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RUTHERFoRD vrsszaszonAs (RBs), RUGALMASAN MEGLoxorr
MAGoK DETnxrAr,Asa (ERDA) ES ALKAMAZASATK
1. BFrrF,ZETES
A visszasz6rdsosm6dszert, m5s n6ven nagyszogti Rutherford sz6riist angolul "Rutherford Backscatteringtr-nek hrvjrik 6s RBS -sel rovfditik. A m6dszer l6nyegeaz, hogy n6h6ny
100 keV - n6hdny MeV energiSjir ionokkal bombilzatk az analizdloi kivdnt minta feliilet6t
6s a minta atomjair6l rugalmasansz6r6dott ionokat detekt6lj"k 6s energi6jukat analizdljuk.
A sz6r6dott ionok energi6ja att6l fiigg, milyen m6lys6gben, milyen tomegti atomr6l tort6nt
a sz6r6s. Igy tomeganalizisre 6s m6lys6ganalfzisreis lehet6s6g van egyid6ben. A m6dszer
ion tomeg6n6lnehezebbkis rendszdmri elemekre < 1 AMU
tomegfelbont{sa az alkalmaz,ot,t,
(atomi tomegegys6g),50-es tomegsz6m felett 1-5 AMU. Erz6kenys6gefiigg az alkalmazott
ion fajt 6jdt6l6s a minta osszet6tel6t6lis. Altul6b.n neh6zelemek ( > 100 AMU) eset6n
I}Lzatf cm2, konnyri elemekre L}rsatf cmz. A vizsgdlhat6 m6lys6gtartom6ny 1-2 ptm. A
m6lys6gfelbont6sstandard elrendez6sn6l20-30 nrn, ami speciSlis eljdrasokkal vagy spektrom6terekkel 5 nm-re is javithat5.
A visszasz6r6sosm6r6sek ( RB S ) legfontosabbel6nyei a kovetkez6k :
1. Roncsoldsmentes. N6h6ny kiv6telt<jl eltekintve az ion nyal6b okozta v6ltoziisok
elhanyagolhat6k.
2. A m6r6s abszolft, nem kell hitelesft6mint6kat haszn6lni.
3. N6h6nyszor L-2 pm m6lys6gig meghat6rozhat6 a mint6k elemi osszet6tele,6s az
elemek eioszl6sa
4. Csat<;rnahatdssalkourbin6lva ureghat6r<tzlnt6 az elernek rScslokalizfici6ja 6,s a
kristdlyhib6k m6lys6gi eloszlasaegykristSlyokban.
Az RBS a kozismert Rutherford sz6r6s [RUT11] egyik speciSlis esete, amikor a
sz6riisi (-"Sfigyel6si) szog 180 fok koriili. A legels6megfigyelt ion visszasz6rdst1909-ban
Geiger 6s Marsden 6szlelte[GEI09]. A m6dszert az6ta haszn6lj6k a magfizikusok a v6kony
c6ltSrgyak vastags6g6nakmeghatSrozisdra, analitikai alkalmaz{sSra azonban el6szor m6gis
a Holdon keriilt sor. Az Surveyor 5 mrihold egy 5 MeV-es alfa forriist vitt a Hold felszin€re 6s a felirletr6l visszaszir6dott alfa r6szecsk6kanalizis6vel hatSroztrik meg annak
elemi osszet6tel6t. RrSszecskegyorsit6t
1967-benhaszn6ltak elSszor [DAV67]. A hatvanas
6vek v6g6n dolgoztdk ki azol<ata ki6rt6kel6si sz6mftdsokat, amelyek lehet6v6 tett6k az e\emek m6lysdgeloszl{sdnakmeghatSrozas6t [AND67]. 1970-ben Gyulai J6zsef6s munkat6rsai
defini6ltdk el6szor az un. tS] visszasz6rrisosenergiavesztess6gparam6tert, amit az6ta is
mindl
haszn6lnak a spektrumok ki6rt6kel6s6ben [MEY70,GYU70J. A, ionok f6kez6d6.s6nek
pontosabb 6s a ki6rt6kel6sbenm6gis egyszeriienalkalmazhat6 meghatilrozdsSra J.F. Ziegler
6s W.K. Chu dolgozott ki az elm{leti 6s kis6rleti adatokat otvoz6 eljdrrist, amit az6ta csak
tovdbb finom(tottak \ZIE74,ZIE77,ZIE85]. Az els6 publik6lt visszasz6rdsosspektrumot szimulSl6 sz6mit6g6pesprogramok 1975-76-banjelentek meg [CHU75,BOR76,,ZIE76). 1985ben fejlesztette ki L. Doolittle az az6ta sz6leskorben elterjedt RUMP nevii szimulSci6s
prograrnot [DOO75]. A KFKI-ban 19846ta has'zn6ljuka sajdt fejleszt6sii RBX prograrrtot
a m6r6sek vez6rl6s6re,ki6rt6keles6re6s spektrumok szimulSlas6ra.

Ma a rugalmasan kilokott atomok detektdlisdn alapul6 m6dszer ( ERDA ) - angolul
ffElastic Recoil Detection Analysisfr - a legelterjedtebb a hidrog6o izot6pok kimutatrisdra.
Brnest Marsden, aki Rutherford 6s Geigermellett dolgozott, m6r 1914-ben6szrevette,hogy
alfa r6szecsk6kkelbombdzott f6li6Ml nagy hat6t6volsdgri r6szecsk6k tdvoznak [MAR14].
Eznket a r6szecsk6ketaz alfilr^ 6ltal kilokott protonokk6nt azonositotta. 78 6wel k6sobb
B.L. Cohen 6s munkatdrsai alkalmaztdk ellszor az E&DA m6dszert [COH72]. 17 hdeV-es
protonnal bombdzott v6kony ffili6t vizsg5ltak fgy, hogy aLH-r6l 45 fokban el6re sz6r6dott
protont 6s a 45 fokban kilokott lff-t koincidencidban m6rt6k. Ezze| a m6dszerrel kb 1
ppm {rzdkenys6gri I0 p felbontr{sir m6dszerbezjutottak. Ezt a koincidencia m6dszert fejlesztette tovdbb J.A. Moore 6s munkatdrsai, akik L5-29 MeV-es 160 nyat6bbal 16O-t 6s
'nMgnt, tov6bbd 40 MeV Cl nyal6bbal 3eK-ot 6sBCu-t detektSltak
[MOO75]. igzo-ban
a Montredli csoport munkatarsai demonstrdlt6k , bogy az ERDA m6dszert a koincidencia m6dszer n6lktil is alkahnazu lehet [LEC76]. 30 MeV-es CI nyalSbbal egyidejiileg
tudtdk analiz6lol az oxig6nt 6s a niila konyebb elemeket. A mintSr6l sz5r6dott ionokat
eg-ymegfelel6 vastagsdgriabszorber f6li6val v6lasztott6k le [TER76,TER77]. Az ERDA
felbontas6ra kb 300 nm , 6rz6kenys6g6re
1-10 ppm -t kaptak. Bizonyos specidlis esetben,
mikor az analizSl6 ion tomegszfimakisebb mint a minta atomjainak tomegsa6ma, tatdlhat6
olyan detektSkisi szog, ahol aszirt rtiszecsk6ketkinematikai okokb6l nem tudjuk detektdlni
6s csak a kilokott atomokat lehet megm6rni [ROS79]. fg-y el lehet hagyni a detektor el6tti
abszorber f61i6t, 6s ezzel a felbont6k6pess6gis novekszik. Az el&t m6lys6gfelbontds 10
nm) az &z6kenys6g 10r6atfcmz volt 1979-ben B.Doyle 6s P.Peercy alkalmazotL el6szor
n6hdny MeV-es He nyal6bot hidrog6n 6s deut6rium kimutatSsdra [DOY79]. A" Sltaluk kifejlesztett m6dszer ug-yanazokata berendez6seket6s hasonl6 energiSjti He ionokat haszn6l,
mint az RB S . Ez6rt is tudott a Mev-es Heliumos ERD analitika igen g-yorsan elterjedni a vil6gon. Az6ta a m6dszer tov5bbfejlesztiise k6t ir6nyban folytat6doti csak :
1. A szdr6si hatriskeresztmetszetekmin6l pontosabb meghatdroziisa [ING85],[NAG85],
[BBN86], [WANB8], [SZI89], 2 : A m6lys6g felbont5 k6pess6gjavitri^saelektrosztatikrr.sdetektorral [ROS78], mdgnesesspektrom6terrel [GOSB6],vagy a sz6rdsi geometria optim6lis
megvdlaszt6s6val IPAS91].

2. A RUGALMAS SZdRAS

A rugalmas sz6rdson alapul6 fehiletanalitikai m6dszerek eset6ben a sz6mitrisokat
mindig LABORATORruMI rendszerben v6,gezzik. A laborat6riumi rendszerben m6rt
mennyis6gek 6s a tomegkoz6pponti rendszerben m6rt mennyis6gek iltszdmitasi fiiggv6nyei
pelddul a kovetkez6 kiadv6nyokban lelhet6k fel: J.B. Marion, F.C. Young : Nuclear Reaction Analysis [MAR68], Ion Beam Handbook for Material Analysis [MAY77]. A sz6ras

geometriai elrendez6sea I Sbrdn l5that6.

1. Sbra A rugalmas sz6r5sgeometriSja.
Rugaimas sz6rdseset6n az energia 6s impulzusmegmarad6s alapjdn meghat6rozhat6
mind a sz6r6dott ion, mind a meglokott atom energiSja. Mind a k6t energia ardnyos az
ion sz6r6dasel6tti energiSjdval.Az ardnyoss6git6nyez6t kinematikai faktornak hfvjuk" A
kinematikai faktorok 6rt6k6t labor rendszerbena kovetkez6 kifejez6sekadjdk meg :
a) a sz6rt ion kinematikai faktora :
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ahol SltalSban* jelet kell alkamazni, kiv6ve,ha M1 ) Mz. Ez ut6bbi esetbenazonban
a maxim6lis sz6rrisiszog 0^o,: sin-l (h[2lM).
b) . meglokott atom kinematikai faktora :
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ahol Es a bel6it ion energi6ja a sz6r5s elott, E1 a sz6rt ion, E2 a meglokott ion
energiSja, 0 a sz6rrisiszog, ( a meglokott atom pdlydjdnak irdnya a bees6 nyal6bhoz viszonyitwa,Mt e-sMz az ion 6s az atom tomege. Adott detektdlasi szogn6l6s adott analiz6l6

ionn6l a sz6rt ionok 6s a meglcikott atomok energi6ja csak az atom'tomeg6t6l firgg. Teh6t
bdrmelyik r6szecskeenergiSjdnakmegm6r6s6velkisz6molhatjuk milyen tomegii atomokr6l
tort6nt a sz6riis) azaz milyen atomokMl 6ll az analizillnt kivdnt minta.
Ha az anaIiz6\6 ion energi6ja a Rutherford sz6rrisi hataskeresztmetszet 6rv6nyess6gi
tartomdnydba esik, akkor ery adott szogbe val6 sz,oriis val6sziniis6g6t a Rutherford
k6plettel irhatjuk le.
a) A szort ion differenci6lis sz6rrisihatriskeresztmetszete:
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b) A meglokott atom differenci6lis
szdrSsihatriskeresztmetszete
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A differencidlis sz6r6sihatriskeresztmetszetm6rt6kegys6gembarn/srad (ahot 1 mbarn
_ 10-27on ).
A hatdskeresztmetszetismeret6bena c6lt6rgyban lev6 atomok szilrnameghat6rozhat6
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Bevezetve az rigynevezett iltlagos differenci6lis hatriskeresztmetszetet :
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%gy, ha a minta be volt dontve a fokkal :
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ahol N az illet6 elem atomjainak sz6ma nl,gyzetcentim6terenk6nt, A az elemr6l
sz6r5dott ionok sz6ma, Q a m6r6s sordn a mintdba l6tt ionok sz6ma, a a nyal6b irdnya a

minta norm6lis6hoz k6pest 6s ACI a detektor t6rszoge. A gyakorlatban Q-t az ionok Sltal
sz6llftott tolt6ssel szok6smegadni ( LpCb: 6.242 * 1012darab egyszerestolt6sii ion).
Az eddigiek alapjdn meg6llapfthat6, hogy ha a sz6r6dott ionok, vagy a megl6kott
atomok energiSjdnak fiiggv6ny6ben megm6rjtik a sz6mukat - azaz felvesziink eg-y energiaspektrumot - akkor meghatdrSzhat6 a c6lt6rgy elemei 6s azok mennyis6ge.
Eddig felt6teleztiik, hogy a minta vastags6gaelhanyagolhat6. A val6sdgban nehany
atomsorndl vastagabb r6tegek eset6ben ez nem teljesul. Mind a befel6 halad6 ion, a
sz6r6dott ion 6s a meglokott atom 6tja sordn kolcsonhat:isbal6p a minta tobbi atomjaival
es elektronjaival. E kolcsonhatds sor6n energi6t veszft, azaz f6kez6dik. A f6kez6d6stS -sel,
azaz az egys6,gnyiriton veszftett energiSvaljellemezziik. S ar6nyos a minta sririis6g6vel.
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ahol e az rigynevezett f6kez6d6sihatriskeresztmetszet(az RBS irodalomban haszndlt
m6rt6kegys6gekeul@tomf crn2) ), n a minta stirtis6ge atomf cm3 -ben. e 6rt6ke az
ion fajtAi6t6I, energi5j6t6l 6s a minta osszet6tel6t6l fiigg. Egyelemesc6ltdrgy eset6n a
fekezodlsi hatdskeresztmetszetmeghatdrozhat6 tdblilzatokbol [ZIE77], kozelfto k6pletekkel
[ZIE80] , sz6mit6g6pesprogramokkal [TR[M92] (Tobb elm6leti sz|mitds is ismert kezdve
BoF els6 elm6let6t6l [BOH13] : Bethe [BET30], Bloch [BLO33], Fisrsov [FIR57], Linhard [LIN53J, Sig und [SIG75], Brice [BRI75], Winterbon [WIN75] munkSi). Osszetett
mintdkban a f6kez6d6st a Bragg szabdly alkalmazasdval hatdrozhatjuk il€g, amely kimondja; hogy a f6kezod6sihatriskeresztmetszetegyenld,a mintSt alkot6 elemek S; f6kez6d6si
hat6skeresztmetszeteinekaz n; relativ atomi koncentrdci6valsflyozott osszeg6vel:
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2. 5bra A m6r6s geometriai elrendez6se
A m6r6s geometriai elrendez6sea 2 Sbrdn l5that6. Ha a sz6r6s x m6lys6gben
kovetkezett be, akkor az ion energi6jdt a sz6r6drisel6tt u [3] k6plet adja meg :
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ahol E;n a mintdt bombdz6 ion energirija 6s a a nyalSb irdnya a minta norm6lisdhoz
k6qest. Sz6r6dasut6n azionenergi6ja Et - kEo lesz. A minta feliilet6re ki6rve a sz6r6dott
ion marad6k energiSja :
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ahol B a detektor fe[6 mutat6 ir6nynak a feliilet normSlisdval bezSrt szoge. Ha a
bees6 nyaldb 6s a sz6r6dott ion ir6nya 6ltal meghat6rozott sik mer6leges a minta dontdsi
tengely6re, akkor 0 :7r - Q - 0 (IBM geometria). Ha a sz6r6dasm6lys6ge el6g kicsi akk<,,r
f6kezod6sv6ltoz6sa elhanyagolhat6. Ekkor az rt,glnevezettfeliileti kozelftdst haszn6ljuk,
ahol a mintdt elhagy6 sz6rt r6szecskeenergi6ja a kovetkez6 :
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vagy bevezetve a nB S f6kez6desi faktort
Eout(") -

[e]

( 14)

-t :

kEn-fe)nn

(1 5 )

ahol
eo,t(kE_tn)
- - k qn(En)
t*
L€J
.otB
.ttt

(16)

Ebben a kozelit6sbena feliiletr6l 6s egy adott x m6lys6gb6l ugyanolyantipusri atomr6l
sz6r6dotbion energi6jakozotti kirlonbs6g ar6nyos a m6lys6ggel :
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Egy jobb kozelit6s, ha a f6kezod6st egy 6tlagos bejov6 6s kil6p6 energi6vai sz6moljuk
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Ezt linedris kozelft6snekhrvjuk. Ekkor azonban midig meg kell hat6rozni E6-t is:

Eo : En + rr €in(Er")

(21)

L6that6, hogy egy adott elemr6I szor6dott r6szecsktikenergiSja mindig kisebb vagy
egyel6 lesz, mint az ehbezaz elemhez tartoz6 kinematika faktor 6s a bel6p6 ion energiSjdnak
szorzatat Az energiask6laa fenti k6plet segfts6g6velm6lys6gskdl5v6alakithat6.
A f6kez6d6smiatt vastag homog6n minta eset6n az egyes elemeknek megfelel6 csdcsok
Az
helyett egymdsra halmoz6d6 l6pcs6k 6s trap6zok alakj6t olti a spektrum (3. 6bra)
eg-yeselemekhez tartoz6 sz6rdsihozam a feltileten a kovetkez6 \esz:
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ahol rlz & c6lt5rgy adott elem6nek relativ atomi koncentr6ci6ja 6s o az figynevezett
6tlagos differneciSlis hataskeresztmetszet.A fehileten 6E1 megegyezlk az egy csatorn6nak
megfelel6 energiakiilonbs6ggel, az tgynevez,ett csatornasz6less6ggel(68). Vastag r6tegek
eset6n a feliilett6l tdvolabb a hatriskeresztmetszetetaz aktuSlis .Eoenergi6n kell kiszdmftani
6s 6t1 hely6re a kovetkez6 kifejez6stkell behelyettesfteni:
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3. 6bra nB S spektrumok olvas6sa
A fentiek alapj5n l5that6, hogy nem elhanyagolhat6vastags6gf r6tegek eset6naz adott
r6teg elemeir6l sz6rt ionok energiaspektrumaa r6tegek atomi osszet6tel6nekeloszliisdr6lis
hordoz informdci6kat.
Val6jdban a sz6r6dott ionok energi6jdt nem lehet abszolut pontosan megrn6rni. Mdx
a felgyorsftott ionnak is van energiasz6rdsa(6ltal6ban (: l keV),6s a detektor energiafelbont6sa is v6ges (az Sltalunk haszndlt detektorokn6l 12-15 keV) . Az ionok f6kezod6sea
mint6ban statisztikai folyamat, amely azt jelenti, hogy egy adott irtszakaszonveszitett
energia nem minden ionra pontosan egyenl6. A visszasz6r6sosm6r6sekn6la rendszer energiafelbontrisSta kovetkezl kozelft6 k6plettel lehet meghatdroznt [WIL7B]:

(LE)' - (68a")2+ (68s"")2+ @nr",)'+ 64H' + 6Ef:)' + (68#",)'+ (6ETl,,)'(24)
ahol az eg.yes tagok jelent6se sorrendben a kovetkez6 : a detektor energiafelbontrisdb6l, a nyal6b 6s a detektor v6ges m6ret6b6l (azaz a detekt6l6si szog bizonytalans6gdb6l) kovetkez6 geometriai sz6rrisb6l , a bel6prcion energia 6s szog bizonytalansdg6b6l, a mint6ban befe16, illetve kifel6 haladva szerzeii energia elken6d6sbol, a
tobbszoros sz6ri{s okozta energiabizonytalansdgb6l (befel6, illetve kifel6) sz6rmaz6 energiasz6rrisok f6l6rt6ksz6less6ge. A fenti k6plet csak akkor igaz, ha az eg-yessz6riisok
egym6st6l friggetlenek 6s eloszl6suk Gauss alak6.
A kovetkez6kbenismertetend6hallgat6i laborat6riumi m6resekeset6benj6 kozelft6ssel
modhatjuk, hogy a rendszer energiafelbontdsdt dontoen a detektor felbontdsa hatdrozza
meg a minta feliilete kozel6ben,6s az ebb6l kovetkez6 energiabizonytalans6gGauss alakd.
A v6ges energiafelbontds hatris6ra a m6rt spektrumok nem kiugr6 pontokbdi 6s 6les
l6pcs6kb6l fognak 61lni, hanem a spektrum I'elkenodik". Egy v6gtelen v6kony feliileti
r6tegr6l sz6r6d6 ionok detekt6lt energiSja nem lesz azonos) hanem egy, a detektor felbont6s6val egyezo f6l6rt6ksz6iess6gti
Gauss eloszl6st fogunk m6rni, amely maximum6nak
helye megegyezlka kinematikai faktorral sz6molt 6rt6kkel (E - kE;n). A vastag mintrikr6l
kapott elemek energiaeloszl6sasem lesz egy pontos l6pcs6, hanem a fel- 6s lefut6 6lek
ellaposodnak. Konnyen bel6that6, hogy a l6pcs6k meredeks6gea detektdlSsenergiafelbontdsdt6l fiigg. A meredeks6gb6lmeghaLilrozhatjuk az energiafelbont6st,ha Gauss alakti
energiabizonytalans6gott6teLeziinkfel, 6s megm6rjirk a l6pcs6 azon pontjai kozotti energiakiilonbs6get, amely pontokhoz tartoz6 hozam a l6pcs6 teljes magass6gdnak12 6s 88
sz6zal6L<a.
Az ERDA detektor abban kiilonbozik az RBS detektort6l, hogy el6tte egy
v6kony lUylar f6lia van. A f6lia vastagsdga fgy van megv6lasztva, hogy a sz6r6dott
4H e+ ionok mind meg6lljanak a f6li5ban) ug-yanakkor a kilokott H 6s deut6rium
atomok kisebb f6kez6d6siik miatt 6tjuthatnak a detektorba. Az RBS -re levezetett
k6pletek itt is haszn6lhat6k, ha a meglokott ionra vonatkoz6 kinematikai faktort, sz6r6si
hatdskcrcsztmctszctct frjuk 6s a kifcl6 halad5 ritra a mcgfclcl6cn szrimolt f6kcz6d6st frjuk
'
b€. Figyelembe kell venni a detektor el6tti abszorber f6li6ban szenvedett energiavesztess6getis. Igy . kilokott atomok m6rt energi6ja :
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ahol tuobsaz abszorber stirtis6ge 6s 6rob, az abszorber vastags6ga. Az abszorber a
m6rt energiafelbontrist is m6dositja, a 24 egyenletbenk6t tov6bbi tagot is meg kell adni,
amelyek koziil az els6 a f6lia 6ltal okozott energiaelken6d6stfrja le, a mdsodik a f6lia nem
egyenletesvastags5g6b6lsz6rmaz6energiasz6riist.
jelent6senelt6r a RutherSajnos a LH(4H€*,4 H"*)lff reakci6 hat6skeresztmetszete
ford k6plettel szdmoltt6l. Mi egy a m6rt hatriskeresztmetszetekreillesztett ftiggv6nyt
haszndlrrnk[SZI89], ami a kove.tkez6:

do

da

- 0.119(',
- 455.7
89.L82
E + 70.2<-1.38(E+ 693

(26)

ahol E az energia fMev]-ben 6s ( a meglokott atom p6ly6j6nak szoge. A kapott
differenciSlishat6skeresztmetszetegys6ge[mbar n f sr ad].
A MeV-es energi6jf ionokkal v6,gezhet6 feliiletanalitikai m6dszerek legfontosabb
adatait, k6pleteit 6s ki6rt6kel6si m6dszereit tartalmaz6 klzikonyv, az 'rIon Beam Handbook for Material Analysisrr [MAY77], a laborban megtal5lhat6.
FELADAT:
o Mi6rt 165 fok korirl helyezik el RBS m6r6sekn6l a detektort ?
o Mekkora a hidrog6nr6l (tH) sz6r6dott 4He+ ion maximdlis sz6rdsiszoge ?
o Szdmftsaki a detektor t6rszog6t,ha a detektor a mintdt6l 110 mm-re van) 6s hasznos
feliilete 25mm2 !
o Milyen vastag Mylar abszorber f6li6t kell a 25 fokban elhelyezett detektor el6 tenni,
hogy megdllftsa mintdr6l sz6r6dott osszesiont, ha a bees6nyal6b 3 MeV-es afle+ volt
? Haszn6lja a TRIM programot.

3. A MERONPruDSZER

A m6r6s j6 min6s6gri v6grehajtas6hoz kis energia 6s irrinysz6rristi ion nyalSbra van
szirks6g(esetiinkben kb 1 keV 6s 0.05 fok) . Ezt ndlunk a KFKI-RMKI EG-2R nevti Van
d.eGraaf tipusti iongyorsit6ja 6llftja el6. AttutaUan 1-3 MeV-es 4He+ ion haszndlunk. A
kis irdnysz6r6st a bees6nyal5b kollim6lis6val 6rjiik el, amit a k6t kollimStoros r6srendszer
biztosft. A nyalSb m6ret6t szint6o ez a rendszer SIIitja be. Az RBS m6r6sekn6l 1 x 1
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illetve 0.5 x 1 mm-es t6glalap keresztmetszettinyalSbot haszn6lunk.

o
o
o
o
o
o
o
o

8. amorf Si minta
7. ERDA kalibr6ciosminta
6. H6kezeltTi-os minta
5. HSkezeltTi-os minta
4. H6kezeltTi-os minta
3. ParoltTi-os minta
2. ImplantaltSb-osminta
1. RBS kalibr6ci6sminta

4. Sbra Mintatart6
A m6r6seket egy nagyv6kuumri sz6r6kamr6ban v6.gezzik. A mintdkat a 4. Sbrdn
Lithat6 mintatart6ba helyezziik. A mintatart6 fiigg6legestengelye menttin mozgathat6 6s
elfordfthat6. A nyal6b mindig csak egy mintdt 6r.
.Lz RBS m6r6sekhezegy a nyal6b ir6ny6hoz k6pest 165 fokban elhelyezett feliileti
z5r6r,6tegesf6Lvezet6detektorthaszn5lunk.Adetektorenergiafe1bontasa<
Az ERDA m6r6sekhez egy masik hasonl6 tipusf detektort haszn6lunk, amely nyaldb
irSny6hoz klpest 22-27 fokos szogbenhelyezkedik eI. Ez ut6bbi detektor e[6tt egy v6kony
Al qbszorber f6li6t helyeztiink el, amely lef6kezi 6s elnyeli a mint6r6l sz6r6dott ionokat,
csak a meglokott hidrog6n izot6pokat engedi 6t.
A feliileti zSr6r6tegesdetektorok a detektorba 6rkez6 r6,szecsk6kenergi6jdval ardnyos
impulzust Sllftanak el6. A detektor lrzdkeny feliilet6re v6kony grany r6teget pdroltak,
amely az egyrkkontaktust alkotja. SOHA SEM SZABAD AZ ERZEKENY FELULETHEZ
HOZZANYULNI, VAGY MAS MODON MEGRONGALNI. A mdsik kontaktusa a sziticium lemez h6ts6, nem l6that6 oldal6ra pdrolt Al r6teg. A detektorra adott fesziilts6g
az 6rz6kenyfeliilet alatt egy kiriritett r6teget hoz l6tre, amely vastags6gaaz alkalmazo|t
fesztilts6gt6l 6s a szilici i m adal6kot6s6t6l (elektromos ellendll6sdt6l) fiiee. A be6rkezci
r6szecsk6k5ltal f6kez6d6skorioniz6ci6val keltett tolt6seket a kiiirftett r6teget l6trehoz6
eletromos mez6 sz6tv6lasztja6s a kontaktusokon osszegyiijti. Ha a r6szecskeaz osszesenergi6jdt elveszti a kiiirftett r6tegben, akkor az ossze,gyrijtotttolt6s arSnyosLesza r6szecske
energiSjdval. Et a toltds6rz6kenyel6ercisft6elektromos impulzusokkd alakitja 5t rigy, hogy
11

az impulzus magassdgaarSnyos lesz az ossze,gyrijtotttolt6ssel, azaz a be6rkezett r6szecske
energi6jdval.

el6er6sit6

er6slt6

5. Sbra A jelfeldolgoz6elektronika blokkvdzlata
A detektor jeleit a 5. 5br6n lSthat6 elektronika dolgozza fel, amely eloer6sit6b6l,
er6sit6b6l, jelkever6b6l (mixer-router) 6s sokcsatorndsanalizdtorb6l 5lI" Az egys6gekangol
nyelvri k6zikonyvei a m6r6s helyszin6n megtaiSlhai6k. Miikod6sirket a 2.1.2 fejezetben
t6rgyaituk ("Nukle6ris fizikai m6r6sek,Elektronikus spektroszk6piai m6r6l5nc")"
A CANBERRA 35+ sokcsatorndsanalizStor haszn6lata :
.A sokcsatorn6sanalizStor a be6rkezett elektromos impulzusokat magassSgukszerint
,orb'ur.nd.ezi 6s megszSmolja az eg-yesmagassdgi l6pcs6kbe - csatornr{kba - es6 impulzusok sz6mdt. A csatorn6k sz5m6t az analiz6tor ADC (Analog Digital Converter) felbont6sa hatrirozza mcg. Ez lcgtobbszor 5I2, 1024, 2048,,4096 cgys6grc 6llfthat6 bc. Ennek megfelel6en az analizdtor egy k6tdimenzi6s 6brdt k6szft, ahol a vizszintes tengely
a be6rkezett impulzus magass6gdval(azaz v6gs6 soron a detekt6\t rlszecske energi6j6val)
ar6nyos csatornaszfirn,a fiigg6legestengely pedig az egy csatorn6ba es6 impulzusok sz6ma.
A CANBERRA

analizdtor legfontosabbkezellszervei :

CLEAR DATA : a spektrumok torl6se
COLLECT : az ana\iziltor inditrisa/ledtlit6sa
DATA READOUT : a kijelolt mem6ria szektor kiirat6sa (6tkiild6se a PC-be)
(Be5llftand6 opci6k : DEV: EIA , MEM: FULL , MODE: BINARY )

T2

MBMORY : a mem6ria haszndlni kfvdnt r6sz6nek kivdlasztisa . LII teljes mem6ria
(8192 csatorna) . Ll2 a mem6ria els6 fele . 212 a mem6ria m6sodik fele " 114 a mem6ria
els6 negyedestb
OVLAP : K6t mem6riateriilet egyidejri megielenft6se
VERTICAL RANGE : A megjelenit6s fiigg6leges maximumdnak be5llft6sa
Az Slta\unk hasznSlt Canberra analiz6tor kezel6i konyve 6s egy rovid haszndlati leiras
a m6r6s hely6n rendelkez6sre6ll.
A sokcsatornds analizStor a soros kimenet6n keresztirl egy PC-vel van osszekotve. A
m6rt spektrumokat a PC-be olvassuk 6t 6s ott t6rolj.tk, illetve 6rt6keljiik ki. Az Stvitel
vezdrl6s6tes a ki6rt6ke\6.staz RBX nevri program v6,gzi. A program menti 6s eg6r vezdrelt,
speciSlisan az RB S 6s ERDA analitik5k ki6rt6kel6s6re 6s spektrumok szimul6lds6ra
kifejlesztett eszkoz. Haszndlatdhoz az analttik6k 6s az arrgol nyelv minimSlis ismerete
szirks6ges. A program be6pitett segits6ggel6s angol nyelvti haszn6lati utasftassal rendelkezik, amely ut6bbi a m6r6s helyszin6nmindig megtalSlhat6.
Az RBX program haszndlat6naklegfontosabb szab6lyai :
A program indit6sa DOS-b6l RBX parancs leiit6s6vel, Windows-b5l az RBX
ikonra val6 r6kattintdssal tort6nik. Parancsokatlehet a billentyuzetro| beadni, vagy eg6rrel
kiv6lasztani. A program egyidejiileg8 db 512 csatorndsspektrumot k6pes a mem6riSban
tartani 6s kirajzolni. A tobbi spektrumot speci5iisspektrum konyvt6rakban tdrolja.
Legfontosabbparancsok :
1 .. 8 : adott spektmm bu-ffermegjelenft6se
1 .. 8 : adott spektrum buffer megjelenit6sea meglevl rajz torl6se n6lkiil

<ALT>

<CTRL> B : az analizSL6ion param6tereinek bedllitdsa
<CTRL> T : a minta param6tereinekbe6llitSsa
<CTRL> D : a detektor param6tereinekbedllftasa
<ALT>A

R : spektrum beolvasdsaaz analiz6torbdl

\'.<ALT>T W : spektrum elment6seadott konyvt6rba
<ALT>T L : spektrum beolvasilsaadott konyvtdrb6l
ts, i:

markermozgatrisa

l, I , fiigg6legesnag-yit6sv6ltoztatdsa
PgUp,PgDn ; vizszinteseltolSs
<CTRL>PgUp

; vizszintes nagyitris

<CTRL)PgDn

: vizszinteskicsiny(t6s

(Home)

: alap nagyftas

<CTRL)(Home>
<CTRL)K

: alap megjelenft6s

: energiakalibr6ci6beSllftasa
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<F7> : egy tartom6ny kezdet6nekbedllitrisa
<F8> : a megkezdetttartomSny v6g6nekbe6llftdsa
<AL[t>
TRIM

X : kil6pes, a munka befejez6se
program hasznSlata:

program
kisz6mitani
az
segfts6g6vel lehet
ionok
A
TRIM
fdkezod6si hatriskeresztmetszet6t6s behatoLisi m61ys6g6tkiilonbozo anyagokban. K6pes
az eryes bel6tt ionok irtj6t egyenk6nt v6gigkovetni, 6s kisz6mftani a keltett vakanci6k,
kilokott atomok sz6m6t es a leadott energia eloszkis6t meghatfirozrn A progrdm PC-n
fut. Indftrisa T parancs leiit6s6val tort6nik. A prograrn fut6s6hoz az angol nyelv minim6lis
ismerete szirks6ges.
A f6kez6d6s6s a behatolisi m61ys6gszSmitasdbozindft6s utdn nyomja le a S vagy R
gombot. A program k6rd6seketteszt fel az ion fajt6j6ra, energi6j6ra, a minta osszet6tel6re,
6s az eredm6nyek m6rt6kegys6g6re.h{egv5laszol5suk utdn egy t6blSzatot k6,szit a kapott
f6kezod6sihataskeresztmetszetekr6l,illetve a behatol6si m6lys6gekr6l az ion energiSjdnak
friggv6ny6ben. Az eredm6nyeketegy szovegfile-bamenti, amely k6s6bb kilist6zhat6 6s
kinvomtathat6.

4. A MERES ELOKESZITESE
/r.1 A mintdk behelyezdse
a sz6r6kamrdba
Terye sorrendben a kovetkez6 mintrikat a mintatart6ba
1. Kalibrdci6s minta (AulSiOzlSi)

'

2. Implant6lt Sb-osminta (SiOz(,Sb)lSi)
. 3. P6rolt Ti-os minta (Ti/Si)
4-6. EL6z6mint6hoz hasonl6 de h6kezelt (Tiisi)
7. ERDA kalibr6ci6s minta
8. amorf Si (SiH")

4.2 Vdkuum k6sz{t6.s
A m6r6st nagyv6kuumban kell v6,gezni.A vdkuumot egy rotiici6s el6v6kuum szivattyri
6s egy turbomolekulSris szivattyis,hozzal6tre. A v6kuumrendszer eryeselemeitol6z6rakkal
termokere.szte.s
6s ioniz6.c.i6s
6.sszelepekkelegymrist6lelszigetelhet6k.A vdkuum na.gys6.g5.t
vdkuumm6r6k m6rik. A rendszer blokkvSzlata a 6. 5br6n l5that6.
A minta behelyez6seut6n csukja le a kamra fedel6t 6s a mell6kelt "V6kuum rendszer
l4

haszndlati utasit6s" -ban lefrtak szerint k6szftsenlegal6bb 10-4 Pa (10-6 torr) vdkuumot.

leleveg6z6 szelep
sz616kamra
2. sarokszelep
tinyerszelep

1. sarokszelep

turbomolekul6ris
szivatryri

szelep

el6v6kuumszivattyri
6. Sbra A vilkuumrendszer blokkvilzlata
4.3 Az elektronika bedllttdsa
A m6r6s megkezd6seel6tt az elektronik6t 5t kell vizsgSlni. Elien6rizni kell, hogy a
target teremben 6s a m6r6kozpontben elhelyezettNIM keretek.,.
a szaml6l6k, a sokcsatorn6s
analiziltor6s a PC be van-e kap-csolva.A DETEKTOry FESZULTSEGET CSAK AKKOR
SZABAD RAADM, }IA A SZOROKAMRABA A VAKIIUM JOBB MINT 1O_5TORR,
VAGY 10-3 Pa! A vdkuum el6r6seut6n az adott detektorfesziilts6get(Sltal6ban 40-80 V)
fokozatosankell be6llitani. Ellendrizend6 a k6belek rajz szerinti bekot6se, majd az egyes
egy36gekparam6tereinek bedllft6sa. Legfontosabbparam6terek :
a) Detektor t6pegys6g: Fesziilts6g: 50 V, Polarity : Positive,
b) Er6sftci (571) : Coarse Gain : 100, Fine Gain : 1&15, Input polarity : Positive,
Shaping time : 0.5 psec
c) Ir4ixer Router : Input 1 : 165 fokos RBS detektor, Input 2 : 25 fokos ERDA
detektor, Select : 1
d) Analizdtor (Canberra 35+) ADC Gain : 2048, ADC Offset : 0, Irdemory : If2,
SCA LLD : 0.20, Mode : PHA*, Verical range : 1k,
A berendezdstesztel6s,6bez
kapcsolja be az impulzusgener6tort 6s adjon g0 mV-os
impulzust el6szor az egyik, majd a mdsik el6er6sft6re (E 2 MeV-es alfa r6szecsk6nek
felel meg). Az impulzus magassdg6toszcilloszk6ppalellen6rizze. Inditsa eI az analizdtort
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(CLEAR DATA, COLLECT)" A 165 fokos detektor jel6nek az Lf 4 negyedben kell megjelennie az 500. csatorna korirl, a mrisik detektor6nak a Zla negyedbeo az 1012. csatorna
koriil. Ha a jelek maximumdnak helye ett6l elt6r, az er6sit6 finom er6sft6si gombj6val
finoman hangolva mozgassaa kivdnt pozici6ba. Mindk6t jel 1-5 csatorna sz6leslehet. Ha
enn6l nagyobb, ellen6rizze a detektor feszii{ts6get.
/r./r A nyal6,b beuezetdsea kamrdba
A megfelel6v6kuum el6rdseutSn nyissaki akamra 6s a gyorsft6 kozotti tdny6rszelepet
6s a mell6kelt "Vdkuum rendszerhaszn6latiutasftds" -ban leirtak szerint vezessea nyal6bot
a karnrdba. Allfttu be a nyal6b m6ret6t lx1 mm-re. A mint6t 616 nyalSb legalSbb 50 nA
legyen.
5. MERESI

FELADATOK

Ebben a fejezetben leirt m6r6sekhez2 6s 3 MeV-es 4H e+ iont kell alkalmazni. A 2
MeV-es ionokat az RBS , a 3 MeV-eseket pedig az ERDA m6r6sekhezhaszndljuk. A
bees6 nyalSb r5sa detektSlt r6szecsk6kir6nya 6ltal meghat6rozotf,sik met6leges a minta
dont6si tengely6re, vagyis az IBM geometri6t haszn6ljuk. Ebben az esetben 6rv6nyes a
kovetkezo osszefiigg6sa kil6gi r6szecskefeliilet norm6lis6t6l m6rt irSnyszog6re:
6:180o-a-0
5. 1 A detektor energiakalibrdci6jd,nalcmeghat1.roz1sa
A rendszer energia kalibrSliis6ra egy speciSlis mint6t haszndlunk, ahol tiszta Si
egykrist6ly hordoz6ra v6kony SiOz oxidot novesztettiink, 6s erre egy igen v6kony (1-3
atomi r6teg vastag) Au r6teget pdroltunk. Mozgassukezt a mintdt a nyal6b el6 6s inditsuk
el a m6r6st. Vegyiink fel egy 10 pCb -os spektrumot a 165 fokos detektorral.
Mivel a He ionok energiavesztess6ge
az arany r6tegben elhanyagolhat6, ez6rt 3,
pontosan kiszdmfthat6 kalibr6l:isi pontot kapunk (5. Sbra). Ezek novekv6 sorrendben a kovetkezlk: a SiOz -ben lev6 feliileti oxig6nr6l 6s sziliciumr6l kapott felfut6 61ek
koz6ppontja, 6s az arany cstics maximuma. Ezek energiSja rendre a kovetkez6:

E\'o" - koE;n

n*o' : ks;E;n

(27)

E.eu: kAuUn

ahol E;n a bel6tt ion energi6ja, k pedig az adott elem 1 egyenlettel szdmftott kinematikai faktora.
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A feliileti z6r6rdteges detektor energiakalibrrici6ja az 6ltalunk haszn6lt energiatartomSnyban line6ris, iry a detekt6lt E energia 6s a m6rt Ch csatornaszilm kozott a kovekezl
osszefiigg6sigaz :

E-68*Ch+Ea(O)

(28)

A kapott energia-csatornaszdmpontpdrokra illesztett egyenesselaz energiakalibr6ci6
kisziimfthat6.
FELADAT:
. Hat6rozza meg az nBS m6r6rendszerenergiakalibr6ci6jdt 6s energiafelbontds6t.
Az ERDA detektor energia kalibrdci6ja kicsit korirlm6nyesebb,mert az abszorbenspontosan ismerni kell. M6sik nehezft6 koriilm6ny,
ben elszenvedett energiavesztess6get
-val
hogy h6liumos ERDA
csak hidrog6n 6s deut6rium mutathat6 ki, fgy legfeljebb csak
k6t ismert energiSnkvan. Ezen segfthetiink, ha v6itoztatjuk a detektdlSsszog6t.
Igy. feltiletr6l kilokott hidrog6n atomok energi6jaa kovetkezo \esz:

En(Q - ks(Q E;" - €abs(f"(e)E;,) Ar 6.02 * 1022

(2e)

ahol L^r az abszorber f6lia vastags6gacm-ben.
, FELADAT:
o A mi esettinkben 10.8 prm vastag Mylar f6li6t haszn6lunk. M6rje meg az ERDA
spekrumot 3 MeV-es AHe+ bombriz6ion eset6nC:20,,25 6s 30 fokndl.
. Szdmitsa ki a kilokott fehileti hidrogr5nenergi6jSt a detektor el6r6sekor6s v6,gezze
el
az energiakalibrdci6t.
5.2 Elemanalit'fka RBS midszerrel
A m6r6s c6lja egy feliileti Sioz r6tegbe implantdlt
m6lys6geloszlSs6nak
meghatdrozasa (2 sz6mfi minta).

Sb mennyis6g6nek 6s

Tiszta Si egykristdlyra 200 nm SiOz-t novesztettiink termikusan 6s ebbe 100 keV-es

t7

Sb-t implantdltunk.

6000

o

500

energto
10 0 0

15 0 0

2000

5000
4000

E
R Jooo
o

C_

2000

, tSi

+

rsi

+

+
{f-

10 0 0

=ro-

-f

+
+

r rSiO2

\y

nsi

r]
\J

o

10 0

200
csoto rno szo m

300

400

7. 6bra Sioz6b) I Si mintdr6l kapott RB S spektrum. Az
analiz6l6 ion 2 MeV-es aHe*, a detekt6las szoge 165 fok 6s a
minta dont6se0 fok.
2 MeV-es 4H e+ ionokkal szimul6lt RB S spektrum lSthat6 a 7.
elkiilonfthet6 az Sb csfcsa. Az oxig6n csfcs a Si-r6l kapott spektrumra til.

5brdn.

J61

Az Sb csrics sz6less6gekicsiny, mivel az implant6lt eloszlils sz6less6gecsak 10.2 nm.
Az Sb mennyis6g6,taz 5 k6plettel lehet kiszdmolni :

Q os6 A,Q
A k6pletbKtl nem ismert a Q 6s a AQ. Ezeket szorzatSt azonban meg lehet hat6rozni
a Si 6l magass6g6b6l :

gacr- as;[e]t:T B
o5; LQ 6E1

(s1)

juk, hogy
Behelyettesftve az eI5z6 k6pletbe, tls a feliileti kozelft6st alkalm azva azt L<ap
Aso 6E os;
rr
Nso:6CE#
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G2)

ahol 6E az e!626 feladatban meghatdroztott csatorna sz6less6g, t.]31 6s a
hatriskeresztmetszetekar5nya pedig kisz6mfthat6ak.
Hasonl6an lehet meghatr{rozil egy r6teg osszet6tel6tis. P6ldSul az oxidr6tegben lev6
oxig6n relativ mennyis6g6t megkaphatjuk, ha megm6rjirk az oxtg6n l6pcs6 magassdgdt a Si
l6pcs6hoz viszonyitrra :

HT',o',
lrltq
^sioz
,Lo --EEE-

oo(E;")

(33)

o s;(E s;sr1s;)

ahol nt;o' az oxtg6n relativ koncentr6ci6ja a r6tegben, Es;sr/si u, ion energi6ja a Si
egykrist 6Iy e\6r6sekor.
Tov6bb egyszeriisodik a probl6ma, ha az ion energidja csak olyan keveset vSltozrk az
oxidr6tegben, hogy a sz6rSsihataskeresztmetszetvilltozdrsaelhanyagolhat6.
Hasonl6an a Si relativ koncentrdci6ja is meghatSrozhat6az oxidr6tegben"

^sio2
f i [ . ]lr)tlq
g
, ' s i -- rHE:o'

o s;(E;^)
o s;(E s;o,/ s)

(34)

Ugyanigy kell elj5rni, hu egy osszetett r6teg k6t komponens6nek ar6nydt akarjuk
meghatiirozni egy adott m6lys6gben:

nto'

gsioz k)to' oo(E;,)

w - EPMP;;@,;
A f6kez6d6sifaktorok a 16 egyenlet segfts6g6vel kisz6mithat6k,
Bragg szab6lyt :
r .rsio,
-:
LeJo

(35)
ha alkalmazzuk )a

ko e;n(E;") , €out(koDo)
:
a*6
aor*

t*o@trio'
,si(Eo,)+ ntJo'uo(E;*))
cos a

Az e-okmeghatdrozilsSraa laborban I6v6 CATANIA k6zikony,' haszn6lhat6 [MAY77].
Ismeretlen r6teg eset6n a f6kez6d6sifaktorokat nem lehet els6 l6p,6sbenkisz6molni,
hisz nem ismerb a r6teg osszetdtele. Szerencs6rea legtobb esetben a f6kezod6sifaktorok
h6nyadosacsak kevesetv6ltozik az osszet6tellel.Ekkor el6szormeghatilrozzSk a feliileti elemeket (esetiinkben Si, O 6s Sb), majd egy felt6telezettosszet6tellel(most SiO2) kisz6mitj6k
a f6kez6d6sifaktorok ardny6t 6s ebb6l az osszet6lelta 34-35 sz6mf egyenletekkel. A kapoti
osszet6tellelfjra e|vlgezve a sz6mft6st el6g pontos eredm6nyt kaphatunk.
Homog6n r6tegek eset6n az eg-yeselemekhez tartoz6 trap6zok LE sz6less6g6b6la
f6kez6d6sifaktor ismeret6ben meg lehet hat6rozni a r6tegek Ar vastags6gdt is :
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Ar-

L.Eo
Tts;oz
lrltq

(37)

FELADAT:
o Vegye fel a minta RBS spektrum6t 0 fokos bedont6si (tilt) szogn6l.
o Hatdrozza rr.eg az Sb mennyis6g6t
. Hatilrozza larregaz oxidr6tegben az oxig6n 6s szilicium ar6nydt
o Hatdrozza meg az oxid r6teg vastags6gdt,feihasznillva az el6bb kapott osszet6telt.
o Vegye fel a minta RBS spektrumAt 75 fokos bedont6si szogn6l.
o HatSrozza meg az Sb mennyis6,g6t
. Hatdrozza meg, hogy az Sb eloszlSsmaximuma milyen m6lyen van.
o Hatdrozza meg az oxidrdtegben az oxtg6n6s szilicium ardnydt
HatSrozza meg az oxid r6teg vastagsSg6t,felhasznSlva az el6bb kapott osszet6telt.
i
o Hasonlftsa osszea k6t eredm6nt! Mi az e\6nyea minta megdont6s6nek?

ony r 6tegek uizsg dlata
5 . 3 V 6.le

A m6r6s c6lja Tisiz r6teg kialakulds6nak vizsgSlata (3-6 mintdk).
Tiszta Si
egykrist6Iyra 100 nm Ti r6teget pdroltunk, majd ktilonboz6 ideig vdkuumban hokezeliik
6ket. A h6kezel6shatilsdra a Ti 6s a Si reakci6bal6p egymdssal 6sTi,Si;" r,6tegalakul ki.
Meghat Srozand6a kialakul5 szerkezetosszet6tele6s a marad6k Ti vastagsdga. A mint6k

analfzis6re2 MeV-es 4He+ ionokat alkalmazunk.
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8. 6bra TilTisizlSi r6tegszerkezetRBS spektruma. Analiz6L6
ion2 MeV-es4He+, a detektSl6sszoge165 fok, a minta dont6se
0 fok.
A 8. 5br6n l6that6 egy Tilfisiz/Si
szerkezeti r6teg RBS spektruma. L5that6,
hogy a Ti 6s Si spektrumbeli j6rul6ka j5k kiilonvSlnak. Mindkett6 l6pcs6s szerkezetri. A
feltilethez kozelebbi (azaz nagyobb energi6jf) Ti l6pcs6 magasabb, ez felel meg a tiszta
Ti-nak. ,A,z alacsonyabb r6,sza m6r szilicidet alkot6 Ti atomokhoz tartoz6 sz6rt ionok
hozama.
'Els6
l6p6sben szSmitsuk ki 2 MeV-es 4He+ ionokra az fe) f6kezod6sifaktorokat Ti,Si
es Tisiz r6tegben Si-ra 6s Ti-ra azIQ szdlrrrtk6pletek segfts6g6vel.
A tov6bbiakban hasonl6anjdrunk el, mint a SiO2 eset6ben. El6szor meghatSrozzuk
a feliileti Ti r6teg osszet6tel6ta Si 6llel val6 osszehasonlftdssal.

'-Ti
oTi

_
-

HF: l4Ql or,(E,")
/4; t.l3iot,(Er;s,/s;)

(38)

Ha ez egy kortili szdm, akkor tiszta Ti van a feliileten. A vastagsSgdtu 5 teplettel
lehet kisz6m(tani :
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N?i : ny; A,n,: |!*

l,ll:

(3e)

Ezut6n hatdrozzuk meg a feliileti Ti 6s a szilicium alaplemezkozotti titdnszilicid r6teg
osszet6tel6t.A Ti koncentrdci6jilt a kovetkezl k6plettel lehet kiszdmftani :

nT:'" Hfts;'klTi''" om(E;,)

o s{Erisnlsr)
HT I.r3T

Tisiz eset6na kapott 6rt6k
szilicium koncentrdci6j6tis.

(40)

VizsgSljuk meg ugyanebben a r6tegben a

H[;to'
o
^risi2
,USi -- -HT le1f;s;' s;(En)
Gg- os;(Er;s4s')

(41)

Ha ez az 6rt6k 213 koriili, akkor a r6teg osszet6televal6ban Tisiz. Ha ett6l elt6r6
koncentr6ci6kat kapunk, akkor az igy kapott 6rt6kekkel sz6moljuk ki rijra az lel6rt6keit 6s
ism6teljirk meg az eIdz6 eij6rrist.
FELADAT:
o..M6rje meg a p6rolt 6s nem h6kezelt 3 szdmir minta RBS spektrumdt 5 6s 60 fokos
'minta
dont6s eset6n,6s hatarozza meg a Ti r6teg vastagsdg6t.
o M6rje meg a h6kezeltmint6k (4-6) RBS spektrum6t 0 6s 60 fokos minta dontes eset6n
6s hatdrozza meg a feltileten maradt Ti r6teg vastags6g6t6s a hatdrfeliileten kialakult
Ti"S i,p" r6teg osszet6tel6tmindegyik esetben.
5. 4t V6.kony rdtegek hidrog 6.n tartalmdnak meghatdrozdsa
A m6r6s c6lja az amorf Si minta hidrog6n koncentr6ci6jdnak meghat 6roz6sa. A
m6r6sekhez3 MeV-es 4He+ ionokat haszndlunk. A mintdt 75 fokos szogben meg kell
donteni fgy, hogy mind az RBS , mind az ERDA detektor l6thassa a fehilet6t. Az
ERDA detektort helyezziik 23 fokra. Mind a k6t detektorral egyidejtileg m6rni kell. Az
RBS detektor jelei az analiziltor els6, az ERDA detektor jelei az analiziltor masodik
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9. Sbra SiH" minta ERDA spektruma. Az analizdl6 nyal6b
3 MeV-es aHe* ion, a detektSlSsszoge23 fok, a minta dont6si
szoge 75 fok
A 9. Sbrdn lSthat6 egy SiH minta szimuldlt ERDA spektruma. A hidrog6n l6pcs6
magassdgilt az 2? k6plet segits6g6velhatSrozhatjuk meg :

.

Q oflnoe af) 6Er
tr
H-#nn
cosa
l.€J7J"

(42)

ahol
r rsi k lrra
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L

I 'Ht eL; n' L
\( E -r " ') , e-o-n- 't ( 'I n D o )
+
cos 0
cos 0

(43)

B-180"-a-(
a szog a minta dont6si szoge, ( szog az
ERDA detektor szoge.
A
hataskeresztmetszetetaz25 szdmri kozelit6 k6plettel lehet kisz6mitani. Ismeretlen maradt
a detekor t6rszoge6s a bejov6 tolt6s.
A mi esetiinkben az RBS 6s az ERDA detektor egyforma m6retti 6s egyforma
tiivolsdgra van a mint5t6l. Ekkor mind a k6t detektor t6rszoge megegyeztk. Az 6ram
m6r6s6refelhaszn6lhatjuk az RBS detektor jeleit, ahol a szilicium hozmdb6l lehet visszakovetkeztetni d6zisra.
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^siH"
'uH

HsiH,@RDA)

14;(nBs)

ofr*o(E;")
le(ERDA)lliH"

(44)

[€(EBs))t:,""#!t (E'")

FELADAT:
Vegye feLaz amorf Si minta EBS 6s ERDA spektrumdt 3 MeV-es 4H e+ ionnal (A
minta dont6si szoge 75 fok legyen)
Hatilrozza rrrega minta felirleti hidrog6n koncentr6ci6j6t"
LEGFONTOSABB

ADATOK

o

Szilicium stirtis6ge: 4.92 * 7022atomfcrns

O

Alrrmifium suriis6ge: 6.02 *1022atomfcms

o

Tit6n stinis6ge : 5.68 + L022atomfcrns

o

SiOz srirtis6ge :
1022
Siatomf cmz .

a

Oxig6n k fakbora 165 fokon : 0.3659

O

Szilicium k faktora 165 fokon : 0.5688

a

Aluminium k faktora 165 fokon : 0.5556

o

Titdn k faktora 165 fokon : 0.7194

o

Antimon k faktora 165 fokon : 0.8787

o

Arany k faktora 165 fokon : 0.9232

o

Hidrog6n I faktora 23 fokon :

o

He sz6rilsihat6skeresztmetszete165 fokon 6s 2 MeV-en Oxig6nen : 0.0758mbarn/srad

o

He sz6r6si hatdskeresztmetszete 165 fokon 6s 2 MeV-en Sziliciumon :
mbarn/srad

6.72,F lTz2atoml"*'

--

4-48 * !\2zOatomfcmz + 2.24 *

0.2526

o. He sz6r6si hat6skeresztmetszete165 fokon 6s 2 MeV-en Aluminiumon : 0.2L704
t.
mbarn/srad
o

He sz6r6si hatriskeresztmetszete165 fokon 6s 2 MeV-en Tit6non : 0.6405 mbarn/srad

a

He sz6rdsihatdskeresztmetszete165 fokon 6s 2 MeV-en Antimonon : 3.48 mbarn/srad

o

He sz6rrisihatdskeresztmetszete165 fokon 6s 2 MeV-en Aranyon : 8.36 mbarn/srad

o

e 23 fokon 6s 3 MeV-en Hidrog6nen :
He sz6rasi hatdskeresztmetszet

o

He f6kez6d6sihatdskeresztmetszeteOxig6nben 2 MeV-en : 35.84+ 10-18keuI @tI ,rr,2)

o

hataskeresztmetszete
He f.6kez6d6si
Sziliciumban2 MeV-en : 49.26*10-18keu
l@tlcnf)

a

hataskeresztmetszete
f6kez6d6si
He
44.25* 10-18keuI @tl*r,2)

Aluminiumban

2

MeV-en

o He f6ke z6d6si hatdskeresztmetszete Tit6nban 2 MeV-en : 73.31 * 10-18k eu / (at l"rnz)

24

:

ABRAK
1. Sbra A rugalmas sz6rdsgeometri6ja.
2. Sbra A m6r6s geometriai elrendez6se
3. Sbra RBS spektrumok olvasrisa
4. 6bra A mintatart6
5. 5bra Jelfeldolgoz6 elektronika blokkvdzlata
6. 6bra A v6kuumrendszer blokkv6zlata
7. 6bra SiOz(Sb) I Si mint6r6l kapott RBS spektrum.
r6tegszerkezetRBS spektruma.
8. 6bra Ti/TisizlSi
9. Sbra SiH" minta ERDA spektruma.
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