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1  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 materiálů 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. 

Tuto podmínku splňuje i analytická metoda LEIS (angl. Low Energy Ion 
Scattering), jejíž použití je výhodné z hlediska jednoduchosti principu analýzy, 
vysoké povrchové citlivosti a zanedbatelného ovlivnění skladby a struktury 
analyzovaného povrchu jeho měřením. Výsledky měření touto metodou tvoří pilíř 
předložené práce. 

 
 
2  ROZPTYL NÍZKOENERGIOVÝCH IONT Ů – METODA 

TOF-LEIS 
U samého zrodu metody analýzy povrchů LEIS stál Ernest Rutherford, který na 
univerzitě v Manchesteru mezi lety 1908 a 1913 řídil slavný Geiger-Marsdenův 
experiment odstřelování tenké zlaté fólie � částicemi. Tehdy, díky neočekávanému 
zpětnému rozptylu � částic na jádrech atomů zlata, byla potvrzena existence 
koncentrovaného náboje uvnitř atomu, tedy existence kladně nabitého atomového 
jádra. To vedlo k zpochybnění doposud uznávaného Thomsonova modelu.  

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 však vykoupena 
složitější interpretovatelností naměřených dat. Metoda 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 – projektily, které jsou vypuštěny z iontového děla, 
odrazí se od terčových atomů a následně je jejich energie rozlišena energiovým 
analyzátorem, nebo v našem případě analyzátorem doby letu projektilů po jejich 
rozptylu (tzv. TOF analyzátor, angl. Time of Flight). Z četností detekovaných 
projektilů rozdělených dle jejich doby letu (tzv. ToF-LEIS spektra) lze následně 
zpětným výpočtem dle vztahu 

 �� = �� �cos 
 ±√� − sin� 

1 +  �

�
 (2.1) 

zjistit hmotnost prvku ��, od kterého se projektil o hmotnosti �� odrazil. Obě 
hmotnosti v sobě zahrnuje hmotnostní poměr  = ��/��. V tomto vztahu je ��	a	�� počáteční a konečná energie projektilů, přičemž �� lze získat v případě ToF 
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detektoru z doby letu projektilu a z délky jeho trajektorie, která činí � = 1,23	m. 
Úhel 
 je rozptylový úhel projektilu 
 = 152°. Výraz v závorce rovnice (3.2) se 
nazývá kinematický faktor (označení  ) a určuje poměr mezi počáteční a konečnou 
energií projektilu. Výsledná energie �� terčového atomu může být vyjádřena jako  
 �� = ��4 "cos#1 + $

�. (2.2) 

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. čopován, angl. chopping). 
Vzniknou tak jednotlivé pulzy svazku tvořené shluky několika projektilů. Protože 
známe časy čopování, je u každého pulzu projektilů známý čas počátku doby letu 
projektilů v pulzu obsažených. 

Pohyb projektilu v materiálu terče vzhledem k mnoha jeho neelastickým srážkám 
a s tím souvisejícím energiovým ztrátám můžeme z makroskopického hlediska 
přirovnat k pohybu částice viskózním 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): 

 &'(�) = − d�'
d* 	. (2.3) 

Tento úbytek energie projektil ztrácí při svém průletu terčem, pokud nedojde 
k jeho přímé srážce 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) &+(�) 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 

 Δ� = &(�)*	, (2.4) 
kde &(�) je celkový brzdný účinek [1]: 

 &(�) = &'(�) + &+(�). (2.5) 
 
 

3  KVAZI-PARALELNÍ HLOUBKOVÉ PROFILOVÁNÍ 
Hlavní překážkou pro získání dobrého hloubkového rozlišení metody TOF-LEIS je 
jev tzv. troušení energie letících projektilů v materiálu pod povrchem vzorku, kde 
projektily prodělávají mnoho interakcí s jádry a zejména elektrony atomů vzorku. 
Původně monoenergiové projektily tak začnou vykazovat distribuci okolo hodnoty 
energie �� (rov. (3.2)). 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 
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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 mixování. 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 výzkumnou skupinou v impaktovaném časopise [2]. 

Vlastní měření je prováděno v tzv. kvazi-paralelním módu pomocí aparatury, jejíž 
schéma je zobrazeno na obr. 3.1. 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. 

 
 

 
Obr. 3.1: Geometrická konfigurace UHV komory použité pro střídavé profilování 
metodami TOF-LEIS (modrá barva) a DSIMS (červená barva). Na schématu jsou 
znázorněny trajektorie iontových svazků obou metod. 
 

3.1 ANALÝZA MULTIVRSTVY AlO/Al/CoO/Co  

Jako analyzovaný vzorek byla vybrána AlO/Al/CoO/Co multivrstva na křemíkovém 
substrátu s nativním oxidem. Tato kombinace lehkého – Al a těžkého – Co prvku je 
ideální, protože v TOF-LEIS spektrech jsou rozptylové píky obou prvků snadno 
identifikovatelné a oddělitelné. Na obr. 3.2 je vysvětlen původ detekovaných 
heliových částic v TOF-LEIS spektrech. 
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Obr. 3.2: Vybraná TOF-LEIS spektra vykreslená v závislosti na míře odprášení Al 
vrstvy. Progrese odprašování je schematicky znázorněna 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. 

 
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 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 metody TOF-LEIS zde 
poprvé naznačily možnost „vidět“ neporušené rozhraní Al/Co předtím, než je 
rozmixováno argonovými projektily.  

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 projektil atomu helia bude rozptýlen na kobaltovém atomu. 
Na obr. 3.3 je rozhraní vrstev CoO/Co proto mnohem 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. 
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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 intervalů na obr. 3.2. 
TOF-LEIS hloubkový profil vynesený fialovou barvou nám jasně určil rozhraní 
mezi CoO a Co vrstvami. 
 

3.2 ANALÝZA MULTIVRSTVY MoSi METODOU TOF-LEIS 

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

Měření MoSi multivrstvu bylo provedeno v kvazi-paralelním módu metod 
TOF-LEIS a DSIMS. Jako projektily pro metodu ToF-LEIS byly zvoleny ionty He+ 
o �� = 2	keV. Povrch byl následně odprašován ionty Ar+.  

Všechna naměřená energiová spektra metody TOF-LEIS v závislosti na době 
odprašování vzorku jsou znázorněna ve formě bitmapy na obr. 3.4. Odstín šedé 
palety bitmapy je úměrný počtu detekovaných projektilů. Světlejší odstín znamená 
jejich větší četnost. Vertikální řez bitmapou nám dá TOF-LEIS spektrum získané po 
příslušné době odprašování. Horizontální řez bitmapou na souřadnici energie binární 
kolize �� = 	 ⋅ 	�� představuje závislost koncentrace prvku ze svrchní atomové 
vrstvy vzorku na době odprašování (na obr. 3.4, přímka „na povrchu“). Nejlepšího 
rozlišení hloubkového profilu je dosaženo pro energii vedení řezu �1234567, (obr. 
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3.4, přímka „pod povrchem“). Jestliže vedeme řez v místě energie �8 9 �1234567, 
rozlišení hloubkového profilu nám zhoršují mnohonásobné kolize rozptýlených 
projektilů, zatímco pokud je hloubkový profil získán řezem o energii �8 : �1234567, 
pak je ovlivněn mixováním atomů na povrchu vzorku argonovými projektily. 

 

 
Obr. 3.4: Bitmapa vytvořená z  TOF-LEIS spekter naměřených kvazi-paralelně 
s metodou DSIMS. [2] 

 
Energiový řez TOF-LEIS bitmapou vedený energií  �8 = 1400	eV (obr. 3.5) 

vykazuje pík (značící přítomnost molybdenu), jehož vrchol je značně zploštělý. 
Jestliže porovnáme jiné energiové řezy s tímto řezem, jejich píky jsou více 
zaostřené, bez plošiny a s okraji méně příkrými. Hloubkové profily zkonstruované 
energiovými řezy vedenými mezi energiemi 1400	eV a 1700	eV jsou znehodnoceny 
jevem mixování, zatímco hloubkové profily pro energie �8 9 1400	eV jsou 
znehodnoceny jevem troušením energie projektilů a jeho mnohonásobnými 
kolizemi.  Můžeme tedy považovat �8 � 1400	eV za optimální energii vedení řezu 
�1234567.  

 
Obr. 3.5: Výsledky energiových řezů TOF-LEIS bitmapou v místě druhé 
molybdenové vrstvy pro výše popsané energie rozptýlených projektilů �8. [2] 
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3.3 ÚPRAVY TOF-LEIS BITMAPY 

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. Je to způsobeno odlišným brzdným účinek 
projektilu během jeho průletu molybdenem a křemíkem (podkapitola 3.3.2) 
a příspěvkem signálu mnohonásobně rozptýlených projektilů v TOF-LEIS spektru. 
Tyto úpravy byly aplikovány na výsledky simulace rozptylu projektilů na MoSi 
multivrstvě kódem TRBS [3] (obr. 3.7a). 

 
3.3.1 Eliminace příspěvků mnohonásobně odražených projektilů 

Simulacemi rozptylu iontů kódem CDLS [4, 5] bylo zjištěno, že poměr velikostí 
obsahů hlavních rozptylových píků spekter k obsahu nízkoenergiových „ocasů“ 
spekter klesá s rostoucí hloubkou ve vzorku. Jestliže bychom tedy znali tento poměr 
v závislosti na hloubce ve vzorku, dokázali bychom určit přibližné množství 
mnohonásobných srážek v libovolné hloubce vzorku.   

 

 
Obr. 3.6: 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 výsledek. Křivky =+ jsou aproximace 
nízkoenergiových „ocasů“ hlavních píků spekter >+. 

 
Jako prvotní přiblížení byl vytvořen jednoduchý model eliminace příspěvků 

mnohonásobně odražených projektilů (obr. 3.6). Zde jsou označeny intenzity 
>�, >�, >?…>+ modelového spektra odpovídající příslušným energiím rozptýlených 
projektilů A�, A�, A?…A+. Nejsou to však příspěvky signálu projektilů pouze 
jednonádobně rozptýlených, ale jsou zde zahrnuty i mnohonásobně rozptýlené 
projektily.  Po proložení nízkoenergiových „ocasů“ píků exponenciálními křivkami 
=+ a jejich následným odečtením od zbytku signálu spektra dostáváme přibližný 
výsledek, tedy pouze jednonásobně odražené projektily. Jejich příspěvky B+ v čase 
C budou mít hodnotu: 
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B+ � >+ − DEB4F�
+

4G�
exp "−C − J

K $, (3.1) 

kde D je poměr velikosti „ocasu“ vzhledem k dané intenzitě >+, K je koeficient 
útlumu, který určuje tvar exponenciály a závisí na velikosti brzdného účinku 
projektilů ve vzorku a J je počet příspěvků z vrstev blíže povrchu vzorku. 

Výsledek aplikace rovnice (3.1) na nasimulovaná data programem TRBS je na 
obr. 3.7b. Je zde 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. 3.7a a obr. 3.7b), které jsou vykresleny příslušnou barvou 
na obr. 3.7d. Takový tvar lépe vystihuje skutečnou koncentraci molybdenu ve 
vrstvě. Na obr. 3.7d  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.  
 

3.3.2 Konverze energie rozptýlených projektilů na hloubku ve vzorku 

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. Můžeme proto zavést matici kontur řezů bitmapy L o rozměrech 
TOF-LEIS bitmapy M × O: 

 

L =E E P1 − Q4,RFSTΔ&J + Q4,RFSΔ�U	,
V(WX)

SGV(WY)4,R
 (3.2) 

kde J, Z jsou souřadnice matice L, Q je matice naměřených TOF-LEIS dat 
normalizovaných k jedničce, [(��), [(�8) značí vertikální souřadnice bitmapy 
odpovídající energiím ��, �8 a poměr hloubky ve vzorku na pixel bitmapy 
vypočtený z brzdných účinků na projektil je označen jako Δ�U pro molybden a Δ&J 
pro křemík. Hodnoty řádku matice L4 pro řez �8 ∝ Z nám pak dají hodnoty 
konkrétních souřadnic pixelů pro vedení řezu v TOF-LEIS bitmapě na počáteční 
souřadnici �8 ∝ Z. Pokud vezmeme v úvahu „Mo pruh“, pak v prvním přiblížení 
předpokládáme, že intenzita pixelů naměřených hodnot matice Q je přímo úměrná 
koncentraci molybdenu ve vzorku. Jelikož se jedná o binární systém, koncentraci 
křemíku odpovídají hodnoty 1 − Q.  

Aplikací rovnice (3.2) na upravenou bitmapu TRBS simulace (obr. 3.7b) jsme 
schopni konvertovat energiovou osu na osu hloubky ve vzorku a dostáváme bitmapu 
na obr. 3.7c. Jedna vybraná kontura z výsledné matice kontur D je znázorněna jako 
žlutě vyznačený řez na LEIS bitmapě z obr. 3.7b. 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. 3.7e. Zde jsou porovnány tři horizontální hloubkové řezy vedené 
souřadnicí energie �� = 3,8	keV v příslušných barvách. Vidíme zde, že redukce 
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signálu mnohonásobných rozptylů intenzitu Mo píku vyrovná, takže signál 
rozptýlených projektilů z různých hloubek je přibližně stejný, což je ve shodě 
s konstantní hustotou molybdenu ve vrstvě. Přepočet energie projektilů na jejich 
hloubku v konečném důsledku tento pík zúží (obr. 3.7e, žlutá křivka), takže jeho 
pološířka je téměř shodná s tloušťkou do simulace zadané molybdenové vrstvy (na 
obr. 3.7e vyznačeno jako modrá plocha). Žlutě vybarvený horizontální řez zachycuje 
na obr. 3.7b i obr. 3.7c totožný hloubkový profil. 
 

 
Obr. 3.7: Porovnání a) TRBS simulace kolmého dopadu heliových projektilů 
o energii �� � 5	keV na MoSi s b) toutéž simulací upravenou dle modelu odečtením 
příspěvků mnohonásobně odražených projektilů (rov.(3.1)). Na c) byla energiová 
osa LEIS bitmapy b) převedena na osu hloubky ve vzorku. Z těchto tří bitmap jsou 
vertikálními řezy získána energiová spektra d) a horizontálními řezy hloubkové 
profily e) v příslušných barvách. V grafu e) je šířka píků porovnána se skutečným 
rozměrem molybdenové vrstvy. 
 

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 Lorentzovy funkce o třech 
nezávislých parametrech [6]. Fitováním této funkce na spektra simulace CDLS kódu 
lze zjistit závislost jednotlivých parametrů na hloubce rozptylu projektilu ve vzorku. 
Z prvních fitovacích pokusů již vyplynulo, že většina parametrů bude mít 
exponenciální závislost. 
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3.4 ANALÝZA MULTIVRSTVY MoSi METODOU DSIMS  

Na obr. 3.8a jsou zobrazeny hloubkové profily metody DSIMS MoSi multivrstvy. 
Mezi každými dvěma body hloubkového profilu bylo naměřeno jedno spektrum 
metody TOF-LEIS. 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 iontů molybdenu ̂ _. Molybdenový hloubkový 
profil se díky tomuto jevu stává těžko interpretovatelným, respektive stává se více 
hloubkovým profilem koncentrace kyslíku, než molybdenu ve vzorku. 
 

 
Obr. 3.8: Výsledky analýzy MoSi vzorku metodou DSIMS. Na a) jsou nekorigované 
hloubkové profily molybdenu a křemíku, kde je zřetelné ovlivnění profilů 
přítomností elektronegativního kyslíku. Tento efekt je vykompenzován na b) 
výpočtem relativní koncentrace užitím vztahů (3.5) a (3.7). c) následně zobrazuje 
porovnání takto vzniklého DSIMS hloubkového profilu s TOF-LEIS profily. 

 
Tento efekt můžeme potlačit zavedením tzv. relativní koncentrace rel=b1 [7]: 

 rel=b1 = =b1=b1 + =c4 , (3.3) 

kde =b1 a =c4 jsou koncentrace daných prvků ve vzorku. Ty mohou být vyjádřeny 
pomocí vztahu pro kvantitativní analýzu SIMS [8]: 
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 =b1 � def±
dghefief± j    a    =c4 � dkl±

dghefikl±j
 , (3.4) 

kde Ob1±  a Oc4±  je naměřený proud sekundárních molybdenových respektive 
křemíkových iontů, mb1 a mc4 jsou koeficienty odprašování pro dané prvky a n je 
kolekční účinnost hmotnostního spektrometru. Dosazením do vztahu (3.3) a po 
menších úpravách získáme vztah [7]: 
 

rel=b1 �
Ob1±

Ob1± + oOc4±
, (3.5) 

kde 
 o = mb1^b1±

mc4 ĉ4±
. (3.6) 

Relativní koncentrace rel=c4 lze následně vyjádřit analogicky: 
 

rel=c4 = oOc4±
oOc4± + Ob1±

. (3.7) 

Parametr o byl určen pomocí TOF-LEIS hloubkového profilu „Mo – na povrchu” 
(obr. 3.8c), který není zatížený procesy ionizace dané přítomností kyslíku tak, aby 
byla dosažena co nejlepší shoda obou hloubkových profilů. 

Výsledek zmíněného fitování hloubkových profilů je na obr. 3.8b, kde jsou již 
molybdenové 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. 3.8c, kde je jasně patrná 
shoda TOF-LEIS profilu z povrchu s DSIMS profilem a viditelné výhody 
nemixovaného TOF-LEIS profilu „Mo – pod povrchem“. 

Všechny píky molybdenu jsou v tomto hloubkovém profilu výraznější a tvarově 
shodné pro všechny měřené molybdenové vrstvy. Vzhledem k téměř nulové 
intenzitě signálu mezi molybdenovými 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 o v sobě zahrnuje všechny veličiny, které činí kvantitativní analýzu 
SIMS obtížnou.  Ze SRIM simulací odprašování v publikaci [9] vyplývá, že pro 
námi zvolené experimentální uspořádání se koeficienty odprašování mc4 a mb1 liší 
maximálně o ∼ 10	%. Parametr o vyjadřuje především poměr mezi iontovými 
výtěžky ̂ b1±  a ̂ c4± a je konstantní pro všechny hodnoty DSIMS hloubkového profilu 
a to i v místech přítomnosti kyslíku. Není tedy závislý na stopovém množství 
kyslíku ve vrstvách. 
 
 

4  TEPLOTNÍ STABILITA ZLATÝCH NANO ČÁSTIC 
Tato část práce je zaměřena na možné aplikační rozšíření metody TOF-LEIS od 
běžné analýzy vrstev k analýze nanostruktur. Jako analyzovaná nanostruktura byly 
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vybrány zlaté nanočástice sférického tvaru (AuNPs) o průměru 10 nm. Tyto 
nanočástice nacházejí uplatnění v širokém spektru přírodních věd. AuNPs jsou 
v různých procesech poměrně často vystaveny vyšší teplotě, což je nezbytné 
zejména při výrobě nanovláken. Proto jsme náš výzkum zaměřili na jejich teplotní 
stabilitu během žíhání jimi pokrytého křemíkového substrátu.  

 
4.1 POPIS EXPERIMENTU 

Vzorek byl analyzován metodami TOF-LEIS a XPS. Jeho teplota byla během 
analýzy postupně zvyšována až na ∼ 800	°C. Dále byla provedena analýza 
elektronovým mikroskopem. 

 
4.1.1 Příprava vzorku 

Vzorek skládá ze substrátu, který je tvořen křemíkovou deskou Si(100) o rezistivitě 9	mΩ ⋅ cm a ze zlatých nanočástic. 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 [10] byl 
následně krátce opláchnut v deionizované vodě a bez prodlení ponořen do komerčně 
dostupného  roztoku zlatých kuliček o průměru 10 nm [11], který mimo kuličky a 
vodu obsahuje ještě stopové množství citrátových iontů −COOF 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. 
Aby se zvýšila přilnavost kuliček k povrchu vzorku, byla do koloidního roztoku 
přidána kyselina fluorovodíková v koncentraci 3 mM [12]. Stopovým množstvím 
HF se sníží pH roztoku pouze nepatrně a nezabrání se tak částečné reoxidaci 
povrchu. Vzorek byl v roztoku ponechán po dobu jedné hodiny a následně okamžik 
před vložením do UHV komory ofouknut proudem dusíku. 

Kromě vzorků pro analýzu metodami TOF-LEIS a XPS bylo dále tímto způsobem 
připraveno šest dalších vzorků určených pro analýzu v elektronovém mikroskopu. 
Každý z těchto nových vzorků byl pozvolna zahříván v UHV komoře. Zahřívání 
vzorků bylo ukončeno v momentě, kdy jejich teplota dosáhla některé z teplot řezů 
označených a až f na obr. 4.1a. Vzorek pak ochladl na RT. 

 
4.1.2 Analýza metodou TOF-LEIS 

Jako projektily byly použity ionty helia o počáteční energii 5	keV. Iontový svazek 
dopadá na vzorek, kde generuje proud ∼ 1,5	nA. TOF-LEIS spektra byla měřena 
během zvyšující se teploty vzorku jedno za druhým, přičemž naměřit jedno 
TOF-LEIS spektrum trvalo tři minuty. Měření probíhalo 18 hodin. 
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K prověření vlivu dopadů heliový ch 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. 

 
4.1.3 Analýza metodou XPS 

XPS analýza vzorku byla provedena použitím spektrální čáry Kα (energie fotonů 
1486 eV). Při měření byl emisní úhel elektronů ze vzorku 50° vzhledem k normále 
povrchu vzorku. 

Naměření jedné sady všech zadaných energiových regionů trvá přibližně 
13 minut. Během našeho experimentu byla teplota vzorku postupně zvyšována tak 
jako při měření metodou TOF-LEIS.  
 

4.2 DISKUZE VÝSLEDK Ů 

4.2.1 Metoda TOF-LEIS 

Výsledky analýzy jsou zobrazeny na obr. 4.1a jako TOF-LEIS bitmapa, jejíž 
barevný odstín odpovídá intenzitě detekovaných heliových projektilů. Zobrazena je 
jen druhá polovina ze všech naměřených spekter, protože do teploty 500	°C spektra 
nevykazovala jakoukoli výraznější změnu.  
 

 
Obr. 4.1: Výsledek analýzy TOF-LEIS teplotního vývoje pozvolna zahřívaného 

vzorku 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 teploty, ve kterých 
byly sejmuty obrázky elektronovým mikroskopem (SEM). Samotná TOF-LEIS 
spektra těchto řezů včetně popisů jednotlivých TOF-LEIS píků jsou zobrazena na b). 
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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 intenzity 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 souřadnici energie 1,9	keV a je 
patrný na TOF-LEIS spektru ze začátku měření po levé straně TOF-LEIS bitmapy 
na obr. 4.1a a obr. 4.1b. To signalizuje rozklad nativního SiO2 na povrchu vzorku. 

Při teplotě vzorku kolem 720	°C se intenzita píku heliových projektilů 
rozptýlených na zlatých atomech začíná snižovat, což znamená, že se zlato začíná 
z povrchu vzorku vytrácet. Desorpcí do okolí vzorku [13] a difuzí do křemíkového 
substrátu.  

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 [14, 15] a [16].  

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. 4.1b je způsoben tzv. kanálkováním (angl. channeling) heliových 
projektilů krystalickou mřížkou křemíku, které už nejsou rozptylovány na 
případných nečistotách (ty zde fungují podobně jako difuzér).  

 
4.2.2 Metoda XPS 

V průběhu měření spekter XPS (obr. 4.2) dochází při zvyšování teploty vzorku 
k posunu polohy dubletu Au4f z hodnoty vazebné energie 84,1	eV k 85,3	eV (obr. 
4.2a). Posun začíná v teplotní oblasti mezi vyznačenými řezy a a b a pokračuje, 
dokud se do všeho zlata nedostane křemík. Jeho příčinou je vznik AuxSi [17, 18] na 
povrchu vzorku. Na obr. 4.2b vidíme, že zatímco velikost intenzity píku AuxSi 
s teplotou vzorku roste, intenzita píku SiO2 klesá. To potvrzuje domněnku, že vrstva 
se nemůže šířit, pokud je na povrchu SiO2, který izoluje Au od Si atomů. 
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Obr. 4.2: a) měření vzorku metodou XPS během jeho zahřívání. Označení spekter 

‚a‘ až ‚e‘ odpovídá teplotám vzorku na obr. 4.1. b) Intenzity nejdůležitějších píků 
XPS spekter v závislosti na teplotě vzorku1. Intenzita píku SiO2 je pro účely lepšího 
zobrazení 10x zvětšena. 
 

4.2.3 Elektronový mikroskop 

Snímky mikroskopu pro dané řezy teplot a až f stejně jako snímek označen RT 
nezahřátého vzorku jsou prezentovány na obr. 4.3. Byly pořízeny detekcí 
sekundárních elektronů. 

 

 
Obr. 4.3: Povrch vzorku zachycený elektronovým mikroskopem. Vzorek je 

postupně zahříván k teplotám ‚a‘ až ‚f‘, jež odpovídají příčným řezům na obr. 4.1a. 
Pod označením ‚RT‘ je zobrazen snímek vzorku, který zahříván nebyl. Velikost 
strany jednoho snímku je 0,75	μm. 
 

                                           
1 Získány Ing. Josefem Polčákem, PhD., užitím programu UniFit. 
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Při 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	%. 

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 [19]. 
Pod nanočásticemi se tak začnou v SiO2 tvořit malé kanálky směrem ke 
křemíkovému substrátu [20], které umožňují mísení zlata s křemíkem za vzniku 
silicidu zlata AuxSi. Místa šedého odstínu o velikosti nanočástic na snímku b 
znázorňují bývalé kuličky zlata, které se prostřednictvím kanálků smísily 
s křemíkem za vzniku AuxSi. Slitina zde působí jako rezervoár volných atomů Si pro 
reakci rozkladu SiO2: Si(s) � SiO�(s) ⇒ 2SiO(g) [21]. 

Pokles kontrastu na snímku c může být vysvětlen rozprostřením AuxSi vrstvy po 
celém povrchu vzorku. Případný SiO2 na vzorku již v této fázi není přítomen. Při 
vyšších teplotách řezů c a d povrch eroduje a objevují se tzv. nanokrátery nebo 
oblasti nepokryté AuxSi vrstvou na e. Na f dochází k nukleaci zrna SiC. Závěry 
z této kapitoly shrnuje schéma na obr. 4.4. 
 

 
Obr. 4.4: Schematické znázornění teplotního vývoje zlatých nanočástic na 

povrchu Si. (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 zlatou 
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 vrstvy (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). 
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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 přítomností vodíku. Vodík navázaný na grafen dokáže 
změnit jeho magnetické a vodivostní vlastnosti. Jedna z mála analytických metod, 
která je schopna vodík detekovat je TOF-SARS (angl. Time of Flight – Scattering 
and Recoil Spectroscopy) [22–24]. Liší se od metody TOF-LEIS pouze úhlem, který 
spolu svírají optické osy iontového děla a detektoru. Metoda TOF-SARS využívá 
malého rozptylového úhlu k snadnému odprášení lehkých atomů vodíku přímo do 
ToF trubky. 
 

5.1 PŘESTAVBA APARATURY 

V laboratoři ÚFI byla proto sestavena nová aparatura TOF-SARS (obr. 5.1). 
Z předešlé aparatury byly použity nejdůležitější části: detektor, TOF trubka a 
iontový zdroj. 
 

 
Obr. 5.1: Fotografie (pohled shora) nové konfigurace bývalé aparatury 

TOF-LEIS. Nyní se jedná o TOF-SARS aparaturu. Jsou zde popsány nejdůležitější 
součásti. 
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5.2 TESTOVÁNÍ TOF-SARS APARATURY 

5.2.1 Argon a Krypton jako projektily p ři TOF-SARS analýze 

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 �� � 5	keV. Výsledná spektra 
byla normalizovaná na velikost signálu pozadí a jsou i s popisy jednotlivých píků 
(určených za použití rovnic (2.1) a (2.2)) zobrazena na obr. 5.2. 

 

 
Obr. 5.2: TOF-SARS spektra za použití projektilů a) argonu a b) kryptonu. 

Spektra byla měřena před a bezprostředně po krátkém žíhání vzorku. Podobně byla 
naměřena i TOF-SARS spektra neonu (obr. 5.3a). 
 

5.2.2 Měření rychlosti 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 druhým, každé 
po dobu dvou minut) použitím neonových projektilů o počáteční energii 
�� = 	5	keV. Tlak v aparatuře byl během analýzy vzorku v řádu 10F�	Pa. Po 
napuštění ionizační komory iontového děla neonovým plynem vzrostl na hodnotu 6 ⋅ 10F�	Pa. 

První a poslední TOF-SARS spektra z této série měření jsou na obr. 5.3a, kde jsou 
rovněž identifikovány nejvýraznější píky spektra. Ze všech naměřených spekter je 
možné vytvořit časovou závislost množství vodíkových atomů na povrchu vzorku 
spočtením obsahů píků H� všech naměřených spekter. Pík i modře čerchované 
přímky naznačených integračních mezí jsou na obr. 5.3a. Výsledek časového vývoje 
píku H� je na obr. 5.3b. Proložením této závislosti exponenciální křivkou bylo 
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zjištěno, že po uplynutí doby 78,2	min. od ukončení žíhání vzorku bude 61,8	% 
povrchových vazeb saturováno navázaným vodíkem.  

 

 
Obr. 5.3: a) První a poslední spektrum série měření metodou TOF-SARS povrchu 

křemíkové desky bezprostředně po jejím žíhání. Byl prokázán výrazný růst H� píku 
během adsorpce vodíku na povrch vzorku. Čerchovanými přímkami je naznačen 
interval pro výpočet grafu b), kde je závislost množství vodíku fitováno 
exponenciální funkcí. 

 
 

6  ZÁV ĚR 
Vědecké závěry zveřejněné v této práci byly zužitkovány ve dvou publikacích. 
Tématu kvazi-paralelního hloubkového profilování se věnuje publikace 
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. Dále se podařilo 
stanovit proceduru převodu TOF-LEIS spekter na TOF-LEIS hloubkový profil a 
použitím brzdných účinků atomů terče na projektil spolu s eliminací signálu 
mnohonásobných kolizí získat koncentraci atomů molybdenu v MoSi multivrstvě. 
Specifickou úpravou hloubkového profilu metody DSIMS a využitím TOF-LEIS 
hloubkového profilu byl získán poměr mezi výtěžky molybdenových a křemíkových 
iontů. 
Část výsledků výzkumu teplotní stability zlatých nanočástic byla podána 

k publikaci do impaktovaného časopisu The Journal of Physical Chemistry C [25]. 
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. 
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Aparatura TOF-LEIS byla 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 experimentálních 
podmínek byla vytvořena plně automatizovaná procedura získávání TOF-SARS 
spekter včetně počítačem řízené manipulace držáku vzorků a odečtu teplot ze dvou 
termočlánků a pyrometru.  

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 teplotní 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.  

V době dokončování této práce je v laboratořích Středoevropského 
technologického institutu2 instalováno zařízení Qtac3  společnosti IONTOF, které 
rovněž umožnuje rozptyl a detekci iontů 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. 

 

  

                                           
2 Angl. Cental European Institute of Technology (CEITEC), CEITEC (CZ.1.05/1.1.00/02.006). 
3 https://www.iontof.com/download/IONTOF_Qtac_Brochure.pdf 
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ABSTRAKT 
Předložená práce pojednává o využití analytické metody TOF-LEIS v oblasti 

výzkumu nanostruktur. 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 sestavené aparatury pro analytickou metodu TOF-SARS a 
představení jejich možností především ohledně detekce vodíku na grafenu. 
 

 
 
ABSTRACT 
The presented thesis deals with the utilization of TOF-LEIS analytical method in 

the area of nanostructures analysis. New procedure for depth profiling of the 
elemental composition of the sample, based on the alternate measurement with the 
DSIMS method, was established. ToF-LEIS method is able to detect the interface 
between the layers before its mixing by the ion beam of 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 multiple 
collisions contribution. By comparison of TOF-LEIS spectra with results received 
by DSIMS method was obtained ratio of molybdenum and silicon ion yields. In the 
next section are presented advantages of the method TOF-LEIS in combination with 
XPS during analysis of thermal stability of gold nanoparticles. The mutual 
complementarity of both methods is shown and final conclusions are supported by 
electron microscope images. The final section deals with the newly assembled 
apparatus for analytical method TOF-SARS and shows its possibilities regarding to 
the detection of hydrogen on the graphene. 


