απεικόνησης: (7,8,9,10)

Σχήμα 4.16(β): Η γεωμετρία πειράματος

SIMS

Σχήμα 4.17: Φάσματα SIMS από πολυτετραφλυροεθυλένιο. Οι κορυφές με την μεγαλύτερη
ένταση αντιστοιχούν στα πιο σταθερά θετικά και αρνητικά ιόντα.

Η φασματοσκοπία SIMS είναι η πλέον ευαίσθητη (ανιχνεύει ppm και μέχρι 1013cm-3) μεταξύ
των τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση της χημικής σύστασης επιφανειών.
Υπάρχουν οι εξής διαφορετικοί τρόποι λειτουργίας της SIMS:
 Στατική SIMS (SSIMS) : χρησιμοποιείται για την στοιχειακή ανάλυση της

επιφάνειας με βάθος πληροφορίας της τάξης του ενός ατομικού επιπέδου. Κάθε ιόν
που προσπίπτει στην επιφάνεια καταστρέφει μια περιοχή με διάμετρο 5-10 nm ενώ η
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χρονική διάρκεια της αλληλεπίδρασης του ιόντος με το πλέγμα είναι της τάξης των
10-12sec. Προκειμένου να διατηρηθεί ο επιφανειακός χαρακτήρας της στατικής SIMS
η δόση της προσπίπτουσας δέσμης ιόντων πρέπει να είναι μικρή (<1x1012 ιόντα/cm2).
Σάρωση της δέσμης επιτρέπει τον χαρακτηρισμό επιφάνειας διαμέτρου 0,5-1μm.
 Δυναμική SIMS (DSIMS): χρησιμοποιείται για depth profiling της χημικής

σύστασης του δείγματος. Χρησιμοποιούνται δέσμες ιόντων με πυκνότητα ρεύματος
μεγαλύτερη από ότι χρησιμοποιείται στην SSIMS, οι οποίες προκαλούν sputtering
από την επιφάνεια.
 Απεικόνιση SIMS: χρησιμοποιείται για στοιχειακή ανάλυση με υψηλή χωρική

διακριτική ικανότητα.
Η SIMS έχει βάθος πληροφορίας 10Å, εγκάρσια χωρική διακριτική ικανότητα της τάξης των
1000 Å, ανιχνεύει το υδρογόνο, έχει ευαισθησία ppm ενώ προσδιορίζει το λόγο
(μάζα/φορτίο) θραυσμάτων μορίων που προκύπτουν από το sputtering. Ο βομβαρδισμός
μονωτικών δειγμάτων με θετικά φορτισμένα ιόντα οδηγεί σε ανάπτυξη φορτίου που προκαλεί
απώλεια φασματικών πληροφοριών και αστάθειες στο φάσμα. Η SIMS δεν μπορεί να δώσει
πληροφορίες για τους υπάρχοντες δεσμούς λόγω του καταστροφικού χαρακτήρα του
sputtering.

Επίσης έχει φτωχή διακριτική ικανότητα της σε βάθος κατανομής

λόγω

ανάμειξης των ατόμων που προκαλείται από το sputtering. Τέλος η χημική σύσταση της
επιφάνειας αλλοιώνεται λόγω μερικής εμφύτευσης των ιόντων στο υπό μελέτη δείγμα. Όταν
η ενέργεια Ε της προσπίπτουσας δέσμης είναι χαμηλή (200-300 eV) η διακριτική ικανότητα
κατά το depth profiling είναι της τάξης των nm. Όταν η Ε αυξηθεί σημαντικά (20-30 keV) η
πληροφορία συλλέγεται από βάθος 10-20 μm, με μεγάλη ταχύτητα (μm/min), βελτιώνονται
τα όρια της ανίχνευσης καθώς και η ποιότητα της απεικόνισης (χωρική διακριτική ικανότητα
καλύτερη των 50nm).
Σε ένα σύστημα DSIMS εκτός από την πηγή των ευγενών ιόντων υπάρχουν και πηγές ιόντων
οξυγόνου και κεσίου (Cs). Τα δύο τελευταία χρησιμοποιούνται για την αύξηση της απόδοσης
του sputtering των δευτερογενών θετικών και αρνητικών ιόντων κατά 2-3 τάξεις μεγέθους. Η
αύξηση αποδίδεται σε μεταβολές της συνάρτησης έργου λόγω της παρουσίας του
ηλεκτροθετικού ή ηλεκτραρνητικού ιόντος στην επιφάνεια. Επίσης η δέσμη Ο+ μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την οξείδωση της επιφάνειας του δείγματος με στόχο την αύξηση της
εκπομπής θετικών ιόντων. Χαρακτηριστικά SIMS profiles παρατίθενται στα σχήματα 4.18
και 4.19.
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(α)

(β)

50 nm GaAs
1μm Ga0.73In0.27As
0.5μm GaAs (buffer layer)
GaAs (υπόστρωμα))

Σχήμα 4.18: (α) SIMS depth profile των
στοιχείων In και S στο δείγμα του
σχήματος (β).

(γ)

(γ) Το δείγμα που φαίνεται στο (β)
υπέστη ex-situ διάχυση δευτερίου 2Η με
σκοπό

την

παγίδων

αδρανοποίηση

στο

υμένιο

βαθέων

InGaAs.

Η

συγκέντρωση του 2Η στο InGaAs είναι 13x1018cm-3

ενώ

το

μέγιστο

της

2

συγκέντρωσης του Η εντοπίζεται στη
διεπιφάνεια InGaAs/GaAs (buffer layer)
όπου

υπάρχει

ατελειών

μεγάλη

δομής,

συγκέντρωση

προσμείξεων

και

εξαρμώσεων.

Σχήμα 4.19: SIMS depth profile
υμενίου InGaAs σε υπόστρωμα InP.
Στο

ένθετο

σχήμα

φαίνεται

η

μεταβολή του βάθους του κρατήρα
συναρτήσει της χρονικής διάρκειας
του sputtering.

Η αλλαγή της

ταχύτητας sputtering φαίνεται σαν
αλλαγή της κλίσης της ευθείας και
οφείλεται σε αλλαγή της χημικής
σύστασης σε βάθος που αντσιτοιχεί
σε t≅280s.
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Πλεονεκτήματα της SIMS

Μειονεκτήματα της SIMS

 Παρέχει χημική πληροφορία.

 Είναι καταστροφική μέθοδος

 Ανιχνεύει το υδρογόνο

 Εχει μεταβλητή ευαισθησία που όμως

 Διακρίνει τα διαφορετικά ισότοπα
 Εχει υψηλή ευαισθησία και υψηλή

χωρική διακριτική ικανότητα

διορθώνεται με την χρήση διαφορετικών
ιόντων
για
ηλεκτροθετικά
και
ηλεκτραρνητικά στοιχεία

 Επιτρέπει την ταχεία χαρτογράφηση

των στοιχείων και μορίων που
υπάρχουν στην επιφάνεια (<1 min
για κάθε στοιχείο)
 Τα

φαινομένα
φόρτισης
αντιμετωπίζονται με τη βοήθεια
δεσμών ατόμων ή ηλεκτρονίων.

 Μπορεί

να χρησιμοποιηθεί
ευαίσθητα υλικά.

με

 Δίνει

ποστικά αποτελέσματα με
ακρίβεια καλύτερη του 10% ακόμη
και για συστήματα σε αραίη διάλυση
(π.χ. προσμείξεις σε ημιαγωγούς).

 Υπάρχει εκτενής βάση δεδομένων

4.4

Περίθλαση ηλεκτρονίων χαμηλής ενέργειας (Low energy electron diffractionLEED).

H LEED δίνει πληροφορίες για τη δομή υμενίων που αναπτύσσονται υπό συνθήκες UHV.
Δεδομένου ότι η LEED λειτουργεί υπό συνθήκες UHV, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για in-situ
μετρήσεις σε συστήματα επιταξίας μοριακής δέσμης (molecular beam epitaxy-MBE). Ομως
η συνθήκη του υπερυψηλού κενού την καθιστά ασύμβατη με άλλες τεχνικές ανάπτυξης όπως
η μέθοδος χημικής ανάπτυξης ατμών (chemical vapor deposition-CVD).
Σε ένα πείραμα LEED μία δέσμη ηλεκτρονίων με καλώς καθορισμένη χαμηλή ενέργεια στην
περιοχή 10- 1000 eV, που αντιστοιχεί σε μήκη κύματος 3.9-0.39Å, προοσπίπτει κάθετα στην
επιφάνεια του δείγματος. Μία σαφής εικόνα περίθλασης Fraunhofer δημιουργείται από τα
ελαστικώς οπισθοσκεδαζόμενα ηλεκτρόνια (που συνιστούν το 1% του συνόλου) όταν η
επιφάνεια είναι κρυσταλλική. Η εικόνα περίθλασης συνιστά τον μετασχηματισμό Fourier της
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διάταξης των ατόμων στην επιφάνεια. Τα δευτερογενή ηλεκτρόνια που έχουν χαμηλώτερη
ενέργεια από τα ελαστικώς οπισθοσκεδαζόμενα απομακρύνονται από τα ηλεκτρόδια (που τα
επιβραδύνουν) πριν φθάσουν στην φθορίζουσα οθόνη ή την video camera που
χρησιμοποιείται για την απεικόνηση της εικόνας περίθλασης. Η γεωμετρία ενός πειράματος
LEED φαίνεται στο Σχ. 4.20.

Σχήμα 4.20: Σχηματικό διάγραμμα
συστήματος για μετρήσεις LEED.

Τα προσπίπτονα ηλεκτρόνια έχουν μήκος κύματος λ=h/p, όπου η ορμή p δίνεται από τη
σχέση p = 2mEk = 2meV , Εk η κινητική τους ενέργεια και V το δυναμικό επιτάχυνσης.
Επομένως λ =

h
2meV

και αφού τα ηλεκτρόνια έχουν λ συγκρίσιμο με τις ενδοτομικές

αποστάσεις (α), περιθλώνται από το πλέγμα σύμφωνα με τον νόμο του Bragg : α sinθ=nλ ,
όπου n ακέραιος αριθμός. Έτσι, από την ανάλυση της εικόνας περίθλασης, υπολογίζεται το
α. Η παρουσία σαφών (καλώς εστιασμένων) κηλίδων αποδεικνύει την ύπαρξη μίας καλώς
τακτοποιημένης επιφάνειας και δίνει πληροφορίες για την συμμετρία. H αποτίμηση των
αποτελεσμάτων της LEED γίνεται με δύο τρόπους:

•

Ποσοτικά όπου η ανάλυση της εικόνας περίθλασης δίνει πληροφορίες για το μέγεθος, τον
προσανατολισμό και τη συμμετρία της μοναδιαίας κυψελίδας του προσροφημένου
υμενίου.

•

Ποιοτικά όπου οι εντάσεις I των περιθλώμενων ακτίνων καταγράφονται συναρτήσει της
ενέργειας της προσπίπτουσας δέσμης ηλεκτρονίων. Οι καμπύλες που προκύπτουν, μετά
από σύγκριση με θεωρητικά μοντέλα, δίνουν ακριβείς πληροφορίες για τις θέσεις των
ατόμων στην επιφάνεια.
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4.5

RHEED (reflection high energy electron diffraction)

Στην RHEED η δέσμη των ηλεκτρονίων προσπίπτει εφαπτομενικά στην επιφάνεια, όπως
φαίνεται στο Σχ.4.21.

Τα ηλεκτρόνια έχουν ενέργειες στην περιοχή τιμών 5-100 keV,

δηλαδή πολύ μεγαλύτερες από ότι στην LEED. Τα ηλεκτρόνια που σκεδάζονται υπό μικρές
γωνίες μεταφέρουν πληροφορία για τα επιφανεικά 1-2 ατομικά επίπεδα.

Στην εικόνα

περίθλασης RHEED που προέρχεται από υμένιο αναπτυσσόμενο με MBE εμφανίζονται
κηλίδες και γραμμές (streaks). Οι κηλίδες αντιστοιχούν σε τρισδιάστατη περίθλαση από
αναπτυσσόμενες νησίδες ενώ τα streaks χαρακτηρίζουν ομαλή ανάπτυξη layer-by-layer.

Σχήμα 4.21: Η γεωμετρία του
πειράματος RHEED.

Η RHEED υπερέχει της LEED επειδή λόγω της γεωμετρίας της δεν σκιάζει το δείγμα.
Επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί για in-situ real-time μετρήσεις κατά τη διάρκεια της
ΜΒΕ ανάπτυξης υπό συνθήκες UHV.
Το μέγεθος που καταγράφεται σε ένα πείραμα RHEED είναι η μεταβολή της έντασης της
σκεδαζόμενης δέσμης συναρτήσει του χρόνου ανάπτυξης. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα
φαίνεται στο Σχ. 4.22(α). Το σήμα εμφανίζει περιοδική μεταβολή με περίοδο που αντιστοιχεί
στην ανάπτυξη ενός μονοατομικού επιπέδου.

Τα μέγιστα της ανακλαστικότητας

αντιστοιχούν σε σκέδαση από ατομικώς επίπεδες επιφάνειες (με κάλυψη που αντιστοιχεί σε
θ=0 ή θ=1) ενώ τα ελάχιστα αντιστοιχούν σε επιφάνειες που εμφανίζουν αταξία λόγω της
παρουσίας νησίδων. Οι ταλαντώσεις αυτές παρατηρούνται μόνον κατά την ανάπτυξη layerby-layer (Frank-van der Merwe) ενώ δεν εμφανίζονται όταν η ανάπτυξη γίνεται με τους
μηχανισμούς Stranski-Krastanov ή Volmer-Weber στις οποίες δεν σχηματίζονται ατομικώς
επίπεδες επιφάνειες.

48

Σχήμα

4.22:

(α)

Οι

ταλαντώσεις

RHEED

εμφανίζονται μόνον όταν η κάλυψη της επιφάνειας
αντιστοιχεί σε θ=0 ή θ=1, οπότε η επιφάνεια είναι
ατομικώς επίπεδη, όπως φαίνεται στο (β).

(β)
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