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SAMENV AITING 

In het kader van een !OP-IC projekt is het afgelopen jaar in de groep AOW 

van de vakgroep deeltjesfysica aan de opbouw van een opstelling gewerkt, 

waarmee de processen in een plasma-etsreaktor gesimuleerd kunnen worden. Het 

basisidee van de opstelling, SCEPTER ( Surface Chemistry Experiment for a 

Physical Theory of Etch Reactions) genaamd, is de scheiding van alle in het 

plasma-etsproces relevante parameters. Op deze manier kan inzicht worden 

verkregen in de fundamentele processen in zo'n reaktor. Concreet moet dit 

leiden tot een bundelopstelling, waarin bundels van radikalen, ionen, fotonen, 

gassen en elektronen een sample onder UHV-condities treffen. De van het sample 

afkomende reaktieprodukten worden door een detektiesysteem met een 

quadrupool-massaspektrometer gedetekteerd en geanalyseerd. Een belangrijke 

diagnostiek bij de analyse van reaktieprodukten is Thermische Desarptie 

Spectroscopie (TDS). Ten behoeve hiervan is er een verwarmbare samplehouder 

(T = 77- 1000 K) ontworpen en ingebouwd. Tevens is er een elektronenkanon 

ontwikkeld, dat een elektronenbundel met een energie van 50 tot 1000 eV en een 

stroomdichtheid van 20 ~ op het sample moet schieten. Om gassen gedoseerd op 

het sample aan te brengen, is een gasinlaatsysteem ontwikkeld. 

Uit de eerste metingen aan de samplehouder blijkt, dat de gewenste 

boventemperatuur gemakkelijk gehaald kan worden. Er blijken echter problemen 

op te treden vanwege een warmteweerstand tussen het sample en de 

stroom-aanvoergeleiders. Deze is het gevolg van de constructie, die te 

gevoelig blijkt voor temperatuurstijgingen en -dalingen. 

De stroom die door de elektronenbundel op het sample geschoten wordt 

blijkt redelijk overeen te komen met de voorspelde waarde en kan eenvoudig 

verder geoptimaliseerd worden. 

Bij het testen van het gasinlaatsysteem bleek een slechte overeenkomst te 

bestaan tussen de grootte van enkele theoretisch voorspelde en experimentele 

parameters. Dit was het gevolg van een stoflaagje, van onbekende herkomst, dat 

zich op een van de delen van het systeem had gevormd. Ondanks dit voldeed het 

systeem al redelijk aan de eisen. 
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IIX>FIBI'UK 1 : INLEIDING 

§ 1. 1. Algemeen 

De computer is in de laatste jaren een niet meer weg te denken facet van 

ons wereldbeeld geworden Waren computers vroeger onbetaalbaar,praktisch 

onbruikbaar en namen ze vaak een hele ruimte in beslag, tegenwoordig zijn ze 

compact, betaalbaar en breed inzetbaar. Door de teelulologische vooruitgang 

wordt het mogelijk steeds kleinere en snellere computers te produceren. 

De kern van de computer wordt gevormd door meerdere Integrated Circuits 

(I.C. 's of Chips). Het vergroten van de snelheid van een computer alsmede het 

vergroten van de geheugencapaciteit maakt een verkleining van de I.C.' s 

noodzakelijk. Dit gaat echter niet zonder meer, maar vereist vaak nieuwe 

teclmieken. 

In het produktieproces van Integrated Circuits (I.C. 's) moeten 

verschillende patronen van isolerend. geleidend of gedoteerd materiaal op een 

silicium substraat worden aangebracht. Als eerste stap in dit proces wordt een 

masker van fotografisch materiaal op het substraat aangebracht. Dit wordt met 

een bepaald patroon belicht en vervolgens ontwikkeld. De onbelichte delen van 

het masker worden bij het ontwikkelen verwijderd. De Si-plak wordt nu geëtst. 

Bij het etsen worden de niet door het masker beschermde delen van het 

substraat verwijderd. 

Voor veel toepassingen is het 'natte' etsen met een etsvloeistof 

geschikt. Voor het etsen van zeer smalle sporen ( < 1J.LDI ) geeft het natte 

etsen door het isotrope karakter problemen er treedt het zogenaamde 

onderetsen op (zie figuur 1.1). Hierbij wordt het substraat onder de sporen 

aangetast. In zogenaamde plasma-etsreaktoren. die sinds ± 1975 worden 

gebruikt, kan sterk anisotroop geetst worden in een richting loodrecht op het 

oppervlak (zie figuur 1.1). 
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Masker 

Isolator 

Substroef L----~-----~ 

Figuur 1.1: Isotroop en anisotroop etsen. 

In een plasma-etsreaktor wordt door middel van het aanbrengen van een 

RF-veld in een ruimte een gasontlading opgewekt. In figuur 1.2 is een typische 

etsreaktor schematisch weergegeven. De reaktor bestaat uit twee platen, 

• electron • 0 0 

o ion 0 
·• 

0 0 • 0 • plasma 
0 radical • 0 0 0 0 • 0 

0 1 0 1 0 
sheath 

I 
I 

I ! 
•· 

substrate 

electrode electrode 

Figuur 1.2 SChematische weergave van een plasma-etsreaktor 
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waartussen een RF-veld (typische frekwentie 13.56 Mhz) is aangebracht. Het 

plasma bevindt zich tussen de elektroden en zendt licht uit. Tussen het plasma 

en de elektrodes zijn ruimteladingsgebieden aanwezig ('Sheath'). 

De meest gebruikte gassen in plasma-etsreaktoren zijn 

halogeen-koolstofverbindingen, zoals CF4 , OC1 4 of CF3 Cl. Het te etsen 

materiaal is vaak Si of Si02 • De laatste jaren is het onderzoek naar het 

plasma-etsen van andere technologisch belangrijke materialen, zoals Al, GaAs, 

InP , sommige overgangsmetalen en polymeren, sterk toegenomen [COB81]. 

De belangrijkste taak van de ontlading is de vaak inerte 'moedergassen' 

zoals CF 4 , te dissociëren tot zeer reaktieve fragmenten (radikalen)[COB79]. 

Deze radikalen reageren met substraatatomen en vormen vluchtige 

reaktieprodukten die door een pompsysteem verwijderd worden. De reaktie van de 

radikalen met het substraat blijkt te worden versneld door de uit de ontlading 

afkomstige ionen, fotonen en elektronen. Volgens de huidige inzichten wordt de 

anisotropie van dit etsproces veroorzaakt door de ionen, die vanuit de 

ontlading met hoge snelheid op het substraat terechtkomen [COB87]. 

§1.2.Probleemstelling 

Typische etssnelheden die gehaald kunnen worden liggen in de orde van 

enige honderden nm/s. Behalve de aanwezigheid van radikalen, ionen, elektronen 

en fotonen zijn er nog diverse andere faktoren die de etssnelheid beïnvloeden. 

Temperatuur van het substraat, doping, kristaloriëntatie, de aanwezigheid van 

gaslagen of katalysatoren aan het oppervlak zijn in dit verband eveneens 

belangrijke parameters. Door de onbekendheid met en de complexiteit van de 

gasontlading in combinatie met de veelheid aan parameters, is het moeilijk 

inzicht te krijgen in de fundamentele processen die zich aan het oppervlak 

afspelen, uitgaande van een experiment in een etsreaktor. 

In de groep Ato~ire en Optische Wisselwerking(AOW) van de vakgroep 

Deeltjesfysica wordt in het kader van een Innovatief Onderzoeksprojekt 

IC-technologie (IOP-IC) een bundelopstelling gebouwd, waarmee de processen in 
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een plasmaetsreaktor gesimuleerd kunnen worden. Het experiment, SCEPTER 

geheten {Surface Chemistry Experiment for a Physical Theory of Etch Reactions) 

is schematisch weergegeven in figuur 1.3. Bundels van radikalen, ionen, 

fotonen en neutralen treffen een sample. De reaktieprodukten worden 

gedetekteerd en geanalyseerd met een Quadrupooi Massa Spektrometer. 

e (50-1000 

+ Ar (50-1 000 eV) 

REACTIEPRODUKTEN 
ANALYSE 

Figuur 1.3: BundeLs 

(_ 100<T<1000 K) 

De grondgedachte is om door middel van scheiding van plasmaprocessen en 

oppervlaktereakties inzicht te krijgen in de relevantie en samenhang van de 

diverse parameters. Het onderzoek met SCEPTER richt zich alleen op de 

oppervlakteprocessen. Aangevuld met voldoende inzicht in de plasmaprocessen 

ontstaat er dan een volledig beeld van de werking van een plasma-etsreaktor. 

Gekozen is voor een opzet waarbij de fluxen van de bundels met 1 reaktief 

deeltje per roosterplaats per sekonde overeensteumen. Dit is lager dan de 

fluxen die in plasma-etsreaktoren gehaald worden, maar hoger dan de fluxen in 

de meeste vergelijkbare experimenten. Hierdoor wordt een leemte in het 

tussengebied opgevuld. 
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§1.3.Indeling rest van dit verslag 

In het begin van mijn afstudeerperiode was het experiment nog in de 

ontwerpfase, er was nog niets opgebouwd. In deze beginperiode heb ik mij 

voornamelijk beziggehouden met de quadrupool-massaspektrometer waaruit een 

intern rapport is voortgekomen [SPASS]. Geleidelijk aan kwam de opbouwfase, 

waarin ik met het ontwerp van samplehouder, gasbundel, detektiesysteem en 

elektronenkanon bezig was. Omdat ik de eerste afstudeerder van SCEPTER was, is 

er een literatuurstudie gepleegd, waaruit hoofdstuk 2 is voortgekomen. In juni 

'88 was de eerste opbouwfase gereed en was SCEPTER klaar voor de eerste 

testmetingen en experimenten. In deze periode zijn testmetingen gedaan aan het 

gasinlaatsysteem, de samplehouder en de elektronenbundel. Tevens werd een 

eerste poging tot thermische desorptie spektroskopie (TllS). een van de te 

gebruiken diagnostieken, gedaan met een provisorische detektor (MICROMASS). De 

achtergronden van TDS staan in hoofdstuk 4 beschreven. Door de beperktheid van 

de tijde 1 i jke detektor kon echter geen thermische desorpt ie worden 

waargenomen. Met het gereedkomen van het uiteindelijke detektiesysteem komt 

hier zeker verandering in. 

In hoofdstuk twee wordt een overzicht gegeven van de huidige stand van 

zaken wat betreft de oppervlakte-reakties. Invloed van diverse parameters als 

ionen, elektronen. enzovoort op de voortgang van de oppervlakte-etsreakties 

worden behandeld. Daar waar dat relevant is wordt geprobeerd de ideeën over 

verantwoordelijke mechanismen weer te geven. 

In hoofdstuk 3 wordt de opzet van SCEPTER gepresenteerd. Tevens wordt 

kort op de concrete uitwerking ingegaan. 

Hoofdstuk 4 presenteert de voor de beschrijving van het experiment 

benodigde fysica. Zowel algemene aspekten zoals adsorptie aan oppervlakken, 

alsmede de voor de toe te passen diagnostieken belangrijke theorie ( 

bijvoorbeeld van sputteren) komen aan de orde. Er wordt overal een globaal 

overzicht gegeven van de belangrijkste a~pekten. Het lag niet in de bedoeling 

volledigheid na te streven. 
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In hoofdstuk 5 wordt het ontwerp van de opstelling en de overwegingen 

daarbij weergegeven. Dit hoofdstuk beschrijft de radikalenbundel(beknopt), de 

ionenbundel en de fotonenbron. In hoofdstuk 6 wordt het detektiesysteem 

behandeld, in hoofdstuk 7 komt de samplehouder aan de orde wat betreft ontwerp 

en testmetingen. Hoofdstuk 8 behandeld de elektronenbundel, terwijl hoofdstuk 

9 een beschrijving van het gasinlaatsysteem geeft. Tenslotte worden in 

hoofdstuk 10 conclusies getrokken , aanbevelingen gedaan en een vooruitblik 

gegeven op de experimenten met SCEPTER. 

1. 4. Eenheden. 

Omdat de oppervlaktefysica/oppervlaktechemie haar eigen eenheden heeft, 

zoals bijvoorbeeld kcal/mol {lkcal/mol = 0.044 eV), zal daar waar deze 

voorkomen zowel de eigen als de standaard eenheden gegeven worden. Verder 

wordt geprobeerd zo veel mogelijk in Si -eenheden te werken. Een uitzondering 

moet misschien worden gemaakt voor de eVen de A2
, omdat deze in onze groep en 

in de botsingsfysica nogal ingeburgerd zijn. 
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IIX>FIBI'UK 2 OPPERVLAKTE-ETSREAKT~ 

§ 2.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk zal een overzicht worden gegeven van wat er op dit 

moment uit de literatuur over oppervlakte-etsprocessen bekend is Dit 

overzicht heeft niet de pretentie volledig te zijn . Geprobeerd is op een 

beknopte manier vooral de experimenten uit de laatste paar jaren {1985 -1987) 

en de daarbij behorende inzichten weer te geven. Het meeste werk wat in dit 

hoofdstuk beschreven wordt is afkomstig uit de IBM-laboratoria {in o.a. San 

José). Er wordt voornamelijk naar de reaktie van Si en Si02 met fluorhoudende 

stoffen gekeken. 

Als we de etsreaktie van fluor of fluorhoudende stoffen op Si bekijken 

kunnen we deze in het algemeen in de volgende stappen opgedeeld denken: 

• Stap 1: Niet dissociatieve adsorptie. 

Het molekuul komt vanuit de gasfase in een geadsorbeerde toestand, waarin het 

door middel van Van der Waalskrachten aan het oppervlak gebonden is 

{physisorptie, zie H4) en kan vrij over het oppervlak migreren. Deze stap 

blijkt nooit de beperkende stap in het etsproces te zijn. 

• Stap 2: Dissociatieve chemisorptie. 

Het geadsorbeerde molekuul dissocieert en de dissociatieprodukten gaan een 

soort chemische binding aan met het oppervlak. De kans op dissociatie is het 

grootst in de buurt van defecten {roosterfouten), omdat daar meer overlap van 

de molekuulorbitalen met de valentieband van het oppervlak optreedt. Eventueel 

vluchtige fragmenten verdwijnen . Bij gassen als F2 en XeF2 treedt bij 

kamertemperatuur spontaan dissociatieve chemisorptie op. Voor andere gassen 

als CF4 en CX:::l 4 treedt deze stap niet op bij kamertemperatuur, waardoor de 

etsreaktie geen doorgang zal kunnen vinden. 

• Stap 3: Reaktielaag vorming. 

De geadsorbeerde fluoratomen gaan een binding aan met het Si-atomen uit het 

oppervlak en vormen een " SiF x- reaktie laag". Dit is een kwalitatief begrip en 
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bedoeld om weer te geven dat fluor niet alleen aan het oppervlak maar meerdere 

lagen diep zit. Er is dan ook geen scherpe scheiding te maken tussen 

geadsorbeerde laag en reaktielaag, of tussen reaktielaag en substraat. Deze 

reaktielaagvorming is een essentieel stap in het etsproces. Bij de etsreaktie 

van Cl 2 met Si treedt deze stap niet op waardoor de reaktie geblokkeerd wordt 

[COB79A]. 

• Stap 4: Vorming van het uiteindelijke reaktieprodukt. 

Het uiteindelijke reaktieprodukt, gevormd in de laatste stap in een keten van 

reakties, bestaat bij fluorhoudende gassen vrijwel al tijd uit SiF 4 (zie 

hieronder). Dit SiF4 is geadsorbeerd aan het oppervlak. 

• Stap 5: Desarptie van het reaktieprodukt. 

Het geadsorbeerde molekuul desorbeert naar de gasfase. 

• Stap 6: Residu verwijdering. 

Eventueel aanwezige resten combineren met andere molekulen en vervliegen. 

Dit is in het geval van de reaktie van CF3 met Si02 bijvoorbeeld C02 -vorming. 

Deze 6 stappen worden hieronder geillustreerd voor XeF2 op Si. 

.Ä !.Adsorptie: 

.Ä 2.Dissociatie 

.Ä 3.Reaktielaagvorming 

XeF2 (g} + Si ~ XeF2 (s} + Si 

XeF2 (s} +Si ~xe(g} f + 2F(s) +Si 

SiFx(s} + F(s} ~ SiFx+ 1 (s} (x= 0 .. 2} 

.Ä 4.Reaktieprodukt: bijv. SiF3(s) + F(s} ~ SiF4 (s} of 

2SiF2 (s) ~ SiF4 (s) + Si 

.Ä 6.Residu verwijdering -geen residu aanwezig 

s = aan oppervlak gebonden. g · = in de gasfase. 

Het is duidelijk dat als een van deze stappen niet of relatief langzaam 

verloopt, dat die stap de etssnelheid beperkt. De etssnelheid kan worden 
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verbeterd als de snelheid van de langzaamste stap groter wordt. Dit blijkt 

veroorzaakt te kunnen worden door invallende elektronen, ionen en/of fotonen, 

zoals we in de volgende paragrafen zullen zien. 

§2.2.Gas-oppervlakte-reakties 

Om de dominante processen in het plasma-etsproces te begrijpen, moet 

worden nagegaan in welke mate het etsgas uit zichzelf( zonder hulp van de 

ontlading } met het oppervlak reageert en wat daarbij de beperkende factoren 

zijn. Uit de literatuur blijkt dat XeF2 en F2 spontaan Silicium etsen 

[OOB79A]. De reactiekans voor F2 met Si is erg laag, ongeveer 10-5 - 10-6
. Voor 

XeF 2 ligt deze een factor 104 hoger [WIN78]. Voor beide reakties is de 

etssnelheid recht evenredig met de druk van het gas. De produktvorming en 

desarptie verlopen voor het F/XeF2 -Si-systeem spontaan bij kamertemperatuur . 

Dit wijst er op, dat dissociatieve chemisorptie hier de beperkende faktor in 

het etsproces is[WIN78]. 

In figuur 2.1 staat de frekwentieverandering van een mikrobalans, 

corresponderend met een massaverandering van een aan F2 blootgesteld 

20 

-~ 15 -<l 
10 

5 

0 

! F 2 Admitted to System 

l 
15.5 Hz 

[6x 1015 F Atoms/cm2] 

Spontaneous 
Adsorption and Fluoride ••--t--• Etching 
Growth on Si of Si by F2 

I 
2 4 6 8 10 12 14 

t (min) 

Figuur 2.1: Invloed van de dosis F2 op de fl.uorbedeRking van 
Si[WIN83B] (zie tekst). 
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Si-sample, tegen de tijd uitgezet [WIN83B]. Een frekwentiedaling komt overeen 

met een massatoename van het sample. Uit de figuur blijkt, dat kleine doses F2 

een geadsorbeerde laag produceren maar geen etsen veroorzaken. 

Deze doses zorgen voor een massatoename corresponderend met 2-6 monolagen 

fluoride. XPS-metingen geven aan dat het hier een onverzadigde fluoridelaag 

betreft. Dit is goed te rijmen met het concept van een SiFx-reaktielaag. 

Verder vergroten van de F2 -dosis resulteert in etsen {SiF4 -produktie) zoals in 

de figuur te zien is. Blijkbaar zijn er dus grote hoeveelheden fluor op het 

oppervlak nodig voor het etsen begint. 

Reaktieprodukten 

Winters [WIN83A] onderzocht de reaktieprodukten van F2 en XeF2 met Si 

door middel van een massaspektrometer. Uit zijn experiment blijkt dat ongeveer 

85% van het gevormde reaktieprodukt uit SiF4 bestaat. De rest van de produkten 

bestond uit SiF, SiF2 en waarschijnlijk SiF3 . De laatste twee produkten werden 

Flux (x 1016 cm-2sec-1) 

3 4 5 6 
1.0 r--T'"""--T---T----r---,r---T---T---T-.. 

c: 
0 ·;; 

.5 ·s 
-~ 
0 .. 
u 
-6 0 0.5 
A. 
'2 
-~ 
ii 
E 
0 
z 

eOn-Si 

--------------·o-
SiF4 

SiF3 (----) 

"'tt-e-
-•_..._ __ . ___ ..g._Residual SiF+ (--) .. --., .... __ _ 
o=o-ï-- :.-=:. 

1 2 6 

Pressure (x 10-5 Torrl 

Figuur 2.2: Genormaliseerde reak..tieproduktuerdeHng at.s 
funktie uan.de flux uoor de XeF2 /Si-reak.tie [HOUB6] 
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vermoedelijk in gelijke hoeveelheden gevormd. De reaktieproduktverdeling van 

de F2 -Si reaktie was ongeveer dezelfde als die voor de XeF2 -Si reaktie: 

hoofdzakelijk vorming van SiF4 , met wat kleinere hoeveelheden SiFx(x = 1 .. 3). 

Houle[HOU86] onderzocht massaspektrometrisch de etsprodukten van de 

XeF2 -Si-reaktie als funktie van de druk. Deze auteur vindt naast SiF 4 ,als 

belangrijke reaktieprodukten van de XeF2 -Si-reaktie ook nog SiF3 en Si 2 F6 . De 

instelling van de gebruikte detektor maakte het niet mogelijk om SiF en SiF2 

waar te nemen. In figuur 2.2 staat de genormaliseerde reaktieproduktverdeling 

als funktie van de XeF2 -flux uit voorn gedoteerd Si. 

Figuur 2.3 geeft de drukafhankelijkheid van de vorming van een aantal 

reaktie-produkten weer. Houle [HOU86] neemt aan dat de hoeveelheid fluor in de 

reaktielaag die beschikbaar is om een binding met Si aan te gaan evenredig is 

met de flux naar het oppervlak. Onder deze aanname volgt uit de eerste orde 

afhankelijkheid voor SiF4 ,zoals die uit de figuur blijkt, een eenvoudig 

proces suggereert als de aanval van F op een SiF3 - groep. 

107 
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106 0~ ·/f' 
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Figt.lllr 2.3: Drukafhcuiketijkheid van de vorming van 
reah.tieprod.uh.ten voor de reaktie van XeF2 met Si. [HOU86] 
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Verder geeft de tweede orde afhankelijkheid voor SiF3 een indikatie dat er een 

meertraps-proces optreedt dat niet eenvoudigweg de combinatie van twee 

fluorosilyl-groepen {zoals SiF3+SiF3~ Si2 F6 ) hoeft te betreffen. 

McFeely [FEE87] geeft een hoge resolutie fotoelektron spektrum van het 

met XeF2 gereageerd hebbende Si{lll) -oppervlak. Dit spektrum bevat bijdragen 

die herleidbaar zijn tot de diverse SiFx-en. Dit is in figuur 2.4 weergegeven. 

Dit spektrum geeft aanleiding tot enige ideeën over de reaktielaag. Ten 

eerste, uit de hoeveelheid SiFx{x=1 .. 3) en de intensiteiten blijkt het bestaan 

van een reaktielaag van enige monolagen dikte, omdat een monolaag geadsorbeerd 

materiaal in veel minder intensiteit van de tussenprodukten SiFx{x=l .. 3) 

resulteert. Ten tweede, uit de aanwezigheid van een SiF4 -piek volgt dat de 

laag redelijk vast is en dus in staat om wat SiF4 op te sluiten. Ten derde, 

indien we aannemen dat de SiFx-intensiteit in het spektrum evenredig is met de 

hoeveelheid SiFx. zien we dat de reaktielaag voornamelijk uit SiF3 bestaat. 

1.0 

0.8 

>-..... 
(/) 

0.6 SiF2 
z w ..... 0.4 z 

0.2 SiF4 ........_ 

0.0 
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Figuur 2.4: fotoemissie spektrum van Si(lll) na de reaktie met XeF2 [FEE87] 
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§2.3.Elektron~sisteerd etsen 

Zoals al gezegd, zorgt de gasontlading niet alleen voor radikalen

produktie maar ook voor de produktie van ionen, elektronen en fotonen. In 

deze paragraaf zal de invloed van elektronen op het etsproces behandeld 

worden. De etssnelheid blijkt te kunnen worden vergroot door 

elektronenbombardement op het oppervlak. Uit de literatuur blijkt, dat de 

reaktie van XeF2 met Si02 bij kamertemperatuur niet of nauwelijks verloopt. 

Dit materiaal wordt echter wel geëtst wanneer het simultaan aan een XeF2 -flux 

en aan een flux van energetische {1.5 keV) elektronen is blootgesteld. In 

figuur 2.5 wordt dit effect geïllustreerd. De elektronenbundel zelf etst niet, 

wel wordt er wat silicium op het Si02 geproduceerd, zoals uit de literatuur 

blijkt [CAR77]. Het gegeven dat er fluor op het Si02 -oppervla.k wordt 

waargenomen [<X>B79A] na blootstelling aan XeF2 geeft aan dat dissociatieve 

chemisorptie van XeF2 wel optreedt. De blokkerende stap lijkt dan de 

produktvorming te zijn. Het elektronen-bombardement zorgt dan op een of andere 

manier voor de voortgang van die stap, waarschijnlijk door het breken van een 

Figuur 2.5 
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aantal Si-û-banden. Over de gevormde reaktieprodukten en eventuele 

verschuivingen in de onderlinge verhouding bij het elektron-geassisteerd etsen 

is nog niets bekend. 

Jlechanis.m 

Coburn[OOB79A] stelt een aantal mechanismen voor die in het algemeen 

zouden kunnen optreden bij elektron-geassisteerd etsen: 

À Elektronen zouden dissociatieve chemisorptie (stap 2) kunnen bevorderen 

of zelfs initiëren (zoals in het geval van normaal niet dissociërend 

CF4 [00B79A]). 

À Zwaar elektronenbombardement zou het oppervlak kunnen beschadigen, 

waardoor het aantal plaatsen waar dissociatieve chemisorptie (stap 2) 

bij voorkeur optreedt, vergroot wordt. 

À Elektronen zouden de op het oppervlak aanwezige reaktieprodukten 

kunnen verwijderen (stap 5) door Elektron-geStimuleerde Desorptie(ESD, 

zie H4), waardoor er meer 'vrij' oppervlak zichtbaar is voor de 

invallende molekulen en de dissociatiekans dus groter wordt. 

Ook voor ionen zouden dergelijke mechanismen een rol kunnen spelen. 

Hierover zal in de volgende paragraaf meer worden verteld. 

2.4.1on=geassisteerd ~ 

Het effect van ionenbombardement op de etssnelheid is uitgebreid 

onderzocht. Als voorbeeld zal hier voornamelijk de etsreaktie van F2 of XeF2 

met Si beschouwd worden. 

In figuur 2.6 staat de van het sample terugkomende XeF2 -flux met en 

zonder ionenbombardement(Ar+, 2keV) weergegeven[WIN85]. 
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Figuur 2.6: De intensiteit van de van een Si{lOO) -oppervlak 
terugkomende XeF2 -molekulen en het effect van Ar+-
ionenbomba.rdement hierop.fiiN85J 

Zonder invallende ionen wordt komt bijna al het XeF2 terug {kleine 

reaktieka.ns}. Als gevolg van ionenbombardement wordt de reaktiekans bijna 

gelijk aan 1: al het XeF2 reageert. In figuur 2.7 staat de invloed van ionen 

op de etssnelheid weergegeven[GER81]. Ditmaal was het sample onderhevig aan 

een lkeV Ne+-bombardement. 
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Ook het etsen van Si door fluor wordt versterkt door ionenbombardement. Bij 

een invallende ionenbundel van 500eV Ar• ionen, een stroomdichtheid op het 

oppervlak van ca. 10 ~ cm- 2 en een F2 -flux van 1.4 1016 cm- 2 s- 1 (ongeveer 140 

monolagen s- 1 werden etssnelheden van ca. 0. 7 run/minuut gehaald. Dit is 

aanzienlijk lager dan in het geval van XeF2 op Si. Dat ionen de etssnelheid 

niet altijd gunstig beïnvloeden, laat Figuur 2.8 zien. Uit die figuur blijkt, 

dat bij het etsen van Al door Cl 2 de etssnelheid nagenoeg ongewijzigd blijft . 

onder invloed van ionenbombardement. Bij grote Cl 2 - fluxen blijkt de 

etssnelheid zelfs af te nemen [WINSS]. 

Reactieprodukten 

Winters[WIN83] onderzocht de reaktieprodukten van de ion-geassisteerde 

XeF2 -Si reaktie. In figuur 2.10 staan de.massaspektra van de situaties met en 

zonder ionenbombardemen-t met elkaar vergeleken. Uit deze spektra blijkt, dat 
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Figuur 2. 9: massaspektrum van reakt teprodukten voor de XeF 2 - Si 
reaktie zonder (a) en met 2 keV Ar+-ionenbombardement(bJ (WIN83] 

de verhouding SiF3 +/ 2 SiFx+ van de reaktieprodukten een faktor 213 afneemt. 

Aangezien de Sif3 •-piek voor het grootste gedeelte van SiF4 afkomt (WIN83], 

konkluderen we dat er relatief minder SiF4 en relatief meer SiFx(x = 1 .. 3) 

geproduceerd wordt onder ionenbombardement. In een ander artikel(WIN85] door 

dezelfde auteur is de hiervoor genoemde verhouding als funktie van de 

XeF2 /Ar•-nux verhouding bepaald. Figuur 2.10 geeft de resultaten hiervan 

grafisch weer. 
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Figuur 2.10: SiF3 +/ 2 Sifx•-uerhouding als funktie van de 
XeF2 -flux voor de ion-geassisteerde etsreaktie van XeF2 en 2keV 
Ar+-ionen met Si(100)[WIN85]. 

In het artikel van Winters [WINSS] wordt een interessant idee weergegeven: de 

fluorbedekking is een gegeneraliseerde parameter waarmee op een kwalitatieve 

manier diverse processen en effecten van het ion-geassisteerd etsen kunnen 

worden beschreven. Het kwalitatieve karakter van dit idee moet hier nog eens 

extra benadrukt worden. In figuur 2.11 staan de diverse processen weergegeven 

als funktie van de (tijdgemiddelde) fluorbedekking. Tussen de parameter op de 

horizontale as en de gegeven effekten dient geen causaal verband gezocht te 

worden. Het begrip tijdgemiddelde omvat het idee dat de fluorbedekking locaal 

gereduceerd wordt door ioninval, waarna de bedekking zich weer herstelt tot de 

komst van het volgende ion. Uit de figuur valt ook te halen dat de totale 

etssnelheid niet eenvoudig uit de spontane en ion-etssnelheid bepaald kan 

worden. Immers, de spontane etssnelheid is een parameter die bij hoge 

fluorbedekking pas betekenis krijgt (dan treedt pas etsen op), terwijl tijdens 

het ion-geassisteerd etsen de fluorbedekking best laag kan zijn. Bij zo'n lage 

gemiddelde fluorbedekking is de spontane etssnelheid klein, waardoor sterk 

anisotroop etsen optreedt. 
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Figuur 2.11: Fluorbedekking als gegeneraliseerde 
parameter bij het ion-geassisteerd-etsen 

N.B., de in figuur 2.11 vermelde etsopbrengst wordt gedefinieerd als het 

aantal vrijgemaakte Si-atomen per invallend ion. 

Mechanismen 

Coburn stelt een aantal mechanismen voor als verklaring voor het 

ion-geassisteerd etsen: 

• A. Door ionenbombardement geïnduceerde beschadiging van het oppervlak, 

wat in een toegenomen dissociatiekans voor invallende neutralen 

resulteert. 

• B. Ion-geassisteerde reaktieproduktformatie. Hierdoor wordt partieel 

gefluorineerd Si omgezet in vluchtig SiF4 • Dit wordt ook wel chemisch 

sputteren genoemd. Hierbij is essentieel dat er een nieuw produkt 

gevormd wordt door ioninval en dat dit nieuwe produkt een dusdanige lage 

bindingsenergie met het oppervlak he~ft dat desorptie mogelijk is. 

• C. Fysisch sputteren van SiF4 of andere aan het oppervlak aanwezige 

SiFx-en. Dit is het door impuls en energieoverdracht vrijmaken van een 

- 19 -



oppervlaktemolekuul of een aan het oppervlak gebonden molekuul. Dit 

proces produceert met name SiFx-en. 

• D. Ion-geïnduceerd vrijmaken van in de reaktielaag opgesloten SiF4 . 

Een aantal hieronder vermelde waarnemingen met betrekking tot ion-geassisteerd 

etsen kan inzicht geven in de dominante processen: 

• De etssnelheid van Si(lll} met XeF2 nam niet toe wanneer het 

Si-oppervlak van te voren door ionenbombardement beschadigd werd [WIN85]. 

Dit pleit tegen A, en voor B,C enD. 

• Zeer grote etssnelheden werden waargenomen bij het begin van 

ionenbombardement op een van te voren gefluorineerd oppervlak [WIN85]. 

Dit resultaat is consistent met B,C enD. 

• Uit XPS studies [FEES6] blijkt dat er voornamelijk SiF3 aan het 

oppervlak aanwezig is (of in de reaktielaag} en kleinere hoeveelheden 

SiF, SiF2 en SiF4 (zie §2.2, figuur 2.4}. Dit pleit tegen mechanisme D, 

en ondersteunt mechanisme B zeer sterk. 

• De ets-opbrengsten van He• en Ar+ zijn ongeveer gelijk( ca. 20 atomen 

per ion}. evenals de reaktieproduktverdel ing[WIN83]. De fysische 

sputter-eigenschappen van He• en Ar• zijn totaal verschillend. Bovendien 

zijn de waargenomen ets-opbrengsten vele malen groter dan de 

sputter-opbrengst(vrijgemaakte atomen per ion),en is de afhankelijkheid 

van de ets-opbrengst van de hoek van de invallende bundel met het sample 

heel anders dan in het geval van fysisch sputteren [COB87]. Dit pleit 

sterk tegen C. 

Samenvattend: A tot D kunnen allemaal bijdragen aan ion-geassisteerd etsen, 

echter, mechanisme B - chemisch sputteren- mag dominant worden verondersteld. 

2.5.Foto-geassisteerd etsen 

Een derde type stralingsgeassisteerd etsen is het foto-geassisteerd 

etsen. Het blijkt dat licht in bepaalde gevallen de etsnelbeid belangrijk 

versterkt. Meestal wordt gebruik ge~t van door een laser gegenereerde 

fotonen met een energie tussen 0.1 eV (IR} en 6 eV(UV-fotonen). Voordeel van 

lasergebruik is dat het licht monochromatisch, coherent en eenvoudig te 
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focusseren is. 

We kunnen de laserinteraktie met het gas-oppervlakte systeem in drie 

fundamentele processen verdelen, namelijk interactie met (zie figuur 2.12): 

c 1.Het moedergas 

c 2.De reaktielaag 

c 3.Het substraatoppervlak 

In de eerste twee gevallen kan elektronische of vibrationele excitatie van de 

moedergasmolekulen in zowel gastoestand als geadsorbeerde(en gedissocieerde) 

toestand van belang zijn. De geadsorbeerde molekulen zouden door absorptie van 

een of meerdere fotonen tot een reaktie met het oppervlak over kunnen gaan, of 

juist desorberen zonder een reaktie aangegaan te hebben. In het derde geval 

zouden zowel thermische effecten door locale verhitting van het oppervlak als 

elektronische processen een rol kunnen spelen. In het geval van niet-vluchtige 

reaktieprodukten kan laser-geïnduceerd verdampen van belang worden. 

Moedergas 

Si-substraat 

Figuur 2.12: De drie interaktiemogeLijkheden voor foto-geassisteerd etsen 

Laser-geassisteerd etsen door middel van excitatie van het etsgas zou op 

twee manieren veroorzaakt kunnen worden: · 

•Door verhoogde chemische aktiviteit van een aangeslagen toestand. 

•De gasmolekulen zouden door fotodissociatie of fotofragmentatie 

- 21 -



reaktieve fragmenten op kunnen leveren. 

Over beide mechanismen is weinig bekend uit de literatuur. 

De belangrijkste resultaten die verkregen zijn met laserexcitatie van de 

geadsorbeerde stof, komen van Chuang[CHUS1,CHUS2,CHU83,CHUS4]. Hij rapporteert 

dat de reaktie van SF6 met Si bij OOK alleen doorgang vindt als het oppervlak, 

met daarop geadsorbeerd 1 a 2 monolagen SF6 , met een 002 -laser bestraald wordt 

in het verre IR- gebied, op een van de vibratiefrekwenties van SF6 . Van het 

SF6 /Si systeem is bekend dat de etssnelheid sterk van de vibratietemperatuur 

~ van SF6 afhangt[SUZS6]. 

Veruit het belangrijkste proces -met de sterkste vergroting van de 

etssnelheid- is fotonexcitatie van het oppervlak. In de literatuur worden 

etssnelheden tot 6 J.UIIS-
1 vermeld [EHRS1]{vergelijk dit met 0.1 J.UIIS- 1 voor 

ion-geassisteerd etsen van Si door Cl 2 als beste prestatie). 

Houle[HOU83] onderzocht de invloed van zichtbaar licht, met een energie in de 

orde van de bandgap-energie van Si, op de etssnelheid. Laserintensiteiten 

waren zodanig dat van verhitting van het oppervlak geen sprake kon zijn. 

Gekeken werd naar de invloed van druk {XeF2 ), doping{p of n) en 

laserintenst tei t op de etssnelheid. In figuur 2.13 is bij vier drukken de 

versterking van de etssnelheid ten opzichte van de spontane etssnelheid, als 

Si (n-type) I XeF2 
• 2.5x1o-• torr 
b 1x1o-s torr 

2 3 4 

Laser Power (Watts) 

Figuur 2.13: Etssnelheid als funktie 
van laservermogen voor twee d.ruhh.en 
(n-Si) (XeF2 , Ar-ionlaser) 

5 

Si (p-type) I XeF2 

o 2.Sx1o-• torr 
b 1x1o-s torr 

A 

2 3 4 

Laser Power (Watts) 

Figuur 2.14:Etssnelhetd als funktie 
van laservermogen voor twee d.ruhh.en 

(p-Si) (XeF2 , Ar-ionlaser) 
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funktie van de druk uitgezet voor het n-gedoteerd sample. In figuur 2.14 is 

datzelfde gedaan voor het p-sample. 

Duidelijk valt op dat: 

- n-gedoteerd Si een groter effect vertoont (zie ook 2.2.5) 

-bij lage intensiteiten een verzwakking van de etssnelheid optreedt 

- bij hogere drukken minder versterking van de etssnelheid optreedt. 

Uit metingen blijkt[HOU83], dat SiF3 wordt in niet verwaarloosbare 

hoeveelheden gevormd wordt. Dit geeft een indikatie dat SiF3 een 'precursor' 

toestand voor SiF4 aan het oppervlak zou kunnen vormen [HOU83,HOU84]. 

Kechanismen 

Uit de meetgegevens valt op dat zowel foto-onderdrukking als foto-versterking 

van de etssnelheid op kan treden. Uit de experimenten valt ook nog af te 

leiden, dat fotodesorptie hier niet van belang is. Houle[HOU83] komt met een 

mechanisme dat de waargenomen verschijnselen verklaart. Deze auteur stelt dat 

er twee concurrende effekten optreden, die onafhankelijk van elkaar zijn. 

1. Het eerste effekt zorgt voor vergroting van de snelheid waarmee Si-F 

banden gevormd worden ten opzichte van de snelheid waarmee SiFx-en desorberen 

en verloopt als volgt: de fotonen zorgen voor elektron-gat-paar produktie . De 

elektronen en gaten bevinden zich aan het oppervlak, waar zij gebonden worden 

aan deeltjes die over het oppervlak kunnen bewegen. De sterk elektronegatieve 

F atomen binden de elektronen (F--vorming). Gaten moeten worden geassocieerd 

met SiFx +-en. Door de resulterende Coulomb-attractie zal de 

reaktie-crosssectie van beide soorten en daarmee de etssnelheid, sterk 

toenemen. De volgende stappen zouden in dit mechanisme op kunnen treden: 

hv ----+ e + p 

SiF3 + p----+ SiF3+ 

F + e ----+ F-

SiF3+ + F-----+ SiF4 

SiF4 ~iF4(gas)f 
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2.Het tweede effekt resulteert in een verlaging van de etssnelheid: bij 

lage intensiteiten drift een deel van de F--ionen het materiaal in omdat hun 

energie daar lager blijkt te zijn dan aan het oppervlak. Dit resulteert in een 

afname van de F--concentratie op het oppervlak, waardoor de etssnelheid 

kleiner wordt. Het blijkt dat bij hogere intensiteiten drift ondergeschikt 

wordt aan de de reaktiekans vergrotende processen. 

Het hierboven beschreven mechanisme is slechts beknopt weergegeven. Een 

uitgebreider beschouwing is te vinden in [HOUB3] en [HOUB4]. 

2.6.Doping 

Uit experimenten blijkt dat zwaar gedoteerd n-Si sneller geëtst wordt dan 

ongedoteerd of p-Si in halogeenhoudende reaktieve plasma's. Het blijkt dat 

doping pas een rol gaat spelen bij doteringen boven de 1018 cm- 3 [LEE84] Dit 

zijn relatief zware doteringen. Dit gebeurt onafhankelijk van soort 

dopingatomen (P of As} of halogeensoort. Winters[WINB7] onderzocht de reaktie 

van XeF2 met Si(111} voor verschillend gedoteerde samples. In figuur 2.15 

staat de XeF2 -reaktiekans, uit voor verschillend gedoteerde samples (des te 

sterker de dotering, des te kleiner de soortelijke weerstand in 0 cm }. 

Reaktiekans 
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0.0~ .... _________________________ ___ 

Figuur 2.15: Effect van doping op XeF2 -reaktiekans[WIN87J 
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In figuur 2.16 staat de XeF2 -reaktiekans uit tegen de XeF2 -dosis. Uit deze 

figuur blijkt dat bij toenemende doses -overeenkomend met een toenemende 

reaktielaag-dikte - de reaktiekans afneemt en op een gegeven moment verzadigd. 

Verder zien we dat bij lage doses, dus bij kleine fluorosilyl-laagdikte de 

reaktiekans en dus de etssnelheid, voor n- en p-gedoteerd materiaal ongeveer 

gelijk zijn, terwijl bij grote doses bijna een faktor drie verschil optreedt. 

Uit [WIN87] blijkt verder . dat dopingeffekten nagenoeg verdwijnen onder 

invloed van ionenbombardement. 
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Figuur 2.16: XeF2 -reaktiekans als funktie van XeF2 -dosisfWIN87J. 

De flux voor de inzet was 1.4 1014 mot.cm- 2 s- 1 ,en 1.7 1014 mot cm- 2 s- 1 

voor de hoofdfiguur 

Uit de figuren blijkt dat: 

& hoe negatiever van karakter de datering is, des te groter de 

etssnelheid wordt. 

& licht gedoteerd p en n Si ongevéer even snel geëtst worden bij lage 

fluxen, maar sterk verschillen bij hogere fluxen. 

& ionenbombardement de invloed van doping sterk reduceert. 

& uit vorige paragraaf: intensief licht de etssnelheid van gedoteerd 

materiaal vergroot. 
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Mechanisme 

Een uitgebreid model dat deze effecten tracht te verklaren wordt gegeven 

door Winters[WIN87]. We zullen hier verder niet op ingaan. 

2. 7. Temperatuursinvloeden 

In de literatuur wordt weinig gemeld over temperatuursinvloeden op de 

etssnelheid. Flamm[FLA81] stelt dat de etssnelheid een Arrhenius-achtige 

afhankelijkheid van de substraattemperatuur T vertoont. Zo'n verloop wordt 

veroorzaakt door een aktiveringsenergie EA : 

Etssnelheid ~ exp(-EAikT) 

EA is een procesafhankelijke konstante. 

(2.2) 

Deze aktiveringsenergie kan betrekking hebben op elk van de zes stappen uit 

2.1. Dit wordt bepaald door welke stap de langzaamste in de etsreaktie is. 

2&0 zoo 100 10 50 

• 
• 

z.o 3.0 

Figuur 2.17: kans voor vorm.ing SiF4 en SiF2 a.l.s funktie van de 
Si- temperatuur T voor de reaktie van F2 met Si 
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Vasile[VAS82] geeft de kans voor vorming van SiF4 en SiF2 als funktie van 

de temperatuur voor de reaktie van F met Si (zie figuur 2.17). De flux van F 

was ongeveer 1014 cm- 2 s- 1
, ofwel ca. 0.1 monolaag s- 1

• 

2. 7. Katalyse 

In het algemeen is er slechts sporadisch onderzoek gedaan naar de 

katalyse van etsreakties. In deze paragraaf zullen we ons beperken tot een 

vrij recente resultaten, zoals die zijn gerapporteerd door Flamm[FLAS7]. 

Uit de literatuur blijkt, dat het etsen van Si {100) door F2 aanzienlijk 

versneld kan worden door het aanbrengen van een meerlagenfilm van koper 

ï 
• ïi 

oe -

Figuur 2.18: Etssnelheid van diverse systemen ats funktie van 1000/T 
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[FLA87]. Bij kamertemperatuur treedt geen effekt op. Bij verhitting van het 

sample tot temperaturen boven 80° C wordt het met een Cu-laag bedekte 

Si-oppervlak tot 100 maal sneller geëtst dan gewoon Si. In figuur 2.18 staan 

de etssnelheden voor F2 op Si, F(atomair) op Si en F2 op Si/Cu uit in een 

Arrheniusplot. De gekatalyseerde etssnelheid van 2.105 X min- 1Torr- 1 bij 200° 

C is vergelijkbaar met etssnelheden van sterk reagerende etsgassen zoals XeF2 

op Si. Bij temperaturen beneden 80° Cdaalt de gekatalyseerde etssnelheid tot 

hij gelijk is aan de ongekatalyseerde waarde. Boven 100° C is de reaktie van 

de eerste orde in zowel koper als fluor. 

In figuur 2.19 staat de etssnelheid tegen de dikte van de koperlaag uit. 

We zien dat in eerste instantie de etssnelheid lineair met de dikte toeneemt, 

maar dat er na ca. 4 monolagen Cu verzadiging optreedt, waarna de etssnelheid 

zeer langzaam afneemt als funktie van de dikte. 

0 
0 0 

0 
0 

:r 
~ 1.0 
w 

5 10 15 20 
[cu] (1015 cm-2) 

Figw.tr 2.19: Etssnelheid als ftmktie van de laagdikte van OJ.. 

Opnamen met een elektronenmikroskoop van het etsprofiel laten zien dat 

het gekatalyseerd etsen gedeeltelijk anisotroop verloopt. 
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llechanisme 

Op basis van de hierboven gegeven resultaten wordt het volgende 

mechanisme voor de gekatalyseerde reaktie voorgesteld [FLAS7]: 

• l.Cu + F2 ~euF + F(s) voor-stap 

• 2.CuF + F2 ~ CuF2 + F(s) } katalytische 

• 3.CuF2 + Si ~ [Si-F] + CuF cyclus 

waar [Si-F] verdere fluorinatie kan ondergaan en F(s) een geadsorbeerd 

fluoratoom is. Stappen 2 en 3 zijn centraal in het katalytisch mechanisme. Uit 

waarnemingen blijkt dat stap 2 de snelheidsbeperkende stap is [FLAS7]. 

Aan de hand van figuur 2.19 doet Flamm [FLAS7] verder de suggestie dat er- na 

vorming van een 2 monolagen dikke uniforme laag mogelijkerwijs 

3-dimensionale Cu-eilandjes gevormd worden die als reservoir dienen voor de 

katalysereaktie, dit naar analogie van een uit de literatuur bekend model. 

2.8. Kristaloriëntatie 

Uit de literatuur blijkt, dat systematisch onderzoek naar de specifieke 

invloed van kristaloriëntatie nog niet gedaan is. In de literatuur worden 

experimenten met verschillende kristaloppervlakken gerapporteerd, echter, de 

experimentele condities zijn nooit vergelijkbaar. 
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ImFIEilJK 3: IDEE ~PTER 

Zoals al in Hoofdstuk 1 gezegd is, zorgt de complexiteit van de 

gasontlading in combinatie met de grote hoeveelheid parameters ervoor dat het 

moeilijk is om de invloed van een veelheid van mogelijke effecten te 

ontrafelen. Het basisidee van SCEPTER is de scheiding van de relevante 

parameters om op die manier zowel afzonderlijke als gecombineerde invloeden te 

achterhalen in de oppervlakteprocessen. Als deze invloeden bekend zijn kan aan 

theorievorming gedaan worden. Samen met kennis omtrent de plasmaprocessen (met 

name de deeltjesfluxen naar het oppervlak zijn hierbij interessant) ontstaat 

een kompleet beeld van de werking van een plasma-etsreaktor. Concreet hebben 

deze overwegingen geresulteerd in het bouwen van een bundelopstelling, waarin 

bundels van ionen,elektronen, radikalen, fotonen en neutrale gassen een sample 

onder goed gedefinieerde condities (UHV) treffen. Gekozen is voor een opzet 

met bundels omdat hier veel expertise van aanwezig is uit het recente 

groepsverleden. 

De in hoofdstuk 2 beschreven experimenten hebben als doel de 

afzonderlijke invloed, of de invloed van ten hoogste drie faktoren 

(bijvoorbeeld ionen-gassen-fotonen), te begrijpen. SCEPTER streeft echter naar 

een volledige simulatie van de processen in een plasmaetsreaktor. Daarnaast is 

vooral het toevoegen van een flux met radikalen een verschil met de bestaande 

experimenten. Zowel afzonderlijke invloeden als invloeden van verschillende 

combinaties kunnen worden nagegaan. Een belangrijk nadeel van de tot dusver 

(in Hoofdstuk 2) beschreven experimenten is dat er alleen kwalitatieve 

uitspraken gedaan konden worden. Immers, door het feit dat de meeste 

experimenten onder verschillende condities en/of in verschillende opstellingen 

gedaan zijn, zijn de resultaten niet vergelijkbaar of reproduceerbaar. SCEPTER 

heeft dit nadeel niet, alle combinaties van parameters kunnen in één 

opstelling, dus onder vergelijkbare omstandigheden, gerealiseerd worden. Op 

deze manier kunnen wellicht kwantitatieve uitspraken gedaan worden en getoetst 

op betrouwbaarheid. Een gunstige randvoorwaarde hierbij is de grote kennis van 

bronnen in de groep AOW, inclusief absolute waardes van fluxen die hierbij 

voorkomen. 
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Een belangrijk aspekt van de volledige simulatie is, dat de condities in 

een plasma-etsreaktor zo goed mogelijk benaderd dienen te worden. Typische 

fluxen in een plasma-etsreaktor zijn: 

Uit (ondermeer} financiële overwegingen zijn de fluxen in SCEPTER wat lager 

gekozen: de verschillende bundels treffen het sample met een typische flux van 

één reaktief deeltje per roosterplaats per sekonde. Dit is meestal hoger dan 

de fluxen in vergelijkbare oppervlakte-experimenten. 

Hoge fluxen vereisen onder andere een zo compact mogelijke opstelling, 

waarbij de bundels zo dicht mogelijk bij het sample geplaatst moeten worden. 

In het hoofdvat van SCEPTER is de afstand van het sample tot de bundels 

ongeveer 30 cm (zie figuur 3.1}. De afstand van de CFx-radikaalbron is met 

name van belang. Deze moet klein gehouden worden omdat een anders extreem hoge 

eisen aan de bron gesteld moeten worden. Voor 

QUADRUPOOLDETECTOR 

Figuur 3.1: &;EPI' ER 

uitgebreidere beschouwingen over de radikaalbron wordt verwezen naar het 

afstudeerwerk van Giessen[GIESS]. 

Ook de afstand van de detektor tot-sample is zo klein mogelijk gehouden, 

om zoveel mogelijk van· het gevormde reaktieprodukt te kunnen detekteren. 
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Om een ultrahoog vacuurn (10- 10
- 10-9 torr ) te realiseren in de 

opstelling is zowel hoofdvat als quadrupoolvat van een uitgebreide verzameling 

pompen voorzien. In het hoofdvat zou een druk van ca. 10- 10 torr gerealiseerd 

moeten kunnen worden voor het geval er geen bronnen aanstaan. Dit wordt 

bereikt met een 20 is- 1 ionengetter pomp. Als de bronnen in werking zijn, 

dient een werkdruk van 10-8 torr gehaald te worden. Dit wordt door middel van 

een 500 is- 1 turbo-pomp, in combinatie met een kleinere turbo pomp, bereikt. 

De te realiseren radikaalbron heeft een gabelasting van 1 torr is- 1 die 

via twee - turbo gepompte -differentiële trappen naar het hoofdvat moet worden 

geleid. De reaktieprodukten worden via een 20 is- 1 differentiële trap naar 

het Centrale QMS-vat gevoerd. In dit detektievat zorgt onder andere een 

50 is- 1 ionengetter pomp voor een einddruk van ca. 10- 11 torr. De te 

verwachten maximale telsnelheid komt, met een reaktieproduktflux van ca. 

lMonolaag per sekonde, een sample-oppervlak van 10-5 m2 , een 

openingsruimtehoek naar de quadrupooi van 10- 4 sr- 1 en een detektie-efficiëncy 

van 10- 4 uit op een waarde van 106 counts per sekonde. Het ioniseren van de 

reaktieprodukten wordt door middel van het kruisen van de produktbundel met 

een goed gedefinieerde platte elektronenbundel gedaan (zie Hoofdstuk 5). 

Uit de literatuur is algemeen bekend dat het gedurende een langere 

periode (een aantal uren) op een hogere temperatuur (ca. 200-300°C) houden van 

de wanden van een vacuumvat het eindvacuum nog verder kan verbeteren. Beide 

vaten van SCEPTER kunnen onafhankelijk van elkaar worden 'uitgestookt' op een 

temperatuur tot ca. 250oC. 

De uitvoering van het experiment is opgedeeld in twee fasen: 

• Fase 1, waarbij bundels van gassen, elektronen en eventueel UV-fotonen 

worden geïmplementeerd. In deze fase moeten de bundels en het detektiesysteem 

worden geoptimaliseerd en geijkt. Experimentele condities (fluxen, drukken, 

temperatuur, etc.) moeten bekend zijn voordat er oppervlakte-experimenten 

gedaan kunnen worden. De opbouw voor de experimenten in deze fase is in 

juni'88 gerealiseerd. De volgende experimenten worden gedaan: 

-Thermische Desorptie.Spektroskopie (TOS). 

- De reaktie van Si met F2. 

- De reaktie van Si met F2 onder invloed van elektronenbombardement. 

- De reaktie van CF4 met Si onder invloed van elektronenbombardement. 
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• Fase 2, waarbij de ionenbundel, samplewisselaar, radikaalbron + 

radikaalbron monitor worden ingebouwd. Tevens wordt de tweede diagnostiek , 

SIMS/SNMS, gerealiseerd. Samples met verschillende doteringen worden in de 

experimenten gebruikt. Hierna kan de volledige simulatie plaatsvinden (juni 

1989}. 

Tijdens mijn afstudeerperiode heb ik mij hoofdzakelijk met de realisatie 

van fase 1 beziggehouden. 

In hoofdstuk 4 zullen de fysische effekten, die bij het experiment van 

belang zijn, bekeken worden. Er is steeds gezocht naar inzichtelijke theorieën 

om de materie te beschrijven. In hoofdstuk 5 zal kort op het totaalbeeld, en 

daarna op enkele nog niet geïmplementeerde bundels worden ingegaan. 

In hoofdstuk 6 zal ontwerp en constructie van het detektiesysteem in alle 

facetten besproken worden. 

In Hoofdstuk 7 komen de ontwerpoverwegingen, de constructie en de eerste 

testmetingen van de samplehouder. In Hoofdstuk 8 en 9 gebeurt hetzelfde voor 

het elektronenkanon respektievelijk het gasinlaatsysteem . 

In hoofdstuk 10 tenslotte volgen conclusies, aanbevelingen en een 

vooruitblik. 
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HOOF'INTUK 4: ELEMENTAIRE OPPERVLAKTE ~ 

4.1: Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen voor SCEP1ER relevante fysische begrippen als 

adsorptie, desorptie, sputteren en dergelijke aan de orde komen. Dit om de in 

hoofdstuk twee behandelde zaken wat meer uit te diepen. Bovendien wordt in dit 

hoofdstuk de fysische basis gelegd voor de gebruikte diagnostieken als 

ThermischeDesorptie Spektroskopie (TDS), Elektronisch geStimuleerdeDesorptie 

Spektroskopie (ESDS), Sekundaire Ionen/Neutralen Massa Spektrometrie 

(SIMS/SNMS), zoals die gebruikt zullen worden in de uiteindelijke experimenten 

van SCEP1ER. Sluitende theorieën over de meeste van deze onderwerpen zijn vaak 

niet aanwezig, er zal getracht worden de heersende opvattingen, die voor ons 

van belang zijn, weer te geven 

4.2: Adsorptie aan oppervlakken 

Bij adsorptie van een molekuul of atoom aan een oppervlak kunnen we twee 

bindingstypen onderscheiden. Als eerste physisorptie, waarbij een molekuul 

door middel van van der Waals krachten aan het oppervlak gebonden is. Deze 

vorm van adsorptie zal vrijwel altijd optreden. Bij polaire molekulen zal de 

binding covalent of zelfs ionogeen worden. Dit type binding aan oppervlakken 

heet chemisorptie. 

Kenmerkend voor physisorptie is dat de binding zwak is en dat het 

gebonden molekuul zich relatief ver van het oppervlak af bevindt. We kunnen 

dan de molekuul-oppervlak-interactiepotentiaal benaderen door de som van alle 

molekuul-oppervlakte-atoom-potentialen te nemen (N bulk -atomen per m- 3
). Als 

we voor deze laatste potentiaal een Lennard-Jones(6,12)-potentiaal gebruiken, 

wordt de interactie-potentiaal (afstand molekuul tot oppervlak is z): 

[ 
1 ro 9 1 ro>3] VI t "' - (-) .-- (-

n 45 Z 6 Z 
( 4.1) 

De (6,12)-potentiaal is nu gereduceerd tot een (3,9)-potentiaal (zie figuur 
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Figuur 4.1: Lennard-]ones-achtige molekuul 
-oppervlak- interaktiepotentiaal 

4.1). Een andere type benadering, waar we hier niet verder op ingaan, 

integreert alleen over de oppervla.ktelaag. Dit is goed voor bijvoorbeeld 

grafiet waar de afstand tussen de lagen groter is dan de atoom-atoomafstand. 

De interactiepotentiaal wordt dan van het type Lennard-Jones(4,10) [RED68]. 

Een typische waarde voor de physisorptie-energie Ep ligt rond de 0.1 eV, 

terwij 1 de gemiddelde afstand Zp van het geadsorbeerde molekuul tot het 

oppervlak, ongeveer 4A bedraagt (zie tabel 4.1). Door kristalfouten zullenEp 

en Zp lokaal varieren. Deze variaties zijn typisch 1 tot 2% voor Ar op C. 

Tevens is er bij dit soort oppervlakken een tendens tot migratie naar 

defecten, steps en dergelijke kristalonzuiverheden, omdat daar het 

geadsorbeerde molekuul met meer oppervlakte-atomen kan wisselwerken en er dus 

een sterkere binding mogelijk is. 
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Adsorbaat Ep (3-9} Ep(3-9} Zp 

kcal/mol eV (A) 

Ne 0.758 0.033 3.62 

Ar 2.200 0.097 3.67 

Kr 2.900 0.128 3.76 

Xe 3.800 0.167 3.99 

H2 1.141 0.050 2.62 

0!4 2.947 0.130 3.71 

Tabel 4.1: Berekende potentiaal-parameters voor enkele op 
grafiet geadsorbeerde stoffenfRED68] 

Metaal Eo (eV} Eo Eo (eV) Eo 

,lJ. Adsorbaat~ co kcal/mol 02 kcal/mol 

Ni 0.74 1.68 

Rh 1.35 3.01 2.76 6.27 

Pd 1.60 3.63 2.43 5.52 

Ir 1.30 2.96 

Ru 1.22 2.77 

Pt 1.25 2.81 2.25 5.11 

Tabel 4. 2: Bindingsenergie voor chemisorpt ie van CO en 02 aan 
metalen [KN085] 

In tabel 4.2 worden enkele experimenteel bepaalde waardes voor de 

bindingsenergie voor chemisorptie van CO en 02 aan diverse metalen gegeven 

[KNOS5]. 
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Bij chemisorptie is de bindingsenergie groter en zit het geadsorbeerde 

molekuul dichter bij het oppervlak. Chemisorptie lijkt op een chemische 

binding met het oppervlak. Een integratie als in (4.1) is niet toegestaan. De 

belangrijkste verschillen tussen chemisorptie en physisorptie zijn: 

0 12S4&67Ä 

APPROXIMATE SCALE of z -

Ep 

Figuur 4.2: dissociatieve chemisorptie van een twee-atomig 
moLekuuL vanuit de physisch geadsorbeerde toestand. 

Echem is typisch 0.5 tot S eV terwijl Ephys~ 0.1 eV. 

- Zchem is typisch 1-4 Ä, terwijl Zphys~ 4 Ä. 

- chemisorptie is sterk afhankelijk van de aard van het adsorberend materiaal, 

physisorptie niet. 

- bij chemisorptie treedt na 1 a 2 lagen verzadiging op, bij physisorptie 

niet. 

- chemisorptie gaat vaak gepaard met dissociatie van een meeratomig molekuul 

(aktiveringsenergie) 

In figuur 4.2 zijn · de potentialen voor physisorptie en chemisorptie 

schematisch weergegevn. De verzadiging van chemisorptie volgt uit het gegeven 

dat de molekulaire orbi talen van de geadsorbeerde molekulen in de 2e of 3e 
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laag niet meer met de valentieband van de oppervlakte-atomen kunnen 

wisselwerken. 

De kans op physisorptie, dat wil zeggen de kans dat een invallend 

molekuul in het ondiepe minimum bij Zp uit figuur 4.2 wordt gevangen, wordt 

beschreven met een condensatiecoëfficiënt c. In tabel 4.2 staan de 

condensatiecoëfficiënten op glas voor diverse gassen bij verschillende 

temperaturen. 

Adsorbaat c c c 

(t::OOC) ( t::50°C) (t=100°C) 

He 0.24 0.17 0.13 

Ne 0.484 0.408 0.34 

H2 0.638 0.567 0.495 

N2 0.812 0.761 0.704 

02 0.857 0.816 0.766 

Ar 0.890 0.855 0.815 

Tabel 4.3 Experimentele condensatiecoëfficiënten 
(physisorptie) voor diverse gassen op glas [RED68] 

De kans op chemisorptie (een invallend molekuul komt in de diepe potentiaalput 

uit figuur 4.2 terecht) wordt gegeven door de zogenaamde sticking coëfficiënt 

s. De sticking coëfficiënt ligt voor een 'schoon' metaaloppervlak bij 300 K 

tussen 0.1 en 1. Voor halfgeleideroppervlakken is s meestal <0.1. In de meeste 

gevallen blijkt s als funktie van de bedekking e ongeveer konstant te zijn tot 

bedekkingen van ca. 0.5 monolaag. Hier~ neemt s snel af tot 0 als e naar 1 

nadert. In tabel 4.3 staan de sticking coëfficiënten op W voor enkele gassen 

gegeven 
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Adsorbaat s 

{t=20°C) 

H2 0.11 

N2 0.12 

02 0.14 

00 0.5 

TabeL 4.4 : ExperimenteLe sticking coëfficiënten (chemisorptie) 
op WoLfraam voor enkeLe gassen [RED68] 

Physisorptie is een precursortoestand voor chemisorptie {zie ook volgende 

paragrafen). Uitdrukkingen voor de sticking coëfficiënt zijn meestal afgeleid 

met de aanname dat een invallend molekuul eerst in een physisorptie toestand 

terecht komt, waarna een competitie tussen desarptie en chemisorptie optreedt. 

De uitdrukking voor s is [RED68]: 

s = ---::-1 _+_e_xp_c~{ -=E=-a-/k=-=T~)- - ~: exp { - Eo/kT) {4.2) 

waarbij de eerste term de chemisorptieterm en de tweede term de desorptieterm 

voorstelt. Verder is Ea de aktiveringsenergie voor chemisorptie, Eo de 

activeringsenergie voor desorptie, Oe en Op de oppervlaktedichtheid {m- 2
) in 

de chemisch gebonden respektievelijk physisch gebonden toestand. 

4. 3. THERMISCliE D~RPTIE SPECI"R(SDPIE 

4.3.1 Thermische Desorptie: Algemeen 

Een belangrijke diagnostiek van SCEPTER is thermische desarptie 

spectroscopie of TDS. Dit behelst het massaspektrometrisch analyseren van de 
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van een oppervlak desorberende stoffen terwijl het oppervlak gecontroleerd 

(meestal lineair als funktie van de tijd) wordt opgewarmd. Kijken we in het 

massaspektrum voor een specifieke piek naar de piekhoogte als funktie van de 

temperatuur, dan zien we dat bij een bepaalde temperatuur een maximum 

optreedt. De vorm van de piekhoogte-temperatuur curve evenals de de 

temperatuur waarbij het maximum optreedt, geeft informatie over de aard en 

energie waarmee de stof aan het oppervlak geadsorbeerd was. 

Als we iets zinnigs willen zeggen over het aantal molekulen dat per 

eenheid van oppervlak per sekonde desorbeert, zullen we allereerst onderscheid 

moeten aanbrengen naar orde van de reaktie. In het algemeen geldt voor een 

n-de orde desorptie proces de zogenaamde ne orde Arrhenius- of Polyani-Wigner 

vergelijking [YAT85]: 

Rn - ~~ = 9" Vn exp [-Eo /kT] (4.3) 

waarbij Rn de ne orde desorptiesnelheid (fraktie desorberende molekulen per 

sekonde), a de relatieve bedekking van het oppervlak in monolagen is, Vn (s- 1
) 

de ne orde reaktieconstante voorstelt en Eo de aktiveringsenergie voor 

desorptie is. 

In het geval van een oe orde reaktie is de desorptie-snelheid R niet 

afhankelijk van het aantal op het oppervlak aanwezige deeltjes. Vaak betreft 

het hier een gas-vloeistof coexistentiegebied. Deze oe-orde reakties worden 

hier verder niet besproken. 

De 1 e orde reaktie is een eenvoudige een-deeltjes-desorptie van de door 

physisorptie of non-dissociatieve chemisorptie aan het oppervlak gebonden 

molekulen. Voor de 1e orde reaktie geldt: 

R1 -
de 1 dt =a Vt exp [-Eo /kT] 

In veel gevallen kunnen we de reaktiekonstante benaderen door 

kT 
Vt = fl 

- 41 -

(4.4) 

(4.5) 



wat voor T = 300 K overeenkomt met v 1 = 4.0 1013 s- 1 

De waarde van v1 blijkt in de praktijk te variëren van 1011 tot 1014 s- 1 bij 

300 K en kan worden gerelateerd aan de vibratie frekwentie van een aan het 

oppervlak gebonden molekuul. Verblijftijden aan het oppervlak worden dan 

gegeven door: 

T = e (Rt)- 1 = exp( Eo/kT) I V1 (4.6) 

en worden dus bepaald door de desorptie-energie. 

Bij de tweede orde reaktie zijn twee deeltjes betrokken zoals bij de 

(associatieve) desarptie van gedissocieerde twee-atomige molekulen. De 

grootheid v2 is de tweede orde reaktiesnelheid en is voor 1000 K typisch 

2.10- 3 s- 1
• Verblijftijden op het oppervlak liggen nu ordes hoger dan in het 

1 e orde geval . 

Het Mobiele precursormodel 

Een aantal chemisorptie studies laat zien dat de sticking coëfficiënt 

ongeveer gelijk blijft voor een groot bereik van de oppervlakte-bedekking e. 
Deze observatie heeft geleid tot het postuleren van het bestaan van een 

mobiele precursortoestand voor chemisorptie. Immers, zou er een niet mobiele 

precursor aanwezig zijn, dan zou de sticking coëfficiënt afnemen bij 

toenemende bedekking. Deze precursortoestand zou zowel op gevulde als op lege 

adsorptieplaatsen voor kunnen komen en kan over het oppervlak migreren tot 

chemisorptie optreedt. Gorte en Schmidt[GOR75] hebben een kinetisch model voor 

desarptie afgeleid dat desarptie via een precursortoestand omvat. Voor een 

eenvoudige eerste orde desarptie van een gechemisorbeerd molekuul A(s) kan dan 

een reaktievergelijking opgeschreven worden: 

ka k~ 
A(s) ""-;(~ A'* ~ A(g) (4.7) 

waarbij de k's de eerste orde reaktiesnelheden zijn (reaktiesnelheid = 
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reaktiekonstante maal exponentiële faktor) voor de respektievelijke stappen. 

A* is de precursortoestand, ook wel eens het geaktiveerd complex genoemd. In 

het geval van een evenwichtsteestand tussen A* en A(s), met een bedekking in 

evenwicht van 9s. kunnen we twee gevallen onderscheiden [YAT85]: 

1. k* > k •. Dit is een normale eerste orde kinetiek met: 

(4.8) 

2. k* < k •. Als dit het geval is, geldt er: 

(4.9) 

waardoor er een faktor k*lk.(1-9s) in de uitdrukking voor de desorptiesnelheid 

wordt geïntroduceerd. Deze uitdrukking wordt : 

d9 5 [ (.ft" = - Vo (4.10) 

De voorfaktor in vergelijking 4.10 verschilt van die in 4.4 doordat deze nu 

de som van twee eerste orde processen betreft. In figuur 4.3 staat de 

eendimensionale potentiële-energiecurve gegeven voor het geval met een mobiele 

precursor toestand. 

vacuumn1vo 

E 

Distance 

Figuur 4.3 Een-dimensionale potentiële-energie curue uoor 
gechemisorbeerd atoom met precursortoestand, een situatie 

waarbij E. < Eo . 
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Voor tweede orde desarptie via een mobiele precursor geldt dat er een 

faktor 92 /(1-9) 2 wordt geïntroduceerd in {4.10) [GOR75] 

Het mag duidelijk zijn, dat de aanwezigheid van een mobiele precursor 

invloed heeft op de pre-exponentiële faktor, waardoor eenvoudige benaderingen 

voor deze grootheden inexact kunnen worden. De invloed van het bestaan van een 

mobiele precursor op de vorm van desorptiespektra wordt in de volgende 

paragraaf behandeld. 

4.3.2. Thermische Desarptie Spectroscopie 

In het kader van TDS kunnen we nu 1 e en 2e orde desorptiereakties op twee 

manieren gaan bekijken, in dynamische situatie waarbij T verandert en de 

statische situatie waarbij T konstant is. 

Voor de statische situatie verwijzen we naar Redhead [RED62], waar een en 

ander uitgebreid behandeld wordt. Hieronder behandelen we de dynamische 

situatie. Zoals al in 4.1 gezegd, bekijken we massaspektrometrische de 

desorptieprodukten terwijl de temperatuur gecontroleerd toeneemt. 

In het geval van een lineaire temperatuurstijging van de vorm: 

T{t) = To + /3t {4.11) 

waarbij t de tijd is en Ta de begintemperatuur voorstelt op tijdstip t=O, zal 

een eerste orde piek optreden als: 

dR1_ 0 dt -
dRt 

of J3 dT = 0 

{ 4.12) 

(4.13) 

Dit levert de vergelijking{ Vt is een onbekende parameter en wordt constant 

verondersteld ): 
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~~ 1 = ~* v 1 exp[- ~f]+ e ~ { 

ofwel 

[ Eo] Eo v 1 exp ~ - ~ kT2 

Eo 
V1 kT2 

= 0 

exp[- ~f] } = 0 

Dit geeft, voor de temperatuur Tm waarbij de piek optreedt: 

Eo 
kTm = 

( 4.14) 

( 4.15) 

( 4. 16) 

In het algemeen geldt dat de tweede term overheerst en en fj geen rol van 

belang speelt. Bij het opnemen van een desorptiespektrum kunnen we dus, als Tm 

bekend is, de desorptiepiek aan vergelijking 4.10 fitten waarbij v1 en E0 

fitparameters zijn. 

Bij een tweede orde proces zal, volgens een soortgelijke afleiding ,de 

desorptiepiek optreden als Tm voldoet aan: 

Eo 
kTm = ln [ 2 ~2 9

m ] - ln [ ~f m 2 ] (4.17) 

waar em de bedekking van een desorptietoestand bij temperatuur Tm voorstelt. 

Ook hier geldt dat ~weer geen grote rol speelt. Hier is de vorm van de piek 

en de positie van het maximum wel afhankelijk van de bedekking e. In figuur 

4.4 staat voor zowel de eerste als de tweede orde reaktie de (berekende) 

invloed weergegeven van e op vorm en piekhoogte. Voor v1 is een waarde van 

1013 s- 1 gekozen, voor de grootheid v1 is 103 gekozen en Eo is steeds 1.1 eV. 

In figuur 4.5 tenslotte staat de invloed van v op de vorm van de pieken en de 

positie van het maximum nog eens weergegeven. 
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FIRST-OADER KJNETJCS SEtat«HHfUR KJhf:TlCS 

T ( K ) T ( K ) 

Figuur 4. 4 : Berekende invLoed van e ap vorm en hoogte van de 

desorptiepiek.en. Eo = 25 kcaL/mol. = 1.1 eV, v1 = 1013 s- 1 Links: 
eerste orde desorptie, rechts: tweede orde desorptie. e = 1.0 
(a), e = 0.75 {b), e = 0.5 (c) , e = 0.25 (dJ [CHA78]. 

FJRST-CROER KJNETJCS SECIHHIIER KJIETJCS 

R" L. 

T ( K ) T ( K ) 

Figuur 4.5 : Berek.ende invLoed van v op vorm en hoogte van de 
desorptiepiek.en. Eo = 25 kcaL/mol. = 1.1 eV, e = 0.5 Links: 

eerste orde desorptie, rechts: tweede orde desorptie [CHA78]. 
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Piekvormen 

We kunnen eerste orde pieken en tweede orde pieken in het TDSpektrurn 

onderscheiden omdat 1 e orde pieken een lange staart hebben aan de lage 

temperatuurkant van het spektrum en na het bereiken van het maximum vrij steil 

afnemen naar nul. Een tweede orde piek is wat symmetrischer. 

Uit de breedte op halve hoogte AT kunnen we volgens [CHA78] de 

desorptie-energie Eo bepalen. Voor de eerste orde reaktie geldt dan {via een 

Taylor-reeksontwikkeling van de piekvorm): 

~ - [{AT 1Tm) 2 + 5.832]
112

/{AT /Tm) - 1 kTm - { 4. 18) 

en voor de tweede orde reaktie geldt: 

Eo = 2[{AT 1Tm) 2 + 3.117]
112

/{AT /Tm) - 2 kTm {4.19) 

Deze uitdrukkingen gelden voor het geval 0.44 < Eo < 2.2 eVen 108 < v 1 < 1015 

s- 1 en bieden de zowel een mogelijkheid tot controle voor de gevonden 

fitparameters als een snelle methode om meteen Eo en via {4.15) v 1 te bepalen. 

R 

(a) 
( b) 

300 

R 

400 
· T(k) 

500 600 300 4oo T (k) 5oo 

Figuur 4.6: Vergetijking van desorptiespektra voor Eo = 26 
kcal/mol= 1.14 eV.Links de gewone eerste orde desorptiepiek, 
rechts het geval voor een mobiele precursortoestand [GOR75] 
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Een vergelijking van theoretisch berekende desorptiecurven (waar de 

desorptiesnelheid als funktie van de temperatuur uitstaat ) van een mobiele 

precursormodel met een model waarin het geactiveerd complex immobiel is, laat 

zien dat de 9/(1-9)-faktor zowel een verbreding van de desorptiepiek als een 

verschuiving naar lagere temperatuur veroorzaakt. Dit is te zien in figuur 4.6 

[GOR75]. 
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4.4. Elektronisch gestimuleerde desorptie en PSD 

Het blijkt dat desarptie ook door bombardement met laag-energetische 

(E < 500 eV) elektronen kan worden gestimuleerd. Dit elektronenbombardement 

veroorzaakt excitatie van de ene naar de andere elektronische toestand van de 

aan het oppervlak aanwezige neutrale molekulen, fragmenten, atomen, 

aangeslagen neutralen of ionen. Indien dit excitatie naar een repulsieve 

toestand betreft kan desarptie optreden. Dit proces heet elektronisch 

gestimuleerde desarptie (ESD) en kan het best bestudeerd worden wanneer de 

vermogensdichtheden naar het oppervlak zo klein zijn (0.1 - 10 wm- 2
) dat van 

opwarming van het oppervlak geen sprake kan zijn. 

Het ESD-proces is dus het gevolg van elektronische excitatie en niet van 

direkte impulsoverdracht. Immers, de maximale energie AE die een elektron met 

massa me en energie E aan een deeltje met massa m over kan dragen, bedraagt: 

AE = 4 E me/m = ( 4/1838) E/M (4.20) 

met M het massagetal van het gebombardeerde deeltje. Voor een 1 keV 

elektronenbundel die bijvoorbeeld een Si-oppervlak treft, is AE ~ 78meV, veel 

kleiner dan typische chemisorptie bindingsenergieën. 

Mechanismen voor ESD 

We zullen nu een redelijk eenvoudig mechanisme gaan beschrijven, dat de 

waarnemingen zoals die gevonden zijn in ESD-studies, redelijk verklaart. Dit 

model heet het Menzel-Gomer-Redhead (MGR)-model. Een ander model, het 

Knotek-Feibelmann-model, zal hier niet besproken worden. Hiervoor wordt 

verwezen naar [KN078]. 

De belangrijkste in ESD-experimenten waargenomen effekten zijn (volgens 

[RED68]): 

•Meer neutralen dan ionen desorberen van het oppervlak. 

•De cross-secties voor desarptie van neutralen zijn ordes kleiner dan de 

ionisatie-cross-secties van vrije gassen. 
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•Verschillende bindingstoestanden van dezelfde elektronegatieve 

adsorbaten hebben verschillende ESD-cross-secties. 

Aan het MGR-model [MEN64], [RED64] ligt het Franck--condon-principe ten 

grondslag: tijdens een elektronische overgang is de nukleaire separatie 

evenals de relatieve snelheid konstant. In figuur 4.6 worden de potentiële 

energiecurves van de voor ESD relevante toestanden gegeven. Daar wordt een aan 

een oppervlak geadsorbeerd grondtoestand atoom elektronisch geëxciteerd naar 

een ion toestand. Excitatie naar een repulsieve toestand voor een afstand x = 
xo kan worden gevolgd door desorptie langs deze ioncurve of door een 

terugvallen naar de grondtoestand. Als dat terugvallen gebeurt voor x < Xe , . 
de kritische afstand, dan heeft het atoom onvoldoende energie gekregen tijdens 

de reis van xo naar Xe over de bovenste curve, om te ontsnappen over de 

potentiaalbarriere na terugkeer in de grondtoestand. Dus, voor een overgang 

bij x < Xe blijft het atoom aan het oppervlak geadsorbeerd en draagt de 

verkregen kinetische energie, die niet voldoende was om te desorberen, over 

aan de bindingsenergie met het oppervlak {hogere vibratietoestand). Voor een 

overgang bij x > Xe keert het atoom terug in de grondtoestand met een 

kinetische energie die groot genoeg is om over de potentiaalberg te 

ontsnappen. Resumerend zijn er dus drie mogelijkheden als de bovenste toestand 

• 
IOn 

~-----11-M + A 

--
1 Xe 

Distance from surf ace, X 

Figuur ~.6 : Potentiële-energie curves voor diverse bij 
ESD van belang zijnde geadsorbeerde toestanden. 
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de geïoniseerde toestand is: 

1. Desarptie als ion (langs de bovenste curve) 

2. Readsorptie met toegenomen vibratie-energie 

3. Desarptie als neutraal (onderste curve) 

De hierboven gegeven redenering is ook van toepassing als de bovenste toestand 

een andere niet gebonden toestand is. 

Met deze MGR-theorie zijn de hierboven vermelde experimentele resultaten 

eenvoudig te verklaren (zie [WOOB6]). Omdat dit een vrij uitgebreid verhaal is 

zullen we hier niet verder op ingaan. 

Het verloop van de cross-sectie voor desarptie als ion als funktie van de 

elektronenergie is vergelijkbaar met de vorm van cross-secties van 

corresponderende processen in atomen en rnolekulen (snelle stijging naar het 

maximurn bij ca. 100 eV, hierna geleidelijke afname als funktie van de 

elektronenergie) de grootte vande cross-sectie ligt echter enkele ordes 

lager (orde-grootte 10-24 rn- 2
). 

Verwerken ~ta 

Moore [M0061] laat zien dat voor Co op Mo de ESD-ionen opbrengst een 

lineaire funktie van de elektronenstroom is, bij verschillende waarden van de 

elektronenenergie. Bovendien is het bekend dat de ESD-ionen opbrengst met de 

elektronenergie varieert bij constante stroom. Deze observaties leiden tot het 

invoeren van een verband voor de ESD-ionen opbrengst van een monolaag bij een 

vaste elektron-energie: 

(4.21) 

waar r• de ionenstroom is, Ie de elektronenstroom naar het oppervlak, Q• de 

ionen-desorptie-cross-sectie en N de oppervlaktedichtheid (rn- 2
) . 

De desorptiesnelheid ten gevolge van elektronenbombardement kan geschreven 

worden als: 

~ = -(!ee .Q ) .N (4.22) 
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waar A het gebombardeerde oppervlak is en Q de totale cross-sectie voorstelt 

die dus meerdere processen betreft. Voor een eenvoudig ESD proces kan een plot 

van ln(N(t)IN(O)) tegen t een rechte opleveren waarbij de helling rechtstreeks 

door Ie bepaald wordt. Als deze figuur geen rechte oplevert maar iets dat niet 

lineair toeneemt zijn er waarschijnlijk thermische bijdragen aan het 

desorptieproces. Op een soortgelijke manier kan uit het verloop van de 

ionenopbrengst een cross-sectie voor ion-desorptie bepaald worden [MAD85]. De 

waargenomen cross-secties liggen tussen ca. 10- 22 en 10-27 cm2 [MAD85]. 

Foton-gestimuleerde desorptie (PSD) 

In het algemeen wordt verondersteld dat foton-gestimuleerde desorptie 

(PSD) volgens een soortgelijk mechanisme verloopt als ESD. In de literatuur is 

niet erg veel te vinden over PSD. De crossecties voor PSD zijn, net als de 

ESD-cross-secties erg klein (ca. 10-26 cm2
, [RED68]). 
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4.5.Ionenbombardement 

Bij botsing van ionen , met een kinetische energie in de orde van een 

paar honderd elektronvolt, met een oppervlak vindt overdracht van kinetische 

energie plaats. Met behulp van dit gegeven kan informatie verkregen worden 

over de struktuur van het oppervlak. De meeste technieken die hierop gebaseerd 

zijn maken gebruik van edelgasionen zoals He•, Ne• en Ar•. Ondanks het feit 

dat de oppervlakte-atomen aan het oppervlak gebonden zijn kan de ion-oppervlak 

botsing in de meeste gevallen toch redelijk beschreven worden door een 

eenvoudige twee-atoom botsing. De botsingsduur is kort, de interaktie-energie 

is hoog en de locale binding met het oppervlak is relatief zwak. Op basis van 

energie- en impulsbehoud kunnen we voor de botsing van een ion met energie E0 , 

massa M1 met een oppervlakte-atoom met massa M2 , schrijven: 

{4.22) 

en 
_k__ 

Eo -
4A 2 

{l+ A)2 cos 82 {4.23) 

waarbij E1 de energie van het verstrooide ion en E2 de energie van het 

verstrooide atoom is, 01 de hoek van het invallend ion met de normaal en 02 de 

hoek van het verstrooide atoom met de invalsrichting van het ion is en 

A = M1/M2 • Uit energiebehoud volgt ook nog dat E0 = E1 + E2 . 

Helaas zal het verstrooide atoom meestal niet terugkomen maar het 

oppervlak ingaan, waardoor het niet direkt informatie over het oppervlak kan 

geven. Wel kan het atoom samen met de invallende ionen een botsingscascade 

veroorzaken die het oppervlak beschadigt en versebillende fragmenten het 

oppervlak uitschiet. Dit 'sputteren' dient twee doelen. Allereerst leveren de 

gesputterde fragmenten informatie over het oppervlak. Ten tweede wordt het 

oppervlak schoongemaakt waardoor verontreingingen worden verwijderd en dieper 

gelegen lagen aan het oppervlak komen liggen. Dit laatste biedt de 

mogelijkheid om 'diepte-analyse' van het ·materiaal te plegen. 

- 53 -



We definiëren nu de sputteropbrengst S als het aantal atomen dat per 

invallend ion wordt vrijgemaakt. De drempelenergie voor het sputterproces ligt 

tussen 15 en 35 eV en is vrijwel onafhankelijk van M1 /M2 • Wel blijkt er een 

korrelatie tussen drempelenergie en de sublimatiewarmte van het 

samplemateriaal te zijn [RED68]. In figuur 4. 7 is de sputteropbrengst van 

Wolfram als funktie van de ionenergie uitgezet voor energieën in de buurt van 

de drempelenergie [STU62]. 
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Figuur 4.7: Sputteropbrengst als funktie uan de ionenergie fSTU62J 

Uit de literatuur blijkt dat de meeste sputterdata voor verschillende 

materialen en ionen, ongeveer dezelfde tendensen vertonen voor S als funktie 

van de ionenergie, namelijk: 

•tot ca. 10 keV stijgt de sputteropbrengst. 

•er is een breed maximum bij ongeveer 20 keV. 

•bij een ionenergie groter dan ongeveer 100 keV daalt S. 

In figuur 4.8 is S van CU voor een groot energiegebied uitgezet {referenties: 

zie [W0086]). 
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Figuur 4.8: S aLs funktie van de ionenergie voor een groot 

energiegebied.fW0086J 

In figuur 4.9 staat de sputteropbrengst van Si(lll), een voor ons belangrijk 

materiaal, uitgezet tegen de ionenergie [SOU63]. 

2~------------------------------------------~ 

s D D 

0~------~r--------r----~--r-------~------~ 
0 2 

.Ar+ toll IIW'I'• (uV) 

Figuur 4.9: S voQr Si(lll) aLs funktie van de ionenergie [SOU63] 
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Uit [SOU63] blijkt verder dat de kristaloriëntatie van Cu veel effekt heeft op 

de grootte van S. Zo heeft Cu {Oll)een sputteropbrengst die bij 9keV Ar• 

ionenbombardement een faktor 4 lager ligt dan Cu-{111). 

Uit de literatuur zijn diverse resultaten bekend die de invloed van de 

hoek van inval op de sputteropbrengst weergeven. De algemene tendens is, voor 

niet-kristallijne of amorfe materialen: bij toename van de hoek van inval e 
treedt een toename van S op tot ca. 60o (1/cosl-gedrag ), hierna neemt S af. 

Dit verloop is weergegeven in figuur 4.10, waar de genormeerde 

sputteropbrengst uitstaat tegen de hoek van inval e met de normaal van het 

oppervlak. 

~ .0 
([) -(f) 

1.5 

1.0 

0.5 

0 

105 keV 
Ar+ 

30 

8 
(10 90 __. 

Figt.ru.r 4.10 : Genormaliseerde sputteropbrengst als ftmktie 
van de hoek van inval fW0086 j 

Bij kristallijne materialen is de kristaloriëntatie van belang. 

Onderdelinden [OND6S) laat zien dat de sputteropbrengst van een Cu (100) 

oppervlak ten gevolge van invallende Ar•-ionen varieert als funktie van de 

invalshoek met de normaal {zie ook figuur 4.11). 
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Figuur 4.11: Sputteropbrengst als funktie van hoek van inval 
voor diverse ionenergieën van een Cu (100)-oppervlak [OND68] 

De minima in de figuur (bij hoge energie) zijn het gevolg van 'channeling': de 

hoog-energetische ionen kunnen diep in het kristal penetreren zonder te botsen 

via kanalen, die veroorzaakt worden door kristalstruktuur (W0086]. We zullen 

hier niet dieper op ingaan. 

Sigmund(SIG69] geeft een theorie voor sputteren in termen van meervoudige 

botsingen en leidt een formule af voor de sputteropbrengst bij lage energie 

(kleiner dan ca. 1keV): 

( a Sn ) ~1 __ 
Es (cos l)x (4.24) 

waar: 

x = +1 als M2 /M 1 )1, x = -5/3 als M2 1M1 ~ 1, a = dimensieloos getal dat het 

relatieve aandeel van de voor sputteren gebruikte energie van het invallend 

ion weergeeft, Sn = 'kern-afrem-vermogen' van de sample atomen (eV A- 2
], Es = 

oppervlaktebindingsenergie van gesputterde atomen en 1 de hoek van de 

invallende ionen met de normaal van het oppervlak is. Voor Sn kunnen allerlei 

empirische modelfunkties gebruikt worden (GRI ] met voldoende vrije 

parameters om een goede overeenstemming te krijgen met experimentele 

resultaten. 

- 57 -



4.6 Sekundaire Ionen MassaSpektrometrie (SIMS) 

Zoals al eerder gezegd, kan informatie worden verkregen over oppervlak en 

materiaalcompositie door analyse van de gesputterde deeltjes. Dit wordt gedaan 

via het opnemen van een sekundaire-ionen spektrum (bij SIMS) of bij een 

sekundaire-neutralen spektrum (in het geval van SNMS). Een potentieel nadeel 

van beide technieken is dat ze intrinsiek destruktief zijn. Het is echter goed 

mogelijk slechts een klein gedeelte van het oppervlak 'af te pellen'. Dit 

wordt gedaan in 'statische' SIMS, waar ionenstroomdichtheden naar het 

oppervlak typisch 10-8 mA mm- 2 zijn (vergelijk dit met de gebruikelijke 

stromen van ca. 10-2 mA mm- 2 }. De dimensie mA mm- 2 wordt gebruikt omdat deze 

praktisch is in de zin van experimentele afmetingen. Een nadeel van statische 

SIMS is wel, dat er veel minder signaal beschikbaar is. 

Ook in SIMS is het aantal onbeantwoorde vragen nog steeds groot. We 

kunnen een en ander toch wel beschrijven. We definiëren daarom: 

• No = aantal primaire ionen 

• N1+ =aantal sekundaire ionen 

• K1+ = N1+/No = sekundaire ionenopbrengst 

• Nn = aantal gesputterde neutralen 

• N = totaal aantal gesputterde deeltjes 

De emissie van sekundaire ionen begint bij 30-80 eV en ligt dus hoger dan 

de drempelenergie van gesputterde neutralen [CHE87]. Het verhogen van de 

primaire ionenenergie resulteert meestal in een vergroten van K1+ ,de 

sekundaire ionenopbrengst. In figuur 4.12 staat de sekundaire ionenopbrengst 

uit voor verschillende materialen als funktie van de ionenergie. 

Er blijkt een sterke correlatie te bestaan tussen de S(Eo)- en de 

K1+(E0 )-verdelingen. Deze correlatie zet zich voort in de hoekafhankelijkheid 

van beide funkties. De·kristaloriëntatie-effekten bij sekundaire ionen emissie 

lijken dezelfde te zijn als bij sputteren van neutralen. 

- 58-



JOG·.•r---~----,r---,....----.. 

Sec, 
Ionen 

Int. /0
5 

( a.u.) 

to" 

' 

Figuur 4 .12: Selwnd.aire ionenintenst te i t al.s funktie uan 
primaire ionenergie voor diverse materialen [CHE87] 

Int. 
( a.u.) 

0o so roo 
Secundaire Ionenergie(eV ) 

Figuur 4.13: Energieverdel.ingscurve van secundaire ionen. 

De bindingsenergie van de sekundaire ionen blijkt te kunnen worden 

gerelateerd aan de bindingsenergie van het oppervlak. Uit de literatuur 
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[JUR73] resulteren de volgende observaties. 

De energiecurves hebben een gepiekte struktuur met een maximum bij 10-100 eV 

(zie figuur 4.13). Het laag-energetisch gedeelte van de curve is van de vorm 

K1 .{E) = exp(-mE) met 0.01 < m < 0.1, het hoge energie gedeelte van de curve 

laat zich beschrijven door K1 .{E) ~ E-", waar 1 < n < 2 {bijv. n = 1.4 voor 

Ar•primair) [CHE87]. De parameters van de energieverdeling vertonen een 

afhankelijkheid van het ladingsgetal Z van het samplemateriaal (dezelfde als 

bij sputteren van neutralen). De meest waarschijnlijke energie kan worden 

gerelateerd aan de bindingsenergie van het oppervlak. 

Er zijn diverse modellen die het mechanisme van ionisatie van uitgestoten 

atomen beschrijven. Het belangrijkste en meest gebruikte model is wel het 

Local Thermal Equilibrium (LTE) model van Anderson [AND ]. Dit model is 

gebaseerd op de aanname dat er een plasma op het door ionen gebombardeerde 

oppervlak aanwezig is waarin ionen, neutralen en elektronen in lokaal 

thermisch evenwicht verkeren. Hierdoor kan de zgn. Saha-Eggert vergelijking 

worden toegepast. Ofschoon dit model het meest bekritiseerde model is vanwege 

de gebrekkige fysische argumentatie , blijkt het toch in veel goed te voldoen 

[CHE87]). 

Analyse SIMS-spektra 

De concentratie C1 van een stof i in een sample blijkt recht evenredig 

met de sekundaire ionenemissie. Indien van een bepaal referentiemateriaal de 

concentratie van stof i bekend is, kan de concentratie in een onbekend sample 

eenvoudig bepaald worden: 

(4.22) 

waarbij de indices (ref) op het referentiemateriaal betrekking hebben en k een 

konditiegetal is dat voor eventueel verschillende omstandigheden moet 

korrigeren. Kwantitatieve metingen met SIMS zijn echter niet zo eenvoudig 

omdat K1 + voor de verschillende elementen verschillend is en bovendien sterk 

van experimentele omstandigheden kan afhangen. 
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4. 7 Beschadiging van het oppervlak door ionenbombardement 

Ionenbombardement blijkt het oppervlak te beschadigen. Lang en Taoufik 

onderzochten de aard van de beschadiging en de invloed van de ionenergie op de 

beschadiging van een Si ( 100)-oppervlak met behulp van TnS [LAN85]. De 

gebruikte Ar+-ionen hadden een energie in het gebied van 80 -1000 eV; de dosis 

bedroeg steeds 2 1019m- 2 (32 mA. s cm- 2 ). 

In figuur 4.14 staan het desorptiespektrum voor een aantal ionenergieën 

weergegeven. De vorm van de desorptiepieken geeft aan dat het vrijkomen van Ar 

hier via een eerste orde proces verloopt. Het maximurn verschuift bij 

toenemende ionenergie naar hogere temperaturen, tot een energie van ca. 400 

eV. Voor een ionenergie boven deze waarde ligt het maximurn steeds bij 550°C. 

De intensiteit neemt echter wel toe. Dit correspondeert met het verzadigen van 

de beschadiging. Als verklaring neemt Lang [LAN85] aan dat bij lage ionenergie 

(< 200 eV) het vrijkomen van Ar met het rekristalliseren van de 

oppervlaktelaag correspondeert. Bij hoge energie ( > 400 eV) komt Ar vrij door 

rekristallisatie van de onderliggende lagen, de bulk. Dit gedrag treedt op 

boven een zekere kritieke energie, die tussen 300 en 400 eV bliikt te li2"p;en. 

Figuur 4.14: Desorptiespektra van Ar voor een aantal ionenergieën 
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4.8 Elektronenemissie ten gevolge van Ionenbombardement 

Voor ionenergieën < 1 keV is het enige relevante inelastische proces de 

'potentiaal-emissie' van elektronen. In dit proces tunnelt een elektron van de 

geleidingsband van de vaste stof naar een ongevulde toestand van het ion, 

waardoor het ion geneutraliseerd wordt. Een tweede elektron in de 

geleidingsband is dan voldoende geëxciteerd om het oppervlak te verlaten. Dit 

proces treedt op voor halfgeleider- en metaaloppervlakken. Twee mechanismen 

zijn mogelijk (zie figuur 4.15): 

~ Direkte Auger neutralisatie naar de grondtoestand van het ion. 

~ Neutralisatie naar een aangeslagen iontoestand gevolgd door 

Auger-deëxcitatie. 

Opp. 
\ E 

Figuur 4.15: Mechanismen voor elektron-emissie door ionimpact 
neutralisatie naar grondtoestand van het ion(links) 
neutralisatie naar aangeslagen iontoestand 

Voor beide mechanismen moet gelden dat Vlonisatle ) 2 ~met~ de workfunction 

van het materiaal. Het blijkt dat de opbrengst (aantal elektronen per ion) 

onafhankelijk is van de ionenergie voor energieën tot ca. 1000 eV. 
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Meervoudig geladen ionen blijken een hogere elektronopbrengst te 

bewerkstelligen dan enkelvoudig geladen ionen. Dit effekt wordt groter 

naarmate de lading van het meervoudige ion groter wordt. 

In figuur 4.16 staat de elektronenergie-verdeling verkregen door 5 eV He• 

ionenbombardement op Cu, Ni en Ge- oppervlakken. Alle effekten die in deze 

verdeling te zien zijn, kunnen worden verklaard door middel van een 

Auger-emissie theorie [HAG55]. 
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Figuur 4.16 : Elektronenenergieverdeling verkregen door 5 eV He• 
ionenbombardent op een Cu, Ni en Ge oppervlak.[RED68] 

De kinetische uitstoting van elektronen {door impulsoverdracht) blijkt een 

verwaarloosbaar effekt te zijn beneden de 1000 eV. De opbrengsten liggen in de 

orde van 10-2 of kleiner. 
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4.8. Secundaire elektronen 

Als laag-energetische elektronen ( < 20eV) een oppervlak treffen, vindt 

elastische verstrooiing plaats. Inelastische processen beginnen op te treden 

als de energie van de invallende elektronen voldoende is om excitatie of 

ionisatie aan het oppervlak te veroorzaken. In figuur 4.17 staat de 

energieverdeling van een aan een oppervlak verstrooide 185 eV elektronenbundel 

weergegeven. 

I(E) \ I 

~\ II 
JO. L__ 

0 50 100 150 200 

E ( eV) ---+ 

Figuur 4.17 : De algemene vonn van de energieverdeling 
van een aan een oppervlak verstrooide elektronenbundel[RED68] 

De energie van de invallende elektronen is 185 eV 

In deze figuur kunnen we drie gebieden onderscheiden: 

• I. De elektronen in dit gebied zijn de elastisch verstrooide elektronen. 

•• II. De elektronen in dit gebied hebben door middel van diverse processen in 

de vaste stof energie verloren. 

••• UI. Dit zijn de secundaire elektronen, die vrijkomen ten gevolge van 

botsingen van de primaire elektronen met de vaste stof atomen. Bijdrage III 

levert veruit de grootste bijdrage aan de verdeling. 

In het verdere ver loop van deze paragraaf zullen we alleen elektronen uit 

gebied III behandelen. Voor de andere gebieden verwijzen we naar Redhead 

[RED68]. 
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In figuur 4.18 staat de totale verstrooi ingscoëfficiënt 2 , dat is de 

verhouding tussen uitkomende en ingaande elektronen, als funktie van de 

primaire elektronenergie Vp. uitgezet voor een aantal materialen. Zoals gezegd 

is de grootste bijdrage aan 2 afkomstig van de secundaire elektronen. Uit de 

figuur blijkt dat de vorm van de curves voor de gegeven materialen ongeveer 

gelijk is, alleen de positie Vpm en de hoogte ~ van het maximum 

versebi llen. Metalen en halfgeleiders hebben een waarde van ~ ~ 1.5, die 

wordt bereikt bij primaire spanningen Vpm ~ 800 V (voor Si: Vpm=250, 

~ =1.1.). Isolatoren hebben de grootste sekundaire emissiecoëfficiënt en dus 

hoge waardes voor ~ . 
25 

20 

10 

0 

• M9 0 (100) 
• No Cl (100) 
o Gold Film 

2 3 4 

v,lkVl 

Figuur 4.18: 2 ats funktie van Vp voor drie materiaLen 

Een theorie die alle observaties redelijk verklaart, wordt gegeven door 

Lye en Dekker [LYE57]. Deze theorie berust op drie aannames: 

A 1. Op diepte x in de vaste stof worden N secundaire elektronen geproduceerd 

per primair ion, met: 

N(x) dx = - +< ~ ;e ) dx (4.23) 
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waar p de energie is die nodig is om een secundair elektron te produceren en 

~ ;e het energieverlies per lengte-eenheid van de primaire elektronen . 

.A 2, Secundaire elektronen hebben een vrije weglengte À zodat de 

waarschijnlijkheid P(x) dat een secundair elektron dat op diepte x 

geproduceerd wordt, ontsnapt, is (B is een voorfaktor): 

P(x) = B exp(-x!À) (4.24) 

Enkele uit de praktijk bekende waardes voor À zijn: Pt-20A, Ge-30A, Mg0-230 A . 

.A 3. De penetratiediepte R van de primaire elektronen wordt gegeven door: 

(n~1.35) 

en A is een materiaalafhankelijke faktor (dimensie m eV-"). 

De secundaire elektronenemissiecoëfficiënt ó wordt dan: 

B yt 
ó = J N(x) P(x) dx = ~ (-R1À) 11

" exp(-RIÀ) J exp (y") dy 
0 0 

metyl= (R1À) 11
". 

(4.25) 

(4.24) 

Dit schijnbaar eenvoudig model houdt echter geen rekening met rediffusie van 

de primaire elektronen (gebied 2 uit figuur 4.14). Dit effekt wordt in 

rekening gebracht door een rediffusiecoëfficiënt ~. die niet verwaarloosbaar 

is. 

Experimentele waarden voor ó en ~ zijn gegeven in tabel 4.4. 
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Materiaal 2 6 Tl 

{1.2kV} {1.2kV} {1.2kV} 

Ni 1.23 0.38 0.85 

Cu 1.34 0.38 0.96 

Ga 0.98 0.37 0.61 

Ge 0.92 0.36 0.56 

In 1.25 0.39 0.86 

Sn 1.30 0.38 0.92 

TabeL 4.4: Secundaire emissie en rediffusie coëfficiënten 
voor enkeLe materiaLen bij Vp = 1.2 kV. 
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HOOFDSTUK 5: ONTWERP SCEPfER 

§5.1 :Inleiding 

In dit hoofdstuk zal uitgebreid worden ingegegaan op de constructie en de 

overwegingen bij het ontwerp van de diverse componenten van SCEPTER. Tevens 

zal, waar dat nodig is, de bijbehorende theorie behandeld worden. 

In figuur 5.1 is de totale opstelling schematisch afgebeeld. Globaal kan 

de opstelling in drie eenheden worden opgesplitst: 

• !.Sample met samplehouder. 

Het sample moet op een in te stellen temperatuur tussen 77 K (temperatuur 

van het stikstof in het N2 -vat in figuur 5.1) en 1000 K gebracht kunnen 

worden. Het gebruikte sampleoppervlak heeft een diameter van 3mm. 

• 2.De bundels. Vijf verschillende bundels reaktieve deeltjes moeten 

afzonderlijk of gecombineerd op het sample kunnen worden geschoten. Op dit 

moment (medio 'SS) zijn alleen de elektronenbundel en de gasbundel in de 

opstelling ingebouwd. 

De van het sample afkomende reaktieprodukten komen via twee 

stromingsweerstanden als een bundel in het detektievat terecht: 

QUADRUPOOLDE!ECTOR 

IONENBRON 

Sample 

· Figuur 5.1: Totaalbeeld van SCEPTER, met sam.ple+houder, bundels 
en detektiesysteem. 
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• 3.Detektiesysteem. De reaktieprodukten worden geïoniseerd in de ionisator; 

vervolgens worden de ionen met behulp van een focusseringssystcem 

afgebeeld op de ingang van de quadrupool, waar de massaselektie 

plaatsvindt. De door de quadrupooi doorgelaten ionen worden door twee 

afbuigplaten zodanig afgebogen dat ze op de elektronenmultiplier 

terechtkomen en gedekteerd worden, terwijl UV-fotonen van het sample enlof 

de ionisator tegengehouden worden. 

De druk in het vat is, zonder uitstaken, terwijl er door 3 turbopompen 

met een totale pompsnelheid van ongeveer 500 ls- 1 aan het vat gepompt wordt, 

typisch gel ijk aan enige malen 10-8 mbar. Deze druk blijkt door uitstoken 

aanzien! ijk te kunnen worden verbeterd. Voor dit uitstoken is een speciale 

uitstookkap ontwikkeld. Vier fohns blazen hete lucht in de ruimte tussen de 

wanden van de vaten en de goed isolerende wanden van de kap. De kap heeft een 

relatief hoog rendement, met een benodigd vermogen van minder dan 3.6 kW voor 

een eindtemperatuur van 100 °C. Op dit moment kan er alleen nog sprongsgewijs 

meer vermogen aan de fohns worden toegevoerd( 1200 W of 1800 W per fohn) 

waardoor de opwarm- en afkoelcyclus niet optimaal beheerst kan worden. In de 

toekomst zal echter een traploze regeling van het vermogen met de computer en 

wellicht ook een computergecontroleerde uitstookprocedure, gerealiseerd 

worden. Na een maal proefstoken op een temperatuur van ca. 100° C bleek de 

druk in het vat te dalen tot ca. 2 10-9 mbar. Aangezien bij een enhte 

uitstookprocedure de temperatuur langere tijd op 300° C gehouden wordt, lijkt 

een einddruk van enige malen 10- 10 mbar realiseerbaar, wat met een orde 10-5 

monolagen gas per sekonde overeenstemt. 

Het hart van het experiment wordt gevormd door het spruitstuk met de 

verschillende bundelpoorten. Dit is schematisch afgebeeld in figuur 5.12. De 

vijf bundels treffen het sample onder een hoek van 35 of 45 o de 

reaktieprodukten worden bemonsterd door een stromingsweerstand loodrecht op 

het sample. 
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Figuur 5.2: Het spruitstuk met de verschillende bundels 

Op dit moment (medio 88) zijn alleen de elektronenbundel en de neutrale 

gasbundel in de . opstelling geïmplementeerd. De UV-fotonenbron en de 

radikalenbron worden in andere opstellingen getest en geoptimaliseerd. 

In de rest van dit hoofdstuk zal aandacht besteed worden aan het (nog aan te 

schaffen) ionenkanon, de radikalenbron (die nog niet in definitieve vorm 

gereed is) en de UV-fotonenbron (die nog niet ingebouwd is). 

In hoofdstuk 6 zal het detektiesysteem besproken worden. De samplehouder 

met het sample komen in hoofdstuk 7 aan de orde, evenals de bijbehorende 

testmetingen, terwijl in hoofdstuk 8 he~ elektronenkanon behandeld wordt. Het 

gasinlaatsysteem wordt. in hoofdstuk 9 besproken. Tenslotte wordt in hoofdstuk 

10 , behalve enige conclusies ook een vooruitblik gegeven voor de experimenten 

met SCEPTER. 
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5.2. De radika.lenbundel 

In een plasma-etsreaktor zijn radikalen meestal de deeltjes die de 

etsreaktie laten plaatsvinden. De radikalenfluxen in plasma-etsreaktoren 

bedragen typisch 1018-1020 m- 2 s- 1
• De realisatie van fluxen van deze grootte 

in een bundelopstelling vereist zeer hoge centrale bundelintensiteiten en 

stelt zware eisen aan het gebruikte pompsysteem. In ons experiment is gekozen 

voor f luxen die lager liggen, met een maximale waarde van 1019 m- 2 s- 1
, wat 

overeenkomt met een radikaal per roosterplaats per sekonde, als uitgangspunt. 

De radikaalbundel dient verder te bestaan uit een mengsel van CFx- (x= 1 .. 3) 

en F -radikalen. De samenstelling van de bundel moet bekend zijn en, indien 

mogelijk, doseerbaar. 

De radikalenbron wordt op dit moment getest in een aparte opstelling. Een 

uitgebreide beschrijving hiervan is te vinden in het afstudeerverslag van 

Giessen [GIE88]. Hieronder zal een en ander beknopt weergegeven worden. 

De produktie van CF x radikalen vindt op dit moment plaats door middel van 

een RF (13.56 MHz) gasontlading in een He/CF4 gasmengsel (druk ca. 200 torr), 

dat vervolgens een supersone expansie door een nozzle ondergaat. In figuur 

5.13 staat de bronconfiguratie afgebeeld. De bronspoel induceert elektrische 

velden in de centrale buis, waardoor er daar een gasontlading gecreëerd wordt 

in het He/CF4-mengsel. In de gasontlading vindt onder andere ionisatie en 

dissociatie van de deeltjes plaats (radikaalproduktie!). Het gasmengsel 

expandeert supersoon door de nozzle, in een zogenaamde Campargue-expansie 

[BEY85]. Door de skimmer in de expansie te zetten krijgen we een 

molekuulbundel uit het ongestoorde deel van de expansie. 
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Figuur 5.3: Schematische weergave van de radikaaLbron [GIE88] 

Analyse van de ontlading gebeurt door middel van emissiespektroskopie. 

Bundelintensiteiten en samenstelling van de bundel kunnen met behulp van een 

massaspektrometer bekeken worden. 

5.3. Het ionenkanon 

Het ionenkanon is op twee rnanieren in het experiment in te schakelen. Als 

eerste als ionenbron, om een volledige simulatie van een etsreaktor te 

realiseren. Ten tweede kan door het ionenkanon het oppervlak schoongesputterd 

worden. Als gunstige bijkomstigheid kan bovendien SIMS als diagnostiek 

gebruikt worden. 

De eisen aan het aan te schaffen ionenkanon zijn de volgende: ionenergie 

van 50-1000 eV, omdat de ionen in een. etsreaktor typisch energieen van 20-

500 eV hebben. Voor SIMS doeleinden zijn hogere energieen vereist. In de 

praktijk zijn er geen ionenkanonnen met lagere energie dan lkeV te krijgen, 

zodat er een oplossing in de vorm van een vertragende lens gezocht moet 

worden. Verder moet rekening gehouden worden met de divergentie van de bundel. 

(Er moet voldoende stroom op het sample komen.) 
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5.4, De UV··fotonenbron 

Een UV-bron is in de buurgroep (Plasma- en Atoomfysica) ontwikkeld en 

gereed voor gebruik. In figuur 5.4 is deze bron schematisch afgebeeld. In 

figuur 5.5 is het intensiteitsverloop als funktie van de golflengte 

weergegeven. Een voordeel van de bron is, dat hij over een breed 

golflengtegebied straalt en daar een hoge intensiteit heeft. Met een 

LIF-venster worden golflengtes vanaf 110 nm doorgelaten, met 

quartz-venster golfengtes boven de 200 nm. 

DE CASCADE .oocx:; 
J : LiF of Quartz uenster, 
2 : cathod.e (3 IIOD.l), 
3 : cas~ platen (5), 
" : anode plaat • 
5 : anode inzetstuk, 
ó : gas inlaat , 
7 : gas uit laat. 
8 : plllSIIIal'gas llanaal. 
9 : PVC spacer, 

, JO: 0 ring (ui ton), 
1, JJ: Boron-Ni tri~ schiJf. 
\ 
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tl 

" 
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4 

Figuur 5.4: De fotonenbron 
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HOOFDSTUK 6: Het detektiesysteem 

6.1.1nleiding 

In figuur 6.1 staat het detektiesysteem afgebeeld. De reaktieprodukten 

komen van het sample via twee stromingsweerstanden in de ionisator, waar 

ionisatie enlof dissociatie plaatsvindt. De ionen worden door middel van een 

extractiespanning uit de extractieruimte getrokken. Bui ten de 

extractie-elektrode worden de ionen versneld door een spanning Yversnel op de 

versnelelektrode. De ionen worden vervolgens via een focusseringslens 

afgebeeld op de quadrupoolingang. Nadat massaselektie heeft plaatsgevonden in 

de quadrupool, komen de geselekteerde ionen via afbuigplaten op de 

elektronenmul tiplier terecht, waar ze gedetekteerd worden. In de volgende 

paragrafen zal iedere komponent van het detektiesysteem toegelicht worden. 

~tractie- Focus-
elektrode lens Afbuig-

Bundel ! ! I platene 

I IIIIII ,, i I Quadrupool- Multiplie 
Ionisator Versnel- Intree staven Maat- elektrode 

Q-oool 
voering i i f I 25 5 20 10 140 40 (mm) 

Figuur 6.2: Het detektiesysteem 

6.2.De quadrupooi 

We zullen in deze paragraaf een beknopte uitleg geven van de werking van 

een quadrupool. Voor een meer gedetailleerd verhaal verwijzen we naar (SPASS], 

waar theorie en praktijk van een quadrupooi massaspektrometer uitgebreid . 

besproken worden met als achterliggende gedachte het optimaliseren van het 

detektiesysteem. 
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In figuur 6.2 is een schematische voorstelling van een ideale quadrupooi 

weergegeven. Deze bestaat uit 4 hyperbolische staven met minimumafstand ro 

tussen tegenoverliggende staven. Door de hyperbolische vorm van de staven 
-- --· -- --J"' 

• 

Figuur 5.3: ideaLe quadrupoot-configuratie 

zullen de equipotentiaallijnen hyperbolen in het (x,y)-vlak worden. Voor het 

elektrisch veld in de quadrupooi geldt dan: 

8 t 
Ex = éJx t(x,y) = ~.x 

ro 
8 ~ 

Ev = ~. t(x,y) = ~-Y 
UJ r 0 

8 
Ez = 8z t(x,y) = 0 

De op de staven aangebrachte spanning is van de vorm: 

to = VDC + VAC = U - V.cos(wt) 

(6.1) 

(6.2) 

(6.3) 

(6.4) 

waarbij U de gelijkspanningscomponent, V de wisselspanningsarnpli tude 

voorstelt en w de wisselspanningsfrekwentie is. Definiëren we nu:. 

4 e u 
au = a x = -av.= 2 2 m w r 0 

(6.5) 

2 e V 
qu = qx = -qy = 2 2 m w r 0 

(6.6) 
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dan kunnen we schrijven 

J: w. t 
!. = 2 

d2 
dt2 u+ (au- 2 ~cos(2f) ).u= 0 

(6.7} 

(6.8) 

Deze vergelijking heet de Mathieu-vergelijking. De oplossingen van deze 

vergelijking worden in de literatuur beschreven en kunnen worden verdeeld in 

stabiele en instabiele oplossingen. De - periodieke - stabiele oplossingen 

hebben een zwevingsachtig karakter. De (a,q)-waarden die resulteren in een 

stabiele ionenbaan kunnen worden uitgezet in een zogenaamd stabiliteitsdiagram 

(figuur 6.3). 

0700 0705 

Figuur 6.3: Stabiliteitsdiagram voor de transmissie van ionen in 
een quadrupoot massafit ter samen met de werklijn voor 
verschillende waarden van de resolutie R 

Het gebied in de buurt van de top van het stabiele gebied kan prima voor 

massaselectie gebruikt worden (zie [PAU58]). Voor vaste waarden van r 0 , w, U 

en V liggen alle ionen met dezelfde {mlé) -verhouding op hetzelfde (a,q)-punt 

in het stabiliteitsdiagram. Omdat a/q = 2UIV niet van (mie) afhangt liggen de· 

werkpunten voor alle ionen op de lijn met constante a/q die door de oorsprong 

gaat. Deze lijn wordt massascanlijn of werklijn genoemd. Van alle ionen zullen 
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alleen die ionen waarvan de punten op de scan! ijn binnen de stabiele zone 

liggen, stabiele banen doorlopen en dus door de quadrupooi doorgelaten worden. 

Door het variëren van U en V onder het tegelijkertijd constant houden van 

de verhouding U/V zullen de punten met bepaalde (m/e) naar rechts of links 

over de scanlijn verschuiven. Op deze manier kunnen dus bepaalde 

(m/e)-verhoudingen naar het stabiele gebied verschoven worden: er is sprake 

van massaselectie. Als de helling van de scanlijn groter wordt door U/V te 

laten toenemen zal de breedte van het door die lijn doorsneden gebied kleiner 

worden {figuur 6.3). Stabiele ionenbanen worden nu voor een smaller 

(m/e)-gebied bereikt; de resolutie is toegenomen. Ionen met een klein 

massaverschil kunnen nu beter worden onderscheiden. We definiëren nu de 

resolutie als: 

M 
R -AM {6.9} 

waarbij voor AM in de meeste gevallen de breedte van de massapiek op 10% van 

de hoogte wordt genomen. Ook kunnen we een nominale resolutie invoeren, 

waarbij AM de breedte van het door het stabiliteitsdiagram uitgesneden 

massagebied voorstelt. 

Omdat de quadrupoolstaven een eindige lengte hebben, zullen sommige 

ionen zo kort in de quadrupooi verblijven dat de maximale uitwijking nog niet 

bereikt is bij het uittreden. Het is daarom noodzakelijk echte stabiliteit en 

kortdurende stabiliteit goed te onderscheiden. Dit stelt eisen aan de minimum 

verblijftijd in de quadrupool. Voor een gegeven set begincondities zal de baan 

van het meest stabiele ion na een halve zwevingsperiode zijn maximale 

uitwijking bereikt hebben. Elke andere massa heeft na dezelfde tijd een 

grotere uitwijking. Als er onderscheid gemaakt moet worden tussen stabiele en 

quasistabiele banen dan zal de minimum verblijftijd in de quadrupooi dus 

minstens een halve zwevingsperiode moeten zijn. Aangezien de zwevingsperiode 

toeneemt als de top van het stabiliteitsdiagram wordt genaderd, zal de 

minimale verblijftijd en hiermee ook het minimum aantal veldcycli toenemen. 

Experimenteel is het volgende verband tussen de maximaal haalbare resolutie 

R en het aantal veldcycli n bepaald [PAU58]: 
max 

{6.10} 
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Als de ionen een kinetische energie E hebben voordat ze de quadrupooi z 

binnenkomen, wordt het aantal cycli dat een ion in de quadrupooi verblijft 

gegeven door: 

(6.11) 

Voor het oplossend vermogen geldt dus R ~ Ez- 1
, wat pleit voor ionen met een 

lage intree-energie als aan R hoge eisen worden gesteld. 

Faseruimte-acceptantie-ellipsen 

We bekijken de beweging van een ion door de quadrupooi in de faseruimte, 

waarbij voor de faseruimtecoordinaten u en ü geldt dat: 

u = {x,y}/ro en ü = 8u/8f = {x,y}*2/w ra (6.12) 

Het blijkt dat elk punt van de beweging op een ellips ligt. Alle punten met 

faseverschil 2~ liggen op dezelfde 'fase-ellips'. De fase-ellipsen begrenzen 

een gebied waarvoor geldt dat elk ion met een beginvector in dat gebied, 

ongeacht de beginfase, altijd doorgelaten wordt. Immers, die vector resulteert 

in een maximale uitwijking die al tijd kleiner dan r 0 is. Het binnengebied 

zullen we het 100%-acceptantiegebied noemen. Bij het ontwerp van een ionisator 

is dit gebied van groot belang. Er moet dan voor gezorgd worden dat de 

emittantie van de ionisator niet groter is dan het 100%-acceptantiegebied van 

de quadrupoo 1 . 

De gebieden van 100%-acceptantie zijn weliswaar geen ellipsen, maar 

kunnen in veel gevallen toch redelijk door een ellips benaderd worden. Met 

name de 100%-gebieden voor de x-richting lijken sterk op een ellips ( figuur 

6.4 ). 
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t 0 

dU/dt 

-o.os 

OJ 

u 

Figuur 6.4: 100%-acceptantie- ell.ips voor de beweging in de 
x-richting.a = 0.230, q= 0.70 R = 30 

We zullen nu de 100% acceptantie-ellips uit figuur 6.4 omrekenen naar 

postie en snelheid. Omdat de acceptantie-ellips voor de X-beweging kleiner is 

dan die voor de Y-beweging( zie [SPA88], zullen we de berekening alleen voor 

de x-ellipsen uitvoeren (deze vormen immers de beperkende faktor ). De 

maximale waarde voor ü, die we Üm zullen noemen, is ca. 0.05, de maximale 

waarde voor u= 0.2. Met w = 2~ f, met f de frekwentie van de wisselspanning 

en f = 3.3 Mhz en ro = 2.5 mm, wat typische waarden van een door ons gebruikte 

quadrupooi zijn, wordt de maximale radiële snelheid VRma x, die een ion mag 

hebben wil er transmissie door de quadrupooi plaatsvinden, gelijk aan VRmax = 

1. 3 103 ms- 1 
• 

Nemen we als kinetische energie van het ion gelijk aan 1 eV/ amu, dan volgt 

voor de axiale snelheid Va = 1.4 104 ms- 1
• Dit resulteert in een maximale 

intreehoek van 80 mrad. De maximale uitwijking mag maximaal 0.2*ro ~ 0.5 mm 

zijn. 
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6.3. De ionisator 

Constructie 

Figuur 6.5: Doorsnede van de ionisator 

Faraday
cup 

ionisatie
ruimte 

Anode 

Pierce
elektrode 

In figuur 6.5 is een doorsnede van de ionisator schematisch weergegeven. 

De te ioniseren 

elektronenbundel 

molekuulbundel 

met een hoge 

kruist in de ionisatieruimte 

stroomdichtheid (ca. 50 

een platte 

Arn- 2 ). De 

elektronenbundel is afkomstig van een elektronenkanon. De geïoniseerde bundel 

wordt door middel van een extractiespanning uit de ionisatieruimte getrokken. 

De elektronenbundel wordt opgevangen in een zogenaamde Faraday-éup. De 

opgevangen elektronen kunnen worden g_ebruikt om de emissiestroom van het 

elektronenkanon te bepalen en deze stroom eventueel te stabiliseren door 

terugkoppeling. 
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De ionisatie-efficiency 

Voor het aantal ionen n1, dat per volume- en tijdseenheid wordt 

geïoniseerd, geldt: 

nl = nm ne g Qlon {6.13) 

waarbij ne de elektronendichtheid in de elektronenbundel, nm de dichtheid van 

de molekuulbundel, g de relatieve snelheid van de elektronen en molekulen is 

en Q1 on de werkzame doorsnede voor ionisatie door elektronimpact voorstelt. 

Het verloop van deze cross-sectie als funktie van de kinetische energie van 

elektronen is voor veel molekulen ongeveer hetzelfde: er treedt een maximum op 

bij Eelektron = 50 - 100 eV. De grootte van Qlon bij deze waarde is ongeveer 

10-20 m2 [ 1 A2 ). 

De snelheid van de elektronen Ve is veel groter dan de gemiddelde 

snelheid van de molekulen Vm. Hierdoor geldt dat g ~ Ve. In figuur 6.6 staan 

de kruisende bundels schematisch weergegeven. 

IR01.ecu1.en elektronen 

d 

ionen 

Figuur 6.6: De kruisende bundels in de ionisator 

Voor de elektronendichtheid geldt: 

{6.14) 
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met Ie de elektronenstroom en Ae het oppervlak van een loodrechte doorsnede 

van de elektronenbundel. We definiëren nu de ionisatie-efficiëncy ~ als het 

aantal molekulen dat per sekonde geïoniseerd wordt gedeeld door het aantal per 

sekonde in de ionisatieruimte arriverende bundelmolekulen, ofwel: 

~ = = Ie nm 1 Ve Qion 

nm d 1 Ve Vm e = Ie Qlon 

e Vm d 
(6. 15) 

waarbij d de breedte en 1 de lengte van de elektronenbundel voorstelt en Am 
het bundeloppervlak is. 

De elektronenbundel heeft een breedte van d = 1 mm. De bundelstroom is 

ongeveer 1 mA. Nemen we een thermische snelheid van de molekulen Vm = 200 ms- 1 

en een ionisatie-cross-sectie Qlon = 10-20 m2
, dan wordt de ionisatie

efficiëncy ~ : 

11 = 3 10- 4 

Het elektronenkanon van de ionisator 

Het elektronenkanon van de ionisator is afgebeeld in figuur 6.7. 

PIERCE 
ELEKTRODE 

Figuur 6.7 : Het eLektronenkanon van de ionisator (vtahke 
Pierce-constructie) 
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Het elektronenkanon is volgens een zogenaamde vlakke Pierce-configuratie 

geconstrueerd en bestaat uit een kathode {de gloeidraad), een anode en een 

Pierce-elektrode, die een hoek van 67.5° met de normaal maakt. De 

Pierce-configuratie sirnuleert in feite het veld van een oneindige vlakke 

diode. Hierdoor zullen de elektronen, die door de kathode geemitteerd worden, 

een vlakke evenwijdige bundel vormen. De spanning tussen anode en kathode 

noemen we Vak· Het verband tussen de stroomdichtheidJin de bundel, Vak en de 

anode-kathode afstand x wordt dan gegeven door [SEP67]: 

J 
4e:o(2e/m) 112 

9 

V 3t2 
---'a"-'k"--- = 2. 335 10-6 V 3/2 ak (6.16) 

Willen we een minimale stroomdichtheid J ~ 50 A m- 2 
( 1 mA totale 

bundelstroom) bij een Vak ~ 70 V halen, dan betekent dit dat voor de maximale 

afstand x geldt Xmax ~ 7 mm. 

De kathode 

In figuur 6.8 staat voor een tweetal kathode materialen de maximale 

elektronen-emissie dichtheid uit tegen de temperatuur [RED68]. Gaan we uit van 

een wolfraam kathode, dan valt uit de figuur af te lezen dat voor een 

stroomdichtheid J = 50 Am- 2 een kathodetemperatuur van ca. 2000 K vereist is. 

Voor een gethorieerde Wolfraamdraad (Th02 in de figuur) is 1500 K voldoende. 

N 

~ lo·• 
..... 
< 

> .... 
UI 
z ... 
c lo·• 
z 
2 
Cl) 

!!! 
~ ... 

10 .. L...J.....L........_..L...l...._......_....L..f....t...L.----'U... -''---'---L-_.__, 
30 26 22 18 10 8 6 4 

Figuur 6.8: Maximum emissiestroomdichtheid aLs funktie van 
kathode-temperatuur voor verschiLLende materiaLen. 
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Als we een kathode met lengte 1, breedte b en dikte d nemen en een 

konstante stroom I door de gloeidraad sturen, dan geldt in stationaire 

situatie dat het vermogen Pgt oe 1 dat geproduceerd wordt door resistieve 

verhitting van de gloeidraad, gelijk is aan de stralingsverliezen. We 

verwaarlozen dan de geleidingsverliezen, wat redelijk is boven ca. 1500 K. We 

schrijven dan: 

2 p(O) 1 4 Pgloet =I b d {1 +a AT)= ê 1 baT {6.17) 

waarbij p(O) de soortelijke weerstand bij kamertemperatuur en a de 

weerstandstemperatuurcoëfficiënt is van het kathodemateriaal.Verder is AT het 

verschil van de kathodetemperatuur T met kamertemperatuur en a is de konstante 

van Stefan-Bol tzma.nn. ê stelt de emissivi tei t van het oppervlak voor. We 

vinden dan voor een wolfraam band , als T = 2000 K , met I = 20 mrn, b = 1 mm, 

d = 25 ~ en ê = 0.4 dat het vermogen dat de gloeidraad dissipeert gelijk is 

aan Pgloet = 7.3 W. Dit komt overeen met, als p = 6.5 10-8 Om en a= 5 10-3 , 

een gloeistroom I = 4.3 A. 

6.4. Het focusseringssysteem 

Om de geïoniseerde molekulen uit de ionisatieruimte te trekken is er een 

extractie-elektrode aan de uitgang van de ionisator aangebracht. De ionen 

zullen bij het verlaten van de elektronenbundel immers een potentiaaltoename 

moeten overwinnen, dat veroorzaakt wordt door de negatieve ruimtelading van de 

elektronen. Dit potentiaalverschil bedraagt maximaal 0.7 eV {zie appendix A). 

Als de extractie-elektrode op een negatieve spanning van deze waarde gezet 

wordt zullen de ionen deze elektrode passeren met de kinetische energie die 

zij in de elektronenbundel hadden. Voor niet gedissocieerde ionen is dit de 

energie waarmee de molekulen van het sample afkomen (20 - 10P meV), voor 

gedissocieerde ionen {CF3+ uit CF4, SiF3+ uit SiF4) kan deze energie·van de 

orde 0.5 eV zijn. De hoekverdeling van de ionen die de extractie-elektrode 

verlaten is moeilijk te bepalen omdat deze verdeling, net als de kinetische 

energie, sterk van het ionisatieproces afhangt. We zullen als 'worst case' de 

dissociatie van CF4 tot CF3+ en F- gebruiken. Van de energie van het 
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gedissocieerde CF4 gaat 0.4 eV op het CF3•-ion over. Nemen we aan dat de 

richting van de snelheid van het ion zuiver radieel, dus loodrecht op de 

asrichting, gericht is, dan is de hoek waarmee het ion na doorlopen van een 

versnelspanning Vversnel uit de versnel-elektrode komt, gelijk aan 

(E;on1Eversnei) 112
. Als we de versnelspanning op 1 V/amu bepalen, wordt 

Vversnel = 69 Volt, en de hoek waarnee het ion de focusseringselektrode 

binnenkomt wordt dan 75 mrad 

Tussen de extractie-elektrode en het intreediafragma van de quadrupooi is 

een versnel- en een focusserings-elektrode aangebracht. De versnelelektrode 

dient om de ionen die de extractie-elektrode passeren in een zo goed mogelijk 

parallelle bundel te krijgen die vervolgens door de focusseringselektrode in 

de gewenste vorm aan de quadrupooi wordt aangeboden. 

De filosofie van het detektiesysteem is als volgt; indien de ionen met 

energie nul worden geproduceerd en vervolgens een gebied doorlopen waarin een 

potentiaalverloop heerst dat qua absolute waarde geschaald is met de massa van 

de ionen, maar verder konstant van vorm is, dan zullen de ionen met dezelfde 

geboorte-plaats volkomen identieke banen volgen, ongeacht hun massa. Immers, 

a = F/m = (8V/8x)/m = 8[V/m]/8x 

x(t) = x(O) + V(O)t + ff a dt dt = x(O) + ff8[V/m]/8x dt, 

Zodat de baan van de ionen alleen door x(O) en V/m bepaald wordt. 

Aangezien ook in de quadrupooi reeds geldt dat (VAc/m) /(Voc/m) een konstante 

is, volgt dan een identieke baan van de positie van de extractie-elektrode tot 

de plaats van detektie. Dit levert een massa-onafhankelijke transmissie van 

ionisator tot detektor. De soortafhankelijkheid in de detektie-efficiency die 

dan nog overblijft wordt veroorzaakt door verschillen in ionisatie-crossectie 

(wat voor de meeste molekulen bekend is), een eventueel dissociatieproces na 

ionisatie (dit bepaalt de faseruimte waarbinnen de extractie-elektrode de 

ionen aanbiedt; is moeilijk te bepalen), en een soortafhankelijke 

detektiewaarschijnlijkheid in de elektronenmultiplier. 

We houden de diameter van de lensopening nu variabel en proberen een optimum 

te vinden voor de afbeelding. 

Met behulp van een in Fortran geschreven computerprogramma [ENG85](zie 

appendix B) is een aantal lensconfiguraties doorgerekend. De lensopening en de 

potentiaal op de lens, alsmede de kinetische energie van het ion zijn 
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gevarieerd. In figuur 6.9 staan ionenbanen weergegeven, voor op verschillende 

posties en zowel parallel binnenkomende, als onder een hoek van 17.45 mrad 

divergerende ionen. 

z .• ....---------------------, 
u 

. •.. 
0.1 

c .• ... 
-c.J 

-··· -u 
-u 

IC zo .. 00 IC 10 .. 00 

-

AFSTAND TOT VERSNELELEKTRODE ~ (mm) AFSTAND TOT VERSNELELEKTRODE ~ 

Figuur 6.9: Ionenbanen voor verschiLLende intreeposties, voor een 
paraHel (Links } en een onder 17.45 mra.d. divergerende bundeL. 
VfocusiVversnel = 100/85 

De invloed van divergentie van de invallende bundel is aanzienlijk. 

Hoeken van ca. 35 mrad resulteren in een optimale lensconfiguratie waarbij de 

focusseringlens zo dicht bij het intreediafragma van de quadrupooi geplaatst 

moet worden, dat de hoeken waarmee de ionen de quadrupooi binnengaan groter 

zijn dan de maximaal toelaatbare hoek (ca. 90 mrad). Uiteindelijk is gekozen 

voor een configuratie zoals aangegeven in figuur 6.10: 

I 
-l--·---

1 
I 1- 20~ 

I 
'1 h,'l'l 

---+-·--·~ 

.,_,~J 
Foéus-lt''1S ln.trt't' a Pool 

Figuur 6.10: Configuratie 
focusseringssysteem.VfocusiVversnel = 100/85 
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6.5. De afbuigplaten 

Omdat de multiplier de UV-fotonen uit de ionisator en uit het vat niet 

mag zien , staat hij op een positie met het midden ca. 7.5 mm boven de as 

van het detektievat gecentreerd. Om de ionen af te buigen naar de multiplier, 

zijn twee afbuigplaten aangebracht, die de ionen naar het midden van de 

mul tiplier moeten afbuigen en zo dus zorgen dat de UV-fotonen niet op de 

detektor terechtkomen (zie figuur 6.11). Tussen de afbuigplaten staat een 

potentiaalverschil Vpl· De 

--
d = JOrnm 

J_ 

Vpt 

Figuur 6.11 De afbuigpLaten 

uitwijking z die ionen die met een energie E tengevolge van dit veld krijgen 

is gel ijk aan, ongeacht hun massa: 

(6.18) 

We kiezen nu 1 = 25 mm, d = 30 mm zodat voor Vpl = E geldt dat de verplaatsing 

z ~ 7.8 mm. 

- ss -



HOOFffiTUK 7: SAMPLE EN SAMPLEOOUDER 

7 .1. Ontwerp en constructie van de samplehouder 

Bij het ontwerp van de samplehouder moest rekening worden gehouden met de 

volgende eisen: 

• 1.Het sample moet op een in te stellen temperatuur gehouden kunnen 

worden tussen circa 77K (vloeibare stikstof) en 1000 K. 

• 2.Het sample moet met een zo lineair mogelijke temperatuurstijging van 

10-20 Ks- 1 opgewarmd kunnen worden (voor TOS-doeleinden) vanaf 77 K. 

• 3.Het sample moet binnen redelijke tijd weer afgekoeld zijn tot de 

begintemperatuur (77 K). 

• Het sample moet elektrisch geïsoleerd van de omgeving zijn (vanwege 

elektronen- en ionenbombardement. 

Uit eis 2 (en met name de 10-20 Ks- 1
) volgt dat de warmteverliezen naar 

de omgeving van het sample niet te groot mogen zijn, uit eis nummer 3 volgt 

dat de warmteverliezen naar de omgeving niet te klein mogen zijn om redelijk 

snel na elkaar metingen te kunnen doen. Als kontaktmateriaal tussen sample en 

samplehouder is keramisch materiaal gekozen omdat dit qua warmtegeleiding 

tussen geleidend en isolerend inzit en bovendien elektrisch isolerend is. 

Gekozen is voor een opzet waarbij het sample resistief verhit wordt. Dit is 

gedaan omdat bij stralingsverhi tting het sample blootstaat aan een 

bombardement van van de gloeidraad verdampende atomen. Omdat niet-gedoteerd Si 

een hoge soortelijke weerstand heeft bij kamertemperatuur en omdat deze 

weerstand bij hoge temperaturen exponentieel afneemt als funktie van de 

temperatuur, is het niet praktisch een stroom door het Si zelf te sturen. 

Daarom wordt er een geschikt metaallaagje op de achterkant van het sample 

opgedampt. De laagdikte dient zodanig te zijn, dat een sampleweerstand 

ongeveer gelijk aan ca. 1 0 bereikt wordt. Het temperatuurverschil in dit 

geval tussen voor- en achterkant van het sample is niet meer dan enkele 

graden, en dus verwaarloosbaar. 

Constructie 

In figuur 7.1 is de samplehouder met het sample schematisch weergegeven. 

De samplehouder bestaat voor het grootste deel uit een vloeibare-stikstof

reservoir, dat voor de afkoeling moet zorgen. Aan het uiteinde van dit 

reservoir is een roestvrijstalen blokje met daarop een veer, gemonteerd. Op 

dit blokje staal zit een cylinder van keramische materiaal c• 5 mm, lengte 5 

mm) (stumatite) dat tegen het miàden van het sample drukt en zo voor 
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warmtekontakt met het stikstofvat zorgt. Om dit kontakt nog eens te verbeteren 

is tussen het einde van het roestvrij staal en het stikstofvat 1 i tzeband 

aangebracht. Het sample ligt op twee wolfraam staafjes, waardoor de 

stroomtoevoer plaatsvindt. Deze staafjes gaan even buiten het sample over in 

nikkeldraad. Het sample wordt door middel van twee palletjes met veertjes aan 

weerszijden van het sample op zijn plaats gehouden. De meting van de 

sampletemperatuur en de temperatuur van het vat vindt plaats met behulp van 

twee Chromel-Alumel thermokoppels, die naar buiten zijn doorgevoerd. Het 

eerste thermokoppel is tegen het vat geplaatst, het tweede bevindt zich in een 

sleuf aan de voorkant van het keramisch materiaal en moet zo tegen het sample 

drukken. 

Nikke l.draad 
l.itzeband 

Figuur 7.1 Constructie van de samplehouder 

Warmtehuishouding samplehouder 

We gaan nu de warmte-toe- en afvQer van/naar het sample bekijken. De 

geschikte vergelijking hiervoor is de niet stationaire vergelijking met 

bronterm en warmteverliezen. Deze wordt gegeven door: 
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(7.1) 

Bronterm opwarmen geleiding straling 

waarbij de sommatie steeds gaat over alle bijdragen van belang, m de massa, C 

(J kg- 1 K- 1
) de warmtecapaciteit en À (W m- 1K- 1

) de warmtegeleidings

coëfficiënt is, A en A' geleidend respektievelijk stralend oppervlak zijn, ~ 

de emissiviteit van het stralend oppervlak is, a (W m- 2 K- 4
) de konstante van 

Stefan-Boltzmann is, t de tijd en z de lengte van de geleiders voorstelt. 

We maken nu de aannames dat door de relatief kleine afmetingen van de wolfraam 

staafjes en de grote warmtegeleidingscoëfficiënt de temperatuur van de 

staa.f jes ongeveer gelijk zal zijn aan de sampletemperatuur en dus zal deze 

alleen een bijdrage leveren aan de opwarmterm in 7. 1. Bovendien 

veronderstellen we dat de geleidingsverliezen plaatsvinden via de nikkeldraad 

en het blokje keramiek. De achterkant van het blokje keramiek wordt op 

stikstoftemperatuur verondersteld. Gelet op de hoge temperatuur zullen 

stralingsverliezen alleen bij het sample optreden. De bronterm is gelijk aan 

I 2 R(T). met R de weerstand van het metaallaagje. De stroom wordt constant 

gehouden tijdens het opwarmen. 

weerstandstemperatuur-coëfficiënt a (K- 1
). 

Het metaal 

Dit resulteert in de volgende vergelijking (zie Appendix E): 

heeft 

P77(1 +a AT) = 0.19 ~! + 2 10-3 AT+ 9 10-3 AT+ 1.7 10- 12 T4 

Bronterm Si+ \1 Keramiek NIkkeI Silicium 

wat geschreven kan worden als (met a = 3 10- 3 K- 1
} 

~ = ~! = 5.3 P77 - 10-3 AT (58 [s- 1
] - 16 [W- 1K] P77) -

6.6 10-2 [K s- 1
] [(T/293} 4 

- 1) = 0 

(7.2} 

(7.3) 

een 

Hierbij is P77 het vermogen wat bij stikstoftemperatuur geleverd wordt áan het 

sample. In figuur 7.2 is het verloop van de temperatuur als funktie van de 

tijd uitgezet bij verwarming vanaf stikstoftemperatuur, voor diverse vermogens 

P77· 
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Figuur 7.2: Vertoop van de temperatuur als funktie van de tijd 
bij versehitlende vermogens P77 

We willen een zo lineair mogelijk temperatuurverloop als funktie van de 

tijd. Dit is immers een aanname bij de formules die we in hoofdstuk 4 voor de 

thermische desorptiecurves hebben afgeleid. In figuur 7.3 staat ~ = dT/dt uit 

tegen de temperatuur voor weer dezelfde vier vermogens. We kunnen de curves in 

7.3 als volgt begrijpen: bij lage temparaturen is de invloed van a klein en is 

de stralingstermuit 7.3 te verwaarlozen. De vergelijking 7.3 wordt nu: 

~ = dT/dt = 5.3 P77 - 58 10-3 AT. 

Dit geeft een dalende rechte waarvan de richtingscoëfficiënt toeneemt met P77 

ten gevolge van de term met P77 a AT in 7.3. Bij hogere temperaturen zorgen de 

stralingsverliezen dan weer voor een dalende lijn. 
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Figuur 7.3: Verloop van de ~ = dT/dt als funktie van de tijd bij 
verschillende vermogens P77 

Temperatuursafbankelijkheid van de weerstand van Silicium 

De soortelijke weerstand Ps 1 van ongedateerd Si vertoont een exponentiële 

afhankelijkheid van de inverse van de temperatuur, en wel [LAN59]: 

Pst = 7.631 [n m- 1
] exp (6733 [KJ /T) (7.4) 

De gebruikte Si-samples hebben een dikte van 385 ~· De weerstand van het Si 

van het sample als funktie van T heeft dan een verloop als in figuur 7.22.We 

zien dat bij temperaturen die hoger zijn dan ca. 800 K de weerstand van het Si 

in de grootte-orde van lü wordt. De invloed van het Si op de totale weerstand 

wordt dan aanzienlijk. 
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Figuur 7.5: De weerstand uan het Si-sampLe al.s ftmktie uan T 

Slecht elektrisch kontakt 

De weerstand tussen de uiteindes van het sample zal in het algemeen niet 

alleen door de ohmse weerstand van de metaallaag en het Si bepaald worden. 

Door slecht kontakt tussen wolfraam geleiders en sample krijgen we met een 

kontaktweerstand te maken. In appendix F is een formule afgeleid voor de 

kontaktweerstand als funktie van b,l end van het sample. Het blijkt dat de 

kontaktweerstand ongeveer een faktor 10 toename kan introduceren in de 

weerstand van het sample. Er zou dus in de praktijk een tien maal dikkere 

metaallaag opgedampt moeten worden om de gewenste weerstand te realiseren. 

Hierdoor wordt het effekt van de Si-weerstand gereduceerd, immers, door het 

effekt van de kontaktweerstand wordt ook de weerstand van het Si .tien maal zo 

hoog. De konsekwenties zijn dus niet zo erg als figuur 7.5 doet vermoedén. 
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Puntbron 

Het effekt van lokale 'hot spots' ten gevolge van elektrisch kontakt van 

de geleidende staaf jes met slechts een klein gebied van het sample, is 

nagegaan (zie appendix G). Het blijkt, dat de afname van de temperatuur over 

de rest van het sample niet erg groot is : maximaal ongeveer 30 K. We kunnen 

voor het sample dus in benadering een gemiddelde temperatuur aannemen. 
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7.2.Meetresultaten samplehouder 

In deze paragraaf worden de metingen die aan de samplehouder verricht 

zijn, besproken. Bij deze metingen werd met behulp van een stroombron het 

sample in zijn houder resistief verhit. Het temperatuurverloop tijdens het 

verhitten werd door middel van een thermokoppel uitgelezen en door de 

meetcomputer geregistreerd. Ook na het uitzetten van de stroom werd het 

temperatuurgedrag gevolgd. 

Bij afkoelen van een Si-sample, waarop een goudlaag van ca. 1000 A was 

opgedampt. naar stikstoftemperatuur door inlaten van stikstof in het vat uit 

figuur 7.1 bleek de spanning van het sample-thermokoppel niet verder te dalen 

dan tot -2.5 mV. terwijl het thermokoppel van het vat tot -6.6 mV zakte. 

Deze laatste spanning komt volgens de tabellen voor Chromel-Alumel 

thermokoppels overeen met 77 K. Blijkbaar is het thermisch kontakt tussen 

sample en thermokoppel niet optimaal. Ook bij hogere temperaturen blijft de 

temperatuur van het thermokoppel beneden die van het sample. Door een grote 

stroom door het sample te sturen, kan het sample flink aan het gloeien worden 

gebracht. Dit is een positief punt, het sample kan de gewenste 

boventemperatuur vrij eenvoudig halen. Gloeien treedt niet op beneden ca. 

1100 K. De pyrometrisch bepaalde temperatuur van het sample was op dat moment 

1500 K. De thermokoppelspanning gaf echter niet meer aan dan 24 mV, wat 

overeen zou komen met een temperatuur T = 900 K. Snel opwarmen van het sample 

vanaf stikstoftemperatuur gaf vaak problemen in de vorm van sprongen in de 

weerstand van het sample, wat het gevolg kan zijn van het uitzetten van 

bepaalde delen onder invloed van temperatuurstijgingen. 

De hieronder gegeven meetresultaten geven het thermisch gedrag voor het 

opwarmen van het sample vanaf kamertemperatuur en het afkoelen van het sample 

weer. In figuur 7.4 staat voor verschillende waarden van de stroom I de 

thermokoppelspanning {logaritmische schaal) uit tegen de tijd. ~it de figuur 

blijkt duidelijk dat de curves gelijkvormig zijn en dat de grootte ongeveer 

schaalt met I 2 en dus met het vermogen { het effekt van de weerstands

temperatuurcoëfficiënt.is bij de meeste metingen erg klein) . De waardes van 

de stroom en daarmee de maximale temperaturen zijn dusdanig, dat van 

stralingsverliezen geen sprake kan zijn. De pijltjes in de figuur geven het 

punt aan waarop de stroom wordt uitgezet. Uit de gelijkvormigheid van de 
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curves volgt ook dat er tussen de met behulp van de thermokoppelspanning 

bepaalde temperatuur en de echte sampletemperatuur, een lineair verband 

bestaat. We zullen daar waar dat nodig is een empirische vermenigvuldigings

faktor 2 gebruiken. Deze faktor blijkt het best overeen te komen met de 

waarnemingen, we begrijpen hem echter niet. De absolute waarde van de in het 

vervolg van deze paragraaf te berekenen parameters zal wel van deze faktor 

afhangen, maar de verhoudingen van de parameters echter niet. 
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Figuur 7. 4: Experimenteet be}Xlatde 
funktie van de tijd voor verschiltende 
het sample. De pijltjes geven steeds 
stroom uitgezet wordt. 
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We zullen het opwarmgedrag eerst bepreken. Wat opvalt aan de opwarmcurves 

is de knik die in het verloop zit . Het temperatuurverloop lijkt door twee 

tijdeonstantes bepaald lijkt te worden. Uit appendix E en formule 7.3 blijkt 

dat er maar één tijdsconstante verwacht werd. De aanname, dat sample en 

wolfraam staafjes dezelfde temperatuur hebben en gelijktijdig warm worden, is 

hier niet langer te handhaven. Er is blijkbaar sprake van een warmteweerstand 

die tussen het sample en de wolfraam staafjes aanwezig is. 

We kunnen het opwarmgedrag van het sample proberen te beschrijven door· 

middel van een RC-model. Hierbij is de warmtecapaciteit C = m Cv het analogon 

van de capaciteit en de warmteweerstand R = ( "'A. A/zr 1 van de elektrische 

weerstand. Een temperatuursverschil komt overeen met een spanningsverschil, en 

het vermogen komt overeen met een elektrische stroom. In figuur 7.5 is zo'n 
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model voor het opwarmen gegeven. De (warmte) capaciteit van de wolfraam 

staafjes wordt samen met die van de nikkeldraad genomen tot e 2 . De 

warmteweerstand tussen wolfraam en sample wordt R genoemd, de weerstand over 

e2 heet R2. 

Figuur 7.5: RC modeL voor het thermisch gedrag bij opwarmen van 
het sampLe. 

Het beeld hierbij is het volgende: door het snelle opwarmen speelt de grote 

warmtecapaciteit van het keramiek in eerste instantie geen rol. De stroom die 

loopt gaat onmiddelijk na het aanzetten vrijwel geheel door ei. hierna treedt 

een warmtestroom op van e1 naar e2 via de weerstand R. De combinatie Re1 

bepaalt de waarde van To1 uit figuur 7.6. Na verloop van tijd is het 

temperatuursverschil tussen ei en e2 erg klein geworden en zal de 

tijdsconstante in de temperatuursgradiënt worden bepaald door het produkt van 

de totale warmtecapaciteit etotaai en de totale warmteweerstand naar de 

omgeving. 

Bij opwarmen van het sample wordt het temperatuurverloop dus bepaald door 

twee tijdsconstanten. In figuur 7~6 is de experimenteel bepaalde 

temperatuurgradiënt ~ (in mV s-i) uitgezet tegen de thermokoppelspanning. 

De uit de figuur bepaalde tijdsconstantes zijn: 

Toi = 6.6 s en 

T 0 2 = 24.0 S 
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We proberen nu de weerstanden R en R2 en de capaciteiten C1 en C2 aan de 

hand van de experimentele gegevens en figuur 7.6 te bepalen. 

I 

I :,-, 
. Lt1 

'-... 
> 
E 

L...J 

0 
.;.J 
QJ 

..0 

I I 
I 
f ~ 0 

0 

.3~ 
I 

\ I • • 

.2 0 

. """"' 

0 

[A] --
3 

0 

0 

0 

. 25° 0 
• 0 • 

Ooo 

• 0 
0 0 

1 2 3 4 
V _THERMO [ mV J 

Figuur 7.6 Het experimentele verband tussen de 
temperatuursgradient ~ bij opwarmen en de thermokoppelspanning 

De waardes voor R, R1 en C1 en C2 kunnen eenvoudig worden bepaald aan de hand 

van figuur 7.6. We nemen een ternperatuurstoenarne aan van de vorm: 

T(t) = T{oo){1 - exp (t/T) 

waarbij T{oo) de eindtemperatuur voorstelt. De grootheid~= dT/dt wordt dan: 

~ = T(oo) exp(t/T)/T = (T{oo) - T(t))IT 
zodat ~(t=O) = ~(0) = T(oo)/T. Ook geldt dat {formule 7.3) ~ = P/C1 zodat, met 

T = RC 1 , er gevonden wordt dat R = T( 00)/P en C1 =TIR 

Uit 7.3 vinden we dat, voor de knik in de figuur 7 .6, vlak na het 

aanzetten van de stroom, geldt: 

(7.5) 

Hiermee kunnen we de C1 bepalen. Voor curve 2 uit figuur 7.6 geldt I = 2.5 A 

en ~(t=O) = 0.3 mV s- 1· ~15K s- 1. Verder is Rsample = 0.4 0. Dit geeft een. 

waarde Ct = 0.17 JK-t. Hierdoor wordt R =Tot I Ct = 40 WK-t . Voor de tweede 

tijdsconstante geldt dat (zie figuur). 
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(7.6) 

waarbij Te de eindtemperatuur is (in de figuur 7.6 is dat de intersectie met 

de horizontale as). Hieruit volgt aangezien T0 2 = R Ctotaal· dat 

R2 = 80 WK-t wordt en dus C2 = Ctotaal- Ct = 0.30- 0.17 = 0.13 JK-t. De 

berekende waarden (uit afmetingen, soortelijke warmte e.d} voor RN. C2 en C1 

zijn: 

Ct~ 0.07 JK- 1
• c2 = 0.12 JK- 1 en RN = 110 WK- 1

• 

wat niet slecht overeenstemt met de experimentele resultaten. 

We bepalen nu de experimentele tijdseenstantes voor het afkoelen, Tat en 

Ta2 uit de figuur 7.5. De gevonden waardes zijn: 

Tat = 9.0 ± 2.0 S 

en Ta2 = 78.0 ± 0.5 ss 

We gaan deze waardes nu vergelijken met de voorspelling van het RC-model. we 

vullen de uit het opwarmgedrag berekendeR en C waarden in. 

De differentiaalvergelijking voor T2 = T in het systeem uit figuur 7.5 luidt: 

(7.7) 

We vullen hiervoor de theoretisch berekende Rker = 500 JK- 1 in. Invullen van 

de overige gegevens levert de volgende uitdrukking: 

(7.8) 

Het beeld bij het model is het volgende : voor de knik in de afkoelcurve is 

Tt > T2 • zodat er in eerste instantie een warmtestroom van. sample· naar 

geleiders loopt tot de temperaturen gelijk zijn. Na de knik in de afkoelcurve 

koelen sample en geleiders samen af naar_omgevingstemperatuur via R2. 

Vergelijking (7.8) levert als tijdsconstanten: 

T = 2.5 s en 

T = 23 S 

wat slecht overeenkomt met de experimentele waarden. Deze verschillen kunnen 
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verklaard worden uit de half opgewarmde warmtecapaciteiten van het Nikkel en 

het keramiek die niet in het model zijn meegenomen. 

Een andere aanwijzing dat het opwarmen van de diverse niet in het model 

meegenomen componenten een rol speelt, volgt uit figuur 7.7. Deze geeft het 

temperatuurgedrag voor afkoeling van het sample nadat het sample gedurende 

langere tijd op dezelfde temperatuur gehouden is. Hierdoor zijn alle 

capaciteiten opgeladen. De RC-tijd die uit dit plaatje volgt, is ca. 90 s. 

Deze is nog groter dan Ta2. wat ook te verwachten valt. 
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Figuur 7.7 ExperimenteeL bepaaLd temperatuurverLoop voor 
afkoeLing van het sampLe na gedurende Langere tijd het sampLe op 
dezeLfde temperatuur gehouden te hebben. Hieruit voLgt een 
tijdsconstante van 90 s 

Tot slot wordt in figuur 7.8 duidelijk de mechanische gevoeligheid van de 

samplehouder voor opwarmen geïllustreerd. Hier is naast het verloop _van de 

thermokoppelspanning bij verhitting {lsample = 4.5 A) ook het verloop van de 

spanning over het sample, wat een maat is voor de weerstand Rsample• uitgezet. 

We zien enkele duidelijke kronkels in dit verloop die wellicht het gevolg zijn. 

van·mechanische instabiliteit door uitzetten van delen van de sarnplehouder. 
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Figuur 7.8 : Temperatuurgedrag van het sampLe bij opwarmen met 
een stroom van 4.5 A. De onderste curve geeft de elektrische 
spanning over het sample aan . 

Het mag duidelijk zijn, dat het ontwerp van de samplehouder nog verbeterd 

dient te worden. Met name kontakten die sterk afhankelijk zijn van mechanische 

spanningen, dienen zo veel mogelijk vermeden te worden. Een verbetering valt 

wellicht te verwachten als de aanvoerdraden voor zowel samplestroom als 

thermokoppel op het sample gelast worden. Hiermee zou de temperatuuruitlezing 

tevens een stuk betrouwbaarder worden. 
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HOOFffiTUK 8: DE ELEKTRONENBUNDEL 

S.t.Ontwerp van het elektronenkanon 

Om de op het sample-oppervlak aanwezige deeltjes te kunnen dissocieren, 

is er een elektronenkanon in een van de poorten van het spruitstuk 

aangebracht. Het kanon kan behalve voor dissociatie ook voor elektronisch 

gestimuleerde desorptie(ESD) gebruikt worden. 

Elektronen met een energie ~ 20 eV botsen vrijwel elastisch met het 

oppervlak; bij een hogere elektron-energie kan ionisatie of dissociatie van op 

het oppervlak aanwezige deeltjes teweegbrengen. De cross-secties voor deze 

processen zijn maximaal voor elektronen-energie tussen 70 eV en 100 eV. 

Bij het ontwerp van het elektronenkanon is uitgegaan van een minimale 

flux naar het oppervlak van 1 elektron per roosterplaats per sekonde. 

Uitgaande van een werkzaam sampleoppervlak met een diameter van 3mrn betekent 

dit dat de stroom op het oppervlak minimaal 1~ moet zijn. 

Evenals bij het ontwerp van de ionisator is hier voor een Pierce

elektrode-constructie gekozen; ditmaal echter niet met vlakke maar met 

sferische elektrodes (figuur 8.1). 

""'= "'--r--
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Figuur 8.1: Het elektronenkanon. 
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Ge-eist werd dat anode-kathode spanning kan tussen 50 en 1000 Volt kon worden 

gevarieerd. De ondergrens is gekozen omdat de ionisatie-crosssecties maximaal 

zijn voor ca. 70 - 100 V. De bovengrens is gekozen vanwege het feit dat er 

gemakkelijk hoge stromen op het sample kunnen worden geschoten en bovendien 

dat de indringdiepte van de bundel groter is zodat er dieper in het substraat 

kan worden gedissocieerd. 

Met behulp van formule 6.16 kan de minimale anode-kathode afstand dm 1 n 

voor een ruimteladingsbegrensde elektronenbundel berekend worden. Met een 

minimale elektronenergie Eet = 50 eV wordt dmln dan gelijk aan 2.4 mm. Hierbij 

is uitgegaan van een bundelstroom tussen anode en kathode van 1mA met een 

doorsnede van 3mm. 

We gaan nu de maximale anode-sample afstand uitrekenen, waarbij voor de 

laagste elektronenergie nog een stroom van ca. 2ÜJ..IA bij het sample aankomt. 

Ten gevolge van ruimteladingseffecten zal de bundel na de anode gaan 

divergeren. Bekijken we een elektron aan de rand van de bundel, dan ondervindt 

dit elektron een afstotende kracht Fr{r) gegeven door : 

F { ) e. Ie 
r r = ~2--~----li".E.Q.Ve.r 

(8.1) 

Hierbij is Ie de stroom in de bundel en Ve de snelheid in axiale richting van 

de elektronen. De bewegingsvergelijking wordt dan: 

e . Ie 
211". E.o. V e . r 

ofwel: 

~dr ;2) _ 2 ~e....;..;. I::.:e:....:·;..._ __ 
- "2li".E.o.m.ve.r 

• [ e . Ie 
r = --11"-.-E.o~.m--.V-e- ln{r/ro)] 112 

(8.2) 

(8.3) 

(8.4) 

Hierbij is r 0 de minimale bundelstraal {bij het uittreden van de anode). 

Integratie levert 

Ir d 

r [l~{r/ro)] 112 = Jt[ e.Ie ]112 dt 
li".E.o.m.Ve 

(8.5) 
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Met behulp van de substitutie u = [ln(r/ro)] 112 wordt het linkerlid: 

(8.6) 

De rechter integraal is uit de literatuur bekend en getabelleerd[JAH43]. 

We kunnen nu de bundeldiameter als funktie van de afstand in een universele 

curve weergeven. (figuur 8.2). 

Behalve divergentie ten gevolge van de ruimtelading afstoting treedt ook 

divergentie op ten gevolge van de kromming van het elektrisch veld vlak buiten 

de anode (het anode-lens-effekt, zie figuur 8.3). We kunnen het effekt hiervan 

op de bundel zien als afkomstig van een elektrostatische lens met een 

brandpuntsafstand f. waarvoor geldt dat: 

f = - 2 Vak 
Ea = 

met Vak de anode- kathode spanning, waarbij Ea het veld bij de anode binnen de 

anode-kathode ruimte voorstelt, dat gelijk is aan : Ea = 4/3 {Vak/dak). 
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0 

Figuur 8.3 BundeLdivergentie ten gevoLge van het anode-Lens-effekt 

Hierdoor vinden we f = 3 dak = 7. 2 mm. Ten gevolge van dit effekt zal de 

bundel bij het uittreden van de anode al een divergentie van ca. 206 mrad 

hebben. 

Als we beide effekten kombineren vinden we dat, wil er een stroom van 

20 ~ op het sample komen, de maximale anode-sample afstand 25 mm mag bedragen 

(zie appendix D). 

Nemen we een gloeidraad van 3mm lengte, 1mm breedte en 25 ~ dikte dan 

kunnen we op dezelfde manier als bij het elektronenkanon van de ionisator de 

gloeistroom uitrekenen die nodig is voor 1 mA emissie. Nemen we een 

gethorieerde W-draad, dan is voor een stroomdichtheid van 333 Am- 2 een kathode 

temperatuur van 1600 K nodig. Hiervoor is dan een vermogen van 0.44 W en dus 

I 9 1oei = 3.1 A vereist. 
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8.2.Meetresultaten 

In deze paragraaf zullen slechts kort de belangrijkste resultaten van de 

metingen aan het elektronenkanon gegeven worden. De metingen zijn verricht 

door M. Rongen. Voor een uitgebreide beschrijving verwijs ik naar het verslag 

van Rongen[RON88]. 

In figuur 8.4 staat voor eep aantal temperaturen het experimenteel 

bepaalde verband tussen de anode-kathodespanning en de emissiestroom van de 

gloeidraad uitgezet. De gebruikte gloeidraad was van gethorieerd W-draad 

gemaakt. 
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Figuur 8.4: Het experimenteel bepaalde verband tussen de 
anode-kathode spanning en de emissiestroom van het kanon 

De gestippelde lijn in de figuur is het theoretisch verband tussen Vak en 

Iem Is si e uit formule 6.16. We zien dat bij hogere temperaturen er later 

verzadiging in de emissiestroom optreedt. Een geschikte werktemperatuur lijkt 

daarom T = 2160 K te zijn. 

De stroom op het sample is een interesante grootheid. Een propleem bij het 

meten van deze stroom ontstaat door de produktie van secundaire elektrónen ten 

gevolge van de invallende elektronenbundel, waardoor het onduidelijk is wat de 

echte stroom op het sample is. Dit probleem wordt opgelost door het aanbrengen 

van een samplespanning die positief is ten opzichte van de omgeving. 

In figuur 8.5 is het verband tussen de verhouding Isample/(Isample+Isec) 

uitgezet als funktie van de samplespanning, die positief is ten opzichte van 

aarde, uitgezet. Isample is de stroom op het sample, Isec is de secundaire 

elektronenstroom 
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Figuur 8.5: Experimenteel. verband tussen een positieve 
samplespanning en de verhouding Isample/(Isample+Isec) 

Uit figuur 8.5 blijkt dat een samplespanning van 30 V nog niet genoeg is om 

alle secundaire elektronen op het sample te houden. Toch zijn de volgende 

metingen bij deze samplespanning gedaan. 

Tot slot staat in figuur 8.6 de stroom op het sample als funktie van Vak 

uit. 
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HOOFilSTUK 9: Het GASINLAATSYSTEEM 

9.1. Stroming door een mul ticbannel array 

De gassen die typisch in een plasma-etsreaktor gebruikte worden zijn 

gassen als F2, XeF2 of CF 4. De in de gebruikte fluxen liggen rond 0.1-1000 

mono lagen per sekonde ( 1 mono laag per sekonde = MLs- 1 ~ 101 9 m- 2 s- 1 
) • Dit 

soort fluxen willen we ook in onze opstelling kunnen halen. 

De gasstroom naar het oppervlak dient zo sterk mogelijk gepiekt te zijn 

om in een zo laag mogelijke achtergronddruk te kunnen werken. Gekozen is voor 

een oplossing met zogenaamde multichannel-arrays. Dit zijn plaatjes met daarin 

vele, dicht gepakte smalle kanaaltjes met een grote lengte/diameter 

verhouding. Deze arrays geven een grote centrale bundelintensiteit I(O) 

(s- 1sr- 1
) in verhouding tot de totale flow N (s- 1

). 

In figuur 9.1 staat het gasinlaatsysteem met de multichannelarrays 

afgebeeld. In de figuur is te zien dat er twee arrays toegepast zijn. Beide 

arrays zijn identiek. Om inschakelverschijnselen bij het in- en afschakelen 

van de flow op het sample te voorkomen, kan de gasstroom via het op het sample 

gerichte array geschakeld worden, of via het van het sample afgerichte array. 

In dit laatste geval kan alleen de gasstroom onder grote hoeken op het sample 

terechtkomen. Op deze manier is een snelle modulatie van de flux op het sample 

mogelijk. 

Voor de verhouding tussen N en de bundelintensiteit I(9) met 9 de hoek 

met de normaal van het array, geldt: 

Tr/2 

N = I I(9) d
2

f2 
0 

(9.1) 
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Figuur 9.1: GasinLaat met muttichannetarrays 

waarbij de integratie over een 2v ruimtehoek plaatsvindt. Verder kunnen we de 

centrale bundelintensiteit normeren op de flow door het invoeren van een 

piekfaktor K, waarvoor we schrijven : 

K = 1T (I(O)JN ) (9.1) 

Voor een cosinusstraler geldt K = 1, voor een multichannelarray geldt K> 1.Als 

de vrije weglengte À van de gasdeeltjes veel groter is dan de straal a van het 

stromingskanaal, is er sprake van een molekulaire stroming. De gasdeeltjes 

botsen dan alleen met de wand. De totale flow door het kanaal kan dan 

geschreven worden als: 

• - 2 N = W n v (v a )/4 (9.2) 

waarbij n de dichtheid van het gas is, v de gemiddelde snelheid van de 

gasmolekulen voorstelt. en W de zogenaamde Clausing-faktor of transmissiekan.s 

is. Hierbij hangt W alleen van de geometrie van het kanaal af. Voor· 

cylindrische kanalen geldt dat W ~ 8a/3L, voor a/L < 1. 
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Voor À geldt dat: 

(9.3) 

met Q de werkzame botsingsdoorsnede en n de dichtheid van het gas. 

Afhankelijk van de vrije weglengte À van het gas kunnen we drie gebieden 

onderscheiden, waarin het stromingsgedrag verschillend is.De drie gebieden 

zijn: 

1. À> L en À> a . Dit is een vrije molekulaire stroming door een 

transparant kanaal. Uit (BEY75] blijkt dat K. = w- 1
• 

2. À >a en À ~ L Dit is een molekulaire stroming door een 

ondoorzichtig kanaal. Uit [BEY75] volgt dat K. = K.(Àia) (zie ook 

Appendix C), met K. =1 als ondergrens. 

3. À< a en À< L. Dit is het gebied van de continuurn flow (laminaire 

stromingsgebied). In dit gebied is K. = 2 en 1(9)/I(O) ~ cos3 9 

verdwenen. 

Als we de voordelen van een multichanDel-array willen gebruiken moet de 

vrije weglengte À groter zijn aan de straal van het kanaal. De in het 

gasinlaatsysteem gebruikte arrays hebben een straal van 8 ~ en een lengte van 

0.45 mm. De transparantbeid van het totale plaatje bedraagt 44 %. Het is nu 

mogelijk de flux op het sample te berekenen als funktie van de flow door het 

multichannelarray. Dit is gedaan (zie appendix C) en de resultaten van deze 

berekeningen zijn uitgezet in figuur 9.2 . 
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Figuur 9.2 : Flux op het sample {in ML s- 1 ) als funktie van flow 
door multichannel arrays 

9.2. Metingen gasstroom 

Het instellen van de gasstroom gebeurt met een voorraadvat dat via een 

capillair (1.85m lengte, diameter 0.15 mm} naar de opstelling geleid wordt. De 

flow wordt dan bepaald door de druk voor het capillair. 

Voor de flow t door het capillair schrijven we dan 

t = (9.4} 

waarbij ~de viscositeit van het gebruikte gas voorstelt 

De flow is evenredig met p2
. Omdat het geleidingsvermogen van het capillair 

klein is ten opzichte van het geleidingsvermogen van de overige delen van het 

gasinlaatsysteem, zal de druk in het hoofdvat bepaald worden door de druk voor 
. . 

het capillair. De druk in het vat Pvat. wordt gemeten door middel van een· 
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ionisatiemanometer, die een gassoort afhankelijke gevoeligheid heeft. Voor de 

afgelezen druk, Pmeter geldt: Pmeter = q Pvat. met q de correctiefaktor voor 

het betreffende gas. De druk in het vat wordt gegeven door het qotiënt van de 

flow ~ en de pompsnelheid S voor het gebruikte gas: 

(9.5) 

Met de in figuur 9.3 afgebeelde 

de druk voor het capillair (= 

geverifiëerd. In figuur 9.3 

opstelling is het verband tussen Pvat en p, 

druk in het voo-rraadvat) experimenteel 

t/m 9.6 zijn de resultaten in een 

dubbel-logaritmisch plaatje weergegeven.De helling is in alle figuren ongeveer 

gelijk aan 2 , wat consistent is met het hiervoor geschetste beeld. De 

onderlinge ligging van de curves wordt bepaald door het produkt n.S van de 

viscositeit en de pompsnelheid voor het gebruikte gas. Omdat Tl uit de 

literatuur bekend is, kan uit de curves de pompsnelheid bepaald worden. In 

tabel 9.1 staat deze, samen met het produkt S.TJ en de correctiefaktor q, 

gegeven voor de gebruikte gassen. 

q s Tl ( kgm-2s-2 ) S (ls- 1
} 

He 6.0 7.22 10-6 390 

Ar o.s 4.41 106 210 

C2H4 0.7 1.32 10-6 140 

C2H6 0.7 1.20 10-6 140 

Tabel 9.1: experimenteel bepaalde waardes voorS en ST] 

Volgens de fabrikant zou de pompsnelheid voor He ongeveer 550 ls- 1 moeten 

zijn, voor N2 500 ls- 1
• Deze waarden lijken wat aam de hoge kant gezien de 

experimenteel gevonden waarde voor He. De berekende pompsnelheden voor C2H4 en 

C2H6 lijken daarentegen weer wat aan de lage kant. Dit is waarschijnlijk het 

gevolg van de (niet door de fabrikant _gespecificeerde} korrektiefaktor voor 

deze gassen, die ad hoc aangenomen is. Een korrektiefaktor q = 1.0 zou al een 

pompsnelheid van 200 opleveren. 
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Afwijkingen van de helling 2 bij lage druk zijn het gevolg van het niet 

zuiver laminaire karakter van de stroming bij deze drukken (er treedt slip aan 

de wand op). Bij hogere drukken is de helling 2 een goede benadering. 

9.3.Drukdalingsmetingen 

In figuur 9.8 is schematisch de situatie rond multi channel-arrays 

weergegeven. Om het stromingsgedrag van het gasinlaatsysteem te kunnen 

karakteriseren, zijn er drukdalingsmetingen gedaan in het hoofdvat. Het doel 

van de metingen was de bepaling van het geleidingsvermogen uit de 

karakteristieke tijd voor het leegstromen van een voorrraadvolume. Deze 

karakteristieke tijd bepaalt de snelheid waarmee geschakeld kan worden. Bij de 

metingen wordt de gastoevoer naar dit vat op een bepaalde waarde ingesteld, 

waarna de gastoevoerklep gesloten wordt. Vervolgens wordt het drukverloop in 

het vat met behulp van de recorderuitgang van de ionisatie-manometer via de 

computer geregistreerd. In figuur 9.7 is het drukverloop als funktie van de 

tijd weergegeven voor een typische drukdalingsmeting. De onregelmatigheden in 
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figuur 9.7 : Druk in het als funktie van de tijd voor een 
typische drukdalingsmeting ( He ). De knik is het gevolg van het 
omschakelen van de ionisatiemanometer naar een andere dekade 
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de figuur zijn het gevolg van het omschakelen van de ionisatie-manometer

uitlezing naar een andere dekade { in dit plaatje van 10-5 naar 10-6 mbar). Bij 

het opnemen van het drukverloop kan dus maar een dekade per meting betrouwbaar 

opgenomen worden. 

Het verband tussen p en t , dus het drukverloop en de tijd, wordt 

bepaald door het leegstromen van het volume V achter de multichannel arrays in 

het vat. De karakteristieke tijd die bij dit leegstromen hoort noemen we T. 

Voor T geldt dat [VLU75]: 

T = 

maar ook: 
V T=c 

{9.6) 

{9.7) 

waarbij C het geleidingsvermogen van het leidingensysteem achter de klep + 

multichannel arrays is. Het geleidingsvermogen van de multichannel array is 

het kleinst en zal dus voornamelijk de flow door het array bepalen. 

Is de stroming laminair, dan zal T omgekeerd evenredig met de druk zijn en 

toenemen bij het dalen van de druk. In het geval van een zuiver moleculaire 

stroming is het geleidingsvermogen constant en dus blijft ook T constant bij 

afnemende druk. Het volume V is berekend uit de afmetingen van het systeem en 

is: 

V = 4.6 10- 6 m3 

In figuur 9.8 is T ,berekend uit drukdalingsmetingen voor He, uitgezet 

als funktie van de flow t wat uit experimenteel oogpunt een interessantere 

parameter is dan Pvat· t is berekend met behulp van de experimentele waardes 

voor S. Ondanks de grote spreiding in meetpunten is de tendens toch redelijk 

waarneembaar. Het blijkt namelijk, dat Tafneemt bij toenemende flow. Dit kan 

als volgt verklaard worden: bij lage druk/flow is de stroming malekulair en 

geldt het geleidingsvermogen C = constant, bij hoge druk treedt een overgang 

naar een laminaire stroming op waarbij C ~ t 112
• 
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Figuur 9.8:\ Verband tussen karakteristieke tijd T en de fLow t voor He 

Om een indikatie te krijgen over het stromingsgedrag kan de vrije 

weglengte in plaats van de flow uitgezet worden. Voor de vrije weglengte 

geldt: 

kT À=----
21/2 Q 

1 
p 

(9.8) 

waarbij Q de botsings-doorsnede van het gas is en p de druk voor het 

multichannelarray . De grootheid À is dus drukafhankelijk. Aangezien we alleen 

de flow kennen en niet de druk voor het mul ticbannel array moeten we deze 

berekenen. We doen dit aan de hand van T uit het T(t) -verband zoals dat 

bijvoorbeeld in figuur 9.10 gegeven is. De T (X) plaatjes zijn in de figuren 

9.11 a t/m d gegeven. Het verloop van T als funktie van À is kwalitatief wel 

redelijk te interpreteren, dat wil zeggen, bij lage vrije weglengtes is het 

gedrag laminair en zal het verband tussen T en À lineair zijn. Immers, 

aangezien T ~ 1/p en ook À ~ 1/p zal T ~ À. Is het gedrag malekulair dan wordt 

T constant. Het kwantitatieve verloop voor T(À) klopt niet met de 

verwachtingen, het omslagpunt dat verwacht wordt bij À = a ,met a de. straal 

van het mul ticbannel-array, ligt bij veel te grote vrije weglengtes. De 

verhouding van T bij de laagste in de figuur bepaalde vrije weglengte, in het 

molekulaire gebied, voor twee verschillende gassen zou bepaald moeten worden. 

door de verhouding van ~Mgas· Door de grote onnauwkeurigheid in de waarde 

van T is het moeilijk hier sterke uitspraken over te doen, echter het lijkt 

redelijk te kloppen. De berekende eindwaardes van T via formules 9.2 en 9.8 

vallen te laag uit. We vinden namelijk, bijvoorbeeld voor He, dat Cm = 2.2 
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10-2 ls- 1 zodat Ttheorettsch = 0.21 s in plaats van de experimentele 1 s. Na 

de experimenten werd het vat geopend om de arrays te bekijken. Er bleek een 

'stoflaag' op het sample-array te zitten van nog onbekende herkomst. Hierdoor 

worden diverse kanalen geblokkeerd en wordt het geleidingsvermogen sterk 

minder. De verschilfaktor 4 a 5 in T kan hierdoor verklaard worden. 

Als conclusie kan vermeld worden, dat de gevonden tijdsconstante goed 

toepasbaar is om wisselmetingen uit te voeren in een etsreaktie met een 

aggressief gas, waarbij de reaktieprodukten door het omschakelen van de 

achtergrond kunnen worden gescheiden. 
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Figuur 9.11 : Het experimenteel bepaalde verband tussen T en À 

voor He(a), Ar(b), C2H4(c) en C2H6(d) 
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HOOFIETUK 10 OONU.USIES, AANBEVELINGEN EN VOORUITBLIK 

Als eerste conclusie kan worden vermeld dat fase Ia, het gereedkomen van 

de opstelling voor het doen van experimenten, grotendeels afgerond is. 

Uit de experimenten met de samplehouder blijkt, dat de gewenste 

temperaturen eenvoudig gehaald kunnen worden. De problemen zitten echter in 

het kontakt tussen de wolfraam geleiders, die de verhittingsstroom aanvoeren, 

en het sample. De elektrische weerstand blijkt, door de mechanische 

bevestiging van het sample, erg afhankelijk van de temperatuur. Aan de 

elektrische weerstand gekoppeld zit de warmteweerstand tussen de geleiders en 

het sample. Deze introduceert een extra tijdconstante in het opwarmgedrag, 

waardoor er geen uniforme lineaire temperatuurstijging in de tijd is. Door de 

grote gevoeligheid voor zowel hoge als lage temperaturen moet aan een andere 

oplossing voor de samplebevestiging gedacht worden. Een oplossing is misschien 

het op het sample lassen van de aanvoerdraden. Een oplossing voor het gedrag 

van het sample-thermokoppel, dat niet de juiste sampletemperatuur aangeeft, 

1 igt misschien in dezelfde hoek. Een gelaste of gesoldeerde verbinding is 

echter niet praktisch in het kader van snel wisselen van samples. 

Het gedrag van het gasinlaatsysteem is gekarakteriseerd en goed te 

begrijpen. Experimentele en theoretische waarden stemmen slecht overeen. Dit 

is het gevolg van een stoflaag van onbekende herkomst die op het multichannel 

array aanwezig bleek. 

De elektronenbundel geeft een kleinere stroom op het sample bij de 

laagste versnelspanning dan gewenst is. Dit is oplosbaar door de 

versnelspanning iets hoger in te stellen of door de bundel te 

optimaliseren {zie [RON88]). 

Binnen korte tijd zal het detektiesysteem samen met de benodigde 

sturingselektronika opgebouwd zijn, waarna de eerste oppervlakte-experimenten 

gedaan kunnen worden. Ook binnen korte tijd zal de opstelling op temperaturen 

boven 100 °C worden uttgestookt, waarbij een druk in het vat van enige mal~n 

10- 10 mbar gerealiseerd moet kunnen worden. De uitstookprocedure zal in de· 

toekomst computergestuurd plaatsvinden. 
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Nadat het detektiesysteem is ingebouwd, geoptimaliseerd en gecalibreerd, 

kunnen er oppervlakte-experimenten gedaan worden. In de beginfase zal het 

aandachtspunt vooral bij de reaktieproduktenanalyse van de reaktie van etsende 

gassen met het sample plus het thermische desorptiegedrag van diverse gassen 

liggen. 

In een iets later stadium kan de invloed van elektronen op het oppervlak 

bekeken worden. De fotonenbron kan, zodra deze is ingebouwd een extra 

parameter toevoegen in de vorm van fotonen. De aankoop van een ionenkanon, 

wat binnen afzienbare tijd zal gebeuren, en het gereedkomen van de 

radikalenbundel completeren de simulatie (verwacht rond medio '89) en 

verveelvoudigen het aantal mogelijke experimenten. 
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APPENDIX A 

Bepaling van de potentiaal in de elektronenbundel 

Het radiële veld dat een elektron op positie z aan de rand of buiten een 

elektronenbundel met energie Ee , dikte d, lengte i en stroom I ondervindt, is 

gelijk aan (i> d}: 

z > d/2 
I E ( z) = -:2::::---::--f:.oi Ve 

(A.l} 

waarbij Ve = (2Ee/me} 112 de snelheid van de elektronen in de bundel is. 

Het veld in de bundel op positie r wordt gegeven door: 

z ~ d/2 
I z E( r) = __",....~~___;:i-=-

2 f:. 0 i Ve d/2 
(A.2) 

Het potentiaalverschil AV tussen de rand van de bundel en de as van de 

bundel bedraagt: 

d/2 

I I d 
A V = - Ez dz = ~4-~n~-

c;f:.oVe 
z=O 

(A.3) 

In ons geval is I = 1 mA, Ee = 50 eV. 1 = 20 mm, d = lmm zodat AVmax = 0.7 

Volt. 
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APPENDIX B 

De charge density methode 

Ionenbanen in een lenzensysteem kunnen worden berekend m.b.v de 

zogenaamde Charge-Density methode [ENG85]. Deze methode maakt gebruik van de 

cylindersymmetrie van het lenzensysteem en is gebaseerd op de wet van Coulomb. 

Een elektrostatische lens wordt in N ringsegmenten verdeeld. De potentiaal op 

de lens is gegeven. De oppervlaktelading op de segmenten wordt in het midden 

van ieder segment verondersteld. De potentiaal VJ op een segment kan worden 

geschreven als een integraal van de (segment)-oppervlakteladingsdichtheid a1 

over het segmentoppervlak. We kunnen, als we de integraal vervangen door een 

sonunatie over de segmenten, a1 bepalen door het oplossen van : 

1 JJ ardA 
1 N a1 dA1 

VJ = 4li"E.o = 4li"E.o L (B.1) 
1=1 r1 

Dit is een stelsel van N vergelijkingen met N onbekenden en dus in principe 

oplosbaar. Als we de oppervlakteladingsdichtheid op ieder segment bepaald 

hebben, kunnen we met een zelfde soort vergelijking als 5.23 de potentiaal 

overal in het lenzensysteem bepalen. Uit de potentiaal volgt dan het 

elektrisch veld en daaruit de bewegingsvergelijking voor een ion. 
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APPENDIX C 

Berekening van de inlaatdruk voor de mul ticbannel arrays 

In figuur C.1 staat een multichannelarray met daarachter een sample afgebeeld. 

~RAY SAN{)Lf 

Figuur A.1: Multichannel.-array m.et sampl.e 

De stroming door het array is een vrije molekulaire stroming. De kunnen 

de hoekverdeling van het uitstromende gas bestaat ruwweg uit twee stukken. Het 

eerste stuk bestaat uit een lagere achtergrond met een cosinusverdeling, het 

tweede deel vormt een hogere piek met een halfwaardebreedte e112 = 1.68 alL en 

een piekfaktor K = w- 1 met w = 8a/3L de Clausing-faktor (zie figuur C.2). 

Als geldt dat À > L en À > a dan is het kanaal transparant en treden er alleen 

botsingen met de wand op. We kunnen dan met Kf(e) = K I(e)/I(O) de flux op het 

sample schrijven als: 

Ns = ~si(e) 2 v sine de= 2 v ~sK (N/v) f(e) sin9 de 
0 0 

waarbij es de openingshoek tussen array en sample is (zie figuur C.1) 

es = arctan (1.5/20) ~ 75 mrad. 
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0 

Figuur C.2: Hoekverdeling voor de uitstroming uit het multichannelarray 

Als nu geldt dat nog steeds À > a maar À ~ L, is het kanaal 

ondoorzichtig. Dit heeft tot gevolg dat voor hoeken groter dan arctan(2a/L) de 

hoekverdeling hetzelfde blijft, maar dat voor kleinere hoeken onderlinge 

botsingen van de molekulen ervoor zorgen dat de piekfaktor K' lager wordt. We 

kunnen dan de gereduceerde piekfaktor K*schrijven als [BEY75] : 

(C.2) 

waarbij geldt dat de gereduceerde dichtheid n* = 1./À, het inverse Knudsen 

getal, met À de vrije weglengte van de molekulen. Verder blijkt in benadering 

te gelden dat K* 9tt2* ~ 1 , waarbij 9tt2* de gereduceerde halfwaarde hoek is, 

zodat de nieuwe halfwaarde hoek 9tt2' = 9tt2.9tt2*([BEY75]) 

De flow door een stromingsweerstand wordt bepaald door het produkt van de 

dichtheid voor het array en het geleidingsvermogen: 

N = n At1cA v W /4 (C.3) 

Hierbij is v de gemiddelde thermische snelheid van de molekulen en At1cA het 

effektieve multichanne~array-oppervlak. 

We kunnen nu twee gevallen beschouwen. Bij lage dichtheden is het array 

transparant en bestaat de flow op het sample in benadering uit de bijdragen: 
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(C.4) 

Hoge centrale piek coslnusstraler 

Dit is in benadering goed omdat het grootste deel van de gasstroom binnen de 

halfwaarde hoek e1/2 valt. 

Bij hoge dichtheden, in de ondoorzichtige mode dus, wordt de centrale 

piek breder en lager. De totale flow blijft echter gelijk [BEY75]. Voor het 

verband tussen N5 en N geldt dan 

. 
Ns . 
Ns 

= 
= 

(v e1/2' 2) K'(n") (N/v) + (v es 2) N/v e1/2° ~ es en 

(v es 2) K'(n") (N/v} + (v es2) N/v e1/2° > es (C.5} 

Voor zeer grote dichtheden blijft geeft de eerste term geen bijdrage met 

K'~ 0 en in goede benadering blijft alleen de hoekverdeling van een 

cosinusstraler, met K = 1 over. 

We nemen nu een gas, bijvoorbeeld Ar ( v ~ 350 ms- 1) en berekenen, met 

ÁMCA = 1.4 10-6 m2, N/Ns als funktie van N . 

. 
[mba.rls- 1] 

. . 
N Ns/N 

4 10- 6 2.5 10-2 

4.10- 5 2.8 10-2 

4.10- 4 4.8 10-2 

4 10-3 2.0 10-2 

7.10-3 1.5 10-2 

Limiet(cos-straler) 5.6 10-3 

Aan de hand van deze gegevens kunnen we de verhouding van de 

achtergrondfluxen op het sample en de van het array afkomstige fluxen bepalen. 

Het aantal deeltjes Ns'in het vat wat per seconde op het effektieve 

sampleoppervlak A botst, wordt gegeven door (n v A)/4, waarbij n de dichtheid 

in het vat is en v de thermische snelheid van de molekulen. De dichtheid n 

wordt bepaald door de flow in het vat (N) en de pompsnelheid S resulterend in· 

n = 1/kT(N/S), waarbijT = 293 K de temperatuur in het vat. Met de gegevens A 
3 • • = 7 10-5 m2, S = 0.5 m s- 1, v = 350 ms- 1volgt hieruit voor de verhouding Ns'IN 

= 1.2 10-3 , wat een signaal/achtergrondverhouding oplevert van minimaal 5.6 

10-3/1.2 10-3 = 4.8 en een maximaal 4.8 10-2/1.2 10-3 = 40 

- 127 -



APPENDIX D 

Divergentie van de elektronenbundel 

Als de bundel de anode uitgaat heeft de bundel ten gevolge van het 

anode-lens-effekt een divergentie van ca. 206 mrad. We doen nu alsof we op een 

punt van de universele curve zitten en berekenen de beginstraal re die de 

bundel zou hebben gehad als er alleen divergentie ten gevolge van ruimtelading 

op zou treden. Aangezien het veld buiten de anode nul is. is de beschrijving 

van deze situatie identiek aan de beschrijving van de werkelijke situatie. Op 

de universele curve geldt: 

(D.1) 

Differentiëren leidt tot: 

(D.2) 

In ons geval met I = 1 mA en V = 50 V gelijk aan 0.29 kunnen we schrijven: 

r/rm = exp[ dr/dz /0.29] (D.3} 

Met dr/dz = tan ( 200 [mrad] ) = 0.21 wordt r/rm = 2.0, zodat we vinden dat de 

beginstraal re = 1.5/2.0 = 0.75 mm. Uit de kromme halen we dat bij r/rm = 2.0 

het punt 0.29 z/rm = 2 hoort, zodat z = 5.2 mm, d.w.z. de afstand tussen begin 

van de bundel en het punt waar 200 mrad divergentie optreedt (ons beginpunt) 

is 5.2 mm. De maximale straal die de bundel mag krijgen wil er nog 20 ~ op 

het sample komen is 10.7 mm. Dit komt overeen met het punt r/rm = 14 in de 

universele curve en levert tenslotte de afstand z waarbij de straal maximaal 

is: z = 28.5 mm, zodat het sample niet verder dan 28.5 - 5.2 = 23.2 mm van de 

anode geplaatst mag worden. 
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APPENDIX E 

Warmtehuishouding sample 

De vermogensbalansvergelijking luidt: 

De index W+Si staat voor het Si-sample met de W-geleiders, Ni staat voor 

Nikkeldraden en Ker staat voor het keramisch blokje. De grootheid R3ooK is de 

weerstand bij kamertemperatuur. 

Verdere gegevens: 

Si-sample: Opp.A = 10- 4 m2
, dikte z = 0.4 mm, dichtheid p = 2.3 103 kgm- 3 , 

emissiviteit ~ = 0.3, warmtecapaciteit Cv= 760 Jkg- 1K- 1
. 

W-geleiders: A= 3.1 10-6 m2
, z = 1.5 cm, p = 19.3 103 kgm- 3 ,Cv = 130 Jkg- 1K- 1 

Nikkel :A= 7 10-7 m2
, z = 4.0 cm, p = 8.8 103 kgm- 3 ,Cv = 460 Jkg- 1K- 1

, À= 

70 Wm- 1K- 1 • 

Keramiek: A= 4 10-6 m2
, z = 0.5 cm, p = 2.8 103 kgm- 3 ,Cv = 880 Jkg- 1K- 1

, À~ 

0.5 Wm- 1 K- 1 • 

Metaallaagje : goud, weerstandstemperatuur coëfficiënt a = 3 10-3 K- 1 

Het vermogen wat bij constante stroom I geleverd wordt is bij een temperatuur 

T gelijk aan 

P(T) = P(293 K) * {1+ a {T-293)) = P( 77 K) 2.5 {1+ a {T-77)) 

We definieren nu het vermogen P77 als het vermogen wat bij stikstoftemperatuur 

geleverd wordt en schrijven: 

P77{1+aAT) =Ct dT/dt + Yt AT+ Sa [ {T/293) 4 -1] 

SI+V 

Keramiek Nikkel 

en Sa [WK- 4
] = 1.25 1o-2 Straling 

Bij lagere vermogens kunnen we de AT term in de vermogensterm verwaarlozen. 

Er kan een tijdconstante T bepaald worden die de afkoeling (gaat exponentieel 

naar eindtemperatuur) beschrijft. Deze wordt in ons geval: 

T = Ct/Yt = 0.19/1.1 w- 3 ~ 17.3 seconden 
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APPENDIX F 

De invloed van de slecht elektrisch kontakt op de sampleweerstand 

We zullen nu proberen de invloed van de kontaktweerstand op de 

verandering van de totale weerstand van het sample in zijn houder proberen na 

te gaan. Voor de stroomdichtheid 1 door het sample geldt: 

(F.1) 

waarbij p de soortelijke weerstand van het materiaal is. We moeten dus eerst 

het elektrisch veld Ê in het sample bepalen. Het veld wordt verondersteld 

afkomstig te zijn van twee tegengestelde lijnladingen, op afstand I! (zie 

figuur F.1). We kunnen het totale elektrisch veld dan schrijven als som van de 

velden t.g.v de beide ladingen: 

;:t À x-+ 
t.(x,y) = ~ {~ ex 

"""éo r 
+~ r 

-+ -+ 
(1!-x) ~~} 
(1!-xY + Y 

(F.2) 

waarbij r 2 = x2 + y 2 en À de lading per lengte-eenheid is. 

+ 

Figuur F.l: Sample met contactweerstand 

Verder geldt voor·de spanning over het sample AV, dat: 

I À I 1 1 AV = Ex dx = -- {- - }dx 21rE.o x 1!-x (F.2) 

- 130 -



Als we een 'contactafstand' ö aannemen (zie figuur F.l) leidt dit tot: 

AV = 2 ln([i!-ö]/ö) (F.3) 

Verder geldt dat op x = i!/2 het elektrisch veld alleen een x-component heeft: 

E(i!/2,y) 

Voor de stroom I door het sample geldt dan: 

I= Ï
12

J(i!/2,y)dy = 
-~12 

De weerstand R6 wordt dan: 

[

12 

1/p E(i!/2,y)dy = 
- 2 

- À 
4 arctan(b/i!) 

- 21réo p 

AV 
I = 

p In([ i!-ö]/ö) 
d. 2 arctan(b/e) 

(F.4) 

(F.5) 

(F.6) 

Dus de verhouding tussen de 'gewone' weerstand R = p 2/(d.b) zonder 

contacteffecten, en de weerstand met contacteffecten R6 , wordt gegeven door: 

Rö 1 ln([i!-ö]/ö) 
-R- = b 2 arctan(b/i!) 

Aangezien in onze situatie geldt dat b =i! wordt deze verhouding: 

Rö 
-R- = 0.64 ln([i!-ö]/ö) 

(F.7) 

(F .. S) 

Het maximum voor deze verhouding wordt bereikt bij minimale waarde van ö. 

Nemen we voor deze waa~de de laagdikte d dan wordt de verhouding : 
Rö 

-R- = 10.3 

De weerstand kan dus met ongeveer een faktor 10 toenemen als gevolg van de 

kontaktweerstand 
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APPENDIX G 

Bepaling van de de invloed puntbron op temperatuur sample 

We gaan nu de invloed van een puntbron met constante temperatuur T op de 

temperatuurverdeling op het sample bekijken. Om een indruk te krijgen van deze 

invloed bepalen we hiertoe het temperatuurverloop op een cylindrisch sample, 

wat aan de randen warmtekontakt met een stikstofvat heeft via keramisch 

materiaal. In figuur G.l is deze situatie weergegeven. 

Figuur G.l: Cylindrisch sampLe, met middentemperatuur T 0 , 

randtemperatuur T r dat via keramisch materiaat warmtekontakt 
heeft met een stikstofvat (temperatuur Ts) . 

We bekijken het stationaire geval, met À1 de warmtegeleidingscoëfficiënt van 

het samplemateriaal en À2 van het keramiek en proberen T r te bepalen. De 

warmtegeleidingvergelijking van het systeem is: 

ofwel 

d ( 1 dT ) = 0 dr r dr 

waarbij A een constante is die door de randvoorwaarden bepaald wordt. 

We schrijven dan : 
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T(r) = T(Ro) - (To - T,.) 
ln(R1/Ro) ln(r/Ro) 

T(r) = T,. (T,. - Ts) 
ln(R2/R1) ln(r/Rt) 

(G.3) 

(G.4) 

Verder geldt dat de warmtestroom per lengte-eenheid constant is zodat: 

dT 
À1 ( dr ) 2v R1 

Hieruit volgt dat: 

T = To À1 ln(R2/R1) + Ts 
,. À1 ln(R2/R1) + 

Vullen we in dat: 

À2 ln(R1/Ro) 
À2 ln(R1/Ro) 

(G.5) 

{G.6} 

À1 = 80 Wm- 1K- 1 À2 = 0.5 Wm- 1K- 1 , Ro = 0.1 mm, Rt = 1.0 mm, R2 = 1.5 mm, 

To = 1000 K, Ts = 100 K, dan vinden we : 

T,. = 969 K 

Hieruit volgt de conclusie dat we de temperatuurafname naar de randen toe 

dusdanig is dat de sampletemperatuur relatief rede! ijk constant is over het 

oppervlak. Hierbij moeten we wel bedenken dat er geen stralingsverliezen zijn 

meegenomen. Het wel meenemen hiervan leidt tot vergroting van deze 

temperatuursverschillen leidt. 
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