
  

RBS (Rutherford Backscattering Spectrometry) + 
ERDA (Elastic Recoil Detection) 

PIXE (Particle Induced X-ray Emission)



  

V ČR lze tyto a další metody používat na AV v 
Řeži u Prahy odkud je také většina v presentaci 

použitých obrázků 

http://www.ujf.cas.cz/



  

Rutherford Backscattering 
Spectrometry

● Metoda RBS je nedestruktivní analytická 
technika, která je hojně využívána pro studium 
tenkých, řádově nm, vrstev až po multi-
vrstevnaté systémy o tloušťce desítek 
mikrometrů. 

● Rovněž je vhodná pro studium materiálů jak 
amorfních tak krystalických, které jsou 
připravovány nejrůznějšími metodami. 



  

Interakce částic s pevnou látkou

● 1909-1914 studium průchodu alfa 
částic (ionty He2+) kovovou fólii – 
očekáván byl průchod části 

● Zjištěný výsledek – zpětný rozptyl 
částic

● Výsledek objev atomového jádra – 
Rutherford předpověděl existenci 
těžké části ve středu atomu na 
které došlo k odrazu.

Rozptýlený kladný náboj
Atom bez jádra

Existence kladného 
hmotného jádra.



  

Tedy interakce lehkých iontů s 
vysokou energií



  

Možné techniky s využitím 
energetických iontových svazků



  

Praktická realizace metody

● Komůrka pro měření RBS

 + ERDA (viz dále)



  

RBS princip

Svazek nabitých částic s energií E
0
 dopadá šikmo pod úhlem α vzhledem k normále povrchu 

vzorku a rozptýlené částice se registrují detektorem umístěným pod úhlem β. V hloubce x se 
dopadající částice s okamžitou energií E

1
 pružně rozptyluje, těsně po rozptylu má energii E

2
 a 

při vstupu do detektoru energii E
3
. 

V případě iontů odražených v hloubce x pod povrchem vzorku musíme brát v úvahu 
energetické ztráty iontu E

in
 při průletu do hloubky x a ztráty energie při výstupu ze vzorku po 

elastické srážce s terčovým atomem E
out

. 

Ztráty iontu v materiálu jsou popsány lineárními brzdnými ztrátami S
p
, které jsou funkcí energie 
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RBS

● Počet rozptýlených iontů registrovaných ve 
spektru Q

D
 je dán následujícím vztahem a 

závisí na účinném průřezu elastického rozptylu 
pod daným rozptylovým úhlem 

● Prostorovém úhlu detektoru W počtu iontů 
dopadajících na jednotku plochy a na plošné 
hustotě terče N

S
.
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RBS

Rozptýlené částice registrujeme 

polovodičovými detektory, 

dosažitelná hloubka 2-10 mm.

Detekční limit těžkého prvku v lehké 

matrici je až 1mg/g. 

Čím nižší hmotnost rozptylujícího 

atomu, tím vyšší je předaná energie.

Hmotnostní rozlišení vzorku je dáno 

energetickým rozlišením detektoru, 

energií a hmotností projektilu a atomu 

vzorku. Použití těžších iontů - M<2
Rutherfordův diferenciální účinný průřez
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Kinematický faktor binární 
srážky



  

Rozlišení



  

Popis jevů ve vztazích

● Diferenciální účinný průřez
– pravděpodobnost srážky dána coulobovskou interakcí

– závisí na Z2, 1/E2, úhlu

● Energetické brzdné ztráty
– Dány interakcí iontu svazku s elektrony a jádry atomů 

vzorku – dány složením vzorku

● Straggeling energie
– Statistické fluktuace, rostou se vzdáleností od povrchu 

vzorku (hloubkou)



  

Co lze určit

● Prvkové složení povrchové vrstvy
● Množství jednotlivých atomů
● Lze používat různé ionty pro měření

– protony 2 – 2,5 MeV pro určování C, N, O a Si pro 
zvýšení citlivosti cca 5x

– protony 1,74 MeV pro C – zlepšení cca 80 x

– Alfa částice 3,04 MeV pro O – zlepšení 20 x

– Ionty C++ a další podle analyzovaného materiálu



 

Účinný průřez pro Alfa částice

● RBS je 100 krát citlivější na těžké atomy než 
na lehké atomy.

●



  

Takže změříme spektrum

● Vyhodnocování pomocí modelu

● Program SIMNRA

● 2000 keV protony zpětně rozptýlené na křemíku a 
uhlíku při scattering úhlu 165°.



  

Tenké vrstvy a izotopy Cu

Primární 
svazek



  

Substrát a vrstva

bulk

Tenká vrstva



  

Vrstva na substrátu - idea



  

Vliv hloubky

● Na těžké částici ztratí primární lehký iont He jen málo energie
● Na tenké vrstvě je ztráta energie po rozptylu malá 
● V tlusté vrstvě jsou ztráty po rozptylu z hloubky vyšší



  

Co lze dále určit

● Hloubkové profily jednotlivých prvků
● Např. profil implantovaných iontů Co v 

polymeru



  

Takže dohromady

● Vrstva Cr/Ni na Si
● Na ose X energie – ztráta způsobena brzdným 

účinkem – samotný rozptyl je elastický proces



  

Energetické ztráty

Několik různých teorií podle velikosti ztráty 
energie: 

● DE/E < 10% Vavilovova teorie
● 10 – 20% Bohrova teorie
● 20 – 50% Symonsova teorie
● 50 – 90% Paynova a Tschalarsova teorie



  

1.0 MeV 4He ionty – 100 nm Au na 
Si úhel rozptylu 165



  

Vliv drsnosti a morfologie povrchu

● Drsná vrstva na hladkém substrátu
● Hladká vrstva na drsném substrátu



  

Drsná vrstva Ni na C

● 1,5 MeV 4He ionty pod úhlem 165



  

Nedestruktivně - Pozlaceno nebo 
zlato? 



  

Zdroj částic – urychlovací napětí

● Potřebujeme energie řádu MeV, tj. MV napětí
● Van de Graff generátor

– Náboj se přenáší na 

dielektrickém pásu

– Pro vysoká napětí 

speciální konstrukce – přetlakový

se SF
6



  

Beam line

● Přetlakový kontejner s SF
6
, který má vyšší 

napětí pro průraz než vzduch



  

Praktická realizace



  

Ionty He nebo Ar

● Máme k dispozici kladné napětí, jak jím 
urychlíme kladné ionty?

● Proto pracujeme s He- a to pak převedeme na 
He++



  

Další možné urychlovače

Mikrosvazek 
(2007)

RBS 
Kanálování

(2006)

RBS 
TOF-ERDA

Implantace

● Tandetron 
terminálové napětí 
3MV, urychlovat lze 
až na 20 MeV pro 
vícenásobně nabité 
ionty (od roku 2005 
na AV Řež)



  

Schéma s beamlines



  

Princip tandetronu

● Záporný iont urychlíme na 3 MeV
● Přebijeme na kladný (až +7e) a 

ještě jednou urychlíme až na 
násobky urychl. Napětí.

● Ionty H až Au



  

Zdroje iontů Cs-



  

Další zdroje iontů



  

RBS kanálování

● V monokrystalických materiálech, je výtěžek rozptylových 
procesů silně závislý na poloze krystalických os a svazku 
nabitých částic. Pro metodu RBS kanálování je nezbytné 
nalezení správné polohy mezi krystalografickou mříží a 
iontovým svazkem.

● Atomovým rovinám odpovídají minima výtěžku zpětně 
odražených částic



  

Aplikace RBS kanálování

● Detekce poruch krystalové mřížky
● Detekce příměsí a jejich polohy v krystalu



  

Analýza povrchového píku

● Povrchové atomy stíní atomy pod nim – velmi 
výrazně ve spektru zpětně rozptýlených iontů 
z monokrystalů

Ideální monokrystal

Povrchové atomy posunuty – vyšší 
intenzita zpětně odražených iontů

Povrchové atomy vychýleny v normále k 
povrchu – proto analyzujeme šikmo

Atomy příměsi přesně nad povrchovými 
atomy – epitaxní vrstva



  

Epitaxní vrstva - detail

● Epitaxní Au na Ag
● 1 MeV He
● A – monokrystav Ag
● B – 1 vrstva Au
● C – 2 vrstvy Au
● D – 3 vrstvy Au



  

Elastic recoil detection analyses 
(ERDA)

● Typická geometrie měření pro detekci 
dopředně vyražených částic, použití mylarové 
folie, detekují se pouze vyražené částice.



  

Možnosti

● Hloubkové profily prvkového složení
● S použitím dostatečně těžkých urychlených iontů, lze 

„recoil“ vyrazit libovolný druh atomu
● Svazek může být např 200 MeV ionty Au, je nutné 

zvolit správnou geometrii aby na detektor nedopadali 
částice svazku

● Vhodné pro lehké prvky v těžké matrici
● Pro vyhodnocování opět použijeme modelu
● Opět vychází z kinematického popisu



  

Profil H

● Často s 2 MeV 4He svazkem se provádí 
zjišťování hloubkového profilu H

● Pozn. Vodík má často špatný vliv na 
mechanické vlastnosti kovových slitin a 
tenkých vrstev – obvykle měřeno ERDA pro H 
a RBS pro těžké prvky současně



  

ERDA

ERDA spektrum kalibračního vzorku, který byl 
připraven difúzí těžké vody do polyimidu.



  

Vysokoteplotní supravodič YBaCuO

● Na MgO podložce

http://dx.doi.org/10.1016/S0168-9002(99)01307-8,



  

Multivrstvy



  

PIXE

Particle Induced X-ray Emission



  

Princip



  

Princip

● Při průniku iontu pevnou látkou dochází k pružným a 
nepružným srážkám iontu s atomy terče. V 
nepružných - elektronových - srážkách jsou elektrony 
vyráženy na vyšší energetické hladiny. 

● Vzniklé vakance se posléze zaplňují elektrony z 
vyšších energetických úrovní buď nezářivým 
Augerovým procesem, nebo zářivým přechodem, při 
němž je rozdíl energií elektronu neutralizujícího 
vakanci vyzářen jako foton rentgenového záření.



  

Princip

● PIXE využívá ionizace vnitřních hladin. V závislosti na poloze 
původní vakance jsou emitované spektrální čáry značeny K, 
L, M, atd. 

● A dále jsou zahrnovány do podskupin α, β, γ. V důsledku 
konečného rozlišení energeticky disperzního polovodičového 
detektoru některé spektrální čáry splývají a je možno vidět 
pouze 2 až 3 čáry K, 9 až 13 čar L a méně než 5 čar M



  

Vlastnosti

Od 1970

Na první pohled je analytická metoda PIXE velmi podobná elektronové mikrosondě s energiově 
disperzní analýzou rentgenového záření, s tím rozdílem, že místo elektronů s energií řádu desítek keV 
používá ionty, především protony, o energii řádu MeV. Avšak, protože ionty mají oproti elektronům 
podstatně větší hmotnost, produkuje brzdění iontů o několik řádů menší emisi brzdného záření než 
brzdění elektronů. Metoda PIXE tak má mnohem lepší poměr signálu k pozadí než elektronová sonda. 
Proto dosahuje metoda PIXE podstatně vyšší citlivosti než elektronová sonda. Proti zhruba 0,1% u 
elektronové sondy, dosahujeme při PIXE limitu detekce kolem 1 ppm i menšího. Pomocí PIXE lze 
provádět stopovou analýzu, a to v širokém rozmezí prvků, od sodíku až po uran. Přitom detekční limit 
pro různé prvky se může pohybovat, v případě lehké matrice, zhruba v rozmezí jednoho řádu.

může analyzovat vzorek o velmi malé hmotnosti, např. i řádu 1 μg.



  

Pravděpodobnosti ionizace protony

● Je-li známo složení matrice vzorku (tj. složení 
hlavních prvků vzorku), lze vyčíslit (pro danou 
matrici) a spočítat výtěžek Y

T
(Z) určité 

charakteristické čáry, vybuzené jednotkovým 
nábojem primárních iontů při jednotkové 
koncentraci sledovaného prvku Z ve vzorku, 
vyzářený směrem k detektoru a vztažený k 
jednomu steradiánu.

● H – kalibrační konstanta – pomocí standardu



  

Programové vybavení

● GUPIX z 
http://pixe.physics.uoguelph.ca/home/

●

http://pixe.physics.uoguelph.ca/home/


  

● Prakticky nedestruktivní technika

Fineness evolution diagram of the medieval silver 
coins in Tunisia. 
The diagram is deduced from results corresponding to 
the concentration of Ag element in each group of coins 
which are Umayyad (U), Abbasid (A), Fatimid (F), Zirid 
(Z), Mowahid (M) and Hafsid (H).

http://dx.doi.org/10.1016/j.matchar.2009.10.008

PIXE a historické artefakty

http://dx.doi.org/10.1016/j.matchar.2009.10.008
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