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Krzysztof Wieteska: Rentgenowskie obrazy dyfrakcyjne monokryształów implantowanych
lekkimi jonami wysokoenergetycznymi. W pracy badane są rentgenowskie obrazy dyfrakcyjne
uzyskiwane w monokryształach krzemu i arsenku galu implantowanych wysokoenegetycznymi
protonami i cząstkami alfa. Przeprowadzono analizę różnych modeli głębokościowego
rozkładu zmiany odległości międzypłaszczyznowej i wykazano, że wyniki doświadczalne
można zinterpretować jakościowo poprawnie przyjmując przybliżenie rozkładu
głębokościowego zmian stałej sieci przez rozkład wakansów uzyskiwany z obliczeń metodą
Monte-Carlo z teorii Biersacka-Zieglera. Większość eksperymentów rentgenowskich
wykonano przy użyciu promieniowania synchrotronowego ze szczególnym uwzględnieniem
metod topografii przekrojowej. Opracowano oryginalną metodę wyznaczania zasięgu jonów
za pomocą synchrotronowej odbiciowej topografii przekrojowej. Wykryto i zinterpretowano
szereg nowych efektów interferencyjnych ważnych z punku widzenia zastosowań teorii
dyfrakcji do badań realnej struktury warstw impiantowanych.

Krzysztof Wieteska: X-ray Diffraction Patterns of Single Crystals Implanted with High-Energy
Light Ions. X-ray diffraction patterns of silicon and gallium arsenide single crystals implanted
with high-energy protons and a-particles were studied. A various models of lattice parameter
changes were analysed. The agreement between the simulation and experiment proves that the
lattice parameter depth-distribution can be assumed to be proportional to vacancy distribution
obtained using the Monte-Carlo method from the Biersack-Ziegler theory. Most of the X-ray
experiments were performed using synchrotron source of X-ray radiation in particular in the
case of back-reflection and transmission section topographic methods. The new method of
direct determination of the implanted ion ranges was proposed using synchrotron radiation
back-reflection section topography. A number of new interference phenomena was revealed
and explained. These interferences are important in the applications of diffraction theory in
studying of the real structure of implanted layers.
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1. CEL PRACY

Wśród wielu metod badawczych analiza krzywych dyfrakcyjnych i rentgenowska
topografia dyfrakcyjna znajdują zastosowanie w badaniach kryształów implantowanych
jako cenne narzędzia charakteryzacji materiałów monokrystalicznych.

Obraz dyfrakcyjny - krzywa odbić lub topogram - powstaje jako odwzorowanie
stanu sieci w krysztale. A zatem, badając obrazy dyfrakcyjne, badamy stopień
doskonałości sieci i dopiero pośrednio można stąd wnioskować o przyczynach
wywołujących obserwowaną deformację. W wielu przypadkach rodzaj deformacji sieci
jest dobrze opisywany przez isniejące teorie, np. pola naprężeń wokół dyslokacji lub
dobrze określone błędy ułożenia, wtedy badania rentgenowskie skoncentrowane są
raczej na badaniu zjawisk dyfrakcyjnych i symulacji teoretycznej obrazów
doświadczalnych. Z praktycznego punktu widzenia prace takie poszerzają możliwości
identyfikowania określonych defektów struktury kryształu. W sytuacji, gdy rodzaj
deformacji sieci nie jest do końca ściśle określony, można symulować teoretyczne obrazy
dyfrakcyjne przyjmując różne modele podejrzewnego uszkodzenia i poprzez
porównywanie z wynikami doświadczalnymi dochodzić do modelu, który w najlepszy
sposób opisze realną strukturę kryształu.

W pracy przedstawione są najważniejsze wyniki zastosowania rentgenowskich
metod dyfrakcyjnych do badań monokryształów implantowanych lekkimi jonami
wysokoenergetycznymi. Zastosowano implantację o zasięgu jonów porównywalnym z
głębokością penetracji promieniowania rentgenowskiego w materiale, co w wielu
przypadkach umożliwiało bezpośrednią wizualizację warstw o różnym stopniu
doskonałości sieci, zarówno w obrazach doświadczalnych, jak i teoretycznych. Praca
była prowadzona w dwóch aspektach - badań zjawisk dyfrakcyjnych i realnej struktury
kryształu po procesie implantacji.

Celem pracy było zastosowanie nowych podejść w użyciu metod dyfrakcji
promieniowania rentgenowskiego do badań kryształów implantowanych, zwłaszcza
przy szerokim wykorzystaniu szczególnych właściwości promieniowania
synchrotronowego, oraz głębsze poznanie efektów dyfrakcyjnych i ich wykorzystanie do
odwzorowania deformacji sieci.

Spośród ważniejszych wyników należy wymienić opracowanie metody
bezpośredniego wyznaczania zasięgu jonów, w wyniku zastosowania topografii
przekrojowej odbiciowej, oraz wykrycie i zinterpretowanie nowych zjawisk
interferencyjnych. Elementem kluczowym było zastosowanie promieniowania
synchrotronowego, które umożliwiło potwierdzenie zjawisk wykrytych wcześniej przez
autora przy wykorzystaniu klasycznych źródeł promieniowania rentgenowskiego i ich
interpretacji, wskazało nowe możliwości badania stanu kryształów implantowanych oraz,
jak wspomniano, umożliwiło wykrycie szeregu nowych zjawisk interferencyjnych.



Przedstawione w niniejszej pracy badania dotyczą istotnych efektów, jakie
wywołuje proces implantacji jonów do kryształów, a mianowicie:
• makroskopowej deformacji kryształu,
• istnienia szeregu warstw o różnym stopniu doskonałości sieci,
• deformacji tetragonalnej poszczególnych warstw,
• powstania głębokościowego rozkładu zmiany parametru sieci.

Jako przykład rezultatów w aspekcie badania makroskopowej deformacji
kryształu przedstawiono obraz wywoływany przez sferyczną deformację całej próbki,
objawiającą się w postaci obrazu zebry oraz interesujący, w sensie otrzymanego
topograficznego obrazu w fali płaskiej, przypadek sferycznej deformacji samego obszaru
implantowego. Sekwencję warstw o różnym stopniu doskonałości wykazano na
topogramach przekrojowych odbiciowych. Deformację tetragonalną pokazano w sposób
bezpośredni, wraz z możliwością oszacowania zmiany odległości międzypłaszczyznowej
w kierunku prostopadłym do powierzchni próbki, na topogramach przekrojowych
odbiciowych i transmisyjnych dla GaAs. Deformację tę wykazano również przez
uzyskanie dodatkowych kontrastów, w topografii przekrojowej odbiciowej, w refleksach
zabronionych dla krzemu implantowanego protonami, co potwierdzono przez oryginalne
wykorzystanie techniki zdjęć mikro Lauego.

Istotnym elementem pracy było systematyczne sprawdzenie, jaki rozkład
deformacji głębokościowej prowadzi do najlepszej zgodności obrazów dyfrakcyjnych
teoretycznych i doświadczalnych. Intencją było, aby zastosować model możliwie
najprostszy, wprowadzający najmniejszą ilość parametrów. Wychodząc od najprostszego
modelu bikrystalicznego stwierdzono ostatecznie, że wszystkie obserwowane zjawiska
interferencyjne dają zgodność jakościową z obrazami teoretycznymi przy założeniu, że
profil głębokościowej zmiany parametru sieci jest proporcjonalny do rozkładu wakansów
uzyskanego z rachunków metodą Monte-Carlo.

Praca prezentuje również szereg nowych zjawisk interferencyjnych m. in.:
• prążki interferencyjne w obrazach przekrojowych odbiciowych dla próbek płaskich,

związane z niejednorodnością dawki jonów,
• rozległe skomplikowane obrazy interferencyjne w topogramach przekrojowych

odbiciowych dla kryształów wygiętych,
• prążki interferencyjne dla przypadku głębokiej implantacji w topogramach

przekrojowych transmisyjnych.
Oryginalnym zastosowaniem dyfrakcyjnych technik rentgenowskich z

wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego do badań warstw implantowanych
było wykorzystanie odbiciowej topografii przekrojowej oraz techniki odbiciowej mikro
Lauego.

Część prezentowanych wyników została opublikowana w artykułach i
materiałach konferencyjnych [68,70,93,94,98,99,102,105,106], część przedstawiono po
raz pierwszy.



W pracy przedstawiono najważniejsze wyniki badań prowadzonych przez autora
w Instytucie Energii Atomowej w Świerku oraz w laboratorium promieniowania
synchrotronowego HASYLAB w ośrodku DESY w Hamburgu.

2. WPROWADZENIE

2.1. Rentgenowska topografia dyfrakcyjna

Topografia rentgenowska jest metodą badawczą, która odwzorowuje pewną objętość lub
warstwę przypowierzchniową kryształu. Oparta jest na fotograficznej rejestracji różnicy
natężeń wiązki rentgenowskiej odbijanej przez doskonałe części kryształu i obszary sieci
zaburzonej. Kryształ doskonały odwzorowuje się w postaci jednorodnego zaczernienia
materiału fotograficznego, natomiast w przypadku kryształów realnych możemy
obserwować zmiany natężenia wiązki wywołane lokalnymi zmianami stałej sieci i
zmianami orientacji płaszczyzn odbijających. W szczególności zmiany takie są związane
z charakterystycznymi polami naprężeń defektów krystalograficznych.

W zastosowaniu pozostaje kilka wariantów rentgenowskie topografii
dyfrakcyjnej, różniących się typem występującego kontrstu. Najczęściej spotykane
najważniejsze dwa rodzaje kontrastu to kontrast ekstynkcyjny i kotrast dylatacyjno-
orientacyjny wynikający ze zmiany kąta Bragga wywołanej składową dezorientacji w
płaszczyźnie dyfrakcji i zmianą odległości międzypłaszczyznowej. W metodach
topograficznych mogą być ujawniane również różne typy prążków interferencyjnych.

Zasady odbiciowej topografii rentgenowskiej zostały zaproponowane przez
Berga [1], Barretta [2] i Schulza [3]. W metodzie Berga-Barretta wykorzystywane jest
promieniowanie charakterystyczne z ogniska liniowego. Uzyskuje się zdolność
rozdzielczą rzędu kilku mikrometrów. Możliwość odwzorowywania tą metodą
pojedynczych dyslokacji wraz z określeniem wektora Burgersa przedstawiona została
przez Newkirka [4]. Schulz wykazał przydatność zastosowania promieniowania ciągłego
ze źródła punktowego do badań wzajemnej dezorientacji ziaren w kryształach. Metoda
oscylującego filmu została zaproponowana przez Auleytnera [5]. W tej metodzie wiązka
rentgenowska promieniowania charakterystycznego ze źródła punktowego przechodzi
przez wąską szczelinę i pada na kryształ, który może oscylować w sprzężeniu z filmem.
Metodę tę zastosowano do badania struktury mozaikowej, granic niskokątowych i
gęstości dyslokacji [6-8]. Guinier i Tennevin [9] zastosowali wiązkę promieniowania
ciągłego ze źródła punktowego do badania realnej struktury kryształów w geometrii
transmisyjnej.

Najbardziej rozpowszechnioną metodą, wykorzystującą lampę rentgenowską jako
źródło promieniowania, jest transmisyjna metoda Langa [10,11]. Szerokość wiązki
padającej jest tu ograniczona nawet do kilku mikrometrów. Przy nieruchomym krysztale
jest to tzw. metoda przekrojowa, przy przemieszczającym się krysztale i sprzęgniętym z



nim filmem - metoda projekcyjna, odwzorowująca wnętrze dużych partii kryształu o
grubości odpowiadającej możliwościom uzyskania zarejstrowanych na materiale
fotograficznym wiązek przechodzących. Geometrię przekrojowej topografii Langa
można stosować również w przypadku odbiciowym. Wykorzystywano ją jednak bardzo
rzadko ze względu na bardzo małe, a tym samym trudno rejestrowalne natężenia
obrazów interferencyjnych, zdominowanych przez odbitą wiązkę pierwotną [12-16].

Metody topograficzne w fali płaskiej, zapoczątkowane w latach pięćdziesiątych,
[21-24] wykorzystują układy wielokrystaliczne. Wiązka rentgenowska jest kolimowana
przez odbicie braggowskie od monochromatora. Badany kryształ ustawiany jest w
położeniu kątowym na jednym ze zboczy krzywej odbić. Na ogół stosuje się tzw. układ
bezdyspersyjny, w którym kąt Bragga jest jednakowy dla próbki i monochromatora.
Czułość metody można powiększać zmniejszając szerokość krzywej odbić przez
zastosowanie odbić asymetrycznych. Układy wielokrystaliczne wykorzystywane są
głównie do precyzyjnych rejestracji krzywych odbicia. Możliwości pomiarowe osiągają
zdolność wyznaczania Ad I d «10~8 -10~9 [25]. W ostatnich latach metoda znalazła
zastosowanie w układach dyfraktometru wysokorozdzielczej [26,27].

Nieco inną techniką jest rentgenowska topografia interferencyjna. Wykorzystuje
ona mechanizm powstawania obrazów moire i również jest bardzo czułym narzędziem
badania defektów i cech kryształów o wysokim stopniu doskonałości. Ogólnie można
wyróżnić dwa rodzaje tej metody: układ zaproponowany przez Bonsego i Harta [17],
gdzie cały interferometr jest wycięty z jednego monokryształu, oraz układ Bradleya i
Langa [18], w którym na interferometr składają się oddzielne kryształy. Lokalne zmiany
orientacji sieci i odległości międzypłaszczyznowej powodują powstawanie odpowiednich
prążkowych obrazów dyfrakcyjnych, nazywanych orientacyjnym i dylatacyjnym, zgodnie
z modelem optycznym opisanym w pracy [19]. Inną ważną własnością techniki obrazów
moire jest możliwość precyzyjnych pomiarów czynnika rozpraszania i absolutnego
pomiaru stałej sieci z dużą dokładnością [20].

Należy również odnotować metody topograficzne wykorzystujące dyfrakcję
poślizgową, która oferuje unikalne możliwości głębokościowej analizy cienkich warstw
przypowierzchniowych w zakresie od kilkudziesięciu nanometrów do mikrometra
[28-35].

2.2. Zastosowanie promieniowania synchrotronowego do badań rentgenowskich

Rozwój techniki akceleratorowej i pojawienie się synchrotronów wysokoenerge-
tycznych i pierścieni magazynujących, emitujących promieniowanie elektromagnetyczne
w szerokim zakresie energii, w tym w zakresie dogodnym do wykorzystania w dyfrakcji
na kryształach, spowodował dalszy, gwałtowny rozwój metod rentgenowskich, także
metod topograficznych, odwzorowujących realną strukturę kryształu. W rentgenowskich
badaniach dyfrakcyjnych promieniowanie synchrotronowe zastosowano pierwszy raz



w 1971 r. [36], a pierwsze synchrotronowe topogramy rentgenowskie otrzymano w roku
1974 [37].

Promieniowanie synchrotronowe charakteryzuje się szeregiem własności
istotnych dla badań strukturalnych, także topograficznych, umożliwiających znaczne
poszerzenie pola badań i rozwój nowych metod.

Natężenie

Natężenie promieniowania synchrotronowego jest 103 - 104 razy wyższe od
uzyskiwanego z najlepszych lamp rentgenowskich. Typowy czas naświetlania topogramu
projekcyjnego przy wykorzystaniu źródeł klasycznych wynosi od kilku minut do
kilkudziesięciu godzin. Te same eksperymenty robione przy zastosowaniu
promieniowania synchrotronowego wymagają czasów naświetlania krótszych o kilka
rzędów wielkości - często znacznie poniżej jednej sekundy w standardowych
doświadczeniach topograficznych, aż do milisekund w przypadkach specjalnych. W
strukturalnych badaniach protein już w 1994 r. w ESRF otrzymano obrazy Lauego przy
czasie ekspozycji kilkudziesięciu pikosekund [38]. Wysokowydajne źródła
synchrotronowe umożliwiły użycie innych typów detektorów i systemów bezpośredniej
wizualizacji telewizyjnej obrazu rentgenowskiego [39]. Umożliwiają również
przeprowadzenie eksperymentów dynamicznych in situ [40-43]. Wysokie natężenie
wiązki promieniowania pozwala swobodnie stosować układy wielokrystaliczne [44] i
tworzyć interesujące układy optyczne, np. monochromator fali płaskiej [45], do
otrzymywania wiązki o zadanej rozbieżności kątowej i szerokości spektralnej.

Szerokość spektralna

Promieniowanie synchrotronowe charakteryzuje się dużym zakresem spektralnym
długości fali [46] z szerokim maksimum blisko tzw. krytycznej długości fali określonej
jako

gdzie R jest promieniem toru, a E energią kinetyczną cząstki poruszającej się w
synchrotronie. Zakres długości fali zamyka się na ogół w granicach 0,1 -r 2,5 A, jest
zatem bardzo dogodny do prowadzenia rentgenowskich eksperymentów dyfrakcyjnych.
Ogólnie biorąc, przedział 0,1 H- 6 A daje praktycznie pełną możliwość wykonywania
topogramów przy użyciu dowolnie wybranej długości fali.



Polaryzacja

Promieniowanie synchrotronowe jest spolaryzowane w płaszczyźnie orbity cząstki.
Własność ta otwiera nowe możliwości eksperymentów wykorzystujących spolaryzowaną
wiązkę rentgenowską. Zmieniając płaszczyznę padania można zmieniać stan polaryzacji
promieniowania. Można również otrzymać promieniowanie spolaryzowane eliptycznie
poprzez użycie poziomej szczeliny wybierającej w kierunku pionowym promieniowanie
spoza płaszczyzny orbity. Można prowadzić badania z wiązką spolaryzowaną kołowo
[47,48,] potrzebną np. w eksperymentach magnetycznych.

Kolimacja

Geometria źródeł synchrotronowych jest również zdecydowanie korzystna do badań
topograficznych. Wiązka jest kolimowana w sposób naturalny. Typowa wartość
rozbieżności wiązki w zakresie długości fali 0,1 - 2 A wynosi 0,1 mrad. Ze względu na
mały efektywny wymiar źródła i duże odległości między źródłem i próbką wynoszące
20 - 100 m można uzyskiwać geometryczną zdolność rozdzielczą rzędu 1 u.m dla dużych
fragmentów próbki. Cenną zaletą synchrotronowych doświadczeń topograficznych jest
możliwość powiększania odległości pomiędzy próbką i detektorem, co pozwala na
użycie dodatkowego sprzętu formującego środowisko próbki jak, magnesy, piece,
urządzenia do wprowadzania naprężeń, wysokich ciśnień itd. [49-51].

Struktura czasowa (impulsowość)

Cząstki poruszające się w synchrotronie są grupowane w ściśle zdefiniowane w czasie
impulsy o częstotliwości rzędu megaherzów. Parametrami stałymi są długość impulsu i
okres cyrkulacji cząstek. Parametrem zmiennym jest ilość zmagazynowanych grup
cząstek. W czasie eksperymentów prowadzonych przez autora synchrotron DORIS
pracował przy długości impulsu 150 ps i okresie cyrkulacji 960 ns. Biorąc pod uwagę
możliwość magazynowania od 1 do 480 paczek cząstek otrzymuje się odległość czasową
pomiędzy impulsami od 2 do 960 ns. Impulsowość promieniowania umożliwi zatem
przeprowadzenie topograficznych doświadczeń stroboskopowych, o ile uda się
dokładnie zsynchronizować częstotliwość badanego procesu z podaną wyżej
częstotliwością impulsów promieniowania synchro tronowego. Doświadczenia takie
prowadzono dla fal akustycznych w kryształach [52-57]. Powstawanie kontrastów
rentgenowskich odpowiadających maksimom i minimom fali przemieszczającej się po
powierzchni kryształu wyjaśniono i symulowano teoretycznie, zakładając odbicie Bragga
przybliżone przez zwierciadlane odbicie cząstki od powierzchni kryształu
zdeformowanej do postaci fali. Wyniki symulacji były zgodne z eksperymentem. Użyty
model nie był jednak zastrzeżony tylko dla dyfrakcji wiązki rentgenowskiej, powinien
więc mieć zastosowanie również dla inych zakresów długości fali. Graeffwraz z autorem



wykonali doświadczenia stroboskopowe w widzialnym zakresie długości fali
promieniowania synchrotronowego [58].

Wymienione powyżej cechy promieniowania synchrotronowego wykazują, jak
bardzo jest ono przydatne do topograficznych badań rentgenowskich. Należy nadmienić,
że specyfiką badań w wiązce białej jest możliwość szybkiej realizacji wielu stosunkowo
prostych eksperymentów. Wykonując zdjęcia Lauego otrzymuje się od razu układ
topogramów dla różnych długości fali i różnych wektorów dyfrakcji. Metoda ta ma
jednak szereg ograniczeń.

Szeroki zakres długości fali powoduje, że pojedynczy obraz tworzony jest ze
wszystkich rzędów odbicia braggowskiego dla danego układu płaszczyzn sieciowych.
Zaczernienie emulsji fotograficznej jest wywoływane przez podstawową długość fali i
wyższe harmoniczne, jest więc całkowane po wszystkich długościach fali ulegającej
odbiciu [37,59]. Natężenie dla danego odbicia może być zapisane następująco:

1
i 2

sin2 OK/J mc2 nV
(2)

gdzie C jest współczynnikiem polaryzacji wynoszącym 2 cos Ą w płaszczyźnie poziomej

i 1 dla odbicia w płaszczyźnie pionowej, P{X) jest rozkładem spektralnym, Fh jest

czynnikiem struktury, e2/mc2 jest klasycznym promieniem elektronu, a Fjest objętością
komórki elementarnej. Współczynniki Y^-ń-k^ 7h = ^'^h s ^ kosinusami
kierunkowymi dla promienia padającego i odbitego. Natężenie wiązki dającej obraz
dyfrakcyjny w postaci zaczernienia filmu jest dane jako:

gdzie / = 1,2,3.... wskazują rzędy odbicia, Ea i Ee są współczynnikami absorpcji
powietrza i kryształu, a Bt(Xt^ wskazują czułość emulsji fotograficznej dla różnych

długości fali.
Wspomniane wyżej występowanie dodatkowych harmonicznych może być

poważnym utrudnieniem w badaniach w wiązce białej, powodującym np. nakładanie się
systemów prążków interferencyjnych. Istnieje kilka sposobów eliminowania wyższych
rzędów odbicia, np. zastosowanie monochromatora z wielokrotnym odbiciem, przy
czym jedno z nich jest odbiciem asymetrycznym [60], lub poprzez lekkie odstępstwo od
kąta Bragga pomiędzy dwoma odbiciami symetrycznymi [61]. Metody te wymagają
jednak użycia układów wielokrystalicznych i traci się, niestety, zalety topografii białą
wiązką, w tym również tę niebagatelną, czyli prostotę układu eksperymentalnego.
Bardzo dobrym rozwiązaniem technicznym odcięcia energii przewyższających pewien



próg byłoby zastosowanie całkowitego odbicia optycznego wiązki rentgenowskiej
poniżej kąta krytycznego. Użycie lustra miałoby również tę dodatkową zaletę, że w
dużym stopniu rozwiązany byłby problem grzania się próbki. Autor uczestniczył w
testowaniu najlepszych dostępnych luster ze szkła i niklu - zawsze obserwowano
niejednorodności obrazu wiązki odbitej, na ogół w postaci poziomych prążków,
wynikających z ogniskowania promieniowania przez nierówności powierzchni.

Na podstawie wzorów zawartych w pracy [55] można oszacować rozmiary
nierówności powierzchni lustra, które spowodują zauważalne niejednorodności wiązki
odbitej:

DF =
A2 sinO

Zna
(4)

gdzie DF jest odległością ogniskową dla sinusoidalnej nierówności o okresie A i
amplitudzie a, 0 - kątem padania wiązki rentgenowskiej na lustro. Dla DF równego
200 mm i typowej wartości kąta 0 - 0,5° otrzymuje się wartości a podane w tabeli I.
Odpowiednie wartości odległości prążków na filmie (b) są podane w ostatniej kolumnie
tabeli. Widać więc, że wymagania dotyczące gładkości lustra są w tej sytuacji
ekstremalne. Odległości obserwowanych prążków zawierały się w przedziale 5 um - 30
\xm, przeważnie jednak w granicach 5 urn - do 10 um.

Tabela 1

A

100 |um
300 urn

1 mm
3 mm

a

0,05 A
0,45 A

5A
45 A

DF

200 mm
200 mm
200 mm
200 mm

b

0,9 [im
2,6 um
8,7 um
26 um

Pewnym kompromisem pomiędzy układem wielokrystalicznym a topografią białą
wiązką jest metoda podwójnego, oscylującego monochromatora, zaproponowana i
przetestowana przez Graeffa i autora [62], która pozwala oświetlić próbkę
promieniowaniem w zakresie energii od 2 do 20 keV. Metoda to została dalej rozwinięta
przy źródle synchrotronowym w ESRF [63].



3. OBRAZY DYFRAKCYJNE MAKROSKOPOWEJ DEFORMACJI
KRYSZTAŁÓW IMPLANTOWANYCH

3.1. Kontury jednakowej dezorientacji

Kryształy zdeformowane makroskopowo, o promieniach krzywizny - lokalnych lub w
skali całego kryształu - rzędu kilkudziesięciu do kilkuset metrów, wykazują w topografii
w fali płaskiej charakterystyczne zaczernienia pewnych partii topogramu, które
przemieszczają się ze zmianą kąta ustawienia próbki [24, 64-66]. Z obrazów tych łatwo
wyznacza się mapy jednakowej dezorientacji przy ewentualnym uwzględnieniu udziału
zmiany parametru sieciowego. Ponieważ w wielu przypadkach obrazy te mają kształt
przesuwających się ze zmianą kąta dość wąskich pasm, w odniesieniu do nich przyjęło
się w literaturze określenie "obrazy zebry" (zebra patterns).

W przypadku badania warstw implantowanych wykorzystanie metody obrazu
zebry należy odnotować o tyle, o ile w danym eksperymencie czy w badanej próbce
istotna jest znajomość makroskopowego rozkładu naprężeń, dezorientacji lub promienia
krzywizny całego kryształu. Efekt ten wart jest odnotowania, ponieważ wygięcie próbki
występuje bardzo często w procesie implantacji.

W przypadku gdy okrągły obszar implantowany umiejscowiony jest w centrum
niezbyt grubej okrągłej próbki, można oczekiwać, że po procesie implantacji płaski
kryształ podłożowy zostanie wygięty sferycznie w części centralnej. Deformację taką
zaobserwowano w kryształach implantowanych dużymi energiami do dawek ~ 101 7 cm"
2 [67,68]. W przedstawianym przykładzie charakterystyczną cechą kryształów krzemu
implantowanych protonami o energii 9 MeV było znaczne wygięcie większej części
próbki. Reprezentatywna seria topogramów dwukrystalicznych przedstawiona jest na
rys. 1.

Na każdym topogramie widoczna jest stosunkowo wąska linia "zebry"
odpowiadająca odbiciu w danym położeniu kątowym na krzywej odbicia. Promień
krzywizny wyznaczony z szerokości pasma i jego położenia dla różnych pozycji
kątowych wahał się w granicach od 30 m do 50 m. Obszar implantowany o średnicy 2
cm nie wykazywał osobnego widocznego kontrastu. Kształt pasm na topogramach
zmienia się od prostego, lekko poszerzonego na krańcach próbki, aż do prawie
zamkniętych konturów dla pozycji kątowych dalekich od maksimum odbicia. Takie
zachowanie się kontrastu wskazuje na silniejsze wygięcie w środkowej części próbki,
podczas gdy jej brzegi pozostają prawie płaskie. Charakter obserwowanego kontrastu był
niezależny od położenia azymutalnego próbki względem wektora dyfrakcji, co wskazuje
na osiową symetrię deformacji.

W opisywanym przypadku stwierdzono, że części kryształu znajdujące się od
strony wiązki padającej promieniowania rentgenowskiego były odwzorowywane na
topogramie dla mniejszych kątów padania, co oznacza, że próbka była wypukła od
strony implantowanej. Topogramy dwukrystaliczne wykonane dla nie implantowanej



strony próbki wykazują kontrasty o podobnym charakterze, co wskazuje, że źródłem
tych kontrastów jest głównie wygięcie całego kryształu.

Interesującą odmianę takiego kontrastu zaobserwowano w tych samych
kryształach, poddanych wygrzewaniu termicznemu lub elektronowemu po procesie
implantacji. Obserwację tę podano w pracach [68, 69], wskazując na gwałtowną zmianę
deformacji kryształu po przekroczeniu temperatury wygrzewania wynoszącej 600° C.
Charakter zmiany przedstawiony jest na rys. 2. W pobliżu maksimum krzywej
podwójnego odbicia nie implantowana część kryształu odbija wiązkę rentgenowską w
zakresie zbliżonym do kryształu idealnego. Zasadnicza zmiana widoczna jest natomiast
dla części implantowanej. W pobliżu maksimum krzywej odbicia dyfrakcja zachodzi
jedynie dla bardzo wąskiej części obszaru implantowanego jednocześnie z partiami nie
implantowanymi. W pewnej odległości kątowej od maksimum widoczny jest tylko
zamknięty, półkolisty, bardzo ostry kontur. Średnica tego konturu maleje wraz ze
wzrostem odległości kątowej przy czym, podobnie jak w opisanym przypadku próbki
niewygrzewanej, obszary leżące bliżej wiązki padającej są odwzorowywane dla
mniejszych kątów.

i i

Rys 1 Topogramy dwukrystaliczne dla promieniowania CuK^ kryształu krzemu o grubości
1,6 mm, implantowanego protonami o energii 9 MeV; a - e strona implantowana,
odległość kątowa poszczególnych zdjęć wynosi 3 sekundy kątowe przy maksimum
odbicia dla topogramu3, ustawienie spektrometru (511, -333), a' - d - strona nie
implantowana - ustawienie spektrometru (333, -333), pozycje kątowe: a' - (-13"),
b' - (-3"), ć - maksimum, d'- (+4,5").
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Opisany powyżej topograficzny obraz dyfrakcyjny wskazuje na to, że po procesie
wygrzewania deformacja kryształu implantowanego zmieniła się w istotny sposób: od
wygięcia całej próbki do bardzo silnej deformacji przede wszystkim części
implantowanej. Fakt ten potwierdzono poprzez przeprowadzenie symulacji teoretycznej
obserwowanego kontrastu [68]. Przyjęto, że warstwa powierzchniowa kryształu
zdeformowana jest w kształcie krzywej Gaussa i wyznaczano kontury jednakowego
odstępstwa od warunku Bragga. Przyjmując płaszczyzny odbijające jako równoległe do
funkcji

Rys. 2. Seria topogramów dwukrystalicznych kryształu krzemu wygrzewnego po
implantacji protonami do temperatury 600° C. Ustawienie spektrometru (111, -
111), promieniowanie CuK^. Poz>'cje kątowe poszczególnych topogramów różnią
się o 2 minuty kątowe.

(5)

gdzie r jest współrzędną radialną, er profilem Gaussa i Ą współczynnikiem
proporcjonalności, można zapisać zmianę warunku odbicia A©± spowodowaną zmianą
orientacji płaszczyzn w funkcji promienia r mierzonej od prostopadłej do płaszczyzny
dyfrakcji jako:
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Wygięcie płaszczyzn odbijających powoduje również zmianę warunku odbicia
spowodowaną zmianą odległości międzypłaszczyznowej, która również będzie miała
symetrię radialną. Jest ona proporcjonalna do lokalnej krzywizny, która wyraża się jako
proporcjonalna do drugiej pochodnej funkcji u(r}:

Ad
(7)

Całkowita zmiana kąta Bragga wyniesie:

d

= ^ - 4
Ar2 "i ( r2 '

- A2tgQ + -2-j-tg® exp -
a ) v 2(T .

(8)

Kontury całkowitej zmiany kąta Bragga obliczone według (8) dla dwóch różnych
wartości stosunku A]/A2 są przedstawione na rys. 3. Są one jakościowo dobrze zgodne z
kontrastami widocznymi na topogramach rentgenowskich. Zależność od stosunku Aj/A2
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Rys. 3. Symulacja obrazu dwukrystalicznego dla warstwy przestrzelonej wygiętej wzdłuż
krzywej Gaussa. Każdy pierścień odpowiada wąskiemu obszarowi, o danym
odchyleniu kątowym od kąta Bragga, na co wskazuje różny stopień szarości
wydruku: a - udział zmiany odległości międzypłaszczyznowej w zmianie kąta
odbicia jest niewielki, b - wprowadzona większa zmiana odległości
międzypłaszczyznowej powoduje asymetrię obrazu.

nie była silnie istotna przy założeniu elastycznego wygięcia warstwy powierzchniowej,
odpowiadającej grubości warstwy przestrzelonej. Przy założeniu większej wartości
parametru A2 pojawiała się asymetria konturu w kształcie nerki, względem położenia
kątowego odpowiadającego przeciwnym zboczom krzywej odbicia. Przy założeniu
jedynie radialnej zmiany odległości międzypłaszczyznowej, symulowany obraz
przekształca się w zbiór koncentrycznych okręgów. Jest to dobrze znany obraz
dwukrystaliczny koncentrycznego rozkładu domieszek w krysztale, tzw. striation.
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3.2. Deformacja tetragonalna warstwy implantowanej

Proces implantacji praktycznie nigdy nie wytwarza dwóch różnych jednorodnych
warstw. Fizycznie zawsze występuje pewien profil uszkodzenia. Profil ten nie zawsze
jednak może wpływać na efekty dyfrakcyjne i interferencyjne, które można wykryć na
topogramach lub krzywych odbić, np. w wypadku kryształów złej jakości lub takich
warunków eksperymentu, że jest on nieczuły na efekty głębokościowe. Krzywe
dyfrakcyjne ujawniają w takich sytuacjach dwa szerokie maksima pochodzące od
warstwy i podłoża. Z odległości pików wyznacza się wtedy zmianę odległości
międzypłaszczyznowej, traktując kryształ jako złożony z dwóch części. W takiej sytuacji
możliwa jest bezpośrednia obserwacja i pomiar zwiększenia odległości
międzypłaszczyznowej w warstach implantowanych przy użyciu metody topografii
przekrojowej odbiciowej lub transmisyjnej w wiązce białej promieniowania
synchrotron owego.

Wykorzystując właściwości promieniowania synchro tronowego, w wielu
sytuacjach można stosunkowo łatwo i szybko wykonać pomiar zmiany odległości
międzypłaszczyznowej warstwy przestrzelonej mierząc względne przesunięcie obrazów
dyfrakcyjnych, pochodzących od partii uszkodzonych i podłoża. Wykorzystuje się fakt,
że płaszczyzny krystalograficzne warstwy implantowanej, nachylone pod pewnym kątem
do powierzchni próbki, zmieniają ten kąt po procesie implantacji w wyniku zmiany stałej
sieci w kierunku prostopadłym do powierzchni próbki, jak pokazano na rys. 4.

[010]

Rys. 4. Zmiana nachylenia płaszczyzn skośnych spowodowana wzrostem odległości
międzypłaszczyznowej w kierunku prostopadłym do powierzchni próbki.
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Zasadę rozdzielania się wiązek ugiętych od warstwy i od podłoża przedstawiono
na rys. 5 dla trzech geometrii eksperymentu; w przypadku odbiciowym i w przypadkach
transmisyjnych dla warstwy znajdującej się od strony padania wiązki rentgenowskiej i od
strony wyjścia wiązki z kryształu.

film

• warstwa
. podłoże

warstwa
\ podłoże

film

podłoże
warstwa

film

Rys. 5. Odbicie białej wiązki rentgenowskiej od kryształu z warstwą o zwiększonej
odległości międzypłaszczyznowej: a - przypadek odbiciowy, b - przypadek
transmisyjny przy wiązce padającej na warstwę, c - przypadek transmisyjny przy
wiązce padającej od strony podłoża. Linia przerywana przedstawia wiązkę ugiętą
przez warstwę.

Zastosowanie tej metody autor sugerował w pracy [70]. Badaną próbką był
kryształ arsenku galu o grubości 1,1 mm implantowany deuteronami o energii 2 MeV i
dawce 6,5 x 101 7 cm"2. Realna orientacja kryształu odbiegała nieco od kierunku [001].
Kąty dezorientacji wynosiły odpowiednio 3,1° i 4,5° wzdłuż kierunków [l 1 Oj i [llO].

Szerokość wiązki padającej ograniczono do 30 um i wykonano topogramy przekrojowe
dla przypadku odbiciowego i przypadków transmisyjnych. We wszystkich przypadkach
obserwowano dodatkową linię pochodzącą od odbicia wiązki rentgenowskiej od
warstwy o powiększonej odległości międzypłaszczyznowej. Eksperyment wykonano w
układzie wiązki padającej prostopadłej do powierzchni kryształu. Linia pochodząca od
warstwy przestrzelonej była przesunięta w stosunku do głównego obrazu dyfrakcyjnego
zgodnie ze zmianą kąta Bragga względem podłoża. W przypadku odbiciowym obraz
dyfrakcyjny składa się na ogół z dwóch oddzielnych linii. Przekrojowy obraz
transmisyjny dla warstwy usytuowanej od strony padania wiązki ukazuje dodatkową linię
wewnątrz odbicia głównego. Dla topogramu przekrojowego z warstwą od strony wiązki
wychodzącej dodatkowa linia jest usytuowana na zewnątrz odbicia głównego. Wszystkie
trzy przypadki są pokazane na rys. 6.
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Rys. 6. Topogramy przekrojowe białą wiązką promieniowania synchrotronowego dla
krysztahi GaAs implantowanego deuteronami: a - topogram odbiciowy - wiązka
obejmuje również obszar nieimplantowany, b - topogram transmisyjny dla warstwy
od strony wiązki padającej - kontrast pochodzący od warstwy przestrzelonej jest
widoczny lekko poniżej górnej krawędzi topogramu, c - topogram transmisyjny
dla warstwy od strony wiązki wychodzącej - kontrast pochodzący od warstwy jest
widoczny powyżej górnej krawędzi topogramu. We wszystkich przypadkach
wiązka pada prostopadle do powierzchni próbki zgodnie z rys. 5.

Wielkość zmiany parametru sieci można wyznaczyć
geometrycznych. Schemat pomocniczy przedstawiony jest na rys. 7.

Zgodnie z rys. 7 otrzymuje się

zależności

i podobnie

(10

gdzie v. oznacza odległość na filmie danego odbicia hkl od obrazu dyfrakcyjnego

płaszczyzn (001) lub śladu wiązki padającej w przypadku, gdy kryształ nie ma
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dezorientacji. Przesunięcia Av; obrazu dyfrakcyjnego spowodowane zmianą parametru
sieci wyznacza się następująco:

cos'
Aa =

= D\ — — — I —— sin(a + S) cos(a + S)
cos2{2a+ 28)) d

j±

= D
Ad± tg(2a + 2

(U)

podobnie

Av ,.=£>-
d~ tg(2a-25)

d cos{2a-2S)

gdzie oznacza zmianę odległości w kierunku [001].
d

(12)

kryształ

Rys. 7. Schemat geometrii doświadczenia synchrotronowego. Wielkości v. i Av; są
odległościami na filmie mierzonymi dla danego odbicia hkl, 8 oznacza
dezorientację krysztahi. a a jest kątem pomiędzy rozpatrywaną płaszczyzną a
płaszczyzną (001).
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W przytoczonym przykładzie rozważano odbicia należące do pasa [110] przy
pionowym ustawieniu kierunku [1 TO]. Punkty doświadczalne oraz teoretyczną
zależność odległości Av od v przedstawiono na rys 8.

- 5 0 - 2 5 0 25

odległość w mm

50

Rys. 8. Refleksy wykorzystane do wyznaczenia zmiany odległości międzypłaszczyznowej
zaznaczone na krzywej przedstawiającej zależność Av od v. Liczby oznaczają
następujące odbicia: 1 - 5 l T , 2 - 222, 3 - 7TT, 4 - 622, 5 - 9TT, 6 -

11 1,7- 31 1, 8 - 15 1 1, 9 -13 1 1, 10 -11 1 1, 11 - 9 1 1, 12 - 16 2 2, 13 -
7 1 1, 14-12 2 2.

W przytoczonym przykładzie średnia wartość ——— wyniosła 0,00284 ± 0,0006.

Wskazana metoda jest oczywiście dużo mniej dokładna niż pomiary wykonywane na
spektrometrze dwukrystalicznym. Zaletą jej jest jednak bardzo prosty układ
doświadczalny. W opisanym przypadku użyto bardzo szerokiej szczeliny, co w
połączeniu ze znaczną niedoskonałością kryształu powodowało, że układ był
praktycznie nieczuły na subtelną strukturę obrazu dyfrakcyjnego warstwy implantowanej.
Jedynym wyodrębnionym efektem była efektywna zmiana kąta płaszczyzn skośnych
wywołana deformacją tetragonalną warstwy, bez uwzględnienia głębokościowego
rozkładu deformacji. W dalszych rozdziałach będzie pokazane, że zmniejszenie szczeliny
oraz zwiększenie odległości filmu od kryształu umożliwi ujawnienie innych efektów
związanych z deformacją i jej gradientem głębokościowym oraz uczuli układ
eksperymentalny na separację warstw o różnym stopniu doskonałości usytuowanych na
różnych głębokościach. Należy jednak podkreślić, że metoda ta może dobrze służyć do
pomiarów różnic stałych sieciowych w układach warstwowych bądź też wyznaczania lub
wykrywania składowych obrazów dyfrakcyjnych, pochodzących od geometrycznej
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zmiany kierunku wiązki ugiętej, szczególnie przy wykorzystaniu źródeł
synchrotronowych trzeciej generacji, zapewniających dużą geometryczną zdolność
rozdzielczą.

4. OBRAZY DYFRAKCYJNE W FALI PŁASKIEJ

4.1. Modele deformacji i symulacja obrazów dyfrakcyjnych w implantacji
cząstkami a

W części 3.2 wspomniano, że warstwy implantowane wywołują zjawiska interferencyjne,
widoczne na krzywych podwójnego odbicia lub na topogramach [71, 72]. Podstawowe
własności prążków w topografii transmisyjnej można wyjaśnić przy użyciu modelu
Bonsego i Harta [73] lub modeli opisanych w pracach [74, 75]. Modele te nie znajdują
dobrego zastosowania w przypadku odbiciowych obrazów dyfrakcyjnych, pomimo, że
wiele cech modelu Bonsego i Harta obserwuje się również w topografii odbiciowej, np.
wzrost liczby prążków interferencyjnych ze wzrostem rzędu odbicia (rys. 9).

R>s. 9. Dwukrystaliczae topogramy odbiciowe krzemu implantowanego czątkami a o
energii 4,1 MeV, wykonane w połowie maksimum odbicia po stronie niskokątowej:
a - odbicie 333, układ spektrometru (511, -333), promieniowanie CuKa, b - odbicie
111, układ spektrometru (111,-111), promieniowanie MoKa.
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Większość eksperymentów odbiciowych polega na tym, że określa się profil
rozkładu odległości międzypłaszczyznowej przez dopasowanie do krzywych
doświadczalnych krzywych teoretycznych otrzymanych z numerycznego całkowania
równań Takagi-Taupin [71, 76, 77, 81, 82] lub, w przypadku cieńszych warstw, również
z teorii kinematycznej [83].

Analiza prostego modelu bikrystalicznego, którym opisywano kryształ
implantowany, była przeprowadzona przez Gacę [84], Holy1 ego i Kubenę [76] oraz w
ostatnich latach przez Hollowaya [85] i Tannera [86]. Rozwiązanie analityczne
podobnego problemu dla teorii Takagi-Taupina podali Czukowski i Klepaczew [87].

Rozważymy obecnie model dyfrakcji w przypadku Bragga dla kryształu
implantowanego, składającego się z warstwy przestrzelonej o grubości / i warstwy
uszkodzonej o grubości d, przedzielonych obszarem, w którym dyfrakcja nie zachodzi,
uwzględniając wielokrotne odbicia promieniowania rentgenowskiego między warstwą
przestrzeloną i podłożem. System pól falowych wzbudzanych w bikrysztale można
zapisać jako szereg opisujący kolejne rozwiązania dla cienkiej warstwy mnożone przez
czynniki opisujące sukcesywne odbicia od podłoża i tylnej powierzchni warstwy górnej.
Rozwiązanie można zapisać w postaci:

Df = TPBPS + TPBPBPS+ +TP\ f[BP \s (13)

gdzie R jest członem opisującym odbicie wiązki pierwotnej od cienkiej warstwy, a
czynniki T, P, S i B opisują następujące zjawiska: T - transmisję wiązki przez cienką
warstwę, P - odbicie wiązki od podłoża, S - transmisję przez cienką warstwę wiązki
odbitej od podłoża, B - odbicie od tylnej powierzchni warstwy wiązki odbitej od
podłoża. Indeks górny (d) oznacza amplitudę fal zewnętrznych. Przy pominięciu różnicy
stałych sieci warstwy i podłoża rozwiązanie upraszcza się do malejącego postępu
geometrycznego

D[a) = R + TPS (14)
* l-PB K J

gdzie indeks górny (a) oznacza amplitudy fal zewnętrznych. Czynniki R, T, P, S i B
można przedstawić korzystając z notacji zaproponnowanej przez Zachariasena [88].

Dla warstwy wierzchniej kryształu o grubości t warunki brzegowe na
powierzchni wejściowej przyjmą postać:

DP (15)

20



gdzie

C — Df
(16)

i dla przypadku odbiciowego wynosi:

Xh (17)

gdzie xohh są współczynnikami Fourierowskimi polaryzowalnosci, yQ, yh sącosinusami

kierunkowymi wiązki padającej i odbitej oraz

~ A 0 s i n 2 0

y =
/o.

1

(18)

Yo

gdzie 0 jest kątem Bragga, A0 jest odstępstwem od kąta Bragga, a C jest czynnikiem
polaryzacji.

Na powierzchni wyjściowej warunki brzegowe można zapisać:

= 0

gdzie Z)^ jest amplitudą fali transmitowanej, natomiast

(19)

(20)

sdzie

(21)

a ^ jest liczbą falową fali wzbudzonej w próżni.
Z warunków brzegowych wyznacza się czynniki R i T

r> _
cmc(2)

(22)
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(23)

oraz podobnie czynnik P opisujący odbicie wiązki od podłoża:

P = exp(-2mKdyod)c{° exp(-2muh) (24)

przy czym i = 1 dla Rey < 1 ii-2 dla R e j > 1. Kd jest wektorem falowym w warstwie
uszkodzonej i powinien zawierać składową urojoną biorąc pod uwagę absorpcję
fotoelektryczną. W materiale amorficznym przyjęto:

~ (25)

Pierwszy człon równania (24) opisuje zmianę fazy i osłabienie fali po przejściu
promieniowania przez warstwę przestrzeloną. Drugi człon opisuje dodatkowe zmiany
fazy wywołane przemieszczeniem sieci warstwy przestrzelonej o wektor u.

Czynniki B i S uzyskuje się rozważając sytuację odwróconą, czyli dla przypadku,
gdy wiązka odbita staje się wiązką padającą, wektor h jest zastąpiony wektorem -h, i
można je wyrazić, jak poprzednio, poprzez «w i c w :

S = ) _ /

(26)

B = exp[-2mKdyod]Qxp[2mK\rh\t}

- Qxp[-2mKd yod] exp[2 7tiK\ yh (27)

W przypadku ogólnym, gdy następuje zmiana odległości międzypłaszczyznowej
lub nachylenie płaszczyzn sieciowych warstwy przestrzelonej względem podłoża, kolejne
odbicia zachodzą przy systematycznie wzrastającym odstępstwie od kąta Bragga.

Obliczenia teoretyczne odnoszono do wyników eksperymentalnych
opublikowanych przez autora wcześniej [89] dla kryształów krzemu implantowanych
cząstkami a o energiach 4,8-5 MeV i dawkach 2 , 5 x l 0 1 5 i l x l 0 ^ cm*2-

Przykładowa krzywa eksperymentalna z wcześniejszych wyników jest
przedstawiona na rys. 10, a seria topogramów dwukrystalicznych na rys. 11.
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Rys. 10. Krzywa podwójnego odbicia dla kryształu krzemu implantowanego cząstkami <x o
energii 4,8 MeV wykonana w układzie spektrometru Si5u, - 81333 dla
promieniowania

Należy odnotować dodatkowe maksima interferencyjne położone na niskokątowym
zboczu krzywej. Topogramy dwukrystaliczne wykonane w położeniach kątowych
oznaczonych na krzywej wykazywały prążki interferencyjne związane z
niejednorodnością rozkładu dawki jonów w obszarze implantowanym. Odległość między
tymi prążkami zależy od położenia na krzywej.

Ważną obserwacją było, że kształt i liczba prążków nie zmienia się przy
obracaniu kryształu wokół wektora dyfrakcji lub wokół osi prostopadłej do powierzchni
próbki.

Jak było wspomniane, obserwowane prążki opisywano z pomocą modelu
bikrystalicznego Bonsego i Harta [73], który dobrze sprawdzał się w transmisyjnej
topografii projekcyjnej w fali sferycznej i dlatego trzeba było sprawdzić, czy model ten,
zastosowany dla przypadku Bragga, jest w stanie opisać eksperymentalne krzywe
dyfrakcyjne. Krzywe teoretyczne dla modelu bikrystalicznego dla fali płaskiej są
przedstawione na rys. 12. Symulację wykonano dla próbki, której krzywa doświadczalna
jest przedstawiona na rys. 10. Grubość warstwy przestrzelonej, wynoszącą 23 urn,
wyznaczono przy użyciu programu TRIM-84 [89].

Krzywe teoretyczne dla modelu bikrystalicznego wykazały dodatkowe maksima
interferencyjne na obu zboczach i były podobne do krzywych dla cienkiej warstwy.
Istotną różnicą było to, że zarówno przesunięcie fazowe spowodowane przerwą, jak i
niekoherencja sieci warstwy i podłoża zmieniały relację amplitud dodatkowych
maksimów położonych na niskokątowym i wysokokątowym zboczu krzywej. Wynik ten
jest podobny do przedstawionego w pracach [76] i [85]. Porównując krzywe na rys. 12
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Rys. 11. Seria topogramów dwukrystalicznych wykonanych w położeniach kątowych
znaczonych na rys. 10.

widać również, że translacja warstwy w stosunku do podłoża powoduje przesunięcie
kątowe dodatkowych maksimów bez widocznej zmiany periodu. Dla danego położenia
kątowego natężenie wiązki odbitej podlega oscylacji wraz ze zmianą przesunięcia
fazowego, wywołanego niekoherencją obu sieci. W tym punkcie uzyskuje się jedyną
jakościową zbieżność z wynikami doświadczalnymi. Prążki na przedstawianych
topogramach wiąże się ze zmianą dawki implantowanych jonów, tak więc przy tej samej
grubości warstwy przestrzelonej z energią i zasięgiem jonów występują różnice związane
z różną ilością zdeponowanych obcych atomów. Różnice te mogą powodować zmianę
grubości warstwy najbardziej uszkodzonej, którą w modelu bikrystalicznym traktuje się
jako przerwę. Grubość ta zmieniając się w sposób ciągły może dać w efekcie, przy
centrycznym rozkładzie dawki, miejsca geometryczne o stałej niekoherencji sieci obu
części kryształu, a więc miejsca o jednakowym natężeniu wiązki ugiętej.
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Rys. 12. Krzywe teoretyczne w fali płaskiej dla modelu bikrystalicznego. Krzywa
przerywana różni się od krzywej ciągłej zmianą w wielkości przemieszczenia
warstwy przestrzelonej, wynoszącą 1/2 stałej sieci.

Podsumowując wyniki otrzymane z modelu bikrystalicznego, trzeba jednak
generalnie stwierdzić, że nie dają one satysfakcjonującej zgodności z wynikami
doświadczalnymi.

Krzywe dyfrakcyjne dla warstw implantowanych symulowano również przy
wykorzystaniu równań Takagi-Taupin. Całkowanie numeryczne przeprowadzono przy
założeniu, że rozwiązanie zależy tylko od współrzędnej pionowej z [78-80]:

' ° 7
c

Tac az f, h> ' Tdc dz
= CXhD0 - ahDh (28)

Całkowanie takiego układu równań jest równoważne metodzie, gdy całkowane
jest pojedyncze równanie dlaX = D^/DQ [81]. Opisywane w niniejszym rozdziale i dalej
obliczenia oparte o całkowanie równań Takagi zostały przeprowadzone w oparciu o

25



programy wykorzystujące istotne fragmenty programów napisanych przez doc.
Wierzchowskiego z ITME.

Równania są całkowane przy użyciu metody różniczki w połowie kroku.
Korzysta się z wyrazów pierwszego rzędu rozwinięcia Taylora z wartościami
pochodnych branymi w środku kroku całkowania w kierunku od górnej części podłoża
do powierzchni, dla postaci odpowiadających rozwiązaniu analitycznemu dla kryształu
półnieskończonego, które zgodnie z [91] można zapisać w postaci:

Dh = Ą ( f l )c ( 0 exp(2mKS(i)z), (29)

Do = Ą(a) Qxp(2mKS(Oz), (3 0)

/ = 1 dla Rey > 1 oraz / = 2 dla Re_y < 1.

W obliczeniach był uwzględniany bardzo ważny parametr, jakim jest wzajemne
przesunięcie sieci i warstwy przestrzelonej, oddzielonych obszarem o innej, zmiennej
stałej sieci. Osiągnięto to poprzez pomnożenie %h

 x Xh Przez czynnik fazowy

exp[±2OT/(z)l. Funkcję f[z) przyjęto jako proporcjonalną do całki profilu zmian

odległości międzypłaszczyznowych a{z) w obszarze zmienności parametru sieciowego:

f(z) = p\ha(t)dt, (31)
—co

przy czym Aa(zj-a{z)-as{\- A0tan0) jest różnicą pomiędzy wartością odległości

między płaszczyznowej na głębokości z i wartością odległości międzypłaszczyznowej
podłoża wynoszącej as. Początek całkowania znajduje się na głębokości, gdzie stała sieci
nie została zmieniona w procesie implantacji. Czynnik/? można zapisać, przy założeniu,
że nie występuje deformacja plastyczna i płaszczyzny sieciowe prostopadłe do
powierzchni pozostają nie zaburzone, jako

(32)

gdzie ę jest kątem nachylenia płaszczyzn odbijających do powierzchni kryształu, a M
wyraża się poprzez współczynnik Poissona vjako [92]:

^ (33)
- v
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Teoretyczne krzywe dyfrakcyjne obliczono przy założeniu głębokościowej
deformacji sieci w kształcie rozkładu Gaussa dla zasięgu jonów 20 îm i szerokości
połówkowej profilu ok. 2 jam (rys. 13). Przykładowe krzywe przedstawione są na rys. 14.

warstwa

przestrzelona

podłoże

I

25
głębokość w urn

50

Rys. 13. Rozkład parametru sieci w warstwie uszkodzonej przybliżony przez rozkład Gaussa.

Krzywe te wykazują cechy zbliżone do krzywych eksperymentalnych. Przy założeniu fali
płaskiej na obrazach teoretycznych obserwuje się dwa rodzaje oscylacji. Oscylacje
szybkie odpowiadają dyfrakcji na cienkiej warstwie i są modulowane przez oscylacje
wolne o wzrastającym okresie. Oscylacje szybkie nie są widoczne na krzywych
doświadczalnych, gdy kolimacja jest gorsza niż 0,5", i dlatego zanikają na krzywych
teoretycznych uwzględniających rozbieżność wiązki.

Obliczenia wykazały, że efekt wzrastającej periodyczności dodatkowych
maksimów występujących po niskokątowej stronie krzywej dyfrakcyjnej zależy głównie
od amplitudy profilu Gaussa, opisującego gradienty naprężeń na granicach warstwy
uszkodzonej, i dla danego położenia kątowego na krzywej obserwowano przechodzenie
maksimów w funkcji grubości warstwy uszkodzonej. Wprowadzenie jako parametr
przesunięcia fazowego, spowodowanego translacją warstwy górnej w wyniku zmian
stałej sieci, powoduje zmianę szybkości narastania periodyczności, zmianę gęstości
maksimów i zmianę fazy początkowej. Krzywe teoretyczne są przedstawione na rys. 15.

Traktując kryształ jako składający się z podłoża i oddzielonej od niego cienkiej
warstwy, można interpretować otrzymane wyniki w ten sposób, że gradient naprężenia
opisujący warstwę uszkodzoną wywołuje zmianę grubości tej warstwy, w której
następuje dekompozycja pól falowych. Deformacja sieci ma mniejszy wpływ na
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propagację i dekompozycję pól falowych dla kątów dalekich od kąta Bragga i efektywna
grubość warstwy dekomponującej pola jest mniejsza. Ta zmiana grubości warstwy
powoduje oscylacje, podobne do obserwowanych dla modelu bikrystalicznego, w danym
położeniu kątowym na krzywej dyfrakcyjnej w funkcji grubości warstwy uszkodzonej.
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Rys. 14. Krzywe teoretyczne obliczone dla profilu deformacji w kształcie rozkładu Gaussa:
a - dla fali płaskiej, b - przy uwzględnieniu rozbieżności kątowej 0.5" wiązki
padającej.
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Rys. 15. Teoretyczne krzywe dyfrakcyjne odpowiadające przybliżeniu warstwy
implantowanej przez krzywą Gaussa z wielkościami pionowej translacji sieci
różniącymi się o 1/4 odległości międzypłaszczyznowej: a, b - krzywe dla fali
płaskiej, c, d - krzywe uwzględniające rozbieżność wiązki.
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Dużo lepsze wyniki otrzymano przybliżając rozkład stałej sieci przez rozkład
wakansów i atomów międzywęzłowych, obliczony przy użyciu programu
opublikowanego przez Zieglera i in. [90]. Program ten pozwala wyznaczać metodą
Monte-Carlo rozkład jonów implantowanych i towarzyszących im defektów. Przyjęto,
że jednakowa koncentracja wakansów i atomów międzywęzłowych powoduje efektywny
wzrost stałej sieci. Wyznaczone rozkłady przedstawione są na rys. 16.

1

i
i i

0 10 15 20 25
głębokość w um

Rys. 16. Rozkład wakansów (a) i jonów (b) obliczone dla krzemu implantowanego
cząstkami cc o energii 4,8 MeV.

Teoretyczne krzywe dyfrakcyjne obliczono dla profilu przedstawionego na rys.
16, przy czym wartość/? ze wzoru (31) traktowano jako parametr. Wzrost wartości p
powodował wzrost ilości dodatkowych maksimów na krzywej, ale jednocześnie wzrost
okresu tych maksimów był wolniejszy. Wyniki najbardziej zbliżone do doświadczalnych
otrzymano dla parametru p bliskiego jedności. Przykłady krzywych przedstawiono na
rys. 17. Odpowiadają one krzywej doświadczalnej na rys. 10.
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Rys. 17. Teoretyczne krzywe dyfrakcyjne obliczone przy przybliżeniu deformacji sieci w
warstwie uszkodzonej przez funkcję opisującą rozkład luki - atomy międzywęzłowe
przedstawioną na rys. 16: a - dla fali płaskiej, b - dla wiązki rozbieżnej.
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Stwierdzono, że dobre przybliżenie obrazów doświadczalnych uzyskuje się
również przez opis rozkładu stałej sieci przez część hiperboli

ah = dla y <t\

ah = 0 dla y>tx (34)

gdzie tx jest zasięgiem jonów. Podobnie jak w przybliżeniu profilu uszkodzenia za
pomocą TRIM-85, również w tym przypadku stwierdza sie słabe występowanie szybkich
oscylacji na krzywej dla fali płaskiej. Przykładowe krzywe są przedstawione na rys. 18.

Na serii topogramów przedstawionych na rys. 11, zawierających
charakterystyczne prążki interferencyjne w obszarze implantowanym, widać, że
odległość między tymi prążkami zależy od położenia kątowego na krzywej podwójnego
odbicia. Gęstość prążków rośnie przy zbliżaniu się do maksimum głównego. Seria
krzywych fotometrycznych zmierzonych w kierunku prostopadłym do prążków jest
pokazana na rys. 19. Poszczególne krzywe odpowiadają pozycjom kątowym
zaznaczonym na rys. 10. Odpowiadające im teoretyczne rozkłady natężenia obliczone
dla pozycji kątowych zaznaczonych na rys. 17 b są przedstawione na rys. 20. Skuteczną
symulację prążków przeprowadzono stosując rodzaj przybliżerua kolumnowego przez
założenie, że zmienność dawki jest lokalnie na tyle mała, że obliczenia można wykonać
stosując lokalnie model deformacji jednowymiarowej. Widać dobrą zgodność charakteru
obu układów krzywych.

Obliczenia zostały wykonane przy założeniu, że rozkład dawki jonów na
powierzchni próbki może być przyliżony przez górną część rozkładu Gaussa. Tę dobrą
zgodność osiągnięto biorąc pod uwagę niekoherencję sieci wywołaną przez
przemieszczenie warstwy przestrzelonej jako całkowany efekt zmiany odległości
międzypłaszczyzno wej.

Należy więc stwierdzić, że założony model deformacji sieci w rozważanych
przypadkach głębokiej implantacji cząstkami a pozwolił otrzymać wyniki teoretyczne,
odtwarzające przede wszystkim jedną z głównych cech dwukrystalicznych topogramów
rentgenowskich dla kryształów implantowanych wiązką niejednorodną - malejącą ilość
prążków interferencyjnych przy wzroście odległości kątowej A0 na niskokątowym
zboczu krzywej dyfrakcyjnej. Poprzez założenie profilu zmian stałej sieci jako
proporcjonalnego do rozkładu wakansów uzyskano zgodność obrazów teoretycznych i
doświadczalnych [93, 94] lepszą niż w pracach [95, 96], gdzie dopasowanie uzyskano
zakładając bardziej rozmyte profile.
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Rys. 18. Teoretyczne krzywe dyfrakcyjne obliczone przy założeniu hiperbolicznego profilu
zmian stałej sieci: a - dla fali płaskiej, b - dła wiązki rozbieżnej 0,5",
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Rys. 19. Krzywe fotometryczne zmierzone wzdłuż linii prostopadłej do prążków
interferencyjnych i przechodzącej przez środek obszaru implantowanego dla pięciu
topogramów wykonanych w układzie spektrometru 511gj, - 333gj w położeniach
kątowych oznaczonych 1 do 5 na krzywej pokazanej na rys. 10.
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Rys. 20. Teoretyczne krzywe rozkładów natężeń, odpowiadające krzywym fotometrycznym
pokazanym na rys. 19, obliczone dla pozycji kątowych oznaczonych 1 do 5 na
krzywej przedstawionej na rys 17 b. Rozkład dawki jonów przybliżono przez górną
część krzywej Gaussa.
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4.2. Obrazy dyfrakcyjne w próbkach implantowanych protonami

Opisane w części 4.1 eksperymenty, które uzyskały potwierdzenie teoretyczne, były
wykonane w zasadzie dla jednego rodzaju implantacji wysokoenergetycznymi cząstkami
a. Należało więc potwierdzić obserwowane zjawiska przy innych rodzajach implantacji:
dla innych jonów oraz różnych dawek i energii. W tym celu wykonano implantacje
krzemu o orientacji (111) protonami o energii 1 MeV do średniej dawki 1 x 101 7 cm"2

oraz energii 1,6 MeV o dawkach 1 x 101 7 cm"2 i 2 x 101 7 cm"2- Grubość podłoża
wynosiła 6 mm, aby uniknąć wygięcia próbki wywoływanego przez warstwę
implantowaną. Jedna z próbek zawierała dwa sąsiadujące ze sobą obszary implantowane
z różnymi energiami -1 MeV i 1,6 MeV do tej samej dawki 1 x 101 7 cm'2.

We wszystkich badanych próbkach zaobserwowano zjawiska interferencyjne,
zarówno na topogramach dla fali płaskiej, jak i na krzywych odbić. Zjawiska te były
silnie zależne od warunków eksperymentu.

Dla implantacji o dawce 1 x 101 7 cm"2 było możliwe ujawnienie prążków
interferencyjnych na topogramach dwukrystalicznych dla obu energii 1 MeV i 1,6 MeV
przy użyciu konwencjonalnego źródła rentgenowskiego. Prążki były widoczne na
topogramach wykonanych na niskokątowej stronie krzywej odbić i ich periodyczność
wzrastała dla pozycji kątowych położonych bliżej maksimum głównego. Krzywa odbicia
wykazała również dodatkowe maksima na zboczu niskokątowym, których wzajemna
odległość kątowa wzrastała z odległością od maksimum głównego. Charakterystyczne
zachowanie się prążków interferencyjnych jest widoczne na rys. 21; przedstawia on serię
topogramów wykonanych dla układu (111, -111) i promieniowania CuKa, dla różnych
położeń kątowych zaznaczonych na krzywej odbić pokazanej na rys. 22.

Silne prążki interferencyjne są widoczne dla obszaru implantowanego z mniejszą
energią i ich liczba systematycznie maleje na kolejnych topogramach. Obszar, dla
którego wykonano pomiar, był usytuowany w pobliżu granicy pól implantowanych z
różną energią. Dla obszaru implantowanego z wyższą energią (1,6 MeV) prążki są
widoczne dużo słabiej i znikają w mniejszej odległości kątowej od maksimum
głównego. Widoczność prążków w obu obszarach jest lepsza dla wyższych rzędów
odbicia 333 i 422, gdy głębokość penetracji wiązki promieniowania rentgenowskiego jest
dwa - trzy razy większa. Na rys. 23 jest przedstawiona seria topogramów wykonanych
dla odbicia 333 w położeniach kątowych na krzywej odbicia zaznaczonych na rys. 24.
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Rys.21. Seria topogramów próbki implantowanej protonami o energii 1,6 MeV (lewa strona
topogramów) i 1 MeV (prawa strona topogramów) do dawki 1 x 1017 cm'2 wykonana
w ustawieniu równoległym (111, -111) dla promieniowania CuKa. Topogramy
wykonano dla położeń kątowych zaznaczonych na krzywej odbić przedstawionej na
rys. 22. Kontrast obszaru implantowanego z wyższą energią jest widoczny dużo gorzej
ze względu na stosunkowo małą głębokość penetracji promieniowania rentgenowskiego
dla odbicia 111.

37



0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

kąt w minutach

3.0 3.5 4,0

Rys. 22. Krzywa dyfrakcyjna wykonana w układzie spektrometru (111, -111) dla
promieniowania CuKa mierzona dla obszaru implantowanego z energią 1 MeV.
Liczby wskazują po2ycje kątowe, w których wykonano topogramy pokazane na
rys. 21.

Krzywa odbić przedstawiona na rys. 24 pokazuje dwa maksima pochodzące od warstwy
o powiększonym parametrze sieciowym i od podłoża. Nie są widoczne dodatkowe
maksima interferencyjne. Jest to związane z trudnościami eksperymentalnymi przy
użyciu klasycznego źródła promieniowania rentgenowskiego. Aby uzyskać dodatkowe
maksima na krzywej, oświetlony obszar musi być mniejszy niż odległości prążków na
topogramach. Zmniejszenie obszaru, z którego jest zdejmowana jest krzywa, powoduje
wydłużenie czasu pomiaru. Przy dużo większej odległości prążków dla kryształów
implantowanych cząstkami a czas rejestracji krzywej wynosił ponad 10 godz. Również
wykazanie efektu malenia ilości prążków ze wzrostem odległości kątowej od maksimum
głównego jest, jak widać na rys. 23, mocno problematyczne. Dalsze zmniejszenie kąta 0
wydłuża dramatycznie czasy ekspozycji - najdalsze topogramy w przypadku implantacji
cząstkami a trwały do 200 godzin. Niezbędne więc było użycie źródła
synchrotronowego. Zastosowano układ wielokrystaliczny przedstawiony na rys. 25. W
układzie tym występuje szereg komór jonizacyjnych służących do kontroli natężenia
poszczególnych obszarów wiązki, oraz układ do automatycznego stabilizowania
ustawienia monochromatora. Wiązka monochromatyczna była maksymalnie
oczyszczona z wyższych rzędów odbicia dwoma sposobami.
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Rys. 23. Seria topogramów wykonanych w ustawieniu (333 -333) dla promieniowania

CuKa próbki pokazanej na rys. 21. Położenia kątowe na krzywej odbić są

wskazane na rys. 24.
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Rys. 24. Krzywa dyfrakcyjna wykonana w układzie (333, 333) dla promieniowania CuKa.
Oznaczono pozycje kątowe topogramów przedstawionych na rys. 23.

Rys. 25. Układ spektrometru zastosowany w badaniach z wykorzystaniem promieniowania
synchrotronowego; 1, 5, 8 - układy szczelin, 2 - monochromator dwukrystaliczny:
pierwszy kryształ o orientacji (111), drugi o orientacji (511), 4, 6 - komory
jonizacyjne, 7 - próbka, 9 - licznik.
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Po pierwsze, monochromator ustawiany był w pozycji kątowej lekko poniżej maksimum
odbicia. Po drugie, specjalnie zastosowano różne orientacje dwóch równoległych
kryształów monochromatora, wykorzystując fakt, że stała sieci jest jednakowa dla
układu płaszczyzn (333) i układu (511). Pierwszy kryształ monochromatora miał
orientację (111) - używano odbicia 333, drugi kryształ przycięty był równolegle do
płaszczyzn (511) i to odbicie było wykorzystane.

Pierwszym eksperymentem synchrotronowym dla próbki implantowanej dwiema
różnymi energiami było powtórzenie serii topogramów dla różnych położeń na
niskokątowym zboczu krzywej odbić dla długości fali odpowiadającej rentgenowskiej
lampie miedziowej. Przykładowe topogramy przedstawione są na rys. 26.

Rys. 26. Wielokrystaliczne topogramy synchrotronowe dla próbki implantowanej protonami
o energii 1,6 MeV (lewa strona) i 1 MeV (prawa strona). Topogram a wykonany
jest w odległości kątowej 17" od maksimum głównego, topogram b w odległości
43". Dla obszaru implantowanego z energią 1 MeV w położeniu a widoczne jest
31 prążków interferencyjnych, w położeniu b - 33 prążki.

Podobnie jak w przypadku implantacji cząstkami a, bardzo ważne było
potwierdzenie niezależności obrazu interferencyjnego od położenia azymutalnego
kryształu. Wynik doświadczenia jest przedstawiony na rys. 27, prezentującym topogramy
otrzymane otrzymane dla asymetrycznych refleksów 422. Topogramy wykonane dla
jednakowych położeń kątowych dla trzech krystalograficznie ekwiwalentnych
płaszczyzn odbicia wykazują identyczny obraz prążków interferecyjnych.
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Rys. 27. Topogramy próbki pokazanej na rys. 21 otrzymane dla trzech asymetrycznych odbić
422 dla promieniowania CuKa w równoległym podwójnie asymetrycznym układzie
dwukrystalicznym.

Dalsze systematyczne synchrotronowe badania topograficzne próbek
implantowanych protonami o energiach 1 MeV i 1,6 MeV przeprowadzono dla
promieniowania o długości fali 1 A. Seria topogramów jest przedstawiona na rys. 28.
Na rys. 29 pokazano cztery krzywe zarejstrowane dla obszarów o mniejszej i większej
dawce jonów dla obu (1 MeV i 1,6 MeV) energii implantacji. Usytuowanie obszarów,
dla których wykonano rejestrację krzywych, przedstawiono na rys. 30.

Obszar próbki o wymiarach 4 mm x na 10 mm odwzorowany na
sychrotronowych topogramach wielokrystalicznych, był wybrany w taki sposób, aby
zawierał oba centra systemów prążków inerferencyjnych, odpowiadających największym
dawkom dla obu energii. Podobnie jak na topogramach przedstawionych na rys. 21 i 26,
ilość prążków maleje dla większych odległości kątowych od maksimum głównego.
Należy również odnotować, że prążki w obszarze implantowanym z wyższą energią
zanikają kompletnie dla odległości kątowej w przybliżeniu dwa razy mniejszej w
porównaniu z prążkami dla obszaru implantowanego z energią niższą. Krzywe
dyfrakcyjne dla implantacji 1,6 MeV wykazują większą gęstość dodatkowych maksimów
w porównaniu z implantacją 1 MeV i maksima te występują w węższym zakresie
kątowym. Krzywe dla obszarów implantowanych z wyższymi dawkami ujawniają więcej
dodatkowych maksimów. Maksima te występują w szerszym zakresie kątowym w
porównaniu z krzywymi wykonanymi dla obszarów z mniejszymi dawkami dla tych
samych energii.
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Rys. 28 a - d. Seria topogramow próbki implantowanej protonami o energii 1 MeV (lewa
strona topogramow) i 1,6 MeV (prawa strona) i dawce 1 x 1 0 ^ C m" 2

wykonanych w odbiciu 333 dla promieniowania 1 A. Topogramy wykonano
w położeniach kątowych oznaczonych na krzywej pokazanej na rys. 29 a.
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Rys. 29 a -d. Seria krzywych odbić zarejestrowanych dla obszarów implantowanych z
wyższą i niższą dawką dla obu energii - promieniowanie 1 A. Obszary, dla
których wykonano pomiar, są pokazane na rys. 30.
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Rys. 30 a - d. Seria topogramów wskazujących odpowiednio miejsca dla których wykonano
krzywe dyfrakcyjne pokazane na rys. 29. Strzałki pokazują widoczne obszary
o wymiarach 20 ^m x 40 um, które naeksponowano na topogramy. Widać, że
obszary te są mniejsze niż odległości między prążkami, co umożliwia dobrą
wykrywalność dodatkowych maksimów na krzywych dyfrakcyjnych.
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Podobna seria topogramów dla implantacji protonami o energii 1,6 MeV do

wyższej dawki 2 x 10 1 7 cm"2 jest pokazana na rys. 31 i 32. W tym przypadku prążki,

zarejstrowane na topogramach wykonywanych w podobnych jak poprzednio

odległościach kątowych od maksimum głównego, są znacznie gęstsze. Dla omawianego

przypadku nie było możliwe odwzorowanie układów prążków przy użyciu układu

spektrometru dwukrystalicznego z konwencjonalnym źródłem promieniowania

rentgenowskiego. Spowodowały to prawdopodobnie gorsza zdolność rozdzielcza i

mniejsza stabilność układu. Prążki wykryte w eksperymencie synchrotronowym nie są

tym razem koncentryczne i dla niektórych obszarów tworzą skomplikowane formy

hiperboliczne (rys. 32).

Rys. 31. Seria topogramów wykonanych dla próbki implantowanej protonami o energii 1,6
MeV i dawce 2 x 10 1 7 cm"2 wykonana dla odbicia 333 i promieniowania 1 A. Na
topogramach jest przedstawiona część obszaru implantowanego w pobliżu granicy
Topogram a, wykonany w położeniu kątowym 3" przed maksimum głównym,
ujawnia tylko defekty powierzchni i granicę obszaru implantowanego. Topogramy
b-d były wykonane w odległościach od maksimum odpowiednio" 16" 2'10"
i 4'20".
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Rys. 32. Topogramy tej samej próbki, co na rys. 31, wykonane dla innej części kryształu w
tym samym układzie eksperymentalnym: a - 4'20", b - 6' przed maksimum
głównym.

Odpowiednio do dużej gęstości prążków na topogramach również krzywe
dyfrakcyjne wykazują bardzo dużą ilość dodatkowych maksimów (rys. 29). Cechą
charakterystyczną otrzymanych krzywych jest to, że najdalsze dodatkowe maksimum na
zboczu niskokątowym jest najszersze i na ogół wyższe niż sąsiednie.

Symulacje teoretyczne krzywych pozwoliły odtworzyć kształt krzywych odbić
oraz ich zależność od różnych parametrów, takich jak dawka i energia jonów, czy
długość fali i rząd odbicia. Głębokościowy rozkład parametru sieci przyjęto, podobnie
jak poprzednio, jako proporcjonalny do profilu wakansów wyznaczonego z programu
TRIM-95. Przykładowy profil dla protonów o energii 1 MeV jest pokazany na rys. 33.
Rys. 34 a - d przedstawia obrazy teoretyczne odpowiadające krzywym doświadczalnym z rys.
22 i rvs. 29 a - c.
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Rys. 34. a - krzywa teoretyczna odpowiadająca krzywej doświadczalnej z rys. 22,
b - d - krzywe teoretyczne odpowiadające krzywym doświadczalnym na rys 29 a -c.

Przykładowe symulacje rozkładu natężenia wzdłuż lini przecinającej topogramy
wielokrystaliczne pokazane na rys. 28 b - d przedstawione są na rys. 35. Linia przecięcia
przebiega poziomo przez centra prążków.

Poprzez modyfikacje górnej części rozkładu wakansów stwierdzono, że najdalsze
dodatkowe maksimum na krzywej dyfrakcyjnej związane jest z warstwą o najbardziej
zmienionym parametrze sieci. Odpowiada to efektowi widocznemu na rys. 31 d i 32 b,
gdzie najdalszy prążek ma zewnętrzny brzeg dużo mniej ostry. Jest to spowodowane
dyfrakcją w najbardziej zdeformowanym obszarze o największej koncentracji
mikrodefektów.

Podsumowując wyniki otrzymane w eksperymentach w fali płaskiej dla
implantacji protonami i ich symulacje teoretyczne wykonane przy przyjęciu przesunięcia
fazowego (31) można stwierdzić, że ujawnione zjawiska interferencyjne mają ten sam
charakter co w przypadku implantacji cząstkami a, oraz że otrzymuje się dobrą
zgodność obrazów teoretycznych i doświadczalnych, przyjmując ten sam model opisu
deformacji.
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Rys. 35. a - c symulacje numeryczne w przybliżeniu kolumnowym obrazów prążków
interferencyjnych na topogramach w fali płaskiej dla implantacji protonami o
energii 1 MeV, odpowiadające obrazom doświadczalnym pokazanym na rys.
28 b - d. Linia przerywana w a przedstawia założony rozkład dawki jonów.
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5. OBRAZY DYFRAKCYJNE W FALI SFERYCZNEJ

5.1. Odbiciowa topografia przekrojowa

Zastosowanie przekrojowej topografii odbiciowej do badania warstw implantowanych
wiąże się z możliwościami identyfikowania i lokalizowania warstw o różnych
właściwościach i różnym stopniu doskonałości strukturalnej. Rozróżnianie
poszczególnych warstw, zwłaszcza przy zastosowaniu relatywnie małego kąta padania
wiązki, jest możliwe zarówno przez obserwację różnicy kontrastów dla różnych
głębokości w krysztale oraz, jak pokazano w rozdz. 3, przez obserwację zmiany
kierunków wiązki ugiętej dla odbić asymetrycznych dla warstw o zmienionej odległości
międzypłaszczyznowej w kierunku prostopadłym do płaszczyzny próbki.

Topografia przekrojowa była stosowana w badaniach warstw implantowanych w
geometrii transmisyjnej (95, 97, 98), na ogół dla stosunkowo głębokich implantacji. Jest
ona mniej dogodna w badaniach cienkich warstw usytuowanych na niewielkich
głębokościach pod powierzchnią kryształu. Zastosowanie przekrojowej topografii
odbiciowej opisano w stosunkowo nielicznych pracach (12-14, 16, 98). Można się było
zatem spodziewać, że przystępując do szerszego programu badania warstw
implantowanych tą metodą, przy użyciu synchrotronowego źródła promieniowania
rentgenowskiego, będzie możliwe również ujawnienie szeregu nowych zjawisk
interferencyjnych interesujących z punktu widzenia badań zjawisk podstawowych oraz
poszerzających możliwości interpretacji stanu kryształu po procesie implantacji [99].

Zastosowano szczelinę o szerokości 5 um. Badano próbki krzemowe o orientacji
(111) implantowane protonami o o energiach 1 i 1.6 MeV oraz cząstkami a o energii 4,8
MeV. Dawki wynosiły 1 x 10 1 7cnr 2 dla protonów i 1 x 1016cm~l dla cząstek a.
Grubość próbek zawierała się w granicach 1,5-6 mm. Nie zaobserwowano wygięcia
kryształów o promieniu krzywizny mniejszym niż 1000 m. W jednej z próbek protonami
o energiach 1 i 1,6 MeV zaimplantowano dwa sąsiadujące ze sobą obszary.

Układ eksperymentalny jest przedstawiony na rys. 36. Kąt padania
promieniowania synchrotronowego na powierzchnię próbki wynosił 8,5°, co wyznaczało
długość fali 0,44A dla asymetrycznego odbicia 553. Kierunek [ 1 12] na powierzchni
próbki był zawarty w płaszczyźnie wyznaczonej przez wiązkę padającą i normalną do
powierzchni kryształu. Ta sama płaszczyzna (pionowa) była więc płaszczyzną odbicia
dla refleksu 553.

Wszystkie plamki na filmie położone poza przecięciem tej płaszczyzny z filmem
(kierunek yf na rys. 36) będą nazywane w dalszych częściach pracy refleksami

skośnymi. Spodziewano się, że efekty interferencyjne będą się lepiej ujawniały w
refleksach o wyższych wskaźnikach, przy lepszym tłumieniu wyższych harmonicznych.
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film

kryształ

Rys. 36. Geometria eksperymentu przekrojowej topografii odbiciowej. Wiązka pada na
kryształ wzdłuż kierunku X. Kierunek szczeliny jest wyznaczony jest przez
prostopadłą do wiązki oś y , która jest również osią pochylenia kryształu.
Współrzędne położenia plamki Lauego na filmie są oznaczone są przez xf\yf>

Dzięki ustawieniu kryształu w taki sposób, że oś pochylenia była równoległa do
przecięcia wiązki z powierzchnią kryształu, otrzymany obraz Lauego składał się z
plamek w postaci wąskich pasm równoległych do siebie. Otrzymane przekrojowe obrazy
odbiciowe były podobne dla implantacji protonami o energiach 1 i 1,6 MeV oraz
implantacji cząstkami a o energii 4,8 MeV w odpowiadających sobie refleksach, ale
różniły się znacznie dla różnych wskaźników i różnych długości fali.

Przykłady obrazów dyfrakcyjnych dla implantacji cząstkami a pokazane są na
rys. 37. Topogram a jest charakterystyczny dla silnego refleksu o niskich wskaźnikach.

Rys. 37. Synchrotronowe topogramy przekrojowe odbiciowe dla krzemu implantowanego
cząstkami a o energii 4,8 MeV. a - topogram dla asymetrycznego odbicia 422 dla
długości fali 0,55 A. Wiązka pokrywa również fragment części nie implantowanej.
b - topogram przekrojowy dla tego samego obszaru w odbiciu asymetrycznym
553 dla długości fali 0.44 A.
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Występują na nim dwie silne linie, które odpowiadają odbiciu wiązki od powierzchni
kryształu (górna linia) i wspólnemu odbiciu promieniowania od warstwy uszkodzonej i
górnego obszaru podłoża (dolna linia). Dla refleksów o wyższych wskaźnikach
obserwuje się bardziej skomplikowany obraz składający się z czterech lini (b) , co dla
kryształów implantowanych protonami przedstawiono na rys. 38, 39, 40. Jak
zaznaczono na rys. 39 górna linia odpowiada odbiciu promieniowania od powierzchni

•* I •
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Rys. 38. Topogramy przekrojowe dla próbki implantowanej protonami o energiach 1,6 MeV
i 1 MeV dla skośnego odbicia 642 i długości fali 0,61 A. Topogram a obejmuje obszar
nie implantowany i część implantowaną 1,6 MeV, topogram b - obszar granicy
implantacji 1,6 i 1 MeV, topogram c - obszar implantowany 1 MeV i część nie
implantowaną.

próbki. Bardzo silna druga linia może być interpretowana jako obraz bezpośredni
pochodzący od obszaru o wzrastającym parametrze sieciowym. Jednakże obszar o
maksymalnej deformacji sieci w warstwie uszkodzonej może nie dać odbicia, co znajduje
wyraz w rozjaśnieniu obrazu dyfrakcyjnego pod drugim prążkiem. Występuje tu analogia
do obrazów dyfrakcyjnych dyslokacji [93] lub obrazów granic i połączeń Y
ferromagnetycznych domen zamykających. Jak będzie pokazane w dalszej części tego
rozdziału, efekt ten stwarza możliwość wyznaczania zasięgu jonów utożsamianego
roboczo z położeniem warstwy najbardziej uszkodzonej. Następny, trzeci prążek
pochodzi od głębszego zbocza profilu deformacji. Czwarta, najsilniejsza linia jest
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odbicie wiązki rentgenowskiej
od górnej powierzchni kryształu

obszar wzrostu parametru sieci

obszar największego uszkodzenia sieci

obszar silnego zmniejszenia parametru sieci

podłoże

Rys. 39. Powiększony fragment odbiciowego topogramu
implantowanego protonami o energii 1,6 MeV.

przekrojowego dla krzemu

odbiciem promieniowania od podłoża, ale poprzedzający ją obszar jasny może się
tworzyć przez dwa mechanizmy. Pierwszy z nich polega na rodzaju ekstynkcji wtórnej
wywołanej odbiciem od warstwy wierzchniej. Oznacza to, że promieniowanie
spełniające warunek odbicia dla podłoża jest już częściowo eliminowane z wiązki przez
odbicie od górnej warstwy. Drugi mechanizm dotyczy odbić asymetrycznych i był
omawiany w części 3.2. Ponieważ warstwa implantowana jest naprężona, płaszczyzny
nachylone do powierzchni mają zmienione orientacje i odległości międzypłaszczyznowe.
W topografii białą wiązką dezorientacja zmienia kierunek wiązki ugiętej. Różnica stałej
sieci powoduje tylko zmianę długości fali odbitej. Ze względu na obecność składowej
dezorientacji górna i dolna część warstwy uszkodzonej mogą odbijać promieniowanie
pod kątem nieco innym niż podłoże, przesuwając lekko obraz dyfrakcyjny na filmie.

Na rys. 40 jest pokazany obraz przekrojowy eksponowany wraz z odbiciowym
topogramem projekcyjnym. Obszar implantowany jest widoczny jako ciemny rejon, nie
wykazujący prążków związanych z niejednorodnością rozkładu dawki jonów. Granice
obszarów implantowanych oraz granica obszarów implantowanych jonami o różnych
energiach wykazują ciemne kontrasty. Wykonywanie tego rodzaju naeksponowywanych
na siebie różnych rodzajów topogramów umożliwiało dokładną kontrolę położenia
wiązki padającej na krysztale, określanie stopnia jednorodności dawki implantowanych
jonów (położenie szczeliny równoległe, skośne lub prostopadłe do prążków
interferencyjnych) - przez porównanie z topogramem wielokrystalicznym oraz wstępną
detekcję spodziewanych efektów dyfrakcyjnych.
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Rys. 40. Topogram otrzymany poprzez naświetlenie na tym samym filmie obrazu
przekrojowego na obraz projekcyjny dla krzemu implantowanego protonami o
energii 1 MeV (prawa strona) i 1,6 MeV (lewa strona). Wiązka obejmowała pola
implantowane z fragmentami nie.;implantowanymi. Odbicie skośne 642, długość
faliO,61A.

Główne cechy odbiciowych topogramów przekrojowych potwierdziły się w
symulacjach teoretycznych. Symulacje topogramów przekrojowych były prowadzone w
oparciu o całkowanie ze stałym krokiem normalnego układu równań Takagi. Symulacje
wykonano przy założeniu proporcjonalności rozkładu głębokościowego parametru sieci
do profilu wakansów otrzymanego z teorii Biersacka-Zieglera przy użyciu metody
Monte Carlo. Profil rozkładu wakansów dla krzemu implantowanego cząstkami a, użyty
do symulacji obrazu dyfrakcyjnego, był pokazany był na rys. 16, dla implantacji
protonowej 1,6 MeV profil wyznaczono za pomocą programu TRIM-95. Symulacje
przedstawia rys. 41.

150
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Symulacje odbiciowego obrazu przekrojowego (rozkład intensywności wzdłuż
płaszczyzny odbicia): a - implantacja cząstkami a o energii 4,8 MeV, odbicie 553
dla długości fali 0,44 A, b - implantacja protonami o energii 1,6 MeV, odbicie 642
dla długości fali 0,61 A.

5.2. Wyznaczanie zasięgu jonów

Położenie widocznego na topogramach przekrojowych kontrastu bezpośredniego,
pochodzącego od warstwy zaburzonej, może być wykorzystane do pomiaru głębokości,
na której znajduje się ta warstwa. Pomiar ten jest bardziej bezpośredni, niż przy użyciu
innych metod, interesujące jest zatem porównanie wyników. Możliwość tego pomiaru
wynika wyraźnie z rys. 38, gdzie odległość od prążków odpowiadających warstwie
uszkodzonej do prążka pochodzącego od powierzchni dla implantacji protonami o
energii 1,6 MeV jest ponad dwukrotnie większa od odległości tych samych prążków dla
obszaru implantowanego protonami o energii 1 MeV. Zgodnie z interpretacją podaną w
części 5.1, maksymalny zasięg jonów odpowiada trzeciemu ciemnemu prążkowi na
rysunkach 37 & i 38, wywołanemu przez dolne partie warstwy uszkodzonej, podczas gdy
średni zasięg przypada na środek obszaru jasnego poprzedzającego ten prążek.
Zakładamy tutaj, że środek warstwy uszkodzonej odpowiada, z dokładnością
eksperymentu, maksimum rozkładu głębokościowego implantowanych jonów oraz
maksimum rozkładu wakansy - atomy międzywęzłowe.

Sposób wyznaczania głębokości warstwy jest przedstawiony schematycznie na
rys. 42. Należy podkreślić, że do pomiaru wykorzystuje się odległości prostopadłe do
obrazu dyfrakcyjnego dla wszystkich refleksów, również skośnych, ponieważ brany jest
pod uwagę rzut plamki na pionową płaszczyznę dyfrakcji.
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Rys. 42. Schemat przedstawiający sposób wyznaczania zasięgu jonów z odległości prążków
na przekrojowym topogramie odbiciowym. Położenie odbicia centralnego
(prostopadłego do płaszczyzny filmu) oznaczone jest literą C. Odcinek EF
wyznacza mierzony parametr tf-

Jak wynika z rys. 42, odległość tf na topogramie przekrojowym dla dowolnej plamki

związana jest z odpowiednią głębokością warstwy ts równaniem:

= tf [cos ak sin(0 - <p)] — r — r = tfAh (3 5)
J L J sin(20 + a)<20 + a„)

gdzie 0 jest kątem Bragga dla refleksu centralnego, cp kątem dezorientacji płaszczyzn
odbijających refleksu centralnego, a ah kątem pomiędzy rzutem wiązki ugiętej danego
odbicia na płaszczyznę pionową a wiązką ugiętą dla odbicia centralnego. Wartość ah

wyznacza się z pionowej współrzędnej yf plamki na filmie (zob. rys. 36),

ah = arctan — (36)

gdzie Z) jest odległością filmu do kryształu.

Wartości parametrów Ah oraz obliczone zasięgi jonów dla różnych rodzajów
implantacji (rys. 37 b i 38) podane są w tabeli II. Oszacowane tą metodą zasięgi są
zgodne z obliczeniami teoretycznymi podanymi w pracy [101].
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Tabela 2

Energia i rodzaj
jonów

4,8 MeV, cząstki a
1 MeV, protony
1,6 MeV, protony

Odbicie

553
642
642

Mierzona
odległość
tf w (im

100 + 5
115 + 5
225 + 5

A

0,21
0,16
0,16

Wyznaczony
zasięg jonów
w [Am

21,0 + 1,5
18,0 + 1,5
36,0 ±1,5

Zasięg
jonów wg
[101] w (im

22
15
35

Dokładne pomiary położenia warstwy maksymalnie uszkodzonej wymagają
dokładnego wyznaczenia kąta padania na próbkę i znajomości dezorientacji płaszczyzn
odbijających względem powierzchni kryształu. Przyjmując realistyczną wartość błędu
kąta 0,25° otrzymuje się 5% błędu w określaniu zasięgu. Wyniki takie otrzymano dla
szeregu obrazów dyfrakcyjnych dla różnych wskaźników.

Pomiary odległości tf przeprowadzono na topogramach, dla których odległość

filmu od kryształu wynosiła 6 cm. Przy tej stosunkowo niewielkiej odległości można
było pominąć efekt dezorientacji płaszczyzn skośnych warstwy zaburzonej względem
tych samych płaszczyzn doskonałych partii kryształu. Efekt ten mógłby lekko zmienić
kierunek BE w stosunku do AF na rys. 42. Ewentualne odchylenie od równoległości obu
promieni kontrolowano wykonując ekspozycję w odległości 50 cm. Stwierdzono, że
odchylenie jest mniejsze od zdolności rozdzielczej. Dla odległości 6 cm było ono
mniejsze niż 5 |im i mogło wprowadzić błąd mniejszy niż 5%.

5.3. Efekty interferencyjne związane z niejednorodnością dawki

Niektóre plamki Lauego w obrazach odbiciowych ujawniały w dolnych partiach
topogramów dodatkowe prążki interferencyjne skośne do obrazu głównego (rys. 43).
Widoczność tych dodatkowych prążków zależała od rodzaju implantacji, refleksu i
poziomego gradientu dawki. Efekt wykryty na topogramach przedstawionych na rys. 43
jest bardzo słaby. O wiele wyraźniej został ujawniony dla implantacji protonami, jak
pokazano na rys. 44. Należy się spodziewać, że obserwowane prążki powstają w wyniku
interferencji promieniowania odbitego od podłoża i odbitego od dolnej części warstwy
przestrzelonej.

Prążki interferencyjne były również widoczne w niektórych obrazach
teoretycznych. Obliczenia numeryczne wykazały, że podobnie jak periodyczność
dodatkowych maksimów interferencyjnych na krzywych podwójnego odbicia opisanych
w rozdz. 4, periodyczność omawianych obecnie prążków silnie zależy od czynnika
fazowego uwzględniającego przesunięcie warstwy przestrzelonej w stosunku do
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Rys. 43. Seria topogramów przekrojowych odbiciowych wykonana w miejscach padania
wiązki wskazanych na topogramie dwukrystalicznym b dla krzemu o orientacji
(111) implantowanego cząstkami a o energii 4,1 MeV. Topogram dwukrystaliczny
wykonano w układzie (3, -3) dla promieniowania CuKa. Topogramy przekrojowe
wykonano dla refleksu 331 i podstawowej długości fali 0,93 A. Dla tego samego
refleksu jest przedstawiony również kontrolny topogram projekcyjny (a) w wiązce
białej, na który jest naświetlony pierwszy z serii topogramów przekrojowych.
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Rys. 44. Odbiciowy topogram przekrojowy dla krzemu implantowanego protonami o
energii 1 MeV wykonany dla refleksu 131 i długości fali 1A. W dolnej części
obrazu widać prążki interferencyjne usytuowane skośnie do obrazu głównego.

podłoża, określanego przez współczynnik proporcjonalności p we wzorze (32). W
szczególności wprowadzenie większego przesunięcia poprzez użycie większej wartości/?
powodowało wzrost ilości prążków. Gdy w obliczeniach nie brano pod uwagę
niekoherencji obu partii kryształu, ilość prążków na obrazach teoretycznych była
znacznie mniejsza niż obserwowana na topogramach. Rozsądną zgodność otrzymano
przyjmując p określone równaniem (32) tzn., gdy przesunięcie pionowe odpowiadało
dokładnie scałkowanemu efektowi zmiany parametru sieci. Przykładowy obraz
teoretyczny przedstawiony jest na rys. 45.

Rys. 45. Obraz teoretyczny wykazujący prążki interferencyjne podobne do widocznych na
rys. 44. Symulacja zawiera 320 płaszczyzn dyfrakcyjnych i została wykonana przy
założeniu, że dawka jonów maleje wzdłuż obrazu.

5.4. Efekty interferencyjne w kryształach wygiętych

Cienka próbka monokrystaliczna może być elastycznie wygięta z powodu naprężeń
wprowadzanych przez warstwę implantowaną, inne warstwy lub niedoskonałości tylnej
powierzchni. Efekty makroskopowe obserwowane na topogramach wielokrystalicznych
wykonanych dla wygiętych próbek implantowanych przedstawiono w rozdz. 3.
Krzywizna kryształu powoduje również istotne zmiany w odbiciowych topogramach
przekrojowych.

Opisywane w niniejszej części eksperymenty [102] przeprowadzono dla próbki
krzemu implantowanej cząstkami cc o energii 4,1 MeV i niejednorodnym rozkładzie
całkowitej dawki 1 x 101 6 cm"2. Kryształ miał zmatowioną tylną powierzchnię, co
spowodowało elastyczne wygięcie o promieniu krzywizny ok. 100 m. Topogramy,
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wykonane w geometrii opisanej w części 5.1, obejmowały obszary implantowany i nie
implantowany. Dla części nie implantowanej zdjęcia ujawniały obraz analogiczny jak dla
wygiętego kryształu doskonałego [16, 103, 104]. W tym przypadku obraz formowany
jest przez promieniowanie o małej długości fali i ze względu na niską absorpcję
rozprzestrzenia się na stosunkowo dużą odległość - do 5 mm.

W obszarze implantowanym obraz dyfrakcyjny uległ zasadniczej zmianie w
porównaniu z próbkami płaskimi (rys. 46). Widoczny jest silny czarny kontrast
wywołany przez partie kryształu położone w pobliżu warstwy najsilniej uszkodzonej.
Niektóre topogramy ujawniały jednak bardziej skomplikowaną strukturę tego kontrastu,
zbliżoną do obserwowanego dla próbek płaskich. Nie jest to wyraźnie widoczne na
prezentowanych zdjęciach, ponieważ, aby ujawnić inne efekty interferencyjne,
topogramy są silnie przeeksponowane względem obrazu głównego.

Poniżej czarnego pasma, pochodzącego od warstwy uszkodzonej, obserwuje się
rozprzestrzeniony na dużą odległość skomplikowany obraz interferencyjny. Może on
być interpretowany jako nałożenie się kilku systemów prążków pochodzących od
warstwy uszkodzonej. Na topogramie pokazanym na rys. 46 a główny system prążków
w obszarze implantowanym odpowiada systemowi poza obszarem implantowanym.
Położenia maksimów dla obszaru implantowanego są jednak zmienione w stosunku do
położeń dla obszaru nie implantowanego. Inny system prążków jest wyraźniej widoczny
na rys. 46 b. Są one dość gęste w obszarze centralnym topogramu i rozprzestrzeniają się
również poza obszar implantowany. Prążki te są związane z rozkładem dawki wzdłuż
wiązki padającej na kryształ oraz z interferencjami generowanymi w głównym obrazie
dyfrakcyjnym, opisanymi w części 5.3. Zjawisko to jest wyraźnie widoczne na
topogramie 46 c. Na zdjęciu tym obszar jaśniejszy odpowiada polu implantowanemu.

Innego rodzaju sytuację obserwuje się na topogramie 46 d, gdzie dominuje układ
eliptycznych prążków, który wydaje się być związany z powierzchniowym rozkładem
dawki jonów. Wniosek taki nasuwa się, ponieważ układ ten jest bardzo podobny do
obrazów prążków obserwowanych na topogramach dwukrystalicznych. Niezwykle
interesującą cechą tego obrazu jest obecność jego odbicia widocznego poniżej głównego
systemu prążków. Odbicie to charakteryzuje się kontrastem odwrotnym względem
układu głównego.

Symulacje numeryczne przekrojowych obrazów odbiciowych dla kryształów
wygiętych przeprowadzono podobnie jak dla kryształów płaskich, wprowadzając jedynie
dodatkowy parametr opisujący składową deformacji sieci wywołanej krzywizną
kryształu. Podobnie jak poprzednio, zmianę dawki jonów N opisywano centralną partią
rozkładu Gaussa. Dla rozkładu jednowymiarowego

(37)
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Rys. 46. Odbiciowe topogramy przekrojowe dla elastycznie wygiętej próbki krzemowej
implantowanej niejednorodną wiązką cząstek a o energii 4,1 MeV: a - odbicie 553.
promieniowanie 0,44 A , b - odbicie 602, długość fali 0,35 A, c - odbicie 111,
długość fali 0,66 A, d - odbicie 602, długość fali 0,35 A dla wiązki padającej na
inną część obszaru implantowanego.
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dla przypadku dwuwymiarowego

N(x,y)« exp
ax2+y2

2<x2
(38)

gdzie x i y są współrzędnymi na powierzchni próbki. W niektórych wypadkach
uwzględniano obecność brzegu obszaru implantowanego stosując przybliżenie

N(x,y) = 0, dla bx2+y2>rc (39)

Parametry a i a związane są z rozkładem dawki wzdłuż współrzędnych x \y a parametry
3 i rc definiują eliptyczne ograniczenie obszaru implantowanego.

Teoretyczne rozkłady natężenia w płaszczyźnie dyfrakcji dla próbek wygiętych
pokazane są na rys. 47. Widać, że pozycje maksimów na rys. 47 b są znacząco
przesunięte w stosunku do a. Są one mniej regularne niż dla doskonałego kryształu
wygiętego; dostrzega się nałożenie więcej niż dwu periodyczności. Bezpośrednio za
prążkiem pochodzącym od warstwy uszkodzonej zauważa się obszar o obniżonym
natężeniu.

Większość zjawisk obserwowanych na topogramach wystąpiła również na
obrazach teoretycznych. Przykładowa symulacja dwuwymiarowa jest przedstawiona na
rys. 48. Cechy topogramów ujawniły się mimo założenia, że rozkład dawki na
powierzchni był bardziej regularny niż rzeczywisty w próbce. Przyjęto, że obszar
implantowany ma kształt eliptyczny wg (39).

Na obrazie teoretycznym obserwuje się systemy prążków widoczne na
topogramach 46 a - d. Widoczne jest zwłaszcza jasne pole z systemem eliptycznych
prążków odpowiadających rozkładowi dawki jonów. Widać też prążki dominujące na
na topogramie 46 c, biorące początek w systemie eliptycznym i rozprzestrzeniające się
daleko poniżej obszaru implantowanego. Na symulacji dostrzega się również odbicie
głównego systemu eliptycznego - rodzaj echa usytuowanego poniżej.

Możliwy jest następujący mechanizm tworzenia się obserwowanego echa.
Główny eliptyczny system prążków jest tworzony przez promienie, których trajektorie
ulegają odchyleniu wywołanemu krzywizną podłoża i docierają do dolnej części
warstwy implantowanej. Warstwa ta działa jak interferometr, wytwarzając modulowaną
wiązkę, zarówno w kierunku powierzchni próbki, jak i odbitą z powrotem w kryształ.
Należy się spodziewać, że obszary odbijające promieniowanie w głąb kryształu wykazują
niskie natężenie wiązki skierowanej ku powierzchni i odwrotnie. Promieniowanie odbite
w głąb kryształu jest ponownie propagowane wzdłuż zakrzywionych trajektorii i
ponownie kierowane ku powierzchni kryształu już poza obszarem implantowanym.
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Rys. 47. Teoretyczne rozkłady natężenia dla elastycznie wygiętych kryształów krzemu w
odbiciu 553 dla długości fali 0,44 A. Próbka o promieniu krzywizny 80 m jest
wypukła od strony implantowanej: a - kryształ wygięty doskonały, b - kryształ
wygięty implantowany niejednorodną wiązką jonów.
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Rys. 48. Dwuwymiarowa symulacja teoretyczna odbiciowego obrazu przekrojowgo, dla
wygiętej próbki krzemowej dla odbicia 533 i długości fali 0,37 A. Rozkład dawki
jonów jest opisany przez dwuwymiarową funkcję Gaussa, której końcowe części
zboczy odcięte są eliptycznym konturem granicy obszaru implantowanego.
Długość symulacji odpowiada 1,5 mm.

Przedstawiona symulacja ujawniła również skomplikowany obraz na granicy

pola implantowanego, co wielokrotnie obserwowano na topogramach doświadczalnych.

5.5. Tetragonalizacja sieci w odbiciach zabronionych

W części 5.1 wykazano, że odbiciowy topogram przekrojowy warstwy implantowanej,
wykonany dla stosunkowo niewielkiej odległości filmu od kryształu, składał się z
czterech pasm odpowiadających odpowiednio odbiciu wiązki od powierzchni, zboczy
warstwy uszkodzonej i podłoża. Dla większości plamek Lauego wzrost odległości filmu
od kryształu nie powodował zauważalnych zmian w położeniach prążków. Oznaczało
to, że ewentualna zmiana położenia była mniejsza niż obniżenie się zdolności
rozdzielczej wywołanej wzrostem odległości filmu. Nie wykluczone, że efekt ten byłby
wykrywalny na źródle synchrotronowym III generacji. Jednak topogramy wykonane dla
znacznych odległości filmu wykazały pojawianie się dodatkowego cienia nałożonego na
obraz główny [105]. Cień ten charakteryzował się następującymi właściwościami: a.
pojawiał się zarówno powyżej, jak i poniżej obrazu głównego (rys. 49), b. jego wielkość
zależała od odległości filmu od kryształu (rys. 50), jego kształt był wyraźnie
skorelowany z rozkładem dawki wzdłuż wiązki przecinającej kryształ (rys. 51). Obraz
główny na rys. 49, 50 i 51 jest silnie prześwietlony, co w połączeniu z dużymi
odległościami filmu od kryształu powoduje, że jest nieostry. Czasy naświetlania
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dobierano jednak pod kątem ujawniania omawianego efektu dodatkowego, który jest
dużo słabszy.

Rys. 49. Topogramy przekrojowe odbiciowe dla krzemu implantowanego protonami o energii
1,6 MeV i dawce 2 x 1 0 ^ cm"^: a - odbicie 242 dla podstawowej długości fali 0,8
A, wklęsły cień jest widoczny powyżej obrazu głównego, b - odbicie 602 dla
podstawowej długości fali 0,65 A, wklęsły cień jest widoczny poniżej obrazu
głównego-

Rys. 50. Topogramy przekrojowe odbiciowe dla krzemu implantowanego protonami o
energii 1 MeV (lewa część) i 1,6 MeV (prawa część) wykonane dla różnych
odległości filmu od kryształu: a - 16,8 cm, b - 27.7 cm, c - 53,5 cm. Odbicie 242
dla podstawowej długości fali 0,8 A. Dla implantacji 1,6 MeV występowanie
dodatkowego kontrastu jest widoczne praktycznie dopiero dla odległości 53,5 cm.
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Rys. 51. Porównanie topogramów przekrojowych odbiciowych {a,ar) i topogramów
wielokrystalicznych (b, b1) dla krzemu implantowanego protonami wykonanych w
układzie (333, -511, -333) dla promieniowania 1 A. Widoczna jest wyraźna korelacja
kształtu cienia na topogramach a,a' z rozkładem prążków interferencyjnych na
topogramach b, b'. Topogram a jest obrazem przekrojowym naeksponowanym na obraz
projekcyjny. Dla obrazu przekrojowego a wiązka pada na kryształ w dolnej części
topogramu b, dla obrazu a' - w górnej części topogramu b'.

Stwierdzono, że dodatkowy kontrast pojawia się dla refleksów, które są
wyższymi rzędami niskowskaźnikowych odbić wzbronionych np. drugi rząd 242 dla
zabronionego w sieci fcc odbicia 121. Przyjęto więc, że obserwowany cień jest w
znacznej części wywołany odbiciem zabronionym wzbudzanym w obszarach, gdzie sieć
jest zdeformowana tetragonalnie, a więc w obszarach o największym stopniu
uszkodzenia. Obszary te odbijają promieniowanie o lekko zmienionej długości fali pod
innym kątem, co powoduje, że wydłużenie cienia jest proporcjonalne do odległości
filmu od kryształu. Dla ustalonej odległości filmu długość cienia jest związana z
wielkością dawki, ponieważ można przyjąć, że stopień tetragonalizacji sieci jest
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proporcjonalny do dawki. Tak więc kształt obserwowanego kontrastu jest bezpośrednią
wizualizacją rozkładu dawki jonów wzdłuż wiązki promieniowania padającego na
kryształ (rys. 51).

Potwierdzenie powyższej interpretacji uzyskano wykonując zdjęcia mikro Lauego
dokładnie w tej samej geometrii, jak dla topogramów przekrojowych w przypadku
Bragga. Do eksperymentu zastosowano otworek o wymiarach 5 x 5 p otrzymany
poprzez skrzyżowanie dwóch szczelin. Sukcesywne wprowadzanie szczelin w wiązkę i
niezależne naeksponowanie obrazów szczeliny pionowej i poziomej na topogram
projekcyjny umożliwiało precyzyjną kontrolę badanego miejsca kryształu (rys. 52) i
wstępną ocenę spodziewanych efektów dyfrakcyjnych. Przykłady otrzymanych
odbiciowych obrazów mikro Lauego są przedstawione na rys. 53 i 54.

Rys. 52 a,b. Odbiciowe topogramy przekrojowe dla szczelin pionowej i poziomej
naeksponowane na topogramy projekcyjne dla dwóch różnych plamek Lauego dla
krzemu implantowanego protonami o energii 1,6 MeV i dawce 2 x 10 1 7 cnr 2 . W
obu wypadkach wiązka przechodząca przez mikrootworek pada na na obszar
implantowany. Na obu topogramach można stwierdzić, jaki będzie charakter
obrazu głównego topogramu przekrojowego odbiciowego - dla przepadku b
mikrootworek jest usytuowany w polu o dawce wyraźnie większej niż obszar
położony bardziej w prawo, na com wskazuje kształt cienia nad głównym obrazem
przekrojowym.
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Rys. 53. Odbiciowe obrazy mikro Lauego dla krzemu implantowanego protonami o energii 1,6
MeV i dawce 2 x 10 1 7 cm"2, a - odbicie 620 dla długości fali 0,65 A, b - odbicie 242
dla długości fali 0,8 A..

Rys. 54. Odbiciowy obraz mikro Lauego dla niskokątowego refleksu i bardzo krótkiej fali.
Twarde promieniowanie nie jest absorbowane w sposób wystarczający przez
skrzyżowane walcowe szczeliny, co powoduje, że plamka jest powiększona i przybiera
kształt rombu. Ze względu na dużą czułość refleksu widoczne jest jednak wyraźnie
rozdzielenie refleksu wzbronionego na dwie składowe, których źródłem są obszary sieci
o wzrastającym i malejącym parametrze sieci.
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Dłuższe linie na topogramach odpowiadają promieniowaniu położonemu w płaszczyźnie
dyfrakcji. Widoczny wyraźny pogrubiony kontrast skierowany w innym kierunku
odpowiada cieniowi widocznemu na topogramach sekcyjnych. W wielu przypadkach dla
niskokątowych odbić dla bardzo krótkich fal obserwowano rozdzielanie się tego
kontrastu na dwie części odpowiadające dwóm zboczom głębokościowego profilu
rozkładu uszkodzenia sieci kryształu.

Kierunki obserwowanego w odbiciowych obrazach mikro Lauego kontrastu od
odbić wzbronionych można wyznaczyć z rozważań geometrycznych. Wprowadza się
współrzędne biegunowe ze środkiem układu w miejscu przecięcia wiązki pierwotnej z
filmem ustawionym prostopadle. Zmiana pozycji plamki Lauego na filmie wzdłuż
składowej radialnej odpowiada nachyleniu wektora dyfrakcji w płaszczyźnie dyfrakcji.
Składowa transwersalana odpowiada odchyleniu wektora dyfrakcji w kierunku
prostopadłym do płaszczyzny dyfrakcji. Stwierdzono, że składowe te odpowiadają
zmianie wektora dyfrakcji prostopadłej do przecięcia płaszczyzny odbijającej z
powierzchnią próbki. Wyznaczone kierunki obserwowanych dla plamek Lauego śladów
płaszczyzn dyfrakcji i dodatkowego cienia przedstawione są na rys. 55 dla całego filmu
w danym eksperymencie i powiększonego fragmentu (rys. 56) zawierającego plamkę
602 (rys. 53 a).

Rys.55. Obraz teoretyczny odbiciowego zdjęcia Lauego dla krzemu o orientacji (111),
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Wiązka promieniowania białego pada na kryształ pod kątem 8° do powierzchni
równolegle do rzutu na płaszczyznę poziomą kierunku zbliżonego do [ 1 1 2 ] - w tym
konkretnym przypadku równolegle do kierunku [1,1 0,9 2] odchylonego o 3,3° od
kierunku [1 12]. Dla każdej plamki Lauego wyznaczony jest kierunek śladu płaszczyzny
dyfrakcji (dłuższe ramię) i kierunek odbicia zabronionego refleksu niższego rzędu
(krótsze ramię).

Rys. 56. Powiększony fragment rys. 55 zawierający odbicie 602, którego topogram
pokazany jest na rys. 53a. Kąt, jaki tworzy obserwowany kontrast z płaszczyzną
dyfrakcji, odpowiada kątowi na topogramie, co potwierdza interpretację, że są to
refleksy zabronione niższego rzędu.

5.6. Obrazy przekrojowe transmisyjne dla implantacji cząstkami a

W pracach [72,73] wskazano, że projekcyjne obrazy transmisyjne dla krzemu
implantowanego cząstkami a o energii 4,8 MeV spełniały cechy modelu Bonsego i
Harta. Jak pokazano w części 4.1 niniejszej pracy, prosty model bikrystaliczny nie miał
zastosowania w przypadku odbiciowym. Niezbędne było przybliżenie głębokościowego
rozkładu zmiany odległości międzypłaszczyznowej i uwzględnienie wzajemnego
przesunięcia i niekoherencji sieci podłoża i warstwy przestrzelonej. Tę samą procedurę
zastosowano do symulacji obrazów transmisyjnych przekrojowych dla kryształów
implantowanych.

Transmisyjne topogramy projekcyjne, wykonywane zarówno przy użyciu
spektrometru dwukrystalicznego, jak i metody Langa, ukazywały typowe obrazy
dyfrakcyjne, charakteryzujące się brakiem kontrastu dla odbić symetrycznych i
występowaniem prążków dla refleksów asymetrycznych. Topogramy przekrojowe
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ujawniły wyraźne prążki interferencyjne usytuowane asymetrycznie względem prążków
Pndellósung (rys. 57) [98].

Rys. 57. Transmisyjne topogramy przekrojowe dla kryształu implantowanego cząstkami a
o energii 4,8 MeV, wykonane w refleksach asymetrycznych dla promieniowania
MoKa: a - obszar implantowany znajduje się na powierzchni wyjściowej, b -
obszar implantowany na powierzchni wejściowej próbki, wektor dyfrakcji
skierowany jest w prawo, c - obszar implantowany na powierzchni wejściowej,
wektor dyfrakcji skierowany w lewo.

Obrazy teoretyczne otrzymywano przy założeniu rozkładu dawki jonów w
kształcie krzywej Gaussa, wzdłuż wiązki rentgenowskiej analizującej kryształ.
Otrzymany obraz teoretyczny pokazany jest na rys. 58. Widoczne są ciemne kontrasty
niesymetryczne względem prążków Kato. Tak więc symulacja uwzględniająca
niejednorodność rozkładu implantowanych jonów potwierdziła tę cechę obrazów
doświadczalnych.
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Rys. 58. Przykładowa symulacja transmisyjnego topogramu przekrojowego w
asymetrycznym odbiciu 311 dla warstwy krzemowej implantowanej
niejednorodną wiązką cząstek a.

5.7. Obrazy przekrojowe transmisyjne dla implantacji o głębokim zasięgu

Nowe interesujące obrazy dyfrakcyjne zostały ujawnione w przekrojowych topogramach
transmisyjnych dla próbek implantowanych protonami o bardzo wysokiej energii (9
MeV), penetrujących kryształ do głębokości 600 |j.m. Po wygrzewaniu termicznym i
elektronowym kryształy te charakteryzowały się bardzo silną deformacją sieci w
obszarze implantowanym. Obrazy dyfrakcyjne dla przypadku odbiciowego i fali płaskiej
opisano w części 3.1. Zastosowanie transmisyjnej topografii przekrojowej, z użyciem
promieniowania synchrotronowego, umożliwiło bezpośrednią wizualizację całkowitej
deformacji warstwy przestrzelonej, powodującej zmianę kierunku wiązki ugiętej.

Zastosowanie szczeliny bardzo wąskiej (5 urn) w stosunku do warstwy
przestrzelonej (600 urn) i podłoża (1 mm) oraz duża doskonałość kryształu
spowodowały, że obserwujemy wyraźne rozdzielenie się lub zachodzenie na siebie obu
warstw zgodnie z mechanizmem wskazanym na rys. 5. W tym przypadku jednak efekt
jest spowodowany dominacją składowej dezorientacji. Odpowiednie topogramy są
przedstawione na rys. 59. Ponadto widać wyraźnie, że defomacja całej warstwy
implantowanej nie jest jednorodna. Dla warstwy jednorodnej obserwowalibyśmy
równoległe przesunięcie dwóch płaskich obrazów. W badanej próbce promień wygięcia
wynosił około 40 m w centrum pola implantowanego i około 100 m w pobliżu granic.
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Rys. 59. Transmisyjne topogramy przekrojowe dla krzemu implantowanego protonami o
energii 9 MeV.

Większość topogramów ujawniła wyraźne prążki interferencyjne (rys. 60) [99],
W niektórych przypadkach kierunek prążków był zbliżony do płaszczyzny dyfrakcji,
zawsze jednak obserwowano pewne ich wykrzywienie.

Charakterystyczną cechą wykrytych prążków było to, że pojawiały się one
zawsze tylko z jednej strony topogramu, a mianowicie części odpowiadającej podłożu.
Po obrocie próbki o 180°, tak aby wiązka padała na jej drugą stronę, obraz prążków
zmieniał położenie względem wiązki padającej.

Pomimo narzucającego się podobieństwa obserwowanych prążków do obrazów
moire, nie było możliwe zinterpretowanie ich tą drogą. Pewną zgodność obrazów
teoretycznych i doświadczalnych uzyskano przez zastosowanie numerycznych obliczeń
opartych na teorii Takagi-Taupina. Dla prześledzenia mechanizmu powstawania celowe
okazało się badanie symulacji rozkładu natężeń fali padającej i ugiętej w płaszczyźnie
dyfrakcji. Symulacje przeprowadzono przyjmując jak zwykle, że rozkład głębokościowy
zmiany parametru sieci jest proporcjonalny do rozkładu wakansów obliczonego z teorii
Biersacka-Zieglera (rys. 61).
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Rys. 60. Przekrojowe topogramy transmisyjne dla odbicia 3 1 1 i długości fali 0,7 A: a -
wiązka pada na stronę nieimplantowaną, b - wiązka pada na stronę implantowaną
kryształu.
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Rys. 61. Profil zmiany parametru sieciowego użyty do symulacji numerycznej obrazu prążków,

W obliczeniach wzięto pod uwagę zarówno zmiany parametru sieci, jak dezorientację
powodowaną przez krzywiznę kryształu.

Rozkłady natężeń fali ugiętej przedstawiające formowanie się prążków
interferencyjnych przedstawione są na rys. 62. Rys. 62 a odpowiada sytuacji, gdy wiązka
pada na próbkę od strony podłoża, a rys. 62 b,c, gdy wiązka pada od strony warstwy
implantowanej. Na wszystkich obrazach widoczne jest formowanie się prążków Pendelló
sung w okolicy wejścia promieniowania w kryształ. Krzywizna kryształu i zmiana
parametru sieci spowodowane implantacją wprowadzają zmianę w periodyczności
prążków Pendellósung w stosunku do kryształu idealnego. System tych prążków
załamuje się w pobliżu warstwy o największym uszkodzeniu, która jest również źródłem
wyraźnego kontrastu bezpośredniego.

Symulacje potwierdziły formowanie się stosunkowo silnych prążków
interferencyjnych, obserwowanych na topogramach tylko z jednej strony obrazu
bezpośredniego pochodzącego od warstwy uszkodzonej. Obliczenia wykazały również,
że pojawianie się prążków jest wywołane zmianą krzywizny próbki. Efekt ten jest
widoczny na rys. 62 b,c, które różnią się 20% zmianą wielkości promienia krzywizny.
Obserwujemy to jako zmianę konfiguracji prążków w części obrazu pochodzącej od
podłoża w płaszczyźnie wyjściowej próbki. Zmiana periodyczności prążków może być
również wywołana zmianą dawki jonów, podobnie jak obserwowano to na topogramach
odbiciowych.

W przeprowadzonych symulacjach uzyskano dobrą jakościową zgodność z
obrazami eksperymentalnymi. Szczególnie cennym wynikiem okazało się odtworzenie
najistotniejszej cechy prążków, a mianowicie, że pojawiają się one tylko w części
pochodzącej od podłoża i że są spowodowane zmianą krzywizny próbki.
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a

Rys. 62. Symulacje numeryczne rozkładu natężeń w płaszczyźnie dyfrakcji dla topogramów
przekrojowych transmisyjnych w odbiciu 3 1 1 dla długości fali 0,7A: a -wiązka
pada na wklęsłą nieimplantowaną stronę próbki, b - wiązka pada na wypukłą
implantowaną stronę próbki o promieniu krzywizny takim samym jak w a, c -
wiązka pada na wypukłą implantowaną stronę próbki o promieniu krzywizny
większym o 20% niż w b.

Obliczenia przeprowadzono jednak dla próbek implantowanych, topogramy wykonano

dla próbek implantowanych i poddanych obróbce termicznej, która prawdopodobnie

wprowadziła zmiany w rozkładzie parametru sieci. Niemniej jednak faktem fizycznym

był rozkład zmiany promienia krzywizny, który okazał się przyczyną wystąpienia

nowego rodzaju interferencji.
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6. PODSUMOWANIE

W pracy przedstawiono przegląd rentgenowskich obrazów dyfrakcyjnych dla
monokryształów implantowanych wysokoenergetycznymi jonami lekkimi.
Skoncentrowano się wysokich energiach i lekkich jonach dla otrzymania warstw
implantowanych o dostatecznych grubościach, porównywalnych z głębokością wnikania
promieniowania rentgenowskiego. W wielu przypadkach umożliwiło to bezpośrednie
odwzorowywanie na topogramach warstw położonych na różnych głębokościach.

Należy podkreślić, że w pracy opisuje się i interpretuje teoretycznie zjawiska
interferencyjne i obrazy dyfrakcyjne warstw implantowanych wykryte i obserwowane po
raz pierwszy przez autora. Zwrócenie uwagi na możliwość wykrywania tetragonalizacji
sieci warstwy implantowanej, przy zastosowaniu białej wiązki promieniowania
synchrotronowego,ma też duże znaczenie praktyczne i znalazło zastosowanie w dalszych
pracach z udziałem autora [107-113], opartych na wykorzystaniu synchrotronu.Istotnym
elementem metody jest możliwość natychmiastowego stwierdzenia, czy próbka
warstwowa jest w stanie naprężenia wewnętrznego lub relaksacji w odniesieniu do
konkretnych warstw. Metoda ta odnosi się nie tylko do badań warstw implantowanych.
Została już zastosowana z powodzeniem do badań warstw epitaksjalnych, warstw
porowatych, warstw epitaksjalnych nakładanych na warstwy porowate oraz struktur
warstwowych otrzymywanych metodą łączenia bezpośredniego.

Do nowych zaobserwowanych zjawisk interferencyjnych niewątpliwie należy
zaliczyć rozległe systemy prążków interferencyjnych obserwowane w odbiciowych
obrazach przekrojowych warstw implantowanych w kryształach wygiętych, prążki
interferencyjne związane z niejednorodnością dawki w obrazach przekrojowych
odbiciowych oraz interferencje w obrazach przekrojowych transmisyjnych. Wszystkie
zaobserwowane zjawiska zostały jakościowo potwierdzone przez symulacje teoretyczne
wykonane przy założeniu, że głębokościowa zmiana odległości międzypłaszczyznowęj
jest proporcjonalna do rozkładu wakansów otrzymywanego z rachunków metodą
Monte-Carlo.

Po raz pierwszy zastosowano do badania warstw implantowanych przekrojową
topografię odbiciową. Otrzymano nowe obrazy dyfrakcyjne, umożliwiające bezpośredni
pomiar głębokości warstwy najsilniej uszkodzonej i lokalizację warstw o wzrastającym i
malejącym parametrze sieci. Uzyskano w ten sposób nie niszczącą metodę rentgenowską
pomiaru zasięgu dla implantacji lekkimi jonami o energiach kilku MeV. Inna metoda,
opracowana przez Auleytnera i in. [114], dotyczyła implantacji argonem o energii 44
MeV i polegała na przestrzeleniu jonami sekwencji cienkich próbek a następnie pomiarze
promienia krzywizny poszczególnych płytek i obserwacji tzw. kontrastu brzegowego
[115-122].

Wyjaśniono teoretycznie zjawisko zmniejszającej się ilości prążków
interferencyjnych na topogramach wielokrystalicznych otrzymywanych na
niskokątowym zboczu krzywej odbicia. Zjawisko to autor wykrył i opisał w pracy
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doktorskiej oraz publikacji [89]. W niniejszej pracy potwierdzono jego występowanie dla
kryształów implantowanych protonami wysokoenergetycznymi. W tym przypadku pełne
pokazanie zjawiska było możliwe dopiero po zastosowaniu promieniowania
synchrotronowego.

Przeprowadzono szeroką analizę modelu bikrystalicznego i stwierdzono jego
nieprzydatność do opisu zjawisk w kryształach implantowanych. Zdaniem autora
dokładne sprawdzenie tego modelu było niezbędne. Wykazł on, że przesunięcie fazowe
spowodowane przerwą w krysztale, jak i niekoherencja sieci warstwy i podłoża
zmieniały relacje ampltud dodatkowych maksimów na zboczach krzywej dyfrakcyjnej.
Należy przypomnieć, że prosty model bikrystaliczny był wystarczający do interpretacji
transmisyjnych topogramów projekcyjnych dla kryształów implantowanych
niejednorodną dawką jonów. Krokiem przejściowym od modelu bikrystalicznego do
rozkładu zmiany parametru sieci proporcjonalnego do rozkładu zmiany parametru sieci,
wyznaczanego z teorii Biersacka-Zieglera, było przybliżenie tegj zmiany przez rozkład
Gaussa a następnie fragment hiperboli. Te kroki pośrednie wynikały z intencji, aby w
symulacjach teoretycznych wprowadzać minimalną ilość parametrów. Ostateczne wyniki
potwierdzające dane eksperymentalne otrzymano przy wprowadzeniu praktycznie
jednego parametru proporcjonalnego do przesunięcia sieci.

Całkowicie nową procedurą było zastosowanie metody mikro Lauego do badań
kryształów implantowanych. Eksperymenty można było wykonać dzięki zastosowaniu
promieniowania synchrotronowego. Otrzymane wyniki umożliwiły pełną interpretację
wykrytych w przekrojowych topogramach odbiciowych nowych kontrastów
pochodzących w znacznej części od odbić zakazanych. Metoda ta ujawniła również
szereg możliwości badania rozpraszania dyfuzyjnego od poszczególnych warstw w
modyfikowanych materiałach półprzewodnikowych, co jest obecnie częścią programu
badawczego realizowanego we współpracy z laboratorium synchrotronowym w DESY
w Hamburgu.
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