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Abstract
This work presents a description of different surface sensitive techniques used for the
atomic characterization of crystal growth in the surface laboratory of the Universidad
Autonoma de Madrid are presented. These techniques are very well suited to characterize
heterostructure and superlattice growth. One of the first observations of the epitaxial growth of
β-FeSi2 on a Si(111) surface to form a β-FeSi2/Si heterostructure by means of Scanning
Tunneling Microscopy is presented.

Azken urteotan, estruktura laminar artifizialen hazkundeak (eta batez ere erdieroaleen
supersare izenekoak), nahiz optoelektronikaren aurrerapena, nahiz materiaren ezaugarriak sakonago ulertzea eragin du. Superestruktura hauetaz baliatuz, alde batetik, mota
guztietako gailuak (laserrak, infragorri-detektagailuak, eta abar luze bat) fabrikatzen ari
dira, eta bestalde, bi, bat eta zero dimentsioko
mundua ikertzen ari da, fenomeno harrigarriak aurkituz (2-dimentsioko elektroi-gasaren
ezaugarriak, Hall efektu kuantikoa, etab.).
Kristal-hazkunderako garatu diren metodo berriekin, esate baterako Molekula-Sortaz
Epitaxia (MBE) edo Organometalikoen
Deposizio Kimikoa Lurrin-Fasetik (MOCVD),
supersareen hazkundea maila atomikoan egiten da jadanik. Hazten diren fase guztien erabateko garbitasuna segurtatzeko, hazkundea

Ultra Goi Huts-ean (UHV-an) egin behar da,
hots, behaketak egiten diren ontzian presioak
10 - 10 torr (edo 10 -13 atm) baino baxuagoa
izan behar du. Bai UHV-ingurua eskuratzeko
eta kontrolatzeko sistema bereziak, bai ikerketarako tresneria egokia (UHV-sistemekin
bateragarria) izugarri garatu eta hedatu dira
azken hamarkadan. Honen ondorioz, gainazalen ezaugarriak eta hazitako interfaseen xehetasuna in situ (UHV-ontzian) ikertzen dira
gainazalekiko sentikor diren tekniken bidez.
Jarraian, Madrilgo Gainazal-Fisikako Laborategian ikerketarako erabili ohi ditugun teknikarik garrantzitsuenez mintzatuko naiz,
teknika horien bitartez lortutako zenbait
emaitzaz ilustraturik.
Fotoelektroi-Espektroskopia (PES) eta bere barianteak (XPS eta UPS) gainazal-zientzian teknika hedatuen bihurtu dira, sistema
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tate esperimentala lortzen delarik. 2. irudiko
espektroan ikusten denez probaren gainazal
aldeko elementu bakoitzari dagozkion estrukturak oso berezkoak dira, bai itxuraz bai
energiaz, elementu horien “hatzak” direlarik.
Izan ere, kitzikatutako fotoelektroi gehienek energia zinetikoaren parte handia galtzen
du, fotoelektroi-elektroi elkarrekintza inelastikoen bidez. Beraz, gainazaletik irteteko (eta
neurgailuak detektatzeko, noski) probabilitatea, kitzikatutako atomoaren eta gainazalaren arteko distantziak erabat finkatzen du.
Bi talka inelastikoren artean fotoelektroiak
betetzen duen batezbesteko bidea, batezbesteko bide aske inelastikoa (IMFP edo λ) izenez
ezagutzen da. Gainazaletik begiratuz, λ baino
sakonago dagoen atomoa, kitzikatu arren, ez
da detektatuko. 1. irudiko kurba
oso garrantzitsua da, elektroi-espektroskopia guztien gainazal-sentikortasunaren oinarria da eta. 1.
irudian ikusten denez, IMFP-ak
energiarekiko menpekotasun handia dauka, 50 eV-eko elektroientzat minimoa izanik (5-10 Å). Fotoelektroien energia zinetikoa kurbaren minimoaren inguruan mugatuz, gainazalekiko sentikortasun
maximoa lortuko dugu. Adibidez,
2. irudiko behaketak sinkrotroi batean eginak dira, non fotoien energia gainazal-sentikortasun maximoa edukitzeko hauta zitekeen
(begiratu substratuaren maila sakonen posizioari, hots, Ga edo As
3d-mailari dagokion tontorraren
energia zinetikoari).
Fotoelektroi-Espektroskopia
analisi kimikorako erabiltzen da
batipat: gainazalean ingurune kimikoa aldatzean, maila sakonen
posizio energetikoa ere aldatzen
Energia (eV)
da, maila horiek balentzi geruzaren karga-egoerarekiko daukaten
1. irudia. Goian, fotoemisio-pr ozesuaren eskema.
Neurtutako fotoelektroiak λ lodierako zonaldetik bakarrik sentikortasunaren ondorioz. 2. irudatoz. Behean, solidoaren barnean higitzen den elek- dian ikusten denez, metal alkalitroiaren batezbesteko bide aske inelastikoa (λ), energia nozko xafla mehe batek azeleratuzinetikoaren funtziotan erakusten da.
tako GaAs(110) gainazalaren oxi-

λ (geruza bakunak)

askotatik informazio ugari atera daitekeelako
eta kasu gehienetan emaitzen analisia zuzenekoa eta erraza delako. 1. irudiko goiko partean erakusten denez, efektu fotoelektrikoaren aplikazioa besterik ez da: argi-izpi monokromatizatu batek (E = hv) kitzikatzen
dituen solido barruko atomoen elektroiak,
gainazalean zehar ihes egin ondoren energi
neurgailu batek biltzen ditu. Kasurik sinpleenean, fotoelektroiak ez du prozesu inelastikorik jasaten solidoa zeharkatzean, eta, beraz,
elektroiaren loturazko energia EB (solidoan
barne) fotoelektroiaren energia zinetikotik
(EK) zuzen eskuratzen da: EB = hv – EK. Espektro arrunt batean, neurtutako fotoelektroi-kopurua EK-ren (edo EB-ren) funtzio bezala adierazten da, solidoaren egoera-dentsi-
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banda-estruktura ikertzeko beste metodorik ez dago. Argi-izpiaren eraso-angelua
aldatuz, trantsizio-elektronikoen hautesc) 500 K-etan 4 minutuz suberatu
pen-arauak kontutan harturik, gainazalari
ostean
erantsitako molekula baten geometria
ezagutu daiteke. Gogora dezagun adsorzio-geometriak katalizazio-prozesuetan duen
eragina. Schottky-langaren altuera, metal-erdieroale interfasean gertatzen diren
metalizazio-arazoak eta heteroestrukturen
eta supersareen ezaugarririk garrantzib) 150 K-etan Rb eta O2
tsuenak (hots, band-offset-a, gap-a eta
kodepositatuta
Fermi-mailaren posizioa), besteak beste,
teknika honekin ikertzen dira.
Rb-4s, Rb-3d*
PES teknikaren hutsak osatzeko beste
Rb-4p
espektroskopiak erabiltzen ditugu. Hauetan, Auger Eletroien Espektroskopia (AES)
da ezagunena. Teknika honetan, elektroiRbO2 (O 2 )
-sorta batez proba kitzikatzen da, sorta
a) n-GaAs(110)
2horrek eragindako Auger trantsizioen onRb2O2 (O2 )
dorioz igorritako elektroiak neurtzen direGa-3d
As-3d
larik. PES-ekin konparaturik, teknika
honen detekzio-ahalmena (0,01 ML) eta
albo-bereizmena (0,1 µm) handiagoak dira.
Horregatik, probaren garbitasuna arakatzeko eta azalaren konposizioa ezagutzeko
AES erabiltzen da. Albo-bereizmena aproAglutinatze-energia EF-rekiko (eV)
betxatuz ekorketa-mikroskopio bat (SAM)
2. irudia. Metal alkalinoak eragindako GaAs(110) garatu da azken urteotan. Madrilgo Gainagainazalaren oxidazio katalitikoa PES teknikaz
zal-Laborategian MBE-z hazitako supeikusirik. Gainazaleko elementu bakoitzari bere rrestrukturaren hazkundea ikertzeko AES
estrukturak dagozkio. Oxidazio-erreakzioaren erabiltzen dugu. Probaren gainean lurrineraginez substratuaren maila sakonei (As eta Ga
tzen diren materialen hazteko modua
3d mailak) dagozkien tontorrak alderatzen dira.
jakitea, supersarea egiteko ezinbesteko
abiapuntu da. Hala ere, AES teknikaz, bai
analisi koantitatiboa bai ingurune kimikoa
dazio-erreakzioak, substratuaren (Ga eta As)
ikertzea, oso zaila da; Auger trantsizioan hiru
maila sakonetan erabateko aldaketak eragienergi mailak tartekatzen baitira.
ten ditu. Kimika ezezik, gainazalaren estekioGainazaleko zelula unitarioaren tamaina
metria erraz finka daiteke PES teknikaren
eta geometria ezagutzeko, LEED izeneko
bitartez, aplikazio hori ESCA izenaz ezagutzen
(Energia Baxuko Eketroien Difrakzioa) didelarik.
frakzio-teknika erabiltzen da. 10-200 eV-eko
Probak igorritako fotoelektroiaren biltzeelektroien uhin-luzera eta gainazaleko dis-angelua (1. irudian, Θf) aldatuz, gainazalaren
tantzia interatomikoa oso parekoak direnez
banda-estruktura esperimentalki finka daiteke. Bai Θ f , bai fotoien energia etengabe gero, gainazalean isladatzen den elektroi-sortak difrakzio-irudi arrunta sortarazten du.
aldatzeko gaitasuna edukitzekotan (sinkrotroi
Gure Laborategian probaren kristaltasuna
batean), solidoen 3-dimentsioko banda-esfrogatzeko ezezik, lurrindutako xaflak gainatruktura eskura dezakegu. Izan ere, solidoen

Intentsitatea (unitate arbitrarioak)

hν = 80 eV
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zalarekiko duen ordena erlatiboa (hots, epitaxikotasuna) arakatzeko LEED erabiltzen da.
Hala ere, aipatutako teknika guztiok ez
dira egokiak kalitate altuko metal-metal supersareen hazkundea kontrolatzeko. Horretarako, Heliozko Atomo Termikoen Barreiaketa (TEAS) izeneko teknika erabiltzen dugu.
TEAS gainazalaren ordenarekiko izugarri sentikorra da. Sentikortasun horrek heliozko atomoak duen talka elastikoaren barreiadura-sekzio handiarekin zerikusia du. 3. irudian
ikusten denez, heliozko atomo-sorta isladatuaren intentsitatea lurrindutako geruza-kopuruaren araberakoa da, geruza-erdiarekin
minimoa eta geruza betearekin maximoa
izanik. Hazte-prozesuan zehar edozein motatako akatsen kontzentrazioa 0,1 ML baino
handiagoa izatekotan, sorta isladatuaren

intentsitatea zero egiten da. Teknika honen
bidez, kalitate altuko Co/Cu supersareen
hazkundea kontrolatu dugu. Ikerketaren
emaitzek erakutsi dutenez, bai hazkundearen
karakterizazio zehatza, bai supersarearen
kalitatea, ezinbestekoak dira, besteak beste,
Curie tenperaturak dimentsioarekiko duen
menpekotasuna eta kobaltozko xaflen arteko
elkarrekintza magnetikoa finkatzeko.
Madrilgo Laborategian UHV-ontzian lan
egiten ari den Tunel Efektuzko Mikroskopio
(STM) bat dugu. Berez, mikroskopia honen
funtsa sinplea da: gainazalaren eta puntaren
artean ezarritako potentzial-langa zulatzen
duen tunel-korrontea konstante mantenduz,
gainazal-puntako distantzia ere konstante
mantentzen da. Beraz, gainazalean zehar (x–y
planoaren arabera) higituz, puntaren higidura
bertikala (z ardatzaren araberakoa) gainazalaren topografiari zuzenki dagokio. Mikroskopio honek tunel-korronteak gainazal-puntako distantziarekiko duen dependentzia esponentzialari zor dio bereizmen izugarria (albokoa
1 Å eta bertikala
0,1 Å). Izan ere,
gainazalaren estruktura elektroniko lokalak
tunel-korrontearen aldaketak eragin ditzake.
Estruktura elektronikoaren eraginak
ezagutzeko imajinaren itxurak potentzial-langarekiko duen menpekotasuna ikertzen da. Honelako analisiaren bitartez, geometria ezezik
maila elektroniko huts eta beteen
posizioa eta adsorbatoen karga-egoera
finkatzen dira. Puntaren higidura
geldituz, gainazal-puntako distantzia
finko batentzat, tunel-korrontearen
eta potentzialaren arteko erlazioak
egoera-dentsitate lokalarekin zerikusia du. Zentzu honetan, STM-aren
aplikazio bat garatu da, hots, Tunel
Efektuzko Espektroskopia (STE).
Teknika honen bidez, esate baterako,
Ebaporazio-denbora (min)
Schottky-langaren altuera lokala iker3. irudia. TEAS teknikaren oinarria: Heliozko atomotu da sistema askotan. Hala ere, zen-sorta isladatuaren intentsitatea gainazalaren perfekzio
geometrikoaren araberakoa da. Geruzaz geruza hazteko bait kasutan STE-z lortzen den egomoduaren kasuan, intentsitate horrek oszilatu egiten era-dentsitateak ez dauka fotoemisioz
du. Maximoa geruza betearekin lortzen da eta minimoa eskuratutako espektroaren antzik,
geruza-erdiari dagokio.
dirudienez, gainazal-punta elkarre-

&
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4. irudia. Bereizmen atomikozko STM irudiak, non FeSi2/Si(111) interfase epitaxikoaren
hazte-prozesua erakusten den. Goian, Si(111) 7x7 gainazalaren gainean burdinazko 0,05
geruza lurrindu ondoren hartutako irudia. Ikusten denez, burdinazko atomoek (estruktura
zurienak) substratuaren geometria atomikoa berenganatu dute. Behean, Fe/Si interfasea
berotu ondoen FeSi2-zko irlak (estruktura zurienak) agertzen dira, irlaren baitan ordena
atomikoa garbi ikusten delarik. Beraz, hazteko modua epitaxikoa da.
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kintzaren ondorioz. Elkarrekintzaren xehetasunak puntaren konposizioaren menpekoak
dira. Tamalez, behaketa bakoitzean konposizioa finkatzea arazo izugarria da gaur egun.
4. irudian aurkezten dira Madrilgo Laborategiko STM-az lortutako azken emaitzak.
Bereizmen atomizkoko imajinek erakusten
dutenez, Si(111)-azalaren gaineko β-FeSi 2-aren hazteko modua epitaxikoa da, azken
honen (101)-gainazala substratuaren (111)-azalarekiko paraleloa izanik. FeSi 2-aren β

fase ortorronbikoa erdieroalea denez gero, β-FeSi2/Si heteroestruktura epitaxikoa hazteko gaitasuna garatzeak ondorio teknologikoak
ekarriko lituzke: silizioan oinarritutako gailu
optikoak fabrikatuko lirateke, gailu horiek
txip bakar batean zirkuitu elektronikoekin
elkartuko liratekeelarik.
Unibertsitate Autonomoko Gainazal-Laborategiko nire lankideek eskainitako laguntza, batez ere irudiak prestatzeko, eskertu
nahi dut.
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