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Az egyes fizikai mennyiségek jelölései a 
dolgozatban 

A1, A2…A9  – arányossági tényez k
A, B – paraméterek (Eckart-potenciál 
leírásához)
a, c – paraméterek 
AR – Richardson-konstans 
C – elektromos kapacitás 
C0, C1, C2, C3 – arányossági tényez k
d – elektronnyaláb átmér je
dE – energia intervallum 
dz – z irányú, elemi útszakasz 
d  – elemi térszög 
e – elektromos egységtöltés 

 – elektromos térer sség 
E – energia 
EF – Fermi-energia 
EV – az elektron elektrosztatikus energiája 
a felülett l távoli pontban (vákum szint) 
EAD – adszorbeált atom kötési energiája 
EIon – ionizációs energia 
EN – N db elektront tartalmazó rendszer 
alapállapoti energiája 
EN-1 – N-1 db elektront tartalmazó rendszer 
alapállapoti energiája 
EP – primer elektronok energiája 
Ez – primer elektronok által leadott energia 
a szilárdtesben, z mélységben 
E50 – Eckart potenciál barrier 50%-os 
transzmissziójához tartozó energia 
EKin – elektronok kinetikus energiája 
ECS – elektron energia, ahol a szekunder 
elektron emissziós spektrum meredeksége 
maximális 
EH – elektron energia, ahol a szekunder 
elektron emissziós spektrum háttér értéke 
mérhet
F – Helmholz-féle szabadentalpia 
F(z) – szekunder elektronok elnyel dését
leíró exponenciális korrekciós tényez
Fel-el – elektrosztatikus er
h – Planck-állandó 
I – áramer sség 
IT  – termikus elektron emissziós áram 
IE – téremissziós áram 
IP – primer elektronok árama 
IRE – visszaszórt elektronok árama 
ISE – szekunder elektronok árama 

J(E) – szekunder elektronok árams r sége
a szilárdtestben 
J’(E) – szekunder elektronok árams r sége
a szilárdtest felületén kívül 
k, k’, k’’ – elektronok hullámszáma 
kB – Boltzmann-állandó 
kF – Fermi-hullámszám 
L – felületi adszorbeátum vastagsága 
lz – relaxációs id  alatt megtett út 
m – meredekség 
me – szabad elektron tömege 
n – egységnyi térfogatban található 
elektronok száma 
na – egységnyi térfogatban található 
atomok száma 
N – részecskeszám 
N(E) – szekunder elektronok energia-
eloszlása szilárdtesten belül 
N’(E) – szekunder elektronok energia-
eloszlása a szilárdtestb l való kilépést 
követ en
N(z) – szekunder elektronok száma a 
keletkezés helyének függvényében 
pz – elektronok z irányú impulzus 
komponense 
q – iontöltés 
R – a primer elektronok maximális 
behatolási mélysége 
r – térkoordináta hengerszimmetrikus 
koordináta rendszer esetén 
r, r’ – helyvektorok 
rs – árnyékoló töltések Wigner-Seitz 
sugara
RE – visszaszórt elektronok 
s – dipólusok felületi s r sége
S – felületelem területe 
SE – szekunder elektronok 
T – h mérséklet 
t – id

 – transzmissziós tényez

Eck (E) – az Eckart potenciál transzmisz-
sziós tényez je

App(E) – az Eckart potenciál transzmisz-
sziós tényez je közelít  alakban 
tBe – elektron besugárzás id tartama 
U(r) – Eckart-potenciál általános alakja 
UB – minta el feszítése
Ueff(r) – az elektron által érzékelt effektív 
potenciál a kristályban 
Uel-el(r) – elektrosztatikus potenciál 
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Utot – a szilárdtest elektronjai által 
létrehozott elektrosztatikus tér potenciálja 
V – térfogat 
vx, vy, vz – x, y, z irányú sebességkompo-
nenesek
w – hatványkitev
W1 – Eckart potenciál barrier magassága 
x, y – koordináták 
z – felületi normális irányában mért 
távolság

 – polarizálhatóság 
 – szekunder elektronok energiaeloszlását 

meghatározó paraméter 
 – primer és szekunder elektronok közti 

energiacsere mértéke 
 – szekunder elektron emisszió változás 

mértékét meghatározó hatványkitev
 – szekunder elektron emissziós tényez
E – energia változás, energia különbség 

 – kilépési munka változás 
0 – a vákuum dielektromos állandója 
1, 2 – elektron-lyuk párkeltési energia 
– visszaszórt elektron hányad
 – elektron haladási iránya és z tengely 

közötti szög, szilárdtesten belül 
’ – elektron haladási iránya és z tengely 

közötti szög, szilárdtest felületén kívül 
 – szekunder elektronok átlagos szabad 

úthossza
e – elektronok de Broglie hullámhossza 
inel – elektronok rugalmatlan szabad 

úthossza
 – kémiai potenciál 
cell – a kilépési munka tömbi összetev je
– elektromos dipólus momentum 

0 – 0 felületi dipólus momentum 
s r séghez extrapolált elektromos dipólus 
momentum 
 – frekvencia 
tot – elektronok töltéss r sége a 

kristályban
– teljes elektron emissziós tényez

rug – teljes rugalmas hatáskeresztmetszet 
SE – szekunder elektron emisszió változás 

karakterisztikus id tartama 
0 – elektronállapot relaxációs ideje 

 – azimut 
 – kilépési munka 
Anal – analizátor kilépési munkája 
cell – a kilépési munka felületi össze-

tev je
 – felületi atomi borítottság (monoatomi 

rétegben mérve) 
ESD – elektronok által segített diffúzió 
IED – ionizáció által segített diffúzió 
HID – nagyintenzitású kisül lámpa  
(high intensity discharge) 
SEES – szekunder elektron emissziós 
spektrum 

A dolgozatban el forduló anyag-
vizsgálati mérési módszerek rövidítései 

AES – Auger elektron spektroszkópia 
AFM – atomi er  mikroszkópia 
EELS – elektron energia veszteségi spekt-
rum ill. elektron energia veszteségi 
spektroszkópia 
EPES – elasztikus csúcs emissziós 
spektroszkópia 
EXAFS – röntgen adszorpciós 
spektroszkópia 
HREELS – nagyfelbontású elektron 
energiaveszteségi spektroszkópia 
HR-XPS – nagyfelbontású röntgen 
fotoelektron spektroszkópia 
KPFM – pásztázó Kelvin-szondás 
mikroszkópia 
LEED – kisenergiás elektron diffrakció 
RBS – Rutherford visszaszórási 
spektroszkópia 
SIMS – szekunderion tömegspektrosz-
kópia
STM – pásztázó alagútmikroszkópia 
SXRD – felületi rötgen diffrakció 
UPS – ultraibolya fotoelektron 
spektroszkópia 
XES – röntgen emissziós spektroszkópia 
XPS – röntgen fotoelektron spektroszkópia 
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1. Bevezetés 

A különböz  típusú termikus elektron emissziós katódok m ködése széleskör

vizsgálatok tárgyát képezte a korábbi évtizedekben. Az olyan kommerciális, nagy fogyasztói 

bázissal rendelkez  iparágak, mint a lámpagyártás vagy a TV képcs gyártás, illetve a 

tekintélyes anyagi támogatást élvez  technológiák, mint a katonai eszközök- vagy a lineáris 

gyorsító berendezések fejlesztése a modern katódkutatás számára folyamatos lendületet 

adnak. A katonai eszközökben (a nagyteljesítmény  katódsugárcsövek, mikrohullámú adók, 

magnetron, radarok) [1-4] és a lineáris gyorsítókban [5-7] alkalmazott diszpenzer katódok az 

emitterek azon csoportjába tartoznak, ahol az elektronok emissziója fém felületen történik – 

ami a legtöbb esetben pórusos szerkezet  W [8-16], de a legmodernebb formatervezés szerint 

lehet ritkaföldfém oxiddal adalékolt Mo tömb is [17,18]. A fém elektron emitterek közé kell 

sorolni még a nagy intenzitású (HID – High Intensity Discharge) kisül lámpák katódjait [19-

22] és az ívhegesztés során használt, szinterelt W botokat [23], melyek m ködését

meghatározó fizikai jelenségek legjobban hasonlítanak a diszpenzer katódokéhoz. 

Mindhárom említett katódtípus m ködési körülményei, például a katódh mérséklet, a 

névleges árams r ség, a katódot körülvev  gáztér összetétele és nyomása széles skálán 

változhat. A m ködés alapját azonban mindegyik esetben a W felületen dinamikus 

egyensúlyban kialakuló Ba-O kett sréteg, illetve Th vagy ritkafödfém monoréteg adja, mely a 

fém emitter felületének kilépési munkáját csökkenti [23,24]. 

A felületfizikai anyagvizsgálati módszerek fejl désével a Ba-O kett s monoréteg 

kilépési munka csökkent  hatásának és a Ba-O diffúziójának a vizsgálata a 80-as évek elejét l

intenzív kutatások tárgyát képezi [25-31]. A pórusos szerkezet  katódok Ba utánpótlásának 

kémiai mechanizmusa, és a Ba-alkáli földfém-O illetve Ba-ritkaföldfém-O rendszerek 

fázisállapotainak a kutatása a 90-es években szintén er re kapott [32,33]. A folyamatok 

bonyolultsága miatt azonban mind a mai napig egyre precízebb, egyre kifinomultabb 

eszközökkel dolgoznak ezen fizikai rendszerek megértésén. Az ipari igények növekedése 

miatt a 2000 utáni id szakban a katódkutatás a fentieken túlmen en további kihívásokkal néz 

szembe. A kutatások irányát meghatározó legfontosabb területek a kibocsátott árams r ség

további emelése [11,15,18], a katód élettartamát korlátozó jelenségek kezelése [1,3,6,12,13] 

illetve a környezetbarát technológiák terjesztése, ami f leg a ThO2-dal adalékolt, radioaktív 

W botok lecserélésére helyez nyomást [4,17]. Az ívhegeszt  elektródák területén a ThO2 és 

ZrO2-dal adalékolt W cseréje már a 90-es évek elején felmerült (La2O3, CeO2 és Y2O3 -ra), de 

nem környezetvédelmi szempontok alapján, hanem a tóriumos W botok használata során 

jelentkez  kisülésiív-instabilitások, és a botok gyors eróziója miatt [24]. 

A kibocsátott árams r ség növelése fontos szempont a TV és monitor képcsövek 

gyártói számára is (SAMSUNG, Thomson, LG-Philips), mivel a kép fényereje és felbontása 

csak így javítható [8,16]. 2002 és 2005 között született publikációkban egyre többet lehet 
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olvasni arról, hogy ehhez egy lehetséges járható út a hagyományos képcs technológiában

használt oxidkatódok kiváltása diszpenzer katódokkal. Az oxidkatódok jelenleg elérhet

maximális árams r sége 2-4A/cm2 (lásd LG-Philips „Oxide Plus” katód [34]), aminél többet 

vákuumban a diszpenzer katódok képesek szolgáltatni.

Az élettartam korlátozásában szerepet játszó folyamatok közül az ionbombázás okozta 

károsodás [13,35] és a katódmérgek [1,3] – f leg oxigén tartalmú vegyületek, O2, O, CO2,

CO, H2O – hatásának vizsgálata a mai napig aktívan kutatott területek. A katódmérgek a 

szabad Ba képz dését biztosító folyamatokat lassítják, vagy a felületre adszorbeálva a kilépési 

munkát növelik [1]. 

A termikus elektron emissziót leíró Richardson-Dushmann egyenlet szerint a termikus 

elektronáramot a kilépési munka er sen befolyásolja, ezért a katódok min sítésének egyik 

fontos eszköze a kilépési munka mérése. Figyelembe kell azonban venni, hogy a Richardson-

egyenlet egzaktul csak gömbszimmetrikus Fermi-felület  fémekre érvényes közelítés. Az 

adalékok mennyiségének eloszlása a katód felületén a gyártás vagy a m ködés során térben 

inhomogén eloszlásúvá válhat. Az ionbombázás, vagy a katódmérgek által okozott szerkezeti- 

és elektron emisszió változás leggyakrabban térben inhomogén. Olyan anyagvizsgálati 

eszközök, melyek a termikus emisszió illetve a kilépési munka térbeli inhomogenitásait 

képesek felderíteni a katódok vizsgálata során hasznosak. A 90-es évek közepét l a kilépési 

munka egyre jobb laterális felbontóképességgel történ  mérésére nagy er feszítéseket tettek a 

pásztázó szondás mikroszkópiák (AFM, STM, KPFM) területén is.  

Az el z ekben ismertetett berendezésekben [20,22,4] a szekunder elektron emisszió, a 

termikus emisszió illetve a téremisszió jelensége [9] a m ködés során egyidej leg felléphet. 

Több elektron emissziós folyamat egyidej  megfigyelése a különböz  területeken alkalmazott 

katódok széleskör  vizsgálatát teszi lehet vé. Ennek megfelel en   a doktori munkám során 

olyan módszerrel dolgoztam, ahol elektronsugaras módszerrel a kilépési munka és a 

szekunder emisszió változás egyidej  mérése és laterális változásainak kimutatása 

megvalósítható – ez a módszer a szekunder elektron emissziós spektroszkópia.

Ezzel a módszerrel vizsgáltam W lemezek felületén létrehozott O és BaO adszorbeált 

rétegek elektron emissziós tulajdonságait a rétegvastagság függvényében. Az elektron-

besugárzás hatására bekövetkez  kilépési munka és szekunder emisszió változást W és Si 

szubsztrátok felületén vizsgáltam. A kilépési munka és szekunder emisszió egyidej

változásának értelmezéséhez az Eckart-féle felületi potenciálbarrier modellt használtam fel. A 

bemutatott eredményeim f leg a vákuumelektronika területén használhatók fel, de egyes 

kísérletek a nagyintenzitású kisül lámpák vizsgálatához is releváns tartalommal bírnak. 

A dolgozat 2. fejezetében a kilépési munka és szekunder elektron emisszió elméletér l

és azok mérési módszereir l adok rövid áttekintést. A 3. fejezetben ismertetem a vizsgálataim 

során alkalmazott berendezéseket és a 4.fejezetben a minták el állításának körülményeit. Az 

5.fejezetben a saját eredményeimet foglalom össze. 
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2. Elektron emisszió 

Egy szilárdtest felületéb l elektronok léphetnek ki magas h mérséklet, nagy 

elektromos térer sség, elektron- vagy ionbombázás illetve nagyenergiájú fotonokkal történ

besugárzás hatására. A legtöbb gyakorlati esetben a fenti folyamatoknak valamilyen 

kombinációjával állunk szemben. A fenti folyamatok mindegyikében a felület kilépési 

munkája meghatározó szerephez jut. A továbbiakban a kilépési munka fogalmát ismertetem.  

2.1. A kilépési munka  

A kilépési munka ( ) a Fermi-szint (EF) és a szilárdtest felületéhez közeli pontban 

érvényes elektrosztatikus felületi potenciális energia közötti különbség [36]. Más 

megfogalmazásban a kilépési munka az a legkisebb munka, amely ahhoz szükséges, hogy egy 

elektront a szilárdtest belsejéb l eltávolítsunk [37-40]. Az elektron végállapota elegend en 

távol van a felülett l ahhoz, hogy a tükörtöltés er  elhanyagolható legyen (kb.10-4cm), de ez a 

távolság megfelel en kicsi a más orientációjú, más kilépési munkájú, szomszédos 

kristályszemcsékt l mért távolsághoz képest. A távoli pontban az adott elektron a szilárdtest 

periodikus potenciáljának a hatását már nem érzékeli [39].  

A kilépési munka precízebb definiálásához a szilárdtest kiindulási és végállapotát az 

elektron kilépése során a következ  módon lehet leírni. A kiindulási állapotban a semleges, N

db elektront tartalmazó kristály alapállapoti energiája EN. A végállapotban egy elektron 

található a felülett l távoli pontban, ahol annak elektrosztatikus energiája EV, a kristály pedig 

a fennmaradó N–1 db elektronnal EN – 1 alapállapoti energiával rendelkezik. A kilépési munka 

a kristály két állapota közti energia különbség, azaz [37]: 

  = (EN – 1 + EV) – EN (1)

A fenti definíció 0K h mérsékleten érvényes. Tetsz leges, 0K-nél nagyobb 

h mérsékleteken a kristály egy elektronjának eltávolításakor bekövetkez  energiaváltozás a 

vonatkozó termodinamikai potenciál segítségével kifejezhet . EN – EN – 1 a Helmholz-féle 

szabadentalpia (F) részecskeszám (N – jelen esetben elektronok száma) szerinti parciális 

deriváltjával helyettesíthet , ha a h mérséklet (T) és a térfogat (V) állandó [37] – ez a derivált 

a kémiai potenciállal egyezik meg ( ). Képlettel: 

EN – EN – 1

VTN

F

,

  (2) 

Nemnulla h mérsékleteken az alábbi általános formulát nyerjük [37]: 
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  = EV – , ill. 0K h mérsékleten   = EV – EF  (3) 

 és a Fermi-energia kapcsolatára az alábbi összefüggés használható [38]: 

22

12
1

F

B
F

E

Tk
E (4)

(kB a Boltzmann-állandó) 

A kilépési munka számítását a 60-70-es években a jellium-modell alapján végezte 

Lang [42], Kohn [43] illetve Hohenberg [44]. Ebben az közelítésben az elektront úgy tekintik, 

mintha az a tot teljes elektrons r ség és egyenletes töltéseloszlású kristály által létrehozott  

'
'

)'(

4

1
)(

0

rd
rr

r
rU tot

tot (5)

elektrosztatikus térben mozogna a felülett l távoli pontból egészen a szilárdest belsejéig, ahol 

kötött állapotba kerül [37]. A felület normálisának irányában mozgatva az elektront ez a 

potenciál helyr l-helyre változik, hiszen az elektron maga is módosítja a kristály 

töltéseloszlását. Az elektron-elektron kölcsönhatást tehát a fenti összefüggés nem foglalja 

magában, ezért ennek figyelembevételére közelítést kell alkalmazni (amíg az elektron a 

szilárdesttel nem egyesül a Coulomb-taszítást, miután egyesül, az árnyékolási energiát kell 

figyelembe venni). Amíg az elektron a felülett l távol található, az elektronok taszító 

kölcsönhatása a tükörtöltés megjelenését eredményezi. A tükörtöltés potenciál nagysága –

z

e

0

2

16
, ahol 0 a vákuum dielektromos állandója. A tükörtöltés-kép megsz nik, amikor az 

elektron egyesül a szilárdtest felületi elektronfelh jével. Amikor az elektron bejut a fém 

belsejébe, egy rs sugarú, gömbszimmetrikus, pozitív árnyékoló töltés jelenik meg körülötte, 

ahol rs a Wigner-Seitz sugár. Az rs sugarú gömbön belül elhelyezked  kompenzáló töltés 

nagysága e, töltéss r sége en(r), a kialakult potenciál pedig cn(r)1/3 nagyságú. Az elektron 

által ténylegesen érzékelt effektív (eUeff(r)) potenciális energia a fent leírt elektron-elektron 

kölcsönhatás (eUel-el(r)) miatt az alábbi alakú lesz [37]: 

eUeff(r) = eUtot(r) + eUel-el(r)  (6) 

Az elektron mozgása során megjelen  kompenzáló pozitív töltés vázlatos eloszlását 

mutatja az 1.a) ábra, az ehhez rendelt eUeff(r) potenciális energiát pedig az 1.b) ábra (Forrás:

Hölzl és Schulte: Solid Surface Physics, Work Function of Metals [37]) 
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1.a) ábra: Az elektron által a fém felületén 

okozott töltéseloszlás-változás modellje. Az 

(a) esetben a vákuumban nyugvó elektron 

hatására a fém felületén tükörtöltés jelenik 

meg. A (b) esetben az elektron már egyesült 

a fém elektronfelh jével, a kompenzáló 

pozitív töltések tömegközéppontja a fém 

belseje felé esik, ezért az elektront a tömb 

felé vonzó er  lép fel. A (c) esetben az 

elektron körül kialakult en(r) töltéss r ség ,

rs sugarú árnyékoló töltés látható. 

1.b) ábra: A kristályelektronok eUtot(r) potenciális energia menetét a fém belsejében és 

felületén a folytonos vonal mutatja. A szaggatott vonal eUeff(r) változását szemlélteti. Az 

egyszeresen vonalkázott terület a lehetséges elektronállapotokat-, a kétszeresen vonalkázott 

terület a ténylegesen betöltött állapotokat szemlélteti. cell és cell a kilépési munka tömbi és 

felületi összetev je (lásd a szövegben). 

Nieminen és Hodges [45] átmeneti fémek esetében sávszerkezet számítások alapján 

becsülte a Fermi-energia értékét, a felületi energiagát számításához pedig kísérletileg mért 

kilépési munka adatokat használtak fel. A 90-es évek elején a felületi tulajdonságok, így a 

EF EF

EV EV
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kilépési munka meghatározására s r ségfunkcionál elméleten alapuló ab initio számítások 

váltak elterjedtté. Skriver és Rosengaard [46] önkonzisztens Green-függvény technikával 

számolta alkáli-, alkáli föld-, és átmeneti fémek nagyobb csoportjának kilépési munkáját.  

Egy adott felületen mérhet  kilépési munka függ az anyagi min ségt l [47,48], a 

felület kristályorientációjától [49], a felület lépcs zetességét l [50,51], szennyez désekt l

[48,52,53] illetve a felületen található adszorbeátumoktól [48,54-65]. 

2.2. Adszorbeált rétegek hatása fémek kilépési munkájára 

A bevezet  részben ismertetett elektron emitterek felületének kilépési munka 

csökkentésében adszorbeált Ba, Th vagy ritkaföldfém rétegek vesznek részt [19,24-28,64]. Az 

adszorbeált rétegek a fizika más területein, például felületi katalitikus folyamatokban [66], 

rétegnövekedésben [67,68] is fontos szerephez jutnak, ennek köszönhet en ezen a területen 

több nagyív  összefoglaló értekezés született. Alkáli fémek adszorpciója során kialakuló 

felületi dipólus rétegek fizikai leírása, az adszorpcióval összefügg  kilépési munka változás 

mérése és értelmezése, a felületi atomi elrendez dés és az elektronszerkezet meghatározására 

végrehajtott kísérletek szerepelnek Aruga és Murata munkájában [41]. Fcc szerkezet  fémek 

– Ag, Au, Ni, Al, Pd és Cu – felületén megköt d , összetett szerkezet  alkáli fém 

adszorbeátumok LEED, STM, EXAFS és HREELS vizsgálatait Tochihara és Mizuno foglalta 

össze [69]. Herbert Over a fémfelületeken megköt d  adszorbeált atomok közötti dipól-dipól 

kölcsönhatás krisztallográfiai vizsgálatairól írt áttekint  jelleg  közleményt [70]. Az alkáli 

fémek iskolapéldáján túlmen en a fémfelületen megkötött O, CO, N, N2, NH3, S, halogének 

illetve vízg z molekulák és atomok közötti kölcsönhatást elemzi, kevert, pl. Na + S, CO + N2

+ NO vagy CO + O rendszerekben is. Az alkalmazott kísérleti eljárások széles skálájára hoz 

példákat, a fent említetteken túlmen en SIMS, XPS, RBS, SXRD, XES, UPS és további 

kísérleti eredményeket összegy jtve [70]. 

 Hölzl és Schulte [37] megmutatta, hogy a kilépési munka egy tömbi és egy felületi 

összetev re bontható, ahol az els t az elektronok tömbi kémiai potenciálja határozza meg 

( cell), a másodikat pedig a felületi töltéseloszlás ( cell), lásd 1.b) ábra. A kilépési munka így 

nagyon érzékeny a felületi adszorbeált rétegek által el idézett dipólus jelenlétére. A dipólus 

réteg fizikai kezelésére a legegyszer bb út a Gurney-modell alkalmazása [37]. Ennek a 

modellnek a gondolatmenetét alkáli fémek adszorpcióján keresztül könny  megérteni. A tiszta 

fémfelületek kilépési munkája 4-6eV között található. Langmuir azzal a feltevéssel élt, hogy a 

felületen megköt d  alkáli fém atom a vegyérték elektronját átadja a fém szubsztátnak 

[71,72]. Az alkáli fémek ionizációs energiája (EIon) 3,9-5,4eV között változik. Az adszorbeált 

réteg kilépési munka csökkent  hatása nem ér el ekkora értéket a fém szubsztrát 

elektronjainak árnyékoló hatása miatt. Ha az árnyékolási energia qUel-el, akkor az adszorpció 

során a megkötött atomok kötési energiája (EAD) [37]: 
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EAD =  – EIon + eUel-el =   (7) 

Az árnyékolási energiát legegyszer bben szintén a tükörtöltés modell segítségével 

lehet kifejezni. Ha a felülett l z távolságra q nagyságú ponttöltés helyezkedik el (általános 

esetben q  e), akkor a kialakuló –q tükörtöltés és q közötti elektrosztatikus er

2
0

2

16 z

q
F elel [38] és az árnyékolási energia qUel-el = 

z

q

0

2

8
, ahol z helyére az alkáli 

fémek jellemz  ionsugarát behelyettesítve a valóságnak megfelel , néhány eV-os kötési 

energiákat kapunk eredményül [37].  

A kilépési munka csökkenés mértéke ( ) abban az esetben, ha a felülett l L

távolságban, s felületi s r séggel, q töltés  kationokat helyezünk el  = 4 eLqs, és 

bevezetve az adszorbeált ion és a tükörtöltése között létrejöv  dipólmomentumra  = 2qL-t,

 = 2 e s [37,73]  (8) 

(L gyakorlatilag a dipólus réteg vastagságával, azaz a felület fedettségével egyezik meg). 

A fenti kifejezés a kilépési munka csökkenését csak nagyon vékony (jóval 0,5 

monoréteg fedettség alatti) rétegvastagságok esetén képes helyesen megadni, mivel nem veszi 

figyelembe a dipólusok közötti kölcsönhatási energiát [70,74]. Fenomenológikus közelítéssel 

a vastagabb rétegek kilépési munka változásának számítására is alkalmas egyenletet Miller 

vezetett be az alábbi formában [41]: 

=2 0 2/3
11 LA

L
(9)

Itt  a polarizálhatóság, A1 pedig konstans, értéke körülbelül 9, 0 az s  0 fedettség esetén 

mérhet  kiindulási dipólus momentum: 

0
02

1

sds

d

e
  (10)

Az adatom-adatom kölcsönhatás bonyolultságát a szubsztrát felületének 

lépcs zetessége és struktúráltsága csak fokozhatja. Sok esetben a szubsztrát szerkezetéhez 

igazodó, hosszú távú atomi rendezettség figyelhet  meg az adszorbeált atomok között is [74-

76]. A s r ségfunkcionál elméleten alapuló ab initio számítások az adszorbeált atomok 

szerkezetének meghatározására mind a mai napig elterjedtek. Ez az eszköz ad lehet séget

arra, hogy akár 108 féle lehetséges atomi elrendez dést lehessen vizsgálni, és azok közül az 

energetikailag legkedvez bbet meg lehessen találni [76]. Kiejna és Nieminen [74] Ag és Pd 

adatomok és W szubsztrát, valamint Li és Sr adatomok és Mo kölcsönhatását vizsgálták =0-
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tól egészen =1 monoréteges fedettségig. A számított kilépési munka csökkenés mértéke a 

vastagabb rétegek esetén is jó egyezésben áll a kísérleti adatokkal.  

Mo felületen Sr adatomok által létrehozott kilépési munka változást számította Kiejna 

és Nieminen a Sr rétegvastagság függvényében [74]. Megfigyelhet , hogy 0,5-1 monoréteges 

fedettség között található a kilépési munka minimuma, ennél nagyobb fedettségeknél a 

kilépési munka értéke hamar eléri az adszorbeált atomok tömbi kilépési munkáját. Ugyanez a 

tendencia ismerhet  fel W szubsztrát és K adatomok esetében – Aruga és szerz társai [41]. A 

felületi borítottság és a kilépési munka közötti kapcsolatot szemléltetik az alább bemutatott 

kísérleti és elméleti eredmények a 1.c-d) ábrákon (Forrás: D. Diuemgrad et al. Appl.Surf.Sci, 

111, 84-89, 1997 és T.Biernat, R.Blaszczyszyn, Appl.Surf.Sci, 230, 81-87, 2004).

1.c) ábra: W felület 

kilépési munkájának 

változása a Ba fedettség 

függvényében 970˚C, 

1000˚C és 1060˚C h -

mérsékleteken 

1.d) ábra: W(111) felület 

kilépési munkájának vál-

tozása a Dy fedettség 

függvényében (elméleti 

számítások alapján) 

2.2.1. O adatomok W felületen 

Az oxigén az egyik legfontosabb és leginkább elkerülend  katódméreg a különböz

típusú katódok gyártása során. Emiatt az O megköt désének és kilépési munka módosító 

hatásának vizsgálatára mindmáig rendkívül nagy energiát fektettek be. Az oxigén 
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adszorpciója ultranagy vákuum körülmények között a W(100) felületen, 300K h mérsékleten 

1,3-1,6 monoréteg fedettségnél telít dik [54-58,77-81]. A telít déshez tartozó rétegvastagság 

az oxigén parciális nyomásának emelésével növekszik, a h mérséklet növelésével viszont 

csökken [78,80]. 1450K h mérsékleten az egyensúlyi borítottság egyes becslések szerint 0,07 

monoréteg [55]. 2000K h mérséklet alatt azonban még ultranagy vákuumban sem kapunk 

oxigénmentes W felületet [36,58].  

A kilépési munka vs. oxigén fedettség görbéket Kelvin-módszerrel, téremissziós 

mérésekkel és dióda módszerrel határozták meg [77-79,81] (lásd 2.3.fejezet). 0,5

monoréteg vastagságig az oxigén fedettség és a kilépési munka változás közti kapcsolat 

lineáris, ezt követ en a kilépési munka telítésbe hajlik, melynek értéke 300K h mérsékleten 

5,95-6,15eV [57]. Magas h mérsékleten a kisebb egyensúlyi rétegvastagság miatt a kilépési 

munka ismét csökken, 1600-1800K fölött megközelíti a tiszta, elemi volfrám felület 4,55eV-

os kilépési munkáját de 2000K alatt azt biztosan nem éri el [56]. Kawano és munkatársai 

[36,58] W felület elektron és pozitív ion emisszióhoz rendelhet  kilépési munkáját mérték 

2 10-5Pa maradékgáz nyomás mellett. A tiszta W-ra jellemz  4,55eV kilépési munka 2000-

2100K között jelentkezett. A tömegspektrométerrel mért legnagyobb koncentrációjú 

maradékgázok, azaz az O és CO adszorpciója miatt a kilépési munka már 1500K 

h mérsékleten 5,1eV-ot ért el [36,58]. 

 A W felületre adszorbeált oxigén és a tömbi WO3 közötti kötési energia különbséget 

nagyfelbontású fotoelektron spektroszkópiai módszerekkel lehet (HR-XPS) vizsgálni. Riffe és 

Wertheim [80] illetve Ynzunza [82] és csoportja kihasználta, hogy a felületen megkötött 

oxigénatomok az alattuk elhelyezked  W atomokhoz képest 5 féle geometriai 

konfigurációban helyezkedhetnek el – szoros pakolású rendet alapul véve. Ez a különbség azt 

eredményezi, hogy a W4f atomi nívó kötési energiájában 5 féle lehetséges energia érték fog 

keletkezni 31,4eV-tól egészen 32,2eV-ig. Ezzel szemben a tömbi WO3 vagy WO3 vastagréteg 

kötési energiája 35,4eV-nál található [28]. (A vastagréteg ebben az esetben az egész 

dolgozatban szerepl  1 monoréteges adszorbeált rétegekhez viszonyítva vastag). A WO3

vastagréteg illetve az O/W adszorbeált réteg között kifinomult spektroszkópiai eszközökkel 

tehát lehet különbséget tenni, de ehhez jól kontrollált összetétel  és megfelel  tisztaságú 

mintákra van szükség. 

2.2.2. Ba(és O) adatomok W felületen 

A Ba-O kett s adszorbeált réteg a termikus emitterek m ködését alapvet en 

meghatározó tényez . A korábban elvégzett AES mérések tanúsága szerint a Ba magas 

h mérsékleten gyorsan párolog, ezért gyakorlati esetekben a W felületen mindig Ba-O 

együttes jelenlétével kell számolni. A továbbiakban a Ba/W rendszer helyett a W felületen 

adszorbeált Ba–O kett s adatom réteg tulajdonságainak ismertetésére szorítkozom. A 
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W(100)–BaO rendszer min ségileg különbözik a W(100)–Ba–O rendszert l, mivel az utóbbi 

jóval stabilabb [83]. A BaO réteget a vizsgálatok során BaO vegyületb l párologtatják, míg a 

Ba–O rendszer létrehozásához O el zetes adszorpciója történik. A BaO réteg kilépési munka 

csökkent  hatását a rétegleválasztás körülményei, például a prekurzor és szubsztrát közötti 

el feszítés nagysága is befolyásolja [84]. 

Szobah mérsékleten a BaO adszorpciója során a W(100) felület kilépési munkája 1 

monoréteges borítottságnál minimumot ér el, értéke 2,4eV. >1 atomi rétegek esetében a 

kilépési munka értéke 2 és 3 eV között állandósul [85]. W(110) felületen is igaz, hogy a  vs. 

 görbe monoréteges fedettség közelében minimummal rendelkezik. 27˚C<T<900˚C közötti 

h mérsékleteken végzett mérések arról tanúskodnak, hogy a kilépési munka hasonló menetet 

követ, de a vastag rétegen mért állandósult kilépési munka nagyobb, mint szobah mérsékleten 

[85]. A felület h mérsékletét növelve 1200-1400˚C-on a BaO deszorpciója következik be, a 

kilépési munka a tiszta W felületénél ~0,1eV-tal magasabb értéken stabilizálódik. A felület 

LEED vizsgálata maradék O atomok jelenlétét bizonyítja [85].

Polikristályos W felületen a BaO réteg a kilépési munkát er sen lecsökkenti, 

1x1014molekula/cm2 fedettség mellett =2eV mérhet . 0,7 monoréteg vastagságig 

szobah mérsékleten megvalósított kísérletben  csökkenése lineáris. A rétegvastagság 

további növekedésével a kilépési munka 1,7eV 1,9eV között, minimum érték felvétele 

nélkül (monoton csökken  módon) éri el állandósult értékét [86]. 

A BaO réteg szerkezetét W(100) és W(110) felületeken LEED módszerrel vizsgálta 

Gorodetskii és Mel’nik. A szobah mérséklet  W(100) síkon amorf BaO réteg n . =1

monoréteges fedettségnél (5x1014molekula/cm2 s r ség mellett) magas h mérséklet

h kezelés a BaO rendez dését idézi el  – 2x2-es struktúra szerint. További párologtatással a 

növekv  BaO(100) kristályok a W(100) kristályokkal epitaxiálisan n nek. W(110) felületre 

BaO(111) réteg n  [86].

A BaO kötésállapotát AES berendezésben a 68eV kinetikus energiánál jelentkez  Ba-

Ba-O atomok közti vegyérték sáv átmenet segítségével vizsgálták [30]. Sztöchiometrikus BaO 

fotoelektron spektroszkópiai vizsgálatát W(110) felületen (XPS és UPS módszerrel) például 

Bailey és munkatársai végezték el. A vegyérték sáv spektrumában 4,2eV-nál és 6,4eV-nál 

jelentkez  csúcsokból illetve a törzselektron nívók eltolódásából a BaO jól kimutatható, 

oxigén vagy ionbombázás hatására történ  változások jól detektálhatók. 

2.2.3. A Ba-O kett sréteg szerepe katódok felületén 

A bárium a W felület kilépési munkáját csökkenti, ezért elterjedtek a 

vákuumelektronikában és a lámpaiparban is a Ba tartalmú emissziós anyagok, mint kilépési 

munka csökkent  felületi bevonatok [1,3,8,9,28]. Az emissziós anyagok legtöbb esetben Ba 
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tartalmú alkáli és ritkaföldfém oxidok [89]. Kémiai folyamatok során ebb l válik szabaddá, és 

jut el felületi diffúzió segítségével a Ba az elektron emitter aktív felületére.  

AES módszerrel kimutatták, hogy a Ba a W katódok felületén mindig oxigénnel együtt 

van jelen [62]. A felületen nem BaO vegyület található, hanem az adszorbeált O atomokhoz 

köt dnek Ba atomok. A Ba–O kötés er sebb, mint a Ba–szubsztrát kötés, ezért az O 

jelenlétében a Ba felületen tartózkodási ideje nagyobb. A katódok állandósult m ködési

állapotában az O réteg nélkül a Ba atomok gyors deszorpciója következne be, aminek 

utánpótlásához a Ba gyors felületi diffúziója is kevés lenne [62]. Frissen aktivált, néhány órát 

üzemelt diszpenzer katódon a Ba/O arány 1 körül mozog. A Ba kiürülése a katód 

élettartamának végét jelzi [62]. Ismert tény az is, hogy a Ba a tiszta W felület kilépési 

munkáját kevésbé képes csökkenteni, mint az oxidált W felületét [25-27]. A Ba–O–W 

rendszert további oxigén dózisnak kitéve az oxigén hatása már kedvez tlen [30]. Forman 

eredményei alapján [25,26] 5x10-8mbar nyomás mellett 33L oxigén dózis hatására a Ba–O 

kett s adatomi réteg kilépési munkája 2eV-ról 2,3eV-ra n . Ez egy szemléletes példa a 

csekély oxigén dózis mellett is bekövetkez  katódméreg hatásra. Mindezek ellenére a Ba–O 

atomok geometriai elrendez dése, a Ba/O arány meghatározása (például azon a 

rétegvastagság tartományban, ahol a Ba–Ba, Ba–O és O–O atomi kölcsönhatások már nem 

elhanyagolhatók) és a Ba fémes vagy oxidos természetének kutatása a katód felületen 

továbbra is nyitott kérdéseket tartogat a kutatók számára [87]. 

A különböz  típusú diszpenzer katódokon termikus emisszió és termikus téremisszió 

mérések végrehajtása standard m velet. A nagynyomású kisül lámpák kilépési munkáját 

m ködés közben meghatározni csak optikai módszerrel lehet. Schlager és Neiger [19] illetve 

Ingram, Wilson és Devonshire [88] közleményében olvashatjuk az optogalvanikus effektus 

alapján történ  kilépési munka mérés elvét. 

A termikus elektron emitterekben lejátszódó káros folyamatok egy része is a Ba-mal 

és az elektróda emissziójának csökkenésével áll összefüggésben. A bevezet  fejezetben már 

említett ionbombázás a vákuumcsövek maradékgázainak ionizációja miatt bekövetkez

jelenség. Els dleges hatása a kilépési munka csökkent  Ba leporlasztása a felületr l

[1,13,35,90]. Egyes becslések szerint az ionbombázás miatt az élettartam során folyamatosan 

pótlódó Ba-ból 100nm vastagságú rétegnek megfelel  mennyiség távozik a felületr l [8]. I 

vagy M típusú impregnált katódok esetén a felületen létrehozott, általában 200-300nm vastag 

Ir, Re, Os/Ru vagy Sc/Re leporlasztása is bekövetkezhet [8]. A katód árams r ségének

növelésével tehát az ionbombázás szerepe növekszik. Az ionbombázás mértéke TV 

képcsövekben függ a katódok geometriai elrendezését l is. A középen található, zöld színért 

felel s katód általában nagyobb iondózist kap, mint a szélen elhelyezked  piros, vagy kék, 

ezért a zöld katód gyorsabb degradációja miatt színhiba is felléphet [16].  
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2.3. A kilépési munka mérése 

A következ kben a kilépési munka mérésére használt, széles körben alkalmazott 

eszközöket fogom röviden ismertetni. 

A rezg kondenzátor módszer

A kilépési munka mérésére használt egyik legelterjedtebb eljárás a rezg kondenzátor 

módszer, melynek fizikai alapjait 1898-ban Lord Kelvin tette le – ezért szokás röviden csak 

Kelvin-módszernek nevezni [41,91]. Ennek során a sík minta felületéhez közel, néhány mm 

távolságban egy referencia elektróda periodikus mozgatása történik, állandó frekvenciával. A 

kialakult kondenzátor elrendezésben a kapacitás (C) folyamatos változása miatt váltakozó 

áram folyik (I), melynek értéke  

dt

dC
U

e
I B ,  (11) 

ahol UB a lemezek közé kapcsolt küls  kompenzáló feszültség, vagy el feszítés. UB megfelel

beállításával az áram I=0A-rá tehet . A kompenzáláshoz szükséges feszültség pontosan a két 

minta közötti kontaktpotenciál különbséggel azonos [91].

A Kelvin-módszert els sorban fémek és félvezet k vizsgálatára használják. A Kelvin-

módszer f  el nye az egyszer ség, és a kontaktusmentes mérés lehet sége. A hagyományos 

Kelvin-szonda néhányszor 10mV pontossággal képes mérni, de újabb berendezésekkel a 

zajszintet 0,12-2,7mV [92-94] értékre is képesek voltak leszorítani. A Kelvin-mérés 

atmoszférán és vákuum alatt is kivitelezhet . A Kelvin-szonda gázterébe különböz  gázokat 

juttatva adszorpciós folyamatok, felületi reakciók is megfigyelhet k, ezért ezzel a módszerrel 

gázszenzorok m ködése kiválóan vizsgálható [91].

Téremissziós módszer

A fémek felületén nagy elektromos térer sséget alkalmazva az elektronok alagútazási 

valószín sége, így a felületet elhagyó elektronok száma megnövekedik [41]. A téremissziós 

áram (I ) és az elektromos térer sség ( ) kapcsolatát a Fowler-Nordheim egyenlet adja meg: 

I 2/3
22

3

28
exp

2
)(

eh

m

h

e e  (12)   [38,41] 

ahol h a Planck-állandó, me pedig a szabad elektron tömege [41]. Ábrázolva ln(I / 2)-et 1/

függvényében egyenes adódik, melynek meredeksége arányos a kilépési munkával.  A 
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módszer során az elektromos térer sségnek 107-108V/cm-t kell elérnie, amihez nagyon 

hegyes, t szer  mintákat alkalmaznak.  

Termikus elektron emisszió mérése

A termikus elektron emisszió során a fém elektronjai a magas h mérséklet hatására 

akkora energiát nyernek, hogy képesek lesznek a felület elhagyására. A felületen átfolyó 

termikus elektronáram, a h mérséklet és a kilépési munka közötti kapcsolatot a Richardson-

Dushmann egyenlet adja meg [36,58,95-97]. Egy adott fém S felületeleméb l, id egység alatt, 

T h mérsékleten a 2  féltérbe emittált elektronok száma ez alapján a következ :

)exp()( 2

Tk
TSATI

B

RT  [58] (13) 

ahol AR az anyagi min ségt l függ  Richardson-konstans, T a h mérséklet és kB a Boltzmann-

állandó (kB = 1,38 10-23JK-1 =8,61 10-5eVK-1).
2

ln
T

IT  értékét ábrázolva 
T

1
 függvényében a 

Richardson-egyeneseket kapjuk eredményül, melynek meredeksége (m) arányos a kilépési 

munkával, m = /kB szerint. Ahhoz, hogy a termikus elektronok elhagyják a felületet 

néhányszor -10V el feszítést kell alkalmazni. Érzékeny m szerrel IT=10-9-10-10A áram 

értékek mérhet k.

Termikus téremisszió mérése

Ha a minta felülete mind magas h mérsékletnek, mind nagy térer sségnek ki van téve, 

akkor a termikus téremisszió tartományában a felületet elhagyó elektronok számát mind a 

h mérséklet, mind az elektromos tér befolyásolja a következ  összefüggés szerint:

I ,T
Tk

e
TATT

B

R

3
2 exp),(),(  (14)  [95] 

),( T egy dimenziótlan transzmissziós tényez , mely a mérési körülményekt l és a felület 

állapotától függ. Ezzel az eljárással egy adott T1 h mérsékleten a mintára helyezett 

elektromos potenciál függvényében ábrázoljuk a minta felületén átfolyó áramot. Az így adódó 

görbe nagy térer sségekhez tartozó szakaszához, azaz a tértöltés tartományban állandósult 

meredekség  részéhez egyenest kell illeszteni [9,17,98]. Ebb l a 0V potenciálhoz tartozó 

extrapolált áramérték, azaz a tiszta termikus emisszióhoz tartozó áram számítható. Ezt az 
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eljárást több, T2, T3, T4… h mérsékleten megismételve a Richardson-egyenes felrajzolható 

[17,98].

A termikus- és termikus téremisszió módszernek a nagy el nye az, hogy ha a minta 

el feszítése és nagyobb méret , tömbi minták f tése megoldott, akkor az iparban alkalmazott 

elektron emitterek modellminták alkalmazása nélkül is vizsgálhatók [1-24,95,97]. További 

el ny, hogy közvetlenül a termikus elektron emisszió mérhet  és nem a hidegen mért kilépési 

munkából kell következtetni a termikus elektron áramra. A termikus és termikus téremisszió 

vizsgálata méréstechnikai szempontból nem igényel ultranagy vákuumot [58].  

Dióda módszer

Ennél a módszernél a minta, mint anód egy elektronsugaras berendezés, például LEED 

vagy AES elektronágyújával együtt képez egy diódát. A minta felületének kilépési munka 

változása a dióda karakterisztikájának párhuzamos eltolódását okozza [99-101]. A minta 

potenciálja felfogható úgy is, mint a mintára érkez  elektronok mozgását akadályozó 

retardáló tér. Ezért szokás ezt a módszert retardált potenciál módszernek is nevezni [41]. 

Gyakorlatban a kilépési munka mérése úgy történik, hogy az állandó áram 

beállításához szükséges anódpotenciál-változást mérik. Az eljárás azért rendkívül elterjedt, 

mert egy LEED vagy AES elektronágyún és vákuum téren kívül többlet felszereltséget nem 

igényel [41,99-101]. 

Szekunder elektron módszer

Ennél a módszernél a minta besugárzása h  energiájú fotonokkal történik. A fotonok 

által els dlegesen keltett fotoelektronok a mintából történ  szökés során rugalmatlan 

ütközésekben vesznek rész, melyek során szekunder elektronokat keltenek [41]. A kilépési 

munka meghatározható, ha a szekunder elektron spektrum kiindulási energiáját mérik. A 

legkisebb energiájú szekunder elektronok  – Anal + eUB energiával rendelkeznek, ahol a

minta kilépési munkája, Anal a detektor kilépési munkája, UB pedig a mintán alkalmazott 

el feszítés [102-104]. A minta Fermi-szintjér l gerjesztett, legnagyobb energiájú elektronok 

energiája h – Anal + eUB. A minta kilépési munkája megkapható a legkisebb és legnagyobb 

kinetikus energiájú elektronok között mért spektrum teljes szélességéb l, ami h –  [104]. 

Aruga és Murata szerint a fotonnal történ  gerjesztés esetében a kilépési munka 

pontosan mérhet . Ha ugyanezt a módszert elektrongerjesztéssel kivitelezzük, akkor csak 

relatív kilépési munka mérésére van mód [41]. Kudo és munkatársai azonban egy 2000-ben 

született publikációban arról számoltak be, hogy elektrongerjesztéses eljárással is képesek 

voltak a kilépési munka pontos értékének mérésére. Kudo munkája alapján az is 

megmutatkozik, hogy az elektrongerjesztéses módszer során a teljes szekunder emissziós 

spektrum mérésével a kilépési munka és az elektron indukált szekunder emisszió értéke 

egyidej leg mérhet  [105].  
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A kilépési munka lokális mérése

Elektron emitterek esetében fontos a kilépési munka térbeli eloszlásának mérése, de 

találkozhatunk ilyen mérésekkel a félvezet  fizika és technológia területén, rétegnövekedési 

mechanizmusok vizsgálatánál, katalitikus aktivitás megfigyelésénél stb. Az elektronsugaras 

eljárásokra épül  kilépési munka mérésekkel az elektronnyaláb méretének megfelel

felbontással lehet a kilépési munka eloszlását megadni. A dióda módszer ilyen alkalmazásával 

Hölzl és Schulte [37] közleményében már a 70-es években lehet találkozni, a térbeli felbontás 

néhány m-t ér el. A szekunder emissziós módszer elektron-gerjesztéses változatát kilépési 

munka térképezésre Scholtes és Oechsner [106-108] 1995-ben alkalmazta, ezt az eljárást k

kilépési munka mikroszkópiának nevezték – Work Function Microscopy. A fotoelektron 

mikroszkópia legújabb fejleményeir l Günther és szerz társai által szerkesztett, 2002-ben 

született összefoglaló közleményben olvashatunk [104]. A megvalósított legjobb térbeli 

felbontás ennél a módszernél 100nm alatt van.  

Mára egyre inkább elterjedtek a Kelvin-szondával (KPFM) [92,94], pásztázó 

alagútmikroszkóppal (STM) [67-69,73,110-114] és atomer  mikroszkóppal (AFM) [93,109] 

végzett, nagy laterális felbontású, pásztázó szondás mérések a kilépési munka térbeli 

eloszlásának meghatározására. Ezek mind a kontaktpotenciál különbség mérésének elvével 

dolgoznak.  Fejlesztések eredményeként Kikukawa [94] és szerz társai szilícium p-n 

átmenetek pásztázó Kelvin szondás mérése során 1 m-nél jobb térbeli felbontást értek el, míg 

Yasutake [92] és munkatársai KPFM szondával 10nm-es felbontóképességr l számoltak be. 

Atomer  mikroszkópos mérések során O’Boyle [93] és munkatársai olyan felületek kilépési 

munka eloszlását adták meg, ahol a felületi struktúrák mérete az 1-5 m tartományban volt, de 

AFM berendezéssel dolgozott Fujihira és Kawate [109] is, akik szubmikronos térbeli 

felbontást értek el. Alagútmikroszkóppal Jia és kutatócsoportja [67] réz felületre párologtatott 

Au réteg 580Å x 580Å részletér l készített kilépési munka térképet, Kawagoe [111] pedig 

Au(001) szubsztráton növesztett szubmonoréteges Fe film 500Å x 1000Å-es részletének 

lokális felületi barrier képét készítette el. A félvezet k területén Yoshikawa és 

munkatársainak sikerült Si(111) 7 x 7 rekonstruált felület 40Å x 40Å részletének lokális 

barrier képéb l Cs adszorbeátum kilépési munka csökkent  hatását megmérni, és Cs 

atomcsoportok formálódását megmutatni.  

A pásztázó szondás mikroszkópok alkalmazásának b vítésére, azaz a topográfiai 

elemzés mellett kémiai információ nyerésére az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet 

helyeztek. Ennek köszönhet en a 90-es évek közepét l egyre gyakrabban lehet találkozni 

STM mikroszondáknál a kémiai elem kontraszt fogalmával. A kémiai elemanalízisre a 

lehet séget az elemek eltér  kilépési munkája adja. A legfontosabb megoldandó probléma 

abban áll, hogy az alagútáram (I) er sen függ a mérési körülményekt l, mint például a t -

felület távolsága (z), t  el feszítése (UB) – képlettel: )exp( 2 zAUI B . Mindkett
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paraméter kiküszöbölhet  a mérésb l, ha az STM t  mozgatása során szinuszos váltakozó 

feszültségget helyeznek a piezo-mozgató egységre [112,115]. Ekkor

2

1)(ln
A

dz

dI

Idz

Id
  (15) 

1999-ben Ingram, Wilson és Devonshire [112] az STM módszert ilyen vezérléssel 

diszpenzer katódok lokális kilépési munka mérésére, a katód aktiválási folyamatának 

ellen rzésére használta. A lokális kilépési munka mérésen alapuló kémiai elem 

meghatározásra 1997-2004 között egyre gyakrabban használják az STS – pásztázó alagút 

spektroszkópia elnevezést. Teng és munkatársai GaAs felületén lev  0 dimenziós hibahelyek, 

vakanciák leképezését végezték 100Å méret  szakaszokon STS módszerrel a Fermi-szint 

lokális eltolódásának mérésére. 2005-ben Yammaoto az STM-ben mért lokális kilépési munka 

és a makroszkópikus kilépési munka között érvényes összefüggést állított fel: < STM> = 

, tehát STM  berendezésben a nagyszámú, lokális barrier magasságból számolt kilépési 

munka változás átlaga a makroszkópikus kilépési munka változással egyezik meg [115]. 

 Termikus elektron emitterek esetében nemcsak a kilépési munka, hanem a termikus 

elektron áram lokális mérése is fontos. Johnson és Schockley 1936-ban henger alakú, keskeny 

W katódok vizsgálatára alkalmas elektron mikroszkópot hozott létre [116]. A felület 

normálisa irányában (termikus vagy téremisszió hatására) kilép  elektronokat fluoreszcens 

erny n fogták fel. Az erny n detektált intenzitás arányos a katód szemközti részéb l kilép

elektronok számával. Emel’yanov és munkatársai 2003-ban termikus elektron mikroszkópnak 

nevezték azt az eszközt, mellyel ruténium másodrend  fázisátalakulásait vizsgálták [117]. A 

minta f tését nagy intenzitású, jól fókuszált elektronnyalábbal lokálisan végezték. Az 

elektronnyaláb pásztázásával és a hozzá kapcsolt elektron optikával és detektor rendszerrel 

mindig az elektronnyalábbal éppen f tött felületi pont termikus elektron áramát képesek 

mérni [117]. 

2.4. Szekunder elektron emisszió fémekben

Az elektron indukált szekunder elektron emisszió során a vizsgált minta felületét ér

primer vagy besugárzó elektronok másodlagos vagy szekunder elektronok kilépését 

eredményezik [48,95]. Anyagvizsgálati módszerek esetében a primer elektronok energiája 

(EP) jellemz en a 100eV – 106eV energia tartományba esik. A primer elektronok egy része a 

besugárzott felületr l rugalmas szóródással, tehát kinetikus energia veszteség nélkül szóródik 

vissza. A primer elektronok további része a minta felületi tartományában rugalmatlan 

szóródás következtében energiát veszít. A felületb l kilép  elektronokat vizsgálva 0 és EP

energiák között gyakorlatilag tetsz leges energiájú elektronokat találhatunk. A 0-EP energiák 

között rögzített elektron energia spektrum jellegzetes csúcsokkal rendelkezik a felület 
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közelében lezajló folyamatok szerint. Egy tipikus teljes visszaszórt elektron energia spektrum 

látható a 2.ábrán (Forrás: Hellmut Seiler, J. Appl. Phys, Vol.54, No.11, p.R1-R18 (1983)).

2.ábra: Visszaszórt elektronok energia spektruma a jellegzetes spektrum alakzatokkal [48] 

A spektrum EP energiához tartozó csúcsát a felületr l energiaveszteség nélkül 

visszaszóródott primer elektronok képezik [48,95]. A rugalmasan visszaszóródott elektronok 

spektruma alapján az elektronok rugalmatlan szabad úthosszának mérésére alkalmas módszert 

Gergely [118] fejlesztette ki – a módszer neve rugalmas csúcs elektron spektroszkópia (EPES 

– Elastic peak electron spectroscopy). Az EPES módszer során azt használják ki, hogy a 

rugalmas csúcs intenzitása egyenesen arányos a minta atoms r ségével (na) a teljes rugalmas 

hatáskeresztmetszettel ( rug) és a rugalmatlan szabad úthosszal ( inel) [118,119].

Definíció szerint a spektrum 0-50eV tartományát nevezzük szekunder elektron 

spektrumnak és a 0-50eV energiájú elektronokat szekunder elektronoknak (SE) [48]. Az 50eV 

és EP közötti tartomány neve visszaszórt elektron spektrum [48]. A visszaszórt elektronok 

tartományán 50eV és EP között jelenik meg az Auger elektronok spektruma és az elektron 

energia veszteségi spektrum (EELS), utóbbi a 2.ábrán az elasztikus csúcstól mért E

energiákkal jelölve.  

Az Auger elektronok a szilárdtest atomjainak ionizációja során keletkez ,

karakterisztikus kinetikus energiájú elektronok [120]. Az Auger elektronok energiája az atomi 

energia nívók közötti energiakülönbséggel egyezik meg, tehát anyagi min ségt l függ  érték 

[120-123]. Amikor az ionizált állapotú atom elektronjai relaxálnak, akkor az elektronok 

átrendez désekor felszabaduló energia vagy egy karakterisztikus energiájú foton, vagy egy 

karakterisztikus energiájú elektron keltését okozza. Ha az atomi nívók energia különbsége 
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2keV-nál kisebb, akkor az Auger elektron képz désének valószín sége nagyobb, mint a 

karakterisztikus Röntgen foton kibocsátásának valószín sége [120].

Az EELS spektrum szerkezetében megjelen  struktúrát háromféle fizikai folyamat 

határozza meg: (a) a vegyérték elektronok egyedi gerjesztése a Fermi-szint fölötti betöltetlen 

energiaállapotba (tipikusan 1-20eV), (b) a vegyérték elektronok kollektív gerjesztése 

(tipikusan 5-50eV). A vegyérték sáv kollektív gerjesztése során kialakuló oszcillációkat 

plazmon-gerjesztésnek is nevezik. A veszteségi, vagy plazmon csúcsok energiájából az anyag 

vezetési elektron s r sége számítható [124,125]. (c) törzselektronok gerjesztése a Fermi-szint 

fölötti betöltetlen állapotok valamelyikébe (ez abban különbözik a fotoemissziótól, hogy a 

végállapotban nem ionizált atom marad vissza) [120,123,41].   

A visszaszórt elektron energia spektrum tartományait ismerve könnyen lehet definiálni 

a szekunder elektron emissziós folyamatok min sítésére használt mér számokat. Ha IP a 

primer elektronok árama (például A-ben mérve), ISE a 0-50eV energiájú szekunder 

elektronok árama és IRE az 50eV-EP energiájú visszaszórt elektronok árama, akkor  

P

SE

I

I
 a szekunder elektron emissziós tényez ,

P

RE

I

I
 a visszaszórt elektron hányad, 

P

RESE

I

II )(
 pedig a teljes elektron emissziós tényez . [48] 

A szekunder elektron emissziós tényez  értékét befolyásolja a primer elektronok 

energiája [48,126-130], a minta összetétele [47,48], a felületen lev  geometriai 

egyenetlenségek [48], a detektálás szöge [48], kis mértékben a h mérséklet [131-133], 

valamint a kristály orientációja [49]. Ezen kívül figyelembe kell venni a minta kilépési 

munkáját [52,61,105], felületi adszorbeátumok hatását [48,60,61,134-137], valamint a nagy 

árams r ség  elektron besugárzás hatását [53,138] is.

2.4.1. A szekunder elektron emissziós tényez  és a primer elektron energia 
kapcsolata 

A szekunder elektron emisszió tárgyalásánál az elektronkeltési folyamat részleteinek 

elemzése helyett a félempirikus leírást ismertetem. A továbbiakban a Descartes-féle 

koordináta rendszer z tengelye mindig a felület normálisának irányába mutat. Fémek 

vizsgálata során a Sommerfeld-féle elektron modellt alkalmazom, ezzel a vizsgálataimat 

tovább sz kítem izotróp közegek tárgyalására – ez releváns közelítés a kés bb ismertetend

polikristályos W minták esetében.  
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A felületb l azok az elektronok lépnek ki, melyeknek z irányú impulzusához rendelt 

kinetikus energiája nagyobb, mint a kilépési munka, tehát érvényes, hogy 
e

z
ze m

p
vm

22

1 2
2 ,

ahol me az elektron tömege, vz annak z irányú sebessége, pz pedig a z irányú impulzus [61]. 

A felület alatt z mélységben az EP(z) energiájú primer elektron által a dz, elemi 

vastagságú rétegben keltett elektronok számát N(z,EP(z)) jelöli. EP(z) figyelembe veszi a 

primer elektronok energiájának csökkenését a felülett l a tömb felé haladás közben. A z

mélységb l való szökés során a szekunder elektronok árama gyengül. Ezt egy )exp()(
z

zF

exponenciális korrekciós tényez vel lehet legjobban leírni,  ahol  a szekunder elektronok 

átlagos szabad úthossza [48,127,128] ( )(E természetesen függ a szekunder elektronok 

energiájától. Els  közelítésben nem okoz nagy hibát az energiafüggés elhanyagolása [127]). 

-ra ezek alapján az alábbi egyenlet adódik [48]: 

=
0

)())(,( dzzFzEzN P = dzzzEzN P

0

/exp))(,( (16)

Az egyes elméleti megközelítések N(z,EP(z)) kifejezésének számításában különböznek 

egymástól. Sok helyen felhasznált összefüggés a következ :
dz

dE
AzEzN P

P 3))(,(

[48,126,128], tehát az elemi dz felületi tartományban keletkez  SE száma arányos a primer 

elektronok által egységnyi úton leadott energiával, és A3 az arányossági tényez .
dz

dEP -re a 

legegyszer bb a Widdington-féle közelítés, mely szerint 
)(

4

zE

A

dz

dE

P

P  [48,126,128], tehát 

a primer elektronok által leadott energia fordítottan arányos a primer energia értékével. A 

primer elektronok energiája és a keletkez  szekunder elektronok száma az anyagban:  

zAzEzE PP 4
2 2)0()(   (17) és  

zAzE

A
zN

P 4
2

3

2)0(
)( .  (18) 

EP(z=0) a primer elektronok maximális, veszteség nélküli energiáját jelöli a minta felületén.  
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A (17) és (18) kifejezések szemléltetése látható az 3.a) és 3.b) ábrákon. A 3.a) ábrán 3-

7keV energiájú nyalábok energiájának csökkenése látható. Az anyagban megtett út [nm] 

egységekben értend . Ebben a közelítésben az a távolság tekintend  a primer elektronok 

maximális hatótávolságának, ahol az energiájuk 0eV-ra csökken. Ezt a távolságot R jelöli. A 

3.a) ábra grafikonjain az EP = 0eV energiához tartozó távolságok változása jól megfigyelhet .

Látható, hogy EP növekedésével R egyre nagyobb mértékben n  (lásd R3-R7). A fenti képletek 

alapján a behatolási mélység a primer energia négyzetével növekszik, tehát R  EP
2

arányosság áll fenn. Ez az eredmény nagy energiákon (EP = 100eV felett) reális közelítés.  

3.a) ábra: 

EP = 3-7keV energiájú primer 

elektronok behatolása az 

anyagba a Widdington-törvény 

alapján. A primer energia 

változását a z mélység szerint  

zAzEzE pP 4
2 2)0()(

kifejezéssel közelítettem. 

A behatolási mélység 3-7keV 

energiákon rendre R3-R7

3.b) ábra: 

EP = 3-7keV energiájú primer 

elektronok behatolása során 

keltett szekunder elektronok 

száma a Widdington-törvény 

alapján. A szekunder elektronok 

számának becslésére itt az 

zAzE

A
zN

p 4
2

3

2)0(
)(

összefüggést használtam. 

R3 R4 R5 R6 R7
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A 3.b) ábra alapján állíthatjuk, hogy a primer elektronok által keltett szekunder elektronok 

száma R mélységben a legnagyobb. A fenti kifejezéseket behelyettesítve és elvégezve 

számítását az kapható, hogy [48,127] 

)exp(1
1

)(
2
6

5
PP

P
E

A

E
AE (19)

ahol A5 és A6 konstansok. 

A (19) összefüggés  értékét csak a kis primer energiák tartományában közelíti 

helyesen [48,128-129], nagy primer elektron energiákon a képlet  értékét alábecsüli. Ennek 

oka az, hogy a szekunder elektron keltés a (18) egyenlet alapján legnagyobb valószín séggel

R mélységben, tehát a primer elektronok behatolási mélysége közelében történik. EP

növekedésével a primer elektronok behatolási mélysége, R, egyre jobban meghaladja a 

szekunder elektronok szabad úthosszát ( -t). Ennek következtében a szekunder elektronok 

többsége az anyagból történ  kilépés el tt elnyel dik. Ezáltal a primer energia növekedésével 

 rohamosan csökken. Kanter [129] és Seiler [48] munkáiból azonban ismert, hogy a 

visszaszóródó (RE) elektronok által keltett szekunder elektronok száma jelent s, ami mérések 

szerint akár 40-60%-a is lehet a teljes szekunder elektron számnak [48]. A visszaszórt 

elektronok által a felület közelében keltett szekunder elektronok okozzák a Widdington 

törvény becslését l való eltérést.  

Az úgynevezett “power law” ezt az eltérést azzal küszöböli ki, hogy a 
)(

4

zE

A

dz

dE
w
P

P

formulával közelíti a primer elektronok egységnyi úton történ  energiacseréjét, ahol kísérleti 

eredmények alapján w=0,35. Ez a képlet félempirikus közelítést szolgáltat a primer 

elektronok energiájára a z, felülett l mért távolság függvényében, azaz 

35,1
4

35,1 35,1)0()( zAzEzE PP  [48,128]. A visszaszórt elektronok által okozott 

folyamatok részleteinek figyelembe vétele nélkül ez a közelítés egyszer en azt tartalmazza, 

hogy a felület közelében az energiacsere, így a keletkez  szekunder elektronok száma 

nagyobb, képlettel:
35,0

4
35,1

3

35,1)0(
)(

zAzE

A
zN

P

.

Úgy értelmezhet  a „power law” tartalma, hogy a felület közelében nagyobb az 

energiaveszteség, tehát a primer elektronok hamarabb el fognak nyel dni. Ha csökken a 

primer elektronok szabad úthossza, akkor nagyobb primer energiákon is összemérhet  lesz R

és nagysága. Ezzel sikerült elérni azt, hogy növeked  primer energiával a szekunder 

emissziós tényez  nagy maradjon.  értékére a „power law” az alábbi becslést adja [48,128]: 
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)exp(1
1

)(
35,1
8

35,07
PP

P
E

A

E
AE (20)

Az így kapott függvény a kísérlettel jó egyezést mutat, habár a Widdington-törvény 

elméleti megalapozottsága jóval tetszet sebb.

A visszaszórt elektronok járulékának figyelembe vételére a legelegánsabb megoldások 

Monte Carlo szimulációk elvégzése során születtek, melyr l részletesen lehet olvasni Chur és 

Fitting [139-141] publikációiban.  

2.4.2. A szekunder elektronok energia szerinti eloszlása tiszta fémek esetén 

A szekunder elektron emisszió jelenségét három lépcs s folyamatnak tekintik 

[48,60,61,142], ahol az els  jelenség a szekunder elektronok keltése, második a felület felé 

irányuló transzport, harmadik a felületb l történ  kilépés. A továbbiakban a kísérletileg 

mérhet  szekunder elektron emissziós spektrum (SEES) értelmezéséhez meg kell vizsgálni a 

szekunder elektronok keletkezését leíró elméleteket. Els ként a szekunder elektronok 

anyagon belüli energia eloszlását N(E) leíró egyenleteket ismertetem [61]. A továbbiakban a 

szekunder elektronok áramát a felületb l történ  kilépés el tt J(E)=eN(E)vz, a kilépést 

követ en J’(E)=eN’(E)vz’ adja meg. Az elektronok rugalmatlan szóródás miatti 

energiavesztesége és elnyel dése, valamint a felületb l való kilépést befolyásoló 

kvantummechanikai transzmisszió fogja a végs , mérhet , J’(E)-vel jelölt szekunder elektron 

emissziós spektrumot megadni [60,61,142]. k, k’ és k’’ a felületre beérkez , a felületen 

áthaladó és a felületr l visszaver d  elektronok hullámszám vektorai. A rugalmas szóródás 

vizsgálata esetén a z irányú komponensekre fennáll, hogy k  cos  = k’  cos ' [61], ahol  és

' rendre a z tengely és a felülethez érkez  illetve áthaladó elektron haladási iránya közti 

szög.

2.4.2.1. A szekunder elektronok keletkezése fémekben 

Az els  folyamatra, a szekunder elektronok keltésére vonatkozó egyik f  elmélet 

alapját a korábban ismertetett Widdington-féle közelítés képezi. Ennek részletes ismertetését 

feljebb megtettem, ezért csak hivatkozom a végs  eredményre [127,142]. A szekunder 

elektronok energia szerinti N(E) eloszlását az anyagban az alábbi formula írja le a már ismert 

jelölésekkel:  

2

34

)(3
)(

FP

F

EEE

ke
EN (21)      (kF a Fermi-hullámszám) 
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Ez az összefüggés az elektron energiáját hatványfüggvény szerinti alakban tartalmazza. A 

függvény monoton csökken  menet . Más elméletek is monoton csökken

függvénytípusokkal becsülik a szekunder elektronok N(E) eloszlását. Palmberg [60] kísérleti 

eredmények talaján állva, de kissé intuitív úton az alábbi exponenciális közelítést használta: 

EAEN exp)( 9   (22) 

ahol A9 és  konstans paraméterek. Az összes lehetséges gerjesztési folyamat figyelembe 

vétele nélkül – továbbra is a fenomenológikus elméleteknél maradva – látványos eredményre 

lehet jutni, ha az elektronok sokaságát a fázistérben a Boltzmann-egyenlet segítségével írjuk 

le [39,61]. Ekkor N(z, E) a z mélységben, egységnyi térfogatban, egységnyi E+ E energia 

intervallumban, és  irányokba haladó elektronok száma, ahol  az azimut. A relaxációs 

id  közelítést felhasználva a 0 relaxációs id  szemléletesen érthet  szerepet kap. A t=0

id pillanatban keltett szekunder elektronok 0 ideig mozognak szabadon, ütközés mentesen a 

fémben. 0 a két ütközés között eltelt karakterisztikus id . Ha további elektrongerjesztés nem 

történik, akkor a gerjesztett elektronok N(z,E) eloszlása 0-nál nagyobb id  elteltével az 

egyensúlyi f(E) Fermi-eloszláshoz közelít [39,61]. A rendkívül bonyolult Boltzmann-

egyenletnek analitikus megoldását csak egyszer sít  feltételezésekkel lehet megkapni. 

Feltételezve, hogy a szekunder elektronok keltése x és y koordináta tengelyek irányában 

teljesen homogén 0
y

N

x

N
 és 0

yx v

N

v

N
 is fennáll [61]. Emellett stacionárius eset 

vizsgálatára szorítkozva a 0
t

N
 egyszer sítéssel is lehet élni. Tovább egyszer södik a 

helyzet, ha a fém tömbi fázisát z1, z2, …, zn infinitezimálisan vékony rétegekre osztjuk [61], 

ugyanis ekkor csak az egyes rétegek járulékát kell figyelembe venni a szekunder elektron 

áramban [61]. Az egyszer sít  feltevésekkel a zn mélységben található dz elemi vastagságú 

rétegben a Boltzmann-egyenlet alakja így módosul: 

0

),(),()(),( EzN

v

EzN

dt

kdv

z

EzN

dt

dz n

z

nzn    (23) 

zv
 szerinti deriválásról 

E
 szerinti deriválásra áttérve [39] nyerjük, hogy 
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),(
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00 EzN
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EzN

dt

kdv
kvm

z

EzN

dt

dz
n

nz
ze

n   (24) 

ahol zl
dt

dz
0 a relaxációs id  alatt z irányban megtett út, tehát közelít leg az átlagos, z

irányú szabad úthossz értéke, )(
)(

)(0 nz
z

ze zE
dt

kdv
kvm a 0 id tartam alatt a zn rétegben 

történt energiacsere. A megoldandó egyenlet az egyszer sítések után [61]:

),(
),(

)(
),(

EzN
E

EzN
zE

z

EzN
l n

n
nz

n
z (25)

Ez az egyenlet két részre bontható a következ  módon. Mivel a zn réteg infinitezimálisan 

kicsi, ezért a rétegen belül 0
),(

z

EzN n , tehát a rétegen belül a gerjesztett 

elektronállapotból történ  kiszóródás elhanyagolható. A rétegen belül csak az elektronkeltést 
leíró második tagot kell figyelembe venni. A rétegen belül érvényes, hogy 

),(
),(

)( EzN
E

EzN
zE n

n
nz   (26) 

Fémek esetében alkalmazható közelítés [61], hogy Ez(zn) = E, ahol E a primer elektronok 

által maximálisan átadható energia értéke (amely folyamatosan változik az anyagban való 

haladás során). Az Ez(zn) = E közelítés azt fejezi ki, hogy a fémek elektronjaival közölhet

energia gyakorlatilag folytonosan változhat. (Félvezet k esetén 1 és 2 elektron – lyuk 

párkeltési energiákat használnak [61,143,144]). A (25) egyenletet tovább alakítva: 

),(
),(

EzN
E

EzN
E n

n    (27) 

1

0)( ECEN    (28) 

A dz vastagságú rétegen kívül (ha csak a zn rétegben keletkezett elektronokat vesszük 

tekintetbe) az elektronkeltés elhanyagolásával lehet élni, és a felület irányába történ  elektron 

transzportot leíró tag marad meg, azaz: 

),(
),(

EzN
z

EzN
l n

n
z    (29) 
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a dz szerinti integrálást -ig, a szekunder elektronok átlagos szabad úthosszáig kell végezni, 

így:

zl

z
CzN exp)( 1    (30) 

Itt megjegyzend , hogy a 0 relaxációs id  alatt megtett út – lz – és a szekunder elektronok 

szabad úthossza általában nem azonos egymással, mivel 0 egy adott elektronállapotból való 

kiszóródáshoz tartozó id ,  viszont az elektronok sokaságának átlagos transzport úthossza.

A teljes megoldás [61]:    

zl

z
ECCEzN exp),(

1

10   (31) 

A legfels  atomi rétegben, azaz  z = 0 – nál az eloszlás C2 = C0 C1

zl
exp -vel [61]: 

1

2)( ECEN     (32) 

illetve

2

11

2

2
)()( EE

m
eCvEeNEJ z  (33) 

2.4.2.2. A szekunder elektronok kilépése tiszta fémekb l

A kísérletileg mérhet  SEES spektrumok (J’(E)) maximummal rendelkez  görbék [48]. A 

monoton csökken N(E) és J(E) függvények alakját a felületb l történ  elektron kilépés 

megfelel  leírásával kell olyan matematikai alakba hozni, hogy a maximummal rendelkez ,

kísérletileg mérhet  SEES eloszlást megkaphassuk. A már többször említett Widdington-

törvény alapján például Chung és Everhart [142] a felületen való áthaladást teljesen 

klasszikusan kezelték. Ez alapján csak azok az elektronok képesek a felület elhagyására, 

melyek z irányú impulzus komponense (pz = p cos ) a ez mp 2  impulzusnál nagyobb.

A z mélységben, egységnyi primer elektron úthosszon belül, E+dE energiával keletkezett 

szekunder elektronok száma N(E,z). A kilép  elektronok energia eloszlását a következ , a 

szekunder elektronok rugalmatlan szabad úthosszát is figyelembe vev  integrál adja meg 

[142]
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expsin),(
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zENEJ   (34) 
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Itt  az elektron p  impulzusvektora és a z tengely által bezárt szög. Ha azzal az egyszer sít

feltevéssel élünk, hogy N(E,z) legalább a szekunder elektronok szabad úthosszán belül 

független z-t l, akkor az integrál egyszer södik: 
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 A szabad úthossz közelítéséhez felhasználva, hogy 
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A felületen történ  áthaladás hatását legpontosabban a megfelel  kvantummechanikai 

transzmissziós függvénnyel lehet figyelembe venni. A felületen áthaladt elektronok számára, 

N’(E)-re igaz, hogy, N’(E)=N(E) (E). Palmberg [60] a  kilépési munkájú felület 

transzmissziós tényez jére a 
E

E 1)(  kifejezést használva, szükségtelenül elbonyolított 

számítások nélkül az alábbi eredményre jutott (a (22) egyenletet figyelembe véve) [60]: 

)1(exp)(' 9
E

AEJ E   (37) 

A Palmberg által alkalmazott transzmissziós tényez  értékénél kisebb energiákon 0. A (37) 

egyenlet szerint a transzmissziós függvény a felület kilépési munkájától függ en levágja az 

N(E) eloszlás kis energiák felé es  részét. A transzmissziós tényez  így azt fogja 

eredményezni, hogy a kilépési munka növekedésével a szekunder elektronok száma és így a 

SEES intenzitása csökken. 

Bouchard és Carrette [61] a 2  térszögbe emittált elektronok energia eloszlását 

számították. Feltételezték, hogy a transzmissziós függvény szögfüggése egyszer en cosinus 

függvény alakú, aminek köszönhet en a J’(E’, ’, ’)d ’dE’=e (E, , )N(E, , )vz’d dE= 

(E,0, )N(E,0, )vzd dE közelítés használható [61]. Hengerszimmetrikus eseteket 

feltételezve az eloszlás -t l nem függ. Tiszta fémfelületek esetében a szög szerinti integrálást 

elvégezve és a transzmissziós tényez t (E,0)  1-gyel közelítve a SEES-ra az alábbi 

képletet nyerhet  [61]:

2

2

3 )()(' EECEJ    (38) 
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2.4.2.3. A szekunder elektronok kilépése adszorbeált réteggel fedett 
fémfelületen 

A felületi vékonyréteg bevonatok a szekunder elektron emissziós folyamat harmadik 

tényez jét, a felületb l való kilépést befolyásolják. Ezzel nagy eltéréseket idézhetnek el

mind a szekunder elektronok számában, mind azok energia szerinti eloszlásában. Mivel az 

elektronok e de Broglie hullámhossza a felületi egyenetlenségek méretének tartományában 

van (adszorbeált rétegek, kötések rekonstrukciójának tartománya, felületi dipólus réteg), ezért 

a felületen er s szóródási mechanizmusok várhatók [145,61]. A legfels  atomi rétegekben a 

felületi rekonstrukció miatt az elektronszerkezet változásával kell számolni. Ez olyan 

energiaállapotok megjelenéséhez vezet a felületen, melyek a tömbben tiltottak voltak, 

el segítve ezzel az energiacserét, azaz a rugalmatlan szórást. A rugalmas és rugalmatlan 

szekunder elektronszórás nagyobb mérték  a felületen, mint a tömbben. Ennek egzakt 

kvantummechanikai leírása helyett egyszer bben járható út az el bb említett folyamatok 

figyelembe vétele felületi potenciál barrier modellel és az ahhoz tartozó kvantummechanikai 

transzmissziós faktorok számításával [61,144].  

Ideális esetben, tiszta fémfelületet feltételezve az elektronnak a kilépési munkával 

megegyez  nagyságú potenciálgátat kell leküzdenie. A felületet borító adszorbeátum hatását 

lehet úgy kezelni, hogy egy L tartományon a kilépési munka értékénél magasabb felületi 

potenciállal számolunk, amely L távolságnál a vákuum szintre esik vissza [144]. 

Az ideális, szögletes potenciál fal kép helyett reális rétegstruktúrák esetén az Eckart-

féle barrier alkalmazása célszer . Az Eckart-potenciál matematikai alakja könnyen kezelhet ,

ugyanis differenciálható, folytonos és szakadásmentes függvényr l van szó [61,146].

Az Eckart-potenciállal mind szimmetrikus [147-148], mind aszimmetrikus 

[146,147,149,150] barriereket le lehet írni. A fizika és kémiai-fizika területén olyan 

alkalmazásokban fordul el , mint például nehézion fúzió vagy alagútjelenségek 

szilárdtestekben [147]. Japán kutatók O2 molekulák adszorpcióját vizsgálták egykristályos Si 

felületén. A legkedvez bb reakcióúthoz tartozó energiaváltozás aszimmetrikus Eckart-

függvénnyel modellezhet  [150]. Az Eckart-potenciál legáltalánosabb, gömbszimmetrikus 

alakjának felírása, és ehhez a legáltalánosabb potenciál függvényhez tartozó Schrödinger-

egyenlet megoldása Ahmed nevéhez f z dik [147]:
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ahol r a térkoordináta, a a barrier karakterisztikus mérete, c pedig paraméter, melynek 0-tól 1-

ig történ  változtatásával a szimmetrikus Eckart-, az aszimmetrikus Eckart- és Morse-

barrierek mindegyike megkapható [147]. Az aszimmetrikus Eckart-barrier legel ször felírt, 

jóval egyszer bb, 1 dimenziós matematikai alakja az alábbi [146]: 

2)1(1
)(

BA
zU   (40) 

ahol
L

z2
exp . A konstansok szemléletes fizikai tartalommal rendelkeznek, L a barrier 

karakterisztikus mérete (az a tartomány, ahol a lényeges potenciálváltozások történnek), A

azonos a barrier egyik oldalán mért potenciállal, B pedig barrier W1 magasságát határozza 

meg a következ  képlet alapján [61,146,150]: 

W1 = (A+B)2 / 4B  (41) 

Az aszimmetrikus Eckart-típusú barrier grafikonja látható a 4.ábrán a különböz  energia 

értékek és geometriai méretek feltüntetésével. 

4.ábra: Eckart-féle potenciál barrier alakja 

2L

W1



Vida György PhD értekezés 33

A felületi szekunder elektron kilépés során az Eckart-potenciál bal oldalát célszer  a 

Fermi-szinthez rögzíteni, és EF=0eV-tal dolgozni. A barrier jobb oldalán lev  energia a 

vákuum-szintnek felel meg. A barrier által képviselt többlet energia fejezi ki az összes hatást, 

amely az elektronok felületb l való kilépését gátolja [61]. Ezáltal az elektron-elektron és 

elektron-fonon szórás pontos leírása nélkül, és a rugalmatlan szórási folyamatok ismerete 

nélkül egy hatékony modellt lehet felépíteni az elektronok kilépési mechanizmusára. 

Az aszimmetrikus Eckart-potenciál függvényhez tartozó energiafügg  transzmissziós 

tényez , Eck (E) alakja az irodalomban több helyen fellelhet  a következ  formában 

[61,150]:
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A Bouchard és Carrette által használt, részletesebben is kifejtett alak a következ  [61]: 

Eck (E)
)(cosh

)(cosh)(cosh

EEb

EEEE
   (43) 

ahol em
h

L
2 ,  és 

1

22

2

1
2

2
cosh

h

BLm
b e .

Ez a bonyolult kifejezés szemléletesebb alakra hozható, ha kihasználjuk, hogy W1 –nek

mindenképpen teljesülnie kell ahhoz, hogy a kiindulási koncepciónak megfelel

potenciálgátat nyerjünk, és ezzel érvényes az a feltétel is, hogy B  = A. Ezzel a fenti 

transzmissziós tényez nek fel lehet írni a közelít  alakját, a következ  módon [61,147]: 

App (E)
)(exp1

1

50 EE
  (44) 

ahol E50 az 50%-os transzmisszióhoz tartozó elektron energia,  pedig a gát karakterisztikus 

hosszától függ. Vékony barrierek esetében a kilépési munkához közeli elektron energiákon 

Eck (E) és App (E) kifejezése eltér egymástól, amit mindig figyelembe kell venni. Ezen felül, 

a kilépési munka értéke alatt Eck (E) egzaktul 0, míg App (E) csak konvergál a 0-hoz.  
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2.5. Elektron besugárzás hatása adszorbeált rétegek elektron emissziójára 

A pásztázó elektronmikroszkópiában ismert jelenség az elektron-besugárzás hatására 

keletkez  képi kontraszt [48,52,151]. A képi kontrasztot a felület szekunder elektron 

emissziójának változása eredményezi [52,138]. Az emisszió változás magyarázatára rendkívül 

sok elmélet vált elfogadottá. Példa erre a szén adszorpciója a felületen, felületi szennyez k

deszorpciója, h mérséklet vagy ionizáció által segített diffúzió (IED – ionisation enhanced 

diffusion), vagy elektronok által segített deszorpció (ESD – electron stimulated desorption) 

[48,138]. Az elektron besugárzás által okozott felületi roncsolás számszer sítése nehéz 

feladat. Ennek egy lehetséges megoldására tett javaslatot Tanuma és csoportja [152], akik Si-

on termikus oxidnövesztéssel (850-1000 C) létrehozott SiO2 vékonyrétegeket vizsgáltak AES 

módszerrel. Az elemi Si-hoz tartozó AES csúcs intezitása 90-110eV kinetikus energia 

tartományon a dózis növelésével folyamatosan n , jelezve a SiO2 bomlását. A roncsolást 

jelent  kritikus elektron dózist a Si AES csúcs 1-5%-os intenzitás növekedéséhez kötik [152]. 

SiO2/Si(100) rétegek esetében az elektron besugárzás hatására bekövetkez  felületi kémiai 

reakciók kinetikáját 2005-ben Yakabe, Fujita és Yoshihara vizsgálta [153]. Az elektron 

stimulált deszorpció mellett lehet találkozni a sokkal kisebb aktiválási energiájú folyamat, az 

elektron stimulált diffúzió vizsgálatával Fedorus [154] illetve Uebing és Naumovets [155] 

közleményeiben és az ezekben található hivatkozásokban. 

Rutil felületen elektron besugárzás hatására bekövetkez  szekunder emisszió változás 

vizsgálatát tartalmazza Hopman [156] és kutatócsoportjának publikációja. A szekunder 

emisszió változás korábbi vizsgálatát Le Gressusnál már a 80-as évek elején is 

megtalálhatjuk. Az irodalmi adatok alapján a növekv  elektron áram el segíti a felületi 

elektron emisszió változást. Kimutatott tény, hogy az emissziós kontraszt a felületi 

adszorbeált rétegekhez, szennyez désekhez köthet , tiszta felületen nem mérhet .

Részletes vizsgálat tárgyát képezte korábban a szekunder emissziós tényez  változása 

az elektronnyaláb méretének függvényében [53]. LeGressus és szerz társai az alábbi képletet 

javasolták [53]: 

 = 0  log(d/d0)  (45) 

 ahol d a besugárzott terület átmér je, 0 pedig konstans. Az elektron besugárzás 

id tartamának szerepét a szekunder emissziós tényez  csökkenésében szintén az el z

szerz k figyelték meg. Javaslatuk a következ  formula alkalmazása volt [53]: 

 = 0’ exp((t/ SE)- )  (46) 
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ahol t az elektron besugárzás id tartama, SE a változás id állandója, az id  kitev jében

szerepl  egynél kisebb, értéke gyengén függ a primer elektronok energiájától (EP), 0’

szintén konstans, az emisszió t=0-hoz rendelt értékét jelenti.  

 Mivel a gyakorlatban alkalmazott katódok felülete elektron- és/vagy ionbombázásnak 

van kitéve, ezért fontos terület az elektronbesugárzás hatásának vizsgálata a katódgyártásban / 

katódtechnológiában el forduló adszorbeált rétegek kilépési munkájára és szekunder elektron 

emissziójára.
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3. Alkalmazott kísérleti módszerek ismertetése 

3.1. Röntgen fotoelektron spektroszkópia (XPS) 

A Röntgen fotoelektron spektroszkópia (X-ray Photoelectron Spectroscopy - XPS) 

módszer az Einstein-féle fényelektromos egyenleten alapul, bár a kísérleti megvalósítása csak 

az 1970-es években történt meg [120,157-159]. A módszer kidolgozásában Karl Siegbahn 

professzornak és kutatócsoportjának munkássága volt egyedülálló [157]. Az XPS mérések 

során a vizsgálat tárgyát képez  anyagot lágy Röntgen sugarakkal kell bombázni, majd a 

minta felületéb l kilép  fotoeletronok kinetikus energiáját energia analizátor segítségével kell 

megmérni [88-90]. A fényelektromos egyenlet szerint [159] 

h  = EB + Anal + EKin,  (47) 

ahol h  a foton energiája, EB az elektron kötési energiája, EKin a kilép  elektron kinetikus 

energiája, Anal pedig az energia analizátor kilépési munkája. A foton energiája ismert, az 

elektron kinetikus energiája mérhet , az energia analizátor kilépési munkája pedig a 

berendezés hitelesítése során meghatározandó konstans érték [159]. A fenti képlet alapján az 

elektron kötési energiája számítható, amib l a felület kémiai összetételér l lehet információt 

nyerni. A fotoelektronok energia spektruma vagy Gauss, vagy kevert Gauss-Lorentz alakú 

görbe, melynek a területe arányos a fotoelektronok számával. A görbe alatti területek alapján 

a felületi összetétel kvantitatív mérésére is van tehát lehet ség [120]. Az XPS módszer 

kimutatási határa 0,1-1% körül mozog. 

A felület besugárzásához leggyakrabban használt röntgen vonalak a MgK  és AlK

sugárzások. Ezen vonalak félértékszélessége rendre 0,7eV és 0,8eV [120,157], ami viszonylag 

jó energia felbontóképességet tesz lehet vé. Az így elérhet  energia felbontóképesség és 

intenzitás azonban nem közelíti meg a mai, modern, szinkrotronban végzett mérések által 

kínált lehet ségeket [80,82]. A röntgen fotonok behatolási mélysége a vizsgált anyag 

felületébe 1 m nagyságrend . A kilép  fotoelektronok energiája maximálisan a gerjeszt

foton energiájával lehet azonos. MgK  sugárzás esetén ez 1253,6eV, AlK  sugárzásnál 

1486,6eV [159]. Ekkora energiákon az elektronok szabad úthossza jóval kisebb a 

fotonokénál, 0,5-5nm nagyságú [120]. Ennek köszönhet en az XPS eljárás során a kémiai 

információ a felület legfels  atomi rétegeib l származik – a módszer er sen felületérzékeny.  

A nagy felületi érzékenység mellett az XPS legfontosabb el nyeként tartják számon a 

kémiai kötésállapot analízis lehet ségét [159]. A kémiai kötés nemcsak a vegyérték 

elektronok energia nívóit változtatja meg, hanem hatással van a törzselektronok kötési energia 

szintjeire is. Ennek következtében ugyanabból az atomból származó fotoelektron más és más 

kinetikus energiát nyer attól függ en, hogy milyen kémiai környezetb l származik. 
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Méréseim során nagy el nyt jelentett, hogy a kilépési munka és szekunder emisszió 

mérések mellett ugyanabban az analitikai térben a kémiai összetétel XPS módszerrel mérhet

volt, valamint a kémiai kötésállapotot XPS-sel in situ meg tudtam határozni. 

3.2. A szekunder elektron emissziós spektroszkópia 

A SEES mérések során a szekunder elektron emissziós spektrum (SEES) kisenergiás 

tartományát rögzítjük 0-30eV tartományon. Az AES módszerhez a teljes elektron emissziós 

spektrumot figyelembe kell venni 0-2000eV között. Ezen a spektrumon a mintában lev

elemekre jellemz  Auger csúcsok helye független a minta kilépési munkájától, és az csak az 

analizátor kilépési munkájától függ (az analizátor kilépési munkája pedig kalibrációval 

meghatározható, ismert érték). Ezzel szemben a szekunder elektron spektrum felfutó élének 

helyét, azaz a gyakorlatilag „0eV” kinetikus energiájú elektronok megjelenését közvetlenül a 

minta kilépési munkája határozza meg [106,107]. Ha a minta felületén megfigyelt pontokban 

eltér  a kilépési munka, az a teljes elektron energia spektrumot érintetlenül hagyja a spektrum 

induló energiájának kivételével (onset energia). Ezt szemlélteti a minta és az analizátor 

energia sávdiagramja az 5.ábrán. 

5.ábra: A minta és az analizátor sávszerkezetének sematikus ábrája a SEES módszer 

elrendezésében, 1, 2 és 3 a minta felületén, különböz  pontokban mért eltér  kilépési 

munka értékek. A kilépési munka változást az energia spektrum felfutó élének (onset) 

változása tükrözi (E01, E02, E03).

A szekunder elektronok a primer elektronnyalábbal besugárzott mintából akkor tudnak 

kilépni, ha az energiájuk nagyobb, mint a minta  kilépési munkája. Mivel a minta 

kontaktusban van az egész analitikai berendezéssel illetve közvetlenül a spektrométerrel, ezért 
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Mért onset energia2 (E02)

Mért onset energia3 (E03)

MINTA ANALZÁTOR
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a kilépés lehet ségét a minta és az analizátor közti kontakt potenciál alakulása befolyásolja. A 

kontaktus miatt a minta EFM Fermi szintje az analizátor EFA Fermi szintjével megegyezik. 

Ezért, ha Anal, ahol Anal az analizátor kilépési munkája, akkor az elektron   – Anal

kinetikus energiával érkezik az analizátorba, ellenben, Anal esetén az elektron nem jut el 

a spektrométerig. Ezt szemlélteti a 6.a) ábra.  

ANALIZÁTOR 

EVM 

EKin 

EKin
’

Anal 

EFM 

 – Anal 

EVA 

EFA

6.a) ábra: A minta és az analizátor nívósémája eUB = 0V el feszítés mellett. Látszik, hogy 

Anal esetén  – Anal negatív szám, azaz az elektronok csak abban az esetben tudnak a 

mintától az analizátorig eljutni, ha minimálisan  – Anal  kinetikus energiát birtokolnak.

Bevezethetünk egy Ekin’ valódi mozgási energiát, amit a spektrométer ténylegesen mér. Ekin’

figyelembe veszi a minta és az analizátor kilépési munkáinak viszonyát. Azaz [106,107]:  

Ekin’  Ekin +   – Anal  (48) 

Annak érdekében, hogy Anal esetében is mérhet k legyenek az Ekin  0eV 

mozgási energiájú, a mintát elhagyó elektronok, a minta felületén egy –UB, megfelel en nagy 

negatív el feszítést kell alkalmazni. Ekkor a fenti képlet alakja [106,107]: 

Ekin’  Ekin +   – Anal + eUB  (49) 
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6.b) ábra: A minta és az analizátor nívósémája –UB  0V el feszítés mellett [106,107] 

Az el feszítés hatására a minta EFM Fermi szintje eUB energiával feljebb tolódik. eUB

nagyságrendje 10eV. Az így kialakuló energia nívó szerkezetet mutatja a 6.b)ábra. Ekin 0eV 

esetén Ekin’ =   – Anal + eUB-t mérjük. Mivel Anal és eUB ismert és a mérés ideje alatt 

állandó, ezért a mintából éppen kiszabaduló elektronok spektrumát mérve  változásai 

követhet k. Ezt a változást nyomon követhetjük felületi diffúzió, adszorpciós/deszorpciós

folyamatok során, ionbombázást vagy kémiai reakciót követ en is. Emellett lehet ség nyílik a 

kilépési munka térbeli változásának meghatározására is, azaz az elektronnyaláb pásztázásával 

kilépési munka térképek is készíthet k.

Adott pontokban rögzített SEES spektrumokból a kilépési munka az iránytangens 

módszerrel határozható meg [107]. Az iránytangens módszer során a spektrum 

legmeredekebb tartományához illesztett egyenesek energia tengellyel vett metszetét 

számítjuk. A tengelymetszetek különbsége a vizsgált pontok között fennálló kilépési munka 

különbséget adja meg. A spektrum legmeredekebb tartománya alatt az inflexiós pont körüli, 

gyakorlatilag állandó meredekség  tartományt értjük [107].  

Ha nem rögzítjük a teljes SEES-ot, hanem a spektrum egy adott intenzitású pontjához 

tartozó energiát olvassuk le, akkor a 2.3.fejezetben ismertetett dióda vagy retardált potenciál 

módszerrel azonos eljáráshoz jutunk, azaz konstans áramot mérünk és a kontaktpotenciál 

különbséget keressük. Scholtes ezt a pontot a spektrum maximális intenzitásának 30%-ban 

határozta meg [106,107]. Abban az esetben, ha a spektrumok felfutása párhuzamos, a 

leolvasott energiák különbsége a mért pontokban érvényes kilépési munkák különbségét 

szolgáltatja.  

Scholtes és Oechsner valamint más szerz k a kilépési munka térképezése 

(mikroszkópiája) során a LEED-re épül  retardált potenciál eljárást alkalmazták. 
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3.3. A használt felületanalitikai berendezések m szeres paraméterei  

A méréseket és berendezés fejlesztéseket a BME Atomfizika Tanszéken található 

komplex AES és XPS mérésekre alkalmas analitikai kamrában végeztem el. A doktori 

munkám során végzett fejlesztéseknek köszönhet en ugyanezen vákuumtérben SEES 

mérések rutinszer en elvégezhet k. A vizsgálatokat 2  10-9mbar vákuum mellett 

kiviteleztem, melyet VEB Hochvakuum Dresden gyártmányú iongetter szivattyúval 

el állítottunk el .

Az AES spektroszkópban m köd  elektronágyú VG Microtech LEG200 gyártmányú 

eszköz, mellyel 200nm minimális nyalábméret érhet  el. Az elektron energia 150eV-10keV-

ig tetsz legesen szabályozható. A maximális primer elektronáram 3mA. A berendezésben 

lehet ség van az elektronnyaláb pásztázására, ezzel felületi vagy vonalmenti elemeloszlás 

képek készítésére. Az Auger spektroszkópnak ezt az üzemmódját Pásztázó Auger 

Mikroszkópiának (SAM-Scanning Auger Microscopy) nevezik. Ezen üzemmód használatával 

lehet ség van id ben lejátszódó kémiai folyamatok megfigyelésére, abszorpció/deszorpció 

kimutatására vagy felületi diffúziós profilok mérésére. A kísérletek során az AES módszert 

nem használtam, de az AES berendezés által kínált lehet ségeket – azaz felületi és vonalmenti 

térképezés, szabályozható primer elektron energia, 5-10 m térbeli felbontóképesség – 

kihasználtam a SEES mérésekhez. 

Ugyanebben a vákuumkamrában végeztem az XPS vizsgálatokat Fisons gyártmányú, 

kétanódos (Al és Mg), nem monokromátoros Röntgen-ágyúval. Az AlK  gerjeszt  sugárzás 

energiája 1486,6eV, a MgK  sugárzásé 1253,6eV. Az AES és XPS berendezésekhez 

kapcsolódó elektron energia analizátor CLAM 2 típusú, VG gyártmányú, csonkított 

hemiszférikus, 180°-os szektoranalizátor. Adatgy jtési területe 3mm. A berendezésben 

alkalmazott detektor 106-108-szoros er sítés , GALILEO típusú channeltron. Az analitikai 

kamrában lehet ség van a mintatartó f tésére, a minta vastagságától függ en 400-800 C-ig. A 

f tést ohmos f tés  W izzószál biztosítja, melynek tipikus felvett teljesítménye 15-20W az 

el bb ismertetett h mérséklet tartományban. A h mérséklet hiteles mérését a vákuumtér 

betekint  ablakán keresztül optikai pirométerrel is ellen riztem. A pirométer 1,1-1,8 m

között két hullámhosszon méri a minta felületér l érkez  sugárzás intenzitását. A két 

hullámhossz alkalmazása biztosabb h mérséklet meghatározást eredményez, illetve a fenti 

hullámhosszak beleesnek a betekint  ablak 400-2000nm között konstans, 92%-os 

transzmissziójú tartományába.  

A minták in situ ionbombázásos tisztítását illetve mélységi profilozását 

elektronütközéses Ar+ ionágyúval végeztem. Az Ar ionok tipikus árama 10-3mA/cm2 értékre 

volt beállítva, ezzel nagyságrendileg 0,1-0,25nm/perc porlasztási sebességet tudtam elérni.  
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4. A vizsgált minták leírása 

A spektrométer energiaskálájának hitelesítéséhez sík felület  Au illetve Ag mintákat 

használtam. Az Au minta vákuumpárologtatással készült a BMGE Atomfizika Tanszék 

Optika Laboratóriumában. A párologtatáshoz használt Au prekurzor 99,99% tisztaságú volt, a 

párologtatóban el állított nagyvákuum 10-4-10-5Pa. Az Ag minta polikristályos, 0,1mm vastag 

lemez, 1-5 m átlagos szemcsemérettel. 

Egykristályos, (100) orientációjú, n-típusú WACKER Si szeletet használtam az 

elektron besugárzás hatására bekövetkez  kilépési munka és szekunder emisszió változás 

vizsgálatához. A szeletek felületét megvizsgáltam néhány nm-es natív oxiddal fedett 

állapotban és ionbombázásos tisztítást követ en is. 

A kalibráló mérésekhez használt W lemezek hagyományos hengerelési technológiával 

készült, natív oxiddal borított, 0,1mm vastag, 1-5 m átlagos szemcseméret  minták voltak. A 

vákuumtérbe helyezés el tt a W felületet NaOH oldatban és alkoholban történ  ultrahangos 

mosással szabadítottam meg a szerves szennyez kt l. A natív oxid eltávolítását a W 

felületér l in situ Ar+ ionnyalábbal történ  bombázással és az azt követ  h kezelésekkel 

valósítottam meg. Az ionporlasztás sem a szénszennyez dést, sem a W oxidot nem képes 

teljesen eltávolítani a felületr l. Az elemi W felület el állításához szükséges h kezelés els

lépése vákuumban történik. 2 10-7Pa háttérnyomás mellett, 700 C h mérsékleten a felületi 

oxid eltávozik. (A h kezelés ideje alatt a vákuum természetesen romlik, körülbelül 1 

nagyságrendet). Az ezt követ  1 10-6-5 10-5Pa O2 parciális nyomás mellett 1000 C-on 10-15 

percen keresztül végzett h kezelés során a felületi C tartalmú szennyez dések nagyobb részét 

el lehet távolítani. E második h kezelés után kapható a szénnel és oxigénnel legkevésbé 

szennyezett W felületet. Az Atomfizika Tanszéken található XPS berendezés 0,1%-os 

kimutatási határa mellett a h kezelés után a szennyez k még detektálhatók maradtak. A fent 

ismertetett h kezelési lépések egyszeri, 1900-2000 C-os hirtelen h kezeléssel

helyettesíthet k, de az általam használt berendezésben ez nem állt rendelkezésre. 

Az O/W adszorbeált felület vizsgálatát az el z  bekezdésben ismertetett módon 

megtisztított mintákon végeztem. Az oxigén felületi fedettséget 5 10-6 O2 gáznyomás mellett 

270L illetve 510L oxigén dózis alkalmazásával hoztam létre. Az így el álló oxidréteg kilépési 

munkáját és szekunder emisszióját hasonlítottam össze az ipari körülmények között el állított, 

szennyezett/oxidált felület , 1cm x 1cm-es W lemezek tulajdonságaival.  

 A W felületén létrehozott BaO réteg kilépési munka és szekunder emisszió változtató 

hatását szintén modellminták segítségével figyeltem meg. Ehhez a GE Lighting Rt. budapesti 

fényforrásgyárában alkalmazott elektron emissziós bevonatokat használtam. A vizsgálatokhoz 

1cmx1cm-es, sík felület  W lemezekb l készítettem modellmintát. A modellminta két W 

lemezb l állt, melyek közül az egyiken szikraforgácsolással 0,2mm átmér j  lyukat fúrattunk. 

A két lemez közé került az iparban széles körben csak emissziós anyagnak nevezett 
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Ba2CaWO6 (BCT), mely magas h mérséklet  aktiválás hatására BaO forrássá vált. A BaO 

forrás a vonatkozó ipari el írásoknak megfelel  módon lett el állítva. Az emissziós anyag 

alkoholos szuszpenzió formájában került a felületre. Annak érdekében, hogy a modellmintán 

jól m köd  BaO forrást nyerjek, a W lemezek közé helyezett emissziós anyagot a GE 

Lighting nagynyomású nátriumlámpa gyártósorán, lámpákba szerelend  katódokkal 

egyidej leg szintereltük. A szinterelés megfelel en beállított id tartama és h sémája 

biztosította az emissziós anyag aktiválódását. A diffúziós forrás f ként 1-10 m átmér j

szemcsékb l felépülve egy vastagabb szigetel  réteget képezett. A lyukas W lemez egyik 

oldalán BaO diffúziós forrás jött létre, a másik oldalon a lyukon átdiffundált anyagot vetettem 

XPS, kilépési munka és szekunder emisszió vizsgálatok alá. A BaO alatt itt is és a 

továbbiakban is a fent leírt folyamatokkal létrehozott Ba-O kett sréteget kell érteni. 
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5. Mérési eredmények, saját eredmények bemutatása 

5.1. Szekunder elektron emissziós spektroszkópia az Atomfizika Tanszéken 

5.1.1. A spektrométer alapvet  beállításai 

A szekunder elektron emissziós spektroszkópia (SEES) eljárás megvalósításához 

alkalmazott elektromos el feszítés UB = –10V volt. A spektrumok felvételekor a 

paramétereket úgy állítottam be, hogy jó energia felbontású spektrumokat nyerjek, tehát a 

lépésköz 0,1eV, a tartózkodási id  0,2sec volt. Az elektronok detektálása reflexiós 

elrendezésben történt. A minta felületi normálisa és az elektronágyú által bezárt szög 13 , a 

felületi normális és az analizátor tengelye közötti szög 20 .

A spektrumok a 0-30eV energia tartomány rögzítése esetén akár 1 perc alatt 

felvehet k, azaz sikerült egy optimális beállítást találni ahhoz, hogy gyors lefutású fizikai 

jelenségeket tanulmányozzak. A SEES alapján a kilépési munka értékét a 3.2. fejezetben 

ismertetett kompenzációs módszerrel számítottam. 

Az energia analizátor a mérések során mindvégig CAE, azaz konstans analizátor 

energia üzemmódban m ködött, az elektronok energiája az analizátoron való repülés során 

CAE = 50eV. Az analizátor transzmissziója ebben a beállításban is függ az elektronok 

kinetikus energiájától [160]. Weng [160] illetve Hemminger [161] munkájára támaszkodva az 

analizátor transzmisszióját CAE(E)  E-0,89 energiafüggéssel becsültem. A SEES kiértékelése 

során ezzel az analizátor transzmissziós tényez vel korrigáltam az eredményeket. Konstans 

analizátor energia üzemmódban készült spektrumokat láthatunk a 7.a) ábrán. Ezek 

ionbombázással tisztított Ag felületeken készültek, a primer áram IP=1nA, a primer elektron 

energia EP=3keV. A grafikonokon megfigyelhet  az UB el feszítés változtatásának a hatása.   

-5V-tól -20V-ig változtatva az el feszítést, a spektrumok mindig 5eV értékkel tolódnak el. A 

0V és -5V el feszítések esetén a SEES spektrumok távolsága azonban kisebb, mint 5eV. Ez 

jól mutatja az el feszítés fontosságát abban az esetben, ha Anal esettel állunk szemben 

(lásd 3.2.fejezet). A spektrumok intenzitásának változásában is megmutatkozik, hogy nem 

teljesen konstans, energiafüggetlen transzmisszióval kell dolgozni. 

Összehasonlításként bemutatom a konstans retardációs arány (CRR) üzemmódban 

készült SEES görbéket is a 7.b) ábrán. Ezeket id ben közvetlenül a 7.a) ábrán szerepl

grafikonok után rögzítettem, ugyanazon az ionbombázással tisztított Ag felületen. Ebben az 

esetben látszik, hogy a spektrumok félértékszélessége jóval nagyobb. Az irodalomban 

szerepl  kísérleti (és elméleti) SEES görbék 5-10eV félértékszélesség becsléseket adnak 

[48,60,61,162,163]. Emiatt döntöttem úgy, hogy az összes SEES mérést CAE = 50eV 

beállítás mellett végzem.  
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7.a) ábra: Konstans analizátor energia üzemmódban felvett SEES spektrumok. A mérések 

Ag felületen készültek UB = 0, -5, -10, -15, -20V el feszítések alkalmazásával. 
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7.b) ábra: Konstans retardációs arány üzemmódban felvett SEES spektrumok. A mérések Ag 

felületen készültek UB = 0, -5, -10, -15, -20V el feszítések alkalmazásával. 
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A tipikus primer elektron áram az összes SEES mérés során mindössze 0,1-1nA volt, 

hiszen a szekunder elektron energia spektrum legintenzívebb tartományával dolgoztam. Ez 

egyben azt is jelenti, hogy azonos elektronágyú beállítások mellett csak kivételes esetekben 

van lehet ség a SEES és AES mérés elvégzésére is, mivel az AES mérés nagyobb primer 

áramot igényel.  

5.1.2. A kilépési munka értékének mérése és reprodukálhatósága 

A módszer reprodukálhatósága alatt az értend , hogy ugyanazon a mintán két 

különböz  id pontban történ  kilépési munka mérés eredményei mennyire konzisztensek 

egymással. Ennek ellen rzéséhez Au etalon minta, valamint W minta SEE spektrumát mértem 

azonos minta pozícióban és szögben. A mintatartón beállított x, y és z irányú térkoordináták 

mindig azonosak voltak, a minta felületi normálisa pedig az elektronágyú és az analizátor 

tengelye közötti szögfelez vel esett egy irányba (az 5.1.1 fejezetben ismertetett módon). A 

SEE spektrumok rögzítését négy sorozatban végeztem el, azaz a mintákon SEE spektrumot 

mértem, majd a mintákat kivettem a mintatartó pozícióból, és ezt az eljárást ismételtem 

négyszer egymás után – mindvégig azonos berendezés beállításokkal. Az azonos berendezés 

beállítások alatt azonos primer elektron áramot (1nA), primer energiát (3keV), azonos 

elektronnyaláb irányítást és elektronnyaláb alakot, valamint azonos analizátor beállításokat 

(CAE=50) kell érteni. A kompenzációs módszerrel leolvasott elektron energia értékek az 

1.táblázatban szerepelnek (ebben még az UB el feszítés által okozott +10eV energia eltolódás 

benne van).

Minták Au (eV) W (eV) 

Mérés1. 12,50 12,93 

Mérés2. 12,56 12,98 

Mérés3. 12,53 13,04 

Mérés4. 12,49 12,99 

Átlag 12,52 12,98 

Szórás 0,033 0,045 

1.táblázat: Au és W felületeken kompenzációs módszerrel mért elektron energiák 

A fenti eredményeim segítségével kívántam megbizonyosodni arról, hogy különböz

kémiai összetétel  minták esetében, azonos mintapozícióban és megegyez  berendezés 

beállításokkal a SEE spektrumok alapján számított energia különbségek valóban a kilépési 

munka eltéréseket mutatják – és egy adott minta ki- és berakása a mintatartóra nem okoz 

kilépési munka változást. A mérések reprodukálhatósága lehet séget ad arra, hogy különböz
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elemek vagy vegyületek kilépési munkáját Au etalon mintával való összehasonlítás alapján 

megmérjük. Ha a mérend  minták mellett Au etalon mintákat helyezünk el a vákuumtérben és 

a méréseket mindvégig azonos x, y, z és  paraméterekkel végezzük, akkor az energiaskála 

rögzíthet  az Au 5,1eV kilépési munkája segítségével. A fenti mérés során az Au esetében 

kapott 12,52eV átlag energiát tekintem a kilépési munka skála 5,1eV-hoz tartozó pontjának. 

Az 1.táblázat alapján számított tényleges kilépési munka értékeket a 2.táblázat tartalmazza. 

Minták Au (eV) W (eV) 

Mérés1. 5,08 5,51 

Mérés2. 5,14 5,56 

Mérés3. 5,11 5,62 

Mérés4. 5,07 5,57 

Átlag 5,1 5,57 

Szórás 0,03 0,05 

2.táblázat: Au és W felületeken számított kilépési munka értékek 

A W mintára kapott 5,57eV jó egyezésben áll az enyhén oxidos W felület kilépési 

munkájával [54,55,57]. Mivel ionporlasztással és h kezelésekkel ezt a W lemezt nem 

tisztítottam meg, így ez reális eredménynek tekinthet . Ezzel az energiaskála már nem relatív 

változások, hanem tényleges kilépési munka értékek mérésére alkalmas, 0,05eV pontossággal. 

Scholtes a SEES módszer pontosságát néhány meV-ban határozta meg. Mivel én nem csak 

relatív kilépési munka méréseket végeztem, ezért a fenti eljárás során nyert 0,05eV-ot 

tekintem az általam használt berendezés szórásának. Azt, hogy a berendezés paraméterei a 

mérés során ténylegesen változatlanok legyenek, úgy lehet garantálni, hogy egy adott 

mintasorozattal együtt az Au referencia mintát mindig elhelyezzük a készülékben.  

5.1.3. Szekunder elektron emisszió mérése 

A kilépési munka méréséhez a szekunder elektronok spektrumát 0-30eV között 

vesszük fel, ezért nemcsak a kilépési munkát tudjuk számítani, hanem a spektrum alatti terület 

integrálásával a minta adott pontjában érvényes szekunder elektron emissziós tényez t is 

meghatározhatjuk. Maga az integrál értéke csak arányos a  tényez vel, hiszen nem tudjuk a 

2  féltérszögbe emittált teljes elektronáramot mérni, hanem csak az energia analizátor 

térszögébe érkez  elektronokat. Emiatt a méréseimhez polikristályos mintákat használtam, 

ahol a szekunder emisszió kristályorientációtól való függése nem jelentkezik. A szekunder 

elektron emisszió és kilépési munka egyidej  mérését korábban Palmberg [60] valamint Kudo 

[105] és munkatársai végezték el. 
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A kilépési munka térképek készítésénél nem tudtam alkalmazni a retardált potenciál 

módszert (lásd 2.3. és 3.2. fejezetek). Ennek áthidalására a Scholtes [107] közleményében 

szerepl  kétpont módszert lehet alkalmazni. A pásztázás során a minta egy adott pontjában 

csak két energián történik mérés – a spektrumok legnagyobb meredekségéhez tartozó pontban 

(ECS), illetve a háttér intenzitását jellemz  energián (EH). A két energiát mindig az adott mérés 

során kell a mérést vezérl  szoftver segítségével kijelölni egy korábban felvett SEES alapján. 

A kilépési munka térkép I(ECS)–I(EH) értékeket [106,107], azaz (ECS) és (EH) energiákhoz 

tartozó intenzitások különbségeit ábrázolja a minta minden egyes pontjában. Ennek az 

ábrázolási módnak a gyengesége már a 8.) szemléltet  ábrán látszik. Ha a spektrumok 

intenzitása eltér , azaz a minta két pontja között szekunder elektron emisszió különbség is 

van, ezt is hozzájárul a kilépési munka térkép kontrasztnövekedéséhez. Hasonlóan probléma 

az is, hogy nem tudjuk minden pontban a legnagyobb meredekséghez tartozó intenzitást 

leolvasni. Abban a pontban, ahol felvesszük a teljes SEE spektrumot és kijelöljük az 

energiaablakot, valóban a SEES legmeredekebb tartományát metszük el, a többi felületi 

pontban azonban ez már nem igaz.  
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8. ábra: 

A kilépési munka 

térképezés megvalósítása 

a minta egy kiválasztott 

pontjában rögzített SEES 

alapján.

A kétpont módszer ilyen gyengeségei miatt a kilépési munka meghatározásához más módszert 

javasolok. Minden pontban rögzíteni kell a SEE spektrum egy nagyobb szakaszát. Abból meg 

kell keresni a maximum 30%-ához tartozó intenzitást minden pontban (hasonlóan a dióda 

módszerhez). A 30%-os intenzitáshoz tartozó energia és intenzitás adatokat kell tárolni 

számítógép által hozzáférhet  alakban. A kés bbiek során a 30%-os intenzitáshoz tartozó 

kinetikus energia értékek ábrázolása a kilépési munka térképet adja eredményül, a 30%-os 

intenzitások ábrázolása pedig egyszer  szekunder emissziós képet ad. 

ECSEH

I(ECS2)

I(ECS1)
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5.1.4. A SEES spektrumok értelmezése az Eckart - potenciálbarrier modell 
alapján

Mivel a SEES a kilépési munka és szekunder emisszió értékér l egyidej leg szolgáltat 

adatot, ezért a SEE spektrumok alakjának értelmezéséhez olyan elméleti leírásra van szükség, 

amely figyelembe veszi az adszorbeált rétegek kilépési munka módosító hatását. 

A 2.fejezetben láthattunk a fém felületek szekunder elektron emissziójának kezelésére 

kidolgozott elméletekb l néhány példát. Az irodalmi bevezet ben ismertettem a szekunder 

elektron emissziós folyamat három részfolyamatát. A szakirodalom áttekintése során a végs

konklúzió az volt, hogy a SEES végs  alakjának meghatározásában a felületi elektron kilépést 

leíró transzmissziós tényez  megválasztása nagyon fontos szerephez jut. A transzmissziós 

tényez re tiszta fém felületen Bouchard és Carrette [61] illetve Chung és Everhart [142] az 

egységugrás függvényt használta. Palmberg [60] a vékonyréteggel fedett félvezet  felületeken 

(E)=1– /E kifejezéssel dolgozott, míg W felületen végzett számításaiban Panchenko [162] 

szintén a Palmberg által javasolt transzmissziós függvényhez hasonló alakot talált, és ezzel 

dolgoztak Schaefer [164] és munkatársai is. Ezek a transzmissziós függvények csak a felület 

kilépési munkáját veszik figyelembe, az adszorbeált rétegek vastagságát nem. Ezzel 

gyakorlatilag úgy tekintik a felületi réteg hatását, mintha az adszorbeált réteg kilépési 

munkájával azonos magasságú, de végtelen hosszú potenciálfallal állnánk szemben. A felületi 

réteg vastagságát, a felületen való kilépéshez szükséges többlet energiát és a SEE spektrum 

eltolódását az Eckart-barrier modell képes helyesen megadni. Ennek segítségével Bouchard és 

Carrette Cs és Na-mal borított félvezet  felületek szekunder elektron energia spektrumát 

vizsgálta [61]. Fontos azonban kiemelni, hogy Bouchard és Carrette [61] fémfelületekre nyert 

képlete nem adja meg helyesen a SEE spektrum változását. Tiszta fémfelületekre az irodalmi 

összefoglaló részben már ismertetett (38) összefüggést nyerték, amely alakja:  

2

2

3 )()(' EECEJ    (38) 

ahol fémek esetében a  = 0,25 – 0,27 helyettesítéssel lehet élni. Ennek a kifejezésnek a 

számításakor a (E)  1 közelítéssel éltek a szerz k. A kapott eredmény azonban tiszta fém 

felületek esetében sem egyezik a kísérletek során nyert tapasztalatokkal, hiszen nem ad 

magyarázatot a spektrumok felfutó élének eltolódására.  

Palmberg különböz  vastagságú, Na rétegekkel fedett Ge mintákat vizsgált, ahol a 

SEES-ok rögzítésével kilépési munka értéket is számolt, figyelembe véve a grafikonok 

egymáshoz képesti elcsúszását. Palmberg a 2.4.2.2.fejezetben említettek alapján meglehet sen 

intuitív módon jut el a (37) egyenlethez, amely képes leírni a grafikonok eltolódását. Ez annak 

köszönhet , hogy ebben az egyenletben alkalmazott transzmissziós függvény E  esetében 
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(E)=0, tehát a SEES  energiától indul. Ennek az egyenletnek a hátránya abban jelenik 

meg, hogy csak a kilépési munkát tartalmazza paraméterként, tehát nem képes kifejezni, hogy 

milyen felületen és milyen vastagságú réteggel van dolgunk. Összehasonlításul ábrázoltam a 

Palmberg által talált (37) egyenletet valamint Bouchard és Carrette által tiszta fémek SEES-ra 

nyert (38) kifejezést.  

A 9.a) és 9.b) ábrán e képletek alapján, különböz  értékek behelyettesítésével 

számított szekunder elektron energia spektrumok láthatók.  

9.a) ábra: 

Bouchard és Carrette által 

tiszta fémek SEES-ra nyert 

(38) kifejezés alapján 

számolt görbék, ha  = 

3eV, 3,3eV, 3,6eV, 4eV, 

4,3eV, 4,6eV. 

9.b) ábra: 

Palmberg által bevezetett 

SEES képlet (37) alapján 

számolt görbék, ha  = 

3eV, 3,3eV, 3,6eV, 4eV, 

4,3eV, 4,6eV. 

3eV

4.6eV

3.3eV

3.6eV

4eV

4.3eV

3eV

4.6eV

3.3eV

3.6eV

4eV

4.3eV
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J’(E’, ’)dE’d ’ az egységnyi felületr l, egységnyi id  alatt dE’ energia 

intervallumon, d ’ térszög alatt kilép  elektronok száma. Továbbra is feltételezem, hogy az 

elektonok eloszlása hengerszimmetrikus, így -t l független. A 2  féltérbe kilép  elektronok 

energia szerinti eloszlásának számításához J’(E’, ’) integrálását kell elvégezni a 

d ’=sin d ’d ’ térkoordináták szerint. Ha a 2  féltérbe kilép  elektronok teljes számát 

akarjuk megkapni, akkor J’(E’, ’)-t kell integrálni dE’d ’= dE’sin d ’d ’ szerint. A 

SEES módszer során kapott spektrumoknál a helyzet egyszer , hiszen az elektronok energia 

szerinti eloszlását mérjük egy adott irányban – a detektáláshoz tartozó irányt a továbbiakban 

Det jelöli. Azaz, kis dE intervallumban érkez  elektronok számát mérjük egy elemi 

nagyságú térszög alatt. A SEES mérés eredménye közvetlenül J’(E’, ’)dE’d ’–t szolgáltatja 

eredményül, így az általam mért szekunder elektron árams r ség értelmezéséhez nem kell 

J’(E’, ’)dE’d ’ értékét se dE’ se d ’ szerint integrálni.  

Felhasználhatjuk, hogy a fém belsejében a felületi barrieren történ  áthaladás el tt az 

E energiájú, irányban haladó elektronok árams r sége J(E, ) = eN(E, )vz. Az áthaladás 

során ez a barrier (E) tényez jével módosul, illetve az elektron haladási iránya változik. A 

barrier el tt és után az elektron hullámszám vektoraira igaz, hogy k, k’ és k’’ a beérkez ,

áthaladó és visszaver d  elektronok hullámszámvektorai, és k  cos  = k’  cos ’ (lásd 2.4.2. 

fejezet). A rugalmatlan szórás az Eckart-barrier modell bemutatása során a 2.4.2.3.fejezetben 

leírtak szerint a barrier által okozott energia gát értékébe van beles rítve. A fém belsejében a 

szekunder elektronok árams r sége

J(E, ) = eN(E, )vz = cos
2

),(
em

hk
EeN   (50) 

a (E, ) transzmissziós tényez vel jellemezhet  felületen áthaladt elektronok árams r sége

J’(E’, ’) = e (E, ) N(E, ) v’z = 'cos
2

'
),(),(

em

hk
ENEe . (51) 

Természetesen itt is a szabadelektron közelítésnél maradva 
em

kh
E

4

22

és
e

z
m

hk
v

2

kifejezéseket helyettesítettem be. N(E, )-ra a Bouchard-féle elektron eloszlást alkalmazva (a 
(32) egyenletet figyelembe véve): 

J’(E’, ’) = 'cos
2

'
),(

1

2
em

hk
ECEe  (52) 

Az el z  képlet különböz  vastagságú felületi bevonatok hatását nagyon jól kifejez  formába 

írható, ha a transzmissziós függvény helyére beírjuk az Eckart-potenciál barrierhez tartozó 
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transzmissziós függvényt. Alkalmazva a 
2cos)(2cosh

2cos(2cosh
1)(EEck  kifejezést 

a barrier vastagsága ,  és -n keresztül is megjelenik. A vákuum szint energiáját  a barrier 

magasságát pedig  tartalmazza. A Bouchard és Carrette által alkalmazott formája az egzakt 

transzmissziós függvénynek 
)(cosh

)(cosh)(cosh
)(

EEb

EEEE
EEck ,

ahol a barrier vastagsága -ben, a barrier magassága b-ben foglaltatik benne. Ha a közelít

transzmissziós függvényt vesszük figyelembe 
))(exp(1

1
)(

50 EE
EApp  alakban, erre is 

érvényes, hogy magában foglalja E50-et, azaz azt az energiát, melynél a barrieren való 

áthaladás valószín sége 50% és -t, mely a App(E) függvény meredekségét adja meg, de ez 

közvetlen kapcsolatban áll a felületi réteg vastagságával. E50 értéke egyébként a barrier 

magasságával, W1-gel körülbelül azonos, nagyobb eltérések akkor várhatóak, ha a barrier 

nagyon magas, de vastagsága kicsi. Érvényes továbbá, hogy 
ee m

E

m

hk '2

2
. Ezzel a 

szekunder elektronok árams r sége:

J’(E’, ’) = e C2

1

E 'cos
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e
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E
E    (53) 

Átalakítva, és a detektálás szögét és az analizátor CAE(E) transzmisszióját behelyettesítve: 

)(cosh

)(cosh)(cosh
cos

2
),(' 89,02
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         (54) 

és a közelít TApp(E) transzmissziós függvény alkalmazásával: 

89,02

2

2 cos
2

),(' EE
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50 EE
  (55) 
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Ez a két egyenlet már alkalmas arra, hogy a szekunder elektron emisszió és a kilépési munka 

kapcsolatát felületi barriert okozó rétegek esetében értelmezzük. A szekunder elektron áram 

képlete a fenti gondolatmenet eredményeképpen tartalmazza az adszorbeált réteg által okozott 

barrier magasságát és szélességét, rendre -n, b-n illetve E50-en és -n keresztül. 

Az (54) és (55) egyenleteket fogom a továbbiakban alkalmazni a kísérleti eredmények 

értelmezésére. Miel tt ezt megtenném, az Eckart-barrier és a hozzá tartozó egzakt Eck(E) és 

közelít App(E) transzmissziós függvények némely egyszer , szemléletes, de nagyon fontos 

tulajdonságaira is szeretném felhívni a figyelmet. Az egzakt és közelít  függvények közötti 

eltérést 3Å és 16Å vastag felületi bevonatok példáján mutatom be a 10.a) és 10.b) ábrán: 

10.a) ábra: 

Egzakt TEgz(E) és közelít

TApp(E) függvények össze-

hasonlítása, ha =3,2eV, 

W1=6eV, L=3nm

Egzakt:

Közelít :

10.b) ábra: 

Egzakt TEgz(E) és közelít

TApp(E) függvények össze-

hasonlítása, ha =3,2eV, 

W1=6eV, L=16nm

Egzakt:

Közelít :
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A fenti ábrákon megfigyelhet  az a jelenség, amit a 2.4.2.3.fejezetben már 

el revetítettem, hogy vékony felületi rétegek esetében E =  energia környezetében Eck( )

és App( ) értéke jelent sen különbözhet egymástól (3Å esete). Ez a jelenség vastagabb 

rétegek vizsgálatakor (16Å) láthatóan nem jelentkezik. Ezen felül E  energia értékek 

esetében Eck(E) nem értelmezhet , míg App(E) függvény értelmezhet  és folytonos. A 

könnyebben kezelhet  matematikai alak miatt App(E) használata vonzóbb a szekunder 

elektron energia spektrum számításánál, de várható, hogy mivel Eck( ) és App( ) éppen 

E=  környezetében térnek el legnagyobb mértékben egymástól, ez hatással lehet a SEES 

felfutó élének helyére és meredekségére.  

A 10.b) ábrán a 16Å rétegvastagság választásával egy másik fontos jelenség is 

szemléltethet . Ilyen vastag réteg esetében nagy meredekséggel, már gyakorlatilag 

függ legesen változik a transzmissziós függvény. Ez azt mutatja, hogy nagyon vastag rétegek 

esetében újra eljutunk a praktikusan végtelen vastag potenciálfalhoz, ahol az Eckart-barrier 

transzmissziója az egységugrás függvényhez közelít. Ez a továbbiakban bemutatandó 

mintapéldákon, például a következ , 11.b) ábrán szintén látszani fog. A 2.2. fejezetben 

irodalmi adatokat mutattam be arra vonatkozóan, hogy a felületi adszorbeált rétegek által 

okozott kilépési munka változás átlagosan 1 monoatomi fedettségig jelent s, egy-két 

monoatomos fedettség esetében már az adszorbeátum tömbi kilépési munkája mérhet  és a 

kilépési munka azon az értéken stabilizálódik. Az Eckart-barrier modell alapján nyert 

transzmissziós függvények ezt a jelenséget szintén h en tükrözik, hiszen a fenti példában 

16Å, de a 11.b) ábra példájában már 10Å vastagságú adszorbeátum is olyan meredek 

transzmissziós függvényt eredményez, ami végtelen potenciálfalnak, azaz tömbi anyagnak 

tekinthet .

A következ  hat ábrán szemléltetem a barrier magasságának, a barrier vastagságának 

és a vákuum szintnek a szerepét a transzmissziós függvény el állításában. Az 11.a) ábrán 

2,8eV vákuum szint és 4,8eV barrier magassághoz tartozó Eckart-potenciál függvények 

menetét ábrázoltam, ahol a barrier vastagsága L=2Å-t l 16Å-ig változik 2Å-es lépésközökkel. 

Az Eckart-potenciál függvényben a lényeges változások rendre -2 – 2Å, -4 – 4Å, … -16 – 

16Å távolságokon történnek. Ugyanez látható az 11.c) ábrán azzal a különbséggel, hogy a 

vákuum szint 4,5eV, a barrier magassága 5eV. Az 11.e) ábrán a barrier magasságának 

változását láthatjuk – a vákuum szint 2,8eV, a barrier vastagsága 4Å, a magassága pedig 

3,3eV, 3,8eV, 4,3eV, 4,8eV, 5,3eV és 5,8eV. 
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11.a) ábra: Eckart-barrier 11.b) ábra: TEgz(E)

11.c) ábra: Eckart-barrier 11.d) ábra: TEgz(E)

11.e) ábra: Eckart-barrier 11.f) ábra: TEgz(E)

=2,8eV
L=4Å

=2,8eV
L=4Å

W1=3,3eV 

W1=3,3eVW1=5,8eV 

W1=5,8eV 

=4,5eV
W1=5eV

=4,5eV
W1=5eV

=2,8eV
W1=4,8eV

=2,8eV
W1=4,8eV

2Å16Å

2Å16Å

2Å

16Å

2Å

16Å
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A 11.b) és 11.d) és 11.f) ábrákon rendre az 11.a) és 11.c) és 11.e) ábrákon feltüntetett 

görbékhez tartozó transzmissziós függvények szerepelnek a Eck(E) kifejezés alapján 

ábrázolva. A felületet jellemz  paraméterek szerepe a transzmissziós függvény menetének 

meghatározásában jól nyomonkövethet . Érdemes felfigyelni arra, hogy kis réteg-

vastagságoknál Eck(E) nem rendelkezik inflexiós ponttal, csak vastagabb rétegeknél (11.b és 

11.d ábrák). Ez is szerepet játszik Eck( ) és App( ) eltérésében, hiszen App(E) mindig 

rendelkezik inflexiós ponttal.  

Az Eckart-barrier esetében az elektron az alagúteffektus során véges valószín séggel 

csak E >  esetében képes áthaladni a potenciálgáton. Nagyon meggy z en látszik, hogy a 

barrier vastagságának növekedésével a Eck(E) függvény meredeksége er sen n . Ismét 

megfigyelhet , hogy nagyon nagy barrier vastagságnál az Eckart-barrier transzmissziója az 

egységugrás függvényhez, azaz a végtelen vastag potenciálfal transzmissziójához közelít.  

A transzmissziós függvény alakjában a lényegi változások a kilépési munka és a 

barrier magassága között történnek, tehát a Eck(E) függvény 1-t l és 0-tól lényegesen 

különböz  értékeket  < E < W1 között vesz fel. Ez különösen az 11.e) és 11.f) ábrákkal 

igazolható. Ahol a vákuum szint 2,8eV és a barrier magassága 3,3eV, ott a Eck (E) függvény 

hozzávet leg 0,2-0,3eV tartományon belül eléri Eck(E)=0,5-öt. Ellenben, ahol a vákuum 

szint 2,8eV és a barrier magassága 5,8eV, ott ugyanez a változás 2,7-2,9eV tartományon belül 

zajlik le. A 11.b és 11.d ábra alapján tehát általánosan is levonható következtetés, hogy az 

ugyanolyan vastagságú barrierekhez tartozó transzmissziós függvények meredeksége nagyobb 

abban az esetben, ha a vákuum szint és a barrier magassága közti különbség kisebb.

A barrier vastagságának szerepe

A 12.a) ábrán az Eckart-barrier alakja látható, ha =2,8eV, W1=4,8eV és változik a barrier 

vastagsága: L=3,4,5,6,7,8Å. A 12.b) ábrán Eck(E)-t a 12.c) ábrán pedig a SEE spektrumot 

láthatjuk. A 12.c) ábrát részletes vizsgálat alá vetve megállapíthatjuk, hogy a barrier 

vastagságának növekedésével a szekunder elektron spektrum szélessége csökken. Ez is annak 

köszönhet , hogy a vastagabb barrierek esetében a Eck(E) függvények jóval nagyobb 

meredekség ek, mint vékonyabb rétegek esetén. Egyértelm  tendenciát a szekunder elektron 

spektrum intenzitásában nem láthatunk, a relatív intenzitás változások abszolút értéke kicsi. A 

spektrum felfutó élének a helye ellenben biztos tendenciát követ: a rétegvastagság 

növekedésével a spektrum éle jobbra, magasabb kinetikus energiák felé tolódik. 
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12.a) ábra: 

Eckart-barrier alakja, ha =2,8eV,

W1=4,8eV, L=3,4,5,6,7,8Å

12.b) ábra: 

TEgz(E) menete, ha =2,8eV,

W1=4,8eV, L=3,4,5,6,7,8Å

12.c) ábra: 

SEES-ok alakja, ha =2,8eV,

W1=4,8eV, L=3,4,5,6,7,8Å

=2,8eV
W1=4,8eV

3Å8Å

3Å 8Å

3Å 8Å

=2,8eV
W1=4,8eV
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W1=4,8eV
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A barrier magasságának szerepe

Legvégs  esetként kívánom tárgyalni a barriermagasság változásának esetét. A 13.a), 

13.b) és 13.c) ábrákon 3,2eV kilépési munka és 4Å barrier vastagság mellett 3,3eV, 3,8eV, 

4,3eV, 4,8eV, 5,3eV és 5,8eV barrier magasságok esetében ábrázoltam a potenciál, a 

transzmissziós függvény és a szekunder elektron emissziós spektrumok menetét. A 

grafikonok tanúsága szerint a szekunder elektron spektrum intenzitására és a felfutó él helyére 

a legnagyobb hatást a barrier magasságának változása gyakorol. A felfutó él vízszintes 

tengellyel való metszéspontja gyakorlatilag annyi eV-tal tolódik el, amennyi a barrierek 

magasságkülönbsége. Ezt az okozza, hogy az elektronok 0,5 áthaladási valószín ségéhez

tartozó energia (E50) 10%-on belül megközelíti a barrier magasságát (W1) még a 

legvékonyabb barrierek esetében is. Adszorbeált rétegek esetében a J’(E’) szekunder elektron 

emissziós spektrumok felfutó élének a helyét és intenzitását E50, azaz az energiagáton történ

áthaladás karakterisztikus energiája határozza meg. E50 gyakorlatilag W1-gyel, azaz az 

energiagát magasságával azonos. 

A SEE spektrumra kapott (55) egyenletbe E50 helyére a szubsztrát és az adszorbeált 

réteg fizikai adatai behelyettesíthet k. Ha ismert a szubsztát kilépési munkája, és a 2.2. fejezet 

alapján a legegyszer bb Langmuir- vagy a bonyolultabb Miller-formulával kiszámítjuk az 

adszorbeált réteg kilépési munka módosító hatását, akkor E50 = W1 = Szub + Adsz

helyettesítéssel lehet élni. A szekunder elektronok árams r sége ekkor: 
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Szub és Adsz helyére anyagpárosítástól függ en szinte tetsz leges értékek beírhatók, 

természetesen a szubsztrát ebben a közelítésben a kiindulási feltételeknek megfelel en fém. A 

fenti formula segítségével adszorbeált réteggel fedett fémfelületek széles skálájának 

szekunder elektron spektrumára jó becslést lehet adni. 

Tetsz leges vékonyrétegek esetében a fenti változások tetsz leges lineáris 

kombinációja el fordulhat, de mind a szekunder elektron spektrum görbe alatti területe (azaz 

a szekunder elektron emissziós tényez ), mind a spektrum felfutó élének meredeksége, mind 

a felfutó él eltolódása megmagyarázható az aszimmetrikus Eckart-barrier paramétereinek 

megfelel  megválasztásával. 
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13.a) ábra: 

Eckart-barrier alakja, ha =2,8eV,

W1=3,3eV, 3,8eV, 4,3eV, 4,8eV, 

5,3eV és 5,8eV, L=4Å

13.b) ábra: 

TEgz(E) menete, ha =2,8eV,

W1=3,3eV, 3,8eV, 4,3eV, 4,8eV, 

5,3eV és 5,8eV, L=4Å

13.c) ábra: 

SEES-ok alakja, ha =2,8eV,

W1=3,3eV, 3,8eV, 4,3eV, 4,8eV, 

5,3eV és 5,8eV, L=8Å
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L=4Å
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L=4Å
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W1=5,8eV

W1=3,3eV
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W1=3,3eV

W1=5,8eV
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5.2. Adszorbeált oxigén hatása polikristályos W kilépési munkájára és 

szekunder elektron emissziójára 

A W felületén adszorbeálódó oxigén vizsgálata kilépési munka és szekunder elektron 

emisszió szempontjából fontos kérdést jelent. A W felületén megjelen  nemkívánatos W oxid 

sok eszköz m ködését befolyásoló tényez  lehet. Ha anyagvizsgálati módszerek közül az 

STM módszerre tekintünk, ott a W t szonda alagútáramában er s ingadozásokat, 

instabilitásokat okozhat a W felületén megjelen  oxid. Az oxidált felület  W megnöveked

párolgási sebessége kifejezetten káros izzó W spirálokban. A nagynyomású kisül lámpákban 

az oxigén bevitele az ívkisülésbe egy oxidált felület  katód által ismételten problémákat okoz 

a korrózión és az alkatrészek oxidálódásán keresztül. Ismét említhetném az oxigén szerepét 

termikus elektron emitterekben, mint katódméreg. Ezek mind alátámasztják, hogy az oxigén 

W felületen betöltött szerepér l, az elektron emisszióra gyakorolt hatásáról fontos mind 

mélyebb és mélyebb ismereteket szerezni. A SEES módszer a kilépési munka és a szekunder 

emissziós tényez  egyidej  mérésével az O/W rendszer vizsgálatára kiváló eszköz. 

Méréseim során ipari körülmények között el állított, szennyez réteggel fedett W 

lemezekb l indultam ki. Ez a korábbi fejezetekben is használt, NaOH oldatban megtisztított, 

zsírmentes, pormentes, de oxidos felület , hengerelt, 1-5 m szemcseméret , 0,1mm vastag, 

1cm x 1cm felület  W lemez volt. A 4.fejezetben már ismertetett, egymást követ

ionbombázásból és h kezelésb l álló eljárással a W lemez felületét sikerült megtisztítanom a 

szennyez désekt l. Az analitikai berendezések tanúsága szerint a szén eltávolítása csak 

részlegesen sikerült, de a felülettisztító h kezelések után álltam legközelebb a mi analitikai 

berendezéseink 0,1%-os kimutatási határa mellett szént l tiszta W felülethez. További, 

oxigénes környezetben 1 10-6-5 10-5Pa parciális nyomás mellett végzett kezelések során 

adszorbeált oxigén réteget hoztam létre a felületen. Az oxigén dózis nagysága 0L, 270L és 

510L volt. A W4f spektrumok alakja a h kezelések során nem változott, miközben az O1s 

spektrum intenzitása növekedett (14.a) és 14.b) ábrák). Ezt egyértelm en annak tudtam be, 

hogy az oxigén a felületen nem lép kémiai kötésbe a volfrámmal. Szakirodalomra 

támaszkodva mondható, hogy UHV körülmények között, 2-6 10-4Pa parciális oxigénnyomás 

alatt nem jön létre oxid [36,58,166]. A 14.a) és 14.b) ábrákon a W felület h kezelések el tti,

csak ionbombázással megtisztított állapotában készült spektrumokat is bemutatom. 
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14.b) ábra:

O1s fotoelektron spektrumok 

csak Ar+ ionbombázással 

tisztított W felületen ,

h kezeléssel tisztított W 

felületen , illetve 270L és

510L  O2 elárasztás után 

A következ kben, a 15. ábrán a h kezelés során nyert SEES spektrumokat a 3.Táblázatban 

pedig az azok alapján számított kilépési munka értékeket és szekunder elektron emisszió 

változást mutatom be. A szekunder elektron emisszió értékét önkényes egységekben tüntettem 

fel a grafikon tengején. 
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A W kilépési munkájának pontos értékét a vákuumtérben elhelyezett Ag etalon minta 

kilépési munkája alapján állapítottam meg. A W felülettisztító h kezelések után mért kilépési 

munkája 4,29eV, ami némileg a W elméleti 4,55eV-os kilépési munkája alatt van. 

Feltételezhet , hogy a h kezelések ellenére sem sikerült szénmentes W felületet létrehozni, és 

a szén jelenléte az oka az alacsonyabb kilépési munkának [52,53]. 270L és 510L oxigén dózis 

hatására a felület kilépési munkája lineárisan növekszik egészen 5,6-5,7eV-ig, ami jó 

egyezésben áll a korábban már az irodalmi összefoglalóban említett irodalmi adatokkal 

[54,55,166,167].

Az adszorbeált oxigénnel fedett W felület SEE spektrumának értelmezéséhez a 

következ  egyenletet használhatjuk az 5.1.4. fejezet (56) képlete alapján: 
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Ahol a szubsztrát irodalmi adatokból vett kilépési munkája, eVW 55,4 , az 

adszorbeált réteg által okozott energiagát növekedés pedig vagy a Langmuir-modell alapján 

számítandó, vagy az SEES mérések eredményei helyettesíthet k be. 
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A 3.táblázatban összefoglalom az oxigénelárasztásos kísérlet során nyert, az SEES 

spektrumokból számolt adatokat az elméleti modellszámítások adataival. 

Kísérleti adatok Energiagát, eV (W1) spektrum FWHM, eV SEE változása, % 

W  4,29 12,7 100 

W + O1 (270L) 4,97 11,9 56 

W + O2 (510L) 5,62 12,5 46 

Modellszámítások Energiagát, eV (W1) FWHM, eV SEE változása, % 

W  4,55 3,4 100 

W + O1  4,8 3,8 58 

W + O2  5,8 4,1 38 

3.Táblázat: Az O/W felület SEE spektrumaiból nyert kilépési munka és szekunder emisszió 

változások értékei összehasonlítva az Eckart-barrier modell alapján nyert erdményekkel. 

Rögtön szembet nik, hogy a kísérletileg mért SEE spektrumok félértékszélessége 

jóval nagyobb, mint a számított grafikonoké. Ez is mutatja, hogy az Eckart-barrier modell sok 

közelítést tartalmaz. A spektrumok finomszerkezetét, az elektronszerkezet bonyolultságából 

ered  változásokat, a Sommerfeld elektron modellt l való eltéréseket teljes egészében 

figyelmen kívül hagyja. A többi paraméter egyezése azonban megnyugtatóan alátámasztja a 

modell alkalmazhatóságát.  

A W felületen h kezelések segítségével létrehozott oxigén fedettség kilépési munkára 

és szekunder emisszióra gyakorolt hatása az Eckart-barrier modellel könnyedén kezelhet  és 

magyarázható. Az oxigén fedettség kialakulásával a W felületén egyre magasabb felületi 

energiagátat hozunk létre. A korábbi, 5.1.4. fejezetben végzett modellszámításokból is 

kit nik, hogy a szekunder emisszió és a kilépési munka változását legnagyobb mértékben a 

barrier magassága határozza meg. Mialatt a tiszta W felülett l eljutunk az oxigénnel fedett W-

ig a kilépési munka 4,3eV-ról 5,6eV-ra emelkedett, a szekunder emissziós tényez  pedig 

kevesebb, mint a felére leesett.

Az Eckart-barrier modell a SEES módszerrel karöltve az elektron emissziós 

folyamatok tanulmányozásához kit n  eszköz. 
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5.3. Felületi Ba-O kett sréteg hatása polikristályos W kilépési munkájára és 

szekunder elektron emissziójára 

Habár a BaO-dal fedett W felületet vizsgálata kiterjedt irodalmi háttérrel rendelkezik a 

kilépési munka és szekunder emisszió értékének egyidej  mérése SEES módszerrel ezen a 

területen is új eredményt jelent. A méréseket sík modellmintákon végeztem. A modellminta 

0.1mm vastag, hengerléssel el állított, 1cm x 1cm-es W lemez volt. A modellmintákon a BaO 

forrást a GE Lighting Budapesti Fényforrásgyárában állították el . Azért nem a lámpaiparban 

el állított szabványos katódok közül emeltem ki egy mintadarabot, mivel azok h mérséklete 

az analitikai kamrában megtalálható f t eszközzel nem növelhet  olyan magasra, hogy egy 

már rendelkezésre álló BaO forrásból BaO bevonatot hozzak létre a felületen. A Ba diffúzió 

az általam használt analitikai eszközökkel Krafcsik Olga korábbi mérései alapján 600-700 C-

on válik észlelhet vé. Ilyen magas h mérsékletet csak vékony, síkfelület  lemezekkel tudtam 

el állítani. A lámpaiparban használatos technológiával, a megfelel  id tartamú és jól 

meghatározott h sémát követ  eljárással megbízható BaO forrás állítható el .

A BaO rétegek vizsgálatához a 4. fejezetben leírtak szerint készítettem BaO diffúziós 

forrást. A Ba forrás arra szolgált, hogy az analitikai vákuumkamrában tiszta körülmények 

között BaO réteget hozzak létre a lyukas W lemez felületén. A BaO aktiválása a GE Lighting 

Budapesti Fényforrásgyárában történt. Ezt követ en a két W lemezt a köztük lev  emissziós 

anyaggal együtt a BME Atomfizika Tanszékre szállítottam, és 15percen belül helyeztük be az 

analitikai kamrába. A szállítás során a mintát Ar gáz alatt tároltam, és a zsilipkamrában 

történ  elhelyezése is Ar gáz áramoltatása mellett történt. Erre a BCT er s higroszkópossága 

miatt volt szükség. A lyukas W lemez felületére a szinterelés során is diffundált kis 

mennyiség  BaO, amit ionporlasztással eltávolítottunk. A cél az volt, hogy a gyárbeli 

aktiválás eredményeképpen a felületre került BaO-ot letisztítsuk, és helyette h kezeléssel friss 

BaO fedettséget hozzak létre. Az ionporlasztást követ en rendelkezésre álló, BaO-tól mentes 

W felületen magas h mérséklet , rövid id tartamú h kezelésekkel már sokkal 

kontrolláltabban tudtam BaO vékonyréteget kialakítani. A tisztított felület  W lemezt az 

analitikai kamrában h kezelve BaO tud átjutni a mintán készített 0.2mm átmér j  lyukon.

A minta felületének összetételét XPS módszerrel állapítottam meg. XPS spektrumok 

közvetlenül a kamrába helyezés után, a felülettisztító ionporlasztás után, valamint a kamrában 

megvalósított h kezelés után történtek. Az ionporlasztás 160percig tartott, az Ar+ ionáramot 

végig 1,2 A értéken tartottam. Az ionbombázás pásztázott ionnyalábbal történt, gyakorlatilag 
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a teljes felületre kiterjedt. A h kezeléshez 750-800 C h mérsékletet állítottam be, id tartama 

10perc volt. A 16.a) ábrán a minta felületén készített 0-1100eV-os áttekint  spektrumok 

láthatók a 3 különböz  lépést követ en.

16.a) ábra: BaO-dal fedett W felület XPS spektruma a vákuumtérbe helyezés után –, ionporlasztás 

után –, és h kezelés után –. A kis ábra a Ba3d csúcsot mutatja kinagyítva. 
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Az ábra alsó részében a Ba3d fotoelektron csúcsa látható kinagyítva. A feketével 

jelzett spektrum közvetlenül a kamrába helyezés utáni állapotot tükrözi, míg a kéket az 

ionporlasztás után rögzítettem, a pirosat pedig h kezelés után. 

A Ba kötésállapota az XPS mérések tanúsága szerint BaO. Ez azonban csak jó energia 

felbontású, részletes spektrum alapján dönthet  el. Ilyen spektrum látható a 16.b) ábrán. A 

16.b) ábrán bemutatott Ba3d spektrum szinterelés után, a minta vákuumkamrába helyezését 

követ en készült. A porlasztás és vákuumban történ  h kezelés után is ilyen alakú 

spektrumok adódtak, ezért azokat nem közlöm. A BaO és a Ba kötésállapotok között 

els sorban a fotoelektron csúcs alakja alapján lehet különbséget tenni. Kötési energia 

tekintetében a Ba és BaO közel található egymáshoz, Ba3d5/2 (Ba) = 780,4eV [168], Ba3d5/2

(BaO) = 779,2eV [169] ill. más forrás alapján 779,65eV [158]. Mivel az általam mért Ba3d5/2

csúcs alakja szimmetrikus és a lecsengés a magas kötési energiák irányában sem elnyújtott, 

ezért a felületen BaO réteg található. 
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16.b) ábra:

W felületen mért Ba3d5/2 és 

3d3/2 fotoelektron dublett 

csúcs. A mérés a szinterelés 

után történt. 

A felületi spektrumokon látható továbbá a W, O, C és nyomokban a Ca is, amely 

szintén az emissziós anyag alkotórésze. A C mennyisége ionporlasztást megel z en 19%, ami 
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a porlasztás hatására 5% körüli értékre esik le és a mérések további szakaszában ilyen érték 

körül mozgott. Az O1s csúcs intenzitása a szinterelés után a legmagasabb, majd a porlasztást 

követ en er sen leesik, és a vákuumban történ  h kezelés után is egy a kiindulásinál 

jelent sen kisebb értéket ér csak el. Ez azt mutatja, hogy az analitikai kamrában végzett 

kísérletek el tt a felület a szinterelés során a felületre került BaO-dal van elborítva. A 

szinterelés során a felületre került BaO eltávolítása ionporlasztással indokolt lépés volt. A 

vákuumbeli h kezelés eredményeképpen sikerült jól kontrollált min ség  BaO kett sréteget 

nyerni.

A porlasztás beiktatása tehát jogos lépés, ha minél kevesebb szennyez t tartalmazó 

BaO réteg el állítását tervezem. Az oxigén mennyisége a W felületen természetesen a 

porlasztás során nem csökken le a detektálási határ alá, ahogyan az a mintael késztés

folyamatát leíró 4.fejezet alapján is várható. A W felület teljes megtisztításához itt nem 

használtam h kezelést, mivel azt olyan h mérsékleten kellett volna kivitelezni, ahol a BaO 

diffúzziója már jelent s mérték . A BaO diffúziójára szolgáló h kezelés során kialakult réteg 

egész felületre kiterjed  vastagságbeli homogenitásáról az XPS nem tud információval 

szolgálni, mivel a Röntgen nyaláb nagy mérete és az analizátor viszonylag nagy adatgy jtési

területe miatt a felületi összetétel átlagát nyerjük. A BaO eloszlás homogenitását AES 

módszerrel lehet vizsgálni. A 17.a) ábrán látható a felületr l készült visszaszórt elektron áram 

kép X1 – X10 bet kkel jelölve rajta a további vizsgálatok helyét képez  felületi pontokat. A 

17.b) ábrán az a 0,2mm átmér j  lyuk látható, amelyen keresztül a Ba diffúziója megtörtént.  

17.a) Visszaszórt áram kép BaO-dal fedett W 

felületen. (Tisztítás és h kezelés után). 

17.b) ábra: Visszaszórt áram kép a lyukról, 

melyen keresztül a Ba diffúzió történt 

500 m 500 m
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A felület összetételének homogenitását indirekt módon a kilépési munka értékének 

homogenitásából következtettem vissza. A 17.a) ábrán feltüntetett 10 pontban felvettem SEES 

spektrumokat, ezek láthatóak a 18.a)ábrán. A spektrumok mind a kilépési munka mind a 

szekunder emisszió tekintetében egyenletes eloszlást mutatnak, közelít leg egy helyen futnak. 

Az el z  3 lépés mind az el kezelések részét képezte. A lényegi vizsgálatok ennek a 

homogénnek tekinthet  BaO rétegnek az el állítása után következtek. A különböz

vastagságú BaO rétegegket nem a BaO rétegr l rétegre való leporlasztásával tettem meg. 

Ehelyett fókuszált ionnyalábbal végeztem a felület ionporlasztását, ezzel inhomogén 

rétegvastagság eloszlást hoztam létre. Ennek a kráternek a különböz  pontjaiban felvett 

spektrumok különböz  rétegvastagságokhoz tartoznak.

10 15 20 25 30

WFS spectra in 10 different points
before ion bombardment

In
te

n
si

ty

Kinetic energy (eV)
15

X1

X2

X3

X4
X5

WFS spectra
after 150 sec ion bombardment

In
te

n
si

ty

Kinetic energy (eV)

18.a) SEES-ok a visszaszórt áram képen kijelölt 

X1 – X10 pontokban. 

18.b) SEES-ok az inhomogén kráterben 

kijelölt X1 – X10 pontokban. 

A kráter belsejében a korábban elmondottak szerint kijelöltem X1-X10-ig mérési 

pontokat, ezeket lehet látni a 18.a) ábrán feltüntetett visszaszórt elektron áram képen. A SEES 

spektrumok, amelyek az X1-X5 pontokból származnak a 18.b) ábrán találhatók. Az 

áttekinthet ség kedvéért csak ez az 5 spektrum szerepel az ábrán, tehát ezek azok, amelyek a 

porlasztott kráter közepét l rendre egyre távolabb lettek felvéve. X6-X8 a kráter túlsó oldalán, 

X9-X10 pedig az X1-X8 pontok által kijelölt irányra mer legesen helyezkedik el, de a 

középt l való távolságuk azonos az X1-X5 pontok valamelyikével, így többletinformációt 

nem hordoznak. 
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A SEES spektrumok menetében egyértelm  különbségek láthatók, amelyek mind 

kilépési munka, mind szekunder elektron emisszió eltérésekre utalnak. A legnagyobb 

szekunder emisszió és egyben legkisebb kilépési munka az X5 pontban, azaz a gyakorlatilag 

érintetlen BaO film tartományán mérhet . Közeledve a középpont, azaz X1 felé, a szekunder 

emisszió csökken, a kilépési munka pedig n . Középen, X1-ben a kilépési munka a BaO 

rétegt l mentes, tiszta W-ra jellemz  4,55eV értéket veszi fel. X5-ben 3,8eV kilépési munka 

mérhet , ami felette van a BaO-dal fedett W irodalomban megadott 2-2,6eV-os kilépési 

munkájának. A szekunder emisszió ezalatt 40-50%-os növekedésen is keresztülmegy. A 

számított kilépési munka és szekunder elektron emisszió értékek a 19.ábrán kísérhet k

figyelemmel. 
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19.ábra: Különböz  vastagságú BaO réteg kilépési munkája és szekunder emissziója. A 

szekunder emissziós tényez  ismét önkényes egységekben értend . A BaO réteg vastagsága 

konkrétan nem ismert, e kísérlet alapján nem számítható. A vízszintes tengely a kráter 

középpontjától mért távolságot adja meg. 
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A BaO-dal fedett W felület SEE spektrumának értelmezéséhez a következ  egyenletet 

használhatjuk az 5.1.4. fejezet (56) képlete alapján: 

89,02

2

2 cos
2

),(' EE
m

eCEJ Det

e

Det ))(exp(1

1

EBaOW

  (58) 

ahol az adszorbeált réteg által okozott energiagát változás vagy a Langmuir-modell alapján 

számítandó, vagy az SEES mérések eredményei helyettesíthet k be. A 4.táblázatban 

összefoglalom BaO porlasztásos kísérlet során nyert, az SEES spektrumokból számolt 

adatokat az elméleti modellszámítások adataival. A táblázatban szerepl  kísérleti értékek a 

porlasztott kráter X1-X5 pontjaiban mért kilépési munka és szekunder emisszió értékeket 

reprezentálják.

Kísérleti adatok Energiagát, eV (W1) spektrum FWHM, eV SEE változása, % 

W  4,55 10 fölött 100 

W + X2 (270L) 4,23 10 fölött 149 

W + X5 (510L) 3,81 10 fölött 168 

Modellszámítások Energiagát, eV (W1) FWHM, eV SEE változása, % 

W  4,8 3,4 100 

W + BaO1  4,3 2,9 131 

W + BaO2  3,8 3,1 182 

4.Táblázat: Az BaO/W felület SEE spektrumaiból nyert kilépési munka és szekunder emisszió 

változások értékei összehasonlítva az Eckart-barrier modell alapján nyert erdményekkel. 

Itt is látható, hogy a kísérletileg mért SEE spektrumok félértékszélessége jóval 

nagyobb, mint a számított grafikonoké. A többi paraméter egyezése azonban megnyugtatóan 

alátámasztja a modell alkalmazhatóságát. Az (56) egyenlet fenti alakja a felület kilépési 

munkáját csökkent  adszorbeátumok, jelen esetben BaO esetében is sikerrel alkalmazható. A 

BaO fedettség kialakulásával a W felületén egyre csökken a felületi energiagát magassága, az 

ezzel együttjáró szekunder emisszió növekedés értékét az Eckart-barrier modellel jól lehet 

becsülni. Az Eckart-barrier modell a SEES módszerrel karöltve a kilépési munka csökkent

elektron emissziós anyagok tanulmányozásához is jól alkalmazható eszköznek bizonyult. 
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5.4. Elektron besugárzás hatása oxigénnel fedett felületek kilépési 
munkájára és szekunder emissziójára 

Az irodalmi összefoglalóban korábban már mutattam irodalmi adatokat az 

elektronbesugárzás hatására bekövetkez  szekunder elektron emisszió változás ( )

jelenségére. A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítottam, hogy a szekunder elektron 

emisszió változás primer elektron energiától való függésére kísérletileg alátámasztott 

függvényt nem lehet találni.  Azaz konkrét, analitikus alakban felírható kifejezés (EP)-re a 

szakirodalomban nem szerepel. A 2.5. fejezetben idézett (46) számú képlet a szekunder 

emisszió változás id beli lefutását adja meg, melynek id állandója SE. A SE id állandó 

értékére különböz  primer energiák esetén vannak irodalmi adatok – Ep=3keV esetén SE=0.5

illetve EP=0,6keV esetén SE=0.25 [52]. Ennek segítségével a (46) egyenlet alapján  id beli

lefutása két primer energián számítható. A primer elektron energia hatása a szekunder 

emisszió változására tehát nem lett szisztematikusan megvizsgálva. Az elektron besugárzás 

hatására történ  kilépési munka és szekunder emisszió változás egyidej  mérése eddig még 

szintén nem történt meg. SEES módszerrel ez utóbbit hajtottam végre. A mérésekhez Ag, Si 

és W lemezeket használtam, melyek a 4.fejezet leírása szerint lettek kezelve. 

A méréseim során a szekunder emisszió változás okozta kontrasztot mind a kilépési 

munka térképeken mind a visszaszórt elektron áram képeken megfigyeltem. Az 

elektronnyaláb helyén megjelen  kontrasztváltozások láthatók a 20.b) ábrán, felülettisztítás 

nélkül mért Ag mintán. A 20.a) ábrán X2-X6-tal jelölt pontok segítenek a besugárzás 

helyeinek azonosításában. 

20.a) ábra: visszaszórt elektron kép Ag 

lemezen 50x-es nagyításban, X2-X6 a 

kijelölt mérési pontokat mutatja. 

20.b) ábra: kilépési munka térkép Ag 

lemezen 50x-es nagyításban
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A szekunder elektron emisszió és kilépési munka változás folyamata az elektron 

besugárzás során gyors lefutású jelenség. Erre utal a (46) egyenletben szerepl  exponenciális 

id függés is. Ezeknél a méréseknél volt nagyon hasznos az, hogy a SEES mérési paramétereit 

úgy optimalizáltam, hogy gyorsan lezajló folyamatokat, azaz a felület 2-5perc alatt 

bekövetkez , akár 10-15%-os szekunder emisszió változásának detektálását is el tudtam érni. 

Az alábbi 21.a) és 21.b) ábrákon 2-5nm natív oxiddal borított és tiszta Si felületen mért 

kilépési munka spektrumok láthatók. Egy mérés kilenc SEES egymás utáni rögzítését 

jelentette. 0-25eV-ig rögzítettem a spektrumokat 0,1eV lépésközzel és 0,2sec tartózkodási 

id vel. Ez mind a tiszta, mind a natív oxiddal fedett Si esetében 450sec mérési id t jelentett. 

A primer energia és eletron áram rendre 1keV és 1nA. 
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Látszik, hogy a tiszta felületen nincs jelent s mérték  szekunder emisszió változás, és 

a kilépési munka is állandónak tekinthet  (a SEES-ok nem tolódtak). A natív oxiddal fedett 

felületen a szekunder emisszió csökken, amivel egyidej leg a SEES spektrumok jobbra 

tolódnak. Ez a kilépési munka növekedését jelenti. A mérési id  el rehaladtával mind a 

kilépési munka változás, mind a szekunder emisszió változás ( ) egyre kisebb lesz, mindkét 

paraméter láthatóan közeledik egy állandósult értékhez. Az állandósult érték nagysága függ a 

besugárzó elektronok áramától és energiájától – a következ kben ezek hatását fogom 

részletesebben megvizsgálni.  

Szekunder emisszió változás a besugárzó elektron áram függvényében

A 22.ábrán a növekv  primer elektron áram hatására történ  emisszió változás látható. 

A primer áramot 25, 100, 750 és 2000pA értékekre állítottam be, a primer energia 1keV. A 

vizsgálatokat vékony szennyez réteggel fedett W felületen végeztem, melynek a mérések 

el tti kezelését a 4. fejezetben részletesen ismertettem. Az egyes áramértékek mellett rögzített 

9db spektrumot nem közlöm, csak az azok alapján számított relatív szekunder emisszió 

változást. A szekunder emissziót a kiindulási spektrumhoz viszonyítottam.  
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jelenti a besugárzás kezdetén mért szekunder emissziót. 

(sec)



Vida György PhD értekezés 73

Különböz  primer áramok mellett végzett elektronbesugárzásos kísérletek eredményét 

tüntettem fel a 23.ábrán. Ezen az ábrán a besugárzás hatására történ  kilépési munka változás 

értékei követhet k nyomon eV-ban. Ezeket az értékeket ugyanazon spektrumokról olvastam 

le, melyek alapján a szekunder emisszió változást ábrázoltam a 22.ábrán. 

23.ábra: Kilépési munka változása eV-ban különböz  primer árammal besugárzott W felületen 

Látható, hogy a besugárzási id  el rehaladtával a nem tisztított W felületen a kilépési 

munka n , a szekunder emisszió pedig csökken. A szekunder emisszió változása 1-11%-ot is 

elérhet, azonban a kilépési munka változása kisebb, mint Si esetében, mindössze 0,5-2%. 

Szekunder emisszió változás a besugárzó elektron energia függvényében

A szekunder emisszió és kilépési munka változásra vonatkozó mérési eredmények a 

primer energia függvényében a 24.a) és 24.b) ábrákon láthatók (azaz (EP) és (EP)). A 

méréshez használt primer árams r ség 1 A  1mA/cm2, a primer elektron energia 150eV-

9keV-ig változott. A méréseket szennyezett W és natív oxiddal fedett Si felületen 

kiviteleztem. A 24.a) ábra függ leges tengelyén a szekunder emisszió-, a 24.b) ábra 

függ leges tengelyén a kilépési munka relatív változása szerepel százalékban kifejezve. A 

24.a) grafikonon minden primer energián csak 1 mérési pont szerepel. Ez a 9 SEES spektrum 
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felvétele után mérhet  szekunder emisszió változás abszolútértéke, amelyet a legels

spektrum intenzitásához viszonyítva számítottam ki. A spektrumok rögzítési id tartama jelen 

esetben 180sec volt, amivel a 22.ábrán 750pA  0,75mA/cm2 áramnál látható állandósut 

értékekhez hasonlót tudtam elérni.  
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Különböz  primer 

elektron energiák 

mellett bekövetkez

kilépési munka 

növekedés mértéke 

natív oxiddal fedett 

Si felületen %-ban 

megadva. 

A W felületen mért kilépési munka változás jóval kisebb volt, 1% alatti, emiatt a 24.b) 

ábrán a Si-hoz tartozó grafikon függ leges tengelyének léptékével nem ábrázolható, de a 

grafikon lefutása hasonló. Mind a szekunder emisszió változásnak ( ), mind az ezzel 
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összefügg  kilépési munka változásnak 500-800eV körül maximuma van. A szekunder 

emisszió változás -16 illetve -18%-ot ért el Si és W esetén is, míg a kilépési munka változás 

Si-on 10% nagyságrend , W-on 0,1-0,3%. Irodalomban szerepl  adatok alapján (EP), azaz a 

szekunder emissziós tényez  (ill. a szekunder elektron áram) maximuma W felületen 500-

700eV primer energiánál jelentkezik [47,48], Si-on 250-500eV-nál [47,48]. Felt n , hogy az 

elektron besugárzás során történ  emisszió változás ( (EP)) maximumhelye szintén ebbe a 

tartományba esik. A 2.4.1. fejezetben a szekunder emisszió és primer elektron energia 

kapcsolatának matematikai leírására a (19) egyenletet nyertük. Ugyanennek az egyenletnek a 

segítségével (EP) mérési pontokra is jól illeszked  görbe rajzolható fel, lásd 24.c) ábra.
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24.c) ábra: A 24.a) 
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látszik, hogy a két 

fizikai jellemz , a 

szekunder elektron 

emissziós tényez

értéke és a 

szekunder elektron 

emisszió változása 

között kapcsolatot 

keressünk.

A szekunder elektron emissziós tényez  értéke és az elektron besugárzás során fellép

szekunder elektron emisszió csökkenés azonos energiatartományon maximális, 500-800eV 

között, és a görbék menete is er sen hasonló. Amely energián a szekunder elektron emisszió 

értéke maximális, azon az energián éri el a legtöbb szekunder elektron a felületet és tud 

kilépéni a szilárdtestb l – még miel tt elnyel dne az anyagban. A szekunder elektron 

emisszió csökkenése is ezen az energia tartományon a legnagyobb. Ebb l azt a következtetést 

vontam le, hogy a szekunder elektronok nagyban hozzájárulnak azokhoz a felületen 

bekövetkez  változásokhoz, melyek a szekunder elektron emisszió csökkenéséhez vezetnek. 

Megállapítottam, hogy a szekunder elektron emisszió csökkenés jelenségét, és ezzel a felület 

állapotának változását nem a primer elektronok, hanem f ként a szekunder elektronok 

eredményezik. 

S = 0.14219649

r = 0.81751421

E/Emax

0.0 2.2 4.4 6.6 8.8 11.0 13.1
0.13

0.27

0.41

0.55

0.68

0.82

0.96
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6. Technológiai alkalmazások 

Az oxigén hatása a termikus elektron emitterek m ködésére kedvez tlen. Az oxigén 

szennyez dés elkerülése a nagynyomású lámpatechnológiában is els számú szempont, ezért a 

katódgyártás folyamata Ar gázzal elárasztott, oxigénmentes környezetben történik. Fontos 

technológiai kérdésként merült fel, hogy az ipari körülmények között nem megfelel en kezelt 

illetve túl hosszú ideig tárolt és szennyez dött katódok felületének állapota milyen káros 

következményekkel járhat a katódok elektron emissziójára nézve. Ennek a kérdésnek a 

megvilágítására ipari körülmények között el állított, de a hagyományos tisztítási eljárásoknak 

nem alávetett W lemezek felületét vizsgáltam meg SEES módszerrel kilépési munka és 

szekunder elektron emisszió szempontjából. A W lemez felületér l mindössze a szerves 

szennyez déseket távolítottam el alkoholos, ultrahangos tisztítás segítségével. A felület 

összetételét és az összetev k kötésállapotát XPS eljárással állapítottam meg. A W felület 

kötésállapota, a szennyez k mennyisége és a kilépési munka között egyértelm  kapcsolatot 

találtam. 

A W lemezeket az analitikai kamrában tisztítottam meg az elemi W felület eléréséig. 

Az tiszta W felület létrehozásához ionbombázásra és két lépcs ben végzett h kezelésre volt 

szükség (oxid eltávolítása, majd szénszennyez  eltávolítása a 4.fejezet szerint). Az 

ionbombázást 3keV energiájú Ar+ nyalábbal végeztem, az ionáram 1-1,5 A volt, amivel a 

porlasztott terület nagyságától függ en 1 A/cm2 – 1mA/cm2 ionárams r ségek érhet k el. A 

mérések során a W lemez teljes felületét le akartam tisztítani, így az alkalmazott nyalábméret 

1cm2 volt. A felülettisztítási lépésekkel egyidej leg in situ XPS mérés és SEES mérés 

alkalmazásával rétegr l-rétegre megvizsgáltam az ionporlasztásnak kitett felület összetételét 

és az egyidej  kilépési munka és szekunder emisszió mérés lehet ségét kihasználva a 

megvizsgáltam a szennyezett felületek elektron emissziós tulajdonságait.  

A SEES spektrumokat az egyes porlasztási lépésekben a 0, 3, 8, 15, 22, 28, 38 és 48. 

percben rögtön a porlasztás befejezésekor készítettem. A SEES mérésekhez 3keV primer 

energiát és 1mA/cm2 primer árams r séget használtam. A felület kémiai összetételét XPS 

módszerrel mértem közvetlenül a SEES mérések után, mivel a kilépési munka érzékenyebb a 

felület változásaira (esetleges vákuumtérbeli szennyez dések adszorpciója), mint az XPS. A 

vákuum elég jó volt ahhoz, hogy az XPS és WFS mérés id tartama alatt a vákuumtérb l a 

felületre adszorbeálódó szennyez k mennyisége elhanyagolható legyen. Az XPS mérések 

során a W4f, O1s és C1s spektrumokat rögzítettem. Az 25. ábrán a W felületen végzett 
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felületi tisztító kezelés során mért W4f XPS fotoelektron spektrumokat láthatjuk, az 

ionporlasztás 0, 3, 8, 15, 22, 28, 38 és 48. perceiben. 

42 40 38 36 34 32 30 28

W felület kötésállapotának változása

ionporlaszás során

W4f
5/2

W4f
7/2

38perc. porl
48perc. porl

28perc. porl
22perc porl.
15perc porl.
8perc porl.
3perc porl.

felület
WWO

3

kötési energia (eV)

25.ábra: A W felületén rögzített W4f fotoelektron spektrum változása a 48perces porlasztási eljárás 

során. Jól látható a WO3 kötésállapotból elemi W kötésállapotba történ  átmenet. 

Az XPS-sel végezhet  kötésállapot analízis el nyös volt annak megállapítására, hogy mi a W 

felület kiindulási kötésállapota, és az hogyan változik a porlasztási id  el rehaladtával. A 

kiindulási W felület kötésállapota alapvet en a WO3 kötésállapothoz áll közel. Az elemi W 

kötésállapota is megjelenik, ami arra utal, hogy a szennyez  réteg vastagsága nem nagy, 

maximum néhány nm. Erre abból lehet következtetni, hogy az elemi W-ból származó W4f 

fotoelektronok képesek áthatolni a felületi oxidon. A mérések tanúsága szerint mialatt az 

ionbombázás és h kezelések alkalmazásával eljutottam az elemi tisztaságú W felületig 4 

különböz  kötésállapot jelenik meg (4 dublett csúcs a W4f5/2 és W4f7/2 spin-pálya csatolás 

miatti felhasadás következtében). Ezek a változások a 26.ábrán követhet k nyomon. 
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III.

IV.

I.

II.

38 36 34 32 30

binding energy(eV)
26.ábra: A W kötésállapot változása csúcsillesztés alapján a porlasztás 0, 3, 15. és 48. 

percében. Az észlelt kötésállapotok: I. – elemi W, II. – WO3, III. – WOx (lásd a szövegben), 

IV. – WC. 

Az elemi W és a WO3 könnyen felismerhet k rendre 30,5eV/32,65eV illetve 

35,1eV/37,25eV-nál [120,158]. A WC 31,8eV/33,9eV-nál jelentkezik, ami mellet egy 

gyengén definiálható újabb kötésállapot is illeszthet , amit WOx-szel jelölök és W 

szuboxidnak nevezek (ez sem a W6+ sem a W4+ oxidáltsági fokkal nem azonosítható). Az 

ehhez tartozó kötési energia 33,1eV/35,3eV  31,1eV/33,3eV között változik a porlasztás 

során. A szuboxid kötési energiája a WO2 irodalmi értékénél (32,5eV/34,7eV) [120] 

0.perc

3.perc

15.perc

48.perc

Kötési energia (eV) 
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magasabb értékr l indul és a WO2 kötési energiája alatti értéken áll meg, x értéke tehát 3 x 1

szerint változik (figyelembe véve, hogy a nagyobb oxidáltsági fokhoz nagyobb kötési energia 

tartozik). A porlasztás bizonyos id pontjában a WOx és WC csúcsok átfednek egymással, a 

WC jelenlétére csak a C1s fotoelektron csúcsból lehet következtetni [165]. A porlasztás során 

a felületi oxid oxigént veszít. Az O1s fotoelektron csúcs alapján a W-hoz kötött oxigén 

530eV-nál figyelhet  meg [158]. A porlasztás kezdeti lépéseiben megjelen  csúcs 532eV 

fölött a felületi oxigéntartalmú szennyez désnek köszönhet  [120], ami 8perc porlasztás után 

már elhanyagolható mértékben t nik fel. 

A 27. ábrán a felület összetételének változását láthatjuk. Az elemi W, a W oxidban 

kötött W, a W oxidban kötött oxigén és a felületre adszorbeált oxigén szennyez  változása 

látható 0-48. perc porlasztási id k el rehaladása során.
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27.ábra: A W felület összetételének változása a 48perces ionporlasztásos kezelés során. 

Közvetlenül a felület alatt, 3perc porlasztás után a W oxidban kötött W mennyisége jelent sen 

megn , ami a felületi C tartalmú szennyez k eltüntetésének köszönhet . 3-22perc porlasztási 

id k között a felület WO3-ban a leggazdagabb, a 22. percnél azonban már az elemi W 

mennyisége is növekszik. A 48. perc után olyan állapotba került a felület, ahol további 

porlasztással nem lehet összetétel változást és további tisztulást elérni. Az oxid eltüntetését a 

kés bbiekben végzett h kezelésekkel tudtam megvalósítani. A porlasztás id tartama alapján 
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0,2nm/perc porlasztási sebességgel számolva a felületi oxid vastagságát 15-20 atomi rétegre 

becsültem (az oxid elvékonyítása 30-45percet vett igénybe). 

A közvetlenül az XPS mérések el tt készített SEES spektrumok láthatók a 28.a) ábrán. 

A számított kilépési munka értékek és a szekunder emisszió változás a  28.b) ábrán szerepel. 
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28.a) ábra:

A W felüelet SEES 

spektrumai 0 (a), 3 (b) 8 

(c), 15 (d), 22 (e) perc 

porlasztási id tartamokat 

követ en.
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28.b) ábra:

A kilépési munka és 

szekunder elektron 

emisszió változása (SEE) 

különböz  vastagságú 

oxiddal fedett W 

felületen.

Az áttekinthet ség kedvéért csak azok a görbék szerepelnek a 28.a) ábrában, ahol egy irányba 

történt a görbék eltolódása, tehát egy irányban változott a kilépési munka. A porlasztás 
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legels  szakaszában a felületi C szennyez dés okozza az alacsony kilépési munkát és magas 

szekunder elektron emissziót. Az 5.-22. perc között mért értékek állnak legközelebb a WO3

elméleti 5,9-6,15eV-os kilépési munkájához [54,55,166,167]. Az utolsó 3 porlasztási lépésben 

a kilépési munka nem változik, az elemi W-nál magasabb értéken megáll, ezzel is 

alátámasztva, hogy a W felülete nem szabadul meg az oxigént l.

Ha a 29.b) ábrán összevetjük a szennyezett W felületen és az adszorbeált oxigénnel fedett 

felületen kapott eredményeket, akkor érdekes következtetésekre jutunk. 
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29.b) ábra:

Kilépési munka és 

szekunder emisszió 

nagysága a teljes 

ionporlasztási és 

h kezelési eljárás során.  

Az ionporlasztás során a 

vízszintes tengely 

id skálát, a h kezelésnél 

különálló h kezelési 

lépést jelent.

Az ionporlasztás és h kezelések során nyert eredményeim azt mutatják, hogy a f ként

WO3 jelleg  szennyez dést tartalmazó ipari minta és az oxigén gázbevezetés során létrehozott 

oxigén fedettség azonos irányban változtatja a W felület kilépési munkáját. Mindkét esetben a 

kilépési munka az elemi W 4,55eV-os kilépési munkájához képest 1,1-1,2eV-tal nagyobb. A 

kilépési munka növekedésével párhuzamosan a szekunder elektron emisszió 3keV elektron 

energia alkalmazásakor csökken. A kilépési munka és szekunder emisszió szimultán változása 

az eredmények alapján evidens. A szekunder emisszió csökkenése a mérések során 200-

300%-ot is elért, tehát a szennyez  felületi réteg által okozott barrier er sen hat (negatívan) az 

emisszióra. A többféle rétegvastagság mellett készült szimultán szekunder emisszió és 

kilépési munka mérések nagyon szemléletesen mutatják a SEE és a kilépési munka szoros 

kapcsolatát. Ez is indokolttá teszi a korábban bemutatott elméleti modell alkalmazását. 
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8. A disszertációhoz kapcsolódó tézispontok listája 

1. (P5) A kilépési munka és szekunder emisszió közötti kapcsolatot különböz  vastagságú 

adszorbeált rétegek esetén az Eckart-féle potenciálbarrier modell segítségével fejeztem ki. A 

szakirodalmi adatokat felhasználva a szekunder elektronok árams r ségére az alábbi 

kifejezést kaptam: 
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ahol e a szabad elektron töltése, me a szabad elektron tömege, C4 konstans, a  paraméter a 

szakirodalom alapján fémek esetén 0,25, Det a detektálás szöge, L az adszorbeált réteg 

vastagsága,  a kilépési munka, B a felületi energiagát magasságát jellemzi. A szekunder 

elektronok árams r ségének kifejezése így explicit módon magában foglalja a felületi 

adszorbeált réteg tulajdonságait (vastagság, energiagát értéke). 

2.a) (P2) Az elektron besugárzás hatására történ  szekunder emisszió változást vizsgáltam 

vékony oxidréteggel borított Si és W felületeken 2,5 10-2A/cm2 besugárzó áram mellett. A 

primer elektron energiát 150-9000eV-ig változtattam. Megállapítottam, hogy oxidréteggel 

fedett W és Si esetében a szekunder elektron áram csökkenése következik be. Az áram 

csökkenése a primer elektron energia függvényében 500-800eV között maximális. A 

szekunder emisszió csökkenés legnagyobb értéke mind W, mind Si esetében eléri a 16% ill. 

18%-ot. Megmutattam, hogy a szekunder emisszió csökkenéssel egyidej leg a kilépési munka 

növekszik, ennek változása szintén 500-800eV között maximális. Si esetében a kilépési 

munka változás maximális értéke 9-10%, W esetében 1% alatti. 

2.b) (P1,P2,K1) A szekunder elektron emissziós tényez  csökkenésének mértéke a szekunder 

elektronok számának növekedését szorosan követi. A szekunder elektronok száma ugyanis 

fémek és félvezet k esetében 250-1000eV között a legnagyobb. A fentiek alapján azt a 

következtetést vontam le, hogy a felületi oxidréteggel fedett fém és félvezet  felületeken a 

szekunder emisszió változás, f  okozói nem a besugárzó-, hanem a szekunder elektronok. 
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3.) (P3) Kilépési munka és szekunder emisszió egyidej  mérését végeztem el adszorbeált 

oxigénnel fedett W-on ultranagy vákuum körülmények között. 510L oxigéngáz bevezetés 

hatására a W felület kilépési munkája 4,55eV-ról 5,7eV-ra n tt, a kilépési munka és az O2

dózis kapcsolata ebben a szakaszban lineáris. Megállapítottam, hogy a tiszta W felületen mért 

szekunder emisszió értékéhez képest az adszorbeált oxigénnel borított W felületen a 

szekunder elektron hozam 200-300%-os csökkenése következett be.  

4.) (P3,P5) A W felületen különböz  O2 dózisok segítségével létrehozott adszorbeált oxigén 

kilépési munkára és szekunder emisszióra gyakorolt hatását az Eckart-barrier modellel 

magyaráztam. Az oxigén fedettség kialakulásával a W felületén egyre magasabb felületi 

energiagát jön létre. Modellszámításokkal igazoltam, hogy a szekunder emisszió változását 

legnagyobb mértékben az adszorbeált réteg által okozott energiagát magassága határozza 

meg. Olyan kifejezést nyertem a szekunder elektronok árams r ségére, amely explicit módon 

tartalmazza a szubsztrát kilépési munkáját és az adszorbeált réteg kilépési munka módosító 

hatását. Képlettel: 
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ahol  az adszorbeált réteg által okozott energiagát transzmissziós függvényének 

meredeksége, Szub a szubsztrát kilépési munkája, Adsz az adszorbeált réteg kilépési munka 

módosító hatása. Látható, hogy a képlet nagyon sok szubsztrát/adszorbeátum anyagpárosítás 

esetén használható. Az általam elvégzett modellszámítások és kísérleti eredmények között jó 

egyezést találtam. 

5.) (P4,K2,K3) Megmutattam, hogy a BaO-dal fedett W felület kilépési munkája kisebb és 

szekunder emissziója ezzel egyidej leg nagyobb a tiszta W-hoz vagy oxidált felület  W-hoz 

képest. A tiszta W felület kilépési munkáját 4,55eV-nak mértem. A BCT emissziós anyagból 

származó BaO-dal borított felület kilépési munkája 3,8eV-nak adódott, miközben a szekunder 

elektron emissziós tényez  40-50%-os növekedését tapasztaltam.  
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9. Az eredmények alkalmazása 

A dolgozatban ismertetett eredmények felhasználásra kerültek az Oktatási 

Minisztérium és a GE Lighting Hungary Rt által támogatott 3/016/2001 NKFP kutatási 

pályázatban (amelynek címe: Magas hatásfokú, hosszú élettartamú, környezetbarát 

nagyintenzitású kisül lámpák kifejlesztése). A dolgozatban bemutatott kísérleti módszer 

alkalmazásra került a SAMSUNG és a BMGE Atomfizika Tanszék között létrejött CRT 

katódkutatási együttm ködésnek.

További, technológiai szempontból fontos eredmények

Tech.1) A SEE spektrumok energia skáláját Au etalon minta 5,1eV-os kilépési munkájához 

rögzítettem. Ennek köszönhet en a kilépési munka pontos értékének jól reprodukálható 

mérésére van mód 0,05eV pontossággal. A kilépési munka mérésével egyidej leg, a SEE 

spektrumok integrálásával a szekunder elektron hozamot mérhet vé tettem. A berendezésen 

végzett fejlesztéseknek köszönhet en a BME Atomfizika Tanszéken elvégezhet  kísérleti 

eljárások skálája b vült.  

Tech.2) A kilépési munka és szekunder emisszió egyszerre befolyásolja a SEE spektrumok 

alakját. A kilépési munka térképeken a kilépési munka és szekunder emisszió változás 

különválasztására az alábbi eljárást javaslom: a minta minden pontjában rögzíteni kell a SEE 

spektrum egy nagyobb szakaszát. Ez alapján meg kell keresni a maximum 30%-ához tartozó 

intenzitást minden pontban. A 30%-os intenzitáshoz tartozó energia és intenzitás adatokat kell 

tárolni számítógép által hozzáférhet  alakban. A kés bbiek során a 30%-os intenzitáshoz 

tartozó kinetikus energia értékek ábrázolása a kilépési munka térképet adja eredményül, a 

30%-os intenzitások ábrázolása pedig egyszer  szekunder emissziós képet ad.  

Tech.3) Kilépési munka és szekunder emisszió egyidej  mérését végeztem el ipari 

körülmények között tárolt és kezelt W minták felületén. Méréseim során tisztáztam, hogy az 

ipari környezetben el forduló, (de tudományos pontossággal nehezen meghatározható 

összetétel ) szennyez  réteg és az adszorbeált oxigén hatása azonos az elektron emisszióra. 

Megállapítottam, hogy mind az ipari szennyez dés, mind az adszorbeált oxigén esetében a W 

felület kilépési munkája 4,55eV-ról körülbelül 5,7eV-ra n  a szekunder elektron hozamban 

pedig 200-300%-os csökkenés következik be.



Vida György PhD értekezés 92

10. A disszertáció tárgyában született tudományos publikációk 

Referált közlemények

P1.) G. Dobos, Gy. Vida, Z.Toth, K. Josepovits, P. Deak: AES investigation of metal-

insulator, Microscopy and Microanalysis, 11, 1-5, 2005

P2.) Gy. Vida, I. Beck, V.K. Josepovits, M. Gy r, P. Deák: Electron beam induced secondary 

emission changes investigated by work function spectroscopy, Appl. Surf. Sci Vol 227/1-4 

pp 87-93, 2004
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K3.) Ildikó Beck, György Vida, Electron emission properties of tungsten electrodes measured 

by work function spectroscopy, Spring conference for Hungarian PhD students, Sopron, 

Hungary, 19-22. May 2003  
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E3.) Zs. Makkai, B. Pécz, Gy. Vida, P. Deák, TEM characterization of epitaxial 3C-SiC 
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E4.) Kovách G., Csorbai H., Radnóczi Gy. Z., Vida Gy., Pászti Z., Pet  G. and Karacs A.: 
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Mater. Sci. Forum, Vol.414, p.127, 2003   
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CO Heat Treatment of Oxidized Silicon,
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Carbon diffusion through SiO2 from a hydrogenated amorphous carbon layer and 

accumulation at the SiO2/Si interface,

Japanese J. of Appl. Phys., 40, 2197-2200, 2001  

E7.) Csongor Suba, Krisztina Kovács, Gábor Kiss, György Vida, Norbert Velich, Lajos 

Kovács, Bence Kádár and György Szabó: Study of the interaction between Ti based 

osteosynthesis plates and the human organism by XPS, SIMS and AES methods 

Submitted to Smart Materials and Structures 
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El adás

EE1.) Gyorgy Vida: Isolated SiC nanocrystals in SiO2, Solid State Seminar, Fall season,  

The University of California at Berkeley, College of Engineering, Oct. 14. 2005

Egyéb, nem referált közlemények

EK1.) Zs. Makkai, B. Pécz, Gy. Vida, P. Deák, TEM characterization of epitaxial 3C-SiC 

grains on Si (100) and Si (111), XIII. Microscopy on semiconducting materials, 

Cambridge, England, 2003 

EK2.) Zs. Makkai, Gy. Vida,, Josepovits KV, Pongracz A, Barsony I, B. Pécz P. Deák, 

Electron microscopy of SiC nanocrystals, European Microscopy Congress, Antwerpen,

Belgium, 2004, Conf. Proc: Vol. II p.191-192, 2004 

EK3.) Vida György, Suba Csongor, Peth  László, Properties of anodic TiO2 covered oral 

implants as measured by surface analytical methods, Spring conference for Hungarian PhD 

students, Sopron, Hungary, 19-22. May 2003 

EK4.) Cs. Suba, N. Velich, Gy. Vida, Gy Szabó, In vitro study of TiO2 coated osteosynthesis 

implants by XPS and SIMS, Scientific meeting for PhD students, Semmelweis University, 

Budapest, Hungary, 10-11. April 2003 

EK5.) Kovách G., Csorbai H., Radnóczi Gy. Z., Vida Gy, Pászti Z., Pet  G. and Karacs A.

Properties of laser ablated amorphous carbon layer, 10th European Conference on Diamond, 

Diamond-like Materials, Carbon Nanotubes, Nitrides and Silicon Carbide, Porto 2000 
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12. Köszönetnyilvánítás 

Ezúton szeretném kifejezni hálámat és megbecsülésemet mindazon személyek irányába, akik 

hozzájárultak a disszertációm elkészüléséhez.  

A szakmai területen nyújtott segítségért és a konzultációk során nyújtott folyamatos baráti 

támogatásért köszönettel tartozom Vargáné dr Josepovits Katalinnak és Dr Gy r Miklósnak. 

Köszönöm Dr. Kiss Gábornak a témavezet ként nyújtott ösztönzéseit.

Köszönettel tartozom Dr. Deák Péternek, Dr. Giber Jánosnak, Dr. Holló Sándornak és Dr. 

Csapody Miklósnak, hogy lehet vé tették, hogy munkámat az Aschner ösztöndíjrendszer 

keretein belül meg tudjam valósítani. 

Köszönöm a Pro Progressio Alapítvány által nyújtott egyéves doktori ösztöndíjat, melynek 

segítségével be tudtam fejezni a disszertáció megírását. 

A mindennapi mérések kivitelezésében való együttm ködésért és a vizsgálataimhoz 

szükséges eszközök biztosításáért szeretném kifejezni hálámat az Atomfizika Tanszék 

Felületfizika Labor vezet inek és személyzetének, és a GE Hungary Tungsram 

munkatársainak, Dr. Kocsányi Lászlónak, Goldgruber Györgynek, Késmárkiné Szabó 

Katalinnak, Tóth Zoltánnak, Dobos Gábornak és Beck Ildikónak. 

Köszönöm szüleimnek a kitartó munkát, mellyel hozzájárultak a képzésemhez.  

Hálás vagyok feleségem mindennapi támogatásáért és türelméért. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth 2
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


