
 

 





 

Abstrakt 
Předložená práce pojednává o využití analytické metody TOF-LEIS v oblasti výzkumu nano-

struktur. Touto metodou byl stanoven nový postup pro hloubkové profilování prvkového složení 

vzorku, který je založen na střídavém měření spolu s metodou DSIMS. Metoda TOF-LEIS je schopna 

detekovat rozhraní vrstev ještě před jeho rozmixováním odprašujícím svazkem iontů metody DSIMS. 

Dále byl stanoven postup úpravy výsledných ToF-LEIS spekter tak, abychom obdrželi skutečnou 

koncentraci prvků ve vzorku eliminací příspěvku mnohoobných kolizí projektilů. Porovnáním 

TOF-LEIS spekter s výsledky měření metody DSIMS byl obdržen poměr výtěžku iontů molybdenu a 

křemíku. V další části práce jsou ukázány výhody metody TOF-LEIS v kombinaci s metodou XPS 

během analýzy teplotní stability zlatých nanočástic. Je ukázána komplementárnost obou metod a jejich 

závěry podloženy snímky elektronového mikroskopu. Závěrečná část je věnována popisu nově sesta-

vené aparatury pro analytickou metodu TOF-SARS a představení jejich možností především ohledně 

detekce vodíku na grafenu. 

 

 

Summary 
The presented thesis deals with the utilization of TOF-LEIS analytical method in the area of na-

nostructure analysis. A new procedure for depth profiling of the elemental composition of the sample, 

based on the alternate measurement with the DSIMS method, was established. The TOF-LEIS method 

is able to detect the interface between the layers before its mixing by the ion beam of the DSIMS 

method. Furthermore, a procedure of TOF-LEIS spektra modification was established to obtain the 

actual concentration of elements in the sample by reduction of a multiple collision contribution. By 

comparison of TOF-LEIS spectra with the results received by the DSIMS method the ratio of moly-

bdenum and silicon ion yields was obtained. In the next section advantages of the TOF-LEIS method 

in combination with XPS during analysis of thermal stability of gold nanoparticles are presented. The 

mutual complementarity of both methods is shown and final conclusions are supported by electron 

microscopy images. The final section deals with a newly assembled apparatus for the TOF-SARS 

analytical method and shows its possibilities regarding the detection of hydrogen on the graphene. 
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Úvod 

S prudkým technologickým vývojem této doby, kdy vlivem vědeckého pokroku a poptávky zákazníků 

dochází k enormnímu zmenšování rozměrů komponent zařízení a jsou objevovány nové funkce mate-

riálů až na úrovni atomových rozměrů, nutně souvisejí i zvýšené požadavky na jejich analýzu. Je 

potřeba identifikovat zastoupení jednotlivých prvků, případně i jejich 3D rozložení, a eventuálně i 

jejich chemické vazby. Zároveň je zde kladen požadavek na nízkou destruktivnost měření. Analytická 

metoda by měla měřením měřené ovlivnit pokud možno jen minimálně. 

 K uspokojení daných požadavků byla dosud vynalezena celá řada analytických metod, které 

jsou v průběhu času stále zdokonalovány. Všechny tyto metody analýzy materiálu jsou založeny na 

podobném principu. Zachycují a analyzují odezvu zkoumaného materiálu na interagující impulz. Liší 

se pouze použitým druhem impulzu a způsobem analýzy odezvy.  

Dle způsobu analýzy odezvy lze metody rozdělit na mikroskopické a spektroskopické. Oba dru-

hy k interakci s povrchem používají fotony, elektrony, ionty či atomy. Mikroskopické techniky mapují 

topografii a někdy i složení povrchu materiálu a jejich výstupem je obvykle snímek povrchu materiálu. 

Spektroskopické techniky nacházejí široké uplatnění při stanovení strukturního nebo chemického 

složení povrchu materiálu a jejich výstupem je intenzita detekovaného signálu v závislosti na rele-

vantní veličině.   

V laboratoři mého mateřského ústavu se nachází zařízení pro spektroskopické i mikroskopické 

techniky. Některá se svými možnostmi analýzy navzájem výhodně doplňují (tj. jsou navzájem kom-

plementární). To je v předložené práci ukázáno a zužitkováno ve dvou oddílech (kapitoly 3 a 4). 

Názorná ukázka synergie komplementárních analytických metod v praxi je jedna ze stěžejních moti-

vací této práce. 

Hlavní část předložené práce je rozdělena na tři oddíly (kapitoly 3, 4 a 5). Přestože témata oddí-

lů spolu zdánlivě příliš nesouvisí, spojuje je analytická spektroskopická technika označená akrony-

mem LEIS (angl. Low Energy Ion Scattering). Její použití je výhodné z hlediska jednoduchosti princi-

pu analýzy, vysoké povrchové citlivosti a zanedbatelného ovlivnění skladby a struktury 

analyzovaného povrchu jeho měřením. U jejího zrodu stál Ernest Rutherford, který na univerzitě 

v Manchesteru mezi lety 1908 a 1913 řídil slavný Geiger-Marsdenův odstřelování tenké zlaté fólie 𝛼 

částicemi. Tehdy, díky neočekávanému zpětnému rozptylu 𝛼 částic na jádrech zlatých atomů, byla 

potvrzena existence koncentrovaného náboje uvnitř atomu, tedy existence kladně nabitého atomového 

jádra. To vedlo k zpochybnění doposud uznávaného Thomsonova modelu atomu, který je znám též 

pod pojmem Pudinkový model.  

Metoda LEIS je založena na podobném principu. K analýze však používá projektily o řádově 

nižších energiích, což přispívá k větší povrchové citlivosti metody a menší destrukci povrchu. Nižší 

energie projektilů je vykoupena složitější interpretovatelností naměřených dat. V laboratoři na ÚFI je 

analýza odezvy metody LEIS prováděna měřením doby letu odražených projektilů (angl. Time-of-

flight). Proto nese metoda označení TOF-LEIS. 

První z výše zmíněných tří oddílů – kapitola 3 – se věnuje možnosti využití analýzy povrchu 

materiálu unikátní kombinací metod TOF-LEIS a DSIMS (angl. Dynamical Secondary Ion Mass 

Spectroscopy). Zabývá se novým postupem získání tzv. TOF-LEIS hloubkových profilů materiálu a 

ukazuje jejich přednosti v porovnání s DSIMS hloubkovými profily. Je zde také naznačena cesta 

k zpřesnění hloubkových profilů tak, aby jejich tvar odpovídal skutečné koncentraci prvků ve vrstvě. 

K tomu jsou využity i výsledky výpočtů rozptylů částic pomocí počítačových simulací. 
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Následující oddíl – kapitola 4 – se zabývá možnostmi metody TOF-LEIS v oblasti analýzy na-

nostruktur. Věnuje se analýze teplotní stability zlatých nanočástic deponovaných na tři různé povrchy 

křemíkového substrátu. V této kapitole není povrch vzorku analyzován pouze motodou TOF-LEIS ale 

i doplňkovými metodami XPS (angl. X-ray Photoemission Spectroscopy) a SEM (angl. Scanning 

Electron Microscopy). Výsledky analýzy všech tří metod jsou následně vzájemně porovnány. Metoda 

TOF-LEIS v této kapitole mimo jiné pomáhá určit okamžik rozlití zlata z nanočástic do povrchové 

monovrstvy slitiny AuxSi. 

V posledním tematickém oddílu – kapitole 5 – je popsána přestavba TOF-LEIS aparatury na 

aparaturu TOF-SARS (angl. Scattering and Recoiling Spectrometry). Je zde uvedeno i její optimální 

nastavení, což je zamýšleno jako krátký manuál pro následující generace experimentátorů. Přestavba 

byla realizována za účelem detekce vodíku na grafenu. To v předchozí konfiguraci možné nebylo. 

Dále jsou zde zveřejněna některá zajímavá spektra pořízená v průběhu testování metody TOF-SARS. 

Aby bylo čtenáři usnadněno pochopení prezentovaných výsledků, je celá kapitola 1 věnována 

teoretickému popisu problematiky rozptylu projektilů na atomech terče. Kapitola 2 k osvětlení pro-

blematiky přispívá rovněž. Zabývá se jednotlivými analytickými metodami, jejichž výsledky jsou 

v práci diskutovány a je v ní zahrnut i popis (manuál) mnou vytvořených programů LEISInt a XPSpt 

potřebných pro analýzu výstupních dat metod TOF-LEIS a XPS. 
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1 TEORIE KOLIZÍ 

Pokud vystřelíme projektil – iont – směrem ke vzorku, za určitý časový interval dopadne na jeho 

povrch. Nastane tedy kolize mezi projektilem a atomem terče. Tato srážka je po fyzikální stránce 

složitá a zahrnuje v sobě mnoho odlišných interakcí, které mohou proběhnout na povrchu, nebo uvnitř 

vzorku (obr. 1.1) skládajícího se z atomů 𝐁. 

 

 
Obr. 1.1: Schematický nákres možných interakcí projektilu A

+
 s povrchem látky s vyobrazením jejich možných 

produktů. Kladně nabité projektily A
+
 narážejí na povrch pevné látky B. Obrázek převzat z [1]. 

 

Uvažujme iontové dělo, které vytváří svazek pozitivně nabitých iontů (projektilů) 𝐀+. Každý 

jednotlivý projektil může prodělat mnoho kolizí v materiálu vzorku, tzv. kolizní kaskády. V důsledku 

velkého množství srážek může dojít k tomu, že projektil odevzdá všechnu svou kinetickou energii ve 

prospěch atomů vzorku, a proto ve vzorku zůstane implantován. Kaskáda srážek jiného projektilu 

může vyústit v jeho zpětném letu směrem od vzorku. Tento projektil může být jednou či několikrát 

ionizován, nebo také bez náboje a nazývá se zpětně odražený (angl. Backscattered). Analýza zpětně 

odražených projektilů je předmětem zkoumání metody LEIS. Jestliže na vzorek dopadne projektil 

o kinetické energii, která je větší, než vazebná energie atomů vzorku, může ze vzorku vyrazit atom 

nebo skupinu atomů, tzv. klastr. Vyražené částice následně letí směrem od vzorku v ionizovaném (𝐁+, 

𝐁−) nebo neutrálním (𝐁0) stavu. Pouze vyražené částice s nábojem mohou být následně podrobeny 

analýze metodou SIMS (Secondary Ion Mass Spectroscopy), protože k hmotnostnímu rozlišení částic 

využívá jejich náboj. Mezi další možné vedlejší produkty kolizní srážky patří uvolněné sekundární 

elektrony, pozitrony a elektromagnetické záření.  

Výsledný produkt srážky iontu s povrchem látky je nemožné předem předpovědět, protože závi-

sí na mnoha nezávislých parametrech. Zejména na místě dopadu projektilu na vzorek, tedy jeho vzdá-

lenosti od atomů vzorku. Neméně důležitá je kinetická energie projektilu při srážce, jeho hmotnost, 

ionizační pravděpodobnost, elektrické a chemické vlastnosti projektilu a tytéž vlastnosti atomů terče. 

Proto jsou analytické metody LEIS a SIMS obecně pokládány za nekvantitativní. Nicméně ve vědec-

kém světě se již objevilo několik publikací, které částečně řeší tento problém a pokládají obě metody 

za semikvantitativní [2]. 

Každá jednotlivá kolize projektilu snižuje původní kinetickou energii projektilu 𝐸0 ve prospěch 

energie terčových atomů. Můžeme zde rozlišit dva druhy srážky vzhledem ke ztrátě energie projektilu 

– neelastickou kolizi a elastickou kolizi. 
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Neelastickou kolizí se rozumí srážka projektilu s atomem terče, při které dochází k přenosu 

energie projektilu do látky terče. Tím se zvýší její vnitřní energie. Ztráta energie projektilu v důsledku 

neelastické kolize přispívá ke vzniku fononů. Kolize může také vést ke zvýšení energie elektronů v 

atomech terče, tedy k jejich excitaci, případně i k ionizaci, tedy výměně náboje (angl. charge exchan-

ge), anebo vybudit kolektivní oscilace elektronů tzv. plazmony [3]. Konečnou energii projektilu po 

srážce 𝐸1 není možno určit za použití zákona zachování energie, protože daný proces je příliš kompli-

kovaný. Ke zjednodušení problému lze použít statistický přístup zahrnutý v aproximaci pomocí teorie 

brzdného účinku (angl. stopping power, podkapitola 1.3), který je v dnešní době všeobecně rozšířen.  

Teoretický výpočet energie projektilu po srážce je mnohem jednodušší v případě elastické koli-

ze, jelikož se můžeme při výpočtu opřít o zákon zachování energie, zákon zachování hybnosti a zákon 

zachování momentu hybnosti.  

Obecně je možno říci, že neelastické ztráty energie se projevují především při průletu projektilu 

terčem, kdy projektil míjí atomová jádra terče a prolétává jejich elektronovými obaly. V tomto případě 

dochází k mnoha výměnám nábojů mezi atomy terče a projektilem a projektil je zbrzďován. Pokud 

projektil přímo narazí na hmotný střed terčového atomu, můžeme jeho ztrátu energie dobře aproximo-

vat jako elastickou srážku, jejímž základním parametrem je tzv. kinematický faktor. 

 

1.1 ODVOZENÍ KINEMATICKÉHO FAKTORU 

Cílem kinematického popisu kolize projektilu s terčovým atomem je získat vztah mezi kinetickou 

energií před a po binární kolizi [4]. 

Pro počáteční zjednodušení předpokládejme, že projektil o hmotnosti 𝑀1 prodělá pouze jednu 

elastickou srážku. Do terčového atomu o hmotnosti 𝑀2 narazí se srážkovým parametrem 𝑝, který je 

určen kolmou vzdáleností středu pole terčového atomu 𝑈(𝑟) od trajektorie projektilu. Výsledkem 

srážky je změna směru trajektorie projektilu, který svírá s původním směrem letu projektilu rozptylový 

úhel 𝜃. Neelastické energiové ztráty v tomto případě zanedbejme. Schematický nákres počáteční 

konfigurace je zobrazen na obr. 1.2. 

 

 
Obr. 1.2: Model binární kolize zobrazuje letící projektil (modrá koule) o hmotnosti 𝑀1 a energii 𝐸0, který se 

odrazí od terčového atomu (oranžová koule) o hmotnosti 𝑀2, což způsobí ztrátu kinetické energie pro-

jektilu o hodnotu ∆𝐸 = 𝐸0 − 𝐸1. Terčový atom získá energii 𝐸2. 

 

Zákon zachování energie a zákon zachování hybnosti budou mít v tomto případě tvar: 

 1

2
𝑀1𝑣0

2 =
1

2
𝑀1𝑣1

2 +
1

2
𝑀2𝑣2

2 (1.1) 
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a  

 𝑀1𝑣0 = 𝑀1𝑣1 cos 𝜃 +𝑀1𝑣1 cos𝜙, (1.2) 

 

 0 = 𝑀1𝑣1 sin𝜃 − 𝑀2𝑣2 sin 𝜃, (1.3) 

kde úhel 𝜙 udává směr vyražení terčového atomu a je definován vektorem počáteční rychlosti projek-

tilu 𝑣0⃗⃗⃗⃗  a vektorem rychlosti terčového atomu po srážce 𝑣2⃗⃗⃗⃗ . 

Použitím výše uvedených rovnic a modelu binární kolize (obr. 1.2) může být kinetická energie 

zpětně odraženého projektilu vyjádřena jako funkce rozptylového úhlu 𝜃 a hmotnostního poměru 

projektilu a terčového atomu 𝐴 = 𝑀2 𝑀1⁄ : 

 
𝐸1 = 𝐸0 (

cos𝜃 ±√𝐴2 − sin2 𝜃

1 + 𝐴
)

2

, (1.4) 

kde znaménko plus platí, pokud 𝐴 > 1 a obě znaménka platí pro 𝐴 ≤ 1. Rovnice má v tomto případě 

dvě řešení. Poměr energií 𝑘 = 𝐸1 𝐸0⁄  se označuje jako kinematický faktor. Výsledná energie 𝐸2 terčo-

vého atomu může být vyjádřena jako  

 
𝐸2 = 𝐸04𝐴 (

cos𝜙

1 + 𝐴
)
2

. (1.5) 

Na obr. 1.3 můžeme vidět energiové – horní řádek i časové – dolní řádek průběhy rovnic (1.4) a 

(1.5) v závislosti na hmotnosti terčového atomu 𝑀2. Všechny závislosti jsou spočteny pro počáteční 

energii projektilu 𝐸0 = 5 keV, přičemž v sloupci a) jde o zpětný rozptyl heliových projektilů o úhlu 

𝜃𝑎 = 152° a ve sloupcích b) a c) jsou závislosti pro projektily odraženého neonu o rozptylovém úhlu 

popořadě 𝜃𝑏 = 152° a 𝜃𝑐 = 12°. V grafech jsou rovněž zeleně vykresleny tytéž závislosti vyražených 

terčových atomů.  Časové závislosti byly spočteny z průběhů energie 𝐸1 podle rovnice 

 
𝑡(𝑀2) = 𝑙√

𝑀1

2𝐸𝑡
   , (1.6) 

kde za energii 𝐸𝑡 bylo dosazeno 𝐸1 pro rozptyl, nebo 𝐸2 pokud byla počítána závislost pro vyražené 

terčové atomy. Za 𝑙 je dosazena délka letu vyražených respektive rozptýlených částic od vzorku 

k detektoru 1,23 m.  

Konkrétní projektily i úhly rozptylu byly zvoleny dle TOF-LEIS (resp. TOF-SARS) aparatury 

v laboratoři Ústavu fyzikálního inženýrství (akronym ÚFI), jejíž konfigurace i experimentální výsled-

ky jsou diskutovány dále v textu. 

Heliové atomy se ukazují jako nejlepší volba pro analýzu křemíku (hmotnost 28 u) i molybdenu 

(hmotnost 96 u, obr. 1.3a). Časové rozlišení doby letu neonu rozptýleného na křemíku je sice větší, ale 

jeho konečná energie je především v případě křemíku tak malá (165 eV, obr. 1.3b – horní řádek), že 

spadá pod detekční limit detektoru. Neon je proto vhodný pro analýzu těžších prvků (nad 60 u). Na 

druhou stranu, pokud analyzujeme vzorek různých relativně těžkých atomů, detekované píky mohou 

být nedostatečně časově separovány při použití heliových projektilů.  

Je-li rozptylový úhel projektilů dopadajících kolmo na povrch 𝜃 = 152°, dostáváme v našem 

experimentální uspořádání téměř nulový signál vyražených terčových atomů B (obr. 1.3b, zelená 

křivka). Několik terčových atomů ze svých poloh sice může projektil vyrazit, ale pravděpodobnost, že 

trajektorie projektilu a vyraženého atomu budou svírat s dráhou projektilu úhel 152°, je velmi malá. 

Navíc kombinace analyzovaných materiálů vzorku je velmi omezená, protože hrozí, že pík vyražených 

atomů terče bude schován v nízkoenergiové části píku rozptýlených projektilů. Vyšší intenzitu signálu 
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a příhodnější podmínky pro detekci vyražených atomů terče lze získat v konfiguraci dopředného 

rozptylu, kdy je rozptylový úhel projektilů 𝜃 < 90° (obr. 1.3c). Lze ji s výhodou využit pro detekci 

vyražených prvků z terče s hmotností menší, než je hmotnost dopadajícího projektilu. Tato modifikace 

metody TOF-LEIS nese označení TOF-SARS a budeme se jí blíže věnovat v kapitole 5. 

 

 

 
Obr. 1.3: Závislosti energie (horní řádek grafů) a doby letu (pro dráhu 𝑙 = 1,23 m, dolní řádek grafů) rozptýle-

ných (červená, purpurová linie) projektilů a) helia a b), c) neonu o počáteční energii 5 keV na terčovém 

atomu o hmotnosti 𝑀2. Rozptylový úhel je pro a), b) 152°, pro c) 12°. Zelená linie znázorňuje tytéž 

závislosti pro vyražený terčový atom projektilem a) helia či b), c) neonu.  

 

 

1.2 INTERAKČNÍ POTENCIÁLY 

K tomu, abychom vyčíslili energii projektilu po srážce 𝐸1 přesněji, nám nestačí zahrnout do výpočtu 

jen jeho hmotnost a rozptylový úhel, ale musíme počítat také s elektrickým nábojem a jeho rozložením 

v prostoru srážky. Hlavním důvodem zavedení interakčních potenciálů je však přibližná kvantifikace 

LEIS spekter. 

Každý atom se skládá z kladně nabitého jádra a záporně nabitého elektronového obalu. Jelikož 

minimální vzdálenost kolidujících částic je řádově menší, než poloměr elektronového obalu, projektil 

nějakou dobu prolétává elektronovým obalem terčového atomu, což ovlivňuje jeho dráhu a energii. 

Tento vliv je možné zanedbat u projektilů o kinetické energii 𝐸0 > 20 keV, ale projektily o nižší 

kinetické energii (zejména 0,5 keV − 10 keV) zůstávají v poli elektronového obalu atomu delší dobu. 

Proto vliv elektronového obalu nemůžeme v tomto případě zanedbat. K vystižení vlivu elektronového 

obalu na výsledek rozptylu projektilu byla proto zavedena stínící funkce Φ(𝑟/𝑎), která modifikuje 

elektrostatický Coulombův potenciál [5, 6]: 

b) c) a) He+,𝜃 = 152° Ne+,𝜃 = 12° Ne+, 𝜃 = 152° 
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𝑉(𝑟) =

𝑍1𝑍2𝑒
2

4𝜋휀0𝑟
Φ(

𝑟

𝑎
). (1.7) 

𝑍1 a 𝑍2 představují atomová čísla pro projektil a rozptylový atom, a 𝑟 je vzdálenost hmotných středů 

obou částic. Parametr 𝑎 je označován jako stínící délka a určuje velikost pole elektronového oblaku. 

Přesné analytické vyjádření stínící délky 𝑎 není známo. Stínící délka byla určena empiricky [7] nebo 

semiempiricky [8]. Stínící funkce je obvykle vyjádřena jako suma exponenciálních funkcí [9]: 

 
Φ(

𝑟

𝑎
) = ∑𝑐𝑖

𝑁

𝑖=1

exp (−𝑑𝑖

𝑅

𝑎
) (1.8) 

s okrajovou podmínkou 

 
∑𝑐𝑖

𝑁

𝑖=1

= Φ(0) = 1. (1.9) 

V obou rovnicích (1.8) a (1.9) jsou parametry 𝑐 a 𝑑 stanoveny empiricky. 

Existuje několik možností vyjádření stínící funkce. Následující vztahy patří k těm nejčastěji po-

užívaným: 

 Moliérova aproximace založená na Thomasově-Fermiho modelu atomu [10]. Stínící funkce je 

vypočtena z modelu volných elektronů [11] a můžeme ji zapsat jako: 

 Φ (
𝑟

𝑎
) = 0,55 exp (−

1,2 𝑟

𝑎
) + 0,35 exp (−

0,3 𝑟

𝑎
) + 0,1 exp (−

6 𝑟

𝑎
), (1.10) 

kde jsou pro stínící délku použity aproximace podle Firsova [12] nebo Linharta  [12]: 

 
𝑎𝐹 =

0,88534 𝑎0

(√𝑍1 + √𝑍2)
2 3⁄

 , (1.11) 

 
𝑎𝐿 =

0,88534 𝑎0

(√𝑍1
23
+ √𝑍2

23
)
1 2⁄

 , 
(1.12) 

kde za Bohrův poloměr atomu 𝑎0 dosadíme 𝑎0 = 0,529 Å[12]; 

 stínící funkce podle Zieglera, Biersacka a Littmarka (všeobecně známá jako akronym jejich 

příjmení – ZBL, nebo pod pojmem univerzální stínící funkce). Byla stanovena fitováním inter-

akčních potenciálů přibližně pěti set různých kombinací projektilu a terčového atomu. ZBL 

stínící funkce je užívaná při simulacích interakce projektilu s terčovým atomem ve valné větši-

ně případů např. v  [12–14] a použita například v kódu TRBS (angl. TRIM for Rutherford Ba-

ckscattering Spectroscopy) [15] (viz podkapitola 3.3.3.1): 

 Φ(
𝑟

𝑎
) = 0,1818exp (−

3,199 𝑟

𝑎
) + 0,5099exp (−

0,9423 𝑟

𝑎
)

+ 0,2802exp (−
0,4029 𝑟

𝑎
) + 0,02817exp (−

0,2016 𝑟

𝑎
) 

(1.13) 

 

se svou vlastní stínící délkou [13]: 

 𝑎𝑍𝐵𝐿 =
0,88534 𝑎0

𝑍1
0,23 + 𝑍2

0,23  ; (1.14) 

 Thomasova-Fermiho stínící funkce, která také nabývá tvaru sumy potenciálů ze vztahu (1.8) a 

je uvedena ve zdroji [6]. 

Následující tabulka 1 uvádí přehled parametrů různých vyjádření stínící funkce. 
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Tabulka 1: Experimentálně stanovené parametry 𝑐𝑖 a 𝑑𝑖 stínící funkce ze vztahu (1.8). 

Stínící funkce 𝑐1 𝑐2 𝑐3 𝑐4 𝑑1 𝑑2 𝑑3 𝑑4 

Moliére 0,55 0,35 0,1 − 1,2 0,3 6 − 

ZBL 0,01818 0,5099 0,2802 0,02817 3,199 0,9423 0,4029 0,2016 

Thomas-Fermi 0,028 0,2802 0,5099 0,1818 0,2016 0,2802 0,9423 3,2 

 

 

1.3 BRZDNÝ ÚČINEK 

Předpokládejme, že projektil proniká hluboko do materiálu terče. Projektil na své cestě terčem potkává 

mnoho atomů a elektronů a může tak být mnohokrát ionizován či náboj ztratit. Proto je velmi obtížné a 

prakticky i nemožné počítat všechny možné interakce projektilu s atomy terče pro všechny jeho vnitřní 

stavy. Byla tedy zavedena nová veličina nazvaná brzdný účinek (angl. stopping power), která závisí 

jak na vlastnostech projektilu, tak na vlastnostech materiálu, jímž projektil prolétává a integrálně 

popisuje jednotlivé interakce. 

Celková ztráta energie zpětně odraženého projektilu za podmínky, že proběhne pouze jedna je-

ho kolize hluboko v materiálu terče, vyjadřuje následující rovnice: 

 Δ𝐸 = 𝐸0(1 − 𝑘) + Δ𝐸𝑖𝑛 + Δ𝐸𝑜𝑢𝑡 , (1.15) 

v níž Δ𝐸𝑖𝑛 značí ztrátu kinetické energie projektilu způsobenou neelastickými srážkami při jeho průle-

tu terčem v době před jeho elastickou srážkou s jádrem atomu terče, zatímco Δ𝐸𝑜𝑢𝑡  je úbytek energie 

projektilu v době po srážce s jádrem atomu terče při jeho průletu materiálem terče směrem ven 

z materiálu.  

Pohyb projektilu v materiálu terče vzhledem k mnoha jeho neelastickým srážkám a s tím souvi-

sejícím energiovým ztrátám můžeme z makroskopického hlediska přirovnat k pohybu částice viskóz-

ním prostředím. Neustálé srážky projektilu pak spějí k jeho kontinuální energiové ztrátě na jednotku 

jeho dráhy, kterou můžeme vyjádřit jako elektronový brzdný účinek (angl. electronic stopping power): 

 𝑆𝑒(𝐸) = −
d𝐸𝑒

d𝑥
 . (1.16) 

Tento úbytek energie projektil ztrácí při svém průletu terčem, pokud nedojde k jeho přímé sráž-

ce s libovolným atomem terče. Jestliže však projektil během svého letu vzorkem prodělává i elastické 

srážky s jádry atomů terče, můžeme podobně jako elektronový brzdný účinek zavést brzdný účinek 

jader (angl. nuclear stopping power) 𝑆𝑛(𝐸) za podmínky, že diskrétní energiový úbytek způsobený 

srážkami projektil – jádro konverguje v makroskopickém pohledu k energiovému úbytku spojitému. 

Pak celkový úbytek energie můžeme počítat jako 

 Δ𝐸 = 𝑆(𝐸)𝑥 , (1.17) 

kde 𝑆(𝐸) je celkový brzdný účinek [14]: 

 𝑆(𝐸) = 𝑆𝑒(𝐸) + 𝑆𝑛(𝐸). (1.18) 

Dolet bržděné částice v materiálu, neboli penetrační hloubka Δ𝑋, pak může být spočtena takto [16]: 

 
Δ𝑋 = ∫

1

𝑆(𝐸)
d𝐸

𝐸0

0

. (1.19) 

Nyní předpokládejme, že materiál terče je složen z počtu 𝑁 různých prvků 𝑗, které se liší svou 

relativní koncentrací 𝑐𝑗 a tím souvisejícím brzdným účinkem elektronů 𝑆𝑒(𝐸)𝑗. Brzdný účinek elek-

tronů výsledné sloučeniny je dle Braggova pravidla [17]: 
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𝑆𝑒(𝐸) = ∑𝑐𝑗𝑆𝑒(𝐸)𝑗

𝑁

𝑗=1

. (1.20) 

Pokud je kinetická energie projektilu 𝐸0 menší, než 100 keV, je stanoven elektronový brzdný 

účinek 𝑆𝑒 empirickými, nebo semiempirickými metodami. Nicméně již byly publikovány první analy-

tické pokusy stanovit tento brzdný účinek i analyticky, ale obyčejně pro aproximaci binární kolizí [5] 

nebo oblast vyšších energií projektilu [18]. Výpočet brzdného účinku jader 𝑆𝑛(𝐸) je jednodušší a 

můžeme ho provést, pokud známe potenciálové pole 𝑉(𝑟) mezi projektilem a terčovým atomem.  

Brzdný účinek jak jader, tak elektronů obecně závisí na energii projektilu. Ilustrativní znázorně-

ní závislostí 𝑆𝑒(𝐸), 𝑆𝑛(𝐸) a jejich součtu 𝑆(𝐸), které byly extrahovány ze simulací programu TRBS 

[15] dopadu projektilů helia o různé energii na molybdenový či křemíkový substrát, můžeme vidět na 

obr. 1.4. Program TRBS byl pro tento účel dávkován mnou vyvinutým programem TRBS setup (od-

stavec 3.3.3.1.1) a jeho výsledky zpracovány skriptem v programovacím jazyce Python. 

 

 
Obr. 1.4: Průběh brzdných účinků elektronů 𝑆𝑒(𝐸), jader 𝑆𝑛(𝐸) a jejich součet 𝑆(𝐸) při průletu projektilu helia 

materiálem a) křemíku a b) molybdenu. Závislosti byly získány extrakcí dat z výsledků simulačního 

programu TRBS [15], který byl dávkován programem TRBS setup (odstavec 3.3.3.1.1) Zřejmě pro 

změnu parametrů ve výpočtu se funkce 𝑆𝑒(𝐸) láme na souřadnici energie 4 keV. 
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2 EXPERIMENTÁLNÍ TECHNIKY 

Během mého doktorského studia jsem k určování složení a morgologie rozličných substrátů používal 

následující analytické metody: TOF-LEIS, TOF-SARS, DSIMS, XPS, AFM (angl. Atomic Force 

Microscopy), SEM, RBS (angl. Rutherford Backscattering Spectroscopy) a techniku LEED (angl. Low 

Energy Electron Diffraction). Pořadí, ve kterém jsou jednotlivé techniky uvedeny, reflektuje míru, se 

kterou jsem je při řešení tématu této práci používal. 

Tato kapitola se zabývá třemi zásadními metodami ve vztahu k mému výzkumu, jmenovitě: 

TOF-LEIS, DSIMS a XPS. Všechny tři jsou součástí UHV (angl. Ultra High Vacuum) aparatury, která 

je umístěna v laboratoři tenkých vrstev na ÚFI. Převážná část této aparatury byla navržena studenty 

a doktorandy ÚFI. Chce-li se čtenář dozvědět více o této aparatuře, odkazuji ho na [19], obr. 3.1, kde 

je jako celek zobrazena ve schématu. V závěru mého doktorského studia byla část UHV aparatury 

přestavována, o čemž pojednává podkapitola 5.1. 

 

2.1 TOF-LEIS 

Analytická metoda LEIS je vhodná zejména k určení prvkového složení povrchu vzorku (přesněji 

několika svrchních monovrstev) a najde také využití při stanovení krystalografické struktury vzorku. 

K analýze využívá letící neutrální nebo nabité atomy, které jsou vypuštěny z iontového děla, odrazí se 

od terčových atomů a následně je jejich energie rozlišena energiovým analyzátorem. Z četnosti dete-

kovaných projektilů rozdělených dle energie (tzv. LEIS spektra) lze následně zpětným výpočtem 

(použitím vztahů (1.4) a (1.6)) zjistit prvkové složení vzorku. 

Problém měření energie těchto zpětně odražených částic je řešen dvěma různými způsoby – po-

užitím elektrostatického analyzátoru, nebo TOF analyzátoru. Základní, původní metoda LEIS používá 

k energiovému rozlišení zpětně odražených částic elektrostatický analyzátor. Ten se skládá ze 

dvou buď hemisférických nebo cylindrických elektrod, jejichž účelem je ovlivňovat tvary trajektorií 

prolétávajících nabitých částic – iontů – na základě jejich hmotnosti, rychlosti a náboje. Detektor za 

elektrodami proto zaznamená pouze signál částic určených jejich výše zmíněnými parametry. 

Naproti tomu energiový analyzátor TOF měří dobu letu zpětně odražených projektilů, která mů-

že být po užití vztahu (1.6) převedena na jejich energii 𝐸1 a následně na hmotnost terčového atomu 𝑀2 

(užitím rovnice (1.4)) [20], od kterého se daný projektil odrazil. Tento jednoduchý výpočet ovšem 

platí pouze za podmínky, že projektil prodělá pouze jednu kolizi s terčovým atomem. Pokud tento 

případ nenastane, problém převodu energie 𝐸1 na hmotnost 𝑀2 není přímočarý a v mnoha případech je 

jen těžko řešitelný. 

Jakmile projektily prodělají kolizi s terčovým atomem, s malou pravděpodobností bude jejich 

vektor rychlosti směřovat k detektoru na konci TOF trubky, kde je možnost oddělit projektily 

s nábojem od projektilů bez náboje přivedením napětí (obvykle několika kilovoltů) na elektrody uvnitř 

TOF trubky. Přivedeným napětím se projektily s nábojem urychlí a jejich doba letu se zkrátí, čímž se 

jejich příspěvek ve výsledném TOF-LEIS spektru separuje od příspěvku neutrálních projektilů. Proto-

že pravděpodobnost neutralizace kolidujícího iontu je vysoká a s hloubkou jeho průniku dále roste [21, 

22], zpětně odražené ionty nesou cennou informaci o svrchní monovrstvě vzorku. 

Elektrostatický analyzátor detekuje pouze ionty, protože není schopen zakřivit dráhu neutralizo-

vaných projektilů.  Výhodou TOF analyzátoru oproti elektrostatickému analyzátoru je jeho schopnost 

detekovat jak nabité částice – ionty, tak neutrální částice – neutrály. Detekované neutrály zvyšují 

intenzitu výsledného signálu a přinášejí někdy těžko rozluštitelnou, ale cennou informaci o složení 
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vzorku pod jeho povrchem. Tato výhoda je však vykoupena sníženou intenzitou detekovaného signálu 

ionizovaných projektilů (kvůli malému detekčnímu úhlu TOF trubky), a tím související zhoršenou 

citlivostí na svrchní monovrstvu povrchových atomů vzorku. Někdy se také stává, že urychlující 

napětí není tak velké, aby časově oddělilo detekované ionty od neutrálů. Výsledný TOF-LEIS spek-

trum je pak těžko interpretovatelné. Pokud požadujeme vysokou povrchovou citlivost (jedna mono-

vrstva) a minimální narušení zkoumaného systému, není lepší analytické techniky, než LEIS 

s elektrostatickým analyzátorem [23]. 

 

 Metoda TOF-LEIS na ÚFI 2.1.1

Konfigurace aparatury TOF-LEIS, která byla použita pro zde prezentovaná měření, je znázorněna na 

obr. 2.1. Jedná se o ultravakuovou aparaturu, v níž je udržován použitím jedné rotační vývěvy, dvěma 

turbomolekulárními, iontové a sublimační vývěvy provozní tlak v řádu 10−7 Pa. Nejnižší dosažený 

tlak v komoře má hodnotu okolo 4 ⋅ 10−8 Pa. Vyjma provozu metod TOF-LEIS (obr. 2.1, modře 

zbarvené části) a DSIMS (obr. 2.1, červeně zbarvené části) je využívaná zejména k depozici GaN 

metodou MBE (angl. Molecular Beam Epitaxy).  

 

 
Obr. 2.1: Geometrická konfigurace UHV komory (nazvané „Antonín“) použité pro analýzu zde prezentovaných 

vzorků. Helium a argon jsou nejpoužívanější inertní plyny pro metody TOF-LEIS (modrá barva) a 

SIMS (červená barva). Na schématu jsou rovněž znázorněny trajektorie iontových svazků obou metod. 

 

Jako zdroj projektilů metody TOF-LEIS je použit elektronově-srážkový iontový zdroj NTI mo-

del 1403, v němž emitované elektrony narážejí do částic inertního plynu (obvykle helia nebo neonu), 

čímž je ionizují. Vzniklé ionty inertního plynu jsou následně extrahovány a fokusovány optikou ionto-

vého zdroje tak, aby byly vystřeleny směrem ke vzorku v co možná nejužším svazku. Iontové dělo 

umožňuje předat projektilům energii až 5 keV.  

Pro měření doby letu projektilů je potřeba v čase přesně stanovit její počátek a konec u každého 

projektilu. Konec doby letu projektilu je určen okamžikem jeho dopadu na detektor. Abychom mohli 

stanovit počátek doby letu, musí být svazek v krátkých časových intervalech nakouskován (tzv. čopo-

ván, angl. chopping). Vzniknou tak jednotlivé pulzy svazku tvořené shluky několika projektilů. Proto-

že známe časy čopování, je u každého pulzu projektilů známý čas počátku doby letu projektilů v něm 

obsažených. 

 Čopování je provedeno následovně: svazek projektilů je vychýlen napětím 0,2 kV přivedeným 

na elektrodu v iontovém děle tak, aby dopadal na malou clonu v tubusu děla. Jen jednou za časový 

interval 𝑇𝑔 = 15 μs až 35 μs odměřených generátorem Hawlett Packard 33120A dostane pulzní zesi-
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lovač AVTECH signál 5 V, který transformuje na napěťový pulz o délce 𝑡𝐴𝑉 = 25 ns a velikosti 

0,2 kV a vyšle jej na protilehlou elektrodu v iontovém děle. Aperturou clony může v tento krátký 

časový okamžik proniknout několik projektilů ze svazku – vytvoří se pulz. Zároveň se spustí stopky 

měření doby letu – TOF. Doba 𝑇𝑔 je stanovena tak, aby se pohyboval letovou dráhou metody 

TOF-LEIS vždy maximálně jeden pulz svazku a zabránilo se tak mísení projektilů sousedících pulzů. 

Kvůli zachování uspokojivého rozlišení TOF-LEIS spektra musí být zvolena velikost doby 𝑡𝐴𝑉 natolik 

krátká, aby byl dobře definován počátek doby letu všech projektilů v pulzu. Je to však otázka kom-

promisu, protože čím je doba 𝑡𝐴𝑉 kratší, tím déle musíme spektrum kvůli výslednému nízkému signálu 

měřit. 

Většina projektilů obsažených v pulzu svazku následně koliduje s atomy vzorku. Projektily ob-

vykle dopadají na oblast vzorku o ploše ∼ 1 mm2 . Po rozptylu projektilů na atomech vzorku vede 

trajektorie některých z nich skrze analyzátor doby letu TOF, který se skládá z TOF trubky a detektoru. 

Uvnitř trubky jsou připevněny akcelerační elektrody [24], na které je možno přivést urychlující napětí 

až 5 kV, a tak ve výsledném spektru časově separovat neutrály od nabitých částic. Projektily, které 

trubkou prolétnou, dopadnou na MCP (Micro-Channel Plates) detektor Hamamatsu F-2221-31S, kde 

vyrazí sekundární elektrony. Ty prolétávají třemi disky kanálků (o průměru pouhých 12 μm) vyrobe-

ných z materiálu o vysokém koeficientu sekundární emise a narážejí na jejich stěny, čímž emitují další 

sekundární elektrony, které jsou urychlovány napětím 2,4 kV na elektrodách mezi přední a zadní 

stěnou detektoru. Proud elektronů tak lavinovitě narůstá a je docíleno zesílení proudu až 107krát. 

Limitujícím faktorem při používání MCP detektoru je tlak v aparatuře, který nemůže být větší než 

5 ⋅ 10−4 Pa, jinak se kanálky rychle opotřebí dopady reziduálních částic. Dané omezení nám značně 

komplikovalo a prodlužovalo experimenty, ve kterých bylo prováděno zahřívání vzorku. Aby se 

vzorek dostal na požadovanou teplotu a zároveň se náležitě odplynil, nezřídka musela být doba měření 

jednoho experimentu i 18 hodin. 

Rozptylový úhel tvořený optickou osou iontového zdroje a optickou osou TOF trubky je 

θ = 152∘. Směr dopadu projektilů na vzorek je rovnoběžný s normálou plochy vzorku. Vzdálenost 

od vzorku k detektoru 𝑙 činí 1,23 m.  

Závislosti 𝐸1 a 𝐸2 – energií rozptýlených a vyražených projektilů stejně tak jako doby jejich letu 

pro tuto konkrétní aparatury, zobrazuje obr. 1.3a,b na straně 8. Další detaily ohledně geometrické 

konfigurace aparatury jsou uvedeny v [25]. 

 

2.1.1.1 Program LEISInt 

Již v době mého magisterského studia jsem pracoval na vývoji programu LEISInt (zkratka LEIS Inte-

gral). Konečná verze tehdy popsaná v [20] nesla označení 3.2. Během navazujícího doktorandského 

studia se nejednou vyskytla potřeba program nějakým způsobem upravit či přidat novou funkci. Chtěl 

bych zde proto shrnout základní funkce programu a popsat jeho nové možnosti ve stávající nejnovější 

verzi 5.0.  

Program LEISInt, jehož kód se skládá z přibližně 2200 řádků textu, byl vytvořen 

v integrovaném vývojovém prostředí Delphi 7. Jeho hlavním účelem je manipulace s výstupními 

soubory měřícího softwaru TOF-LEIS spekter, programu MAESTRO [26] (používán ve verzi 5.3 Beta 

3) firmy ORTEC. Každý z těchto binárních souborů má koncovkou CHN (z angl. channel) a obsahuje 

kromě naměřených dat TOF-LEIS spektra také přesný čas a datum začátku měření spektra a dvě doby 

měření: realtime (celková doba měření spektra) a livetime (součet všech dob letů detekovaných částic).  

Doba livetime je vždy menší, než realtime. Jejich poměr 𝑟𝑟𝑙 = 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑙𝑖𝑣𝑒𝑡𝑖𝑚𝑒⁄  roste s ros-

toucím proudem projektilů na vzorek. Jestliže je proud příliš velký, dochází k zahlcení detekčního 
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systému signálem, jehož nízkonapěťová část (tvoří ji signál od velmi pomalých projektilů nebo pří-

padný šum) je odfiltrována jednotkou ORTEC. Tím se zkracuje reálná doba měření – realtime. Míru 

filtrace lze nastavit trimrem Low Level na jednotce ORTEC 590A. Protože každé naměřené spektrum 

má poměr 𝑟𝑟𝑙 odlišný, což má vliv na celkovou intenzitu jinak shodných spekter, byla do programu 

LEISInt přidána možnost korekce spekter vzhledem k poměru 𝑟𝑟𝑙, tedy možnost vynásobit intenzitu 

každého spektra jemu příslušným poměrem 𝑟𝑟𝑙.  

 

 
Obr. 2.2: Snímek obrazovky zobrazující okno programu LEISInt. V pozadí (b) jsou zobrazena naměřená časová 

TOF-LEIS spektra vzorku multivrstvy MoSi na Si substrátu (shodná se spektry diskutovanými v pod-

kapitole 3.3.3.2), jejichž přehled je v liště (d). Časovou osu spekter je možné převést na osu energie 

použitím dialogu (a). Dále je možné zobrazit hloubkový profil buď ve formě bitmapy (c), nebo 

v závislosti na pořadí spektra (e). Spektra je také možno vyhlazovat a vzájemně sčítat (f). 

 

Po načtení spekter do programu, jehož rozhraní je zobrazeno jako snímek obrazovky na obr. 2.2,  

se všechna náhodnou barvou vykreslí na plochu obr. 2.2b a zároveň se vytvoří seznam názvů spekter 

podél pravého okraje okna programu obr. 2.2d. Nalevo od každého názvu je umístěno zatržíko, jímž 

můžeme volit, zda bude příslušné spektrum vykresleno či nikoliv. Přejetím kurzoru polohovacího 

zařízení nad název načteného spektra můžeme zobrazit hodnoty data a času pořízení spektra i jeho 

livetime a realtime. 

Horizontální osa načtených spekter není osa doby letu projektilů, ale kanálková osa
1
. Program 

LEISInt však umožňuje její převod na osu doby letu projektilů nebo na osu energie projektilů 

po odrazu od vzorku. To lze provést pomocí dialogového okna Time of flight computation (obr. 2.2a). 

Jeho funkce jsou již podrobně popsány v [20], kde ovšem není zmíněna možnost korigovat spektra dle 

transmise analyzátoru a citlivosti detektoru na projektily různé energie (zatržítko Detector correction) 

dle vztahu R. Cortenraada [27]:  

 𝑁𝑐(𝐸) = 𝑁(𝐸)/( −8,674 ⋅ 10−6 𝐸6 + 3,41836 ⋅ 10−4 𝐸5 

 −5,747815 ⋅ 10−3 𝐸4 + 5,3019497 ⋅ 10−2 𝐸3 

 −0,284246992 𝐸2 + 0,847116607 𝐸 − 0,115306765), 
 

(2.1) 

kde 𝑁𝑐(𝐸) je závislost nové intenzity spektra na energii 𝐸 počítané z původní intenzity 𝑁(𝐸). 

                                           
1
 Pro měření zde prezentovaných TOF-LEIS či TOF-SARS spekter se vždy používalo rozlišení osy na 1024 

kanálků. 
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V tomto dialogovém okně se nachází ještě volba Include current. Jestliže ji zatrhneme, pak se 

počet detekovaných částic ve spektrech podělí dopadajícím nábojem na vzorek násobeným dobou 

měření livetime, což nám dává jednotku vertikální osy spekter nC−1. Ta je preferovaná ve vědecké 

komunitě pro lepší možnosti vzájemného porovnávání spekter, jejichž intenzita už nezáleží na proudu 

primárního svazku ani na době měření. K zmíněnému převodu je potřeba znát proud primárního 

svazku na vzorek pro každé převáděné spektrum. Program LEISInt jej hledá ve složce aktuálně otevře-

ných spekter, v souboru nazvaném CURRENT.TXT, který obsahuje dva sloupce oddělené mezerou. 

V prvním sloupci jsou uchovány názvy souborů spekter bez koncovek (CHN) a v druhém proud 

primárního svazku během akvizice příslušného spektra v jednotkách pA.  

Výsledek převodu osy spekter na osu časovou a příklad použití normování intenzity spekter na 

náboj vzorku je na obr. 2.3. Vidíme zde, že program je schopen identifikovat jednotlivé píky ať už 

rozptýlených (na obr. 2.3 šedou barvou, font kurzíva) nebo vyražených (na obr. 2.3 černou barvou, 

tučný font) částic dle rovnic (1.4) a (1.5). Prvky, které se bude snažit program identifikovat, lze nasta-

vit zatím pouze ve zdrojovém kódu programu. 

 

 
Obr. 2.3: Spektra dopředného rozptylu heliových projektilů na grafenem pokrytém křemíkovém substrátu. Osa 

spekter je kalibrována na dobu letu částic. Spektra jsou normována na celkový elektrický náboj prošlý 

vzorkem po dobu měření. Jsou zde identifikovány jednotlivé píky spekter. Do označení rozptylového 

píku bohužel zasahuje část spekter. Je proto alespoň zvýrazněn červeným kroužkem. 

 

Spektra naměřená v konfiguraci dopředného rozptylu vykazují velký rozdíl v intenzitě odpráše-

ných a odražených částic. Proto lze s výhodou změnit měřítko vertikální osy pomocí logaritmické 

funkce (tak jako na obr. 2.3). 

Některé funkce v menu podokna zobrazující hloubkové profily (obr. 2.2e) jsou rovněž nové. Na  

obr. 2.4 vidíme příklad klasického hloubkového profilu programu LEISInt (červená křivka v podokně), 

který je vytvořen z vypočítaných obsahů 𝑆𝑠 každého zvoleného spektra 𝑠, jehož boční hranice (na obr. 

2.4 znázorněny jako dvě modré svislice) určují interval Δ𝐻. Hodnoty 𝑆𝑠 jsou následně seřazeny dle 

pořadí, v jakém byla příslušná TOF-LEIS spektra programem LEISInt otevřena. Problémem ovšem 

zůstává do LEISInt hloubkových profilů započtené pozadí spekter či proměnná část nějakého jiného 

píku, jenž nevhodně ovlivňuje tvar hloubkového profilu zvolené oblasti spekter. Proto byla do pro-

gramu přidána funkce Add corrected depth profile, která je schopna vytvářet tzv. korigované hloubko-

vé profily. Nabízí nám jednoduché řešení tohoto problému odečtením od každého obsahu 𝑆𝑠 jeho část, 

která je tvořena plochou vymezenou bočními hranicemi intervalu Δ𝐻 a ve vertikálním směru spojnicí 
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průsečíků intervalu Δ𝐻 s body spektra (na obr. 2.4 znázorněna oranžovou barvou) a horizontální osou 

spekter. 

 

 
Obr. 2.4: Příklad použití korigovaného hloubkového profilu (zelená křivka v podokně Depth profile) v porovnání 

s nekorigovaným profilem (červená křivka). Hloubkový profil byl vytvořen z intervalu znázorněného 

dvěma modrými svislými přímkami. Korigovaný hloubkový profil byl vytvořen odečtením části obsa-

hu každého spektra pod oranžově zbarvenou spojnicí. Zobrazená TOF-LEIS spektra jsou diskutována 

v podkapitole 4.2.1. 

 

Příklad použití korigovaného hloubkového profilu je na obr. 2.4, kde jsou v programu LEISInt 

načtená spektra zahřívaných zlatých nanočástic na křemíku. V hlavním okně programu je zobrazen pík 

heliových iontů odražených od zlata, který postupně s teplotou vzorku mění svůj tvar. Na počátku 

zahřívání je nízký a zploštělý. Potom jeho intenzita výrazně roste, což je způsobeno rozlitím zlata po 

povrchu (jak je ukázáno dále v podkapitole 4.2.1). V okně Depth profile jsou zobrazeny dva hloubko-

vé profily tohoto píku vypočítané programem LEISInt z intervalu Δ𝐻 vyznačeného dvěma modrými 

svislicemi. Klasický hloubkový profil je v okně vykreslen červeně, korigovaný zeleně. Korekcí klasic-

kého hloubkového profilu se nám v tomto případě podařilo odfiltrovat příspěvek TOF-LEIS signálu 

zlatých nanočástic od signálu vrstvy zlata na povrchu.  

Další nově přidaná možnost programu sloužící k normování signálu všech zobrazených spekter. 

Funkce Normalization by Depth profile každé načtené TOF-LEIS spektrum vynásobí integrálem 

zvolené oblasti spektra tak, aby se všechny hodnoty právě vytvořeného hloubkového profilu sjednoti-

ly. Toho lze využít, pokud víme, že série měření byla ovlivněna například zvyšujícím se, čí klesajícím 

proudem primárního svazku iontového děla. V tomto případě k vytvoření korektivního hloubkového 

profilu volíme oblast pozadí spekter před nebo za jeho hlavními píky. Podobnou funkci plní volba 

Normalize  v hlavním menu okna programu. Hodnoty všech načtených spekter se však nyní sjednotí 

pouze na jedné souřadnici horizontální osy označené na vykreslovací ploše spekter dvojklikem polo-

hovacího zařízení.  

Funkce Show noise z menu podokna Depth Profile zobrazí šum pozadí hloubkového profilu 

programu LEISInt, který program spočítá tak, že od něj odečte jeho klouzavým průměrováním vyhla-

zenou verzi. 

Aby zobrazená spektra byla přehlednější, snáze porovnatelná, byla do programu implementová-

na možnost jejich vyhlazování. Ta je přístupná z hlavního menu programu položkou Smooth/Sum, po 

jejímž zvolení se nám zobrazí nové dialogové okno (obr. 2.2f), které nám nabízí zvolit míru vyhlazení 
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posunem jezdce Window size doprava. K vyhlazování spekter je použit Savitzky-Golayův vyhlazovací 

digitální filtr [28] obsažený v komponentě SDL_Math2 [29]. V okně je ještě možnost zvolit sčítání 

intenzit každé 𝑛-tice spekter, jenž nalezne uplatnění především u časově náročných měření čítajících 

sadu stovek TOF-LEIS spekter. Nově vzniklá spektra se po potvrzení zobrazí na konci seznamu spek-

ter (obr. 2.2d). 

Uživatelsky zajímavou možností je zobrazit všechna načtená spektra jako bitmapu (obr. 2.2c) 

(Calculate -> LEIS map). Tu je možno po vyvolání pop-up menu pravým kliknutím polohovacího 

zařízení uložit buď jako soubor bitmapy s koncovkou BMP nebo jako datový soubor hodnot bitmapy 

oddělených čárkou (koncovka CSV).  

Volba na spodním stavovském pruhu okna bitmapy With sputter coeficients  má smysl jen pro 

simulovaná spektra programem TRBS, která je program LEISInt nově schopen načíst. Dávkovací 

program TRBS setup (podkapitola 3.3.3.1.1) umožňuje vypočíst poměr odprašovacích koeficientů 

směsi prvků na povrchu vzorku. Tuto hodnotu zaznamená na konec příslušného souboru TRBS*.IN. 

Program LEISInt ji následně zahrne do výpočtu bitmapy. V horizontálním směru tedy úměrně pro-

dlouží úseky bitmapy, kde byl odprašovací koeficient poměrově menší. 

Do programu LEISInt byla dále přidána možnost ovládat některé jeho funkce pomocí kláveso-

vých zkratek, což velmi usnadňuje a urychluje práci. Bylo pamatováno i na schopnost programu znovu 

a rychle otevřít všechna spektra (File -> Re-open all in dir), což rovněž značně ulehčí práci například 

po nepovedené konverzi spekter, nebo na možnost uložit časy měření všech otevřených spekter do 

jednoho souboru CREATIONTIMES.CSV. Toho lze využít pro synchronizaci spekter s jinou měřenou 

veličinou. Zmíním ještě, že program již počítá místo s celými čísly s reálnými a grafy se v něm díky 

změně Delphi komponenty vykreslují rychleji. 

 

2.2 DSIMS 

Na rozdíl od metody TOF-LEIS metoda DSIMS nedetekuje zpětně odražené projektily, ale odprášené 

částice s nábojem, tedy sekundární ionty. Proto patří tato metoda do skupiny destruktivních analytic-

kých technik. Hlavní výhodou metody je však její prvková citlivost, kdy dokáže rozlišit jeden odlišný 

atom z milionu. 

Během analýzy vzorku metodou DSIMS je jeho povrch bombardován svazkem iontů přednost-

ně inertního plynu (v našem případě většinou krypton nebo argon) o poměrně vysoké intenzitě 

a energii v rozmezí 0,1 keV až 30 keV. Odprášený iont nebo ionizovaný klastr, který je vyražen ze 

vzorku buď samotným projektilem, nebo projektilem způsobenou kaskádou srážek částic, letí pryč 

směrem od vzorku. Za předpokladu, že jeho trajektorie míří na detektor, je jeho poměr hmotnosti 

a náboje zjištěn hmotnostním analyzátorem. Výsledek analýzy vzorku metodou DSIMS je hmotnostní 

spektrum nebo hloubkový profil, jenž kvalitativně zachycuje složení povrchu vzorku.  

Kvantitativní analýza metody DSIMS je téměř nemožná, protože dosud není s dostatečnou 

přesností známa ionizační pravděpodobnost pro různé kombinace projektilů a terčových atomů. Dete-

kovaný signál sekundárních iontů, ať už kladných 𝐽𝑠
+ nebo záporných 𝐽𝑠

−, však můžeme vyjádřit vzta-

hem [30]: 

 𝐽𝑠
± = 𝐽𝑝𝑐 𝑌𝛽± 𝑓, (2.2) 

kde 𝐽𝑝 je proud projektilů dopadajících na vzorek, 𝑐 značí hledanou koncentraci daného prvku 

ve vzorku, 𝑌 je koeficient odprašování, 𝛽± iontový výtěžek pro kladné a záporné ionty a 𝑓 kolekční 

účinnost hmotnostního spektrometru. Proud primárních iontů 𝐽𝑝 i kolekční účinnost spektrometru 𝑓 
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jsou veličiny snadno zjistitelné. Problém nastává v určení koeficientu odprašování 𝑌 a zejména ionto-

vého výtěžku 𝛽±. 

Hlavní limitující faktor rozlišení hloubkového profilu metody DSIMS je jev meziatomového 

mixování, který je způsoben bombardováním povrchu vzorku těžkými ionty. V jeho důsledku vzniká 

tenká vrstva mixovaného materiálu (angl. altered layer) na povrchu vzorku. Atomy blízko povrchu již 

nejsou ve svých původních pozicích. Tloušťka takto pozměněné mixované vrstvy se pohybuje v řádu 

několika jednotek nanometrů. Určující pro ni je počáteční energie projektilů, jejich hmotnost, počet a 

také celková doba odprašování. 

Dalším nepříjemným jevem, který nastává při iontovém bombardování a je obvyklou příčinou 

degradace rozlišení hloubkového profilu, je vznik kráteru v místě dopadu projektilů (tzv. kráterový 

efekt). K částečné eliminaci jeho nepříznivých důsledků se s úspěchem používá tzv. gating. Principem 

této metody je odklonění trajektorie sekundárních iontů pocházejících ze stěny kráteru elektrickým 

potenciálem. Signál z kráterových stěn tak není detekován. Lepšího výsledku potlačení kráterového 

efektu je možno dosáhnout, pokud při DSIMS analýze rotujeme se vzorkem, kdy je osa rotace totožná 

s optickou osou iontového zdroje. Dosáhne se tak rovnoměrnějšího odprašování, pravidelnějšího 

kráteru a metoda „gatingu“ je v tomto případě účinnější. Během mého studia byl zakoupen UHV 

krokový motor s řídící jednotkou AML SMD 2 a testován vliv rotace vzorku na rozlišení hloubkového 

profilu. 

 

 Metoda DSIMS na ÚFI 2.2.1

Zařízení metody DSIMS je součástí UHV aparatury „Antonín“. Skládá se z iontového zdroje elektro-

nově srážkového typu Omicron ISE 100 a kvadrupólového hmotnostního analyzátoru (někdy též 

označován jako spektrometr) Balzers QMS 421 (Balzers-Pfeiffer) (obr. 2.1, červeně zbarvené části). 

Iontový zdroj je schopen udělovat projektilům energii v rozsahu 0,1 keV až 5 keV a elektronovou 

optikou formovat svazek o minimálním průměru 0,2 mm a proudu v řádu až desítek μA. Hmotnostní 

rozlišení analyzátoru Balzers je přibližně 1 u. Úhel odprašování, který svírá optická osa iontového děla 

s optickou osou hmotnostního analyzátoru, je 90° a úhel dopadu iontů je 45° vzhledem k normále 

povrchu vzorku. K řízení procesu měření metodou DSIMS je používán program IonImage [31]
 
, který 

je schopen řídit skenování vzorku, a tak kompenzovat jeho kosé postavení vzhledem k iontovému 

svazku. Počítačem je rovněž řízen elektronický „gating“ [31]. 

 

2.3 XPS 

Metoda analýzy povrchů XPS je založena na fotoelektrickém jevu [32], tedy na faktu, že energie 

elektronů vázaných v elektronovém obalu atomu je kvantována.  

Interakce fotonu s atomem vzorku může způsobit emisi elektronu, jehož konečná kinetická 

energie 𝐸𝑘 je dána jeho vazebnou energií vztaženou k Fermiho hladině 𝐸𝑏
𝐹, výstupní prací vzorku Φ𝑠 a 

frekvencí elektromagnetického vlnění 𝜔 interagujícího fotonu: 

 𝐸𝑘 = ℏ𝜔 − 𝐸𝑏
𝐹 − Φs . (2.3) 

Vazebná energie 𝐸𝑏
𝐹 závisí na počátečním stavu elektronu v elektronové slupce a mimo jiné také na 

počtu protonů v atomu a jeho chemickým vazbám [33]. Proto je metoda XPS nejen prvkově citlivá, ale 

dokáže rozeznat i jak jsou prvky vázány ve sloučeninách. 

Jako zdroj dopadajících fotonů na vzorek se využívá rentgenový zdroj, v němž je hořčíková ne-

bo hliníková anoda bombardována elektrony. Dochází tak vlivem inverzního fotoelektrického jevu 

k emisi fotonů, z nichž většina má předem definovanou energii. Tyto fotony dopadají na analyzovaný 
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vzorek. Při jeho průletu kolidují s atomy vzorku, v důsledku čehož jsou díky fotoelektrickému jevu 

excitovány a uvolňovány elektrony obalu atomů. Distribuce energie mezi uvolněnými elektrony je 

následně zjištěna hemisférickým elektrostatickým analyzátorem, jehož optická osa svírá s normálou 

povrchu vzorku díky pohyblivému manipulátoru volitelný úhel. Při většině měření je jeho velikost 

40°. Na tomto detekčním úhlu závisí analytická informační hloubka ve vzorku metody XPS, která je 

dána střední volnou dráhou elektronů v analyzovaném materiálu. Pohybuje se obvykle v rozsahu 1 až 

5 nm. Provozní tlak při používání metody XPS v laboratoři ÚFI musí být menší než 2 ⋅ 10−6 Pa. 

Detailní popis metody XPS, fotoelektrického jevu a způsobu vyhodnocování XPS spekter je 

v publikaci [33]. 

 

 Program XPSpt 2.3.1

Počítačový program XPSpt (angl. XPS processing tool) byl vyvinut v integrovaném programovacím 

prostředí Delphi 7 jako nástroj k uspokojení následujících požadavků: 

 kompenzovat posun spekter vzhledem k horizontální ose vazebné energie elektronů, který je 

způsobený nabíjením přítomné dielektrické vrstvy na povrchu vzorku; 

 vyhladit XPS spektra pomocí metody nejmenších čtverců; 

 jednoduše a svižně zobrazit a porovnat naměřená spektra metody XPS; 

 exportovat spektra do souboru vhodného formátu pro pozdější využití (např. komerčním pro-

gramem Unifit [34]). 

Program XPSpt je navržen tak, aby umožňoval importovat soubory s koncovkou *.1, které jsou 

výstupními soubory komerčního programu SPECTRA-W společnosti Omicron a v kterých je uložena 

informace o naměřených spektrech XPS. Každý soubor může obsahovat data více spekter lišících se 

rozsahem energiové osy (tzv. regionů). Program umožňuje načíst několik těchto souborů za podmínky, 

že každý z nich zachycuje spektra shodných energiových regionů.  

 

 
Obr. 2.5: I) zobrazuje snímek obrazovky okna programu XPSpt s načtenými spektry XPS. Informační oblast je 

označena (a). Oblast (b) slouží k zobrazování jednotlivých spekter. Na (c) je zobrazena bitmapa všech 

načtených spekter XPS a v oblasti (d) je možno měnit různé parametry vyhlazování nebo zarovnávání 

spekter. Na snímku II) jsou tatáž spektra jako na I) zarovnána dle fialově označené oblasti. V tomto 

případě byla k zarovnání použita metoda nejmenších čtverců.  
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Snímek obrazovky programu XPSpt, v němž bylo načteno několik XPS spekter je na obr. 2.5I. 

Na spodní části tohoto snímku je XPS bitmapa odstínů šedi, které vypovídají o intenzitě naměřeného 

signálu detekovaných elektronů. Stavovský řádek aplikace zobrazuje hodnotu intenzity a vazebné 

energie na dané souřadnici kurzoru polohovacího zařízení nad bitmapou. Pokud při této pozici kurzoru 

klikneme pravým tlačítkem polohovacího zařízení, zobrazí se tvar spektra určeného souřadnicí kurzo-

ru na oblasti označené b na obr. 2.5I, a zároveň se jeho název zobrazí na stavovském řádku. Držením 

tohoto tlačítka při pohybu kurzoru po bitmapě tak můžeme jednoduše sledovat vývoj naměřených 

spekter na době měření nebo jiném parametru.  

V tomto programu je možné zobrazit hned několik energiových regionů XPS spekter. Přepínání 

mezi nimi je umožněno změnou hodnoty Section v oblasti a (obr. 2.5I), kde jsou rovněž zobrazeny 

mezní hodnoty energie daného regionu.  

Účelem komponent v rámu Process (obr. 2.5Id) je umožnit nastavení velikosti čtverce pro apli-

kaci metody nejmenších čtverců na načtená XPS spektra a tím vyhladit jejich tvar (tlačítko Smooth), 

nebo zvolit požadovanou metodu k zarovnání XPS spekter (tlačítko Straight). 

 

2.3.1.1 Zarovnání XPS spekter 

Abychom mohli zarovnat všechna načtená XPS spektra, a tak vykompenzovat nabíjení svrchní vrstvy 

vzorku, musíme nejdřív určit interval, ze kterého bude spočten lokální extrém tvaru spekter (obvykle 

vrchol nějakého píku). Interval určíme označením hranic horizontální osy XPS bitmapy (obr. 2.5Ic) 

dvěma dvojkliky polohovacího zařízení. První dvojklik označí střed intervalu a druhý určí jeho polo-

šířku. Podle souřadnice lokálního extrému se následně všechna XPS spektra zarovnají. 

Naskytuje se zde možnost zvolit mezi třemi metodami nalezení lokálního extrému XPS spekter: 

 nalezení maxima (Maximum), 

 nalezení stacionárního bodu (Stationary point), 

 aplikace metody nejmenších čtverců (Least squares). 

První z vyjmenovaných metod je dosti přímočará, jelikož ve zvoleném energiovém intervalu označuje 

v každém načteném XPS spektru souřadnici vazebné energie spekter 𝑥𝑓,𝑚 pro kterou je detekovaný 

signál největší. Nalezením stacionárního bodu (tj. 𝑦′(𝑥𝑓,𝑠) = 0) zjistíme lokální extrém druhou zmí-

něnou metodou. 

Výsledek hledání lokálního extrému XPS spekter je limitován rozlišením jejich osy vazebné 

energie, jejíž hodnoty nejsou spojité. Lokální extrém se tak může nacházet mezi libovolnými dvěma 

nejbližšími hodnotami vazebné energie. Proto byla přidána třetí zmíněná metoda, která koriguje pozici 

domnělého lokálního extrému dle intenzit sousedních bodů. 

Metoda Least squares je založena na lineární metodě nejmenších čtverců, kdy jsou body inten-

zity XPS spektra aproximovány polynomem druhého stupně: 

 𝑦𝑛 = 휁1𝑥𝑛
2 + 휁2𝑥𝑛 + 휁3, 

(2.4) 

kde hodnoty 휁(1−3) jsou fitovací koeficienty a 𝑥𝑛 je 𝑛-tý bod energiové osy XPS spektra. Dostáváme 

tedy 𝑛 lineárně nezávislých kvadratických rovnic, což může být zapsáno v maticovém tvaru jako 

 𝑿𝜻 = 𝒚. (2.5) 

Zde vystupují 𝒚 a 𝜻 jako matice tvaru 1 × 𝑛 a 𝑿 je maticí tvaru 3 × 𝑛. Nyní chceme minimalizovat 

obsah čtverců ‖𝒚 − 𝑿𝜻‖2 a tak najít fitovací koeficienty. To je provedeno jednoduše položením první 

derivace nule. Tento minimalizační problém má unikátní řešení dané řešením normální soustavy 

rovnic 
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 (𝑿𝑇𝑿)𝜻 = 𝑿𝑇𝒚. (2.6) 

K jejímu vyřešení lze použít Cramerova pravidla: 

 
휁𝑖 =

det((𝑿𝑇𝑿)𝑖)

det(𝑿𝑇𝑿)
,       𝑖 = 1,… ,3, (2.7) 

kde (𝑿𝑇𝑿)𝑖 je matice získaná nahrazením 𝑖-tého sloupce v matici 𝑿𝑇𝑿 sloupcovým vektorem 𝑿𝑇𝒚. 

Výsledná souřadnice lokálního extrému 𝑥𝑓,𝑠𝑞 pak bude vypočtená podělením fitovacích koeficientů: 

 𝑥𝑓,𝑠𝑞 = −
휁1
2휁2

. 
(2.8) 

Program XPSpt následně vypočítá fitovací koeficienty pro všechna načtená XPS spektra, posune 

jejich osu vazebné energie, a pokud leží nové polohy bodů 𝑥𝑛 mezi starými, proporčně pro ně vyhod-

notí intenzity 𝑦𝑛. Výsledek zarovnání dle metody nejmenších čtverců je v programu XPSpt zobrazen 

na obr. 2.5II. 

 

2.3.1.2 Vyhlazování spekter XPS 

Jelikož je často přesnější hledat lokální extrém vyhlazené funkce naměřených dat, než v originálních 

často zašuměných datech, byla do programu XPSpt tato možnost implementována.  

Jako vyhlazovací funkce byl pro svou jednoduchost zvolen dobře známý algoritmus klouzavého 

průměrování: 

 𝑠𝑚 =
𝑦𝑚 + 𝑦𝑚−1 + 𝑦𝑚+1 + ⋯+ 𝑦𝑚−(𝑛−1) + 𝑦𝑚+(𝑛−1)

2𝑛
,     𝑛 ∈ ⟨1, 𝑁⟩ (2.9) 

v němž je 𝑠𝑚 nová 𝑚-tá hodnota intenzity získaná průměrování 2𝑛 sousedících datových bodů 𝑦𝑚. 

Číslo 𝑛 určuje pološířku pohybujícího se čtverce, kterou lze zvolit v rámu Process programu XPSpt. 

Před procesem zarovnání spekter můžeme funkci vyhlazování s výhodou použít stiskem tlačítka 

Smooth. Zarovnávací algoritmus tak nalezne lokální maximum snadněji a s větší přesností. Po zarov-

nání spekter je vrátíme do původního, nevyhlazeného stavu opětovným kliknutím na totéž tlačítko. 

Pokud se rozhodneme ať už vyhlazování nebo zarovnání spekter použít na všechny spektrální 

regiony, zvolíme zatržítko All.  

Data výsledných spekter mohou být uložena do souborů třech různých formátů: textový formát 

(data oddělená tabulátorem, každý region má svůj soubor), soubory pro načtení v programu Unifit 

nebo obrázek bitmapy ve formátu BMP. 
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3 KVAZI-PARALELNÍ HLOUBKOVÉ PROFILOVÁNÍ 

S vývojem stále menších technologických zařízení o rozměrech blížících se řádově nanometrům 

vzrůstá potřeba jejich analýzy vhodnými metodami, která se však ukazuje jako obtížná. Našim cílem 

je totiž rozlišit pokud možno neporušenou monovrstvu v hlubších oblastech vzorku. Je zde také poža-

davek měřením měřené neovlivnit.  

Hlavní překážkou pro získání dobrého hloubkového rozlišení metody TOF-LEIS je jev 

tzv. troušení energie letících projektilů (angl. energy loss straggling) v materiálu pod povrchem vzor-

ku, kde projektily prodělávají mnoho interakcí s jádry a zejména elektrony atomů vzorku. Původně 

monoenergiové projektily tak začnou vykazovat distribuci okolo hodnoty výsledné energie projektilu 

po binární kolizi, která je určena rovnicí (1.4). To je způsobeno statistickou fluktuaci úbytků energie 

projektilů. Spolu s limitujícím časovým rozlišením detekčního systému metody TOF-LEIS tak dochází 

k degradaci hloubkového profilu. 

Vliv jevu troušení energie vzrůstá s hloubkou projektilů ve vzorku. Jedno z možných řešení, 

které sníží tento nežádoucí jev, proto představuje odstranění povrchové vrstvy odprašováním. Takto se 

přiblíží oblast zájmu povrchu vzorku a rozptýlené projektily prodělají méně kolizí. Když odprašujeme 

vzorek v kombinaci s metodou TOF-LEIS, mohou odprášené sekundární ionty měřené metodou 

DSIMS poskytnout další informace o vzorku a zvýšit citlivost analýzy. 

Na druhé straně se popsaným postupem zmírní i hendikep metody DSIMS ohledně jevu mixo-

vání. Metodou TOF-LEIS totiž můžeme „vidět“ hlouběji do vzorku až za odprašováním mixovanou 

vrstvu. V konečném důsledku z toho plyne, že jestliže použijeme metody TOF-LEIS a DSIMS 

v kombinaci, je to pro obě metody vzájemně výhodný proces a dokážeme tak potlačit jak vliv jevu 

mixování v případě metody DSIMS tak vliv troušení energie v případě metody TOF-LEIS. 

Využití informace rozptylu projektilů pod mixovanou vrstvou bylo poprvé publikováno naší vý-

zkumnou skupinou v impaktovaném časopise [35]. Tato kapitola z publikace čerpá. 

 

3.1 PRŮBĚH MĚŘENÍ 

Vlastní měření je prováděno v tzv. kvazi-paralelním módu. Nejdříve je měřeno časové spektrum 

TOF-LEIS a pak jsou atomy na povrchu vzorku odprášeny těžšími projektily z iontového zdroje 

metody DSIMS. Vyražené sekundární ionty jsou separovány podle jejich hmotnosti, zaznamenány 

detektorem a v konečném důsledku dají vzniknout DSIMS hloubkovému profilu. Následně je celá 

procedura měření TOF-LEIS časových spekter a DSIMS hloubkového profilu opakována dokud není 

analyzovaná vrstva kompletně odprášena. 

Takto získaná TOF-LEIS spektra jsou zobrazována a ukládána počítačovým programem 

MAESTRO, který umožňuje měření automatizovat použitím jednoduchého programovacího 

jazyka [26]. Program zaznamenává spektra jako histogram počtu detekovaných částic v závislosti na 

jejich době letu. Konverze jejich časové osy na osu energiovou a s tím související přepočet histogramu 

zajišťuje program LEISInt (více v podkapitole Program LEISInt na stránce 15). 

 V případě, že je vzorek měřen oběma metodami kvazi-paralelně, musí být iontový svazek 

TOF-LEIS namířen na vzorek do centra odprašované oblasti, která musí být rovněž umístěna v oblasti 

maximální akceptance hmotnostního analyzátoru používaného metodou DSIMS. V jednom místě na 

vzorku se tedy musí protínat optické osy tří zařízení.  

Aby tato podmínka byla splněna, zobrazili jsme vzorek pomocí argonových iontů vypuštěných 

z DSIMS iontového zdroje na vzorek. Vzniklý elektrický proud způsobený dopady nabitých iontů na 

přesně daná místa na vzorku byl měřen pomocí piko-ampérmetru Keithley 485. Závislost proudu 𝐼𝑠 na 
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souřadnici vzorku pak můžeme zobrazit v programu IonImage (obr. 3.1a). Následně byla část povrchu 

vzorku odprášena heliovými ionty z iontového zdroje TOF-LEIS. Proud heliových iontů po chvíli 

modifikoval povrch vzorku v místě dopadu do takové míry, že se zde objevila prostřednictvím naší 

zobrazovací metody stopa (obr. 3.1b). Pokud je tato stopa v místě maximální akceptance DSIMS 

hmotnostního analyzátoru Balzers (obr. 3.1c), může zde být stanoveno místo analýzy a měření tak 

může začít. V opačném případě musíme upravit pozici akceptační oblasti hmotnostního analyzátoru 

změnou polohy analyzátoru či vzorku. 

 

 
Obr. 3.1: Schéma vysvětlující stanovení měřené a odprašované oblasti vzorku. Na a) je zobrazena bitmapa 

obdržená měřením proudu vzorkem během jeho odprašování argonovými ionty, b) tatáž oblast po mo-

difikaci heliovými ionty a c) akceptance hmotnostního analyzátoru DSIMS téže oblasti vzorku. Obrá-

zek převzat z [36] a upraven. 

 

Samotné kvazi-paralelní měření je z velké části zautomatizováno. Ovládání zařízení aparatury 

počítačem je řešeno buď skrze rozhraní RS232, pokud je na daném zařízení k dispozici, anebo počíta-

čovou kartou NI-6221 a kabely BNC zapojenými do k tomu určených zdířek na komerčních zaříze-

ních, která se pak ovládají proudovými signály z karty. Iontový zdroj pro metodu DSIMS ovšem 

neumožňuje dálkové ovládání, proto byl vyroben spínací obvod s relé připojený k PC kartě, která tak 

je schopna zdroj dálkově vypnout nebo zapnout. 

Celý proces kvazi-paralelního hloubkového profilování vyžaduje vzájemnou kontrolu profilo-

vání dvěma počítači, přičemž každý obsluhuje jednu metodu. Komunikace mezi počítači je zautomati-

zována a řízena počítačovými programy IonImage (snímek obrazovky ovládací karty programu je na 

obr. 5.6) a LEISservus
2
, a to prostřednictvím IP protokolu nebo rozhraní RS232, které se později 

ukázalo stabilnější.  

 

3.2 ANALÝZA MULTIVRSTVY AlO/Al/CoO/Co  

Abychom zjistili, jaké možnosti kvazi-paralelní hloubkové profilování nabízí, provedli jsme průkop-

nický, manuálně měřený, experiment. Jako analyzovaný vzorek byla vybrána AlO/Al/CoO/Co multi-

vrstva na křemíkovém substrátu s nativním oxidem. Tato kombinace lehkého – Al a těžkého – Co 

prvku je pro náš experiment ideální, protože v TOF-LEIS spektrech jsou rozptylové píky obou prvků 

snadno identifikovatelné a oddělitelné. Během odprašování argonovými projektily o počáteční energii 

                                           
2
 Na jeho vývoji se podílel Ing. Michal Pavera a autor této práce. 
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1,5 keV  a proudu na vzorek 0,3 mA byly změřeny desítky TOF-LEIS spekter za použití heliových 

projektilů o energii rovněž 1,5 keV  a proudu na vzorek 20 pA. Na obr. 3.2 je vysvětlen původ deteko-

vaných heliových částic v TOF-LEIS spektrech. 

 

 
Obr. 3.2: Vybraná TOF-LEIS spektra vykreslená v závislosti na míře odprášení Al vrstvy. Postup odprašování je 

schematicky znázorněn na pravém okraji obrázku. Zelený, oranžový a fialový pruh znázorňují hranice 

integrálů spekter, jejichž výsledkem jsou TOF-LEIS hloubkové profily. Barvy těchto pruhů odpovídá 

barvě vynesení hloubkových profilů v obr. 3.3. 

 

 
Obr. 3.3: Porovnání hloubkových profilů TOF-LEIS a DSIMS pro Al 6 nm/ Co 10 nm na křemíkovém substrátu 

s vrstvou nativního oxidu. Barvy vyznačených hloubkových profilů odpovídají barvám integračních in-

tervalů na obr. 3.2. TOF-LEIS hloubkový profil vynesený fialovou barvou nám jasně určil rozhraní 

mezi CoO a Co vrstvami. 

 

Výtěžek všech detekovaných částic, jejichž doba letu spadá do jednoho z označených intervalů 

(obr. 3.2 – zelený, oranžový a fialový pruh), byl integrován přes všechna naměřená spektra. Výsledky 

integrálů těchto třech TOF intervalech byly vyneseny v odpovídajících barvách v závislosti na době 
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odprašování na obr. 3.3. Tyto závislosti mohou být pokládány za hloubkové profily kobaltové vrstvy 

naměřené pomocí metody TOF-LEIS. Časový posun hloubkového profilu (označeného symboly 

čtverce, obr. 3.3) je způsoben pronikáním heliových projektilů do hloubky pod povrch vzorku, dále 

než jaký je dosah pronikání argonových projektilů metody DSIMS vzorkem. Heliové projektily meto-

dy TOF-LEIS zde poprvé naznačily možnost „vidět“ neporušené rozhraní Al/Co předtím, než je roz-

mixováno argonovými projektily. V dalších experimentech to bylo jednoznačně prokázáno (obr. 3.12). 

Přítomnost kyslíku ve struktuře vzorku ovlivňuje oba hloubkové profily – profil DSIMS i ten 

získaný z TOF-LEIS spekter. Oba však rozdílným způsobem. Kyslík, jako silně elektronegativní 

prvek, zvyšuje pravděpodobnost ionizace vyražených částic z terče, což má za následek rapidní nárůst 

detekovaných sekundárních iontů metody DSIMS. Signál TOF-LEIS naproti tomu vykazuje tendenci 

spíše slábnout. Kyslík totiž zřeďuje původní materiál vzorku, a tak snižuje pravděpodobnost, že pro-

jektil atomu helia bude rozptýlen na kobaltovém atomu. Tento rozdíl může být s výhodou použit pro 

vyhodnocování hloubkového profilu vzorku. Například na obr. 3.3 je rozhraní vrstev CoO/Co mno-

hem zřetelnější v hloubkovém profilu pocházejícího ze signálu rozptýlených heliových projektilů na 

kobaltových atomech pod Al vrstvou (obr. 3.3, křivka označena čtverci), než v hloubkovém profilu 

kobaltu metody DSIMS. Rozhraní totiž bylo „osaháno“ metodou TOF-LEIS před tím, než ji stačil 

svazek iontů metody DSIMS rozmixovat. 

Použití obou metod kvazi-paralelně má však i negativum. Ve fázi měření metodou TOF-LEIS je 

povrch ponechán relativně v klidu – je odprašován jen minimálně, a proto po tuto dobu částečně 

zoxiduje. Vlivem zvýšeného množství kyslíku na povrchu vzorku se po vystřídání metod náhle zvýší 

signál metody DSIMS. V konečném hloubkovém profilu metody DSIMS je tento efekt příčinou vzni-

ku mnoha malých píků (na obr. 3.3 některé z nich vyznačeny modrou šipkou). 

Možnou kalibrací tloušťky zde uvedené Al vrstvy se zabývá dále má diplomová práce [20]. By-

la pro ni použita tatáž TOF-LEIS spektra a simulační počítačový program interakce částic s povrchem 

látky SRIM
 
[14]. K dalšímu zhodnocení možností kvazi-paralelního profilování byly měřeny další 

vzorky. Výsledky spolu s diskuzí jsou popsány v následující kapitole. 

 

3.3 ANALÝZA MULTIVRSTVY MoSi 

Mnohonásobná multivrstva molybdenu a křemíku (dále zkráceně MoSi) nachází své uplatnění jako 

svrchní vrstva plochy fokusačního zrcadla v optických soustavách pro pronikavé rentgenové nebo 

extrémně ultrafialové (angl. extreme ultraviolet) záření, které lze využít v litografii. Každé rozhraní 

mezi jednotlivými vrstvami funguje jako odrazová plocha pro dopadající záření, čímž je mnohonásob-

ně zvýšena odrazivost optického prvku.  

Velký důraz je kladen, kvůli zachování koherence svazku, na přesný rozměr jednotlivých MoSi 

vrstev a také na redukci výskytu defektů v multivrstvě. Obojí může přispět k lepší odrazivosti dopada-

jícího záření, přesnosti odrazového optického prvku a s tím související kvalitnější litografii. 

Cílem této podkapitoly je lépe interpretovat naměřená TOF-LEIS spektra MoSi multivrstvy 

a pomocí simulací rozptylu nalézt způsob jak zpřesnit výsledný TOF-LEIS hloubkový profil. V závěru 

podkapitoly jsou vzájemně porovnány hloubkové profily získané oběma metodami TOF-LEIS a 

DSIMS.  
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 Charakteristika MoSi multivrstvy mikroskopem HRTEM 3.3.1

Ultratenká multivrstevnatá struktura 3x(Mo/Si)/Mo byla deponována za použití RF magnetronu
3
 na 

substrát Si(111) pokrytý nativním oxidem. Vzorek byl následně analyzován metodami DSIMS, 

TOF-LEIS a HRTEM (angl. High Resolution Transmission Electron Microscopy). Poslední zmíněná 

metoda byla použita ke kalibraci hloubkových profilů.  

Aby bylo možno prozářit vzorek elektrony v mikroskopu HRTEM, musel se mechanicky upra-

vit. Tenký řez vzorku (tloušťky přibližně 100 nm) byl vyroben mechanickým leštěním a následně 

odprašováním jeho materiálu iontovým svazkem. Obrázky mikroskopu HRTEM byly pořízeny
4
 použi-

tím mikroskopu JOEL 2010, jehož elektrony ve svazku dosahovaly energie 200 keV. Vzorek MoSi byl 

vystaven okolnímu prostředí, takže svrchní molybdenová vrstva zoxidovala. 

Byla zvolena právě kombinace prvků molybden a křemík, protože velký rozdíl v jejich hmot-

nosti značnou měrou přispívá k dobrému rozlišení TOF-LEIS spekter. Výsledek HRTEM analýzy je 

zobrazen i s popisem vrstev na obr. 3.4. 

 

 
Obr. 3.4: Snímek pořízený mikroskopem JOEL 2010 metodou HRTEM vzorku 3x(Mo/Si)/Mo na Si substrátu. 

Nad obrázkem je popsán materiál jednotlivých vrstev. [35] 

 

 

 Měření MoSi vzorku, synergie TOF-LEIS a DSIMS 3.3.2

Časová TOF-LEIS spektra MoSi vzorku a hloubkový profil DSIMS byly získány tak, jak je popsáno 

v odstavci 3.1. Jako projektily metody DSIMS byly použity argonové ionty o energii 800 eV. Proud 

svazku projektilů na vzorek dosahoval hodnoty 0,3 μA. Za použití TOF-LEIS iontového děla byl 

povrch MoSi vzorku sekvenčně ostřelován heliovými ionty o energii 2 keV a celkovém proudu svazku 

20 pA. Získaná časová spektra metody TOF-LEIS byla převedena na energiová spektra použitím 

programu LEISInt.  

Na obr. 3.5 jsou znázorněna všechna naměřená energiová spektra metody TOF-LEIS 

v závislosti na době odprašování vzorku ve formě bitmapy. Odstín šedé palety bitmapy je úměrný 

počtu detekovaných projektilů TOF-LEIS MCP detektorem. Světlejší odstín znamená v tomto případě 

větší četnost detekovaných projektilů. Vertikální řez bitmapou nám tak dá TOF-LEIS spektrum získa-

né po příslušné době odprašování. Horizontální řez bitmapou na souřadnici energie binární kolize 

𝐸1 = 𝑘𝐸0 představuje závislost koncentrace prvku ze svrchní atomové vrstvy vzorku na době odpra-

šování (obr. 3.5, přímka „na povrchu“).  

Jestliže je horizontální řez bitmapou veden v místě energie rozptýlených iontů 𝐸𝑥, která je o ně-

kolik stovek eV menší, než energie binární kolize projektilu 𝑘 ⋅ 𝐸0, výsledná časová závislost nese 

                                           
3
 Ing. Jaroslavem Sobotou, Csc., na Ústavu přístrojové techniky Brno. 

4
 Na Arizonské státní univerzitě v Phoenixu Ing. Radkem Roučkou, Ph.D.. 
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informaci o hloubkovém profilu
5
 z místa pod povrchem vzorku. Míra, z jaké hloubky pod povrchem 

vzorku projektily vylétávají, tzv. informační hloubka, je určena ztrátou jejich energie Δ𝐸 = 𝑘 ⋅ 𝐸0 −

𝐸𝑥 .  Uvažujeme-li model binární kolize, kdy zanedbáme rozdíl v brzdných účincích projektilu helia ve 

vrstvách molybdenu a křemíku a vezmeme-li v potaz tak malý úbytek energie tohoto projektilu, že 

energiová závislost jeho brzdného účinku může být aproximována jako 𝑆𝑖𝑛 ≈ 𝑆(𝐸0) během letu pro-

jektilu k jeho rozptylovému centru a 𝑆𝑜𝑢𝑡 ≈ 𝑆(𝑘𝐸0) během letu od něj (obr. 1.4), informační hloubka 

𝑥 je dána s využitím rovnic (2.1), (1.17) a publikace [37]: 

 
𝑥 = Δ𝐸 (

𝑘 𝑆(𝐸0)

cos 𝛼
+

𝑆 (𝑘 𝐸0)

cos 𝛽
)

−1

 , (3.1) 

kde 𝛼 je úhel dopadu svazku na vzorek a 𝛽 je úhel rozptylu projektilu vzhledem k normále povrchu 

vzorku. Pokud je informační hloubka metody TOF-LEIS ve vzorku větší, než tloušťka mixované 

vrstvy, informace rekonstruovaného hloubkového profilu je méně ovlivněna odprašováním argonový-

mi ionty, a tak je dosaženo lepšího hloubkového rozlišení.  

 
Obr. 3.5: Bitmapa vytvořená z  TOF-LEIS spekter naměřených kvazi-paralelně s metodou DSIMS. Spektra byla 

položena jedno za druhým tak, jak byla v čase naměřena. Intenzita šedé škály udává počet detekova-

ných rozptýlených projektilů. Diagonální světlejší pruhy představují signál z Mo vrstev, z nichž vylé-

távají rozptýlené projektily o vyšší energii. Horizontální čerchované přímky jsou vyneseny na souřad-

nicích energie binární kolize projektilu s molybdenem 𝑘𝐸0 = 1700 eV (přímka „na povrchu“) a 

souřadnici tzv. optimální energie 𝐸𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎𝑙 = 1400 eV (přímka „pod povrchem“). Na pravém okraji 

bitmapy je zobrazeno jedno vzorové TOF-LEIS energiové spektrum pro dobu odprašování 1,4 hodiny, 

tedy uprostřed 2. Mo vrstvy. [35] 

 

Ze simulací tohoto experimentu počítačovým programem SRIM, jejichž výsledek je zobrazen 

na obr. 3.6, bylo potvrzeno, že ionty helia pronikají výrazně hlouběji než argonové ionty. Trajektorie 

mixujících argonových iontů ve vzorku zasahují maximálně do hloubky 2/3 tloušťky svrchní moly-

                                           
5
 Horizontální řez bitmapou na souřadnici energie 𝐸𝑥 není přesný hloubkový profil materiálu – jen o něm ne-

se informaci a to ze dvou důvodů: Předně protože časová osa odprašování vzorku je na rozdíl od osy hloubky ve 

vzorku roztažena či smrštěna kvůli odlišnému koeficientu odprašování křemíku potažmo molybdenu argonovými 

ionty. A dále, protože brzdný účinek letícího projektilu závisí na materiálu, kterým aktuálně proniká, vztah mezi 

energií projektilu po rozptylu na vzorku a jeho maximálně dosaženou hloubkou ve vzorku není přímo úměrný, 

ale závisí na poměru drah projektilu, které urazí ve vrstvách molybdenu a křemíku (detailněji je tento problém 

řešen v odstavci 3.3.3.3). 

 

 

 



KAPITOLA 3: KVAZI-PARALELNÍ HLOUBKOVÉ PROFILOVÁNÍ  

 

 31 

bdenové vrstvy vzorku (obr. 3.6b), zatímco oblast trajektorií heliových projektilů je daleko větší (obr. 

3.6a) a spolehlivě pokryje první rozhraní vrstev Mo/Si i Si/Mo, aniž by k nim pronikl jakýkoliv pro-

jektil argonu. Hraje zde roli jak počáteční energie projektilů, tak jejich hmotnost a samozřejmě i jejich 

počet, který je výrazně menší v případě měření metodou TOF-LEIS než DSIMS. 

 

 
Obr. 3.6: Výsledky simulací programu SRIM dopadu a) He

+
 o 𝐸0 = 2 keV  a b) Ar

+
 o 𝐸0 = 0,8 keV  na vzorek 

MoSi. Heliové projektily mají ve vzorku výrazně vyšší střední délku trajektorie než argonové, a tak 

jsou schopny nést informaci ještě před jejím znehodnocením argonem. 

 

Můžeme zde proto najít jakousi hodnotu energie vedení řezu v TOF-LEIS bitmapě 𝐸𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎𝑙, pro 

kterou je dosaženo nejlepšího rozlišení hloubkového profilu (obr. 3.5, přímka „pod povrchem“).  

Jestliže vedeme řez v místě energie 𝐸𝑥 < 𝐸𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎𝑙, rozlišení hloubkového profilu nám zhoršují mno-

honásobné kolize TOF-LEIS rozptýlených projektilů, zatímco pokud je hloubkový profil získán řezem 

o energii 𝐸𝑥 > 𝐸𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎𝑙, pak je ovlivněn mixováním atomů na povrchu vzorku argonovými projektily. 

Protože byl MoSi vzorek vystaven okolnímu prostředí, první nejsvrchnější molybdenová vrstva 

byla znehodnocena přítomností kyslíku, uhlíku apod. (obr. 3.4 a obr. 3.5). Proto byla vybrána druhá 

molybdenová vrstva k názorné demonstraci energiových řezů TOF-LEIS bitmapou z obr. 3.5. Výsle-

dek je prezentován na obr. 3.7. 

 

 
Obr. 3.7: Výsledky energiových řezů TOF-LEIS bitmapou v místě druhé molybdenové vrstvy pro výše popsané 

energie rozptýlených projektilů 𝐸𝑥. [35] 

 

Energiový řez TOF-LEIS bitmapou vedený energií  𝐸𝑥 = 1400 eV druhou molybdenovou vrst-

vou vykazuje pík (značící přítomnost molybdenu), jehož vrchol je značně zploštělý. Jestliže porovná-

me energiové řezy pro jiné energie s tímto řezem, jejich píky jsou více zaostřené, bez plošiny a s okraji 
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méně příkrými. Hloubkové profily zkonstruované energiovými řezy vedenými mezi energiemi 

1400 eV a 1700 eV jsou znehodnoceny jevem mixování, zatímco hloubkové profily pro energie 

𝐸𝑥 < 1400 eV jsou znehodnoceny jevem troušením energie projektilů a jeho mnohonásobnými koli-

zemi.  Můžeme tedy považovat 𝐸𝑥 = 1400 eV za optimální energii vedení řezu 𝐸𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎𝑙.  

Detailnější popis tohoto experimentu včetně porovnání optimálního TOF-LEIS energiového ře-

zu s odpovídajícím DSIMS hloubkovým profilem byl publikován v [35]. 

 

 Korekce TOF-LEIS hloubkového profilu 3.3.3

Jak je napsáno v poznámce pod čarou 5 na straně 30, energiový řez TOF-LEIS bitmapou není přesnou 

závislostí koncentrace prvku na hloubce ve vzorku. Obsahuje informaci o rozložení materiálu ve 

vzorku s nepřesně stanovenou informační hloubkou. Eliminací zmíněné nepřesnosti se zabývá tato 

podkapitola. 

Protože počáteční uspořádání vzorku (především tloušťka jednotlivých vrstev) a podmínky při 

experimentu obecně nejsou vždy známé, k hlubšímu výzkumu procesů v odprašovaném vzorku byly 

s výhodou použity počítačové simulace, které mohou také přispět k přesnějšímu odhadu tloušťky 

jednotlivých vrstev vzorku (detailněji v [20]). 

 

3.3.3.1 Kód TRBS 

Počítačový simulační program TRBS dokáže modelovat interakce projektilů s povrchem vzorku. Jako 

vstupní data jsou použity hodnoty popisující počáteční konfiguraci experimentu odprašování vzorku 

projektily. Jako výstup pak obdržíme hloubkovou a úhlovou distribuci všech částic a energiové spek-

trum zpětně odražených projektilů.  

Kód tohoto programu byl vyvinut na univerzitě Johannese Keplera v rakouském Linzi pány 

Biersackem, Steinbauerem a Bauerem. Je založen na statistickém přístupu metody Monte Carlo, což 

skýtá velké výhody ohledně jeho rychlosti, která je mnohonásobně větší, než u jiných simulačních 

programů používajících k výpočtům rozptylu projektilů přístup molekulární dynamiky. Srážky projek-

tilů s terčovými atomy jsou počítány použitím univerzálního ZBL potenciálu (rov. (1.13) a rov. 

(1.14)). Jeho fyzikální model je popsán v [15]. 

 

3.3.3.1.1 Grafické rozhraní TRBS, simulace odprašování 

Kód TRBS nedisponuje grafickým rozhraním. Všechna vstupní data jsou proto dávkována po-

mocí textového souboru. Výstup programu je v průběhu výpočtu vypisován v konzoli systému. 

V našem případě nastala nutnost spouštět mnoho (až stovky) simulací s různými vstupními parametry. 

Šlo nám především o zmenšující se tloušťku svrchní vrstvy jako simulace odprašování vzorku argono-

vými projektily. Proto jsem vyvinul dávkovací počítačový program TRBS setup (obr. 3.8), který je 

schopen automaticky generovat vstupní data souboru TRBS.IN pro kód TRBS a spouštět jeho výpo-

čty. Navíc, díky svému grafickému rozhraní, zadávání simulací značně zpřehledňuje a zjednodušuje. 

Naprogramoval jsem jej v integrovaném vývojovém prostředí Delphi 7. 

Program je pomyslně rozdělen na dvě části. Horní slouží pro zadávání různých parametrů TRBS 

simulací, jejichž význam se po najetí ukazatelem zobrazí v textovém poli. Levý panel horní části 

umožňuje zadat počet simulací, krok odprašování vzorku, dle něhož se bude ztenčovat svrchní vrstva 

vzorku a také případně zvolit tloušťku mixované svrchní vrstvy. Ve spodní části programu jsou ve 

sloupcích tabulky zobrazeny parametry jednotlivých vrstev vzorku. První sloupec zleva uchovává 
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hodnoty pro svrchní vrstvu vzorku, následující sloupce jsou pro sousední vrstvy z větší hloubky pod 

povrchem vzorku. Parametry všech vrstev je možné v tabulce modifikovat. 

 

 
Obr. 3.8: Snímek obrazovky programu TRBS setup, který dávkuje simulační program TRBS vstupními daty a 

řídí jeho spouštění. 

 

K tomu, abychom mohli porovnat simulovaná spektra s kvazi-paralelně naměřenými přesněji, 

musí být do simulačního procesu zaveden model odprašování materiálu vzorku a efekt mixování 

vlivem odprašování. Sám program TRBS není schopen simulovat jakýkoliv úbytek materiálu vzorku. 

Řeší jen kinematiku projektilů. Jednoduchý model mixování můžeme zavést prostřednictvím progra-

mu TRBS setup.  

Uvažujme tedy jakýsi kontejner o stanoveném neměnném rozměru 𝑇𝑎, který reprezentuje mixo-

vanou vrstvu prvku 𝑎 o počáteční hustotě 𝜌𝑎,0 a leží vždy na povrchu vzorku, tedy na přilehlé vrstvě 

obsahující prvek 𝑏 o počáteční hustotě 𝜌𝑏,0 (ilustrace na obr. 3.9). Podíl 𝐹𝑎 počtu atomů prvku 𝑎 ku 𝑏 

v mixované vrstvě je pro 𝑗-tý krok numerického výpočtu počítán následně: 

 𝐹𝑎,𝑗 =
𝐹𝑎,(𝑗−1)𝑇𝑎 + 𝐹𝑏Δ𝑇

𝑇𝑎 + Δ𝑇
, (3.2) 

kde podíl 𝐹𝑏 značí podíl atomů prvku 𝑎 ku 𝑏 v přilehlé vrstvě a Δ𝑇 je tloušťka odprášené vrstvy, 

o kterou se v následujícím kroku rozměr přilehlé vrstvy 𝑇𝑏 sníží. Tedy 

 Δ𝑇 = Δ𝑠[1 + 𝐹𝑎,𝑗(𝑅𝑠𝑟 − 1)]. (3.3) 

Výsledná hustota prvku 𝑎 v mixované vrstvě může být spočtena následně: 

 𝜌𝑎,𝑗 = 𝐹𝑎,𝑗𝜌𝑎,0 + (1 − 𝐹𝑎,𝑗)𝜌𝑏,0. (3.4) 

 

 
Obr. 3.9: Schematický nákres k modelu odprašování implementovaného do programu TRBS setup. 

 

 

𝑇𝑎 

𝜌𝑏 ,𝐹𝑏  
Δ𝑇 

 
𝜌𝑎,𝐹𝑎 
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Program TRBS setup v sobě zahrnuje možnost vzít v potaz různé odprašovací koeficienty obou 

zúčastněných prvků (v rovnici (5.1) vyjádřen jako jejich poměr 𝑅𝑠𝑟). Hodnota Δ𝑠 je pak tloušťka 

odprášené vrstvy v případě, že koeficienty obou prvků se shodují (tedy 𝑅𝑠𝑟 ≡ 1).  

Model mixování implementovaný v programu TRBS setup je omezen počtem zahrnutých prvků. 

Více než dva různé prvky není schopen mixovat. 

 

3.3.3.2 Porovnání TRBS simulací s experimentálními výsledky 

TOF-LEIS 

 Výsledky TOF-LEIS měření vzorku MoSi, jež je popisováno v podkapitole 3.3.2, nejsou příliš vhod-

né k porovnávání se simulacemi kódu TRBS. Získaná TOF-LEIS spektra (viz obr. 3.5) jsou i přes 

veškeré úsilí zašuměná a poměr tlouštěk vrstev molybdenu a křemíku je značně nevyhovující, protože 

mezera mezi pruhy signálu molybdenu v TOF-LEIS bitmapě je příliš malá, a tak se tzv. „Mo pruhy“, 

zejména v oblasti nižších energií, částečně překrývají. 

Byl proto připraven nový MoSi vzorek. Jednotlivé vrstvy 20×Mo(3,3 nm)/Si(11 nm) byly stří-

davě deponovány použitím RF magnetronového napařování v rámci spolupráce s Ústavem přístrojové 

techniky v Brně na křemíkový substrát pokrytý nativním oxidem. Tento vzorek bohužel nebyl podrob-

en HRTEM analýze tak jako předchozí MoSi vzorek, ale požadovaný poměr tlouštěk Mo/Si vrstev byl 

ověřen rentgenovou reflektometrií a metodou RBS. 

Samotné měření tohoto nového MoSi vzorku bylo provedeno kvazi-paralelně podobně, jako je 

popsáno v odstavci 3.1. Pro průběh měření však byly zvoleny vhodnější parametry. Energie primár-

ních heliových iontů metody TOF-LEIS byla 𝐸0 = 5 keV  a jejich proud ∼ 0,4 nA. Vzorek byl po-

stupně odprašován argonovými ionty metody DSIMS o energii 0,5 keV a proudu ∼ 0,2 μA. Doba 

měření jednoho TOF-LEIS spektra byla 100 s. Pak následovalo odprašování a analýza metodou 

DSIMS rovněž po dobu 100 s. Její výsledky jsou prezentovány a diskutovány v odstavci 3.3.4. Tento 

cyklus se automaticky opakoval šedesátkrát. 

Časová osa výsledných TOF-LEIS spekter byla převedena na energiovou v programu LEISInt 

spolu s odpovídající úpravou intenzity spekter. Výsledná TOF-LEIS energiová spektra jsou zobrazena 

ve formě TOF-LEIS bitmapy zde na obr. 3.10a. Experimentální TOF-LEIS výsledky byly porovnány 

s TRBS simulacemi (obr. 3.10b, obr. 3.10c), jejichž vstupní parametry víceméně odpovídají experi-

mentální konfiguraci.  

Hlavní důvod odlišnosti simulovaných spekter od experimentálních může být v nepřesně zvole-

ném elektronovém brzdném účinku 𝑆𝑒(𝐸) simulace. V režimu nízkých energií je přesné určení brzd-

ného účinku různých kombinací projektilů a terčových atomů velice obtížné [38]. Brzdný účinek navíc 

závisí na meziatomových vazbách atomů. U mnoha sloučenin se konečný 𝑆𝑒(𝐸) řídí Braggovým 

pravidlem (rov. (1.20)), avšak zejména u sloučenin kyslíku či vodíku je rozdíl v brzdném účinku 

projektilu až 20% [39]. Valenční elektrony atomů přispívají k hodnotě 𝑆𝑒(𝐸) nejvíce. Proto bude 

brzdný účinek záležet na jejich orbitalech, které bývají u sloučenin jiné, než u jednoprvkové látky.  

Kód TRBS naštěstí umožňuje násobit svůj vnitřní tabelovaný 𝑆𝑒(𝐸) korekčním faktorem brzd-

ného účinku elektronů 𝑐𝑓, jehož implicitní hodnota je 𝑐𝑓 = 1. V konečném důsledku korekční faktor 

𝑐𝑓 ovlivňuje sklon „Mo pruhů“ na TOF-LEIS bitmapě. Čím větší hodnota korekčního faktoru 𝑐𝑓 je, 

tím větší je i síla zpomalující letící heliové projektily vzorkem a tím menší bude jejich konečná ener-

gie 𝐸1.  Ve výsledné TOF-LEIS bitmapě budou pak v tomto případě „Mo pruhy“ strmější. 

Levou hranici „Mo pruhů“ tvoří detekované heliové projektily, které proletěly křemíkovou vrst-

vou vzorku, odrazily se od atomu molybdenu a zase letěly křemíkem nazpět. Podle jejich skonu je 

tedy možné stanovit brzdný účinek helia v křemíku. Na obr. 3.10a je žlutě znázorněna linie hranice 
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prvního „Mo pruhu“. Víme, že tloušťka křemíkové vrstvy je 11 nm. Protože energie projektilu závisí 

na vzdálenosti, kterou urazí v daném materiálu, můžeme tuto vzdálenost znázornit na obou osách 

TOF-LEIS bitmapy. Na horizontální ose nám tuto vzdálenost určuje vrchol prvního „Mo pruhu“, kdy 

se na povrchu vzorku začínají objevovat atomy molybdenu. Uvědomíme-li si vztah mezi ztrátou 

energie projektilu při jeho letu křemíkem a délkou jeho trajektorie (3.1), můžeme tuto vzdálenost 

vyznačit i na vertikální ose bitmapy. Známe tedy energiovou ztrátu projektilu Δ𝐸 = 1,3 keV  i tloušť-

ku vrstvy 𝑥 = 11 nm. Z výpočtů nám vyšlo, že brzdný účinek elektronů atomů křemíku na heliové 

projektily by měl být v tomto případě 2,4krát větší, než ten používaný programem TRBS. Porovnáním 

simulace a experimentu však stanovuji 𝑐𝑓 = 1,9, protože při této hodnotě je největší shoda obou 

bitmap. K podobné korekci (𝑐𝑓 = 2) došla i výzkumná skupina pod vedením prof. dr. Petera Bauera 

v TRBS simulaci experimentu rozptylu heliových projektilů na titanové vrstvě [40]. 

 

 
Obr. 3.10: Porovnání a) naměřených spekter TOF-LEIS na MoSi vzorku prezentovaných ve formě bitmapy 

s TRBS simulacemi, ve kterých byl zaveden model mixované vrstvy c) a se spektry simulace bez toho-

to modelu b). Diagonální pruhy na těchto bitmapách (tzv. „Mo pruhy“) tvoří detekovaný signál He 

projektilů, které byly rozptýleny na Mo vrstvě. Signál He projektilů rozptýlených od křemíkových 

atomů se objevuje pod hranicí 𝐸 𝐸0⁄ ≤ 0.58. Poměr rychlosti odprašování Mo/Si argonem byl zane-

dbán (𝑅𝑠𝑟 = 1). Počáteční energie heliových projektilů 𝐸0 = 5 keV . 

 
Na obr. 3.10b můžeme vidět TOF-LEIS bitmapu tvořenou z celkem 462 nasimulovaných spek-

ter programem TRBS. Hodnota korekčního faktor brzdného účinku elektronů 𝑐𝑓 byla zvolena podle 

sklonu „Mo pruhů“ z experimentálního měření (obr. 3.10a) na 𝑐𝑓 = 1,9. Spektra na obr. 3.10c se liší 

od těch na obr. 3.10b zavedením 2 nm tlusté mixované vrstvy na povrchu vzorku do vstupních soubo-

rů simulací. Mixování molybdenových a křemíkových atomů ve vrstvě bylo imitováno za použití 

jednoduchého modelu popsaného rovnicemi (3.2) a (3.3) a programu TRBS setup (podkapitola 

3.3.3.1.1). 

 

3.3.3.3 Konverze energie rozptýlených projektilů na hloubku ve vzorku 

Brzdný účinek projektilu během jeho průletu molybdenem je jiný, než při jeho průletu křemíkem. 

Proto nám horizontální řez TOF-LEIS bitmapou v místě energie 𝐸𝑥 nedá přesný hloubkový profil 

vzorku, ale dostaneme signál projektilů o stejné koncové energii 𝐸𝑥. Přesto je ale možné hloubkový 

profil z TOF-LEIS bimtapy částečně rekonstruovat. V této podkapitole budou uvedeny dvě možné 

cesty konverze energiového řezu na hloubkový profil vzorku. 
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3.3.3.3.1 Konverze za použití metody detekce hran 

Užitím rovnice (3.1), která je rozvedena pro dvousložkový vzorek MoSi, za podmínek zmíněných 

v podkapitole 3.3.2 a předpokladu, že každý projektil prodělá pouze jednu kolizi s terčovým atomem 

(mnohnásobné rozptyly a s tím související brzdný účinek jader 𝑆𝑛(𝐸) jsou zanedbány) a že atomy 

z odlišných vrstev vzorku se navzájem nemíchají, dostáváme rovnici: 

 
Δ𝐸𝑥(𝑅𝐸) = 𝑥𝑆𝑖𝑅𝐸 (

𝑆𝑒,𝑆𝑖(𝐸0)

cos𝛼
+

𝑆𝑒,𝑆𝑖(𝐾𝑀𝑜𝐸0)

cos 𝛽
) 

+𝑥𝑆𝑖(1 − 𝑅𝐸) (
𝑆𝑒,𝑀𝑜(𝐸0)

cos 𝛼
+

𝑆𝑒,𝑀𝑜(𝐾𝑀𝑜𝐸0)

cos 𝛽
), 

(3.5) 

kde 𝑅𝐸 = Δ𝐸𝑆𝑖 Δ𝐸𝑆𝑖 + Δ𝐸𝑀𝑜⁄  je poměr energiových ztrát projektilu během jeho průletu křemíkem 

Δ𝐸𝑆𝑖 a molybdenem Δ𝐸𝑀𝑜. Veličina 𝑥𝑆𝑖 reprezentuje zvolenou hloubku v křemíkové vrstvě (získanou 

z rov. (3.1)), tj. jak hluboko do vzorku chceme „vidět“ a odpovídá počáteční souřadnici energie vedení 

řezu 𝐸𝑥.  

Poměr 𝑅𝐸 je pro každý krok výpočtu vedení řezu stanoven z předchozí hodnoty poměru 

Δ𝐸𝑆𝑖 (Δ𝐸𝑆𝑖 + Δ𝐸𝑀𝑜)⁄  určeného z bitmapy na obr. 3.11. a mění se s každým krokem numerického 

výpočtu. Hloubka 𝑥𝑆𝑖 musí zůstat konstantní po celý průběh numerického výpočtu řezu. Proto je 

jedinou proměnnou ve výpočtu Δ𝐸𝑥(𝑅𝐸), které nám říká kudy vést řez. 

 
Obr. 3.11: Ukázka vedení možného řezu bitmapou simulací rozptylu projektilů helia na vzorku MoSi (červená 

čára). Řez neoznačuje projektily se stejnou energií, ale projektily helia, které dosáhnou stejnou ma-

ximální hloubku ve vzorku. 

 

Konkrétní hodnoty všech brzdných účinků uvedených v rov. (5.1) byly dosazeny s využitím kó-

du TRBS. Jelikož z obr. 1.4 pro projektily všech energií vyplývá, že 𝑆(𝐸)𝑒,𝑆𝑖 < 𝑆(𝐸)𝑒,𝑀𝑜 (projektil 

ztrácí více energie během svého letu vrstvou molybdenu, než vrstvou křemíku), horizontální řez 

bitmapou, označen jako 𝐸𝑥 na obr. 3.11, během svého průniku „Mo pruhem“ jde dolů směrem 

k nižším energiím. 

K tomu, abychom na bitmapě z obr. 3.11 oddělili oblast projektilů odražených od molybdenu 

jednonásobně od oblasti projektilů odražených mnohonásobně a také od oblasti projektilů odražených 

od křemíků, a tak co nejpřesněji určili 𝑅𝐸 pro každý krok výpočtu, byla použita metoda detekce hran 

bitmapy Canny [41]. Výsledné hranice oblastí jsou patrné na obr. 3.11 jako bílé linie. Nutnost detekce 
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hranic oblastí představuje hlavní problém této metody. Jestliže máme naměřená data hodně znehodno-

cena šumem, pak ne vždy algoritmus pozná hranice oblastí správně a tato metoda se stane nespolehli-

vou. Proto našla uplatnění i následující metoda převodu, která je vhodná zejména pro měřená spektra. 

 

3.3.3.3.2 Konverze dle intenzit pixelů bitmapy 

Řez bitmapou naznačen červenou linií na obr. 3.11 proniká „Mo pruhem“ na dvou místech. Projektily, 

jejichž konečná energie odpovídá souřadnici levého průniku, letí skrze křemíkovou vrstvu, prodělají 

kolizi s molybdenovým atomem a pak letí zpět křemíkem ven ze vzorku. Proto bude jejich brzdný 

účinek elektronů na projektily mít hodnotu 𝑆𝑒 = 𝑆𝑒,𝑆𝑖. Všimněme si, že jas všech pixelů bitmapy nad 

tímto místem průniku je velmi nízký. Naproti tomu projektily, jejichž konečná energie odpovídá 

souřadnici druhého průniku linie řezu „Mo pruhem“ letěly pouze molybdenovou vrstvou a odrazily se 

od atomu molybdenu. Proto je jejich 𝑆𝑒 = 𝑆𝑒,𝑀𝑜. Všimněme si, že střední hodnota jasu pixelů bitmapy 

nad tímto druhým průnikem je nyní výrazně větší.  

Po promyšlení těchto dvou případů tedy můžeme učinit závěr, že hloubka, z které projektil 

o dané konečné energii letí směrem ze vzorku, je nepřímo úměrná součtu intenzit pixelů nad místem 

detekce tohoto projektilu v TOF-LEIS bitmapě. Zevšeobecněním této myšlenky dojdeme k následují-

címu algoritmu vedení řezu v TOF-LEIS bitmapě, který shrnuje uvedené poznatky zavedením matice 

kontur řezů bitmapy  𝐃 o rozměrech TOF-LEIS bitmapy 𝐼 × 𝐽: 

 
𝐃 = ∑ ∑ (1 − 𝐈𝑖,𝑗−𝑘)Δ𝑆𝑖 + 𝐈𝑖,𝑗−𝑘Δ𝑀𝑜 ,

𝑁(𝐸𝑥)

𝑘=𝑁(𝐸0)𝑖,𝑗

 (3.6) 

kde 𝑖, 𝑗 jsou souřadnice matice 𝐃, 𝐈 je matice naměřených TOF-LEIS dat normovaných k jedničce, 

𝑁(𝐸0), 𝑁(𝐸𝑥) značí vertikální souřadnice bitmapy odpovídající energiím 𝐸0, 𝐸𝑥 a poměr hloubky ve 

vzorku na pixel bitmapy vypočtený z brzdných účinků na projektil je označen jako Δ𝑀𝑜 pro molybden 

a Δ𝑆𝑖 pro křemík. Hodnoty řádku matice 𝐃𝑖 pro řez 𝐸𝑥 ∝ 𝑗 nám pak dají hodnoty konkrétních souřad-

nic pixelů pro vedení řezu v TOF-LEIS bitmapě na počáteční souřadnici 𝐸𝑥 ∝ 𝑗. Pokud vezmeme 

v úvahu „Mo pruh“, pak v prvním přiblížení předpokládáme, že intenzita pixelů naměřených hodnot 

matice 𝐈 je přímo úměrná koncentraci molybdenu ve vzorku. Jelikož se jedná o binární systém, kon-

centraci křemíku odpovídají hodnoty 1 − 𝐈.  

Na obr. 3.12 jsou prezentovány výsledky korekce hloubkového profilu na základě intenzit pixe-

lů TOF-LEIS bitmapy. Obr. 3.12a zobrazuje originální bitmapu, která je v obr. 3.12b zkroucena podle 

tvaru řezů počítaných použitím rov. (5.1) (obr. 3.12a, zelená přerušovaná linie) tak, aby řezy hloubko-

vých profilů touto bitmapou byly přímky rovnoběžné s horizontální osou. Porovnání přímého energio-

vého řezu s korigovaným řezem hloubkového profilu je provedeno na obr. 3.12c. 

Poměr tloušťky vrstvy molybdenu k tloušťce křemíkové vrstvy je 0,3. Šířka molybdenového pí-

ku v korigovaném hloubkovém profilu je menší než jeho šířka v originálním přímém řezu (obr. 3.12c). 

Korigovaný hloubkový profil je proto ve větší shodě s výše zmíněným poměrem. Bohužel, protože 

dochází při měření vzorku k mnohonásobným kolizím projektilu, průběh korigovaného hloubkového 

profilu (obr. 3.12c) stále není přesnou závislostí koncentrace molybdenu ve vzorku. Odstranění pozadí 

mnohonásobných kolizí v TOF-LEIS spektrech je předmětem dalšího výzkumu na ÚFI. První korekce 

tohoto typu jsou diskutovány dále v textu. 

Diskutovaný model korekce byl aplikován také na výstup TRBS simulace dopadu heliových 

iontů na MoSi multivrstvu. Výsledná spektra jsou zobrazena ve formě bitmapy na (obr. 3.13a). To, jak 

budou velké úhly sklonu obou stran „Mo pruhu“ (obr. 3.13a), je ovlivněno velikostmi brzdných účin-

ků elektronů na projektil. Tedy velikost 𝑆𝑒,𝑆𝑖 ovlivňuje sklon levé strany „Mo pruhu“, který je na obr. 
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3.13a vyznačen úhlem 𝛾𝑙, zatímco sklon pravé strany – úhel 𝛾𝑟 – je určen buď jen velikostí 𝑆𝑒,𝑀𝑜 nebo 

váženým průměrem obou brzdných účinků. Obecně vzato platí, že 𝑆𝑒,𝑆𝑖 ≠ 𝑆𝑒,𝑀𝑜, z čehož vyplývá, že 

𝛾𝑙 ≠ 𝛾𝑟. Tato nerovnost způsobuje postupné rozšiřování „Mo pruhu“ spolu s klesající energií 𝐸𝑥 

vedení řezu bitmapou (rostoucí hloubkou řezu), což negativně ovlivňuje hloubkové rozlišení. Tento 

efekt byl úspěšně potlačen pomocí korekce hloubkového profilu podle intenzit pixelů bitmapy 

(viz obr. 3.13b), kde jsou oba úhly 𝛾𝑙 a 𝛾𝑟 téměř shodné. 

 

 
Obr. 3.12: Porovnání originální naměřené TOF-LEIS bitmapy a) a její korigované verze b). Korekce byla prove-

dena dle velikosti intenzity pixelů bitmapy. Původní a výsledný profil jsou vzájemně porovnány v c). 

Řez je veden v místě souřadnice optimální energie 𝐸𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎𝑙 . Vedení obou řezů je příslušnou barvou 

vyznačeno na a). Modrým obdélníkem na c) je pro porovnání znázorněna velikost molybdenové vrst-

vy při zanedbání odprašovacích koeficientů (počítáno jako 1 3⁄  vzdálenosti píků intenzit „Mo pru-

hů“). 

 

Horizontální řez originální (obr. 3.13a) a korigované (obr. 3.13b) bitmapy byly vzájemně po-

rovnány na obr. 3.13c. Hloubkový profil původem z korigované bitmapy (vyznačený modrou linií) 

přesněji znázorňuje závislost koncentrace molybdenových atomů na hloubce ve vzorku. Jediným 

problémem tak zůstávají několikanásobné srážky heliových projektilů (vyznačeno na obr. 3.13b), které 

ovlivňují tvar výsledného řezu hloubkového profilu.  

Více se o mnohonásobných srážkách můžeme dovědět opět ze simulací. Kód TRBS  však neu-

možňuje jakoukoli aditivní filtraci dat, protože jeho výstupem nejsou informace o jednotlivých odra-

žených projektilech, ale jen jakýsi celkový statistický souhrn. K tomu, abychom v TOF-LEIS spek-

trech oddělili signál projektilů, které prodělaly mnohonásobnou kolizi, od signálu projektilů jen 

jedenkrát odražených, proto potřebujeme jiný sofistikovanější simulační kód. Využil jsem proto kód 

CDLS (angl. Classical Dynamics LEIS Simulator) [42], který naprogramoval v programovacích jazy-

cích C a C++ v unixovém prostředí během svého doktorského studiu na ÚFI Ing. Tomáš Matlocha a 

jehož výsledky byly publikovány v [43]. 

b) a) 

c) 



KAPITOLA 3: KVAZI-PARALELNÍ HLOUBKOVÉ PROFILOVÁNÍ  

 

 39 

 

 
Obr. 3.13: Na bitmapě neupravených simulovaných energiových TOF-LEIS spekter programem TRBS a) jsou 

označeny úhly sklonu „Mo pruhu“ 𝛾𝑙 a 𝛾𝑟. Energiová osa bitmapy a) je konvertována na osu hloubky 

podle intenzit pixelů bitmapy v b), kde je označena i oblast mnohonásobně rozptýlených projektilů. 

Intenzity obou barevně rozlišených horizontálních řezů bitmapou jsou znázorněny v podobě hloub-

kového profilu na c). 

 
Na obr. 3.14 jsou zobrazena energiová spektra rozptylu projektilů na povrchu vzorku jako vý-

sledek jediné CDLS simulace TOF-LEIS experimentu kolmého dopadu 5 ⋅ 107 heliových projektilů 

o energii 𝐸0 = 5 keV  na molybdenový substrát, přičemž ve výsledných spektrech jsou zachyceny 

rozptýlené projektily pod úhlem 𝜃 = 152° ± 5°.  

 
Obr. 3.14: Simulovaná spektra (kódem CDLS) rozptylu iontů helia o 𝐸0 = 5 keV  na povrchu molybdenového 

vzorku znázorňující jejich energiovou distribuci v závislosti na daném hloubkovém intervalu rozptylu 

projektilů ve vzorku. Jde o typické energiové rozložení při průchodu částic hmotou. 

 

Výstupní soubor kódu CDLS obsahuje mnoho informací o každém rozptýleném projektilu (údaj 

o délce trajektorie během interakce projektilu se substrátem, počtu jeho kolizí s atomy substrátu, 

konečném prostorovém úhlu a energii projektilu při jeho letu ze vzorku a jeho maximální dosažené 

hloubce ve vzorku). Známe-li tyto údaje, můžeme filtrovat zpětně odražené projektily hélia podle 

jejich maximální hloubky průniku do vzorku. To je znázorněno na obr. 3.14, kde každé ze šesti spekter 

představuje energiovou distribuci zpětně odražených projektilů v  hloubkovém intervalu vzorku o šířce 

Δ𝑑 = 3 Å. 

S rostoucí hloubkou vzorku klesá energie detekovaných projektilů. Projektily zpětně odražené 

nejblíže povrchu vzorku tak dají vzniknout žlutě vykreslenému energiovému spektru. Je to spektrum 

s výrazným, poměrně intenzivním píkem projektilů, z nichž většina prodělala binární kolizi. Jeho 
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prodloužená levá část (tzv. nízkoenergiový „ocas“), zachycující projektily převážně mnohonásobně 

odražené, je relativně malá. Většina z projektilů napravo od hlavního píku (tzv. vysokoenergiový 

„ocas“) prodělala tzv. dvojnásobný rozptyl, kdy je jejich konečná energie větší, než 𝐸1 spočtená dle 

vztahu (1.4).  

Na tvarech spekter je zřetelné, že poměr velikostí obsahů hlavních rozptylových píků k obsahu 

„ocasů“ spekter klesá s rostoucí hloubkou ve vzorku, pro kterou jsou spektra filtrována. Jestliže by-

chom tedy znali tento poměr v závislosti na hloubce ve vzorku, dokázali bychom určit přibližné množ-

ství mnohonásobných srážek v libovolné hloubce vzorku. K tomu, abychom se zbavili signálu mnoho-

násobně odražených projektilů, by tedy stačilo vystihnout charakteristické rysy nasimulovaných 

spekter projektilů z různých hloubkových intervalů.  

Vezměme tedy jako ilustrativní příklad jednoduchý model redukce mnohonásobných kolizí ve 

spektru, k jehož vysvětlení využiji schéma na obr. 3.15. Rozptyl částic v hloubkovém intervalu vzorku 

Δ𝑑 nám dá podle obr. 3.14 spektrum, které se skládá z hlavního píku převážně jednonásobně odraže-

ných projektilů, jehož pološířka je definována velikostí brzdného účinku elektronů v materiálu, a jeho 

„ocasu“, tedy těch projektilů, které prodělaly více kolizí ať už s elektrony nebo s jádry hlouběji ve 

vzorku.  

 
Obr. 3.15: Schéma k objasnění zjednodušené redukce mnohonásobných kolizí. Modře je vyznačeno časové 

TOF-LEIS spektrum. Ve směru šipky ukazující vpravo je pak naznačen náš očekávaný ideální výsle-

dek. Křivky 𝑐𝑛 jsou aproximace nízkoenergiových „ocasů“ hlavních píků spekter 𝑎𝑛. 

 
Na obr. 3.15 jsou označeny intenzity 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3 …𝑎𝑛  modelového spektra odpovídající přísluš-

ným energiím rozptýlených projektilů 𝑒1, 𝑒2, 𝑒3 …𝑒𝑛. Nejsou to však příspěvky signálu projektilů 

pouze jednonádobně rozptýlených, ale jsou zde zahrnuty i mnohonásobně rozptýlené projektily. Na-

šim úkolem je tedy oba signály oddělit. Po vhodném proložení nízkoenergiových „ocasů“ píků expo-

nenciálními křivkami 𝑐𝑛 a jejich následným odečtením od zbytku signálu spektra dostáváme přibližný 

výsledek, tedy pouze jednonásobně odražené projektily. Jejich příspěvky 𝑏𝑛 v čase 𝑛 budou mít hod-

notu: 

 
𝑏𝑛 = 𝑎𝑛 − 𝑡∑𝑏𝑖−1

𝑛

𝑖=0

exp (−
𝑛 − 𝑖

𝑢
), (3.7) 

kde 𝑡 je poměr velikosti „ocasu“ vzhledem k dané intenzitě 𝑎𝑛, 𝑢 je koeficient útlumu, který určuje 

tvar exponenciály a závisí na velikosti brzdného účinku projektilů ve vzorku a 𝑖 je počet příspěvků 

z vrstev blíže povrchu vzorku. 

Výsledek aplikace této rovnice (s dosazenými koeficienty 𝑡 = 0,15 a 𝑢 = 8) na nasimulovaná 

data programem TRBS je na obr. 3.16b, přičemž na obr. 3.16a můžeme vidět původní data simulace 
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experimentu této kapitoly, kdy se 4 ⋅ 108 projektilů helia o energii 𝐸0 = 5 keV  rozptýlí pod úhlem 

𝜃 = 152° na vzorku materiálu vrstev MoSi o poměru tlouštěk Mo/Si = 11 nm 3,3⁄ nm.  

 
Obr. 3.16: Porovnání a) TRBS simulace kolmého dopadu heliových projektilů o energii 𝐸0 = 5 keV na MoSi 

multivrstvu (poměr tlouštěk vrstev Si Mo⁄ = 11 nm ⁄ 3,3 nm) s b) toutéž simulací upravenou dle 

modelu (obr. 3.15) odečtením příspěvků mnohonásobně odražených projektilů (dle rovnice (5.1)). Na 

c) byla energiová osa LEIS bitmapy b) převedena na osu hloubky ve vzorku dle vztahu (3.6). Z těchto 

tří bitmap jsou vertikálními řezy získána energiová spektra d) a horizontálními řezy hloubkové profi-

ly e) v příslušných barvách. V grafu e) je šířka píků porovnána se skutečným rozměrem molybdenové 

vrstvy. 

 

Z upravené LEIS bitmapy obr. 3.16b je patrné znatelné vyrovnání intenzity Mo „pruhu“ a oblast 

mnohonásobného rozptylu je jednolitější s výraznějším ohraničením, což potvrzují i tvary energiových 

spekter z hloubky 10,5 nm pod povrchem (vertikální řezy barevně označeny na obr. 3.16a a obr. 

3.16b), které jsou vykresleny příslušnou barvou na obr. 3.16d. Takový tvar lépe vystihuje skutečnou 

koncentraci molybdenu ve vrstvě. Na obr. 3.16d  je ještě pro ilustraci znázorněn i 10krát zvětšený tvar 

jedné z mnoha exponenciálních křivek mnohonásobných rozptylů jednoho bodu spektra. Hodnota 

obsahu všech exponenciál byla od původního spektra odečtena.  

Následně byla energiová osa spekter z TOF-LEIS bitmapy bez „ocasů“ mnohonásobných roz-

ptylů (obr. 3.16b) konvertována na osu hloubky ve vzorku dle intenzit pixelů bitmapy použitím rovni-

ce (3.6) s dosazenými hodnotami pro Δ𝑆𝑖 = 4,26 Å px⁄   a Δ𝑀𝑜 = 2,62 Å px⁄  . K výpočtu těchto 

hodnot je třeba znát brzdné účinky helia v křemíku a molybdenu. Ty byly získány ze simulací progra-

mu TRBS po dosazení korekčního faktoru 𝑐𝑓 = 2,1. Za brzdné účinky tedy bylo dosazeno 

𝑆𝑆𝑖(𝐸) =  7,04 eV Å⁄   a 𝑆𝑀𝑜(𝐸) = 11,45 eV Å⁄   (obr. 1.4). 

Je výhodnější (z hlediska základní myšlenky této konverze) použít bitmapu bez mnohonásob-

ných rozptylů, jelikož jejich příspěvky nekorektně zvětšují z energie vypočtenou hloubku. Jedna 

vybraná kontura z výsledné matice kontur D (rovnice (3.6)) je znázorněna jako žlutě vyznačený řez na 

LEIS bitmapě z obr. 3.16b. Zachycuje intenzity signálu v hloubce vzorku, pokud by byl brzdný účinek 

pro heliové projektily molybdenu i křemíku totožný, a tak věrněji vystihuje hloubkový profil vzorku, 

jak je doloženo na obr. 3.16e. Zde jsou porovnány tři horizontální hloubkové řezy vedené souřadni-

cí energie 𝐸1 = 3,8 keV v příslušných barvách. Vidíme zde, že redukce signálu mnohonásobných 

rozptylů intenzitu píku „Mo pruhu“ vyrovná, takže signál rozptýlených projektilů z různých hloubek je 
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přibližně stejný, což je ve shodě s konstantní hustotou molybdenu ve vrstvě. Přepočet energie projekti-

lů na jejich hloubku v konečném důsledku tento pík zúží (obr. 3.16e, žlutá křivka), takže jeho pološíř-

ka je téměř shodná s tloušťkou do simulace zadané molybdenové vrstvy (na obr. 3.16e vyznačeno jako 

modrá plocha). Na obr. 3.16c je pak ještě zobrazena bitmapa vzniklá aplikací matice kontur D na 

bitmapu z obr. 3.16b. Zde je patrné, že úhly 𝛾𝑙 a 𝛾𝑟 po obou stranách „Mo pruhu“ jsou téměř shodné, 

což rovněž vypovídá o redukci vlivu lišícího se brzdného účinku obou materiálů na výsledná spektra. 

Žlutě vybarvený horizontální řez zachycuje na obr. 3.16b i obr. 3.16c totožný hloubkový profil. 

Fitování nízkoenergiového pozadí píku TOF-LEIS spektra exponenciální funkcí je velmi hrubé 

přiblížení. Přesto je patrné po odečtení tohoto pozadí značné zlepšení tvaru výsledného TOF-LEIS 

hloubkového profilu, který lépe vystihuje skutečnou koncentraci molybdenu ve vzorku. Model lze 

vylepšit nahrazením exponenciální funkce parametrickou funkcí jako kombinace Gaussovy a Lo-

rentzovy funkce o třech nezávislých parametrech [44]. Fitováním této funkce na spektra simulace 

CDLS kódu (podobné jako na obr. 3.14) lze zjistit závislost jednotlivých parametrů na hloubce rozpty-

lu projektilu ve vzorku. Z prvních fitovacích pokusů již vyplynulo, že většina parametrů bude mít 

exponenciální závislost. Pokud známe průběhy parametrů funkce pro danou kombinaci projektilu 

a terče, můžeme z naměřeného TOF-LEIS spektra odečíst příspěvek mnohonásobných kolizí projekti-

lů, který více odpovídá skutečnosti. 

 

 Výsledky analýzy metodou DSIMS  3.3.4

Střídavě s metodou TOF-LEIS byl vzorek analyzován i metodou DSIMS, jejíž výsledné hloubkové 

profily jsou diskutovány v této podkapitole. DSIMS hloubkové profily byly získány pod odborným 

vedením Ing. Petra Bábora, Ph.D., střídavě s TOF-LEIS spektry jak je popsáno v odstavci 3.3.3.2. 

Na obr. 3.17a jsou zobrazeny hloubkové profily metody DSIMS pro molybden a pro křemík tak, 

jak byly naměřeny hmotnostním analyzátorem Balzers. Mezi každými dvěma body hloubkového 

profilu bylo naměřeno jedno TOF-LEIS spektrum. Je zde patrný velký nárůst detekovaného signálu 

v místech rozhraní jednotlivých vrstev MoSi vzorku, což ukazuje na přítomnost kyslíku v těchto 

místech, který v důsledku své elektronegativity a matricového efektu ve svém okolí zvyšuje iontový 

výtěžek 𝛽+ iontů molybdenu. Molybdenový hloubkový profil se díky tomuto jevu stává těžko inter-

pretovatelným, respektive stává se více hloubkovým profilem koncentrace kyslíku, než molybdenu ve 

vzorku. 

Tento efekt můžeme potlačit zavedením tzv. relativní koncentrace rel𝑐𝑀𝑜 [45]: 

 rel𝑐𝑀𝑜 =
𝑐𝑀𝑜

𝑐𝑀𝑜 + 𝑐𝑆𝑖
, (3.8) 

kde 𝑐𝑀𝑜 a 𝑐𝑆𝑖 jsou koncentrace daných prvků ve vzorku. Ty mohou být vyjádřeny pomocí vztahu (2.2) 

pro kvantitativní analýzu SIMS [45]: 

 𝑐𝑀𝑜 =
𝐽𝑀𝑜
±

𝐽𝑝𝑌𝑀𝑜𝛽𝑀𝑜
± 𝑓

    a    𝑐𝑆𝑖 =
𝐽𝑆𝑖
±

𝐽𝑝𝑌𝑀𝑜𝛽𝑆𝑖
±𝑓

 , (3.9) 

kde 𝐽𝑀𝑜
±  a 𝐽𝑆𝑖

±  je naměřený proud sekundárních molybdenových respektive křemíkových iontů. Dosa-

zením do vztahu (3.8) a po menších úpravách získáme vztah [45]: 

 

rel𝑐𝑀𝑜 =
(

𝐽𝑀𝑜
±

𝑌𝑀𝑜𝛽𝑀𝑜
± )

𝐽𝑀𝑜
±

𝑌𝑀𝑜𝛽𝑀𝑜
± +

𝐽𝑆𝑖
±

𝑌𝑆𝑖𝛽𝑆𝑖
±

=
𝐽𝑀𝑜
±

𝐽𝑀𝑜
± + 𝑝𝐽𝑆𝑖

± , (3.10) 

kde 
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𝑝 =

𝑌𝑀𝑜𝛽𝑀𝑜
±

𝑌𝑆𝑖𝛽𝑆𝑖
± . (3.11) 

Relativní koncentrace rel𝑐𝑆𝑖 lze následně vyjádřit podobně [45]: 

 
rel𝑐𝑆𝑖 =

𝑝𝐽𝑆𝑖
±

𝑝𝐽𝑆𝑖
± + 𝐽𝑀𝑜

± . (3.12) 

 

 
Obr. 3.17: Výsledky měření MoSi vzorku metodou DSIMS. Na a) jsou nekorigované hloubkové profily moly-

bdenu a křemíku, kde je zřetelné ovlivnění profilů přítomností elektronegativního kyslíku. Tento 

efekt je vykompenzován na b) výpočtem relativní koncentrace užitím vztahů (3.10) a (3.12). c) ná-

sledně zobrazuje porovnání takto vzniklého DSIMS hloubkového profilu s TOF-LEIS profily. 

 

Parametr 𝑝 byl určen pomocí TOF-LEIS hloubkového profilu „Mo – na povrchu” (obr. 3.17c), 

který není zatížený procesy ionizace dané přítomností kyslíku. Hodnota parametru 𝑝 byla stanovena 

tak, aby se tímto parametrem modifikovaný SIMS hloubkový profil molybdenu co nejvíce shodoval s 

hloubkovým profilem TOF-LEIS „Mo – na povrchu“. Pro toto měření MoSi multivrstvy a pro dané 

experimentální uspořádání byla hodnota parametru stanovena Ing. Petrem Báborem, Ph.D., na 

𝑝 =  0,3. Výsledek zmíněného fitování hloubkových profilů je na obr. 3.17b, kde jsou již molybdeno-

vé i křemíkové vrstvy jasně rozlišitelné. Porovnání molybdenového hloubkového profilu metody 

DSIMS s profily molybdenu metody TOF-LEIS z povrchu a pod povrchem vzorku můžeme vidět na 

obr. 3.17c, kde je jasně patrná shoda TOF-LEIS profilu z povrchu s DSIMS profilem a viditelné 

výhody nemixovaného TOF-LEIS profilu „Mo – pod povrchem“ vzniklý řezem na hodnotě energie 

𝐸𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎𝑙 = 3,75 keV.  
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Všechny píky molybdenu jsou v tomto hloubkovém profilu výraznější a tvarově shodné pro 

všechny měřené molybdenové vrstvy. Vzhledem k téměř nulové intenzitě signálu mezi molybdeno-

vými píky dostáváme i lepší rozlišení vrstev. Dva ostatní profily DSIMS a TOF-LEIS z povrchu mají 

signál mezi píky zřetelně vyšší než na začátku odprašování, což je způsobeno mixováním materiálu 

vrstev. Daný jev je příčinou i postupného rozšiřování píků s dobou odprašování.  

Parametr 𝑝 v sobě zahrnuje všechny parametry, které činí kvantitativní analýzu SIMS tak obtíž-

nou. Jsou to zejména koeficienty odprašování a iontové výtěžky pro molybden a křemík. Ze SRIM 

simulací odprašování v publikaci [46] vyplývá, že pro námi zvolené experimentální uspořádání se 

koeficienty odprašování 𝑌𝑆𝑖 a 𝑌𝑀𝑜 liší maximálně o ∼ 10 %. Hodnota parametru 𝑝 v našem experi-

mentálním uspořádání tedy vyjadřuje především poměr mezi iontovými výtěžky 𝛽𝑀𝑜
±  a 𝛽𝑆𝑖

±. Z hodnoty 

parametru 𝑝 tedy vyplývá, že 𝛽𝑀𝑜
±  je přibližně třikrát menší, než 𝛽𝑆𝑖

±.  

Hodnota parametru 𝑝 je konstantní pro všechny hodnoty DSIMS hloubkového profilu a to 

i v místech přítomnosti kyslíku. Není tedy závislá na stopovém množství kyslíku ve vrstvách. 
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4 TEPLOTNÍ STABILITA ZLATÝCH NANOČÁSTIC 

S touto kapitolu přejdeme k novému tématu předložené disertační práce zaměřenému na možné apli-

kační rozšíření metody TOF-LEIS od běžné analýzy vrstev k analýze nanostruktur. Jako analyzovaná 

nanostruktura byly vybrány zlaté nanočástice sférického tvaru (AuNPs) o průměru menším než 

100 nm. Tyto nanočástice nacházejí uplatnění v širokém spektru přírodních věd – předně v medicíně 

(v boji proti rakovině, jako svrchní vrstva tělních implantátů, biomedikální senzory [47]) nebo 

v různých odvětvích fyzikální technologie – například pro zvýšení účinnosti solárních článků, ve 

vodních filtrech, jako katalyzátor a prekurzor pro růst nanodrátů na vodíkem terminovaném křemíku 

[48, 49] nebo na SiO2 [50] substrátu, ve strukturách MOS – Schottkyho diodách, jako katalyzátor pro 

CO oxidaci [51, 52]. Vhodně seskupené kuličky pak mohou tvořit plazmonové vlnovody [53].  

Nanočástice jsou v různých procesech poměrně často vystaveny vyšší teplotě, což je nezbytné 

zejména při výrobě nanovláken. Při teplotě vyšší, než je eutektická teplota zlata (tj. 370 °C), může 

vzniknout reakcí křemíku se zlatem silicid zlata - AuxSi, což je vhodný materiál k bondování křemí-

kových desek [54, 55] nebo jej lze použít jako prekurzor k tvorbě děr v křemíku s nanometrovými 

rozměry [56]. 

Tento výčet spolu s jejich možným využitím na ÚFI při růstu nanovláken či různých plazmono-

vých aplikacích nás povzbudil k tomu, abychom náš výzkum zaměřili na jejich teplotní stabilitu bě-

hem žíhání substrátu, který je tvořen křemíkovou deskou se svrchní vrstvou SiO2 či bez ní.   

Metoda TOF-LEIS je navzájem komplementární s technikou XPS. Obě tyto metody jsou schop-

ny poskytnout odlišný typ informace o zkoumaném vzorku (XPS např. o chemických vazbách mezi 

atomy). Tyto informace budou použity ke studiu teplotních procesů během žíhání zlatých nanočástic 

na rozličně modifikovaném povrchu křemíkové desky. Jako další doplňková metoda byla zvolena 

zobrazovací metoda SEM, která byla s výhodou využita k pozorování morfologie povrchu. 

 

4.1 POPIS EXPERIMENTU 

 Příprava vzorků k analýze 4.1.1

K tomu, abychom zjistili vliv tloušťky SiO2 na teplotní stabilitu zlatých nanočástic, bylo připraveno 

několik odlišných vzorků. Všechny byly vyříznuty z křemíkové desky
6
 o průměru 15 cm a tloušťce 

(0,525 ± 15) mm na rozměr (5 × 10) mm2. 

První vzorek, zde označen symbolem 𝛂, se skládá ze substrátu, který je tvořen křemíkovou 

deskou Si(100) o rezistivitě 9 mΩ ⋅ cm a ze zlatých nanočástic, které pokrývají jeho povrch. Substrát 

byl ponořen do roztoku kyseliny fluorovodíkové o molární koncentraci 1 M po dobu dvou minut, což 

je standardní procedura pro čištění křemíkových desek. Tímto způsobem byl povrch substrátu zbaven 

případné kontaminace i nativního oxidu a terminován hydrofobní vazbou −H+. Povrch vzorku je po 

proceduře dobře definován a můžeme ho tedy považovat za vyhovující výchozí bod pro analýzu. 

Hydrofobní povrch substrátu, jenž zvyšuje přilnavost zlatých nanočástic [57] byl následně krát-

ce opláchnut v deionizované vodě a bez prodlení ponořen do komerčně dostupného
7
 roztoku zlatých 

kuliček o průměru 10 nm [58], který mimo kuličky a vodu obsahuje ještě stopové množství citráto-

vých iontů – COO− vázaných na kuličky. Obal každé z nich je proto záporně nabitý. Tak je zajištěna 

určitá minimální vzdálenost mezi jednotlivými kuličkami a zabráněno jejich vzájemnému shlukování. 

                                           
6
 Dodané firmou ON Semiconductors. 

7
 U společnosti BBInternational (http://www.bbigold.com). 
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Aby se zvýšila přilnavost kuliček k povrchu vzorku, byla do koloidního roztoku přidána kyselina 

fluorovodíková v koncentraci 3 mM [59]. Stopovým množstvím přídavku HF se sníží pH roztoku 

pouze nepatrně a nezabrání se tak částečné reoxidaci povrchu. Vzorek byl v roztoku ponechán po dobu 

jedné hodiny. 

Jako další vzorek k analýze byl zvolen vzorek typu 𝛂 bez přítomnosti povrchového SiO2. Pokud 

přidáme do koloidního roztoku větší množství kyseliny HF, snížíme hodnotu pH roztoku, a tím 

i pravděpodobnost reoxidace povrchu vzorku. K zachování terminovaného povrchu křemíkového 

substrátu vazbou -H bylo proto učiněno několik depozičních pokusů s hodnotami koncentrace HF 

v koloidním roztoku 96 mM a 141 mM. Následně byla přítomnost povrchového SiO2 testována meto-

dou XPS. Měřením byl potvrzen značný úbytek povrchového SiO2, nicméně ve stopovém množství 

byl oxid stále přítomen.  

Je zde velice důležitá vysoká rychlost celého procesu. Doba vystavení vzorku atmosféře musí 

být co nejvíce minimalizována. Navíc se může stát každá nepravidelnost na povrchu křemíkového 

substrátu nukleačním centrem pro růst SiO2. Konečně po mnoha pokusech vyhovoval daným poža-

davkům vzorek (zde označen symbolem 𝛘), který pochází z lázně koloidů o HF koncentraci 141 mM a 

jehož XPS analýza prokázala uspokojivé množství zlata a množství SiO2 pod detekčním limitem. 

Pro další vzorek k analýze pod označením 𝛃 byla vybrána jako substrát křemíková deska 

Si (100) o rezistivitě 0,41 Ω ⋅ cm s povrchovou vrstvou termálního SiO2 tlustou 10 nm. Křemíková 

deska upravená na preferovaný rozměr byla ponořena do koloidního roztoku s přídavkem HF o kon-

centraci 3 mM po dobu čtyř hodin. Prodloužená doba smáčení substrátu v koloidním roztoku byla 

nutná z důvodu menší adheze zlatých kuliček vůči SiO2 než vůči Si u vzorku 𝛂. Přesto nebylo dosaže-

no totožného plošného pokrytí substrátu kuličkami u vzorku 𝛂  a 𝛃. 

Všechny připravované vzorky byly okamžik před jejich vložením do UHV komory ofouknuty 

proudem dusíku. Tímto krokem se redukovalo množství reziduálních mikroskopických nečistot 

a zároveň byly odstraněny případné zbytkové kapičky koloidního roztoku z povrchu vzorku. 

K zamezení zbytečné kontaminace povrchu byly všechny kroky přípravy vzorku prováděny v co 

možná nejtěsnějším sledu. 

Diskuzi k výsledkům analýzy vzorku 𝛂 a 𝛃 se věnují podkapitoly 4.2 a 4.4. V podkapitole 4.3 

jsou rozebrány výsledky měření vzorku 𝛘. Následuje přehledná tabulka použitých vzorků s parametry 

jejich výroby (tabulka 2): 

 

Tabulka 2: Přehled všech analyzovaných vzorků této kapitoly s jejich parametry výroby. 

Označení vzorku Typ substrátu HF term. HF v koloid. Doba depozice 

𝛂 

𝛘 

𝛃 

Si (100), 9 mΩ ⋅ cm 

Si (100), 9 mΩ ⋅ cm 

Si (100), 410 mΩ ⋅ cm 

1 M HF, 2 min 

1 M HF, 2 min 

NE 

3 mM 

141 mM 

3 mM 

1 hodina 

1 hodina 

4 hodiny 

 

 

 Nastavení měření metodou TOF-LEIS 4.1.2

Konfigurace aparatury TOF-LEIS je již popsána v odstavci 2.1.1. Zde jsou zveřejněny konkrétní 

podrobnosti měření zlatých nanočástic. 

Jako projektily byly použity ionty helia o počáteční energii 5 keV. Iontový svazek (přerušovaný 

způsobem popsaným v odstavci 2.1.1) dopadá na vzorek, kde generuje proud ∼ 1,5 nA (tedy 

9,36 ⋅  109 s−1 projektilů) naměřený piko-ampérmetrem. Aby se minimalizovalo možné ovlivnění 
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zkoumaných procesů na vzorku dopadajícími heliovými projektily, bylo potřeba zajistit přiměřenou 

hustotu jejich proudu na jednotku plochy vzorku. Proto bylo svazkem projektilů po ploše vzorku 

rastrováno. To bylo realizováno vychylovacími elektrodami. Velikost přivedeného napětí na elektrody 

byla stanovena pomocí programu IonImage tak, aby stopa svazku projektilů pokryla zvolenou část 

plochy vzorku.  

Zároveň je (kvůli fluktuaci velikosti rozptylového úhlu projektilů) nežádoucí rastrovat po příliš 

velké ploše vzorku. Jako kompromis byla zvolena oblast o ploše  ∼ 4 mm2. Odpovídající hustota 

proudu heliových projektilů dopadajících na vzorek je 2,34 ⋅ 1011 cm−2 ⋅ s−1. Na jednu zlatou kouli 

o průměru 10 nm složenou z 3,09 ⋅ 104 atomů zlata tak dopadá 0,184 projektilů helia za sekundu. To 

je během 18 hodin měření 1,19 ⋅ 104 heliových projektilů. Atomy zlata tvořící nanočástici se však 

před projektily vzájemně stíní. 

K prověření vlivu dopadů heliových projektilů na výsledná TOF-LEIS spektra byla teplota 

vzorku se zlatými nanočásticemi během měření TOF-LEIS spekter po dobu dvou hodin udržována na 

hodnotě 350 °C. Nezaregistrovali jsme žádnou evidentní změnu tvaru či intenzity spekter. 

TOF-LEIS spektra byla měřena během zvyšující se teploty vzorku jedno za druhým, přičemž 

naměřit TOF-LEIS spektrum trvalo tři minuty.  

 

 Nastavení měření metodou XPS 4.1.3

Analýza vzorku metodou XPS byla provedena komerčně dostupným rentgenovým zdrojem Omicron 

DAR400 za použití spektrální čáry Kα (energie fotonů 1486 eV) hliníkové anody. Energie elektronů 

letících ze vzorku je analyzována elektronovým hemisférickým spektrometrem EA125. Při měření byl 

emisní úhel elektronů ze vzorku 50° vzhledem k normále povrchu vzorku. 

Bylo měřeno několik spektrálních regionů, které zachycují tvary významných píků. Nejdůleži-

tější region leží v rozmezí vazebných energií 108 eV až 81 eV, kde se nacházejí XPS píky Si 

(SiO2) 2p a Au 4f. Navíc byly měřeny ještě dva další spektrální regiony XPS píků C 1s a O 1s. Jejich 

spektra zde nejsou prezentována. Bylo k nim však přihlédnuto při vyvozování některých závěrů 

(zejména vznik SiC). 

Naměření jedné sady všech zmíněných regionů trvá přibližně 13 minut. Během našeho experi-

mentu zahřívání vzorku s nanočásticemi bylo naměřeno okolo devadesáti sad zmíněných regionů. 

 

 Průběh zahřívání vzorku 4.1.4

Vzorek byl zahříván pomocí topného tělíska skládajícího se z odporové dráhy HOPG zapečené 

v pyrolytickém nitridu boritém (PBN) [60], což je teplotně stabilní materiál vhodný do UHV podmí-

nek. K topnému tělísku byl vzorek připevněn molybdenovým napruženým plechem tak, aby s ním byl 

celou svou zadní plochou v co nejtěsnějším kontaktu. Použitím topného tělíska se vyhneme nutnosti 

zahřívat vzorek průtokem proudu, který způsobuje nabíjení vzorku a s tím spojený energiový posun 

XPS píků ve spektrech. Zvolená varianta zároveň umožňuje vzorek řádně uzemnit. Mezi další výhody 

topného tělíska patří i snadná reprodukovatelnost měření díky jeho neměnné rezistivitě. 

Kvůli značnému plynění topného tělíska během jeho zahřívání v UHV, což zhoršuje provozní 

tlak metod TOF-LEIS a XPS, byla teplota vzorku zvyšována velice pomalu. Průběh teploty vzorku byl 

určen velikostí proudu 𝐼𝑝 protékajícího vodičem ploténky tělíska. Jeho průběh byl řízen počítačovým 

programem PowerSourceControl [61], kde byla nastavena proudová rampa o sklonu 0,27 A ⋅ h−1, což 

přibližně odpovídá teplotní rampě o sklonu 36 °C ⋅ h−1.   
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Teplotu vzorku v závislosti na době měření je možno v laboratoři ÚFI monitorovat buď použi-

tím termočlánku, nebo optického pyrometru. Oba způsoby mají svá úskalí. Kontakt termočlánku 

s povrchem vzorku totiž není při jeho zahřívání stabilní a umístění termočlánku spolu s přítlačnou 

silou ke vzorku je vzhledem k naměřené teplotě určující.  

Pokud jde o měření teploty pyrometrem, není situace o moc lepší. Jeho nepřesnost je dána ne-

známou emisivitou PBN topného tělíska stíněného křemíkovou deskou a také přesností namíření jeho 

zorného pole na plochu vzorku. Při měření teploty křemíku je na pyrometru nastavena hodnota emisi-

vity 휀𝑆𝑖 = 0,7 [62]. Emisivita PBN je však dle tabulek jen 휀𝑃𝐵𝑁 = 0,45 [63]. Křemíková deska se 

stává při vyšších teplotách pro infračervené záření topného tělíska PBN polopropustná. Výsledná 

emisivita by se proto měla blížit emisivitě PBN topného tělíska. Největší shody teplot termočlánku a 

pyrometru proto bylo dosaženo při nastavení emisivity pyrometru na hodnotu 0,5.  

 Na obr. 4.1 jsou zobrazeny vstupní proud a napětí 𝐼𝑝, 𝑈𝑝 a výstupní závislosti měření vzrůsta-

jící teploty křemíkové desky na čase v komoře pro měření metodou TOF-LEIS obr. 4.1a a v komoře 

pro motodou XPS obr. 4.1b. I přes přerušovaný signál teploty 𝑇𝑐 termočlánku na obr. 4.1a daný nesta-

bilitou měření je rozdíl v naměřených teplotách termočlánku v obou komorách zanedbatelný. 

V případě pyrometru je teplotní rozdíl větší a může být dán (přes veškerou snahu) odlišně namířeným 

zorným polem pyrometru vzhledem k povrchu vzorku.  

 

 
Obr. 4.1: Závislosti výsledků zahřívání vzorku na PBN ploténce v komoře pro TOF-LEIS analýzu a) a pro 

analýzu XPS b). Jsou zde zobrazeny jak vstupní parametry 𝐼𝑝, 𝑈𝑝 (levá osa grafů) tak i výsledná teplota 

naměřená pyrometrem i termočlánkem (pravá osa grafů). Bylo provedeno mnoho měření závislosti 

teploty na čase. Nejspolehlivěji je vystihuje polynom kalibrace z rovnice (2.1) v grafech znázorněný 

azurovou barvou.  

 

Po mnoha pokusech o přesné odečítání teploty pomocí pyrometru a termočlánku bylo usouzeno, 

že nejspolehlivější metodou k stanovení aktuální teploty vzorku během měření je přepočet naměřené-

ho proudu 𝐼𝑝 topného tělíska na teplotu vzorku.  Kalibrace proudu 𝐼𝑝 byla provedena pomocí termo-

článku typu K (chromel – alumel), jenž byl napruženým drátem přitlačen k povrchu vzorku. Napětí 

termočlánku a proud 𝐼𝑝 byly simultánně monitorovány programem PowerSourceControl během po-

stupného zahřívání vzorku. Polynomickým fitováním výsledné křivky byl získán kalibrační vztah 

 𝑇𝑣(𝐼𝑝) = 21,26 + 295,24 𝐼𝑝 − 40,08 𝐼𝑝
2 + 2,43 𝐼𝑝

3, (4.1) 

jehož tvar je na obr. 4.1a) a b) označen jako “Polynom kalibrace”. Jsme tak schopni ze znalosti vstup-

ního proudu, který je během měření nepřetržitě zaznamenáván, určit teplotu vzorku s přesností 

±15 °C. 
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Během měření XPS i TOF-LEIS byl provozní tlak vlivem odplyňování zahřívaných částí palet-

ky se vzorkem zvýšen až na ∼ 6 ⋅ 10−6 Pa. Jedno měření postupně zahřívaného vzorku trvá z důvodu 

limitující podmínky maximálního tlaku 18 hodin. 

 

4.2 ANALÝZA VZORKU 𝛂 

Bylo připraveno několik shodných vzorků křemíku s 10 nm Au kuličkami typu 𝛂.
8
 Ty byly následně 

měřeny při jejich rostoucí teplotě jednou z metod TOF-LEIS, XPS nebo SEM. V následující podkapi-

tole budou diskutovány výsledky TOF-LEIS analýzy, která byla původně zvolena jako hlavní metoda 

pro studium morfologie tohoto povrchu. Metody XPS a SEM byly nominovány pouze jako doplňkové. 

Později se ukázal jejich klíčový přínos pro pochopení jevů probíhajících na povrchu vzorku. 

 

 Výsledky analýzy TOF-LEIS 4.2.1

Kompletní výsledky analýzy metodou TOF-LEIS  jsou zobrazeny na obr. 4.2a jako TOF-LEIS bit-

mapa, jejíž barevný odstín odpovídá intenzitě detekovaných heliových projektilů. Je zde zobrazena jen 

druhá polovina ze všech naměřených spekter, protože do teploty 500 °C spektra nevykazovala jakou-

koli výraznější změnu. Pro snadnější popsání celého experimentu byly zvoleny určité hodnoty teplot 

vzorku a označeny vzestupně písmeny a až f. Toto označení je zachováno i pro měření vzorku meto-

dami XPS a SEM.  

 
Obr. 4.2: Výsledek analýzy TOF-LEIS teplotního vývoje pozvolna zahřívaného vzorku 𝛂 prezentovaného jako 

a) TOF-LEIS bitmapa. Po levém okraji bitmapy je pro názornost zobrazeno TOF-LEIS spektrum ze 

začátku měření (teplota 500 °C). Vertikálními řezy označenými písmeny ‚a‘ až ‚f‘ jsou vyznačeny tep-

loty, ve kterých byly sejmuty obrázky elektronovým mikroskopem (SEM). Samotná TOF-LEIS spek-

tra těchto řezů včetně popisů jednotlivých TOF-LEIS píků jsou zobrazena na b). 

 

Na bitmapě můžeme rozpoznat náhlý nárůst intenzity na souřadnici energie projektilů 2,9 keV, 

což je energie jednonásobně odražených heliových projektilů od povrchu křemíkového substrátu, a 

dále pík heliových projektilů odražených od atomů zlata kuliček s vrcholem na souřadnici energie 

4,6 keV. Pološířka tohoto píku se začíná (mezi teplotami řezů a a c) s rostoucí teplotou zmenšovat, 

jeho intenzita se zvyšuje a vrchol píku se posouvá směrem k vyšším energiím. Z toho lze usoudit, že 

kuličky pozbyly svého tvaru a zlato se rozprostřelo po povrchu křemíkového substrátu (zvýšení inten-

                                           
8
 K připomenutí postupu jeho přípravy odkazuji na podkapitolu 4.1.1 a tabulku 2. 
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zity píku) do tenké (zmenšení pološířky píku) vrstvy. Během rozprostírání zlatých atomů po povrchu 

vzorku zaniká nevýrazný pík rozptýleného helia na kyslíkových atomech, který se nachází na souřad-

nici energie 1,9 keV a je patrný na TOF-LEIS spektru ze začátku měření po levé straně TOF-LEIS 

bitmapy na obr. 4.2a. Jak bude ukázáno dále, jedná se o kyslík vázaný v SiO2. Jsou zde možné dva 

procesy – desorpce povrchového kyslíku a tím rozklad SiO2 umožňuje šíření zlaté vrstvičky po po-

vrchu vzorku, anebo šíření zlata indukuje rozklad SiO2. Později bude ukázáno, že zlato k  rozkladu 

SiO2 přispívá a oba jevy se vzájemně podporují. 

Při teplotě vzorku kolem 720 °C (řez TOF-LEIS bitmapou d) se intenzita píku heliových pro-

jektilů rozptýlených na zlatých atomech začíná snižovat, což znamená, že se zlato začíná z povrchu 

vzorku vytrácet. Buď desorpcí do okolí vzorku [56], nebo difuzí do křemíkového substrátu. Vyřešení 

této otázky se věnuje podkapitola 4.4.4. 

Na souřadnici energie 5,9 keV je ještě jeden pík. Jedná se o pík v TOF trubce akceleračními 

elektrodami urychlených ionizovaných heliových projektilů odražených od zlata na povrchu vzorku. 

Díky vysoké pravděpodobnosti neutralizace heliových projektilů při jejich průletu vzorkem nese tento 

pík informaci pouze z jedné povrchové monovrstě. Jeho pološířka je srovnatelná s pološířkou píku 

heliových neutrálů rozptýlených na zlatě, proto bude vrstva zlata na povrchu tvořit jednu monovrstvu, 

což tvrdí i publikace [64, 65] a [66]. Velmi výrazný nárůst intenzity tohoto píku v místě zužování píku 

rozptýlených heliových neutrálů na souřadnici energie 4,6 keV potvrzuje hypotézu o přeměně kuliček 

v tenkou vrstvu na povrchu. 

Ke konci měření se vynořuje na souřadnici energie 3,9 keV další, tentokrát nepříliš výrazný, 

pík. Tvoří ho nabité projektily helia odražené od křemíku. To potvrzuje domněnku, že je povrch 

křemíku již v této fázi bez zlaté vrstvičky i případných nečistot. Pokles intenzity křemíkového píku 

„He na Si“ ve spektrech e a f na obr. 4.2b je způsoben tzv. kanálkováním (angl. channeling) heliových 

projektilů krystalickou mřížkou křemíku, které už nejsou rozptylovány na případných nečistotách (ty 

zde fungují jako difuzér), a rovněž vypovídá o vysoké čistotě křemíkového povrchu. 

 

 Analýza vzorku 𝛂 metodami SEM a XPS 4.2.2

K tomu, abychom blíže prozkoumali morfologii povrchu během zahřívání vzorku a přesněji zjistili, co 

se se zlatými nanočásticemi na povrchu děje, využili jsme mikroskop typu SEM model Lyra české 

firmy TESCAN.  

Bylo připraveno šest identických vzorků stejného složení, jako byl vzorek analyzovaný metodou 

TOF-LEIS v předchozí kapitole. Každý z těchto nových vzorků byl pozvolna zahříván v UHV komoře 

na PBN paletce tak, aby se jeho teplota postupně zvyšovala dle proudové rampy o sklonu stejném, 

jako měla ta v předchozí kapitole. Zahřívání vzorků bylo ukončeno v momentě, kdy jejich teplota 

dosáhla některé z teplot řezů označených a až f na obr. 4.2a. Zahřívaný vzorek byl následně ponechán 

v UHV, kde jeho teplota během pěti minut klesla na pokojovou. 

Všech šest vzorků bylo ex situ transportováno do komory rastrovacího mikroskopu typu SEM, 

v němž byl sledován proud sekundárních elektronů generovaných interakcí primárního elektronového 

svazku o energii 20 kV a proudu 0,1 nA s právě analyzovaným vzorekem. Zde měla jeho stopa průměr 

3,3 nm. Povrch všech analyzovaných vzorků byl mikroskopem zvětšen 1,1 ⋅ 105 × a jejich vzdálenost 

od objektivu byla při měření 5 mm. Tlak v komoře měl během této analýzy hodnotu 10−4 Pa. 

Snímky mikroskopu pro dané řezy teplot a až f stejně jako snímek označen RT nezahřátého 

vzorku jsou prezentovány na obr. 4.3. Ze snímku RT byla stanovena hodnota plošného pokrytí vzorku 

kuličkami vynásobením jejich počtu plošným obsahem jedné kuličky na 11,6 %. Přestože byly rozto-

ky pro přípravu vzorků namíchány dle koncentrací uvedených v [59], nebyl jsem schopen úplně zame-
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zit shlukování nanočástic do klastrů. Článek [59] se však věnuje kuličkám o průměru 20 nm. Jejich 

velikost je však vzhledem k TOF-LEIS analýze nevhodná. Tvar píku rozptylu projektilů na křemíko-

vém substrátě je totiž nepřijatelně ovlivněn nízkoenergiovou částí píku rozptýlených projektilů na 

zlatých atomech. Pro 10 nm kuličky by tak mohly stačit nižší koncentrace HF v roztocích nebo kratší 

doba depozice. Toto už bohužel nebylo testováno. 

 

 
Obr. 4.3: Povrch vzorku 𝛂 zachycený mikroskopem SEM Lyra. Vzorek je postupně zahříván k teplotám ‚a‘ až 

‚f‘, jež odpovídají příčným řezům na obr. 4.2a. Pod označením ‚RT‘ je zobrazen snímek právě připra-

veného vzorku, který nebyl zahříván. Zlaté nanočástice pokrývají přibližně 11,6 % plochy vzorku. Ně-

které kuličky splynou na ‚a‘. Šedé částice na snímku ‚b‘ jsou AuxSi kapky, které vznikly smícháním 

křemíku ze substrátu se zlatými nanočásticemi. Pokles kontrastu snímku ‚c‘ může být vysvětlen roz-

prostřením AuxSi vrstvy po celém povrchu vzorku. Případný SiO2 na vzorku již v této fázi není příto-

men. Při vyšších teplotách povrch eroduje a objevují se tzv. nanokrátery ‚c‘ a ‚d‘ nebo oblasti nepokry-

té AuxSi vrstvou ‚e‘. Zrna SiC nukleují na ‚f‘. Velikost strany jednoho snímku je 0,75 μm. 

 

Při vyšší teplotě řezu a se nanočástice, které jsou ve shlucích, sloučí. Tím přejdou do stavu 

o menší povrchové energii. Počet nanočástic tohoto snímku byl snížen o 20 % a střední hodnota jejich 

průměru vzrostla o 10 %. Ze snímku a bylo dále zjištěno, že na vzorku nejsou zlaté částice menší, než 

10 nm. Proto slučování kuliček převládá nad procesem Ostwaldova zrání. Tato transformace není 

patrná na vývoji TOF-LEIS spekter z obr. 4.2a.  

Tenká vrstva nativního SiO2 až dosud bránila slučování křemíku a zlata. Kolem teploty vzorku 

580 °C začíná SiO2 desorbovat preferenčně z ploch pod zlatými nanočásticemi. Je možné, že tato 

desorpce je katalyzována přítomností zlata [67]. Pod nanočásticemi se tak začnou v SiO2 tvořit malé 

kanálky směrem ke křemíkovému substrátu [68], které umožňují mísení zlata s křemíkem za vzniku 

silicidu zlata AuxSi. Místa šedého odstínu o velikosti nanočástic na snímku b (obr. 4.2b) znázorňují 

bývalé kuličky zlata, které se prostřednictvím kanálků smísily s křemíkem za vzniku AuxSi. Dle binár-

ního diagramu Au-Si je eutektický bod jejich slitiny na teplotě 343 °C a koncentraci 4:1. Za dané 

teploty a koncentrace tedy není AuxSi pevná látka, proto se již nejedná o kuličky, ale z kuliček vzniklé 

kapky.  

Proces silicidace je také potvrzen spektry XPS měření (obr. 4.4), kde se při zvyšování teploty 

vzorku posunula poloha píku Au4f7/2 (spolu s Au4f5/2) z hodnoty vazebné energie 84,1 eV k 85,3 eV, 

což je znázorněno na obr. 4.4a. Tento posun začíná v teplotní oblasti mezi vyznačenými řezy a a b 

a pokračuje, dokud se do všeho zlata nedostane křemík. Stejně veliký posun dubletu Au4f pozoroval 

Sundaravel et al. [69], který terminoval povrch Si (111) bromem a zahřál tento vzorek se zlatou vrst-

0,25 μm 
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vou na teplotu 363 °C, což je nad eutektickou teplotou Au-Si slitiny. Výsledek rovněž přisoudil vzniku 

AuxSi. Stejný závěr byl publikován v [70], kde však byl pozorován posun Au4f dubletu jen o 0,9 eV. 

Rozlití AuxSi na povrchu do tenké vrstvičky je vyjma metody TOF-LEIS podpořeno i snímkem 

mikroskopu obr. 4.3c (na něm je zřetelný i pravidelný kráter v křemíkovém substrátu vzniklý buď 

erozí Si desky v HF během přípravy vzorku nebo anizotropní difuzí Au nanočástic s následnou subli-

mací AuxSi [56]), kde pozorujeme náhle snížený materiálový kontrast intenzity sekundárních elektro-

nů, a až trojnásobné zvýšení intenzity dubletu AuxSi 4f metody XPS na obr. 4.4b. Zde můžeme vidět, 

že zatímco zmíněný dublet roste, intenzita píku SiO2 klesá. To potvrzuje domněnku, že vrstva se 

nemůže šířit, pokud je na povrchu SiO2. 

 

 
Obr. 4.4: a) měření vzorku 𝛂 metodou XPS během jeho zahřívání. Posun vazebné energie u píků Au4f o 1,2 eV 

značí vznik AuxSi. Označení spekter ‚a‘ až ‚e‘ odpovídá teplotám vzorku na obr. 4.2 a obr. 4.3. b) In-

tenzity nejdůležitějších píků XPS spekter v závislosti na teplotě vzorku
9
. Intenzita píku SiO2 je pro úče-

ly lepšího zobrazení 10x zvětšena. 

 

Mezi šířením AuxSi vrstvy a rozkladem povrchového SiO2 tedy bude existovat souvislost. Roz-

klad SiO2 je možný, pokud je v jeho blízkosti přítomen volný atom Si. Mechanismus rozkladu pak 

probíhá takto: Si(s) + SiO2(s) ⇒ 2SiO(g) [71]. Klíčovým faktorem rychlosti rozkladu SiO2 je pohyb-

livost a dostupnost volných atomů křemíku [72, 73]. Na povrchu vzorku jsou volné atomy Si ve vel-

kém množství ve slitině AuxSi. Slitina zde funguje jako jejich rezervoár a díky svému kapalnému 

skupenství může jednoduše transportovat volné atomy křemíku k SiO2. Navíc je během rozkladu SiO2 

díky svému povrchovému napětí „přilepena“ k okraji SiO2 vrstvy, takže se pohybuje s okrajem rozklá-

dající se SiO2 vrstvy (možný důkaz na straně 59, obr. 4.13). 

Jak už bylo výše zmíněno, mezi teplotami c a d zlata na povrchu začíná ubývat (obr. 4.2 a obr. 

4.4). Při vyšší teplotě, než 760 °C (řez e) signál zlata v XPS i TOF-LEIS měření pozvolna mizí. Na 

SEM snímku e můžeme na povrchu vzorku rozlišit tmavší oblasti. Jde o místa erodovaného povrchu 

sublimací AuxSi, která jsou zárodky tzv. nanoděr [54–56, 74]. Při pohledu mikroskopem SEM jsou 

tato místa výraznější při zobrazení vzorku svazkem elektronů urychlených napětím 5 kV (obr. 4.5II), 

než elektronů urychlených napětím 20 kV (obr. 4.5I). Elektrony dopadajícího svazku o menší energii 

mají menší penetrační hloubku materiálem vzorku. Proto v případě obr. 4.5II vylétávají sekundární 

elektrony z menší hloubky vzorku, než v případě obr. 4.5I. Morfologie vrstvy AuxSi, která je mnohem 

                                           
9
 Získány Ing. Josefem Polčákem, Ph.D., užitím programu UniFit. 
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tenčí, než penetrační hloubka 20 keV elektronů ve vzorku, se tak pro 5 keV elektrony stává zřetelnější. 

Získáváme tak i další důkaz pro rozlití AuxSi do tenké vrstvy na povrchu vzorku. 

 

 
Obr. 4.5: Snímky mikroskopu SEM při teplotě vzorku řezu e 760 °C. (I) je pořízen elektronovým svazkem o 

energii 20 kV, zatímco k pořízení snímku (II) bylo použito elektronů o energii 5 keV, které vykazují 

v materiálu menší penetrační hloubku. Na (II) jsou lépe viditelné tmavé oblasti bez AuxSi vrstvy. 

 

Na obr. 4.3f lze vidět nově vzniklé výstupky na povrchu křemíku. Nejedná se už ale o zlato, ale 

podle XPS měření (obr. 4.4a – spektrum e, obr. 4.8a – spektra d, e a f ) o karbid křemíku SiC. Atomy 

uhlíku se na povrch navážou z reziduálního plynu UHV komory a nahradí v uvolněných vazbách 

křemíku zlato. 

Konečné schéma teplotního vývoje zlatých nanočástic na povrchu křemíku s nativním SiO2 

s popisem dějů je zobrazeno na obr. 4.6. 

 

 
Obr. 4.6: Schematické znázornění teplotního vývoje zlatých nanočástic na povrchu Si - vzorek 𝛂. (A) znázorňuje 

vzorek připravený depozicí zlatých nanočástic z koloidního roztoku. Nanočástice jsou zde obaleny 

v reziduu roztoku citrátu.  Na (BI) se sloučily dvě kuličky, které byly ve vzájemném kontaktu. Pod zla-

tou nanočásticí se může vrstva SiO2 narušit, což vede ke vzniku transportního kanálku pro Si atomy 

(BII). Nanočástice následně nasají Si. Směs AuxSi na obvodu vzniklé díry urychluje rozklad SiO2 vrst-

vy (BIII). Vrstva AuxSi se rozšíří po povrchu vzorku (C), začíná desorpce SiO a následně desorpce a 

difuze Au. Erozí povrchu Si v něm vznikají krátery (D) a při vyšší teplotě ostrůvky SiC (E). 

 

 

 Rychlost desorpce vrstvy SiO2 4.2.3

Doba přeměny zlatých kuliček na vrstvu AuxSi závisí na teplotě substrátu a je úzce spojena s desorpcí 

SiO2 vrstvy, kdy AuxSi silně urychluje reakci vedoucí k desorpci SiO2 z povrchu vzorku. 

Metoda TOF-LEIS se z předchozích měření ukázala jako vhodný nástroj k měření doby přemě-

ny kuliček na vrstvu AuxSi díky své stabilitě při měření déle trvajících experimentů (někdy až 18 

hodin) a poměrně jednoduchému určení okamžiku začátku přeměny kuliček z výsledných spekter.  
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 Bylo tedy připraveno několik vzorků křemíku (100) se zlatými kuličkami průměru 10 nm na 

povrchu (vzorek typu 𝛂). Každý z nich byl zahříván průchodem proudu tak, aby teplota setrvala pokud 

možno po určitou dobu neměnná, v UHV komoře za současného měření TOF-LEIS spekter. Jakmile 

začal pík heliových projektilů odražených od zlatých atomů měnit svůj tvar, měření bylo zastaveno a 

doba zahřívání zaznamenána. Výsledná závislost rychlosti přeměny na převrácené hodnotě teploty je 

vynesena na obr. 4.7 jako Arrheniův graf (jenž se často používá k analýze vlivu teploty na rychlosti 

chemických reakcí), tedy závislost rychlosti reakce 𝜆 vedoucí k rozkladu SiO2 na teplotě substrátu 𝑇. 

Body jsou proloženy přímkou s vyjádřením ln 𝜆 = ln(22,05) −
6553,61

𝑇
. 

 

 
Obr. 4.7: Arrheniův graf rychlosti 𝜆 rozkladu SiO2 vzorku typu 𝛂. Počátek doby přeměny je stanoven zapnutím 

zahřívání vzorku. Jeho konec určuje počátek rozšiřování AuxSi vrstvy, který je stanoven z TOF-LEIS 

měření. Hodnoty jsou proloženy lineární čerchovanou přímkou ln 𝜆 = ln(22,05) − 6553,61/𝑇 . 

 

Z Arrheniovy rovnice: 

 𝜆 = 𝐴𝑒
−

𝐸𝑎
𝑘𝐵𝑇, (4.2) 

kde je 𝐴 a 𝐸𝑎 jsou frekvenční faktor a aktivační energie reakce, byly jednoduchým výpočtem získány 

hodnoty aktivační energie reakce rozkladu SiO2 urychleného přítomností zlatých nanočástic 

𝐸𝑎 =  0,57 eV s frekvenčním faktorem 𝐴 = 22,05 s−1. V literatuře [75] se udává hodnota aktivační 

energie šíření kráterů v SiO2 (2,00 ± 0,25)eV. Zlato na povrchu proto může celou reakci výrazně 

urychlit. 

 

4.3 ANALÝZA VZORKU 𝛘 

Vzorek pod označením 𝛘,
10

 tedy zlaté nanočástice o průměru 10 nm na křemíkovém substrátu 

bez přítomnosti vrstvy SiO2 na jeho povrchu, byl rovněž analyzován metodami TOF-LEIS a XPS.  

Výsledky této analýzy jsou velmi podobné výsledkům měření vzorku 𝛂. Proces vzniku AuxSi 

však probíhá již za nižších teplot. Dle XPS analýzy
11

 (obr. 4.8) začíná při teplotě 250 °C a pokračuje 

až do teploty 480 °C. Je to proto, že zlaté atomy jsou už od počátku zahřívání v kontaktu 

s křemíkovým substrátem. V jejich bezprostřední blízkosti jsou tedy volné křemíkové atomy potřebné 

pro rozklad. Celkový energiový posun Au 4f píku vlivem silicidace zlata je 1,2 eV – tedy stejný jako 

u vzorku 𝛂. V rozmezí teplot vzorku 480 °C až 550 °C již nedochází k silicidaci nanočástic. Jejich 

atomy ale ještě nemají dostatečnou aktivační energii k oddělení se od objemu nanočástic a rozprostření 

                                           
10

 K připomenutí postupu jeho přípravy odkazuji na podkapitolu 4.1.1 a tabulku 2. 
11

 Provedené Ing. Josefem Polčákem, Ph.D.. 
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se po povrchu vzorku. K tomu dochází až po překročení teploty 550 °C, kdy se začíná formovat tenká 

vrstva slitiny  AuxSi. Začátek formace této vrstvy leží na téže teplotě jako u vzorku 𝛂. Povrchový 

nativní SiO2 vzorku 𝛂 tedy nezabraňuje AuxSi vrstvě v jejím šíření po povrchu. Pokud je však AuxSi 

v kontaktu s SiO2, způsobí jeho rozklad.  

V XPS spektrech označených d, e a f (obr. 4.8a) pozorujeme rozšíření vysokoenergiové části Si 

2p píku, které je patrné i na obr. 4.4 spektrum e. Z našeho měření píku C1s vyplývá, že na vzorku 

právě probíhá slučování křemíku s uhlíkem za vzniku SiC [76]. 

 

 
Obr. 4.8: a) měření vzorku 𝝌 metodou XPS během jeho zahřívání. Označení spekter ‚a‘ až ‚f‘ odpovídá teplotám 

vzorku na obr. 4.2. b) Intenzity nejdůležitějších píků XPS spekter v závislosti na teplotě vzorku. 

 

Řádnou analýzu průkazně nezoxidovaného vzorku 𝛘 metodou TOF-LEIS se mi bohužel nepoda-

řilo provést. TOF-LEIS měření je velmi citlivé na okolní podmínky a stabilitu celé aparatury. Rovněž 

výroba vzorku s nezoxidovaným povrchem je velmi náročná. Již malé pochybení, nesprávně uchopený 

nebo škrábnutý vzorek může být příčinou rychlé oxidace povrchu. Proces přípravy přitom musí být co 

nejrychlejší a rovněž tak i proces měření, protože oxidace vzorku je možná i v UHV podmínkách. 

Z několika neměřených TOF-LEIS spekter vzorku 𝛘 jsem však zjistil prakticky stejný průběh jako 

u TOF-LEIS analýzy vzorku 𝛂 (obr. 4.2). 

 

4.4 ANALÝZA VZORKU 𝛃 

Další typ vzorku – vzorek 𝛃12 byl během svého postupného zahřívání analyzován stejně jako vzorek 𝛂 

metodami TOF-LEIS a XPS. Velký důraz byl kladen na dodržení stejných podmínek jednotlivých 

experimentů. Navíc byly připraveny čtyři další vzorky, které byly postupně zahřívány na danou teplo-

tou a následně zobrazeny elektronovým mikroskopem typu SEM. 

 

 Výsledky analýzy TOF-LEIS 4.4.1

Podobně, jako na obr. 4.2 v podkapitole 4.2.1 věnované analýze vzorku 𝛂, je i zde na obr. 4.9a zná-

zorněn výsledek TOF-LEIS měření ve formě bitmapy. Signál způsobený rozptylem heliových projek-

tilů na atomech zlata tvoří pík v energiovém rozmezí 4 keV až 4,8 keV. Jestliže vezmeme v potaz 

rozdílné plošné pokrytí vzorků 𝛂 a 𝛃 zlatými kuličkami (11,6 % vs. 1,3 %), pak jsou píky helia roz-

ptýleného na zlatých atomech obou vzorků v počáteční fázi měření velmi podobné. Při vyšší teplotě 

                                           
12

 Opět připomínám postup jeho přípravy podkapitolou 4.1.1 a zejména tabulkou 2. 

a) b) 
b d a c 
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(kolem 650 °C) se ale již objevují rozdíly. Pološířka píku se nezačne zmenšovat a jeho intenzita zvět-

šovat – formace AuxSi vrstvy zde neprobíhá. Důvodem je fakt, že silná vrstva SiO2 brání smíchání 

zlata s křemíkem substrátu. 

 
Obr. 4.9: Teplotní vývoj zahřívaného vzorku 𝛃 jako výsledek analýzy metodou TOF-LEIS zobrazený a) jako 

TOF-LEIS bitmapa. Příčné řezy ‚a‘, ‚b‘, ‚c' a ‚d‘ jsou vedeny hodnoty maximálních teplot žíhání čtyř 

vzorků pro mikroskop SEM. Počátek desorpce či difuze zlata leží okolo 700 °C. Při teplotě ∼ 830 °C 

se začíná SiO2 rozkládat. b) zobrazuje TOF-LEIS spektra v daných teplotách vzorku. Zaznamenali 

jsme velmi malou intenzitu signálu heliových iontů rozptýlených na atomech zlata. 

 

Další rozdíl je na TOF-LEIS bitmapě zaznamenán okolo teploty vzorku 700 °C, kdy se tento pík 

začíná v případě vzorku 𝛃 vytrácet, zatímco u vzorku 𝛂 je stále přítomen díky vrstvě AuxSi. Při této 

teplotě se začínají atomy zlata oddělovat od kuliček a difundují skrze SiO2 do křemíkového substrátu 

[77]. V případě vzorku 𝛂 zřejmě atomy zlata při dané teplotě neměly dostatečnou aktivační energii 

k oddělení od kuliček a k následné difuzi [77] a bylo pro ně výhodnější vytvoření směsi AuxSi. 

Zřejmě kvůli nízké hustotě zlatých nanočástic na povrchu křemíkové desky, není v TOF-LEIS 

měření rozeznatelný pík heliových iontů rozptýlených na atomech zlata. Pík těchto iontů rozptýlených 

na křemíkovém povrchu vypovídající o čistotě křemíku je zřetelný ke konci měření, kdy je již všechno 

zlato i SiO2 z povrchu pryč. To koresponduje i se zvýšením intenzity hrany signálu rozptylu helia na 

křemíku v TOF-LEIS spektrech okolo teploty vzorku 850 °C. Pokud se totiž projektily rozptylují na 

lehkých atomech kyslíku, ubírá jim to více kinetické energie, než jejich rozptyl na křemíku. 

 

 Analýza vzorku 𝛃 metodami SEM a XPS 4.4.2

Z měření postupně zahřívaného vzorku 𝛃 metodou XPS (obr. 4.10) byl zjištěn posun dubletu Au 4f 

s rostoucí teplotou vzorku směrem k vyšším energiím. Ten je pro vzorek 𝛃 pouze 0,2 eV a v porovnání 

s posunem u vzorku 𝛂 (1,2 eV) je výrazně menší. Porovnáme-li střední dráhu elektronů o energii 

spektrální čáry Kα ve zlatě (1,5 nm [78]) s tloušťkou AuxSi vrstvy vzorku 𝛂 (∼ 3 nm) a průměrem 

zlaté koule (10 nm), dojdeme k závěru, že v případě vzorku 𝛃 je AuxSi postupně tvořen ve spodní 

části zlatých nanočástic v místě kontaktu s SiO2 vrstvou, kde se volné atomy křemíku postupně slučují 

se zlatem.  Protože je volných křemíkových atomů v blízkosti zlata malé množství, počátek jeho 

silicidace se posune k teplotě kolem 800 °C, která je více než o 200 °C vyšší, než u vzorku 𝛂. 

Jakmile je dosaženo teploty vzorku ∼ 800 °C, začíná se 10 nm vrstvička SiO2 rozkládat na 

plynné SiO. Teplota rozkladu SiO2 a jeho rychlost závisí mimo jiné na množství a rozměrech zlatých 
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nanočástic na povrchu vzorku, které zde plní roli nukleačních center pro nanodíry (angl. nanovoids) 

hloubené v SiO2 [79]. Přítomné atomy zlata na jejich obvodu zvyšují rychlost SiO2 rozkladu mecha-

nismem popsaným v podkapitole 4.2.2, tj. Si(s) + SiO2(s) ⇒ 2SiO(g) [71]. Povrch vrstvy SiO2 se při 

vyšší teplotě vzorku rozkládá mechanismem: 2 ⋅ SiO2 ⇒ O2 + 2 ⋅ SiO [79], takže se tloušťka celé SiO2 

vrstvy zmenšuje, ale ne tak rychle jako pod nanočásticemi. 

 

 
Obr. 4.10: XPS měření vzorku 𝛃 během zvyšování jeho teploty. a) zobrazuje jednotlivá XPS spektra v řezech 

teplot vyznačených v TOF-LEIS bitmapě na obr. 4.9a. Je zde vyznačen posun dubletu Au 4f 

o 0,2 eV, což znamená vznik AuxSi mezi Au nanočásticemi a SiO2 vrstvou. Čerchovanou čarou je 

zvýrazněna pozice píku SiO2, jehož poloha se během měření mění díky nabíjení SiO2 vrstvy. XPS 

spektra ‚a‘ až ‚c‘ odpovídají stejně označeným teplotním řezům na obr. 4.9a. Na b) jsou vykresleny 

intenzity hlavních píků XPS spekter v závislosti na teplotě vzorku. Intenzita píku Si 2p je pro názor-

nost desetkrát zvětšena. Intenzity byly získány fitováním XPS píků programem Unifit. 

 

Na obr. 4.11(a-d) jsou zachyceny snímky mikroskopu typu SEM jednotlivých vzorků typu 𝛃  

zahřátých na hodnoty teplot označených symboly a až d na TOF-LEIS bitmapě (obr. 4.9a) a snímek 

(obr. 4.11RT) právě připraveného vzorku, který zahříván nebyl. Z něj bylo zjištěno plošné pokrytí 

povrchu zlatými nanočásticemi 1,3 %. Nanočástice jsou rozmístěny poměrně rovnoměrně 

s minimálním počtem shluků.  

 

 
Obr. 4.11: Snímky mikroskopu typu SEM vzorků typu 𝛃. (RT) zobrazuje právě připravený výchozí vzorek, který 

nepodstoupil zahřívací proceduru. Jeho plošné pokrytí zlatými nanočásticemi je 1,3 %. Na (a)—(d) 

jsou snímky vzorků postupně zahřívaných až na teploty, které korespondují identicky označeným ře-

zům na obr. 4.9a. Nanočástice nasávají Si atomy (a) a (b) a zároveň difundují či desorbují. Vyhloube-

né nanodíry v SiO2vrstvě jsou zřetelné na (d), kde jimi skrz SiO2 prosvítá Si substrát. Velikost strany 

jednoho snímku odpovídá rozměru 0,75 μm. 

 

Jas některých nanočástic se na obr. 4.11a začíná zmenšovat díky křemíkovým atomům, které di-

fundují do jejich objemu. To pokračuje i na obr. 4.11b. Povrch vzorku označený symbolem c na obr. 

4.11 neobsahuje už téměř žádné zlato. Jsou zde patrná pouze méně šedá místa – zbytky zlatých nano-
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částic, které ve svém okolí urychlují rozklad SiO2. Jejich odstín může znamenat také jejich zanoření do 

SiO2 vrstvy s materiálem SiO2 i na rozhraní nanočástic a vakua [80]. Pokud tomu tak je, mohlo by to 

vysvětlit nesoulad mezi TOF-LEIS a XPS měřeními v řezu c teploty 800 °C, kdy XPS vykazuje pří-

tomnost zlata, zatímco TOF-LEIS nikoliv. Útlumová délka XPS elektronů vzniklých RTG zářením 

spektrální čáry K𝛼 v SiO2 je dle [81] 3,45 nm. Pro náš detekční úhel 50° tedy detekujeme elektrony 

z maximální hloubky 2,22 nm vrstvy SiO2.  

Další možnost je, že zlato segreguje v tenké vrstvě na rozhraní křemíkového substrátu a SiO2 

[82]. Přičemž se SiO2 vrstva rozkládá jak laterálně díky AuxSi nanočásticím, tak „odshora dolů“. Při 

teplotě c by tedy měla mít tloušťku menší než 2,22 nm.  

Na obr. 4.11d již není žádné zlato přítomno, o čemž svědčí i měření TOF-LEIS a XPS. Jsou zde 

však rozlišitelné tmavší oblasti zhruba o velikosti zlatých nanočástic. Jedná se o díry vyhloubené 

nanočásticemi v SiO2 vrstvě [79], jimiž na snímku „prosvítá“ křemíkový substrát. To potvrzuje 

i rostoucí pík křemíku zaznamenán metodou XPS (obr. 4.10a, b). 

 

 In situ SEM analýza 4.4.3

Schopnost zlatých nanočástic hloubit díry v SiO2 byla dále analyzována in situ použitím mikroskopu 

SEM. Rozměry vzorku nemohou být z důvodu jeho plynění a emisi elektronů z povrchu při jeho 

zahřívání velké. Plocha vzorku byla proto redukována na rozměr (1 × 7) mm2. Vzorek byl následně 

uchycen keramikou ve speciálně zkonstruovaném držáku a zahříván průtokem proudu vedeného vodiči 

přes průchodku v těle mikroskopu. Současně byla jeho teplota měřena termočlánkem typu K (chromel 

– alumel). 

Bylo provedeno několik pokusů zahřát vzorek typu 𝛃 v mikroskopu za současného rastrování 

jeho povrchu elektronovým svazkem. Žádný z nich bohužel nebyl, kvůli teplotnímu driftu vzorku a 

malé rozlišovací schopnosti mikroskopu v porovnání s rozměry nanočástic, úspěšný. Byli jsme
13

 proto 

nuceni použít větší koule o průměru 100 nm, které byly umístěny na substrátu Si s 10 nm vrstvou 

SiO2. Vzorek byl v mikroskopu během jeho rastrování postupně zahříván zvyšujícím se proudem.  

Průběh rastrování mikroskopu byl v počítači ukládán jako soubor videa, které je prezentováno 

jako série snímků významných okamžiků na obr. 4.12. tak, jak šly časově za sebou, přičemž čas 

pořízení snímku je u každého vyznačen vpravo dole.  

 

 
Obr. 4.12: Série snímků mikroskopu typu SEM znázorňující teplotní vývoj zlatých nanočástic o průměru 

100 nm. Skutečný rozměr každého snímku je (0,8 × 1,2)  μm2. 
 

Průběh teplotního vývoje nanočástic můžeme vzhledem k časové prodlevě mezi dobou jejich 

zahřívání 1 s a 6 s rozdělit na dvě fáze: 

 Pod kuličkami vzniká v SiO2 kanálek, kterým se transportují křemíkové atomy do objemu na-

nočástic za vzniku AuxSi (čas 0,1 s – vrchní kulička, čas 0,3 s – spodní kulička). 

                                           
13
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 AuxSi působí jako donor volných Si atomů pro rozklad SiO2 v místě styku s AuxSi po obvodu 

nanočástice. Funguje tedy jako katalyzátor tohoto rozkladu. Plocha pokrytí povrchu vzorku 

slitinou AuxSi se zvětšuje (čas 0,3 s – vrchní kulička). 

 Stěny takto vzniklého kráteru v SiO2 jsou kvůli povrchovému napětí tekuté fáze AuxSi 

v neustálém kontaktu s AuxSi, přísun křemíkových atomů Si tedy může dále pokračovat (čas 

1 s – vrchní a spodní kulička). 

Následuje několikasekundový časový úsek, kdy se proces rozkladu SiO2 prakticky zastavil, protože ze 

slitiny AuxSi se desorpcí či difuzí oddělily zlaté atomy. Dle fázového diagramu vzniklá hmota zatuhla 

a nemůže již poskytovat volné Si atomy. Rozklad SiO2 ale přesto pokračuje. 

 Je dosaženo vyšší teploty vzorku a tudíž aktivační energie rozkladu SiO2, krátery se dále zvět-

šují, mechanismus rozkladu je již jiný: 2 ⋅ SiO2 ⇒ O2 + 2 ⋅ SiO [79] (čas 6,3 s – vrchní a 

spodní kulička). 

 Některé kuličky se vlivem stabilnějšího podloží SiO2 začínají rozkládat až při vyšší teplotě 

(čas 9,7 s – prostřední kulička). 

 Rozklad vrstvy SiO2 dále pokračuje. Po kuličkách zůstávají rezidua SiC. 

Série snímků tedy potvrzuje a zpřesňuje již pronesené závěry z předchozí podkapitoly.  

Přikládám zde ještě několik snímků videa mikroskopu SEM
14

 (obr. 4.13:, které zobrazují průběh 

rozkladu povrchového SiO2 (tloušťka 45 nm) se zlatými nanočásticemi na jeho povrchu o průměru 

0,1 μm. Vzorek byl v mikroskopu zahříván na teplotu ∼ 680 °C. Snímky ukazují přichycení slitiny 

AuxSi k hranici vrstvy SiO2, kde působí jak rezervoár volných Si atomů potřebných pro rozklad SiO2 

vrstvy. Větší průměr nanočástic byl použit kvůli omezené rozlišovací schopnosti mikroskopu. Lze 

však předpokládat, že podobný průběh bude mít rozklad SiO2 u 10 × menšího systému (zlaté nanočás-

tice + SiO2) vzorku 𝛂. 

 

 
Obr. 4.13: Série snímků videa metody SEM zobrazující rozklad SiO2 vrstvy urychlený přítomností zlatých 

nanočástic. Na hraně rozkládající se SiO2 vrstvy je přichycena slitina AuxSi. Vpravo dole každého 

snímku je čas měření. Skutečná velikost hrany snímku je 2,8 μm. 

 

 Difuze a desorpce zlatých atomů 4.4.4

Abychom zjistili, kam se přesunuly zlaté atomy z povrchu vzorků typu 𝛃 zahřívaných na teplotu vyšší 

než 700 °C, bylo provedeno několik experimentů. V první podkapitole se budu věnovat možné difuzi 

zlata do objemu křemíkového vzorku, v následující zmíním experiment řešící otázku desorpce zlata. 

 

4.4.4.1 Testování difuze zlata 

První z nich měl za cíl prokázat, že zlato do objemu vzorku difunduje. Byla proto na rubovou stranu 

vzorku Si(100) bez termického SiO2 nadeponována v UHV vrstva zlata o tloušťce ∼ 0,1 μm. Tento 

vzorek byl během tří hodin, kdy probíhala analýza XPS a následně TOF-LEIS postupně zahříván 
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průchodem rostoucího proudu až na teplotu 1000 °C. Žádná z metod neprokázala, že by zlato prodi-

fundovalo vzorkem až na jeho druhou stranu. Tento experiment byl proveden dvakrát. Ani podruhé 

nebyly ve spektrech obou metod stopy signálu svědčící o přítomnosti zlatých atomů na povrchu nebo 

v jeho blízkosti. Přesto difuze zlata nemůže být úplně vyloučena, uvážíme-li, že množství prodifundo-

vaných zlatých atomů mohlo být pod detekčním limitem obou metod. Rovněž je možná difuze zlatých 

atomů packami paletky přidržujícími vzorek do materiálu paletky. 

Ještě jeden experiment byl proveden pro potvrzení difuze zlatých atomů do křemíkového sub-

strátu. Byly připraveny tři vzorky se zlatými nanočásticemi na povrch typu 𝛃. Jeden z nich byl pone-

chán jako referenční výchozí vzorek. Další ze zbylých dvou byl postupně zahříván v UHV na teplotu, 

kdy metoda TOF-LEIS už neregistrovala přítomné zlato na jeho povrchu, což bylo přibližně při teplotě 

800 °C. Poslední byl zahříván ještě na vyšší teplotu 900 °C, kdy zlaté atomy ani vrstva SiO2 na jeho 

povrchu nebyly detekovatelné metodou TOF-LEIS. 

Všechny tři vzorky byly následně podrobeny analýze metodou LE-RBS (angl. Low-energy 

Rutherford Backscattering Spectroscopy) na partnerské univerzitě Johannese Keplera v rakouském 

Linzi tamní výzkumnou skupinou prof. Petera Bauera. Vzorky byly analyzovány použitím iontů 

deuteria 
2
H

+
 urychlených pomocí Van de Graaffova akcelerátoru AN 700 na energii 200 keV. Projek-

tily dopadaly kolmo na analyzovaný vzorek, kde byly ty rozptýlené pod úhlem 154,6° detekovány 

detektorem (typu silicon surface barrier) o energiovém rozlišení 7 keV. 

Výsledek analýzy můžeme vidět na obr. 4.14, jehož pravá část je 20x zvětšena. Nezahřívaný 

výchozí vzorek vykazuje poměrně velký pík 
2
H

+
 iontů odražených od zlatých atomů. Intenzita tohoto 

píku je o mnoho menší pro vzorek zahřátý na 800 °C. Zároveň však je pozadí píku výraznější, což 

může znamenat, že zlato difundovalo skrze vrstvu SiO2 a část se rozpustila v křemíku a část segrego-

vala na rozhraní vrstvy SiO2 a křemíkového povrchu, což potvrzuje jeden ze závěrů v podkapitole 

4.4.2. Na dalším vzorku zahřátém na teplotu 900 °C bez SiO2 vrstvy již téměř žádný signál přítomnosti 

zlata není. Na souřadnici energie 150 keV je detekován malý pík, který může být způsoben atomy 

zlata v hloubce vzorku. Část zlata tedy difundovala do křemíkového substrátu a dále ukážeme, že 

určitá část také z povrchu vzorku desorbovala. 

 

 
Obr. 4.14: LE-RBS spektra různých fází zahřívání vzorku typu 𝛃. Vrchol píku iontů detekovaných iontů 

2
H

+ 

zpětně odražených od zlatých atomů je na energii 190 keV a je 20 × zvětšen v porovnání se signálem 

z křemíku energie < 160 keV.  
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Zahřáté vzorky typu 𝜷 zahřáté na teploty 900 °C byly ještě analyzovány metodou DSIMS, kdy 

byla odprášena z povrchu přibližně 150 nm tlustá vrstva materiálu. Zřejmě pro malou ionizační schop-

nost zlata spolu s jeho nízkou koncentrací ve vzorku nebylo detekováno zvýšení jeho signálu. 

 

4.4.4.2 Testování desorpce zlata 

Pro testování desorpce zlata byla zvolena konfigurace dvou vzorků připevněných lícovými stra-

nami naproti sobě na paletce tak, aby jejich vzájemná vzdálenost byla co nejmenší a přitom se navzá-

jem nedotýkaly. Jeden z nich byl vzorek typu 𝛃, druhý byl testovací vzorek: deska křemíku s 10 nm 

tlustou vrstvou nativního SiO2 na povrchu (zde označen symbolem 𝛄). Touto vrstvou byl natočen 

směrem k ploše vzorku 𝛃 pokryté zlatými nanočásticemi tak, aby jím vzorek 𝛃 nebyl úplně překryt a 

bylo ho možné analyzovat metodou TOF-LEIS. Oba vzorky byly vzájemně izolovány keramickými 

podložkami. Vzorek 𝛃 byl následně během měření metodou TOF-LEIS postupně zahříván na PBN 

topném tělísku proudovou rampou o sklonu 0,27 A ⋅ h−1. Z TOF-LEIS spekter byl určen okamžik, kdy 

bylo téměř všechno zlato z povrchu vzorku 𝛃 pryč a zároveň se ještě vrstva SiO2 nestačila rozložit 

(teplota vzorku ∼ 800 °C), a jeho zahřívání bylo vypnuto.  

Oba vzorky byly vytaženy z komory a do paletky vložen pouze vzorek 𝛄 tak, aby ho bylo mož-

né analyzovat. Naměřená spektra metodou TOF-LEIS (obr. 4.15a) i XPS (obr. 4.15b) následně proká-

zala přítomnost zlata na povrchu vzorku 𝛄 tam, kde se vzorky z pohledu normály povrchu překrývaly 

(měření 𝜸𝟐). Na výsledcích měření metody XPS opět vidíme posun dubletu zlata Au 4f (jako na obr. 

4.4a) ve spektru vzorku 𝜸𝟐 oproti spektru 𝜷20 °C vzorku 𝛃 naměřeného při pokojové teplotě o 0,77 eV. 

Část zlata na povrchu vzorku 𝛄 je tedy přítomno ve formě silicidu AuxSi. Adsorbované zlato se mohlo 

smíchat s křemíkem vlivem zvýšené teploty vzorku 𝛄 během experimentu buď vedením tepla, nebo 

infračerveným zářením. Další možnost je, že se z povrchu vzorku 𝛃 desorbovala přímo slitina AuxSi. 

Závěr z měření tedy je, že zlaté atomy během zahřívání vzorku 𝛃 desorbovaly na povrch vzorku 𝛄. 

 

 
Obr. 4.15: Výsledek testování desorpce zlatých atomů a) metodou TOF-LEIS. Na obrázku je TOF-LEIS spek-

trum vzorku 𝛃 označeno 𝜷20 °C před jeho zahříváním a 𝜷∼800 °C na konci měření při jeho přibližné 

teplotě 800 °C. Zlaté atomy při této teplotě z povrchu vzorku z velké části zmizely. S těmito spektry 

jsou porovnána spektra 𝜸𝟏 a 𝜸𝟐 naměřená ze dvou vzdálených míst nezahřívaného vzorku 𝛄. Přičemž 

místo „2“ leží přímo naproti plochy vzorku 𝛃 a vykazuje přítomnost zlata, zatímco místo „2“, naproti 

němuž nebyl vzorek 𝛃, přítomnost zlata neprokázalo. b) spektra naměřená metodou XPS rovněž pro-

kázala desorpci zlata. 
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Na obr. 4.16 je schematicky znázorněn teplotní vývoj vzorku 𝛃. Je zde naznačena difuze i de-

sorpce a segregující vrstvička zlata na rozhraní křemíku a SiO2. 

 

 
Obr. 4.16: Schematické znázornění teplotního vývoje zlatých nanočástic na povrchu Si - vzorek 𝛃. (A) znázorňu-

je právě připravený vzorek při pokojové teplotě. Kuličky jsou zde ještě obaleny v reziduu roztoku ci-

trátu. Na (B) začíná silicidace zlata v místě kontaktu nanočástic s SiO2. (C) – silicidace pokračuje, 

nanočástice pod sebou začínají hloubit v SiO2 díry. Povrch vrstvy SiO2 začíná desorbovat jako SiO. 

Difundující zlato segreguje na rozhraní Si a SiO2. (D) – proces pokračuje, nanočástice zmenšují svůj 

objem. (E) zlaté atomy kompletně zmizí z povrchu, ve ztenčené vrstvě SiO2 zůstanou nanodíry, které 

se následně (F) rozšíří a odkryjí Si substrát, kde začne vznikat SiC. Fáze přeměny (B) až (E) odpoví-

dají snímkům (a) až (d) na obr. 4.10. 
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5 METODA TOF-SARS 

První impulz k výzkumu této kapitoly přišel z Itálie, od tamní vědecké skupiny vedené Dr. Nicolou 

Lisim, která se snaží optimalizovat přípravu funkcionalizovaného grafenu (tj. grafenu obsahující i jiné 

chemické skupiny jako vodík, kyslík nebo hydroxyl) metodou CVD (angl. Chemical Vapour Depositi-

on).  

Metodou TOF-LEIS ve stávajícím uspořádání není možné vodík na vzorku prokazatelně dete-

kovat. Je to dáno její geometrickou konfigurací a poměrem 𝐴 hmotností projektilu a terčového atomu, 

který je menší než jedna. Projektily se tak od vodíkových atomů nemohou zpětně odrazit, ale mohou 

několik atomů terče vyrazit. Detektor TOF-LEIS je samozřejmě schopen kromě projektilů registrovat 

i vyražené částice ze vzorku. Jejich množství je ale při použití projektilů helia nebo neonu řádově 

nižší, než množství zpětně odražených částic a dle obr. 1.3a bude nevýrazný detekovaný signál vyra-

ženého vodíku schován v nízkoenergiové části píku zpětně odražených projektilů od křemíku. 

S výhodou lze tedy použít konfiguraci, kdy budou zdroj iontů a jejich detektor umístěny téměř 

naproti sobě tak, aby byl rozptylový úhel projektilů co nejmenší (v našem případě 12°). Důsledkem 

toho vznikne preferenční směr trajektorií ať už odražených projektilů či vyražených částic, který bude 

mířit do detektoru. Dále se zvýší pravděpodobnost vyražení vodíkových atomů ven ze vzorku na úkor 

atomů vyražených směrem do vzorku, a také se prodlouží trajektorie projektilů v tenké povrchové 

vrstvě vodíkových atomů. Z obr. 1.3b a obr. 1.3c zobrazujících energiovou a časovou bilanci rozptýle-

ných projektilů neonu pod úhly o velikostech 152° a 12° od terčových atomů hmotnosti 𝑀2 a také 

tytéž závislosti vyražených atomů, vyplývá, že ačkoliv časová závislost pro vyražené atomy je v obou 

případech téměř shodná, energiově na tom jsou lépe (o 0,15 keV až 1 keV) vyražené částice, jejichž 

trajektorie svírá s trajektorií projektilů menší rozptylový úhel. Všechny tyto vyjmenované jevy přispějí 

k řádovému zvýšení počtu dopadlých částic na plochu detektoru.  

Tato metoda má ve vědeckém světě název TOF-SARS (angl. Time of Flight – Scattering and 

Recoil Spectroscopy) a je to jedna z mála analytických metod, která je schopna prokazatelné detekce 

vodíku, což je potvrzeno v publikacích [83–85], kde je zobrazeno i několik inspirativních TOF-SARS 

spekter vodíku. Liší se od metody TOF-LEIS pouze úhlem, který spolu svírají optické osy iontového 

děla a detektoru. 

Nasycení povrchu grafenu vodíkem je teplotně reverzibilní proces. Pokud grafen zahřejeme, 

vodík desorbuje. V UHV je dostatečné množství vodíku k tomu, aby adsorboval na povrch vzorku po 

jeho zchladnutí (viz podkapitola 5.3). Tento proces můžeme zřetelně urychlit použitím zdroje atomár-

ního vodíku. Protože je atomární vodík silně reaktivní prvek, bude nám sloužit i k čištění povrchu 

vzorku od organických nečistot a nativního oxidu. 

 

5.1 PŘESTAVBA APARATURY TOF-LEIS 

K tomu, abychom mohli detekovat lehké prvky na povrchu vzorku, bylo třeba zmenšit rozptylový úhel 

aparatury TOF-LEIS. Při stávající geometrické konfiguraci aparatury (aparatura TOF-LEIS jako 

součást komory „Antonín“) to z prostorových a provozních důvodů nebylo možné. V laboratoři ÚFI 

byla proto sestavena nová aparatura TOF-SARS (obr. 5.1). Z dřívější aparatury však byly použity 

nejdůležitější části: detektor, TOF trubka a iontový zdroj. 

TOF trubka spolu s detektorem byly připevněny přes vlnovec k přírubě UHV komory válcového 

tvaru s podstavou o průměru 15 cm. Z protilehlé strany bylo rovněž přes vlnovec připevněno iontové 

dělo. Obou vlnovců bylo použito proto, aby bylo možné korigovat umístění průsečíku optických os 
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iontového děla a TOF trubky na analyzované ploše vzorku a zároveň nastavit požadovaný rozptylový 

úhel 𝜃 = 12°. Na komoru byl nasazen manipulátor s držákem paletky navržený na ÚFI [86]. Průchod-

kami v přírubě manipulátoru je možné k vzorku přivést termočlánek i proud k jeho zahřívání. Na další 

dvě protilehlé příruby komůrky v rovině kolmé k ose iontového zdroje, bylo připevněno okénko 

a termálně disociační zdroj atomárního vodíku. Okénko slouží k vizuální kontrole polohy paletky se 

vzorkem a zároveň umožňuje měřit teplotu vzorku optickým pyrometrem. Termálně disociační zdroj 

atomárního vodíku byl navržen Ing. Jindřichem Machem, Ph.D., [87] během jeho doktorského studia. 

 

 
Obr. 5.1: Fotografie (pohled shora) nové konfigurace bývalé aparatury TOF-LEIS. Nyní se jedná o TOF-SARS 

aparaturu. Jsou zde popsány nejdůležitější součásti. 

 

Plyn z komory je čerpán turbomolekulární vývěvou (TMU 262P), která je předčerpávaná rotač-

ní vývěvou. Střední část iontového zdroje je diferenciálně čerpána druhou turbomolekulární vývěvu, 

která je předčerpávaná toutéž rotační vývěvou. Dále je k dalšímu snížení tlaku v komoře použita 

iontová vývěva napojená na TOF trubku. Tlak v komoře je měřen dvěma ionizačními měrkami, které 

je možno oddělit UHV ventilem. To je výhodné zejména při výměně vzorku, kdy, pokud je ventil 

zavřen, zůstává MCP detektor vakuově oddělen od hlavní komory. Po řádném vypečení celé komory 

se tlak plynu ustálí na hodnotu v řádu 10−7 Pa. I při tak nízkém základním tlaku se za několik hodin 

na vložený vyčištěný vzorek adsorbuje vrstva vodíku (více v podkapitole 5.3). Proto se v současné 

době zvažuje přidání sublimační nebo getrové vývěvy. 

Iontový zdroj je napojen na rozvod pracovních plynů. Manipulací s ventily oddělujících části 

rozvodu lze volit pro analýzu použitý pracovní plyn. Dle potřeby lze vyčerpat zbytkový plyn rozvodu 

otevřením přívodu k turbomolekulární vývěvě. Z použitelných inertních plynů jsou pro analýzu 

k dispozici helium, neon, argon a krypton. 

Po sestavení této TOF-SARS aparatury se mnoho času věnovalo jejímu zprovoznění, testování a 

optimalizaci měření. Optimální parametry sestavy TOF-SARS shrnuje tabulka 3. Uvedené údaje 

o nastavení iontového svazku platí pouze pro nejčastěji používaný plyn neon a projektily o počáteční 

energii 5 keV.   
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Tabulka 3: Parametry pro TOF-SARS analýzu při použití neonových projektilů o 𝐸0 = 5 keV. 

Manipulátor Iontový svazek (setting C) Detektor 

Náklon vzorku: 2,12 cm Energie: 5000 eV Poloha TOF trubky: ‚N‘ 

X posuv: 0 cm Zaostření (focus): 2963 Low level: <0.1 

Z posuv (mm): 14 – 73  Kondenzor I: 3159 Zpoždění
15

 (delay): 1,5×

110 μs 

Rotace: 140° Kondenzor II: 2750 Gain: 100 

 Frekvence pulzů: 30 Hz Fine gain: 1,6 

 Déka pulzu
16

 (ns): 25 – 30  

 

Souřadnice polohy TOF trubky v horizontální rovině je určena písmeny abecedy pod konzolou, 

jíž je trubka v místě blízko detektoru podepřena. V konfiguraci měření je manipulátor na komoru 

nasazen tak, aby byl natočen kolem své vertikální osy podle vyznačené rysky v poloze ‚2‘ na komoře 

i manipulátoru. Napětí urychlovacích elektrod MCP detektoru bylo vždy nastaveno na hodnotu 2,4 kV. 

Poměrně velký proud částic letících na detektor může snadno způsobit jeho přesycení signálem, 

čímž zároveň drasticky zkracuje jeho životnost. Proto je žádoucí omezit velikost primárního svazku 

snížením emise elektronů z vlákna iontového zdroje tak, aby jednotka čítače pulzů (ORTEC 661 – 

Ratemeter) ukazovala maximálně hodnotu 3 ⋅ 104 s−1, tedy obvykle na hodnotu v rozmezí 0,1 mA až 

1 mA. Kvůli snížení velikosti proudu primárního svazku je omezen i tlak plynu v iontovém zdroji 

dálkově řízeným ventilem (regulační jednotkou RVG050C firmy Pfeiffer) na maximální hodnotu 

35 mTorr. Velikost proudu svazku na vzorek se pak pohybuje v řádu desítek až stovek pikoampérů. 

 

5.2 TESTOVÁNÍ APARATURY TOF-SARS 

K zprovoznění aparatury metody TOF-SARS byla provedena řada různých experimentů, které měly ve 

většině případů účel kalibrace aparatury a nalezení jejího optimálního nastavení. Bylo zjištěno několik 

zajímavých analytických schopností aparatury, které budou prezentovány v této podkapitole. 

 

 Kontaminace iontového svazku 5.2.1

Jako první plyn primárního svazku k testování aparatury bylo zvoleno helium. Dovnitř 

TOF-SARS aparatury byl vložen tzv. krátkodobě žíhaný (angl. flash annealing) vzorek desky Si (111). 

Flash annealing je proces, kdy se teplota vzorku v půlminutových cyklech náhle zvýší po krátkou 

dobu (obvykle 2 s) na 1150 °C až 1250 °C (v našem případě průtokem proudu). Vzorek by měl na této 

teplotě setrvat v součtu alespoň dvě minuty. Tím zbavíme povrch vzorku všech organických nečistot 

a nativního oxidu. 

Časové TOF-SARS spektrum právě tímto způsobem vyžíhané desky Si (111) získané svazkem 

projektilů o energii 𝐸0 = 5 keV je vykresleno černou barvou na obr. 5.2. Při jeho měření po dobu 

347 s byl tlak pracovního plynu v iontovém zdroji 5,5 Pa (41 mTorr). Emise elektronů iontového 

zdroje byla nastavena na hodnotu 0,1 mA. Při analýze byl měřen proud vzorkem 43,1 pA. 

Pro popis jednotlivých píků spektra je použita následující konvence:  

 Dolní index chemického označení prvku sděluje, jestli byl daný atom rozptýlen („s“, scattered) 

či vyražen („r“, recoiled).  

                                           
15

 Pro rozsah časové osy spektra 10 μs. 
16

 Na jednotce generátoru vysokonapěťových pulzů AVTECH nastavena šířka pulzu na hodnotu 7. 
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 V horním indexu názvu rozptýleného prvku může být informace o tom, kolikrát byl prvek io-

nizován (za názvem), nebo pokud je to izotop, jeho atomové hmotnostní číslo (před názvem).  

 Za symbolem ⇆ pak následuje označení prvku, na kterém byl projektil rozptýlen. Podobný vý-

znam má symbol ⇠, který spojuje název vyražené částice s názvem projektilu, jenž ji vyrazil. 

Pokud šipky chybí, rozumí se rozptyl projektilu na substrátu nebo vyražení terčového atomu projekti-

lem pracovního plynu. 

 

 
Obr. 5.2: Dvě spektra získaná metodou TOF-SARS. Spektrum vykreslené černou barvou je získáno proudem 

heliových projektilů na vzorek křemíku, zatímco červeně zbarvené spektrum vzniklo při použití zbyt-

kových atomů v komoře jako projektilů na tentýž vzorek. Modré křížky označují doby letu částic na-

depsaných dějů vypočítaných použitím rovnic (1.4), (1.5) a (1.6). 

 

Dle rovnic (1.3), (1.4) a (1.5) byla spočtena časová poloha píků nejočekávanějších kolizí. Ta 

odpovídá signálu rozptýleného helia na křemíku (poloha 2,4 μs) a vyraženého vodíku ze vzorku 

heliovým projektilem (1,6 μs). Tři ostatní píky (na souřadnicích dob letu 0,7 μs, 6,4 μs a 8,3 μs) se 

nám nepodařilo v tomto spektru identifikovat. 

Kvůli podezření, že čistota iontového svazku není dostačující, byl zavřen ventil přívodu plynu 

helia a proveden tentýž experiment znovu. Nyní s parametry elektronové emise 10 mA a tlaku plynu 

v iontovém zdroji 0,09 Pa (0,7 mTorr). Výsledné spektrum (obr. 5.2, vyznačeno červeně) bylo měře-

no 124 s. Vidíme zde mnoho píků způsobených atomy reziduálního plynu i částic, které emituje 

vlákno zdroje, a které se dostanou do svazku projektilů.  

Každý z píků je nadepsán proběhlou reakcí. Jeho vypočtená časová poloha je vyznačena mod-

rým křížkem. Protože mezi iontovým dělem a vzorkem je doba letu projektilů o stejné kinetické ener-

gii, ale různých hmotnostech různá, bylo potřeba k výpočtu časových poloh píků znát i vzdálenost 𝑙2 

mezi iontovým dělem a vzorkem. Díky tomu, že je pro všechny projektily stejná, byla získána fitová-

ním teoreticky vypočtených časových poloh píků na polohy píků TOF-SARS experimentu.  Nejlepší 

shody bylo dosaženo pro hodnotu 𝑙2 = 44,5 cm, což je reálný výsledek při porovnání se skutečnými 

rozměry aparatury. 

Některé píky spektra reziduálního plynu (obr. 5.2, červené) jsou označeny popisky, jež označují 

kolize, při nichž došlo k rozbití molekuly (N2 a H2O) a do detektoru letí pouze jeden atom ze slouče-

Hes
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Hs
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niny. Dále jsou ve spektru píky znamenající přítomnost křemíku ve svazku. To může být způsobeno 

desorpcí křemíku z krátce žíhané křemíkové desky bezprostředně před začátkem měření TOF-SARS 

spektra. 

Bylo zjištěno, že některé píky TOF-SARS spektra projektilů He+ na obr. 5.2 jsou způsobeny 

přítomností nečistot ve svazku iontového děla. Vypečením rozvodu plynu, oddělením právě používané 

plynové bomby od zbytku rozvodu ventily a nastavením vysokého tlaku plynu v komoře iontového 

zdroje a zároveň malé emise elektronů jsme schopni vliv nečistot ve svazku výrazně omezit.  

V případě použití heliových projektilů pozice píku H2s
+ ⇄ Si leží na časové souřadnici píku vyra-

žených atomů vodíku heliem. I když je množství vodíku ve svazku iontového zdroje výrazně potlače-

no zmíněnými opatřeními, nestačí to k snížení jeho množství na přijatelnou úroveň. Proto bylo roz-

hodnuto pro analýzu vzorků grafenu upřednostnit použití projektilů neonu, kdy do polohy klíčového 

píku Hr ⇠ Ne+ nezasahuje jakýkoliv pík reziduálního plynu. Další výhody plynou z jeho vyššího 

odprašovacího koeficientu. 

 

 Argon a krypton jako projektily při TOF-SARS analýze 5.2.2

Abychom zjistili vlastnosti naší TOF-SARS aparatury i při použití těžších projektilů, byly 

k plynovému rozvodu připojeny lahve plynů argonu a kryptonu. Jako terč byl použit čistý křemík, 

který byl vždy mezi dvěma následujícími měřeními krátce vyžíhán. Tím byla usnadněna identifikace 

píků projektily vyraženého vodíku, uhlíku a kyslíku.  

Počáteční energie obou použitých projektilů byla 𝐸0 = 5 keV. Výsledná spektra byla normová-

na na velikost signálu pozadí a jsou i s popisy jednotlivých píků (určených za použití rovnic (1.4),(1.5) 

a (1.6)) zobrazena na obr. 5.3. Nepopsané píky se nám nepodařilo průkazně identifikovat. 

 

 
Obr. 5.3: TOF-SARS spektra za použití projektilů a) argonu a b) kryptonu o počáteční energii 𝐸0 = 5 keV 

dopadajících na křemíkový terč. Spektra byla měřena před a bezprostředně po krátkém žíhání vzorku. 

Podobně byla naměřena i TOF-SARS spektra neonu (obr. 5.4a). 

 

Bylo zjištěno, že oba plyny mají poměrně velkou pravděpodobnost dvojnásobné ionizace, při-

čemž velikost píku Krs
++ ⇄ Si je dokonce větší, než pík Krs

+ ⇄ Si. Posun rozptylových píků po krát-

kém žíhání směrem ke kratším časům vypovídá o snížení povrchové kontaminace terče. Argon ani 

krypton však nejsou příliš vhodné pro detekci vodíku na povrchu vzorku kvůli jejich velkému odpra-

šovacímu koeficientu. 
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5.3 RYCHLOST ADSORPCE VODÍKU 

Pro vyzkoušení analytických schopností naší TOF-SARS aparatury ve vztahu k detekci vodíku byl 

navržen experiment měření rychlosti jeho adsorpce na povrch vyčištěného vzorku. Do aparatury byla 

proto vložena křemíková deska, která byla krátce žáhaná průtokem proudu po dobu jedné hodiny. 

Ihned po proceduře žíhání vzorku byla po dobu 2,3 hodin měřena TOF-SARS spektra (jedno za dru-

hým, každé po dobu dvou minut) použitím neonových projektilů o počáteční energii 𝐸0 = 5 keV. Tlak 

v aparatuře byl během analýzy vzorku metodou TOF-SARS v řádu 10−7 Pa. Po napuštění ionizační 

komory iontového děla neonovým plynem vzrostl tlak v komoře na hodnotu 6 ⋅ 10−6 Pa. 

První a poslední TOF-SARS spektra z této série měření jsou na obr. 5.4a, kde jsou rovněž iden-

tifikovány nejvýraznější píky spektra. Na časové souřadnici 3,2 μs spektra změřeného po 2,3 hodinách 

od ukončení žíhání vzorku můžeme vidět narostlý pík vyraženého vodíku neonem (pík Hr). Vodíkové 

atomy během doby po žíhání adsorbovaly na povrch vzorku. Další pík (na hodnotě doby letu 3,8 μs) je 

způsoben odrazem dvojnásobně ionizovaných projektilů neonu od křemíku. Protože jsou atomy dvoj-

násobně ionizovány, jsou urychleny na dvojnásobnou počáteční energii, tedy 𝐸0 = 10 keV. Simulací 

odprašování programem SRIM a porovnáním výsledků simulace s experimentem bylo zjištěno, že 

pravděpodobnost výskytu dvojnásobně ionizovaného neonu ve svazku neonových projektilů je 

1,7 ⋅ 10−4. 

 

 
Obr. 5.4: a) První a poslední spektrum série měření metodou TOF-SARS povrchu křemíkové desky bezprostřed-

ně po jejím žíhání. Byl prokázán výrazný růst Hr píku během adsorpce vodíku na povrch vzorku. Čer-

chovanými přímkami je naznačen interval pro výpočet grafu b), kde je závislost množství vodíku fito-

váno exponenciální funkcí (rov. (5.1)). 

 

Plyn neonu je směsí tří stabilních izotopů. Největší podíl v plynu (90,92 %) tvoří izotop 
20

Ne. 

Nezanedbatelný podíl má však i izotop 
22

Ne. Doba jeho letu i jeho příspěvek do TOF-SARS spektra 

jsou vyznačeny na obr. 5.4a. Jeho poloha ve spektru i jeho procentuální zastoupení ve svazku bylo 

potvrzeno porovnáním experimentálního spektra se spektry simulace programu SRIM (více 

v podkapitole 5.4.1).  

Ze všech naměřených spekter je možné vytvořit časovou závislost množství vodíkových atomů 

na povrchu vzorku spočtením obsahů píků Hr všech naměřených spekter. Pík i modře čerchované 

přímky naznačených integračních mezí jsou na obr. 5.4a. Výsledek časového vývoje píku Hr je na obr. 

5.4b. Závislost vykazuje exponenciální tendenci a lze ji proložit funkcí adsorpčního modelu LDF 

(angl. Linear Driving Force) [88] za konstantního tlaku: 

 𝐼(𝑡) = 𝐼𝑒 (1 − 𝑒−𝑟⋅𝑡), (5.1) 
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kde 𝐼 je celková intenzita píku Hr v čase 𝑡 vyjádřená rychlostní konstantou 𝑟 = 1,837 ⋅ 10−4 a inten-

zitou signálu píku 𝐻𝑟 v případě rovnovážného systému 𝐼𝑒 = 780,4. Z této rovnice tedy můžeme 

vyvodit, že po uplynutí doby 90,4 min od ukončení žíhání vzorku bude 63,2 % povrchových vazeb 

saturováno navázaným vodíkem.  

 

5.4 ANALÝZA FUNKCIONALIZOVANÉHO GRAFENU 

Grafen je alotropní 2D struktura tvořená hexagonální mřížkou uhlíku, tedy jedna vrstva grafitu. Funk-

cionalizací grafenu se mění jeho magnetické a vodivostní vlastnosti. Čistý grafen je velmi dobrý 

nemagnetický vodič, hydrogenovaný grafen z obou stran (tzv. grafan) je nemagnetický polovodič 

s širokým pásem zakázaných energií a částečně hydrogenovaný grafen jen z jedné strany 2D struktury 

grafenu (tzv. grafon) se chová jako polovodič s feromagnetickými vlastnostmi. Vodík proto může být 

použit k vyladění magnetických a vodivostních vlastností grafenu [89, 90]. Dále může být grafenová 

matrice použita jako kontejner pro uchování vodíku před jeho použitím například jako zdroj energie 

[91]. 

Z Itálie, od tamní výzkumné skupiny vedené Dr. Nicolou Lisim, byly na ÚFI dodány čtyři dru-

hy vzorků CVD grafenu na měděné fólii, které byly připravovány za řízeného průtoku vodíku komo-

rou během depozičního procesu. Jednotlivé vzorky se liší parametry depozice - teplotou a proudem 

plynu vodíku v depoziční komoře. Tabulka 4 shrnuje základní depoziční parametry dodaných vzorků. 

 

Tabulka 4: Charakteristika vzorků grafenu na měděné fólii. 

Označení vzorku I II III IV 

Teplota depozice 

Průtok vodíku 

Doba růstu grafenu 

790 °C 

0 sccm 

30 min 

790 °C 

100 sccm 

30 min 

1070 °C 

10 sccm 

10 min 

1000 °C 

100 sccm 

10 min 

 

Z korespondence s Dr. Nicolou Lisim plyne, že vzorky III a IV by neměly obsahovat vodík ani 

kyslík z depozičního procesu. To bylo v Itálii již ověřeno Ramanovou spektroskopií. Případný vodík 

na povrchu těchto vzorků je výsledem post-depoziční kontaminace, kdy je vodík vázán převážně 

fyzisorpcí (van der Waalsovými sílami). Skupina Dr. Lisiho očekává, že vzorek II je grafan (obou-

stranně hydrogenizovaný grafen, kdy je vodík k uhlíku navázaný kovalentní vazbou díky sp
3
 hybridi-

zaci uhlíkových atomů). Jedna z indicií, že tomu tak je, je jeho vysoký vrstvový odpor v řádu 

MΩ ⋅ □−117 naměřený v Itálii. Jako relevantní výsledek TOF-SARS analýzy proto očekáváme detekci 

vodíku na vzorku II a řádově nižší signál vyraženého vodíku kontaminace u ostatních vzorků. 

K analyzovaným vzorkům byla přidána jako referenční vzorek měděná fólie bez grafenu.  

 

 Simulace SRIM experimentu TOF-SARS  5.4.1

Za účelem potvrzení správné identifikace jednotlivých píků TOF-SARS a k hrubému odhadu množství 

jednotlivých prvků jako i tloušťky vrstvy grafenu a kontaminace, byl výsledek simulace programu 

SRIM fitován na tvar a intenzitu naměřeného TOF-SARS spektra vzorku I.  

                                           
17

 Tato nestandartní jednotka se běžně používá při stanovení odporu velmi tenkých vrstev. Bezrozměrný 

symbol □ nám říká, že odpor je udán pro tenkou vrstvu tvaru čtverce. Pro výpočet rezistivity v jednotkách 

Ω ⋅ cm je třeba hodnotu vynásobit tloušťkou vrstvy. Pro 2D strukturu grafenu to však nemá smysl. 



  70 

Výstup programu  SRIM tvoří dva soubory dat rozptýlených a odprášených částic. V každém 

řádku souborů jsou zaznamenány informace o poloze, energii a směru letu každé rozptýlené nebo 

odprášené částice letící ze vzorku. Během mého magisterského studia jsem vytvořil počítačový pro-

gram TRIMImp [20], který slouží k filtraci částic dle prostorových úhlů a k následné tvorbě LEIS 

spekter. Tento program však nesplňuje kladené požadavky na zpracování souboru dat vyražených 

částic a rovněž neumožňuje přepočet konečné energie částic na dobu letu. Naměřené TOF spektrum 

nyní nelze převést na energiové, protože detekované částice se liší svou hmotností. Naprogramoval 

jsem proto v jazyce Python skript Trim.py, který řeší oba zmíněné problémy. 

Výsledek je prezentován na obr. 5.5. Nejlepší shody SRIM simulace s experimentem bylo dosa-

ženo interakcí projektilů neonu o 𝐸0 = 5 keV s měděným substrátem pokrytým 4 nm tlustou vrstvou 

směsi uhlíkových, kyslíkových a vodíkových atomů v procentuálním zastoupení 20 % C, 20 % O a 

60 % H. Geometrická konfigurace simulace byla totožná té experimentální s rozdílem velikosti hodno-

ty vrcholového úhlu detekčního kuželu, za kterou bylo dosazeno 𝛿 = 12°. Tím se významně zkrátila 

doby výpočtu simulace. Vzhledem ke konvoluci naměřených dat je vzniklá nejistota doby letu simulo-

vaných částic zanedbatelná. Protože na vzorek nedopadají pouze projektily 
20Ne+, je výsledná simula-

ce tvořena součtem detekovaných částic tří různých simulací. Kromě 1,45 ⋅ 106 projektilů 
20Ne+ tak 

se vzorkem interagují i projektily Ne++ a izotop 
22Ne+, který dle [92] tvoří 9,25 % částic plynu. 

Fitováním simulace s experimentálním TOF-SARS spektrem bylo zjištěno množství detekovaných 

dvojnásobně ionizovaných částic neonu (Nes
++ ), které tvoří 0,45 % všech projektilů. 

 

 
Obr. 5.5: Porovnání TOF-SARS spektra vzorku I se simulací programu SRIM. 

 

Simulací programu SRIM nebylo dosaženo uspokojivých výsledků ve fitování píků Or. Jeho 

nízkočasová hrana leží až na souřadnici 5,8 μs a ztrácí se tak v signálu píku Nes
+. Větší pokles intenzi-

ty píku Nes
+ směrem k delší době letu je zřejmě způsoben poklesem detekční účinosti pro nízké ener-

gie projektilů dle rovnice (2.1).  

 

 Experimentální výsledky 5.4.2

Kvůli nutnosti otevřít a následně znovu vypékat komoru TOF-SARS při výměně každého vzorku a 

kladeného požadavku totožných UHV podmínek během analýzy jednotlivých grafenových  

vzorků, byla zvolena možnost analyzovat všechny vzorky paralelně během jednoho TOF-SARS měře-

ní. Všechny vzorky tedy byly připevněny na podlouhlou křemíkovou desku, která byla upevněna 
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k manipulátoru. V této konfiguraci slouží křemíková deska jako topný element zahřívaný průchodem 

proudu. Změna analyzovaného vzorku byla realizována vertikálním posunem držáku paletky manipu-

látoru. Kvůli časové náročnosti měření byl tento posun zautomatizován použitím počítačem řízeného 

krokového motorku
18

. K tomu byl využit počítačový program IonImage s nově implementovanými 

funkcemi, jejichž ovládací rozhraní je zobrazeno na obr. 5.6a. Stejně tak bylo zautomatizováno prou-

dové zahřívání vzorku a odečet teploty termočlánku připevněného k zahřívané křemíkové desce (viz 

obr. 5.6b).  

 

 
Obr. 5.6: Snímky obrazovky nových součástí programu IonImage: a) zobrazuje kartu pro automaticky řízené 

měření TOF-LEIS (potažmo DSIMS), v níž oblast (I) slouží k nastavení a řízení komunikace 

s programem LEISservus (podkapitola 3.1), (II) nabízí možnosti řízení posunu krokového motorku a 

ovládací prvky v oblasti (III) umožňují dálkové zapínání iontového zdroje a detektoru metod 

TOF-LEIS a DSIMS; b) zobrazuje možnosti nastavení ohřívání vzorku průběhem vstupního proudu a 

napětí spolu s možností odečítání jeho teploty termočlánkem. 

 

Bylo učiněno mnoho pokusů měření grafenových vzorků připravených skupinou Dr. Lisiho. 

Nejlepší výsledek TOF-SARS je prezentován na obr. 5.7. Analyzované vzorky byly připevněny nere-

zovými sponami na podlouhlou desku křemíku. Kvůli proměnlivé intenzitě detekovaného signálu 

způsobené nerovnostmi měděné fólie byla spektra normována na signál píku rozptýlených projektilů 

neonu na mědi tak, jak můžeme vidět na obr. 5.7a, který prezentuje spektra v logaritmické škále. 

Vzájemné rozdíly tvaru naměřených spekter jsou jen nepatrné. Prokazatelně však lze identifikovat 

píky vyražených prvků, jejichž výskyt lze očekávat na povrchu vzorků.  

 

 
Obr. 5.7: Naměřená TOF-SARS spektra všech vzorků grafenu na měděné fólii (jejich parametry depozice 

v tabulce 4). Vzorky nebyly během analýzy zahřívány. Na a) je vertikální osa spekter vynesena 

v logaritmickém měřítku. Tvar jednotlivých spekter se vzájemně liší jen nepatrně. Na b) jsou zobraze-

ny detaily týchž spekter v lineárním měřítku. Z píků označených Cr je možné odvodit, že vzorky I a II 

mají tenčí a čistější povrchovou vrstvu uhlíku něž vzorky III a IV, do jejichž objemu uhlík vlivem 

vyšší depoziční teploty difundoval. 

 

                                           
18

 Ve spolupráci s Ing. Michalem Potočkem, Ph.D.. 
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Detaily spekter jsou zřetelnější na obr. 5.7b, jehož škála vertikální osy je lineární. Z tvaru píku 

označeného Cr, jehož pološířka je u spekter vzorků I a II menší, lze usoudit, že vrstva atomů uhlíku 

byla u těchto vzorků tenčí a lépe definovaná. Pík Cr o nejmenší pološířce vykazuje spektrum vzorku I. 

Kvalita grafenu bude v tomto případě nejlepší. Naproti tomu je u spekter vzorků III a IV tvar píku Cr 

neostrý a jeho vrchol je posunutý směrem k delší době letu. To může být způsobeno větší mírou kon-

taminace na povrchu těchto vzorků a zvýšenou mírou difúze uhlíku do měděné fólie díky vyšší depo-

ziční teplotě vzorků III a IV. Spektrum označené jako „Čistá Cu“ bylo získáno analýzou komerčně 

dostupné měděné fólie bez přítomnosti grafenu, která byla analyzována společně se vzorky I až IV. 

Povrch fólie byl silně pokryt vrstvou kontaminace. Proto je i v tomto případě pík Cr rozšířen. Dále je 

patrné zvýšené množství vodíku u vzorku II v porovnání se vzorkem I, což koresponduje s jeho 

vyšším proudem při depozici grafenu. 

V budoucnu by bylo vhodné provést analýzu vzorků metodou TOF-SARS v průběhu jejich za-

hřívání. Z předchozího měření metodou TOF-SARS testovacího vzorku grafanu na měděné fólii bylo 

zjištěno, že vodík začíná desorbovat z povrchu grafanu při teplotě větší než ∼ 240 °C (v [90] byl vodík 

desorbován při teplotě 450 °C během 24 hodin). Pokud bude teplota vzorků v kontaktu se zahřívanou 

křemíkovou deskou zvýšena na teplotu pod 240 °C, měli bychom se zbavit post-depoziční fyzisorbo-

vané kontaminace grafanu a zároveň zachovat chemisorbovaný vodík na grafenu. Míru desorpce 

vodíku lze průběžně kontrolovat dle velikosti píku Hr v průběžných TOF-SARS měřeních při pomalu 

zvyšované teplotě vzorků. 
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Závěr 

V průběhu mého doktorského studia na ÚFI jsem se zabýval analýzou nanostruktur pomocí nízko-

energiových iontů, počítačovými simulacemi interakce iontů (projektilů) s terčovými atomy, tvorbou 

kódu pro zpracování a vizualizaci naměřených dat a experimentální prací v laboratoři ÚFI. Své schop-

nosti jsem zužitkoval ve třech různých odvětvích výzkumu: kvazi-paralelní hloubkovém profilování 

MoSi multivrstev, termální stabilita zlatých nanočástic a kompletace a zprovoznění aparatury pro 

TOF-SARS analýzu.  

Výsledky mé výzkumné činnosti byly zužitkovány ve dvou publikacích. Značná část obsahu 

kapitoly 3 byla publikována v impaktovaném časopise Nuclear Instruments and Methods in Physics 

Research Section B [2]. Byly zde porovnány hloubkové profily analytických metod TOF-LEIS 

a DSIMS a vyzdvihnuty přednosti TOF-LEIS hloubkového profilu nezatíženého negativními vlivy 

iontového odprašováním metody DSIMS. V této kapitole se dále podařilo stanovit proceduru 

k převodu TOF-LEIS spekter na TOF-LEIS hloubkový profil. Použitím brzdných účinků atomů terče 

na projektil a eliminací signálu mnohonásobných kolizí se podařilo získat koncentraci atomů moly-

bdenu v MoSi multivrstvě s vyšším hloubkovým rozlišením než u metody DSIMS. Specifickou úpra-

vou hloubkového profilu metody DSIMS spolu s využitím TOF-LEIS hloubkového profilu byl získán 

poměr mezi výtěžky molybdenových a křemíkových iontů. 

Část výsledků kapitoly 4 byla podána k publikaci do impaktovaného časopisu The Journal of 

Physical Chemistry C [93]. Odborné závěry publikace jsou vyvozeny převážně z výstupu analýzy 

zahřívaných vzorků v elektronovém mikroskopu ve formě videa. Z naměřené rychlostí dekompozice 

povrchové vrstvy SiO2 tak byly zjištěny aktivační energie dekompozice SiO2 bez zlata a za přítomnosti 

zlata na povrchu vzorku. Komplementární metody TOF-LEIS a XPS značnou měrou přispěly 

k pochopení procesů probíhajících na povrchu vzorků. V této kapitole byla rovněž pozorována difuze 

i desorpce zlatých atomů. Vzhledem k velkému množství měřených a simulovaných spekter bulo 

nutné automatizovat manipulaci a vizualizaci naměřených dat. Vyvinul jsem proto počítačové progra-

my LEISInt a XPSpt, jejichž popis je součástí této práce. 

Následně byla aparatura TOF-LEIS úspěšně přestavena tak, aby bylo možné detekovat vodík na 

povrchu vzorku. Byly nalezeny parametry aparatury a její nastavení pro optimální měření a otestovány 

její možnosti pro čtyři různé pracovní plyny. Otestována byla i správná funkce připojeného zdroje 

atomárního vodíku. Pro účely analýzy více vzorků s vodíkem na grafenu během totožných experimen-

tálních podmínek byla vytvořena plně automatizovaná procedura získávání TOF-SARS spekter včetně 

počítačem řízené manipulace držáku vzorků a odečtu teplot ze dvou termočlánků a pyrometru. Roz-

hraní automatizace bylo implantováno do počítačového programu IonImage.  

Měřením TOF-SARS spekter bylo zjištěno poměrně vysoké množství vodíkových atomů dose-

dajících na vyčištěný povrch křemíku. Disociace vodíku na vlákně vakuové měrky prudce zvyšuje 

jeho reaktivnost a mobilitu, je tedy vhodné v budoucnu vzdálit vakuovou měrku od vzorku a oddělit ji 

UHV labyrintem. Přidáním getrové a sublimační vývěvy lze vliv zbytkového vodíku v analytické 

komoře rovněž potlačit. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že interakci iontů s nanostrukturami lze využít i pro analýzu jejich 

specifických vlastností. Lze tedy tímto způsobem například stanovit množství vodíku, sledovat teplot-

ní stabilitu nanostruktur, nebo ostrost rozhraní sousedních nanovrstev, případně difuzi sledovaného 

prvku do objemu substrátu. Vzhledem k značnému rozvoji aplikací nanostruktur lze očekávat rozvoj 

analytického využití interakce iontů s nanostrukturami i v budoucnu.  
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V době dokončování této práce je v laboratořích Středoevropského technologického institutu,
19

 

díky finančním prostředkům z projektu CZ.1.05/1.1.00/02.006, instalováno zařízení Qtac
20

 společnosti 

IONTOF, které umožnuje analyzovat povrch vzorku metodou LEIS (rozptylem iontů následovaným 

jejich detekcí spolu s rozlišením jejich energie) s analytickou citlivostí o několik řádů vyšší, než jaká 

je citlivost zařízení vybudovaného na ÚFI. Nabyté zkušenosti ve výše zmíněných oblastech budou 

jistě využity pro další analýzu na obou těchto zařízeních. 

 

                                           
19

 Angl. Central European Institute of Technology (CEITEC). 
20

 Jeho analytické možnosti spolu s technickými parametry jsou popsány zde: 

https://www.iontof.com/download/IONTOF_Qtac_Brochure.pdf. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

 
AFM Atomic Force Microscopy 

AuNPs Zlaté nanočástice 

CDLS Classical Dynamics LEIS Simulator 

CEITEC Central European Institute of Technology 

CVD Chemical Vapour Deposition 

DSIMS Dynamical Secondary Ion Spectroscopy 

HRTEM 

LDF 

High Resolution Transimssion Electron Microscopy 

Linear Driving Force 

LE Low Energy 

LEED Low Energy Electron Diffraction 

LEIS Low Energy Ion Scattering 

MBE Molecular Beam Epitaxy 

RBS Rutherford Backscattering Spectrometry 

SARS Sputtering and Recoiling Spectrometry 

SEM Scanning Electron Microscopy 

SRIM The Stopping and Range of Ions in Matter 

TOF Time of Flight 

TRBS TRIM for Rutherford Backscattering Spectroscopy 

TRIM Transport of Ions in Matter 

ÚFI Ústav Fyzikálního Inženýrství 

UHV Ultra High Vacuum 

XPS X-ray photoelectron spectroscopy 

 


