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Samenvatting 

De energieverdelingen van de ionen in een CF4- en een 
argonplasma zijn gemeten bij de geaarde electrode; het 
plasma bevindt zich tussen de bekrachtigde en geaarde 
electrode die samen een trilholte vormen. Het plasma wordt 
opgewekt door een wisselspanning met een f requentie van 
13,56 MHz. De amplitude van de wisselspanning varieerde 
van ± 200 tot ± 600 Volt. De temperatuur van de neutrale 
deeltjes in het plasma varieerde tussen ± 310 en ± 350 K. 
De ionisatiegraad was typisch 10-5, terwijl de druk 
varieerde van 50 tot 500 mTorr. Voor een groot aantal 
condities binnen de hier genoemde intervallen is de 
ionenenergieverdeling bepaald. Daarbij kan de ionenenergie 
varieren van nul tot enkele honderden ev. Bij de metingen 
wordt onderscheid gemaakt. tussen een AC-gekoppelde 
situatie waarbij het vermogen via een in serie geschakelde 
condensator wordt aangeboden aan de bekrachtigde electrode 
en een DC-gekoppelde situatie waarbij dit niet het geval 
is. 
Om de spectra te duiden is in navolging van K. Kohler een 
capacitief sheath model gehanteerd. Met dit model kan men 

de meetbare spanningen Vrf en Voe omrekenen in de tijdsaf
hankelijke potentiaal binnen de sheath. Binnen die sheath 
zijn voor het daar heersende wisselveld de bewegings
vergelijking voor de in de sheath binnen tredende ionen 
opgelost. Hierbij is gebruik gemaakt van de dikte van de 
sheath zeals die experimenteel is bepaald met behulp van 
metingen van de intensiteit van door het plasma uitgezon
den licht. 
De met dit model bepaalde gemiddelde waarde en spreiding 
van de ionenenergie is vergeleken met de gemeten waarden. 
Hierbij is het volgende gebleken. In de AC-gekoppelde 
situatie blijkt de gevonden spreiding voor CF3+, CF2+, 
CF+, Ar2+ en ArH+ goed overeen te stemmen met de door het 
model voorspelde waarde over het hele parametergebied. De 
gemiddelde energieen blijken alleen voor lage RF-potentia
len overeen te stemmen. 
In de DC-gekoppelde situatie zijn de voorspellingen van 
het model niet in overeenstemming met de experimentele 
waarden van de energiespreiding. De conclusie kian zijn, 



dat het capacitieve sheathmodel vooral voor relatief lage 

sheathpotentialen geldig is. Kennelijk is het door ons 

gehanteerde model te eenvoudig. De veel grotere energie

spreiding die bij DC-koppeling wordt gevonden kan samen
hangen met de grotere sheath dikte en daarmee de toename 

van botsingsprocessen. 
Voor het plasma-etsen is de maximale ionenenergie van 

belang, deze kan in alle gevallen worden voorspeld met een 

empirisch gevonden model. 
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INLEIDING 

Bij de groep plasmafysica van de vakgroep deeltjesfysica 

van de afdeling technische natuurkunde aan de technische 
universiteit Eindhoven wordt onderzoek gedaan aan etsplas
ma' s. Men probeert de fysica van het etsplasma beter te 
begrijpen en te beschrijven. Hiervoor worden verschillende 
parameters die van belang zijn bij het etsproces bestu
deerd. Het etsen met plasma's is voornamelijk van belang 
voor de f abricage van ge1ntegreerde schakelingen op Si met 
zeer kleine structuren. De gebruikte· opstelling is een 
zogenaamde "single wafer etcher". Er zijn verschillende 
technieken die toegepast worden om te etsen met een plasma 
[ref. 1]. Het gebruik van de single wafer etcher is 
slechts een van de mogelijkheden. 

In dit verslag wordt voornamelijk ingegaan op een van de 
parameters die van belang zijn, namelijk de ionenenergie. 
De ionenenergieverdeling is gemeten voor verschillende 

positieve ionen in een CF4- en Ar-plasma. Ook zijn 
plasma's met verschillende mengverhoudingen van deze 
gassen bestudeerd. De ionenenergieverdeling is gemeten op 
de plaats van het te etsen oppervlak. Dat met een plasma 
kleine structuren geetst kunnen worden wordt in hoofdstuk 
I duidelijk gemaakt. Daaruit blijkt dat de ionenenergie 
een belangrijke parameter is bij het plasma-etsen. 
In hoofdstuk II zal uitvoeriger worden ingegaan op de 
theorie van RF-ontladingen. Hieruit volgt een eerste 
benadering voor de ionenenergie, te verwachten bij het te 
etsen substraat. Een iets uitvoeriger berekening levert 
ook in eerste benadering de breedte van de ionenenergie
verdeling. 
Zeals al eerder opgemerkt, zal het belangrijkste deel 
bestaan uit metingen van de energie van de ionen. Onderde
len van de energie-analysator waarmee de metingen zijn 
verricht worden apart besproken in hoofdstuk III. De 
voornaamste onderdelen zijn de quadrupool, hiermee warden 
de ionen op massa geselecteerd, en de afbuigplaten die 
worden gebruikt voor energie-selectie. 
De ionenenergie hangt nauw samen met de grootte van de 
donkere ruimte (sheath) die tussen de ontlading en de 
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omringende trilholte aanwezig is. Ook is het door het 

plasma gedissipeerde vermogen en de druk van belang. Deze 

worden allen gemeten zoals ook de RF-spanningen behorende 
bij de bepaalde vermogens en drukken. 
De meting waaruit de grootte van de donkere ruimte is 
bepaald, zal uitvoeriger worden besproken in hoofdstuk 
III. 
De metingen zullen aan de theorie worden getoetst en de 
optredende verschillend zullen kritisch worden beschouwd 

in hoofdstuk IV. 
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HOOFDSTUK I 

Plasma-etsen 

Plasma-etsen is een techniek die wordt gebruikt voor het 
etsen van zeer kleine structuren. Voorheen werd voorname
lijk met vloeistoffen geetst. Daarbij werd NH4F/HF 
opgelost in water. De structuren die niet moeten worden 
geetst, worden op een substraat geblokkeerd door een 
masker. Het masker is niet gevoelig voor het etsproces en 
blijft tijdens het etsen aanwezig. 
Een vloeistof etst isotoop; er wordt hierdoor ook ender 
het masker geetst. Plasma-etsen gebeurt anisotroop. Er 
wordt alleen loodrecht op het substraat geetst. Het gevolg 
is in f iguur 1-1 duidelijk te zien. 

masker 

enisotroop 
substraat 

masker 

substraat 

figuur 1-1. Het versahiZ tussen isotroop- en 
anisotroop etsen ats gevaZg van 
nat- en ptasnuetsen. 

Anisotroop wordt belangrijker naarmate de hoogte - breedte 
- verhouding van de structuren toeneemt. Het etsen van 
kleine structuren is van belang bij de produktie van 
ge1ntegreerde schakelingen (chips). Als het aantal 
schakelingen per oppervlak toeneemt, neemt de capaciteit 
per oppervlak toe. Een ic (integrated circuii) heeft 
daardoor meer mogelijkheden. De techniek van bet plasma-
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etsen wordt verder ontwikkeld om de anisotropie, de 

etssnelheid en de selectiviteit van het etsen te verbete
ren. De selectiviteit is erg belangrijk, omdat wel het 
substraat, maar niet het masker weggeetst meet worden. 

De meeste systemen maken gebruik van een RF-plasma bij 
lage druk. Een van de frequenties waarmee wordt gewerkt 
bedraagt 13,56 MHz. Het onderzochte druk interval loopt 
van 50 mTorr tot 500 mTorr (1 Torr= 133,2 Nm 2 ). Het 
plasma wordt door een hoogfrequent signaal van een paar 
honderd Volt ontstoken tussen twee e·1ectroden. De ampli
tude van dit signaal varieerde van 100 tot 700 Volt voor 
het bestudeerde vermogensinterval. Het plasma kan worden 
geclassificeerd als een koud plasma. De gastemperatuur Tg 
varieerde van 308 K tot 343 K. De gemiddelde energie van 
de neutralen is gelijk aan de gemiddelde energie van de 
ionen in de ontlading, waardoor de ionentemperatuur Ti 
hetzelfde is als de temperatuur van het neutrale gas Tg. 
Het aantal geYoniseerde deeltjes t.o.v. het aantal 
neutrale deeltjes bepaalt de ionisatiegraad. De definitie 

van de ionisatiegraad a is: 

a= 

waarin ne= de electronen dichtheid 
en na= de neutralen dichtheid 

1015 < ne < 1016 M3), 

1020 < na < 1021 M3). 

In het door ons bestudeerde geval geldt; 

RF-excitatie wordt veel gebruikt, omdat dit een niet ge
leidend substraat toestaat. Er lopen geen nettostromen. Si 
en Si02 zijn nl. slechte geleiders. de frequentie 13,56 
MHz wordt gebruikt, omdat het een frequentie is die 
toegestaan is door de internationale communicatie-autori
tei ten voor industrieel gebruik. 
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gas 

HF 

vacuum 

figuu~ 1-2. Een single waf~r reactor bestaande uit 
nJee electroden waarvan er een bekrachtiad 
wordt met een hoogfrequent signaal (HF) ~ 
en een geaard is. 

Het vermogen wordt ingekoppeld via een aanpassingsnetwerk 

(matching network). Dit is een netwerk aangepast aan de 
impedantie van het plasma om ervoor te zorgen dat al het 
vermogen door het plasma wordt gedissipeerd en er geen 
vermogen wordt gereflecteerd. Het matching network zal 
slechts een fractie van het vermogen dissiperen. 
De meeste RF-generatoren hebben een uitgangsimpedantie die 
aansluit op SO n coaxkabels. Met het aanpassingsnetwerk 
kan de onbekende impedantie van het reactorvat en de 
variabele impedantie van de ontlading worden gebracht op 
SOn. Hierdoor wordt de belastingsimpedantie van de 
hoogfrequentgenerator son (zie figuur 1-3). 

l\J z. 
in 

-----, 
I 
I 
I 

2uit j 
I 

I I --------
figuur 1-3. Het aanpassingsnetwerk tussen 

generator en ontlading, met 
een gestreepte lijn omlijnt, 
wordt een L-netwerk genoemd. 

De gassen die veel worden gebruikt bij plasma..:etsen zijn 

CF4, C2F6, CF3Cl, CF2Cl2, CF3H, CCl4, XeF2 . 
Tijdens het onderzoek is alleen met CF4 , Ar en een mengsel 
van deze twee gassen gewerkt. 
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Van argon zijn erg veel atoomfysische en plasmafysische 

gegevens beschikbaar en daarom is het goed te gebruiken 
voor plasmafysisch onderzoek van de RF-ontlading. 

Er is gebleken dat CF4 in zijn gedrag erg op dat van argon 
lijkt [Ref. 2). Alle metingen verricht aan argon ziJn 

herhaald voor CF4 en een mengsel van argon en CF4. Het 
voordeel van argon is ook dat er vrijwel geen chemische 
reacties optreden, dit in tegenstelling tot CF4 . In het 
plasma dissocieert CF4 en het belangrijkste ion dat uit de 
dissociatie-produkten ontstaat is CF3+. Verder zijn ook de 
positieve ionen CF2+, CF+, F+ enc+ in het CF4-plasma 
aanwezig. In het argon-plasma zijn de ionen Ar+, Ar++, 

Ar2+ en o.a. de verontreiniging ArH+ aanwezig. In het 
algemeen ontstaat er tussen plasma en wanden een zogenaam
de donkere ruimte (sheath). Over deze donkere ruimte staat 
een met de tijde varierend spanningsverschil; hierbij is 
steeds de plasmapotentiaal groter dan de wandpotentiaal. 
De in het plasma en de donkere ruimte gevormde ionen 
worden o.a. richting geaarde electrode versneld • 

..., I :: If I •lfl.lfl t 1"1.: 

.. :.'.·~~.:::.P· .. ·L .. :A.:.:s.:.H: .·A.: :~i:i:: .. (( :: ::.;:::., Vp 
••'' •••• •• f •••••• ,,, •• 
••••••••• '•• ••••••••• t , ....... : :: , ,.,," , .. , .... , .................. 'I" J ,J) ,,l//ll icnenbombardement 

figuur 1-4. Vanuit het plasma Worden ionen door 
de spanningsval over de donkere 
ruimte riahting electrode versneld. 

Op de geaarde electrode bevindt zich bet te etsen sub
straat. De energie van de ionen bedraagt bij de oeaarde 
electrode maximaal enkele honderden elektronvolts. 
De donkere ruimte bevat een positieve ruimtelading CJ°). 
Met de wet van Poisson (V2 V= ~) en enkele randvoorwaar-

e: 
den wordt de potentiaalval over de donkere ruimte vastge-
legd. Het is mogelijk anisotroop te etsen, waarschijnlijk 
doordat alle ionen loodrecht op het substraat worden 
versneld. 
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De reacties aan het oppervlak bepalen het etsen. De ener

gie van de ionen die het oppervlak bombarderen wordt 
waarschijnlijk gebruikt om de drempelenergie van chemische 
reacties te overschrijden en de snelheid te vergroten. 
Reacties waarbij het hierom gaat zijn b.v.: 

CF4 ~ 2F + CF2 

Si02 + 4F ~ SiF4t + 20 

Si + 4F ~ SiF4t 

Si02 + 2CF2 ~ SiF4t + 2COt 

Si + 2CF2 ~ SiF4t + 2C [ref. 3] • 

Met de versnelde ionen kan men ook materiaal wegsputteren 
[ref. 4). Men spreekt dan van reactief ionen-etsen. Dit 
vindt meestal plaats bij hogere spanningsverschillen over 
de donkere ruimte. De figuren 1-5 en 1-6 geven een en 
ander weer. Duidelijk is dat de ionenenergie een belang

rijke parameter is bij het plasma-etsen. 

CF4-

figuv..r 1-5. Reactieve deeltjes r~ageren met 
Si en vormen daarna viuchtige 
stoffen. Er is een constante aan
voer van CF4 te!"l;)ijl reactie pro
ducten cont~nu Worden afgeporrrpt. 

figuur 1-6. Het inkomend ion kan er voor 
zorgen dat atomen, molekulen 
en zelfs brokstukken zich uit 
het oppervlak Zosmaken. 
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HOOFDSTUK 2 

2.1 RF-ontlading 

Als men over RF-ontladingen spreekt, moet men zich eerst 
realiseren dat een plasma een aantal karakteristieke 

frequenties en tijdconstanten heeft. 
Belangrijk zijn hier de electronen plasmafrequentie (..)e, 
de ionenplasmafrequentie (.Ji en de plasmavervaltijd ~. Als 
eerste bekijken we de plasmafrequenties. het zijn radiaal
frequenties van oscillaties die dichtheidsafwijkingen 
teniet doen. Deze dichtheidsafwijkingen van de ladingsneu
traliteit kunnen optreden ten gevolge van thermische 
bewegingen. Er geldt; 

met ne de electronendichtheid 

{,,)i ~ ~ 3MHz 
I 0 

me, mi de electronen- en ionenmassa 
e de elementaire lading 
Eo de dielektrische constante in vacuilm 

Het gebruikte systeem werkt op 13,56 MHz. Bij frequenties 
hoger dan de ionenplasmafrequentie (..Ji kunnen de ionen het 
veld niet volgend. De electronen worden de dominante 
stroomdragers. De vervaltijd van het plasma is ± 20 µs, 
bij een excitatie-frequentie boven de 25 KHz blijft het 
plasma dus constant aanwezig. In bepaalde opzichten is de 
RF-ontlading niet erg verschillend van een DC-ontlading. 
Een verschil is dat bij RF-ontladingen er geen echte 
kathode of anode is, omdat de nettoladingsstroom naar 
beide electroden nihil is. Zeals al opgemerkt is de exci
tatiefrequentie zo hoog, dat de ionen deze niet kunnen 
volgen. De ionen worden in het plasma gevormd en er zal 
door dif fusie en door de ontstane plasmapotentiaal een 
constante ionenstroom naar de electrode zijn. 
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figuur 2-1. De ionen en electronenstroom door de donkere 
ruimte van een ontlading vanaf het moment dat 
deze ontstoken wordt. De ionenstroom is con
stant terwijl de electronenstroom gepulst is. 
Deze waarden zijn met de computer berekend 
(ref. 12). 

In de positieve ruimteladingsgebieden zal deze stroom 
worden gedreven door het spanningsverschil die tussen het 

plasma en de omgeving bestaat. 

Zoals ook in een DC-ontlading waarin zich een sonde 
bevindt, zal zich ook bij de RF-ontlading een positieve 
ruimtelading voor een electrode bevinden. Dit is het 

gevolg van het verschil in snelheid tussen electronen en 
ionen. Het verschil berust op de relatief kleine massa en 
de relatief een hoge temperatuur van de electronen. Als 
men alleen van de thermische beweging van de electronen en 
ionen uitgaat zal een wand zich negatief opladen als 
gevolg van dat verschil in snelheid. 
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De potentiaal die dan t.o.v. het plasma ontstaat noemt men 

(de floating potential) Vt en deze voldoet aan 

k = constante van Boltzmann 

Te = electronentemperatuur 
e = elementaire ladingseenheid 

mi, me = ionen- en electronenmassa 
Beschouw nu een ontladingscircuit als in figuur 2-2. 
De plasmareactor met vlakke electroden staat in serie met 
de condensator e. Over het geheel staat de spanning 

Vrf sin Wt. 

f'iguur 2-2. Het plasma tussen ti.Jee eLeatroden 
dat via een aondensator met een 
spanningsbron ia verbonden. 

In een dergelijk Ae-gekoppeld systeem zal om de boven
staande redenen de spanning V(t) gemiddeld negatief warden 
t.o.v. aarde. We kunnen V(t) dan schrijven als V(t) = 
Voe + VrfsinlJt waarin Voe negatief t.o.v. aarde is en 
afhankelijk van Vrf • 

v 
(VI Ol-+4<-~~-+-4-~~-

figuur 2-3. Het apanningaverloop in de tijd 
over de ontlading als gevolg van 
een hoogfrequent generator met 
een sinus vo1'1rig signaal. 
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De spanning V(t) op de bekrachtigde electrode zal geduren

de een korte tijd van een periode de plasma potentiaal be

naderen en een electronenstroom naar de bekrachtigde 
electrode toestaan. Hetzelfde gebeurt aan de geaarde 
electrode. De in die tijd door de electrode opgenomen 

electronen balanceren de voortdurende stroom van positieve 

ionen. 
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2.2 Beschrijving van de ontlading d.m.v. 

een vervangingsschema. 

Een manier om het gedrag van de ontlading met de omgevende 
ruimteladingsgebieden te beschrijven is door deze te 
vervangen door electrische componenten. De bedoeling is 
dat de electrische componenten het gedrag van de ontlading 

met zijn donkere ruimtes goed beschrijft en dat daardoor 
een uitspraak over de plasmapotentiaal kan worden gedaan. 
In f iguur 2-4 is het vervangingssche~a weergegeven. 

figuur 2-4. Ve'l'Vangings schema van een RF-ontZading. 

Beide sheaths bevatten dezelfde componenten, waarbij de 
diode de vervanging is voor de electronenstroom, de weer
stand is gekoppeld aan de ionenstroom en de capaciteit 
vervangt de ruimtelading. Het plasma wordt door een weer
stand beschreven. De diode staat toe dat er een zekere 
asymetrie is tussen de ionen- en electronenstroom. De 
weerstanden wijzen op het vermogen dat wordt gedissipeerd. 
Primair is de sheath echter een capaciteit door de posi
tieve ruimtelading. Deze beschrijving kunnen we nog verder 
vereenvoudigen en daarmee toch een goede beschrijving van 
de resultaten geven. De sheath kan volledig worden be
schreven door een capaciteit, de weerstanden van het 
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circuit worden verwaarloosd. De capaciteit van de sheath 

is de dominante factor. 

Ct Cw 

V!tl~ ------~ 
Vp(t) 

figuur 2-5. Vereenvoudigd vervangings
sahema waarop het aapaaitie
ve sheath model berust. 

V(t)="rJc +Vrf sin~t 

Vp( t) = Vp + ll VpsinCJt 

De spanning op de bekrachtigde electrode, de excitatie
spanning, is V(t). De plasmapotentiaal Vp(t) wordt nu 
bepaald door de grootte van de capaciteiten Ct en Cw· Er 
geldt; 

; JL. =Cw 
llVp 

waardoor na eliminatie van Q (= de lading opgeslagen in de 

capaciteit) voor ~VP volgt 

Hierin zijn Ct en Cw de tijdgemiddelde sheathcapaciteiten 
bij de bekrachtigde en de geaarde electrode. De capacitei
ten worden voornamelijk bepaald door de grootte van de 
oppervlakten in contact met de ontlading en de spanningen 
over respectievelijk de ruimtelading bij de bekrachtigde 
en geaarde electrode. De plasmapotentiaal wordt verder 
bepaald door het feit dat ze altijd groter moet zijn dan 
de omringende w.anden, dit om een netto ladingsstroom nul 
te hebben. Dit houdt in, dat 

moet gelden. Hieruit volgt direct een uitdrukking voor de 
gemiddelde plasmapotentiaal VP 
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Door invullen volgt ook een uitdrukking voor de negatieve 
DC-spanning op de bekrachtigde electrode: 

Dit concept is geschetst in figuur 2-5 waarin de spanning 
op de bekrachtigde electrode V(t) (gestippelde lijn) en de 

plasmapotentiaal Vp(t) (getrokken lijn) zijn getekend. De 
weergave van de AC- en DC-gekoppelde situatie zijn weer 
gegeven. In de DC-gekoppelde situatie is de spanning V(t) 
op de bekrachtigde electrode; 

Voor de amplitude van de wisselspanningscomponent van de 

plasmapotentiaal VP geldt hetzelfde als in de AC
gekoppelde situatie en is dus: 

Een keer per periode zal de plasmapotentiaal Vp(t) gelijk 
worden aan de potentiaal V(t) van de bekrachtigde electro
de, dit om een electronenstroom toe te staan. Over de 

ruimtelading bij de bekrachtigde electrode staat nu de 
hoogste spanning, verder is de bekrachtigde electrode in 
de DC-gekoppelde situatie via een spoel naar aarde 
doorverbonden. Er geldt dan dat; 
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De plasma potentiaal V (t) (de getrokken lijn) 
en de spanning op de ~krachtigde electrode V(t) 
(de gestreepte lijn) voor de AC- en DC-gekoppelde 
situatie. De spanningen gelden voor het capaci
tieve sheath model. 

15 



2.3 ionenenergieverdeling bij de geaarde electrode. 

In de vorige paragraaf beschreven model wordt een uitdruk
king afgeleid voor de plasmapotentiaal. Indien ionen uit 
de ontlading over de ruimtelading naar de geaarde electro
de, door deze plasmapotentiaal warden versneld , is af te 
leiden wat hun kinetische energie bij de geaarde electrode 
zal bedragen. Bij dit model wordt uitgegaan van een 
botsingsloze donkere ruimte met constante breedte d 
waarover een homogeen veld staat. Het is ook mogelijk het 
model meer bij de werkelijkheid aan "te laten sluiten door 
de sheath dynamisch te veronderstellen en de potentiaal te 
berekenen uit de verdeling van de ruimtelading over de 
donkere ruimte, hier wordt momenteel in deze vakgroep aan 
gewerkt. Als de ionen gedurende hun oversteek van plasma 
naar de geaarde electrode geen enkele wisselwerking met 
andere deeltjes ondergaan zal de gemiddelde kinetische 
energie van de ionen gelijk zijn aan de gemiddelde 
spanning over de ruimtelading in electronvolts. Dit is 
voor de AC-gekoppelde situatie 

VP = 1/2 (Vrf + Vnc> en voor de DC-gekoppelde situatie 

VP (DC) = Vrf - b Vp· 
Als gevolg van de wisselspanningscomponent van de plas
mapotentiaal treedt er een verbreding op van de ionenener
gieverdeling zoals die wordt waargenomen bij de geaarde 
electrode. Deze verbreding is tevens afhankelijk van de 
tijdsduur gedurende welke het ion deze wisselspanning 
ondervindt. 
Alvorens een meer wiskundige afleiding te geven voor de 
breedte van de ionenenergieverdeling wordt deze eerst 
aannemelijk gemaakt. 
Het snelwisselende veld over de ruimtelading bij de 
geaarde electrode maken het voor ionen moeilijk deze te 
volgen. De ionen zullen slechts gedeeltelijk warden 
beYnvloed door de wisselingen van het veld. Als de ionen 
gedurende een groat aantal perioden ender invloed van het 
snel wisselende veld warden versneld hebben allen echter 
de gemiddelde waarde van de doorlopen wisselspanning. 
Indien echter de ionen maar een paar perioden ender 
invloed van die wisselspanningsstaat treedt er een zekere 
spreiding op in de ionenenergie. Neem nu aan dat een ion 
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er een beperkt aantal periodes voor nodig heeft om vanuit 

de ontlading de geaarde electrode te bereiken. Als 

rekenvoorbeeld wordt uitgegaan van 3,25 periode. De 
gemiddelde spanning van een kwartperiode kan varieren 
tussen; 

figAAr 2-7. Verloop van de plasma
potentiaal met de tijd. 

~· 

T 

'!:.4J(Vp+tNpsin 2irT} dT = Vp '!:.2£2 AVp 
~ 

De gemiddelde spanning van 3,25 periode wordt nu: 

3,25 Vp '!:. ~ AVp 

3,25 

Er zijn dus ionen, die bij de geaarde electrode aankomen 
met 
energieen tussen 

2{2 -eV.p - -eVp 
1311' 

en 

Er is van uitgegaan dat de startsnelheid nul is. De 
energiespreiding is evenredig met ~VP en omgekeerd 
evenredig met de oversteektijd. 
Een betere benadering gaat uit van een sheath met breedte 
d, waarover de ionen zonder botsingen naar de geaarde 
electrode warden versneld. Over deze sheath staat een 
wisselspanning 

VP + 6Vp cos wt. Door een continue ionenstroom warden op 
elke moment ionen in de sheath ge1njecteerd. De spanning 
over de sheath op het moment dat het ion wordt ge1njec
teerd is afhankelijk van de fase ~ waarop dit gebeurt. Een 
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ion dat op t = 0 wordt geYnjecteerd loopt in de poten
tiaal; 

De sheath grenst aan plasma en electrode. Noem de richting 

waarin de ionen worden versneld x dan geldt dat de 
overgang plasma-sheath bij x=O ligt en de geaarde electro
de bij x=d. De versnelling van het ion wordt beschreven 
door: 

x = eVp +e~ cos(CJt+fP) 
md md 

waarin e = elementaire ladingseenheid 
m = ionenmassa 
d = sheathdikte 
GJ= frequentie van de wisselspanning 
~ = de fase waarop het ion ge1njecteerd is. 

We benaderen de oversteektijd en noemen deze de eerste 
orde oversteektijd t 0 • De gemiddelde versnelling wordt 
benaderd door 

.. ~Vi x= m 

, hiermee wordt de afgelegde weg 
en de eerste orde oversteektijd 

x=.l ~t2 
2 ma t 2 2md2 

0 = ev;-
Voer nu een dimensieloze plaats en tijd in .• 
volgt: 

~= !. t 
1"=-

d to 
Voer ook nog de volgende parameters in: 
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dan volgt 
2 

d'f : 2 + 2ACOS(V't+ cp) 
dt2 

Met de randvoorwaarden op i:=O ~ = 0 en g_l = 0 
di: 

volgt na twee keer integreren de oplossing voor ~ 

~ =?'2• i(COS(Jl-~OS!Pt •tpl -'l"sin \0) 
De oversteektijd voor ~ = 1 is nu bekend en noemen we i:1, 
er geldt dan dat 

De energie van het ion wordt gegeven door 

£ = 1/2 
wordt 

m I ~~ l2

t =ti, in de dimensieloze parameters 
dit 

eVP I d~ 12 
£ = 4 di: . 

We kunnen de energie op i:1 berekenen afhankelijk van de 
f ase ~ waarop het ion werd ge1njecteerd. Met gebruikmaking 
van de gevonden uitdrukking voor i: 1 volgt de ionenenergie 

£( \0}: e Yp{ 1 + ~: t;sin( Vt1 +\O} + 

• ~ ~A cos2 ~V lf) sin2~- cos ip+coslvi-1 •\O~} 
Neem als benadering i:1 = 1, deze eerste orde benadering 
die volgt uit de gemiddelde versnelling (t =to) komt 
verder alleen 

voor in termen van ~ en ~ • Volgens het capaci tieve 
sheathmodel geldt )\ = 1. 

Verder is'\} in de in dit verslag besproken gevallen in de 
orde van 3 en groter (zie figuur 2-8), zodat 

.19 



genidde lde 60 

energie(eV) 
40 

20 
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aantal perioden (T) 

14 
---? 

figui.r "--8. De oversteektijden van het CF~-ion voor: 
sheaths met een dikte van 1 tot 6 mm u~t- . 
gezet tegen de gemiddelde energie van het ~on. 

Verwaarloos de termen 1;fy~; de uitdrukking die nu volgt is: 

C (tp):: eVp (1 + ~ sin('l+tp~ 

De breedte van het energie interval is nu 

Pierre Benoit-Cattin vindt een uitdrukking voor A£, 

waarbij is aangenomen dat ~ <<l, hierdoor wordt 

[ref. 13 en 
14]. 

De ionenenergieverdeling wordt beschreven door; 

dn 
Er geldt dat '*cp = constant = n0 • 

Uit £(cp) volgt 

rp = arc sin [J (*)-1] -'I 
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1 

=~ [1- 4 'e-eV.)2}-2 
t. e 6 E2 ~ P 
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HOOFDSTUK 3 

Qpstelling en diagnostieken 

3.1 Inleiding. 

In een plasmareactor worden ionen vanuit het plasma in de 

richting van de geaarde electrode versneld. Door in de 

geaarde electrode een klein bemonsteringsgat (40 µm) te 

maken kan een klein gedeelte van de ionen worden afge

scheiden. W.J. Trommelen heeft met gaten van verschillende 
diameters gewerkt, hieruit volgde de bovenstaande waarde 

als meest geschikte [ref. 6). B.E. Thompson werkt met 
gaten van 25 µm en 50 µm en komt tot de conclusie dat de 
ef fecten als oplading en drukval de ionenenergieverdeling 
verwaarloosbaar beYnvloeden [ref. 7). 
De positieve ionen worden eerst op massa en daarna op 
energie geselecteerd. De energieselectie is continu 

variabel van 0 tot 200 elektronvolt met een nauwkeurigheid 
van 3 elektronvolt. Door de energieselector te laten 

scannen van 0 tot 200 eV en daarbij direct de intensiteit 
te registreren kan een ionenenergieverdeling worden 

bepaald. Het aantal gedetecteerde deeltjes per seconde 
wordt uitgezet tegen de energie van de deeltjes. Door 
massaselectie kan de ionenenergieverdeling worden bepaald 
voor elk soort ion af zonderlijk. De ionenenergieverde
lingsfuncties zijn gemeten van de ionen. Ar+, Ar++, Ar 2+, 
ArH+ in een argonplasma en CF3+, cF2+, CF+, c+, F+ in een 

CF4-plasma. Er is gekeken naar een ontlading waar bij het 
vermogen door middel van een condensator in serie werd 
gekoppeld, de AC-gekoppelde situatie. Ook is gekeken naar 
de inkoppeling van het vermogen door parallel aan die 
condensator een spoel van de bekrachtigde electrode naar 
aarde te monteren, de DC-gekoppelde situatie. 
Voor de meeste gevallen is zowel de druk als het vermogen 

gevarieerd. 
Ook is de breedte van de donkere ruimte bepaald door 

optische waarnemingen (zie §3.4). 
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3.2 De opstelling 

De epstelling zeals die werdt gebruikt veer ienenenergie
metingen is te zien in figuur 3-1. Apparatuur t.b.v. 
drukregeling, gasinlaat, keeling etc. zijn bewust uit het 
everzicht weggelaten. Wel is afgebeeld de vacuumkamer met 

daarin de trilhelte en de heegvacuumkamer met de quadru
peel en energieselecter. 

venster 

CF 4 toevoer 

venster 

aanpassings netwerk hoogfrequent ~ 

generator 

electrode 
trilholte 
plasma 
bemonsteringsgat 
lens 
electrode 
quadrupool 
ebogen condensator 

channeltron 

figuur 3-1. De opsteZZing zoaZs die gebruikt wordt voor ionen 
energie metingen. De toevoer van gassen gebeurt door 
de bekrachtigde electrode. 
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Een hoogf requentgenerator levert via de kleinste linker 

electrode met aanpassingsnetwerk het vermogen voor het in 

stand houden van de ontlading. De diameter van de kleinste 

electrode is 0,122 m. De grote rechter geaarde electrode 
heeft een diameter van 0,175 m en een opstaande rand van 

0,020 m. De electroden vormen samen een trilholte. In de 

trilholte zit de ontlading opgesloten. De trilholte bevat 

twee openingen in de rand voor optische waarnemingen. De 

openingen in de rand Z1Jn met gaas afgeschermd. Het gaas 
dient ervoor te zorgen dat de ontlading in de trilholte 
opgesloten blijft. 

De geaarde electrode is via een bemonsteringsgat verbonden 
met een hoogvacuumruimte. De druk in deze ruimte varieert 
tussen de 10-5 en 10-6 Torr. Een Torr bedraagt 13,32 Nm- 2 • 

In de hoogvacuumruimte bevinden zich vier belangrijke 
elementen van de energieselector. De ionenlens, deze heeft 
een convergerende werking op de ionenbundel, de quadrupool 
die de ionen op massa selecteerd met een resolutie R=Am; m 
van ongeveer 100, de gebogen condensator die voor de 

energieselectie zorgt met een nauwkeurigheid van 3 
elektronvolt en het channeltron dat de ionen telt door 

voor elk ion een stroompulsje af te geven met een kwantum 
efficientie van 1 en een maximum van 5.105 stroompulsjes 

per seconde. 
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3.2.1. Het aanpassingsnetwerk. 

Het aanpassingsnetwerk kent twee uitvoeringen die de AC
en DC-gekoppelde situatie warden genoemd. Deze koppelingen 

beYnvloeden de ontlading dusdanig dat er niet aan voorbij 
kan worden gegaan. 

Zo 
Zou! Zo 

AC-lfoppeling DC-koppeling 

figuur 3-2. De l-netwerken zoals die gebruikt warden voor AC
en DC-koppeling. Aan Z wordt de hoogfrequent gene
rator gekoppeld en Z ~ is de belastingsimpedantie 
van het plasma. ou 

De beide netwerken uit figuur 3-2 worden L-netwerk 
genoemd. Het netwerk voor de AC-gekoppelde situatie is ook 
in f iguur 1-3 te zien. 
In de AC-gekoppelde situatie is de hoogfrequent generator 
via de condensator Ct met de bekrachtigde electrode 
verbonden. Over de condensator komt een gelijkspanning te 
staan, de negatieve offset spanning Voe· Deze spanning is 
gemeten en varieert voor de onderzochte gevallen van -SO 
tot -450 Volt. 
Het ontstaan van deze spanning is in hoofdstuk II bespro
ken. 
Door een spoel over de impedantie Zout te plaatsen creeert 
men een lage weerstand voor gelijkspanningen. De gelijk
spanning Voe wordt nul en men spreekt van de DC-gekoppelde 
situatie. 
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3.2.2. Het bemonsteringsgat en de ionenlens. 

De geometrie van het bemonsteringsgat en de ionenlens 

samen met de bijbehorende spanningen bepalen de focusse
ring van de deeltjesbundel op de opening van de quadru
pool. In figuur 3-3 staat de situatie getekend. 

"" •• 
•• 
•• 
111 

•• 
•• ... 
•• 
'"' 
Ill ... 
;., .. 
" • .. .. 
• 
II 

It 

1 
10 mm 

1 

figuur 3-3. Berekening van de equipotentia.al 
vlakken tussen bemonsteringsgat, 
lens en opening van de quadrupool. 
De lens staat op -2? Volt en het 
bemonsteringsgat en de opening van 
de quadrupool staat op 0 Volt. 

figuur 3-4. Het bemonsteringsgat in de 
aeaarde electrode. De getrok
ken lijnen zijn equipotentiaal
lijnen. De potentia.al van de 
100 % lijn is 1 % van de lens
spanning. De grootte van het gat 
is 40Jl"l· 

De f iguur 3-3 is circelsymmetrisch. Men onderscheid links 
het gat, in het midden de ionenlens en rechts het ope
ningsgat van de quadrupool. De equipotentiaalvlakken zijn 
te zien waarbij de spanning wordt aangegeven in procenten 
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van de spanning die op de ionenlens staat. Deze is 

variabel maar verandert het patroon van de equipotentiaal

vlakken niet. De spanning op de lens is zodanig, dat de 

opbrengst van de quadrupool optimaal is. Dit optimum is 
gevonden door, afhankelijk van de lensspanning, de 
ionenintensiteit te meten. 

De equipotentiaalvlakken zijn op de computer berekend 

uitgaande van V2 Y = 0 en de randvoorwaarden. De randvoor
waarden zijn de geometrie van het geheel met de daarbij 

behorende spanningen. Van het veld rend het gat is ook een 

berekening gemaakt om na te gaan in hoeverre de spanningen 
op de ionenlens de ontlading in de trilholte kan versto
ren. Van deze invloed is in de trilholte zo weinig 
merkbaar dat die zonder gevolgen voor de ionenenergiever
deling verwaarloost kan worden. Op enkele µm voor het 
bemonsteringsgat is de spanning 1 °/oo van de spanning op 
de ionenlens die -27 V bedraagt. Spanningen bij het bemon
steringsgat als gevolg van de spanningen in de ontlading 
hebben geen invloed op de bepaling van de ionenenergiever

deling [ref. 7]. 
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3.2.3. De quadrupool. 

De quadrupool bestaat uit vier cylindrische staven. Op de 
staven wordt twee aan twee een wisselspanning gezet. 

-~Yiv a 
6l ~ Y~x 
~ -lp/1 

'Pc,= U+ Vcoswt 

figuur 3-5. De cylindrische quadrupool 
staven met hun bijbehorende 
spanningen en orrientatie. 

Als nu in f iguur 3-5 een deeltje in de z-richting beweegt 
kan de beweging van dat deeltje worden beschreven in het 
wisselveld afhankelijk van zijn massa en lading [ref. 8). 
Er geldt 

x+ ( ~ \(u-vcos(,Jt) x=O 
\.(nr0 ) 

y + (e 
2
) (u-Vcosw t) y:O 

\inro 

waarin m de massa en e de lading van het deeltje is. De 
andere variabelen volgen uit figuur 3-5. De oplossingen 
zijn bekend voor een oneindig lange quadrupool. Het 
deeltje maakt een oscillerende beweging die stabiel, of 
instabiel kan zijn in de x en y richting. De oscillerende 
beweging is instabiel als het deeltje zijdelings uit de 
quadrupool verdwijnt. Stabiel is de oscillerende beweging 
als het deeltje binnen de staven blijft. Of een oplossing 
stabiel danwel instabiel is, wordt bepaald door e, m, ro, 
U, V, en W . Door invoeren van 
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a = a - - a - 4eU u x- Y - mt.>2r2 

q _ q _ q _ 2eV 
u- x-- y -~ 

~ = CJt 
2 

wordt de bewegingsvergelijking 

2 

~t2+ (au-2qucos2~) U=O 

Van de oplossingen van deze Mathieu-vergelijkingen kunnen 
we in een (q,a)-vlak de stabiele oplossingen aangeven voor 

zowel de x- als de y-richting. In figuur 3-6 wordt dit 

stabiliteitsgebied weergegeven. 

··~ 
_:~,-·I ,-~'.~: ~ , --r-' -::-..... 

' I 

i /' 

"'" 
/ 

15 

figuur 3-6. Het Mathieu stabiZiteits diagram 
voor de quadrupooZ toont de gebieden 
waar stabiZiteit voor zoweZ de x aZs 
de y-richting geZdt. 
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Van dit gebied wordt een klein gedeelte gebruikt voor het 

massafilter. Dit gedeelte is in figuur 3-7 uitvergroot. 

o, 

02 04 06 08 
Qy 

figuur 3-?. Een klein gedeelte van het Mathieu 
stabiliteitsdiagram dat gebruikt 
wordt voor de quadrupool. Een typische 
"operating line" is aangegeven. 

De "operating line" in figuur 3-7 wordt bepaald door een 
vaste verhouding van U en v. Op deze lijn ligt een 
stabiele oplossing waarmee m;e de massa-ladingsverhouding 
vastligt. De frequentie L.J en de diameter van de staven 
2r0 zijn systeemparameters. Als men de verhouding van de 
gelijkspanning en de amplitude van de wisselspanning op de 
staven U;v constant laat bij het varieren van U en V geldt 
de stabiele oplossing voor een andere massa-ladingsverhou
ding m;e. De quadrupool is een massafilter dat deeltjes 
doorlaat met bepaalde m;e massa-ladingsverhouding. door nu 
de helling ofwel richtingscoef f icient van de operating 
line in de stabiele driehoek van figuur 3-7 te verkleinen 
vergroot men het interval m - Am 
stabie- ~ 

m + /lm waarin een 
e 

le oplossing ligt. Hiermee kunnen we de resolutie R = m 
instellen (figuur 3-8). Men kiest de resolutie zodanig dat 
afzonderlijke massa's kunnen worden gescheiden. Uitgebrei
de informatie wordt gegeven door P.H. Dawson [ref. 8]. 
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figuur 3-8. De resolutie R bij verschillen?e 
oper&ting lines aangegeven in het 
lfathieu s tabi Zi tei ts diag:rcun. 
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3.2.4. De energieselector 

De energieselector bestaat uit een gebogen condensator die 

voor 90° afbuiging van ionen met een bepaalde energie 
zorgt. 

Uo 
--+-
z 

I -,-

voeding 
-150 

voe ding 

figuur 3-9. De energie selectie met de regeling van de spaningen 
die op de heide platen van de selector staan. De as 
spanning kan onafhankelijk van de spanning over de 
platen gevarieerd Worden. De selectie energie is u0. 

Over de gebogen platen, twee circelcylinder oppervlakken, 
wordt een spanning aangelegd. Hierdoor ontstaat een 

electrisch veld tussen de platen die de geladen deeltjes, 
die in de positieve z-richting bewegen, afbuigt. Deze 
deeltjes zijn al door de quadrupool op massa geselecteerd. 
De afbuiging door het electrische veld moet overeenkomen 
met de straal R van de gebogen condensator. Als U0 de 

energie van het intredende deeltje is, met lading q, en V 
de spanning over de condensator dan geldt 

u =fulv 0 2d 

waarin R de straal van de gebogen condensator en d de 
af stand tussen de platen. Met spanning V kan dus energie 

U0 worden geselecteerd. De electrische opzet van het 
gecombineerde quadrupool-selectorsysteem is z·odanig dat de 
snelheid waarmee de ionen door de selector lopen steeds 
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dezelfde is. 

Bij al onze metingen was V = 5,5 Volt 

R = 0,045 m 
d = 4,0.10-3 m. 

Deze keuze betekent dat alle ionen met een energie van 34 

Volt door de selector lopen. Bij berekening van het 
oplossend vermogen van de selector gaan we ervan uit dat 

alle deeltjes bij het verlaten van de quadrupool in de z
richting bewegen. 

De snelheidscomponenten in de x- en y-richting worden 

verwaarloosd. Dit is een redelijke aanname omdat de 
deeltjes de quadrupool al hebben gepasseerd. Een energie 

U0 van 34 ev betekent voor het CF3+-ion een snelheid van 
104 m/s. Gerekend vanuit deze aanname blijkt de energiese

lectie ± 2 ev te zijn. Indien de aanname niet geldig is 
doordat het deeltje bijv. voor de energieselector botst 
dan nog is de energieselectie ± 3 ev. 
Een uitgebreide behandeling van afbuigplaten wordt gegeven 
door H. Wollnik [ref. 9). 
De resolutie van de energieselector wordt verder verslech

terd door randapparatuur. De lineariteit van de potmeter 
heeft een nauwkeurigheid van 2,5%. De spanning over de 

platen varieert tijdens het scannen over het bereik van 
5,4 tot 5,6 Volt. Deze werd op een voltmeter afgelezen. 
Deze spanningsvariatie be1nvloed de energieselectie niet, 

omdat binnen het netbereik deze spanning minder dan 0,1 
Volt varieert. 
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3.2.5. Het channeltron. 

Het channeltron is achter de energieselector opgesteld. 

Vas 

LI 
d 

3kV 

figuur 3-9. Het linker kcrpje scherm~ de 
selector af van het channel
tron. 

Er is een goede afscherming omdat op het channeltron 
spanningen staan van enkele kilovolts groot. Het channel
tron geeft voor een ingevangen ion een stroompulsje af van 
107 electronen. Het channeltron verzadigd bij hoge 

tellingen zeals te zien is in figuur 3-11. 

I ; 

I I' I I I I I j: 

i I I 1111 
i! I I 111 

"'-

i 
I I I r!I 

I I ii I 
•' ""' 

1[11 l'r 

frequentie (Hz) 

figuuri 3-10. Gain (versterkingsfactor) van 
het channeltron als functie van 
het aantal counts per seaonde (ref. 11). 

De gebruikte electronica die nodig is voor een goede 
verwerking van de pulsjes wordt beschreven in ref. 6. De 
pulsjes worden allemaal gelijkvormig gemaakt, zodat ze 
gemakkelijk te integreren zijn. Na integratie is de 
telf requentie evenredig met de af gegeven spanning van de 
integrator. 
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3.3 Bet meten van een energieverdeling. 

De totale energie analysator kent drie parameters. Dat is 

de stuurspanning van de quadrupool die de massa-ladings
verhouding m;e vastlegt en de spanning over de gebogen 

condensator die de selectie-energie U0 bepaalt. Als derde 
parameter is er 

trilholte 

r--------- ---------, 
1 lens quadrupool energieselector 

I r---i _I ____ __, 

- l.., - _, - - - - -
I __, ..--------
1 '--~~~--i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
f 

channeltron 

L-- - -,--
hoogfreq. 
generator 

I 
sturingskast 

I 
voe ding 

buffer 

TTL pulsvorm 
+ discrim. 

integrator 

voeding 

voeding 
0-3 kV 

JO Mf} 
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figuur 3-12. De quadrupool wordt gestuurd door een voeding, deze stuurt op zijn 
beurt de hoogfrequent generator. Het channeltron geeft zijn pulsje 
af aan een buffer. De TTL-pulsvormer en de discriminator zorgen er 
voor dat alle pulsjes gelijkvormig worden. De integrator geeft een 
spanning af aan de y van de x-y-schrijver evenredig met het aantal 
pulsjes per seconde. De x van de x-y-schrijver wordt geleverd door 
de voeding van de energie selector. 
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de nog niet genoemde asspanning van het hele systeem. Een 

ion heef t bij de geaarde electrode een kinetische energie 

Uk en een potentiele energie Up=O. 
Ionen die met een straal R (zie figuur 3.12) worden 

afgebogen hebben een kinetische energie U0 =34 eV en een 
potentiele energie gelijk aan de as-spanning Vas van de 
gebogen condensator in eV. Er van uitgaande dat het ion 
zich op de as van de gebogen condensator bevindt geldt: 

Met de variable asspanning kunnen we ionen met iedere 

kinetische energie Uk tussen 0 en 200 V selecteren. 
Kinetische energieen lager dan 34 eV toch worden waargeno

men, omdat Vas ook negatief kan worden. 
Bij constante stuurspanning van de quadrupool en de 

energieselector is het mogelijk een ionenenergieverdeling 
te meten door variatie van de asspanning. Hetzelfde is 
mogelijk door de asspanning en de stuurspanning van de 

quadrupool constant te nemen en de stuurspanning van de 

energieselector te varieren. Beide methoden leveren een 
zelfde energieverdeling op waarbij de eerst genoemde 

methode de meest nauwkeurige is. De resolutie van de 
energieselector blijft dan nl. constant. 
De verdeling komt tot stand door continu het aantal pulsen 
tegen de asspanning uit te zetten. 
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3.4 Axiale profielen van de lichtemissie van de ontlading. 

De axiale prof ielen geven informatie over de breedte van 

de donkere ruimten aan weerszijde van de ontlading. Die 

breedte is van belang omdat ze van invloed is op de 

ionenenergieverdeling. De breedte is bepaald bij variabele 

druk, vermogen en gassamenstelling (zie hoofdstuk IV). 

Voor de bepaling van axiale prof ielen van de ontlading 

wordt de lichtemissie op de as van de trilholte gemeten 

[ref. 10]. Hiervoor wordt een "punt" van de as van het 

systeem op een monochromator afgebeeld (figuur 3-13). Het 

punt dat afgebeeld wordt schuift over de as. Dit gebeurd 

door de monochromator met afbeeldingglens en diafragma te 

verplaatsen evenwijdig aan de as van het systeem, de 

trilholte. Tijdens de verplaatsing van de monochromator 

wordt continu de intensiteit van een bepaalde fluorlijn 

(703,7 nm) gemeten. De intensiteit wordt gemeten met een 

photomultiplier waarvan het signaal wordt versterkt. Het 

versterkte signaal wordt rechtstreeks aan de Y van de X-Y

schrij ver gekoppeld. De X van de X-Y-schrijver is gekop

peld aan de verplaatsing van de monochromator. Het is 

zodanig ingesteld dat dit overeenkomt met een verplaatsing 

langs de as van de trilholte. De as van het systeem is in 

f iguur 3-13 aangegeven. 
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figui!f' 3-13. De opstelling voor het meten van een axiaal emissie profiel 
van de ontlading in de trilholte. Een punt van de ontlading 
wordt afgebeeld op de monocbromator. De positie van de mono
chromator en de intesiteit van het licht dat op de monochro
mator valt u.'orden doorgegeven aan een X-Y-schr'ijver. ,, 
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HOOFDSTUK 4 

RESULTATEN EN DISCUSSIE. 

4.1. Inleiding. 

Alvorens de resultaten te bespreken eerst iets over de tot 
standkoming van dat resultaat. Het aantal bij een bepaalde 
energie gedetecteerde ionen wordt in een aantal pulsen 
weergegeven. Deze pulsen die door discriminatie identiek 
zijn worden ge1ntegreerd. 

ge·1·nte g re ercl e 

waarde 

figuur 4-1. 

10 20 30 40 so 
counts x +104 

0103 per sec. 
De pulsjes (counts) van het channeltron worden 
geintegreerd, de integrator geeft zijn spanning 
af aan de X-Y-sohrijver. De integrator is niet 
over het hele gebied Zineair. 
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De ge1ntegreerde waarde van de spanning is een maat voor 

het aantal pulsen dat per tijdseenheid binnenkomt. In 

figuur 4-1 staat de ge1ntegreerde waarde uit tegen de 

frequentie die varieert van 0 tot so.103 en de frequentie 
die varieert van O tot 500.103; hiervoor zijn beide assen 
een factor 10 opgeschaald. Hieruit is duidelijk te zien 
dat de afgegeven spanning boven de 100.103 counts per 
seconde niet verder evenredig toeneemt met het aantal 
counts per seconde. 
Men meet er rekening mee houden bij het bekijken van de 
gemeten energieverdeling dat de lin~ariteit slechts geldt 
voor een pulsfrequentie kleiner dan 100.103. Er zullen in 
dit hoofdstuk maar een beperkt aantal gegevens worden 
besproken. Aan de hand van een aantal meetseries worden de 
modellen getoetst. Niet alle metingen worden besproken, 
omdat deze de conclusies niet veranderen. 
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4.2. De energieverdeling van Ar+. 

De energieverdeling van de Ar+-ionen bij de geaarde 

electrode is weergegeven in figuur 4-2. Voor een AC
gekoppeld plasma van 80 mTorr en 10 W. De verdeling blijkt 
sterk verbreed. Dit is een algemeen beeld voor de door ons 
onderzochte condities. 
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eV 

figilur 4-2. Energieverdeling van het Ar+-ion bij de ge
aarde eleatrode van een AC-gekoppelde ont
lading, bij een dPuk van 80 m'l'orr en een 
verrmogen van 10 W. 
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Deze verbreding treedt niet in die mate op bij andere in 

het argonplasma voorkomende ionen. Als we de Ar+-verbre

ding met bijvoorbeeld die van Ar2+ vergelijken (figuur 4-

4) valt op dat de laatstgenoemde verbreding veel kleiner 
is. De Ar2+-verbreding blijkt in overeenstemming met het 
model dat in hoofdstuk 2 is besproken. Het verschil in 
breedte met het Ar+-spectrum is niet te verklaren met de 
in hoof dstuk 2 af geleide betrekking voor de verbreding van 
de ionenenergieverdeling. Daarin is de breedte omgekeerd 
evenredig met de wortel uit de massa van het ion. Dit 

levert slechts een factor l/2J2 terw"ijl de breedte van de 
Ar2+-ionenenergieverdeling minstens twee maal zo smal is 
als die van Ar+. Deze formule is echter afgeleid voor een 
botsingsloze sheath. Indien we wisselwerkingen met andere 
deeltjes meenemen, blijkt er een proces te zijn dat bij 
Ar+ veel vaker voorkomt als bij Ar 2+ en bijvoorbeeld bij 
ArH+. Dat proces is resonante ladingsoverdracht [ref. 2 en 
5]. Bij resonante ladingsoverdracht staat een Ar+-ion zijn 
lading af aan een Ar-neutraal; 

+ + A Ar +Ar - Ar+ r 

Hierdoor ontstaat een snel neutraal en een langzaam ion 
(figuur 4-3). 

electrode 

SHEATH PLASMA 

figuur 4-3. Resonante Zadingsovercb>acht in de sheath 
waardoor een Zangzaam ion en een sneZ 
neutraaZ ontstaat. 
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De resonante ladingsoverdracht is niet sterk afhankelijk 

van de energie van het Ar+-ion en kan daarom overal in de 

sheath plaatsvinden. Vanaf het punt waar deze ladingsover
dracht plaatsvindt wordt het nieuwe langzame ion richting 
electrode vermeld. De nu doorlopen spanning is minder en 
de uiteindelijke kinetische energie van het ion zal daarom 
lager zijn. Zo ontstaat waarschijnlijk een bredere 
ionenenergieverdeling. Bij het Ar2+-ion en het ArH+-ion 
zal ladingsoverdracht niet voorkomen. 
En mogelijke andere verklaring kan zijn dat secundaire 
electronen, die worden gevormd door het ionenbombardement 
op de electrode, richting ontlading warden versneld en hun 
energie gebruiken om een argon-atoom te ioniseren. Dit zou 
nl. oak verklaren dat de Ar+-verbreding niet doorloopt tot 
de nulenergie. De electronen moeten eerst warden vermeld 
totdat zij genoeg energie hebben om een Ar-neutraal te 
ioniseren. Verbreding van de Ar+-ionenenergieverdeling kan 
oak optreden door een serie elastische botsingen. 
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4.3 Druk afhankelijkheid van de ionenenergieverdeling. 

Bij een aantal drukken tussen 50 en 500 mTorr is veer een 

argonplasma en een CF4-plasma bij verschillende vermogens 
de ionenenergieverdeling gemeten. Deze metingen zijn veer 
zowel een AC- als DC-gekoppelde ontlading gedaan. Figuur 
4-4 toont een aantal Ar 2+-ionenenergieverdelingen. Deze 
verdelingen zijn allen ongeveer van dezelfde breedte en 
liggen vrijwel allemaal bij dezelfde energie. De intensi
teit neemt af bij hogere drukken, zo sterk zelfs dat met 
de gebruikte instelling van de appar.atuur boven de 200 
mTorr geen verdeling meer ken warden waargenomen. 
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figuu:ro 4-4. Energieverdeling van het Ar;-ion bij de 
geaa.rde eteatrode van een AC-gekoppetde 
onttading, bij een Vel'fTlogen van 10 w. 
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Botsingsdissociatie kan een mogelijke verklaring zijn van 

het instorten van de intensiteit van de Ar2+-verdeling bij 

het toenemen van de druk. Vrijwel elk Ar2+-ion dat botst 
dissocieert. Dissociatie-energie is slechts 1,5 eV. De 

Ar2+-ionen die wel de geaarde electrode bereiken hebben 
dus de energie die door het botsingsloze sheath model 

wordt voorspeld (hoofdstuk 2.). Gebotste deeltjes dragen 

niet meer bij tot de Ar2+-ionenenergieverdeling en kunnen 
dus ook niet voor verbreding zorgen. Wanneer dit wel het 

geval zou zijn, dan zou men bij hogere drukken meer 

deeltjes met lagere energieen verwachten. Het aantal 
elastische wisselwerkingen met andere deeltjes bepaalt in 

hoeverre de energie van een ion kan afnemen. Een ion 
waarvan de energie is afgenomen draagt bij tot een 
verhoging van de energieverdeling bij lage energieen. Het 
aantal wisselwerkingen hangt samen met de vrije weglengte 
van een deeltje en de weg die dat deeltje moet afleggen. 
De vrije weglengte van het deeltje wordt gegeven door; 

1 
~= -ncr 

waarin A = vrije weglengte, 

n = deeltjesdichtheid, 
Cl'= totale werkzame doorsnede. 

Dit houdt in dat bij verhoging van de druk het aantal 
wisselwerkingen toeneemt. Bij verhoging van de druk zouden 
we dus een verhoging van lage energie kant van de Ar2+

verdeling verwachten en dit vinden we niet terug in figuur 
4-4. De in hoofdstuk 2 berekende verbreding als gevolg van 
de wisselende plasmapotentiaal is wel een verklaring voor 

de verbreding. 
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Voordat deze verbreding berekend wordt tonen we eerst nog 

een serie CF3+-ionenenergieverdelingen bij verschillende 
drukken in een DC-gekoppeld plasma (figuur 4-5), zodat we 

deze in onze berekeningen kunnen meenemen. 

0 30 60 90 120 
eV 

figuuro 4-5. EnergieverdeZingen van het CF;-ion bij de ge-
aarde eZeatrode van een DC- gekoppeZde 
ontZading, bij een vermogen van 7,5 W. 
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Ook wordt gekeken naar de vermogensafhankelijkheid van de 

breedte van de verdelingen alvorens in paragraaf 4.5 de 

breedte te bespreken. Wel willen we alvast bekijken in 
hoeverre het capacitieve sheath model voldoet. In dat 
model gaat men er vanuit dat het ion zonder botsingen de 
geaarde electrode bereikt .. De gemiddelde energie van de 
ionen moet overeenkomen met de gemiddelde spanning over de 
sheath die het capacitieve sheathmodel voorspelt. Voor die 
verwachtingswaarde van de gemiddelde ionenenergie heef t 

men de Vrf en de Voe nodig. In figu~r 4-6 staan de gemeten 
waarden van Vrf en Voe afhankelijk van de druk voor een 
eF4-plasma bij 20 W. 
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figuur 4-6. De RF-spanning voor een AC- en DC-gekoppeld 

CF4 plasma bij 20 W, en de VDC voor het 
AC- gekoppelde plasma. 
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De Vrf en VDc zijn ook voor een argonplasma gemeten. Met 

deze waarden kan men de gemiddelde spanning over de sheath 

bepalen volgens het capacitieve sheathrnodel. De gemiddelde 
ionenenergie wordt uit de ionenenergieverdeling bepaald 
door de waarde midden tussen het minimum en maximum te 
nemen. In figuur 4-7 zijn de resultaten van deze bereke
ningen weergegeven. 
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Vrt- AVp of ~ (Vrt +'lie) lV) 

figuur 4-?. o Al" ;-ion bij 10 W en Vel"s ahi Uende dl"ukken 
+ in een AC-gekoppeZd plasma. 

+CF 3-ion bij 5 W en de dl"ukken 100, 200, 
300 en 400 mTorr in een DC-gekop

peZd plasma. V is de gemiddeZde ionenen
ergie bepaaZd flit de ionen energieverdeZin: 
en V + VDC is gemeten. V = ~(V +VD ) 
vo Zr:rP ui t het aapaci tieUe shea£h mo& Z. 

De berekeningen zijn uitgevoerd voor de energieverdelingen 
van figuur 4-4 en 4-5. Voor Ar2+ is maar een punt ingete
kend omdat de punten erg dicht bij elkaar liggen. De 
gevonden waarde ligt boven de lijn, dat houdt in dat de 
voorspelde waarde iets te laag is. De afwijking is ondanks 
de vereenvoudigingen gering. De afwijkingen voor de DC
gekoppelde situatie zijn zodanig dat de geldigheid van het 
model voor die situatie in twijfel meet worden getrokken. 
Het model beschrijft de resultaten niet. De spanningen die 
worden berekend met het model zijn veel hoger dan de 
spanningen die volgen uit de ionenenergieverdelingen. Er 
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wordt van uitgegaan dat de capaciteiten van de sheaths 

hetzelfde zijn als in de AC-gekoppelde situatie. Door het 

aanpassen van de verhouding van de capaciteiten kan men 

wel een goede overeenkomst bereiken. Men zou dus van de 
veronderstelling uit kunnen gaan dat de capaciteiten van 
de sheaths in de AC- en DC-gekoppelde situatie verschil
lend zijn. 
Dit kan samenhangen met de in het algemeen hogere poten
tialen over de sheaths in het DC-geval. 
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4.4. Vermogensafhankelijkheid van de ionenenergieverdelin
gen. 

Afhankelijk van het vermogen verschuift de ionenenergie

verdeling. Bij toenemend vermogen verschuiven alle 
verdelingen naar hogere energieen. Dit geldt voor de AC

en DC-gekoppelde situatie. In de AC-gekoppelde situatie is 

tevens duidelijk te zien dat de afstand tussen de twee 
pieken van de ArH+-verdeling en de CF2+-verdeling bij 

hogere vermogens toeneemt (figuur 4-8 en 4-9). 
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EnergieverdeZingen van het CF;-ion bij 
de geaarde eZeatrode van een AC-gekop
petde ontZading~ bij een druk van 100 mTorr. 

over deze pieken wordt in paragraaf 4-5 uitvoeriger 
gesproken. In figuur 4-10 staan een aantal verdelingen 
voor de DC-gekoppelde situatie. De verandering in de 
breedte van de verdeling is niet zo duidelijk als bij de 
verdelingen gemeten in de AC-gekoppelde situatie. 
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figuur 4-10. EnergieverdeZingen van het CF;-ion bij 
de geaarde eZeatrode van een DC-gekop
peZde ontZading, bij een dYuk. van 50 rrtrorT. 

Ook nu weer kunnen we als in paragraaf 4-3 de gemiddelde 
ionenenergie vergelijken met de voorspelling die volgt uit 

het capacitieve sheathmodel. 
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figuur 4-11. De RF-spanning voor een AC- en DC-gekoppeZd 
CF 4 plasma bij 100 mTo~, en de VDC voor het 
AC -gekoppeZde pZasma. 

Op een zelfde w1)ze als in de vorige paragraaf is gedaan 
warden nu de resultaten in figuur 4-12 weergegeven voor de 
in f iguur 4-8 tot en met 4-10 getoonde verdelingen. 
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figuur 4-12.0ArH+-ion bij 100 m'I'orr en verschillende vermogens 
+ in een AC-gekoppeZd plasma. 

+ CF2-ion bij 100 m'I'orr en verschillende vermogens 
+ in een AC-gekoppeld plasma. 

a CF3-ion bij 50 m'I'orr en verschillende vermogens 
in een DC-gekoppeld plasma. 

V is de gemiddelde waarde van de ionenenergieverdeling. 
p V f , VDC en t:.. V zijn bepaald uit spannings metingen 

aan r de be- P kra.chtigde eZectrode en het capa-
citieve sheath model. 

Voor de AC-gekoppelde situatie lijkt alleen bij lage 
vermogens bet model te voldoen. Bij toename van bet 
vermogen wijken de resultaten steeds verder af van bet 
capacitieve sbeathmodel. Voor boge vermogens gaat bet 
model dan ook niet op. Voor de DC-gekoppelde situatie 
geldt ook bier weer betzelfde als in paragraaf 4-3. De met 
bet capacitieve sbeathmodel voorspelde spanningen zijn 
veel te boog. Deze waarden kunnen met een andere verbou
ding van de capaciteiten ook bier weer in overeenstemming 
worden gebracbt. 
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4.5 De afstand tussen de twee pieken van de ionenenergie

verdeling. 

Alle getoonde energieverdelingen hebben een zekere 
breedte. Uitgezonderd de Ar+-verdeling blijkt de breedte 

van de verdelingen onafhankelijk van de druk. In de AC

gekoppelde situatie neemt de breedte echter wel toe met 

het vermogen, in de DC-gekoppelde situatie is deze toename 
niet gemeten. De toename van de breedte van de ionenener

gieverdelingen is een AC-gekoppeld CF4- en argonplasma bij 
100 mTorr is voor de ionen Ar+, ArH+, CF3+, CF2+ en CF+ 

evenredig met het vermogen. In f iguur 4-13 is dit uitgezet 

voor het ArH+-ion en het CF2+-ion. 
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figuur 4-13. De piek afs~and van de ion~nenergieverdetingen 
van het ArH -ion en het CP2-ion uitgezet tegen 
het vemogen. De druk waar bij de metingen zijn 
gedaan bedroeg 100rr{I'orr. 
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Dit is in overeenstemming met het in hoofdstuk 2 behandel

de model en dit lijkt dus te gelden voor de AC-gekoppelde 

situatie. Bekijkt men de drukafhankelijkheid voor de AC
en DC-gekoppelde situatie en de vermogensafhankelijkheid 
voor de DC-gekoppelde situatie dan klopt het gedrag van de 
energiespectra minder goed met de analyse uit hoofdstuk 2. 
De vermogensafhankelijkheid voor de AC-gekoppelde situatie 
zullen we hier verder analyseren. De piekafstanden van de 
ionenenergieverdeling kunnen we berekenen met de spannin
gen, die door het capacitieve sheathmodel worden voor
speld, en de sheathdikte d. De sheathdikte d bepalen we 
uit de emissieprofielen van de ontlading. In figuur 4-14 
is zo'n emissieprofiel gegeven voor de AC- en DC-gekoppel
de situatie bij 150 mTorr en 20 W. De breedte van de 
sheath bij de geaarde electrode is in f iguur 4-14 aangege
ven met d2 • 
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I L,.d, 1 
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---20mm -------
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figuur 4-14. Emissieprofielen van de ontlading in de trilholte· 
voor een AC- en DC-gekoppelde situatie. De dr>uk 
is 150 mTorr en het vermogen is 20 W. Links is de 
bekraahtigde eleatrode met sheath d1 en reahts is 
de geaarde eleatrode met sheath d2• 
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Of we hiermee de werkelijke sheathdikte bepalen is 

onbekend. We gaan er nl. vanuit dat de aangeslagen 

f luoratomen in de ontlading worden gevormd door de 
wisselwerking van het plasma en een homogeen verdeelde 
fluordichtheid. 

De F-vervaltijd is zo kort dat zij hun energie door 
straling verliezen voordat zij de ontlading zijn uitgedif
fundeerd. Daar waar we veel minder straling waarnemen 
bevindt zich geen plasma en begint de donkere ruimte. 
omdat de afname van F-703,7 run naar de electrode toe 
geleidelijk is, is het moeilijk te zeggen welke waarde 
voor de sheath dikte moet worden genomen. De sheath dikte 
voor de geaarde electrode is zowel tegen de druk als het 
vermogen uitgezet voor een CF4-plasma in de AC-en DC
gekoppelde situaties (figuur 4-15 en 4-16). 

57 



d (mm) 
8

_ 

6 -

2- x,d2: AC 
+ .d2: DC 

10 20 

-

-

. 
30 40 

p (W) 

figuu:r' 4-15. De sheath dikte d in een CF4-ontZading 
van 20 W. 
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figuu:r' 4-16. De sheath dikte d2 in een CF4-ontZading 
van 150 mTorr. 
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Met deze gegevens kunnen we de piekaf stand van de ionene

nergieverdeling berekenen. In tabel 4-1 staan de gemeten 

en de met het model uit hoofdstuk 2 berekende piekafstan
den voor Ar+, ArH+, CF3+, CF2+ en CF+ bij 200 mTorr en 
verschillende vermogens. 

Tabel 4-1. Het vergelijken van de gemeten en berekende 
piekafstand van de ionenenergieverdelingen 
in een CF4- en argonplasma bij 100 mTorr in 
de AC- gekoppelde situatie. 

E (eV) Eb k d (eV) gemeten ere en 

ArH 
+ 

25,0 26,7 (50 W) 
I9,5 20,4 (40 W) 
I4,5 I2,9 (30 W) 
IO ,O Q,O (20 W) 
5,0 4,4 (IO W) 

+ 
I6,5 19, I (50 W) Ar2 I3,5 I4,7 (40 W) 
IO,O 9,2 (30 W) 
7,0 6,5 (20 W) 
3,5 3,2 ( 10 W) 

+ 
I2,5 I3,0 (40 W) CF 3 8,5 7,8 (30 W) 
5,0 6,0 (20 W) 

+ 
I5,5 I5,3 (40 W) CF2 10,5 9, I (30 W) 
6,6 7,0 (20 W) 

CF+ 20,0 I9,4 (40 W) 
I4,0 I I ,6 (30 W) 
9,8 9,0 (20 W) 

Er is een goede overeenkomst tussen model en metingen, 
voor de AC-gekoppelde situatie. 
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4.6. Metingen vergeleken met K. Kohler. 

K. Kohler heeft metingen gedaan aan een argonplasma van 
20 mTorr. Ondanks het feit dat hij gebruik maakt van een 
andere electrode conf iguratie vertonen zijn gegevens een 

goede overeenkomst met de hier getoonde metingen. Dit 

versterkt het vertrouwen in onze meetmethode. In figuur 4-
17 zijn twee ArH+-verdelingen getekend, de verdeling bij 

20 mTorr is van K. Kohler die bij 100 mTorr is op de 

T.U.E. gemeten. 
De hoogten van de verdelingen kunnen niet warden vergele
ken omdat K. Kohler deze niet geeft. 
counts 

0 20 40' 60 
eV 

80 

figuur 4-1?. ArH+-ionenenergieverdeling bij 
0,02 en 0,10 Torr. De verdeling 
bij 0,02 Torr is gemeten door 
K. Kohler (ref. 2). 

Figuur 4-18 laat zien dat we eenzelfde verhouding tussen 

Vrf en Voe meten als K. Kohler. 

-Voe IVl 
SOOr--~.--~.----,,...---..----..-----. 

400 

300 

200 

100 

0o 100 200 300 400 500 600 
Vrt (V) 

figuur 4-18. De verhouding tussen de RF-spanning 
en de offset spanning op de bekraah
tigde e leatrode. 
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De betekenis hiervan is niet geheel duidelijk omdat deze 

verhouding afhankelijk is van de manier waarop de sheath 

capaciteiten bij de bekrachtigde - en geaarde electrode 

zich verhouden. De verhouding van deze capaciteiten hangt 

sterk samen met de oppervlakte verhoudingen van beide 
electroden. Deze verhouding is echter groter bij K. Kohler 

waar hij 6 is; in de door ens gebruikte opstelling is die 
verhouding slechts 4. Het kan zijn dat andere factoren, 

mogelijk de sheathdikte, bijdragen tot de capaciteiten in 

beide opstellingen zodat eenzelfde verhouding wordt 
geconstateerd. In figuur 4-19 is te zien dat ook K. Kohler 
die bij lage drukken werkte geen overeenstemming heef t 

gevonden met het capacitieve sheathmodel voor hoge 
vermogens. Het verloop toont grote overeenkomsten met dat 
wat wij hebben gemeten. 

Vp (V) 100 

80 
+ + 

60 ~ + 
+ 

+ • • ••• 
• 

40 + • • 
• 

20-- . 

. . 
0 20 40 60 80 100 120 140 

1 ylVrt +\OC) (V) 

figuux> 4-19. De gemiddeide ionenenergie van het ArH+-ion 
bij 20 m'I'orr ( O) en bij 100 m'I'orr ( + J af
hankelijk van het vermogen. De metingen ge
daan bij 20 rrtroZT zijn van K. KlJhier (ref. 2). 
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4.7. Empirisch model voor de bepaling van de maximale 

ionenenergie. 

De eerste opmerking gaat over de gemiddelde energie van de 
verdelingen. In de AC-gekoppelde situatie is steeds 
duidelijk een dubbele piek waarneembaar. Deze piekafstand 
schaalt omgekeerd evenredig met de wortel uit de massa 

volgens het model uit hoofdstuk 2. De breedte van de 
verdeling wordt voor zwaardere ionen dus smaller. Doordat 
de gemiddelde energie voor die verschillende ionen 
dezelfde is meet de maximum ionenenergie dus afnemen voor 
zwaardere ionen. In figuur 4-20 is echter duidelijk te 
zien dat voor Ar+, Ar2+ en ArH+ dezelfde maximumenergie 
geldt in een AC-gekoppeld plasma bij 100 mTorr en verschi
llende vermogens. Wat tevens in figuur 4-20 is uitgezet is 

1/2 (Vrf +Voe>, dit is de gemiddelde ionenenergie voor
speld door het capacitieve sheathmodel. Deze waarden 
lijken geed overeen te komen met de maximale ionenenergie. 

figuuri 4-20. 

80 

60 

40 

20 

10 20 30 40 
p (W) 

De maximale ionenenergie in een argon plasma 
bij 100 mTorr en verschillende vermogens in 
een AC-gekoppelde situatie. De volgen_s het ca
pacitieve sheath model berekende germ..ddelde 
ionenenergie is ook uitgezet. 

Dit opmerkelijke feit doet zich ook voor bij de Ac
gekoppelde situatie, waarbij de druk is gevarieerd. 
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In f iguur 4-21 is dit duidelijk te zien voor een argon

plasma bij 10 w. 

£max(eV) 
100,........---------.,....---------.,-----------..--

ao~ 

60 ~ 

40 .. 

20 ~ 

-
.. Cl--i---JJ 

~.:::::;;;I~====: : 

I 

0,1 

x Ar+ 
+ oArH 

a Art 
I 

0,2 
. 

0,3 
p (Torr) 

.. 

figuur 4-21. De maximaZe ionenenergie in een argon plasma 
bij 10 W en versahiZZende drukken in een AC
gekoppeZde situatie. De voZgens het aapac:itieve 
sheath modeZ berekende gemiddeZde ionenenergie 
is ook uitgezet. 

Voor het Ar+-ion neemt de maximum energie af bij toename 
van de druk. Dit kan geed worden verklaard met resonante 
ladingsoverdracht. De resonante ladingsoverdracht neemt 
n.l. toe met de druk (§ 4-3). Hierdoor is het waarschijn
lijk zo dat elk Ar+-ion energie verliest door botsingen en 
er geen Ar+-ion overblijft met de maximale energie. 
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Dit gebeurt nog wel bij Ar2+ en ArH+, ionen die nauwelijks 

ladingsuitwisseling ondergaan. 

Voor de DC-gekoppelde situatie lijkt Emax overeen te komen 
met 1/2 Vrf, deze is uitgezet in figuur 4-22 en 4-23 van 
het CF3+-ion in een CF4-plasma waarbij het vermogen en de 
druk is gevarieerd. 

Emax (eV) 
400 • . • 

(f.+ 
3 

J 320 - . 

1· . 
• 1 

240- ,f . 

1. 

160. 1 . 

• 

80 ~ . 

I I I 

10 20 30 40 
p (W) 

figuur 4-22. De ma:x:imaie ionenenergie in een CF4 plasma 
bij 50 mTorr en versahillende verm ogens 
in een DC-gekoppelde situatie. Verd.er is 
lf(eVrr uitgezet. 
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Deze waarnemingen tonen aan dat de ontlading nog niet in 

zijn geheel wordt begrepen. Deze experimentele gegevens 

geven echter wel een methode om via het meten van de 
spanningen op de bekrachtigde electrode een voorspelling 
te doen over de maximale ionenenergie bij de geaarde 
electrode. 

Em ax (eV) 
200 

160 

120 

80 

40 

figuur 4-23. 
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De rrr:uima'le ionenenergie in een CF4 p'lasma 
bij 5, 7,5 , 10 Wen bij versahi'l'lende druk
ken in een DC-gekoppe'lde situatie. Verd.er 
is lf(eVrJ uitgezet. 
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HOOFDSTUK 5. 

Conclusie. 

Een van de eerste punten die aan de orde komen is dat de 
ionenenergieverdelingen veel informatie kunnen verschaf fen 
over wat er in het plasma en de donkere ruimte gebeurt. 
Het blijkt dat het capacitieve (botsingsloze) sheathmodel 
gecombineerd met de aanname van een vrije val van de ionen 
alleen in de AC-gekoppelde situatie bij lage vermogens 
voldoet. Voor alle andere gevallen moet dit model in 
twijfel worden getrokken en er kunnen dus geen voorspel
ling worden gedaan over de gemiddelde ionenenergie bij 
zulke condities. De breedte van de ionenenergieverdelingen 
voor de ionen ArH+, Ar2+, CF3+, cF2+ en cF+ in de AC
gekoppelde situatie wordt eveneens goed door het model 
beschreven. Empirisch is een eenvoudig verband gevonden 
tussen de RF-spanningen de off set-spanning en de maximum 
ionenenergie bij de geaarde electrode. Het verband geldt 
voor bijna alle condities; alleen in de DC-gekoppelde 
situatie bij hoge drukken worden verschillen zichtbaar. 
Via een model kan dit verband nog niet worden gevonden, 
het kan wel worden gebruikt om de maximale ionenenergie 
bij de geaarde electrode te voorspellen. 
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