
Robin S. Svärd

Ytfysik − Hur man ser utan att se

Vad är egentligen en yta? Beroende på sammanhang kan nämligen själva de�nitionen av vad en yta är

variera, och under en väldigt lång tid har det optiska mikroskopet använts som en förlängning av det

mänskliga ögat. Men det �nns en gräns på hur djupt synligt ljus kan nå, och detta är tyvärr inte djupt

nog för att se den faktiska ytan hos ett material. Man ska dock inte glömma att även blinda kan se...

åtminstone i viss mening; nämligen genom att känna. Det är denna grundtanke som ligger bakom det

Nobelprisbelönta sveptunnelmikroskopet (STM).

Instrumentet bygger på att en extremt vass spets − där själva toppen består av en enda atom − förs

väldigt nära ett material utan att någonsin röra vid det. Genom att lägga på en spänning så kommer

elektroner att börja röra sig mellan spetsen och ytan. Denna lilla ström av elektroner går att mäta, och

genom att föra omkring spetsen på ytan så kan den avbildas till en digital bild. På så sätt kommer man

alltså "se" hur ytan ser ut, enbart genom att känna på den. Upplösningen på dessa bilder kan dessutom

bli tillräckligt hög att särskilja enstaka atomer på ytan!

En stor del av vetenskapen drivs just nu för att miniatyrisera komponenter, vilket oundvikligen leder till

att allt �er interaktioner tar plats på ytan. Just ytatomerna är dessutom av extra stort intresse då deras

kemiska och fysiska egenskaper ofta skiljer sig drastiskt från resten av atomerna inuti materialet. Det är

därför av särskilt stor betydelse att man på en atomär skala vet hur ytan ser ut för att kunna dra slutsatser

om materialets egenskaper. Problemet är ofta att alla ytor är mer eller mindre smutsiga och måste först

rengöras.

Vi har studerat de två halvledande föreningarna indiumarsenid (InAs) och gallium antimonide (GaSb)

främst m.h.a. ett STM. Dessa har rengjorts genom exponering till atomärt väte som binder sig till

föroreningarna på ytan och tar dem med sig vid upphettning. Ett �ertal olika kristallplan av varje material

undersöktes både före och efter exponering till vätet i ett försök att kartlägga förändringar på ytan.

Generellt uppnåddes goda resultat för rengöring med atomärt väte, och atomär upplösning erhölls för

InAs(111)A, InAs(110) och GaSb(110). Ytterligare slutsatser angående rekonstruktion av ytatomerna

kunde dras från bilderna. Den huvudsakliga anledningen till varför just dessa två material undersöktes

är för framtida planer att utveckla komponenter bestående utav båda för en mängd olika ändamål. Det

är därför nödvändigt att kunna rengöra båda material samtidigt under omständigheter som inte förstör

någon utav dem.
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