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In deze periode is ten behoeve van laagdikte metingen bij het project 

Dlasma-etsen een roterende analysator ellipsometer gebouwd. Hiermee 

zijn de ellipsometrische hoeken ü en 1jJ tot 0 
op 0.1 te rr.eten. De 

maxinaal haalbare meetsnelheid bedraagt 100 metingen per seconde. Met 

deze ellipsometer zijn metingen verricht aan het effect dat een RF 

plasma in CF4 en Ar had op een silicium wafer waarop zich een laag 

oxide bevond. Voor zover het Draces zuiver etsen van de oxidelaag 

betrof ,,·as de verandering van de laagdikte goed te volgen. Het 

elli~sogram bood echter nog veel meer informatie 

geïnterpreteerd moet worden. 

die nog verder 

Verder is als voorstudie voor een te bouwen infrarood Fourier 

interferometer aandacht besteed aan het functioneren van de Fast 

Fourier Transfarm procedure, zoals die bij dergelijke instrumenten 

gebruikt wordt. Ook zijn er enkele eisen voor de nauwkeurigheid van de 

positionering van de beweegbare spiegel geformuleerd. 
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1. Inleiding 

Vroeger werden bij het fabriceren van I.C. 's isotrope etstechnieken 

gebruikt. Hierbij wordt de te etsen wafer in een etsbad (b.v. HF) 

gedompeld, waarbij de oxidelaag op het Si plaatselijk wordt wegge~tst. 

Het nadeel van deze techniek is, dat er ook onder de beschermende 

laklaag materiaal wordt weggegtst (fig.l.l). 

' Si~~\~~ 
Fi(IUUY' 1.1 
Het effect van isotrooop etse>:. 
Ook ondero het mas;:ero worodt geetst. zodc.t de kLeine details 
van het maokero niet goed noroden overogebroacht op de 

roesteroende oxideZac.g. 

Als bij verdere verkleining van de detailgrootte de afmetingen van het 

kleinste detail vergelijkbaar worden met de dikte van de laag, is het 

niet meer mogelijk op deze manier de kleinste details betrouwbaar te 

reproduceren. Als daarentegen anisotroop geëtst kan worden, zodat de 

laag onder het masker niet meer wordt aangetast (fig.l.2), kunnen deze 

kleine details wel gerealiseerd worden. 

In de 

' Si (substraat) 

~~ ""'~ ""'~ 
Figuur> 1.2 
Anisotrooop etsen. 
Door> het gerichtte ionenbombarodement worodt aZZeen op de niet 

door> het naskero bedekte pLaatsen geetot. 

onderwerpgroep plasma-etsen wordt dit anisotrope etsen 

onderzocht in een etsreactor, waarin een RF plasma in een mengsel van 

CF4, Ar en H2 gecreëerd wordt. Een plak Si met daarop een laag Si02 



-1.2-

(1,6 mu dik) bevindt zich op de RF-bekrachtigde electrode. In het 

plasma wordt uit CF4 onder andere CF2 geproduceerd. Als dit CF2 op het 

oppervlak komt wordt het Si02, naar men aanneemt, weggeetst volgens de 

reactievergelijking 

(I. I) 

Tussen het plasma en de Si02-laag bevindt zich een donkere ruimte. 

Hierin worden ionen uit het plasma (Ar+,CF3+ enz.) versneld in de 

richting van het oppervlak van het te etsen substraat. Door dit ionen 

bombardement blijken de etsreacties te worden versneld, waarbij als 

mogelijkheid wordt aangenomen dat Si02 vibrationeel wordt aangeslagen, 

er locale temperatuur verhoging optreedt, en dat de chenisorptie (CF2 

--> C + 2F) vergroot wordt. Het ionenbombardement heeft alleen effect 

op plaatsen waar zich geen masker bevindt. De versterkende werking is 

hierdoor anisotroop. 

De selectiviteit (etssnelheid Si02 t.o.v. die van Si) van het etsen is 

nog te beinvloeden door het toevoegen van H2 of 02: 

-Door toevoeging van H2 wordt de hoeveelheid F atomer. verminderd via 

de reactie [WIN.78]: 

H+F-+HF (I. 2) 

De etsreactie op Si , 

(I. 3) 

wordt in dit geval geremd door depositie van koolstof, terwijl de 

etsreactie op Si02 niet gehinderd wordt. 

-Door toevoeging van 02 wordt de hoeveelheid F groter. De etsreactie 

op Si wordt nu: 

.( 1.4) 

Alle reactieproducten zijn nu gasvormig, en de etsreactie wordt niet 

meer geremd. In dit geval wordt Si sneller geëtst dan Si02. 
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Om het verloop van het etsproces 'te kunnen volgen, is een in situ 

laagdiktemeting nodig. Hiervoor komen twee optische methoden in 

a&nmerking: reflectometrie er. ellipsometrie. Bij reflectometrie wordt 

de totale reflectiecoëfficiënt van het preparaat gemeten. Deze methode 

is gevoelig voor variaties in de intensiteit van de lichtbron, en 

emissie en absorptie door het plasma, dat zich in de lichtweg bevindt. 

Bij ellipsametrie wordt de (complexe) verhouding van de 

reflectiecoefficienten voor de p- en de s-polarisatierichtingen van 

het preparaat gemeten. Deze verhouding is veel nauwkeuriger te meten 

dan een absolute inte~siteit. Bovendien geeft deze meting twee 

onafhankelijke gegevens (re~el en imaginair deel van de verhouding 

rp/rs), zodat behalve over de laagdikte ook nog informatie over de 

brekingsindices verkregen kan worden. 
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2. Theor~e __ ellipsome~~~ 

2.1 Het principe van een ellips~~~t~r 

Als een lichtbundel een discontinuïteit in de brekingsindex treft, 

zoals het grensvlak tussen twee media (zie hoofdstuk 3), wordt een 

gedeelte hiervan gereflecteerd, en een gedeelte doorgelaten. De 

reflectie- en transmissiecoefficienten zijn verschillend voor golven 

met polarisatierichting in het vlak van inval (p richting), en golven 

met polarisatie loodrecht op dit vlak (s richting). De reflectie- en 

transmissiecoefficienten worden gegeven door de formules van Fresnel 

[HEC. 74]: 

R 
p 

n 2 cos ~P 1 - n
1 cos r/>2 

R 
s 

n
1 

cos cos q,
2 (2.1,2) 

Als het object dat 

substraat met daarop 

treed interferentie 

reflectiecoëfficiënten 

Het principe van 

polarisatieverandering 

cos 

door het licht getroffen 

een dunne laag met een 

in deze laag op. 

te berekenen voor de p-

de ellipsometer berust 

die licht ondergaat 

en 

op 

bij 

cos q,
2 

wordt bestaat uit een 

andere brekingsindex, 

Ook dan zijn er 

s-golven. 

het meten van de 

reflectie aan een 

oppervlak. Een maat hiervoor is de complexe verhouding tussen de 

reflectiecoëfficiënten voor p- en s-golven. Deze grootheid p is 

gedefinieerd als: 

R 
p -2. 

R 
s 

Bij het meten zijn 

verhouding van de 

. zowel 

p- en 

(2.3) 

de onderlinge fase als de amplitude 

s-golven van belang. Omdat dit twee 

zijn, zijn er in principe ook twee 

onafhankelijke parameters van het oppervlak te bepalen. 

onafhankelijke grootheden 

Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: het reële en imaginaire deel van de 

brekingsindex van laag of substraat, of een combinatie van laagdikte 

en een reële brekingsindex. Voor een betrouwbare bepaling van een paar 

parameters moeten alle andere brekingsindices en laagdiktes bekend 

zijn. 
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2.2 Gepolariseerd licht 

We gaan in eerste instantie uit van een strikt monochromatische, 

vlakke, TE golf, die zich in de Z-richting voortplant. 

E (z,t) 
xy 

(2.4) 

Als de fasen 6 en 6 niet afhankelijk zijn van t en z, en bovendien 
x y 

de verhouding van de amplitudes Ex/Ey, constant is, is er sprake van 

een elliptisch gepolariseerde golf [KR0.84] (zie fig 2.1). 

y 

x 

Figuur 2.1 

VooroeteLLing van eLliptisch 
gepoZaroieeerd Zicht. 

De figuur toont de baan van de 
E-vector zoaZe die met èe 

froeauentie van het Zicht 
doorZopen wordt. Tevens zijn 
de eZZiptic{teitehoek E 

(tan E: = b/a) en de azimvth 
hoek e aangegeven. 

Een 

en 

elliptische golf kan beschreven worden mèt de ellipticiteitshoek E 

de azimuth hoek 6. Een ellipticiteitshoek van 0 of 90° wil zeggen 

dat de ellips ontaard is in een lijn. Er is dan sorake van linear 

gepolariseerd licht. Een 
0 ; 

ellipticiteitshoek van 45 komt overeen met 

circulair gepolariseerd licht. 

Een andere manier om elliptisch gepolariseerd licht te beschrijven, is 

met de Jones-vector. Deze is (in x-y coordinaten) gedefinieerd als: 



E 
-xy 
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(2.5) 

De Jones-vector bevat informatie over de onderlinge fase en amplitude 

van de x en y component van de golf. Voor linear gepolariseerd licht 

langs de x-as (E=O, 8=0) is de Jones-vector te schrijven als: 

E 
-xy 

(2.6) 

A is de amplitude, en 6 is de fase. Voor een elliptisch gepolariseerde 

golf met ellipticiteitshoek E en azimuth 0, is de Jones-vector: 

E 
-xy 

A ej ó (:os . E J 
J S1n E 

In de meest algemene vorm, met azimuth 8 wordt dit: 

E 
-xy 

(:os.E J 
lJ S1n E 

(2. 7) 

(2.8) 

Hierin is R(8) de matrix voor rotatie van het coördinaten systeem over 

een hoek 8. 

.!1(8) s 1n 8
8

) cos (2.9) 

Behalve in het cartesisch coördinaten stelsel x,y of een stelsel dat 

over een hoek gedraajd is t.o.v. dit stelsel, kan men het elliptisch 

gepolariseerde licht ook beschrijven met de basisvectoren El en Er 

voor respectievelijk links- en rechts draaiend circulair gepolariseerd 

licht. De overgang tussen deze stelsels vindt plaats met de volgende 

transformaties: 

(2.10.11) 
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In gevallen waar de absolute amplitude en fase niet van belang zijn, 

kan men de Jones-vector 

E 
x 

beschrijven in het complexe vlak met de factor 

E 
x 

xxy = E 
y 

Ex j(o -
re y 

y 

0 ) 
x 

(2. 12) 

(2.13) 

Als we cez2 strikt monochromatische beschrijving uitbreiden voor quasi 

monochromatische golven, krijgen we 

E 
-xy 

w+t.w 

I Ex(w) jo (w) 
2t.w e x 

J. w-t.w 

(2.14) 

Voor elliptische polarisatie moet X (w) constant zijn als functie van 
xy 

de frequentie. Dat wil zeggen: 

E 
x ...

c 
y 

constant en o (w) - o (w) 
y x 

constant (2.15,16) 

Hieruit blijkt dat strikt monochromatisch licht en volledig (d.w.z 

elliptisch) gepolariseerd, quasi monochromatisch licht in deze 

beschrijving ononderscheidbaar zijn. 

Een derde manier om·- gepolariseerd licht te beschrijven, is de Stokes 

vector. Deze is ook voor niet monochromatisch, en niet volledig 

gepolariseerd licht toepasbaar. Hij bestaat uit 4 elementen, die uit 

direct meetbare grootheden zijn samengesteld. 



Dit 

so 

Sl 

S2 

S3 

-2.5-

so <Ë
2 

( t) + r 2
(t)> 

x y 
(2. 17) 

SI <2
2 

( t) - r 2
(t)> 

x y 
(2. 18) 

S2 2<Ë ( t) Ë ( t) cos ( 6 ( t) - 6 (t))> 
x y y x (2. 19) 

S3 2 <Ë ( t) f: ( t) s~n (6 ( t) 6 (t))> 
x y y x 

(2.20) 

is te schrijven als: 

Ia Ix + Iy I+ + I- Ir + Il ;De totale intensiteit. 

Ix - Iy 

I+ - I-

Ir - Il 

Preferentie voor horizontale lineare polarisatie 

t.o.v verticale lineare polarisatie. 

Preferentie voor lineare polarisatie onder +45 graden 

t.o.v. polarisatie onder -45 graden met de x-as. 

Preferentie voor rechtsdraaiend circulaire polarisatie 

t.o.v. linksdraaiend. 

Hierin zijn Ix, Iy, I+ en I- de intensiteiten zoals die gemeten worden 

na een lineair polarisatie filter onder een hoek van resp. 0, 90, 45 

en -45 graden met de x-as. Ir en Il zijn intensiteiten gemeten via een 

filter dat alleen rechts- resp. linksdraaiend circulair gepolariseerd 

licht doorlaat. 

De polarisatiegraad van het licht is gedefinieerd als 

(2.21) 

Voor totaal (elliptisch) gepolariseerd licht is de polari~atiegraad 

gelijk aan 1. Met de polarisatiegraad zijn de Stokes parameters ook 

uit te drukken in ellipticiteit E en azimuth 6 (zie fig 2.1) volgens: 
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Si -P cos 2t: cos 28 (2.22) 

S2 -p cos 2t: SLn 26 (2.23) 

SJ -p SLn 2t: (2.24) 

Als voorbeeld volgen hier enkele polarisatietoestanden, uitgedrukt in 

de drie genoemde representaties (Jones, complex vlak en Stokes). 

Linear gepolariseerd langs x-as: 

Jones: [~] complex vlak: 0 Stokes. [[ 

Linear gepolariseerd onder hoek p met de x-as 

Jones: complex vlak: tan p 

1 

cos 2p 

sin 2p 

Stokes: 0 

(2. 25) 

(2.26) 

Circulair linksdraaiend (rechtsdraaiend idem, met + i.p.v. - teken) 

(2.27) 

( ~ 12] 
Jones: -!12 complex vlak: -j 
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2.3 Voortplanting van gepolariseerd licht 

Als de Jones-vector van een golf ~ is, en na passage van een bepaalde 

component ~·,dan is de overgang te beschrijven met een Jones-matrix T 

volgens: 

E' T E 
=- (2.28) 

Deze Jones-matrices worden in een systeem met meerdere componenten 

samengesteld volgens 

I..I. I ............. I.I --...--...- - (2.29) 

Hierbij is Il de matrix van de component die het licht op zijn weg het 

eerste tegenkomt. 

Uitgedrukt in de bij de elementen behorende basis, zijn enkele 

Jones-matrices: 

Voortplanting over een afstand d in een medium met brekingsindex n 

-2njnd/,\[l 
e 0 ~] (2.30) 

Voortplanting door dubbelbrekend medium met indices n en n langs en 
e o 

loodrecht op de optische as : 

[ 

-2njn d/,\ 
e e 

0 
(2.31) 

Hier is de laatste matrix een speciaal geval :een kwartlambda plaatje. 
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Medium met absorptie k 

:.t= e 
-2rrj(n-jk)d/À 

(2.32) 

De absorptiecoëfficiënt is a = 4rrk/À . 

Uniaxiaal, dichrolsch medium 

(2.33) 

( -2rrdk I À 

r ~ e-2•jnd/À l: e -2rrjnd/À 
e 

( 

-a d/2 
e e 

0 

0 

-a d/2] e o 

net a = 4rr/À (k - k ) = a - a is het dichrolsrne. Het limietgeval 
e o 0 e 

hiervan is de totale (lineaire) polarisator: 

(2.34) 

Reflectie aan een stap in de brekingsindex (in p en s coordinaten) 

:.] (2.35) 

Hierin zijn Rp en Rs de reflectiecoëfficiënten voor licht met p en s 

polarisatie. Zij worden gegeven door de Fresnelcoëfficiënten [HEC.74): 

n2 cos epi 
R 

p n2 cos cp I 

Hierin zijn 

- nl cos cp2 

+ nl cos cp2 

nl en n
2 

de 

R 
s 

(2.1,2) 

brekingsindices van de twee media (reflectie 
-

in me di urn n 
1 

tegen me di urn n
2 

) , cp 
1 

de hoek van inval en cp 
2 

de hoek die 

de doorgelaten bundel met de normaal maakt. Als een van deze twee 

brekingsindices complex is (absorberend materiaal), zijn de 

coëfficiënten Rp en Rs dit ook. Dit houdt in, dat er een faseverschil 
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tussen p- en s-golven wordt geïntroduceerd bij reflectie aan zo'n 

grensvlak. Een linear gepolariseerde bundel is na reflectie in het 

algemeen elliptisch gepolariseerd. 

De voorafgaande matrices zijn uitgedrukt in hun eigencoördinaten. Als 

een element onder een hoek a met het x-y systeem staat, kan met de 

rotatie matrix 

~(a) s1n :] 

cos "" 
(2.36) 

met de transformatie 

~(a) I ~(-a) (2. 37) 

de bijbehorende matrix in het x-y systeem berekend worden. 

Gegeneraliseerd: een coÖrdinaten transformatie met overgangsmatrix r 
transformeert l als 

J) (2.38) 

Bij een Jones-matrix kunnen eigenvectoren en eigenwaarden gevonden 

worden. Zo'n eigenvector, of ook wel eigenpolarisatie, van een systeem 

wordt, afgezien van een (complexe) amplitude factor (de eigenwaarde) 

ongewijzigd doorgelaten. Als de determinant van de matrix, det(!), nul 

is, is er een eigenvector met eigenwaarde nul. Dat wil zeggen dat een 

van de eigenpolarisaties volledig wordt tegengehouden; de andere 

wordt, met gewijzigde amplitude, doorgelaten. Het beschouwde systeem 

gedraagt zich dan als een elliptische polarisator. 

Als een Jones-matrix wordt getransformeerd naar zijn stelsel 

eigenpolarisaties, komen op de diagonaal de eigenwaarden te staan; de 

rest van de elementen is nul. Een elliptische polarisator heeft dus 

als matrix in zijn eigenpolarisaties (te,transmissie extinctie) 

(2.39) 

met K de verliesfactor. Een niet ideale polarisator, met extinctie S, 
p 
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wordt voorgesteld door: 

(2.40) 

Met verg 2.38 kan deze matrix getransformeerd worden naar een 

willekeurige basis. 

2.4 Het meetprincipe van de roterende analysator ellipsometer 

We beperken ons hier tot reflectie ellipsometrie, berekend met 

Jones-vectoren en matrices. De matrix van een reflecterend oppervlak, 

al dan niet voorzien van een of meer lagen van een ander materiaal, 

is: 

[
Rp 0 l 
0 Rs 

(2.41) 

Hierin is Rp de (totale) reflectiecoefficient van het oppervlak voor 

polarisatie in het vlak van inval, en Rs de reflectiecoefficient voor 

polarisatie loodrecht op dit vlak. Alle effecten van meervoudige 

reflectie en interferentie zijn in deze coefficienten verwerkt. In de 

ellipsametrie worden de polariserende eigenschappen van een oppervlak 

meestal uitgedrukt in de verhouding tussen de reflectie voor p- en 

s-golven met het compexe getal p , of met twee hoeken ~ en W volgens 

de definitie: 

p Rp/Rs (2.42) 

De matrix van het oppervlak is nu ook te schrijven als: 

(2.43) 
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De basisopstelling voor de RA (Roterende Analysator) ellipsometer, die 

ook wel PSA (Polariser Sample Analyser) ellipsometer genoemd wordt, is 

geschetst in fig 2.2 

Sample 

FiguuT' 2.2 

Schematisci!e vooT'eteZZing van 

de T'oteT'ende anaZ 'fBatoT' of PSA 

eZZipeometeT'. 

Analysator 
I 

motor Detector 

Als lichtbron wordt een laser gebruikt, die dankzij een circulair 

polarisatiefilter een circulair gepolariseerde bundel produceert. De 

Jones-vectoren en matrices van de elementen zijn: 

Invallende bundel: Ete ! 12 E [; l (2.44) 
0 

Polarisator: T.te K [~ :J (2.45) 
-p p 

Sample: Tps Rs 
[: ~] (2.46) =s 

Analysator: I. te = K [~ :J (2.47) -a a 

eo~ p 
sin :] Rotatie van sample (ps) naar polarisator (te): ~(P) -s~n p cos 

~os A 
sin :] Rotatie van analisator (te) naar sample (ps): ,R(A) sin A cos 
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Hierin zijn P en A de standen van de polarisator en de analysator 

t.o.v. het sample. 

Voor de ellipsametrie zijn de absolute fase en de amplitude van het 

signaal niet van belang. Effecten van de lichtweg tussen de 

componenten kunnen daarom buiten beschouwing gelaten worden. 

De transformatie wordt nu, de lichtweg in figuur 2.2 volgend, van 

achter naar voren opgebouwd: 

(2.48) 

Het gedetecteerde signaal is evenredig met de intensiteit van Ete (de -a 
detectorconstante Kd , wordt geacht niet gevoelig te zijn voor de 

polarisatietoestand van het invallende licht) : 

I 
det 

Uitwerken van verg 2.48 levert : 

I 
det 

~ * 

(2. 49) 

(2.50,51) 

2 2 . 2A . 2 ) (pp cos A cos p +(p+p ) cos A s1n A cos P s1n P+ s1n s1n P 

(K RsK ) 21 E2 * * K * { cos 2A (cos 2P (pp +I) + (pp -1)) 
d a p 2 o 

* +sin 2A S10 2P (p-p ) 

* * + cos 2P (pp -I) + pp +) 

Als we dit splitsen in Peuriercomponenten (van 2A) volgens: 

I = g (a cos 2A + b s1n 2A + 1) 
det 

volgt voor a, b en g: 

~ ~ 

a = 
cos 2P (PP +I) + (PP -1) 

= 
")( ~ 

cos 2P (PP -1) + (pp +I) 

cos 2P - cos 2ljl 

I-cos 2P cos 2ljl 

} 

(2.52) 



b 
~ 

(p+ P ) Sln 2P 

* * cos 2P (pp -1). + (pp +I) 
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Sln 2~ cos ~ Sln 2P 

I-cos 2P cos 2tjl 
(2.53) 

g 
2 ? 2 * * * K (K K ) !EO~ Rs {(l+pp ) cos 2P (pp -1)/(pp +I) +I} (2.54) 

d a p 

F R
2 

(I-cos 2P cos 2~) (2.55) 

? ? 
met F = Kd (K K )- !E~ ; een constante die niet van het gebruikte 

a P 0 2 2 2 
preparaat afhangt en R = (Rs +Rp ) de (intensiteits) 

reflectiecoëfficiënt voor ongepolariseerd licht. 

Voor P=45° volgt 

a = -cos 2~ 

b s1n 21/J cos ~ 

2 
g = F R 

(2.56) 

(2.57} 

(2.58) 

Uit a en b ZlJn de ellipsometrische hoeken ~ en ~ (geen onderscheid 

tussen ~ en 360°-~ te maken), en uit g de reflectiecoëfficiënt voor 

ongepolariseerd licht te bepalen. Met behulp van een kwartlambda 

plaatje tussen polarisator en preparaat verandert de formule voor b in 

(~ie hoofdstuk 7): 

b s1n 2~ s1n ~ (2.59) 

Uit een combinatie van metingen met en zonder kwartlambda plaatje is 

het mogelijk ~ eenduidig te bepalen. 

Als we de polarisator op 0° instellen, wordt de gemeten intensiteit: 

2 Id = F R (I-cos 2~) (cos 2A +I) 
et 

(2.60) 

In deze stand (uitlijnstand) is het mogelijk de fase (stand motoras 

als A=O) en de offset te bepalen (de intensiteit in de minima moet 

exact 0 zijn) . 
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2.5 Andere ellipsometers 

2.5.1 Roterende polarisator ellipsometer 

Omdat de hoeken van de polarisator en de analysator P en A, 

syrnmetrisch voor komen in verg 2.44 t/m 2.55 , kan in plaats van een 

roterende analisator ook een roterende polarisator (RP) gebruikt 

worden. In dit geval is het nodig dat de lichtbron strikt circulair 

gepolariseerd of strikt ongepolariseerd is. (Bij de RA ellipsometer 

mocht de detector niet gevoelig zijn voor de polarisatietoestand van 

het invallende licht.) 

2.5.2 Spectroscopische RA of RP ellipsometer 

Bij het gebruik van een monochromator als golflengteselector, moet er 

rekening mee worden gehouden, dat een dergelijk apparaat de 

polarisatietoestand van het doorvallende licht kan beinvloeden. De 

monochromator moet dan opgesteld staan aan de kant van de vaste 

polarisator (of analysator). Aan de kant van de roterende polarisator 

mogen geen elementen voorkomen die de polarisatietoestand van het 

licht beïnvloeden, of hiervoor gevoelig zijn. Ook optische componenten 

zoals spiegels en lenzen kunnen, indien niet onder loodrechte inval 

gebruikt de polarisatietoestand 

ellipsometrische meting verstoren. 

holle-as 
motor 

motor 

Analysator 

van het licht, en daarmee de 

Figuur' 2.3 
Scherrntische voor'steLLing van 
de spect'Y'oscopische 'Y'ote'Y'ende 
analysator' ellipsomete'Y'. 
Het optische gedeelte na de 
analysator' mag niet 

Detector pola'Y'isatiegevoelig ziJn. 

Figuur 2.4 
Schematische voor'stelling van 
de spectroscopische roterende 
pola'Y'isator ellipsometer. 
De lichtb'Y'On moet of ci'Y'culair 
gepola'Y'iseerd of st'Y'ikt 

Detector ongepola'Y'iseerd zijn. 
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2.5.3 Polarisatie modulatie ellipsometer 

Deze ellipsometer gebruikt een optoacoestische modulator. Dit is een 

kwartsplaat, die via twee electrades op zijn eigenfrequentie (50 kHz) 

in trilling wordt gebracht. Door deze trillingen ontstaat periodiek 

anisotropie in het kwarts. Het gevolg hiervan is een fase verschil 

tussen golven met polaristierichtingen langs en loodrecht op de snelle 

as van de kwartsplaat. 

50kHz 

1/ 

Figuuro 2.5 
De optoacoustische modu~atoro. 

Het roechtero gedee~te bestaat 
uit kT'ista~Ujn l:wroto dat via 

twee e~ectroodes in roesonantie 

wordt gebracht. In het Linker 

!JedeeLte ontstoan hierodooro 

peT'iodie11 spanningen die een 

;"ase verocchil tuesen f- en 
s-~o~ven introoducer•en. 

De grootte van dit faseverschil is evenredig met de amplitude van de 

spanning die de kwartsplaat in trilling brengt volgens: 

6 ( t) A s1n wt (2.61) 

De Jones-matrix van deze modulator is: 

[~j 6 ( t) ~] [ .A s1n wt 

~] Tps K K 
eJ 

=m lll m 0 
(2.62) 

In fig 2.6 is de opstelling waarin deze modulator gebruikt kan worden 

geschetst. 
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Sample 

polarisator 

Figuur' 2.6 
De poLaT'isatie moduLatie 

eHipsometeT'. 

De transmissie van deze opstelling wordt gegeven door: 

:l~e )i(A) ~s ~(M) J!s ~(Pm) r;e ~e (2.63) 

Hierin is Pm de hoek tussen modulator (fs) en polarisator (te), 

M de hoek tussen sample (ps) en modulator (fs), 

A de hoek tussen analysator (te) en sample (ps), 

de matrix van het sample 

Uitwerken in de vorm: 

I ( t) I + I cos o(t) + I 
0 c s sm ê(t) (2.64) 

geeft [DRE.82] 
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I jRp
2 

+ rrs
2

\ ~ {J + cos 2A cos 2M cos 2Pm 
0 

- (cos 2A +cos 2M cos 2Pm cos 2~)} 

I ! jRp 2 
+ Rs

2
j * {sin 2Pm (sin 2M (cos 2~ -cos 2A)+ 

c 

I 
s 

cos 2M sin 4A s1n 2w cos ó)} 

! jRp2 
+ Rs

2
\ * {sin 2Pm s1n 2A sin 2~ s1n ó} 

(2.65) 

(2.66) 

(2.67) 

Omdat Q(t) =A s1n wt geldt 

reekontwikkeling [DRE.82): 

voor s1n 6 en cos 6 de volgende 

sm o(t) 

cos 6{t) 

00 

2I J
2

m+I(A) sm ((2m+l)wt) 
m=O 

00 

(2.68) 

(2.69) 

Hier is J (A) de Besselfunctie van de orde v met argument A. Door het 
V 

meten van de waarden R en R
2 

, de verhoudingen tussen de Ie en de 2e 
w w 

harmonische component van het signaal en de DC component, is het 

mogelijk de waarden van I en I te achterhalen: 
c s 

R 
w 

2 J 1(A) Is 

I + J (A) I 
0 0 c 

R., ... w 

2 J 
2 

(A) I c 

I + J (A) I 
o ·o c 

(2.70,71) 

Door de waarde van J (A) 0 te maken (A= 2.405 rad), volgt voor de 
0 

stand van de componenten Pm = 45°; M = 0°; A = -45°: 

(2. 72) 

(2.73) 

Hieruit zijn ó en ~ te bepalen. 
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3. Het herekenen van de ellipsometrische constanten van substraat met 

3.1 Isotrope media 

Beschouw een substraat met brekingsindex 

brekingsindex n . De reflectie voor de p 
0 

nl 

Figuur J.l 

RefZe~tie aan een enkeLvoudig 
substraat. 

in een omgeving met 

en de s golf wordt gegeven 

door de Fresnel coëfficiënten: 

(Opmerking 

(verg.2.1,2) 

nl cos <1>0 n cos 
<I> I 0 ( 3. I) r 

pOl <1>0 <I> I nl cos - n cos 
0 

nl cos 
<I> I - n cos <1>0 0 (3. 2) r 

sOl 
<I> I <1>0 nl cos + n cos 

0 

het teken van de r coefficient is hier anders dan eerder 
s 

gedefinieerd. Dit komt door een andere definitie van het 

coordinatenstelsel aan het oppervlak. Het voordeel van deze definitie 

is een volledige overeenkomst voor de vergelijkingen· voor p- en 

s-golven. Aan het eind van de berekening, bij het bepalen van P, ~ en 

~. wordt dit weer gecorrigeerd.) 

Definieer [PER.85) de 

brekingsindex n. volgens: 
~ 

impedantiefactoren g. , voor een materiaal met 
~ 

n. 
~ 

cos <j>. 
~ 

n. cos 
~ 

2 
n. 

]" 

l(n~ 
~ 

<j>. = l(n~ 
~ ~ 

(3.3) 

2 . 2 ) n s~n.<t> 
0 0 

(3. 4) 
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Substitutie in de Fresnel vergelijkingen geeft: 

gpl - gpO 

gp I + gpO 
(3.5,6) 

De vergelijkingen voor p- en s-golven zijn nu qua formulering 

identiek. 

voor de 

Bij een vaste 

golfimpedantie 

invalshoek 

van een 

~0 , zijn de g-factoren een maat 

materiaal. In plaats van de 

brekingindex kan ook g gebruikt worden {voor p en s een verschillende 

waarde) orn het materiaal te karakteriseren. 

De met een ellipso~eter te meten p-factor is gelijk aan 

p -r /r 
p s 

(3.7) 

Invullen in de Fresnel vergelijkingen, en oplossen naar n
1 

geeft 

[KR0.84]: 

n 
1 

= n tan ~ .,I ( I-4p I ( I +pf 
0 0 

(3.8) 

Uit een ellipsometrische meting is dus direct de complexe 

brekingsindex van een materiaal te berekenen. Voorwaarde hiervoor is 

dat het beschouwde preparaat 'dik' is; dat wil zeggen dat het zich 

gedraagt als een half-oneindig medium. Dit is zo als aan een van de 

volgende voorwaarden voldaan is {zie fig. 3.2): 

-Het preparaat is zo dik, dat reflecties tegen de achterkant ervan 

niet op de detector terecht komen. 

-De absorptie is voor de gebruikte golflengte zo groot dat een tegen 

de achterkant gereflecteerde golf een verwaarloosbare intensiteit 

heeft als hij weer aan de voorkant komt. 

-De achterkant van het preparaat is ruw; zodat er alleen maar diffuse 

reflecties optreden. Deze hebben een lagere intensiteit dan directe 

reflecties. 

-De achterkant is niet evenwijdig aan de voorkant, zodat reflecties 

niet op de detector komen. 



Figuur> 3.2 

Voor>beûden van sulwtru.ten die 

als half-oneindig medium 
gezien k:.mnen uor>dcn. 

-Diffuse r>eflectie aan de 

achter>kant. 

-Cr>ote 
intensiteit 

absol"ptie; De 

van de bundel die 

lUl l"eflectie op de achtel"kant 

op de detector> komt is 

ver>Waal"loosbaar>. 
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3.1.2 Substraat met een dunne laag 

-Dik pr>epamat; De r>eflect·ies 

te:~en de achter>kant komen n·iet 
op de detector>. 

-De achter>kant van het 

pr>epar>aat ie niet everu.Jijdig 

aan de voor>kant zodat 
l"efZecties hiel"tegen de 

detector' niet tl"effen. 

Als op het substraat een dunne laag aanwezig is wordt de situatie 

ingewikkelder doordat er meervoudige reflectie optreedt. 

Definieer de fasedikte van de film als: 

s. 
~ 

(2nd.n. cos ~.)/À 
~ ~ ~ 

g .2nd./À 
s~ 1. 

Figuur 3.3 

Substraat met 1 dunne Zaag. 

In de Zaag treedt meervoudige e 

reflectie op. 

(3.9) 
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De totale reflectie wordt nu: 

R r02 + t02 t20 t21 
-2j s 

e 2 

+ t02 t20 r02 
2 

r 21 
-4j s 

e 2 

2 3 -6jS 
+ t02 t20 r02 r21 e 2 

-2j s . 
+ t20 r21 e 2 

+ -2jS 2 r21 e 
(3. I 0) 

I + 

met r
02 

= -r
20 

en de transmissiecoëfficiënten 

Beschouwen we het substraat + laag als een nieuw medium met effectieve 

impedantie g • Voor de reflectie moet nu gelden rPER.BS] 
x 

R = r 
OX 

met u 
-2j s 

r
21 

e 2 

r -2jS2 
ro~ + 21 e 

-2j s 
I + r

02 
r

21 
e 2 

-2jS 
e 2 

Oplossen naar gx geeft: 

gx = g
2 

(I + u)/(1 - u) 

(3. 11) 

(3. 12) 

(3.13) 

Het preparaat (substraat + 1 laag) gedraagt zich nu als een medium met 

een impedantie g (g eng voorp-en s-golven). Uit deze g zijn 
X pX SX X 

met het eerste gedeelte van verg. 3.11 de reflectiecöefficiënten en 

met verg. 3.7 de ellipsometrische hoeken ~ en~ te berekenen. In 

figuur 3.4 is dit gedaan voor een laag Si02 op een Si-substraat met 

toenemende laagdikte. De figuur wordt bij toenemende laagdikte 

periodiek doorlopen. 
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360 
! F1:guur> J. 4 I -j 

320 
I t.rjl-~e Zaaq r- -j 

VOOr' een met 
I 

f-. --j 
br>ekingsinde;;; 1.48 op een 

280 b subHtr>aat met een l br>ei<.ingüinde:: 

·~ 240 i 3.88- 0.059j. r De invaZsl!oek is 68°. 

I Bij toenemende Zaagdikte ZJOT'dt 
200 ~ 

I J.eze cur>ve Zinksom door>Zope;l. 

t 160 

120 f-
f-

80 t 
J 40 ~ 

0 __J 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
PSI ( G R R 0 Er~) 

3.1.3 Substraat met meer~gen 

Als we op het bovengenoemde preparaat nu nog een laag opbrengen, 

kunnen we weer de zelfde procedure volgen, als we in plaats van g
1

, gx 

gebruiken. 

n2 g2 

n = n 
x I n gx x 

gx = gl 

n 
- x_ ~ nz_ g-"~ 

n 
x 

Figuur> 3.5 
De opboUI.J van een subst1'aat 

met dr>ie Zagen. 

Nadat er> een Zaag is 

opgebr>acht kan er> een nieU~.JB 

impedantie g, ZJOT'den ber>ekend. 
Bij de volgende Zaag hoeft men 
a Heen maar> met deae 

impedantie en de impedantie 

van a.e volgende Laag te 

r>ekenen. 

In fig 3.4 is de situatie geschetst voor een substraat met drie lagen. 

De totale berekening van de reflectiecoëfficiënten voor een systeem 

met een willekeurig aantal lagen is in het volgende flowdiagram 

weergegeven. 
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Bereken m.b.v. verg. 3.3,4 

gpx en gsx; de impedantie 

van het substraat, en 

gpo en gs0 ; de impedantie 

van de omgeving. 

Bereken m.b.v. verg. 3.3,4 

gpi en gsi; de impedantie 

van de volgende laag. 

Bepaal m.b.v. verg. 3.9 

de fase dikte si uit 

di en gsi' 

Bepaal voor zowel p als s : 

u := e-2jSi gx- gi 
gx + gi 

I 

r 

Nee 

Bereken de reflectiecoëfficiënten 

r := 
gex - g20 

po x gpx + gpo 

gsx - 8so r := 
sox 8sx + gso 

p := -r I r pox sox 

ljJ • = are tan (I PI) 

ó := arg(p) 

Voor anisotrope media is deze theorie nog te verfijnen [PER.85): 

Nemen we voor elk materiaal de brekingsindices n . en n ., voor golven 
p~ s~ 

parrallel resp loodrecht op het oppervlak. De impedanties worden nu 

2 2 . 2 ) (3.14) gsi = n cos 4> • = /(n . n s~n 4> si s~ s~ 0 0 

n 
si h n 

E~ s~ 
(3. 15) gpi cos 4> 2 2 . 2 ) fH /(n . n s~n 4> 

p~ 0 0 
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t3 . 2ng .d./À of H -4njg ./À (3.16,17) 
s~ s~ ~ s~ s~ 

2 
of -4njn

2
./g .À (3.18,19) t3 2nn .d./g .À H 

p~ s~ 1 p1 p1 S1 p1 

Het getal H is een hulpconstante, die alleen afhankelijk is van de 

brekingsindices en de invalshoek van een bepaald materiaal. In plaats 

van exp(-2jt3.) 
1 

kan nu exp(H.d.) gebruikt worden. Dit bespaart 
1 1 

rekenwerk als de reflectie van een laag met steeds toenemende dikte 

berekend wordt alsof het een groot aantal dunne lagen met dezelfde 

brekingsindex zou betreffen. 
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4. Beschrijving van de roterende analysator ellipsometer 

4.1 Op_t_isch _ge~eelte 

In dit hoofdstuk wordt de opstelling beschreven, waarMee de roterende 

analysator ellipsometer gerealiseerd is 

Figuur 4.1 

De etsreactor en de roterende analysator 

ellipsometer. 

Ellipsometer: 

L Laser 

c 
p 

V 

s 

Circulair polarisatie filter 

Polarisator (sheet polariser) in rotator 

Venster (de vensters staan onder een 

vaste hoek van 68 0 met de normaal van 

het sample) 

Sample op de niet bekrachtigde electrode 

Di Diafragma 

A Analysator (sheet polariser) op motoras 

De Decoderschijf 

Dt Decoder triggerpulsen 

Da Decoder aftelpunt 

M Motor met holle as 

Det: Detector (fotodiode Eg&G:sgdlOOA) 

Reactor: 

g Aanpassingsnetwerk 

RF RF-bekrachtigde electrode. 

De gastoevoer vindt via deze poreuse 

electrode plaats 

K Kwarts ring om RF-electrode 

N Niet bekrachtigde electrode met sample. 

Dr Drukmeter 

G 

(zie fig 4.1). 

Flow : 0-100 seem; instelbaar met 

flowcontrollers 

Druk : 0.001-10 torr 

Dankzij het gebruik van een vlinderklep 

in de pompleiding (opening variabel van 

4 tot 63 mm I> zijn druk en flow 

onafhankelijk in te stellen 

Gas :CF4 Ar, H2 

RF-vermogen 1-100 w 
Frequentie 13.56 MHZ 

Diameter electrode 60 mm 

Afstand electredes 10-60 mm 

Diameter reactor : 300 mm 

Pomp : rootsblower 250 m-3/h 
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Als lichtbron wordt een gestabiliseerde 

gelijkhouden 

HeNe-laser gebruikt. De 

van de arr.plitude van twee stabilisatie berust op het 

onderling loodrecht gepolariseerde modes, door het regelen van de 

lengte van de resonator m.b.v. een piezo-electrisch kristal. Bovendien 

wordt de laser met een thermostaat op constante temperatuur gehouden, 

or~ het voorkomen van te grote correcties in de lengte van de resonator 

tegen te gaan. [KRO.Bl] 

Na de laser volgt een circulair polarisatie filter. Dit dient 

enerzijds om de uittredende bundel circulair gepolariseerd te maken, 

zodat de intensiteit van het licht na de polarisator niet te veel 

varieert met de stand van de polarisator. Anderzijds worden door dit 

filter reflecties tegen optische componenten in de lichtweg, die, als 

ze in de laser teruggestrooid worden, de stabilisatie van de laser 

kunnen verstoren, tegen~ehouden. 

De polarisator bestaat uit een sheet polariser. Hiervoor is gekozen 

vanwege de lage prijs en de beperkte eisen aan de nauwkeurigheid van 

het instrument. 

De polarisator is gemonteerd op een precisie rotator 

(afleesnauwkeurigheid 1 boogminuut). 

De analysator is ook een sheet polariser, die op de holle as van de 

(synchroon-)motor is gemonteerd. Op de zelfde as bevindt zich ook de 

decoderschijf. Dit is een plastic schijf met 128 doorzichtige strepen 

langs de omtrek op een zwarte ondergrond. De decoderschijf is een 

fotografisch negatief van een m.b.v. een computer en plotter getekend 

strepenpatroon. Op deze schijf b~vindt zich ook een langere streep, 

het zogenoemde 'aftelpunt'. Deze dient om de absolute stand van de 

decoderschijf en àus van de analysator te kunnen bepalen. De 

triggerpulsen voor de meting worden geproduceerd met een combinatie 

van een IR LED plus fotodiode. Ook het signaal van het aftelpunt wordt 

met een dergelijke combinatie gemaakt. 

Als detector wordt een fotodiode (EG&G:sgdlOOA) gebruikt, die via een 

versterkerschakeliüg spanningen tussen 0 en 10 volt afgeeft, die 

direct door de computer (AD-converter) te meten zijn. 

Zowel de laser als de motor/detector combinatie zijn d.m.v. 

micrometers instelbaar. De uitlijnprocedure om de gewenste invalshoek 

en de stand van de polarisator in te stellen is beschreven in appendix 

A. 
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4.2 Het computer systeem 

Het gebruikte computersysteem is een M68000 microprocessor, met 256 

kbyte geheugen, die werkt via een VME-bus in een Eurobus crate 

[VOS.84, NIJ.79, VER.80]. Het achtergrondgeheugen van deze computer 

wordt gevormd door een lijnverbinding met een hostcomputer (PDPll/23) 

die over twee disks beschikt. 

In de Eurobus crate bevinden zich ten behoeve van de ellipso~eter ook 

een DAS (Data Aquisition System; een 8 kanaals 12 bits AD converter), 

een pulsgenerator en een scaler. 

lijnverbinding met host-computer 

DAS (8 kanaals ADC) 

~ ~ --· ... 
~lok (10 Hz pulsen) 

c v . ., I' .. _. 
~ 

o-" 
0 • 
0 .. 

Scaler ;::_" 
"'~ (tijdmeting) 

::; 

EUROBUS crate triggersignaal 

aftelpunt signaal 
intensiteits signaal 

V ~ / 

~JÇJ 
( hoofdterminal / ~- :-:--~-~ :c.-;-

/;',,.~7".·-~ 
'-'./"/.// .'./ grafische terminal 

(gekoppeld aan hoofdterminal) 

decoder 

~~ 
decoder 

ignaal 

motor met 
analysator 

detector 

aftelpunt 

Fig 
Sch 

het 

UUY' 4.2 
ematische vooY'steLLing van 

computeY"-systeem 

Het systeem werkt normaal in de taal PEP. Dit is een op de TH 

ontwikkelde, interpreterende, pascalachtige taal [VER.Bl]. Vanuit deze 

taal zijn alle apparaten op de Eurobus direct te besturen. Alleen voor 

programma's waarvoor hoge eisen aan de snelheid gesteld worden, is er 

gebruik gemaakt van procedures die in assembler geschreven zijn. Deze 

zijn ook weer vanuit gewone PEP programma's te gebruiken. 
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4.3 De software 

4.3.1 Meting~e!_gebruik van Fourier~~l_yse 

Het verloop van een meting: 

Via de decoderschijf ontvangt de DAS per omwenteling van de analysator 

128 triggerpulsen, en wordt een aftelpuls gegenereerd. Bij het begin 

van een meting wordt bij elke triggerpuls de spanning van het 

aftelpunt signaal gemeten. Eerst wordt er gewacht tot een meting een 

resultaat geeft, dat kleiner is dan een ingestelde waarde(halve hoogte 

aftelpuls). Vervolgens wordt er gewacht totdat een ~eting een 

resultaat geeft, dat hoger is dan de ingestelde waarde. Het effect 

hiervan is dat de computer wacht op de stijgende flank van de 

aftelpuls (zie fig 4.3). Vervolgens wordt een opgegeven aantal 

metingen van de intensiteit (I(t) = g (a'cos A(t) + b'sin A(t)), met A 

de stand (hoek) van de analysator) verricht, en opgeslagen in een 

array. 

trigger 
signaal 

~~.~~·~-.•---•.-~•.-~·~ffll~•---.•--~•~~·~~~L-------------------af:elpunt s~gnaal 

Figuur 4.3 

detlctie 
aftelpunt 

De signaZen van de detectoren aZs functie van de tijd. 

Na de positieve fLank van het afteZ?unt start na enige tijd 
de meting. De dil<.ke punten geven de meetpunten aan. 

slart 
meting 

intensiteits 
signaal 

Dit aantal metingen moet een geheel veelvoud zijn van Nt, het aantal 

triggerpunten per halve omwenteling. Met een andere procedure wordt, 

uit een stuk 

sinuscoëfficiënt, 

volgens 

van 

de 

het array met 

cosinuscoëfficiënt 

een lengte Nt punten, de 

en het gemiddelde bepaald 



g 

-4.5-

Nt-I 
1/Nt * I x(i) 

i=O 

Nt-I 
a'= 1/(g*Nt) * I x(i) cos(2rri/Nt) 

i=O 

Nt-I 
b'= 1/(g*Nt) * I x(i) sin(2rri/Nt) 

i=O 

(4. I) 

(4.2) 

(4.3) 

Hierin is Nt het aantal punten van een periode (halve omwenteling),x 

het array met de metingen en a', b' eng de cos-, sin-, en gemiddelde 

component van het signaal. Deze coefficienten worden voor 

achtereenvolgende stukken array ter lengte Nt uitgerekend. Deze 

coëfficiënten kunnen afzonderlijk worden gebruikt, in het geval van 

snelle metingen of worden gemiddeld om een betere signaal 

ruisverhouding te krijge~. 

4.3.2 Correctie voor stand analysato~ 

Het tijdstip van het aftelpunt komt in het algemeen niet overeen met 

de 0-stand van de analysator. Bovendien treed er, door de traagheid 

van PEP, nog een (constante) vertraging op tussen het vinden van het 

aftelpunt en de eerste intensiteitsmeting. Hierom moeten de a' en b' 

waarden gecorrigeerd worden voor deze hoekfout. In de uitlijnstand van 

de ellipsometer (P= hoek polarisator = 0), moet het signaal er uit 

zien als (verg. 2.60): 

I(t) g(l+cos2A(t)) (4.4) 

Door het regelen van de offset is de modulatiediepte zo in te stellen. 

dat het minimum van de sinus overeenkomt met spanning 0. In dit geval 

moet gelden: 

(4.5) 

De in deze situatie gemeten waarden a' en b', kunnen nu gebruikt 

worden voor het bepalen van de waarden van a en b, zoals die nodig 
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zijn voor het berekenen van de hoeken~ en ~volgens: 

a = au a' + bu b' (4.6) 

b bu b' - au a' (4. 7) 

Hierin 

zijn 

bekend 

zijn au en bu de factoren a' en b' zoals die in de uitlijnstand 

bepaald, en a' en b' de nieuwe metingen. Als au en bu eenmaal 

zijn kan de polarisator in de meetstand gezet worden, en kan er 

gemeten worden. 

4.3.3 Blokanalyse 

Een alternatieve methode die voor het berekenen van de Fourier 

coëfficiënten a' en b' te gebruiken is, is de bloktransformatie. 

De periode van de te analyseren sinus wordt in 4 gelijke intervallen 

verdeeld. Over elk interval wordt tijdens de meting de gemiddelde 

intensiteit bepaald en opgeslagen. Hiertoe worden de 64 metingen, die 

per halve omwenteling gedaan worden in groepjes van 16 opgeteld. Per 

periode zijn zo slechts 4 in plaats van 64 geheugen plaatsen nodig. 

Uit deze 4 getallen xl t/m x4 zijn de cosinus en sinuscomponent van 

het signaal te berekenen volgens: 

g (xl+x2+x3+x4)/n (4.8) 

a'= n(xl-x2-x3+x4)/(2~n~g) (4.9) 

b'= n(xl+x2-x3-x4)/(2~n~g) (4. 10) 
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t -f-

Figuur' 4.4 

Het p1'incipe Van de sinus blok 
trunsfomatie. 

In de 1 e twee secter'en L>Or'dt 

de spanning positief genomen. 
in de J e en de 4 e sector' 

negatief. Van e~n sinus vor'mig 

signaal (boven) met de goeJe 

fr'equentie !JONt zodoende het 

gear'ceeNe o~pe.,.vlak gemeten. 

Van een cosinus functie 

(onder') die 1 sector' in fase 
Ver'schoven is t.o.v. de sinus 
is het r'esultaat 0. 

Voor' de cosinus blok 
trunsfor'matie geldt een 
analoge sitt~atie waar'bij de ·
en factor'en 1 sector' 
Ver'schoven zijn ( ,_ __ ,._ i.p.v. 

++--). Nu !JONt alleen de 
cosinus (met de goede 

fr'equentie) gemeten. 

Het principe van deze bioktransformatie, is te vergelijken met het 

gebruik van een chopper in combinatie met een fasegevoelige 

versterker. 

4.3.3.2 Mathematische beschrijving 

In deze paragraaf wordt afgeleid hoe gevoelig een bloktransformatie 

voor de frequentie w
0 

met integratietijd T=2TI/w
0 

is voor signalen met 

een frequentie w. 

FAB(w
0
,f(t)) geeft hierbij de waarde van de transformatie integraal 

(frequentie w> 
0 

van type A (blok of Fourier) voor een sinus- of 

cosinus-achtige signalen (index B) voor een functie f(t). 

sinus-blok transformatie 

De functie f(t) (hier cos(wt+~)) 

wordt vermenigvuldigd met de 

blokfunctie uit nevenstaande 

figuur, en vervolgens 

geintegreerd: 

1t-----, 

-T/2 0 
T/2 

+------1-1 
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0 
J + 

-T/2 

T/2 
j cos(wt+<j>)dt 
0 

-4/w sin 4> sin
2

(wT/4) 

( 4. I I) 

Voor fase 4> =-TI/2 (sinus functies) is dit ook te schrijven als 

Voor cosinus functies (<j> = 0) geldt FBS(w
0

,cos(wt)) 

cosinus-blok transformatie 

De functie cos(wt+<!>) wordt 

vermenigvuldigd met de 

blokfunctie uit nevenstaande 

figuur, en vervolgens 

geintegreerd. 

-T/4 
FBC(2TI/T,cos(wt+4>)) J 

-T/2 

T/4 
+ J 
-T/4 

4/w cos 4> sLn (wT/4) (1-cos(wT/4)) 

1 

-112 0 

-1 

T/2 
j cos(wt+<!>) dt 

T/4 

Voor fase 4> = 0 (cosinus) is dit ook te schrijven als 

Voor sinus functies geldt F C(w ,sin(wt)) = 0 B o 

(4. 12) 

o. (4.13) 

1(2 

(4.14) 

(4.15) 

(4. 16) 
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Voor Fourier analyse geldt: 

FFX(w0 ,cos(wt+~)) = T/2 * exp(j~) sinc(T/2 * 

+T/2 * exp(-j~) sinc(T/2 * 

(w -w)) 
0 

(w +w)) 
0 

(4. 17) 

Uit het reele en imaginare deel hiervan is de cosinus- resp. 

sinustransformatie te halen. 

In de volgende figuren zijn deze functies geschetst als functie van 

w/w 
0 

fig 4.5 

l.S 

1.0 

QS 

0 

-O.S 

0 2 3 . ' 

fig 4.6 

l.S 

1.0 

05 

0 

-O.S 

0 2 3 ' 

s 
!J/Wo 

s 
!J/Wo 

6 

6 

7 8 

7 8 

9 10 

9 10 

Figuur> 4.5 

De gevoeligheid van de sinus 
bZok troansfoT'Tr!atie met 
froequentie w0 voor> signaZen 
met froequentie w. Behalve 
froequenties in de !Juurot van w

0 

uoT'den ook oneven hogeroe 
haromonischen doorogeZaten. 

Figuur> 4.6 
De gevoeligheid van de cosinus 
bZok troansfo~tie met 
froequentie w0 voor> signaZen 
met J"roequentie w. Behalve 
froequenties in de buurot van w0 

woroden ook hogeroe haromonischen 
:met wisseZend teken! 
doorogeZaten. 
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8 9 10 

Figuur' 4.7 

De gevoeligheid van de Fou"Y"ie.,. 
cosinus 

t"Y'ansforomaties 
W VOOr' 

0 

["Y'equentie w. 

hoge"Y"e 

doo"Y"ge~aten. 

en sinus 
r>et f"Y'equentie 

signa~en met 

E"Y' WO"Y'den geen 

haroonischen 

Het belangrijkste verschil tussen blok- en Fouriertransformaties is, 

dat bij Fourier alle hogere harmonischen worden onderdrukt, en bij de 

blokanalyse alleen de even harmonischen. Oneven harmonischen van het 

signaal kunnen bij de bloktransformatie dus bijdragen aan de amplitude 

van de grondfrequentie zoals die door de transformatie wordt gegeven. 

Bloktransformatie is dus gevoeliger voor niet lineariteiten in de 

versterking die leiden tot hogere harmonischen. Bij de halve 

grondfrequentie (in ons geval 50 Hz!) is er ook verschil in 

gevoeligheid tussen Fourier en blok, maar dit is minder drastisch. In 

de practijk wordt het signaal een aantal (nm) halve omwentelingen 

direct achter elkaar gemeten. Als over deze perioden gemiddeld wordt, 

zijn de fasen van de stoorspanningen gecorreleerd. De transformatie 

wordt dan: 

nm-1 
1/nm L 

i=O 
cos(2nwi/w) FXX(w ,cos(wt+~)) (4.18) 

0 0 

Met Fxx een van de blok of Fourier transformaties. Het effect hiervan 

is, dat in de gevoeligheidscurven (fig 4.5,6,7) nulpunten optreden 

voor frequenties 

w kw /nm 
0 

(4.19) 

met k geheel, en geen geheel veelvoud van nm. Middelen over meer 

omwentelingen leidt dus tot steeds meer nulpunten in de 

gevoeligheidscurve, zodat er dus meer ruis wordt weggefilterd (fig 

4.8,9,10). 
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Figuur 4.8 

De gevoeZigneid van de cosimts 

bZok t~nsforomatie aZs er over 
8 achteroeenvoZgende peroioden 
wordt ger.riddeZd. De pieken 
r,JQMen sma.Z Zero en er ontstaan 
meer nuLpunten. De oneven 
hogeroe haT'I7!onisc;zen woroden 

echter nog steeds doorgeLaten. 

Figuur 4.9 
De gevoeZigheid van de cosinus 
bLok ';roansforomatie aLs er over 
250 achtereenvoLgende peroioden 

gemiddeZd wordt. In de figuur 
staat de absoLute Luarode 
LogaritMisch uit. De zwarte 
gebieden in de figuur zi;n 

ontstaan door het grote aantaZ 
nuLpunten in àe 
gevoeZigheidscurove. De oneven 
hogeroe haT'171onishen woroden nog 
steeds doorogeZaten. 

Figuur 4.10 
De gevoeZigheid van de Fouroiero 
(cos) t~nsforomatie aLs er 
over 250 achtereenvoLgende 
perioden gemiddeZd WOT'<lt. Deze 
curve Ligt voo~L bij de 
hogeroe froequentiec Lager dan 

bij de bZokt~nsforomatie. 

!fig.4.9) 

Bij vaak middelen blijft als enige nadeel van de bloktransformatie 

t.o.v. Fourier over, dat de oneven hogere harmonischen niet worden 

onderdrukt. Ook is door het iets grotere oppervlak van de 

gevoeligheidscurve van de bloktransformaties de maximaal te halen 

signaalruisverhouding bij bloktransformaties iets lager dan bij het 
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gebruik van Fouriertransformatie. 

Wel kan de bloktransformatie stukken sneller zijn, en daardoor tijd 

overlaten voor meer metingen, die deze slechtere signaalruisverhouding 

weer goed maken. 

4.3.3.3 Me~tprocedure bij blokanalyse 

Voor de meeste metingen is gebruik gemaakt van de bloktransformatie. 

De meetprocedure wordt nu als volgt: 

De triggering op het aftelpunt is indentiek aan de beschrijving zoals 

die in hoofdstuk 4.3.1 voor Fourieranalyse is gegeven. Bij het meten 

echter worden de metingen niet in afzonderlijke array plaatsen 

opgeslagen, maar worden per 16 stuks direct opgeteld in een array 

plaats. Voor een meting die nm halve omwentelingen duurt is zodoende 

een array met 4*nm elementen nodig. Nadat het array gevuld is met 

metingen, kan van dit array naar keuze een gemiddelde meting of tot nm 

afzonderlijke metingen gemaakt worden door het optellen van de 

getallen in het array. Van de gemiddelden kunnnen dan a' en b' waarden 

bepaald worden. Met de transformatie verg.4.6,7 zijn deze waarden om 

te rekenen naar a en b waarden, en vervolgens naar~ en~-

De procedure die dit middelen uitvoert is zo snel, dat binnen l 

omwenteling 250 punten behandeld kunnen worden. 
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5. Resultaten 

5.1 Inleiding 

Het doel van de bouw van de ellipsometer was het meten van de 

etssnelheid tijdens het plasma-etsen. Door de ellipsometer worden in 

eerste instantie de ellipsometrische hoeken ~ en ~ gemeten. De 

interpretatie van de veranderende getalparen (~,~) naar de laagdikte 

is echter sterk afhankelijk van het model dat gehanteerd wordt. Daarom 

wordt dit hoofdstuk als volgt ingedeeld: 

Allereerst wordt behandeld hoe uit de metingen een definitieve 

~~-curve en een laagdikteverloop als functie van de tijd geconstrueerd 

wordt (paragraaf 5.2). 

Vervolgens worden enkele metingen besproken die gedaan zijn aan 

diverse etsende systemen. Hierbij wordt ingegaan op het verloop van de 

~~-cu~ve bij resp. 'nat' etsen (met HF), plasma-etsen met de waferop 

de niet bekrachtigde electrode en plasma-etsen met de wafer op de 

RF-bekrachtigde electrode. Naast de gemeten ~w-curves worden ook 

enkele modellen besproken waarmee de ~w-·curves verklaard kunnen 

worden. Op enkele plaatsen wordt ook een laagdikte interpretatie van 

de gemeten ~w-curve gegeven (paragraaf 5.3 en 5.4). 

Tenslotte worden de etssnelheden gepresenteerd zoals die berekend zijn 

uit metingen waarbij het vermogen de druk en de flow gevarieerd 

werden. 

5.2 Interpretatie grafieken 

5.2.1 ~p-plaatjes 

Omdat de door ons gebruikte ellipsometer van ~ alleen de cos meet 

(verg. 2.56, 57, 58), is het niet mogelijk uit de metingen verschil te 

maken tussen ~ en 360°-~ (fig 5.1). Om toch een duidelijk beeld te 

krijgen zijn de ~w-plaatjes in dit hoofdstuk zodanig geplot dat er een 

gesloten eivormige figuur ontstaat (fig.5.2; zie ook fig.3.4). Omdat 

bij etsen de figuur rechtsom (met de klok mee) doorlopen moet worden 

is in gebieden met (als functie van de tijd) toenemende ~ in plaats 

van ~ 360°-~ uitgezet. In gebieden met afnemende ~is ~ongewijzigd. 

De heen en weer gaande curve wordt nu als een eivormige (soms spiraal 

achtige) curve geplot. 
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2 3 

Figuur 5.1 

t. a~s functie van de re~atieve 

~aagdikte dl À" 

Berekende curve voor 

n(Si.' 3.88 -· 0.059j 

n(Si02) = 1.48 

Inva~ehoeK. 68 ° 
De ondercte ileZft (getrokken 

lijn, geeft de t:. zoaZe die 
door de RA eZ~ipsometer 

gemeten wordt. De streepZijn 

geeft het werkelijke verZoop. 

Tijdens het eteen wordt deze 
figuur van rechte naar Zinke 

doorlopen. (zie ook fig. 5.2 

en 5.3 

3 6 0° 
.-------------------------------------------~ Figuur 5.2 

------- --------.,. ---
' 

\ 

I 
I 

00;-------r-----~------~----~~----~------~-----,-------r----~ 

Berekende t:.ljl-curve voor' een 

etsproces met 

n(Si! = 3.88 -· 0.059j 
n(Si02) 1.48 

Invalshoek 68 o 

De onderste helft van de curve 
volJt direct uit de meting. De 

bovenste helft (streeplijn) ie 

ontstaan door omklappen van de 

figuur t:. c360 9-t:.). 

De pijZ ·geeft de richting aan 

waarin de .figuur tijdene het 

eteen doorlopen wordt. 
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5.2.2 Laagdikte 

6 en ~ zijn periodiek als functie van de laagdikte (fig.5.l, 3), met 

een periode 

<P =68' zie 
0 

1 * * A (À =À/(4nn. cos <P ) = 274 nm voor À=632.8 nm, n=l.S, 
0 

verg.3.9 en 3.11) .. Daarom is het niet mogelijk uit een 

meting van 6 en ~ de absolute laagdikte te halen. Omdat van 6 alleen 

de cos bepaald is, is het teken van de verandering van de laagdikte 

ook niet zonder meer vast te stellen. 

90°~-------------------------------------------r Figuur 5.3 

Ijl en a al.s functie van de 

relatieve Zaagdikte d/À ". 
Berekende aurve voor 

n(Si) = 3.88- 0.059j 

n(Sio2J = 1.48 

InvaLshoek 68° 

omdat Ijl en a (a=cos2tjl) veeL 

op elkaar Lijken en omdat a 

0 direct uit de metingen volgt 

\ 

\\ 11 \ 
Va \ 
~ 

oo~------T------,------~------,-------r------;-·1 
0 0,5 2 3 

a wordt de a gebruikt voor de 

bepaling van ds laagdikte. 

Uit een tabel met a-waarden (a=-cos2~) als functie van de dikte 

(kromme rechts-boven in figuur 5.4) is wel een relatieve dikte (d') te 

bepalen, zoals door figuur 5.4 wordt geillustreerd. 
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"' 1)7 150 

r.1d bl ~·12 

Voor de werkelijke dikte (d) geldt: 

d * k). + d' 

Figuur> 5.4 

Cunstr>uctie var. de ~aagdikte 

uit de a-waaT'dcn. De figuur> 
r>echtsbover. i~ een ha~ve 

per>iode van de a-~aagdikte 

CUT'Ve. 

n!Si) J.38- 0.059j 
n!Si02) :.:. 1.48 

Inva~shoek 68° 
Voor> het bepa~en van de 
/,Jer>kûijke ~aagdikte moet de 
dr>iehoek CUT'Ve nog ooT'den 
omgevoT'm(l tot een continu 
da~ende Zijn, doo"l' de 
stijgende flanken om te 
klappen en bij de Zaagdii<.te 

geheel aantal maZen 
.. 

een À op 
te tellen. 

(5. I) 

met k een geheel getal. Voor de geplette laagdikte is verg.S.l zo 

toegepast dat een continu dalende laagdikte ontstaat. Binnen een halve 

periode ( Àf2} is hierbij steeds de zelfde correctie toegepast. De 

geplette laagdikte kan een aantal malen * À van de echte waarde 

afwijken. Deze bepaling van de laagdikte is zeer afhankelijk van de 

bij het maken van de referentie tabel gebruikte brekingsindices. Ook 

een etsproces dat extra lagen op of in het preparaat introduceert, 

leidt tot een afwijkende relatie tussen 6, ~ en de laagdikte. In dit 

geval is de gebruikte laagdikte bepaling onbetrouwbaar. 
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5.3 'Nat'-etsen 

Om de ellipsometer uit te proberen is allereerst een stukje wafer met 

oxidelaag geetst boven een bakje met HF-oplossing. Het resultaat van 

àeze meting is, samen met een berekende curve, te zien in figuur 5.5. 

300°~----------------------------------------------------, 

• • • • 
• 
• • • • 

90" 

Figuur' 5.5 

Etsen met 40~ HF oplossing 
onder' het monster'. 

De stippelZijn geeft de 
t.ljl-aurve voo1' 
n(Si) = 3.88- 0.059j 
n(Si02) = 1.48 
Invalshoek 68° 

Het eerste stuk van de meting verliep zoals verwacht. Na ongeveer 100 

nm geetst te hebben ontstond er echter een afwijking (traject 2-3). 

Deze is onder andere te verklaren met een waterfilm die zich op het 

oppervlak afzet. 

(5. 2) 

Het traject van punt 1 naar punt 2 in figuur 5.5 duurde ongeveer 2 

minuten, en kwam overeen met een laagdikte van 100 a 200 nm. De 

etssnelheid was dus ongeveer 1 nm per seconde. De grote fouten aan het 

einde van de meting (traject 3-4) zijn ontstaan, doordat het preparaat 

een dof uiterlijk kreeg ('beslagen' door het water dat in reactie 5.2 

ontstaat), en de laserbundel diffuus reflecteerde. Hierdoor nam de 

intensiteit op de detector sterk af. 
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5.4 Plasma etsen 

5.4.1 Wafer op aardelectrode 

In de eerste opstelling bevond de te etsen Si-wafer zich op een 

zwevende electrode, die geaard kon worden. Hiertegenover bevond zich 

de RF bekrachtigde electrode. Deze was van gesinterd aluminium. Door 

deze poreuze electrode werden de etsgassen toegevoerd. 

Bij de eerste meting is het effect van het gebruikte etsgas 

onderzocht. De ~w-curve volgt in goede benadering de verwachtte kromme 

(fig.5.6) 

100~------------------------------------------------~ 

.. 

9SO 

A 

.. 
• ••• • • referentie 

curve 

Figuur 5.6 

Etsen met diverse plasma 

samenste Zl ingen 

zie ook fig.5.7 

Referentie curve· 

n(Sij · 3.88- 0.059j 

n(Si02J 1.48 

Invalshoek 6 8° 

In de dikte interpretatie van figuur 5.7 is te zien dat zuiver Ar 

etst. Bijmengen van CF4 leidt tot depositie. Ook zuiver CF4 lijkt te 

deponeren. Bij aarding van de electrode met de wafer stopt deze 

depositie. Zuiver Ar geeft in deze situatie weer een etsreactie, met 

een etssnelheid die hoger ligt dan in het geval van de zwevende 

electrode. In figuur 5.7 is ook nog het effect op de meting van het 

aanschakelen van het plasma en het beluchten van de reactor te zien. 
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laagdikte 
(~m\ 

1.435 

1.430 

2 

0 
Tijd (s) 
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h.t 

400 SOü 

Figuw' 5. 7 

Laagdikte aZs functie van c1e 

ti;7d van de meting uit jiguuY' 

5.6 

Bij ae cuY'Ve staan àe 

verondeY'ingen aan het pZasrrr:z 

aangegeven. 

Een plasma met H2 + CF4 leidde wel tot etsen (fig.5.8). In figuur 5.9 

is een dikte interpretatie van deze meting gegeven. Hieruit valt een 

maximale etssnelheid van 0,1 nm/s te af te leiden. Bij een meting met 

zuiver Ar als etsgas werd in 7 uur iets meer dan 1 ei weggeetst. Dit 

is te interpreteren als een etssnelheid tussen 10 en 20 pm/s. 

36if~--------------------------------------------------ï 

...... ··· · · · referentie curve 

· · · referentie aurve 2 

~-:-::-: ... -:-:-:: ... ~ .... -......................... ~-===~====-L ..... . ... 

FiquuY' 5.8 

Etsen met H2 en CF4 

flow 2*90 sccr,, 

dY'uk 0.05 tOY'Y' 

vel"mogen 50 W 

RefeY'e,ztiecuY'Ve 1 

niSiJ ~ J.áO - 0.059j 

n(Si02) = 1.46 

Invalshoek 68° 

RefeY'entiecUY'Ve 2 

niSiJ = 3.88- 0.059j 

n( Si02) = 1. 48 

Invalshoek 68° 

TotaZe meettijd 6000 s. 
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1.6~------------------------------------------------------~ 

1.5 

1.4 

laagdikte 

(llm) 
1.3 

1.2 

1.1 

Figuur 5.9 

0 1000 

Laagdikte bij de meting van 

figuur 5.8 

De ctreepLijn in de figuur 
komt overeen met een 

I m:zrirra.Ze) etssne Zheid van 0, 1 

7U•1/S 

Tijdens de meting ziJn de 

drukken en fZows gevarieerd om 

een grote etssnelheid te 
zoeken. 

2000 3000 

Tijd (s) 

' " 

4000 5000 6000 
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5.4.2.1 Wafer op RF electrode 

Om de etssnelheid te vergroten, is daarna de opstelling gewijzigd. De 

vroegere RF electrode wordt nu geaard, maar wordt nog wel gebruikt 

voor de gastoevoer. De wafer is nu op een nieuwe electrode gemonteerd, 

die RF bekrachtigd wordt. Het voordeel van deze configuratie is, dat 

al het RF vermogen nu door de wafer gaat. Bij alle onderstaande 

metingen is, tenzij anders vermeld geetst met een mengsel dat uit 

gelijke delen Ar en CF4 bestond. 

In deze configuratie bleek een mengsel van CF4 en Ar wel goed te 

etsen. Figuur 5.10 toont het eerste stuk (280nm) van deze meting, 

samen met een gefitte curve 

360° ------------------------------------------------------1 

! 

--=::::::=========:===7';" .. =---.----::~>··{ 

Figuur> 5.10 

Etsmeting met CF4 en AR 
[Zou 2•50 seem 

drouk 0. 06 to7'1' 

ve.,.,.10gen 50 11 

+r>efer>entieeur>ve 

n(Si) = 3.50 - 0.059j 

n(Si02) = 1.46 

Ir.vaLehoek 68° 
GepZotte meting duu7'de 260 s. 

In figuur 5.11 en 5.12 zijn van deze meting de ~ en de laagdikte als 

functie van de tijd gegeven. 
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0 500 Tijd (s) 1000 1500 

Figuur> 5.11 

, - tijd--~ur>ve voor> de totale 
meting uit figuur> 5.IC 

J.S-r-------------------------------------------------------4 Figuur> 5.12 

1.0 

laagdikte 

( l.lffi) 

0.5 

0 500 Tijd (s) 1000 1500 

De laagdikte van de meting uit 

figuur> 5.10 
De str>eevlijn in de figuur> 

heeft een r>i~htingvcoeffi~ient 
van 1. 05 nn/s. 
Omdat de amplitude van de . 

steeds kleiner> uor>dt !figuur> 
5.11) wor>dt de dikte 

inter>pr>etatie die hiemee 
geen r>ekening houdt. steeds 

minder> goed. 

De etssnelheid is nu ruim 1 nm/s. Doordat de ~ steeds minder variatie 

vertoont (vergelijk figuur 5.11 met 5.3) ontstaan er, vooral aan het 

einde van de meting, fouten in de dikte interpretatie. Dit is te 
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wijten aan een te primitief model dat voor het etsproces gebruikt is 

(figuur 5.13). 

Oxidelaag 

Si02 n = 1.48 

Figuur> 5.1J 

Eenvoudig etsmodeL 

Subst~t met 1 Laag 

Het eenvoudigste model van het etsproces bestaat uit een Si substraat 

met daarop een laag Si02, die door het etsen i~ de loop van het proces 

dunner wordt. Het resultaat van dit model is een 'ei' (referentie 

curve 2 in figuur 5.8 of figuur 3.4) dat tijdens het etsen meerdere 

malen wordt doorlopen. Een 'ei' komt overeen met een dikte van 274 nm. 

In figuur 5.10 is een berekende curve te zien die gemaakt is met 

bovenstaand model met andere brekingsindices. De brekingsindex van Si 

en Si02 zijn hierbij resp. 10 en 1.3 % lager genomen dan de 

literatuurwaarde. Deze aanpassing blijkt ook in figuur 5.8 (referentie 

curve 1) goed te voldoen. 
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5.4.2.2 Afwijkende vormen 

Dat het eenvoudige etsmodel uit fig 5.13 niet voldoet blijkt behalve 

uit figuur 5.11 ook uit figuur 5~14 die de volledige ~~-curve uit 

figuur 5.10 toont. Na ongeveer 3 'eieren' (d.w.z. 820 nm geetst) 

begint de curve van zijn verwachte baan af te wijken. 

360°,-------------------~,----------------------------------~.-, 
Figuur 5.14 ;'' :·· 

I 
I 

I 
I 

l 

.. 

•• 
·~ 

VoLLedige meting uit figuur 

5.10 
Na J 'eieren' krijgt de curve 

een afwijkend verloop. 

Een verfijning van het eerste model, die bestaat uit het aannemen van 

een overgangsgebied tussen substraat en laag, waarin de brekingsindex 

verloopt (fig 5.15), leidt tot een ~~-curve (fig.5.16) die, vooral wat 

het eindgedrag betreft, overeenkomst vertoont met figuur 5.17. 

SiOn n = 1.48 
L. 

7 7 7 7 
Tussenlaag 

1 1.48 2 

n ) 
3.88 

Figuur 5.15 
ModeL met een tussenLaaa met 
verLopende brekingsinde= 
De bijbehorende t.ljr-curve staat 

in fig 5.16 



-5.13-

Figu!.lr 5.16 

.. 'ïg<A.~Y' ~. 1 b 

VeT'JeZ (:=.:_ di: ze ~urove :;o} ~er 

i1e t eindgedr>ag ;;a>: ;Ï<J. ~. H 

Het verschil tussen deze twee figuren (5.14 en 5.16) is mogelijk te 

verklaren door aan te nemen dat het bovengenoemde overgangsgebied pas 

tijdens het etsen ontstaat. Het begin van de meting is dan 'normaal' 

(fig 5.10) en na enige tijd gaat de curve over in die van figuur 5.16. 

Het verloop van de ~~-curve kan echter ook een ander eindgedrag 

vertonen zoals te zien in figuur 5.17. 

360° __________________________________________________ 1 

Fif{Uur 5. 1 7 

Etsmetir:a met verachiHende 

[ZOl.!B 

flow (Ar ··· CF4! 2•1 10. 100, 

50. 20, 50i accm 

druk 0.05 to"M" 

50 wtt 
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Ook deze curve is in principe te fitten door een brekingsindex van àe 

laag aan te nemen die als functie van de tijd en de laagdikte 

veranderto 

Het is ook mogelijk dat er o~ de Si02-laag een toplaag ontstaat met 

een afwijkende brekingsindex. Deze laag kan gevormd worden door 

oppervlaktebeschadiging van de Si02-laag of door adsorptie van 

(kraakproducten van) het etsgas (fig 5ol8). 

-Toplaag 

Oxidelaag 
Siü

2 
n = !. 48 

%{:?r?Y7/7 #. 
/Si n = 3.88 - 0.059J' 

///// /////~ 

Opmerking 

Figuur' 5.18 

ModeL met een topZaag met een 

af<Jijkende CT'akinasinde::. 

De ze Zaag i<an gevornri w...den 

door' oppeT'VLak.tebeschadiging 

van de Si02-Laag of door' 

adsoT'ptie van :km.ak.pT'odukten 

van) het etsgas. 

De ~w-curve van een model is ook afhankelijk van de gebruikte 

invalshoek. Dit is te zien in figuur 5ol9 die het effect toont van een 

variatie van + 2° in de invalshoek. 

360°,_-----------------------------------------------------y 

2 71f. 

F~f]UU'Y' 5.19 

'Eierc~i 1 
V001' 

• • 7 ~ • 
vers~r.t ....... cr~c 

invaZ~'zoek.en 

Invc.Zchoek var. èin,.e>: naar' 

b~•it~n 66. 67 CB, è9 ~ 70 °. 
n!Si! - 3.88- O.Ct9j 

>!iSiO::! J..;f 

re è~:ar-.3streep~~. .. cs ~t.lal~ b-!..' 

e.?r. Za.a:~.iikte die (,rereé'l_;.:_._;,.,..t 

,-;e: 5 eierer;. ~e."'.·t:ter. !.:-::.*· 68:;. 

Uit het t'eT'Loop va" ,ie?.e 

streepjes aZ:; functie var. ëe 

invalsl,o.:k is bij ,.,. ... zti-a•:gZe 

d ZipsometT'ie de absc'l~<te 

laagdikte te bepalen. 
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In het alge~een zal er een combinatie van bovengenoe~de, en nog vele 

andere processen kunnen plaatsvinden. 

Het is weliswaar mogelijk om door de gemeten ~~-curve een goed 

'fittende' modelcurve aan te passen, maar daarvoor zijn verdere, meer 

geisoleerde experimenten vereist die het mogelijk maken een 

verantwoorde keuze te doen uit de genoemde modellen. 

360°~------------------------------------------------------, 

l 

oo~r-----~----~----------~----~----~----~~----r---~ 

Figuur' :...20 

Het laatste stu~ var. ee~ 

meti>zg. 

Bi,i de pijl r.>e>'d arlee'< met A>' 

doo>'geetst. Ook. voo>' die tijë. 

is e>' al een rlotselinge 

ve>"ande>'ing in de ~u,.ve 

opget>'eden. 

Flow 2 50 s~~r.· A>' Cf.:) 

D>'UK 0,05 tO>'>' 

Vel"T:logen >'es;;. 5C 2C lC, 5. 4C 

en 20 W. 

Alleen de laatste Meti>:g met 

de laatste twee Ve>"moger.s is 

geplot. 

Nadat er ongeveer de verwachte laagdikte is weggeetst ontstaat er een 

plotselinge verandering in de ~w-curve. Figuur 5.20 geeft hiervan een 

duidelijk voorbeeld. Door tijdens het etsen ~ en ~ te plotten kan deze 

verandering mogelijk gebruikt worden om het eindpunt (Si02-laag 

weggeetst) te bepalen. 

Na het etsen is op de geetste wafer een dof witte aanslag te zien. 

Deze laag lost niet op in 40\ HF en is redelijk krasbestendig. 

Ook na 'etsen' met zuiver argon had de wafer een dof wit uiterlijk. De 

6w-curve wijkt bij dit 'argon etsen' ook al snel af van zijn verwachte 

verloop. Alleen de eerste tientallen nm lijken normaal te verlopen. 

Daarna verandert het ellipsogram maar erg langzaam. Oe totale 

'ets'tijd van de meting uit figuur 5.21 bedraagt 9 uur! 
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360°,--------------------------------------------------------r 

referentie curve I 

. referentie curve 2 

: . 
. . . 

·. . 

5.5 Etssnelheden 

Fiquur [. L"2 

'Etserz 1 ~et argCJ! 

flo:.: 50 CCC'"' 

d,.uk 0.05 to,.,. 

T'efe,.entiecu,.ve 1 

"'si; .. J.5o- o.asaj 
n! Si02 = 1. 4è 

Invalshoek 68° 

,.efe,.er:ticc:<,.Vt? 2 

niSiJ ~ 3.8J .. 0.:5JJ 

n:sio;;J · 1. 48 

Invalshock 68° 

Totale etstijd 9 uu,. . 

Voor de eerste meting met HF was de etssnelheid ongeveer l nrn/s. 

In de opstelling met de wafer op de aardelectrode is een maximale 

etssnelheid van 0,1 nm/s gemeten bij een mengsel van H2 en CF4. Met Ar 

lag de snelheid op gemiddeld 20 pm/s. 

In de opstelling met de wafer op de RF-electrode is de etssnelheid 

bepaald als functie van vermogen, druk en flow. Dit is gebeurd met een 

mengsel dat uit gelijke delen Ar en CF4 bestond. 

Figuur 5.22 toont het effect van het toegevoerde vermogen. De toename 

van de etssnelheid bij toenemend vermogen is te verklaren met een 

toenemende electrenen dichtheid zoals die door [BIS.85l gemeten is. 
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50 

Figuur 5.22 
De etssnelheid als functie ~n 

het vef'nO!Jen. 
Flou 2•50 seem (Ar· CF4J 
Druk 0, 05 to,.... 

In figuur 5.23 staat de etssr.elheid als functie van de druk. Het 

maximun van de etssnelheid bij een druk tussen de 0.1 en 0.2 torr valt 

samen met een maximum in de electrenendichtheid {en de F concentratie) 

zoals dat door [BIS.85] gemeten is. 

1.2 

1.0 

0.8 
etssnelheid 

0.6 

(nm/s) 
0.4 

0.2 

0 

0 0. I 0. 2 

Druk (torr) 

0.5 

Figuur 5.23 

De etssnelheid ale functie van 
de d!"LLk. 
nou 2·'50 seem !A,., CF4J 
Vemogen 50 W 

Figuur 5.24 toont het resultaat van een meting waarbij de flow 

gevarieerd werd. De daling van de etssnelheid bij toenemende flow is 

mogelijk te verklaren met een verkorting van de verblijftijd van de 

reactieve deeltjes in de reactor bij toenemende pompsnelheid. 
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1.0 
Figuur 5.24 

De etssnelheid aZs functie van 

de fZow. 

0.8 
etssnelheid 

Druk 0. 0~ taM' 

Vermogen 50 W 

0.6 
( nm/ s) 

0.4 

0.2 

0 

0 10 20 

Flow 

50 

(seem) 

100 

Bovenstaande etssnelheden zijn bepaald door de tijd te meten die nodig 

was 

1/1). 

om 

Dit 

een half 'ei' te doorlo~en (tijd tussen minimum en maximum van 
~ 

komt overeen met een geetste laagdikte À /2 (=137 nm). Uit de 

tijdsafgeleide van de laagdikteinterpretatie is ook een etssnelheid te 

halen, maar deze lijkt vooral aan het einde van de meting erg 

onbetrouwbaar. In de appendix worden de op verschillende manieren 

bepaalde etssnelheden vergeleken. Voor een betrouwbare bepaling van de 

etssnelheid is het beter om voor elke meetconditie van een nieuwe 

wafer uit te gaan omdat dan de etssnelheid beter te interpreteren is. 



-5.19-

5.6 Polarisatie modulatie ellipsomete~-

5. 6.1 Inleiding_ 

Op de Ecole Polytechnique te Parijs wordt een polarisatie modulatie 

ellipsometer (PME) gebruikt voor het verrichten van metingen tijdens 

de depositie van Si op een kwarts substraat. 

W• .so Khz 256W 

os c i lla to 1'\--;----t-----1 

Figw:a• 5. 25 

Schematische voo~steZZing van 

de PME. 

Voo~ een toeZichting van het 
data- aquisitiesysteem zie 

[DRE.82) 

Als onderdeel van deze afstudeerperiode heb ik gedurende een maand een 

bezoek gebracht aan deze Ecole Polytechnique. Tijdens dit bezoek heb 

ik geholpen de ellipsometer, die al gebruikt was voor metingen van 

depositie door een multipcol plasma, weer op te bouwen voor metingen 

aan depositie door een RF plasma. Voor een uitgebreide beschrijving 

van deze ellipsometer zie [DRE.82]. In hoofdstuk 8 zullen dePMEen de 

RAE (roterende analysator ellipsometer) worden vergeleken wat betreft 

onder andere prestaties en prijs. 

De volgende figuren tonen metingen zoals die eerder met deze 

ellipsometer zijn verricht. 



-5.20-

5.6.2 Tijds?pgeloste metingen 

~r----,------------------~~--------~ 

~) 
+ + 

60 

0 
2 10 14 18 22 26 30 

'I' 1° I 

0 

~ 340 

T= 300"C 
300 100s 

+,---......+ 

260 

22 

180 

140 

100 
2 6 10 14 18 22 26 30 

'I' 1° I 

Figuu.,. 5.2î 

6~-curve voo.,. de depositie van 
Si bij 70 °e gemeten bij een 
golflengte van 550 nm. 
PZasmaeondities· 
Ptot: 56 mPa 
PSiH4: 45 mPa 
EZee. ene.,.gie 60 eV 
floi.J 6.9 seem 
meetinte~l 0.84 s 
[PER.81J 

Figuu.,. 5. 27 
t>>jl-aurve voo.,. de depositie van 
Si bij 300 °e. gemeten bij een 
goZfï-engte van 550 M. 

PZasmacomndities 
Ptot : 22.6 mPa 
PSiH4 18.6 mPa 
EZee. ens...gis 60 eV 
fï-O!J 19.3 seem 
meetinte~Z 0.84 e 
[PER.81] 

Figuur 5.26 en 5.27 tonen een karakteristiek plaatje voor Si 

depositie. Figuur 5.26, die bij lage temperatuur is opgenonen, toont 

een veel langzamere convergentie dan figuur 5.27 die bij een hogere 

temperatuur is gemaakt. Er moeten meer omwentelingen van de spiraal 

worden doorlopen voordat convergentie bereikt is. Hieruit valt te 

concluderen, dat de laag die bij hoge temperatuur is opgebracht een 

grotere absorptie voor de gebruikte golflengte heeft. Het startpunt 

van de kromme ligt op ~ = 360°, ~ = 22°. Dit komt overeen met het 

gebruikte kwarts substraat, dat onder een hoek van 70° bekeken wordt. 

Uit het convergentiepunt van de spiraal is de brekingsindex van de 

laag te berekenen (verg 3.8). In dit eindpunt is de absorptie van de 
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laag namelijk zo groot, dat er geen effecten van het substraat meer 

waarneembaar zijn. 

aSi:H / Si02 3SII Al 

348 s ... 

388 

Piflllli.Z'~.28 . 

6~ gemeten tiJdens de 
d.po•itw van Si r.1et een 
1melheid van 1.2 nr.v's 

golflengte 3~0 nm 
meetinte~Z 5 me 

De krouiejee etaan om ds 0. 5 e 
{DRE.82] 

l 268 T 
A 

228 

Figuur 5.28 geeft een indruk van de meetnauwkeurigheid bij metingen 

met een intervaltijd van 5 ms. Met dit type ellipsometer is in 

principe veel sneller te meten, maar in deze uitvoering wordt er over 

256 perioden gemiddeld, om de beperkte 8-bits nauwkeurigheid van de 

ADC goed te maken. 

5.6.3 s~~~troscopische metingen 

Nadat een sample gedeponeerd is, kan er met deze ellipsometer een 

golflengtescan gemaakt worden. Hieruit is de brekingsindex en de 

absorptie van de gedeponeerde laag te bepalen als functie van de 

golf lengte. 
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~,---------------------------~ 

-lOL_ __ J---~---L---+--~----~--~--~ 
2 3 4 5 6 

h\· (eVl 

FiguUI" 5. 29 

Meting van de diël.ectrische 

constante c = c
1 

+ jc
2 

van een gedeponeerde Si ~aag 

zoa'La in figuur 5. 25 

l_PER. 81] 

De slingeringen links in de figuur (lage energie; grote golflengte), 

zijn ontstaan doordat de absorptie voor deze golflengten niet groot 

genoeg is o~ alle effecten van het substraat te onderdrukken. Met 

andere woorden voor grote golflengten heeft de spiraal uit fig 5.26 

zijn eindpunt nog niet bereikt. Reflecties tegen het kwarts substraat 

worden nu geinterpreteerd als variaties in de brekingsindex van de 

laag. 
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6. Fouten theorie 

6.1 Signaalverwerking 

6.1.1 Ruisfouten 

Het te ~eten signaal ziet er uit als 

I(t) = g + C cos 2A(t) + S sin 2A(t) (6. I) 

Voor de berekening van de hoeken ~ en ~ zijn de genormaliseerde 

waarden 

a C/g en b S/g nodig. Per halve omwenteling van de analysator 

wordt de intensiteit Nt maal ~emeten (in onze opstelling geldt: 

Nt=64). Deze meetwaarden worden in groepjes van Nt/4 punten opgeteld. 

Per halve omwenteling worden er dus netto 4 geintegreerde 

intensiteiten gemeten. Uit deze getallen wordt met verg.4.6,7 de 

waarde van a en b berekend. Effectief zijn a en b nu samengesteld uit 

Nt/2 metingen. Een signaal-ruis verhouding S/R in het te meten signaal 

leidt tot een signaal-ruis verhouding in de waarden van a en b van 

/(Nt/2)*5/R. 

In de practijk worden a en b bepaald uit het gemiddelde van nm halve 

omwentelingen van de analysator. De uiteindelijke ruisfout in a en b 

is dan (absolute waarde van a en b is ongeveer 1): 

1/((S/R)~I(Nt~nm/2)) (6.2) 

Het signaal wordt gemeten met een 12-bits AD-converter. Omdat de 

hoogte van het gemiddelde signaal hoogstens op de helft van het bereik 

van de AD mag komen, is de maximale S/R van een meting met deze AD 

211 =2048. Als het signaal niet het hele bereik van de AD gebruikt, 

wordt deze S/R verhouding kleiner. De gevoeligheid van de AD is 2,5 mV 

(lbit). Voor de signaal grootte geldt in ons geval meestal dat de ruis 

bijdrage van het signaal zelf groter is dan de ruis die ontstaat door 

bitfouten in de AD. 

Uit metingen met Nt=64 en nm=20 volgt een ruis in de a en b waarden 

van 0.001. Terugrekenen naar het oorspronkelijke signaal geeft een S/R 

verhouding van 40. 
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Behalve èoor ruis 

systematische fouten. 
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verstoord door wordt het signaal ook nog 

De meest belangrijke fout 

geeft de versterker nog 

is de offset: Bij 

een (positieve of 

negatieve) 

onderbroken 

spanning door aan de 

laserbundel nog licht 

AD-converter. Ook komt er bij 

op de detector van de omgeving of 

door emissie van het plasma, dat zich in de lichtweg bevindt. Indien 

voor deze extra oe component in het signaal niet of niet volèoende 

gecorrigeerd wordt, leidt àit tot relatieve fouten in a en b. Een 1% 

te hoge oe component leidt tot een 1% te lage waarde van a en b. 

De offset is in de instelfase op nul af te regelen, maar als er daarna 

iets verandert in de strooilichtsituatie, of als de versterker niet 

voldoende stabiel is, kan hij gedurende de meting verlopen. Een ander 

effect dat tot fouten leidt die vergelijkbaar zijn met offsetfouten, 

is het niet vlak zijn van de frequentiekarakteristiek van de 

versterker. Als èe versterking voor oe en 100Hz niet binnen 5*10-
4 

gelijk is ontstaan hierdoor meetbare (groter dan 1 bit van de AD) 

fouten. 

6.1.3 Reproducer~nde fouten 

Een andere soort fouten wordt gevormd door storingen die altijd bij de 

zelfde stand van de analysator optreden. Dit kunnen fouten zijn die 

ontstaan door reflecties of vuildeeltjes in de as van de motor. Omdat 

de motor synchroon met het lichtnet draait (50 omw/s), worden 

stoorsignalen die ontstaan door overspraak van het lichtnet op het 

meetsignaal niet uitgemiddeld, en hebben dus een systematische fout in 

a en b tot gevolg. Hi~rbij moet wel nog worden opgemerkt dat de meest 

voorkomende frequentie in het stoorsignaal 50 Hz bedraagt. Deze 

frequentie wordt bij een even aantal middelingen door de Fourier 

analyse tegengehouden. Alleen oneven hogere harmonischen van de 

meetfresuentie (100Hz) dragen bij tot fouten in a en b. 
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De gemeten spanning als functie van de index van de meting (i) ziet er 

uit als: 

V (i) g~(l + a cos(2ni/Nt) + b sin(2ni/Nt)) (6.3) 

Het maximum verschil tussen twee opeenvolgende metingen is: 

l*dV(i)/di = g~(2n/Nt)~(a sin(2ni/Nt) + b cos(2ni/Nt) (6.4) 

Omdat a 2 + b 2 <= l geldt voor dit verschilllv=g*2 n/Nt~O.l g. De 

maximale variatie 

triggerstrepen op 

door wisselende 

tussen twee meetpunten is dus 10%. De plaats van de 

de decoderschijf is relatief goed; fouten ontstaan 

intensiteit van het doorgelaten licht naar de 

triggerdetector. In het ongunstigste geval kunnen afwijkingen van het 

triggertijdstip plaatsvinden ter grootte van de halve afstand tussen 

twee triggerpunten. Dit kan leiden tot signaalfouten van 5%. Deze 

fouten zijn gedeeltelijk ruisachtig, en gedeeltelijk reproducerend, 

als gevolg van foutjes op de decoderschijf. Controle van het 

triggersignaal levert dat de afwijking in de triggertijdstippen niet 

meer dan 10% is van de afstand tussen twee triggerpunten. Dit leidt 

tot een bijdrage in de signaalruis van niet meer dan 1% • 

.§_. 2 In':}.oed van fouten in a en b op ll en ljJ 

Voor het verband tussen a, b, ll, en ljJ gelden de volgende 

vergelijkingen (verg 2.56,57): 

a = - cos 21jl (6.5) 

b sin 21jl cos t:,. (6.6) 

Ijl= arccos(-a)/2 (6.7) 

2 
ll = arccos(b/I(J-a )) (6. 8) 
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Voor de partiele afgeleiden geldt: 

~ = 0 ob 

36. 
-= 

cos 2\j! 

a a sin22lj! tan 

at-. -1 
-= 
'db s1.n 6. sin 

6.2.2 Absolute fouten 

cos 

6. tan 

21j! 

(6.9) 

(6.10) 

6. at ( 6. 1 I) -M-
2\j! 'db 

(6.12) 

Uit een absolute fout a in a en e in b volgt voor de fout in 6. en W 

(in graden) 

Fout (1);) 180/n «(ad~/da + Sdlj!/db) 90 a I (n sin 21j!) (6. 13) 

Fout(6.) {a/(tan 21j! s1.n 21j! tan 6.) s/(sin 21j! sin~)} ~180/n 

---:-~:-1_8_0-:--~ { a cos 6. _ B } 
= n s1.n 2\jJ sin ~ tan 21j! 

(6. 14) 

In 

een 

de volgende figuren zijn de fouten in 6. en 1jJ gegeven, uitgaande van 

ruis ter grootte 10-3 
in a en b (zie ook figuur 6.5 en 6.4 voor 

een driedimensionale weergave). 



z 
u.J 
D 
a: 
0::: 
0 

a: ,_ 
_J 

u...J 
D 

-6.5-

5~--------------------------------~ 

4 

3 

18rJ 
I 

I 16C r 

1 40 ,( 
120 I/; 

Ir~ 1 I i CC r,~ / I (I 
IJ,O ft> 

~G,\\ 80 

I \I \ 
6C . ~r 
40 ~ \, \ 

I ' 
20 I 

0 
' JO 20 30 40 50 .60 '-' 

PST ( GRROEN l 
70 80 

Figuur' f.l 

De ab,,obte {.XlaT'cle Va>; de fo:..~ 
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10 -2 in a. De grofiek. ie 
geniCUikt door' fouten i'l a te 
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te beT'ek.enen en te Ve'f'geZi;fk.en 

met de IJ! zoaZa die uit de 
OO'f'SpT'onk.eZiJKe 

volgt. 

a-I.Xla'f'den 

90 

Figuur 6.2 

Hoogtekaartje van de 

absolute ~aarde van de 

fout in t. als functie 

van t. e'l ~ als gevolg 

van absolute fouten 

in a en b ter grootte -· 10 •. Deze grafiek is 

gemaakt door fouten in 

a en b te simuleren en 

uit deze foute waarden 

t. te berekenen en te 

vergelijken met de 

oorspronkelijke waar

den. 

Zie ook figuur 6.4 en 

6.5 voor een 3-dimen

sionale weergave. 

Deze figuren zijn gemaakt door fouten in a en b te simuleren, en uit 

deze foute a en b waarden de hoeken ~ en ~ te berekenen. en deze te 

vergelijken met de ongestoorde waarde. Voor kleine fouten komt dit 

overeen met de door bovenstaande vergelijkingen gegeven waarde. Voor 

de grote fouten, zoals die aan de rand van de plaatjes voorkomen, 

geven de plaatjes een beter beeld. In gebieden (in het ~~-vlak) waar 

de fout klein is ( <1°) schalen de fouten lineair met de fouten in a 

en b. De buitengebieden blijven ook voor een kleine waarde van de ruis 

grote fouten geven. 
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6.2.3 Relatieve fouten 

Sommige fouten in het signaal, zoals degene die ontstaan door een 

verkeerde waarde van de offset van de versterker, of door strooilicht 

dat de detector treft, veroorzaken relatieve fouten in a en b (fout in 

a aa; fout in b = 6b). Deze fouten hebben de volgende fouten in ~en 

iJ! tot gevolg: 

Fout(~) = - 90 a I ( TI tan 2~) (6. IS) 

Fout(~) {-a/(tan 2 2~ tan~) -S/ tan ~} ~ 180 /n (6.16) 

In de volgende figuren zijn deze fouten weergegeven voor een relatieve 

fout van 10-
3 

in zowel a als b. Een dergelijke fout ontstaat 

bijvoorbeeld als de fout in de offset 0.1% van het DC signaal is. 

fig6.3 

--.:b 
~ 

~ 

~ 

~~--------------------------------------~ 

40 

f. 

t' 

f' 

00 

ao 3!f 

~ 
6Cf 9Cf 

Figuur' 6.3 

De absoZute lJG.llr'de van de .""out 

in Ijl aZs gevoZg van .,.eZatieve 

fouten van 0.1~ in de 

a ·tJaar'den . 
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Een derde soort fouten in a en b wordt gevormd door fouten die a en b 

altijd op de zelfde manier beinvloeden. Deze fouten kunnen zodanig 

zijn dat ze elkaar op sommige ~laatsen in het ~~-vlak opheffen. Een 

voorbeeld hiervan staat in de volgende figuur: 

-

-

~ 

-

-

!.-

L 

0 

Figuur 6.6 

Hoogtekaartje van 

de fout in A bij 

gecorreleerde fouten 

in a en b • 

In dit ge~aZ is ge-

nomen: 

Fout(a) = 
Fout(b) = 0.001 

De fouten kunnen door hun correlatie alleen maar kleiner uitvallen dan 

de fouten zoals die in figuur 6.2 staan, die getekend is voor gelijke 

fouten in a en b. 

6.3 Systematische fouten 

6.3.1 Uit~ijnfouten 

6. 3 .1.1.2_nleidj_ng 

Behalve de fouter. die ontstaan bij het omzetten van het 

intensiteitssignaal naar een digitale waarde, zijn er ook 

systematische fouten in de ellipsometer, zoals uitlijnfouten, en 

fouten door het niet ideaal zijn van de gebruikte componenten. 
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6.3.1.2 Polarisator 

Uit verg. 2.52,53 is voor een kleine afwijking ~ (in graden) van de 
p 

45° stand van de polarisator af te leiden dat: 

a' 

bI 

a -2na /180 ~ sin22~ 
p 

b -2na /180 ~cos 2~ sin 2~ cos 6 
p 

(6.17) 

(6. 18) 

Substitutie in 6.13,14 geeft: 

Fout(1Ji) = - a 
p 

sin 21Ji (6.19) 

Fout(6) = 2a /sin 6 * (sin 21J; - cos 2~ cos 6) (6.20) 
p 

Als 6 in de buurt van 90° ligt, is de fout in 6 en ~ van de zelfde 

grootte orde als de foutstand van de polarisator. Voor kleine of grote 

(180°) waarden van L is de fout in L veel groter dan de uitlijnfout. 

6.3.1.3 Analysator 

Voor een hoekfout van de analysator, bijvoorbeeld door fouten in de 

citlijnstand, is op analoge manier te vinden: 

Fout(~) = a cos 6 
a 

Fout(6) = 2 a s1n 6 I tan 2~ 
a 

(6.21) 

(6.22) 

Fouten in de uitlijnstand zijn ook terug te vinden in de waarden van 

au en bu, àe uitlijnmetingen die nodig zijn voor de correctie van de 

hoek van de analysator t.o.v. het aftelpunt. Fouten in deze 

coefficienten werken door in alle gemeten a- en b-waarden. Het effect 

hiervan is af te schatten met verg 6.13,14 

Omdat deze fouten een systematisch karakter hebben, is het effect soms 

minder ernstig dan fig 6.2 suggereert. 
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6.3.1.4 Vensters 

Een venster dat niet loodrecht op de lichtbundel staat, heeft een 

nadelig effect op de meting. De Jones matrix van een venster in de 

lichtweg is te schrijven als: 

r_PS 
-v 

(6.23) 

waar1n p = t lt · en t en t de transmissieco~fficiinten voor een 
v p s' p s 

bepaalde invalshoek zijn. 

Figuur' 6.7 
Een veHste'Y' dat niet Lood'Y'echt 
op de bundeZ staat. 

Voor de transmissiecoefficienten is ook te schrijven: 

(6.24) 

Als er geen rekening gehouden wordt met meervoudige reflectie en 

interferentie in de vensters, geldt voor p : 
V 

(6.25) 

Voor r en r zijn de Fresnel coefficienten te schrijven als [HEC.74): 
p s 

rp tan(~ 0 - ~ 1 ) I tan(~0 + ~ 1 ) =- r 5 cos($
0 

+ $ 1) I Gos($0 - $ 1) 

(6.26) 

p I -
V 

r 
s 

2 

2 
1-r 

s 

(6.27) 

2 cos ccp
0 

+ cp
1

) 

( 2 
cos (cp

0 
- cp

1
) 

-I) (6.28) 
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Met de wet van Snel (sin ~O = n s1n ~ 1 ) volgt voor kleine hoeken ~0 : 

!PI 

r 
s 

<P - ~ = ~O ( n- I ) In ; <P + A-. 0 I 0 '~'1 

( 1-n) I ( l+n) 

2 
I - {(1-n) ~O In} 

~O {n+l)ln 

Met n = 1.5 en <Po uitgedrukt in graden, wordt dit: 

(6.29) 

(6.30) 

(6.31) 

(6.32) 

De met àe ellipsometer gemeten o is. indien de scheefstand van het 

venster o~tstaan is door rotatie om een as evenwijdig aan de p- of 

s-richting van het sample, p ~o ; waarbij p de gewenste grootheid van 
V S S 

het sample is. Omdat p reëel is, is hij alleen van invloed op~ <lol = 
V 

tan ~). Een relatieve fout a in p geeft een fout in~ van: 

Fout(~) = apa~lao = 90 alrr s1n 2w (6.33) 

Substitutie van 6.32 geeft 

Fout(w) 
2 

0.001 <Po s1n 2w (6.34) 

Een fouthoek van 7° leidt tot een fout in ~ van 0.05 . Als de as 

van de scheefstand over een hoek V gedraaid is met de p-richting van 

het sample wordt deze fout: 

Fout(~) 
2 

= 0.001 <Po sin 2w cos 2V (6.35) 

Als het venster van een coating voorzien is (bijvoorbeeld door 

depositie door het plasma!) of onder mechanische spanning staat, 

kunnen de door het venster geintroduceerde fouten veel groter zijn 

[DRE.82). 
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6.3.2 Niet idealiteit componenten 

6.3.2.1 Polarisator 

Als de polarisator behalve licht dat linear gepolariseerd is in de 

doorlaatrichting van de polarisator ook licht doorlaat met een 

polarisatierichting hier loodrecht op (en in fase hiermee), is het 

effect hiervan te vergelijken met een foutstand a in de stand van de 

polarisator. De Jones-matrix is hierbij gekozen als 

I te 
--p [~ :] (6.36) 

In het algemeen is de extra doorgelaten bundel elliptisch 

gepolariseerd. Dit komt overeen met een complexe waarde voor a. Het 

effect is dan te vergelijken met een Jon es matrix die tussen 

polarisator en sample staat: 

[
l-221: 0] 

I.ps = 
-x 0 I 

(6.37) 

Voor de absolute waarde van a is het effect vergelijkbaar met dat van 

een scheefstaand venster (verg.6.33) 

\Fout(~)\ = 180/TI ~ \a\sin(2~) (6.38) 

De fout in~ is te schatten met arctan(-im(2a)). 

Als het 

beschrijving 

Fout(~) <= 360 a/TI (6. 39) 

extra 

met 

doorgelaten licht ongepolariseerd is, kan de 

Jones vectoren niet gebruikt worden. Het effect van 

dit licht is dan in eerste instantie een bijdrage tot de offset. Omdat 

ongepolariseerd licht door reflectie tegen het sample gedeeltelijk 

gepolariseerd wordt, geeft dit ook een extra bijdrage in de waarde van 

a. (De offset heinvloed a en b op de zelfde manier) De grootte van 

deze effecten is ongeveer a2 in a en b. Zie verder verg. 6.13,14 voor 

het effect hiervan op ~ en ~. 



6.3.1.2 Analysator 

Niet idealiteit van de 

offset (geen volledige 

effect hiervan is 
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analysator is ook op te vatten als een extra 

uitdoving bij gekruiste polarisatoren). Het 

weer af te schatten met de 

foutenvoortplantingsformules verg. 6.15,16 en de figuren 6.3,4. 

6.3.2.3 Diversen 

Deze niet-idealiteiten spelen ook een rol in de uitlijnstand, en 

zullen leiden tot fouten in de uitlijncoefficienten au en bu. Deze 

fouten werken ook weer door in de uiteindelijke metingen. 

Door de meeste bovengenoemde fouten zijn de waarden van a en b zoals 

die gemeten worden niet geheel onafhankelijk van de intensiteit van de 

laserbundel. Bovendien gaan intensiteitsvariaties van de laser gepaard 

met veranderingen in de polarisatie van de laserbundel. Deze kunnen 

niet volledig door de polarisatoren in de opstelling onderdrukt 

worden. Uit metingen blijkt, dat als de stabilisatie van de laser 

verstoord wordt, zodat de laser 'door zijn modes loopt', een 

systematische variatie in a en b op te treden met een grootte van 

0.5%, bij een ruisniveau kleiner dan 0.1%. 
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7. Mogelijke verbeteringen van de RA ellipsometer door het gebruik van 

een kwartlambda plaatje~ 

7.1 Inleiding 

Met behulp van een kwartlanilida plaatje is het mogelijk een bekend 

extra fase verschil tussen de p en de s golf te introduceren. Als de 

gemeten 6 in een ongunstig gebied ligt (fig 6.2,4), is het mogelijk 

door dit extra faseverschil de totale 6 naar een gunstiger gebied te 

transformeren. Corrigeren voor dit extra fase verschil geeft dan een 

nauwkeurigere (minder ruisgevoelige) waarde voor ö. 
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Figuur 7.1 

Hoogtekaartje van de abso~ute 

fout in l!. aZs functie i.!an l!. en ~· 

a~ gevoZg van absoÏ-ute ;"a-.;ten 

in a en b ter grootte 10-3 

voor ee>. RA ellipsometer met een 

~tZambda plaatje. 

De l!.-schaaZ is 90° versahoven 

t.o.v. fig. 6.2. 

Bovendien levert de combinatie van metingen met en zonder kwartlambda 

plaatje uitsluitsel over de absolute waarde van ö (eerst was alleen 

cos(~) bekend; nu ook sin(~)). 
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7.2 Theorie 

In het algemeen kan (met de stand van de polarisator niet noodzakelijk 

45°) door tussen de polarisator en het sample een compensator 

(=kwartlambda plaatje) op te nemen, een polarisatie van het op het 

sample vallenàe licht verkregen worden, met Jones-vector: 

(7. I) 

Zonder compensator, met de polarisator onder 45 graden was dit: 

(7.2) 

In plaats van p wordt nu p' = j p/p gemeten. Als p=p ligt de waarde 
0 0 0 0 

van p' in de buurt van j. Dit komt overeen met ~· = 45 en 6' = 90 

graden en is dus nauwkeurig te meten (zie fig. 6.2,4). Als p
0 

voldoende nauwkeurig bekend is, kan ook p hieruit nauwkeurig bepaald 

worden. Voor metingen waarbij p slechts weinig verandert, en in een 

ongunstig gebied ligt is het aan te bevelen deze methode te proberen. 

De standen van de polarisator en compensator die nodig zijn om de 

gewenste c 0 in te stellen, zijn als volgt te berekenen: 

Op het sample moet invallen een bundel met Jones vector Eps = K 
-s s 

De matrix van de compensator is ~fs 
-c 

Het licht dat de polari~ator verlaat heeft een vector 

E te = K [IJ 
-'"1' p 0 

Pc is de hoek tussen polarisator (te} en compensator {fs}. 

Cis de hoek tussen compensator (fs) en sample (ps}. 

De op te lossen vergelijking wordt nu: 

(7.3} 

(7 .4) 

(7.5) 

[
j /I Po] 
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Uitwerken, met samenvoegen van de constanten, geeft: 

[j~J"] K 
x 

Hieruit volgen voor wo' 

tan !:::. 
0 

tan 2w 
0 

2 
tan Pc 

tan C = 

[ c~s 
-s1n 

t::. o' Pc 

tan Pc 
s1n 2C 

I-cos 
l+cos 

c cos Pc -J 

c CÖS Pc -J 

en C : 

2Pc cos 2C 
2Pc cos 2C 

1+1(1-(sin 2tf! sin 
0 

sin 2tjl sin t::. 
0 

s1n c 

cos c 

t::. ) 2) 
0 

0 

tan tfi - sin !:::. tan Pc 
0 0 

cos t::. 
0 

s1n 

s1n 

Pc l 
Pc (7 .6) 

(7. 7) 

(7. 8) 

(7. 9) 

(7.10) 

Een verder voordeel van het afwisselend wel of niet gebruiken van een 

compensator, is de mogelijkheid on systematische fouten in de meting, 

zoals offset of uitlijnfouten, te detecteren, en hiervoor zelfs te 

corrigeren. Fouten in de offset of uitlijning hebben namelijk een 

verschillend effect op de metingen in de opstelling met of zonder 

compensator. Wel moet er rekening mee gehouden worden, dat een extra 

component in de opstelling ook weer de kans op het rnaken van 

uitlijnfouten vergroot. 
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8 conclusies 

8.1 In situ ellipsametrie 

Uit de metingen blijkt dat de ellipsometer, zoals die gebouwd is, in 

staat is de ellipsometrische hoeken ~en ~ te meten. Het is echter nog 

niet in alle gevallen mogelijk hieruit de etssnelheid te halen, omdat 

het etsproces veel ingewikkelder verloopt dan werd verwacht. Het is 

dan ook nodig diepgaander te onderzoeken hoe het etsproces verloopt. 

Een meting met een andere (eventueel destructieve) techniek kan 

uitsluitsel geven over de samenstelling van de laag, zoals die na het 

etsen op het substraat overblijft. Voor de gebruikte meetsnelheden (1 

punt per 2 seconden) is de nauwkeurigheid voldoende. Bij hogere 

meetsnelheden zal de ruis in de metingen toenemen, maar bij een 

eenvoudig etsproces is hier toch de etssnelheid uit te bepalen. 

8.2 Plasma etsen 

Het is mogelijk met een mensel van CF4 en Ar een redelijke etssnelheid 

(1,5 nm/s) te halen. Met de huidige etstechniek vinden er echter ook 

een aantal sterke wijzigingen van het oppervlak plaats, waarvan de 

aard nog niet bekend is. Mogelijke oorzaken zijn: depositie van 

CFx-polymeren, implantatie van ionen en het veranderen van de 

morfologie van de laag. 

8.3 Spectroscopie 

Spectroscopische metingen kunnen veel meer informatie geven over de 

laag dan monochromatische metingen. Bij bekende brekingsindices kan de 

absolute laagdikte bepaald worden. Bij monochromatische metingen was 

dit slechts op een veelvoud van À/4ng mogelijk. Ook met multi-angle 
s 

ellipsometrie, waar bij verschillende invalshoeken gemeten wordt, is 

het mogelijk de laagdikte te bepalen. (In beide gevallen wordt de 

waarde van g 
s 

n cos ~ gevarieerd) 

Nog veel meer informatie zou te halen zijn uit polychromatische in 

situ metingen, waarbij ~ en W tegelijkertijd bepaald worden als 

functie van de golflengte en de tijd. Voor processen die erg langzaam 

verlopen, is het mogelijk tijdens de metingen een vlugge 

golflengtescan te maken. Voor snellere processen moet men naar een 
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polychromator, of een Fourier interferometer toe. Het laatstgenoemde 

apparaat meet alle golflengten waarvoor hij gevoelig is 

tegelijkertijd. 

8.4 Vergelijking van de Roterende Analysator Ellipsometer met de 

Polarisatie Modulatie Ellipsometer 

8.4.1 Snelheid 

De PME [DRE.82] kan elke 5 ms een meting doen. Bij .een betere 

signaalverwerking is in principe een meettijd van 20 ~s te halen. 

Onze RAE doet elke 10 MS een meting. Met een snellere motor is dit tot 

ongeveer 1 ms in te korten. Door gebruik te maken van een kleinste 

kwadraten aanpassing in plaats van Fourier analyse is het mogelijk uit 

1/4 sinus al de fase en de amplitude te berekenen. Hiermee is dus nog 

een factor 4 in snelheid te winnen. De limiet lijkt boven een paar 

honderd ~s te liggen. 

8.4.2 Nauwkeurigheid 

Ellipsometer: meet tijd: Fout in de Fourier coef. 

PME [DRE.82] 5 ms <10--3 

10 s <10--5 

RAE (TH Eindhoven) 10 ms <10--2 

1 s <10--3 

RAE [ASP.75] 7 ms 0.5*10--3 

7 s 10--5 

Hoewel de nauwkeurigheid van ons apparaat voor onze toepassing 

ruimschoots voldoende is, is deze als gevolg van de eenvoudige opzet 

van het optische systeem niet bijzonder. Van andere RAE's zijn echter 

resultaten gepubliceerd, die vergelijkbaar zijn met de resultaten van 

de PME. 
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8.4.3 Gebr~ikersgemak 

Bij spectroscopisch gebruik van de 

stuursignaal van de modulator voor 

worden. De RAE is qua uitlijning 

afhankelijk. 

PME moet de amplitude van het 

elke golflengte apart bepaald 

en calibratie niet golflengte 

Voor de PME is ook voor langzame ~etingen een zeer snelle (15 MHz), en 

dus dure data aquisitie nodig. De RAE is wat dat betreft veel minder 

vt::leisend. 

Bij de (eenvoudige) RAE is het alleen mogelijk cos ~ te bepalen. De 

PME geeft ook de sinuswaarde. 

8.4.4 Kosten 

In een laboratorium, waar al zaken als een monochromator, 

photomultiplier met toebehoren en een (niet noodzakelijk zeer snelle) 

microcomputer aanwezig zijn, zijn de belangrijkste kostenposten: 

PME 

2 polarisatoren 

0,2 - 2 kf 

Modulator 

10 - 20 kf 

Data aquisitie: 

Camac + Booster 

30 kf 

3 rotatoren 

6 kf 

8.4.5 conclusie 

RAE 

2 polarisatoren 

0,2 - 2 kf 

Motor 

0,6 kf 

Eurobus DAS 

3 kf 

1 rotator 

2 kf 

In de huidige vorm biedt de PME ondanks zijn hogere prijs geen 

duidelijke voordelen boven een (goede) RAE. Bij een betere 

signaalverwerking (nauwkeurigere ADC met voldoende snelheid:12 bits 15 

MHz) zijn met de PME veel hogere meetsnelheden te behalen. 
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8.5 Enkele suggesties voor de toekomst 

-Automatisch de offset meten door een sluiter in de lichtweg op te 

nemen. 

-Alternerend gebruik van een kwartlarr~daplaatje 

-Ook de intensiteit (g uit de Fourier/blok analyse) voor de 

interpretatie gebruiken. 

-Automatische aanpassing van de versterking aan de intensiteit op de 

detector 

-Meten van de systematische fouten, en hiervoor een correctie bedenken 

of indien zinvol betere componenten (b.v. polarisatoren, decoder, 

detector en versterker) toepassen. 

-Optisch filter voor de detector, zodat deze alleen maar gevoelig is 

voor HeNe licht; Het is hierbij wel belangrijk dat het gebruikte 

(interferentie?) filter vrij is van polariserende effecten. 

-Automatisch testen op meetfouten, door ook de frequenties 1/2 f en 2f 

te berekenen (1/2 f ~ uitlijnfout;2 f ~ niet lineariteit versterker 

(vastlopen)) 

-Uitbreiding naar spectroscopische metingen 

-Bij lage lichtintensiteiten is het mogelijk om in plaats van alle 

intensiteitsrnetingen uit een bepaald octant van de analysator op te 

tellen (bij bloktransformatie), in elk octant alle fotonen te tellen. 

Dit kan gebeuren met een als fotonenteller geschakelde 

photomultiplier. Deze meetmethode geeft de best mogelijke signaal-ruis 

verhouding, omdat het hele signaal gebruikt wordt, in plaats van 

enkele bemonsteringen [SOP.85]. 

-Het programma dat de ellipsometrishe 'eieren' berekent omschrijven in 

assembleer-taal, zodat het aanpassen van de modellen aan de meting 

sneller kan geschieden. 

-Verbeteren van de grafische mogelijkheden (grafische terminal, 

penplotter of matrix printer). 
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APPENDIX A 
Uitlijnprocedu~~ 

Laser 

Voor het instellP.n en meten van de invalshoek is een rotator ~et een 
gedeeltelijk doorlaten~e spiegel nodig. In de gebruikte opstelling is 
als spiegel een (stukje van een) dekglaasje voor microscopische 
preparaten gebruikt. 
Allereerst wordt de spiegel zo goed mogelijk evenwijdig aan het sample 
geplaatst. De laser wordt nu onder ongeveer de gewenste hoek door de 
spiesel op de gewenste plaats van het sample gericht. De spiegel moet 
nu zo dicht bij het sample staan dat zowel de tegen het sample 
gereflecteerde als de tegen de spiegel rereflecteerde bundel door het 
uittreevenster kunnen. De spiegel kan nu zuiver evenwijdig aan het 
sample gesteld worden door de twee uittredende bundels evenwijdig te 
maken. Eventueel kan de weglengte met behulp van een extra spiegel tot 
enkele meters worden verlengd. 
Vervolgens kan de spiegel• over de gewenste hoek gedraaid worden. Nu 
moet de laserbundel loodrecht op de s0iegel gesteld worden. In 
gunstige situaties (geen vensters en polarisatiefilters in de 
lichtweg) kan dit, door gebruik te rnaken van meervoudige reflecties, 
bijzonder gevoelig geschieden. (1 boogminuut) 
De laser staat nu in principe uitgelijnd. Nu kan er voor gezorgd 
worden dat de bundel door het midden van de vensters gaat. Het is 
verstandig om de uitlijnprocedure nu nogrnaals te herhalen met de laser 
bundel door de (rotatie) as van de spiegel. 

spiegeltje 

/analysator 

hulpspiegel 

Motor + detector 

Als de laser goed staat kan de motor met de detector geplaatst worden. 
De laser bundel moet zo goed mogelijk door het midden van de motoras 
gaan. Vervolgens kan de polarisator geplaatst worden. Het signaal van 
de detector is nu m.b.v. een oscilloscoop te controleren. Het 
duidelijkste beeld ontstaat als de triggering zo ~ordt ingesteld dat 
om beurten op een oneven en een even flank getriggerd wordt. 
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Op deze Manier zijn effecten van ongewenst signaal met een frequentie 
~n ~7 aoect te zien. Door verder instellen van de stand van de 

MOtor is dit 50 Hz signaal weg te regeleó. (Dit 50 Hz signaal o~tstaat 
door reflecties tegen de binnenkant van de motoras). 
Als de stand var. de Motor/detector bijna goed is, is het ook mogelijk 
om met de computer de 50 Hz component van het signaal te Meten. 

Stand polarisator 

Begin met de offset, bij onderbroken laser bundel, op nul te regelen 
(MEET OFFSET in progra~a ELLMET). 
Stel eerst de polarisator g~of in de 0-stanà door een maximum van het 
signaal te zoeken. Omdat de polarisator in een willekeurige stand in 
de rotator zit hoeft de aflezing hiervan niet 0 te zijn. 
(het is ook mogelijk dat op deze manier de 90°-stand gevonden wordt. 
Deze is ook bruikbaar voor de metingen als de a- en b-waarden later 
van een extra Min-teken worden voorzien) 
Bij het vinden van de uitlijnstand van de polarisator wordt gebruik 
gemaakt van het feit dat, bij de goede uitlijnstand, polarisator 
hoeken van + 45° en - 45° é!e zelfde waarde voor Ij! opleveren 
(verg.2.52). 
Start nu een meetprogranma (b.v. opstarten van ELLMET of de functie 
INSTELLEN uit ELLMET) dat begint met het bepalen van de 
uitlijncoefficienten au en bu. Meet nu met dit programma de~ (en .) 
met de polarisator +45° en -45° verdraaid t.o.v. de uitlijnstand. Dit 
levert in het algemeen twee verschillende waarden van ljJ op. De 
bovengenoemde procedure kan voor enkele iets verschillende hoeken 
('0'-standen) van de polarisator herhaald worden. Bij een optimale 
instelling moeten de twee ~ waarden ( ~ 45°) een gelijk resultaat 
opleveren. 

Voorbeeld 
Uitlezing bij 

45° '0'-stand Ij! bij + lil bij - 45° 
30 13.8 15.5 
40 16.3 13.4 
35 14.9 14.3 

30" 33°45' 40° I stand rotator 

P=O 

Door interpolatie is de 0 stand, 
voldoende nauwkeurig te vinden. 

0 
in dit voorbeeld 33 45', meestal 

Bij een hoek van 33°45' is het 
boogminuut. 

verschil tussen de twee ljJ's 1 
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APPENDIX B ------
BESCHRIJVING VAN HET PROGRP~ ELLMET 

ELLMET is het meetprogramma voor de 
programma geladen kan worden moeten eerst 
(B.V. PLOLBl of PLOSIM) geladen worden. 

ellipsometer. Voordat c1t 
ELLIB en een plotbibliotheek 

De metingen worden opgesla~en in de arrays AA,BB en T. 
Bij het laden van ELLMET kan de lengte hiervan worden opgegeven. 
In AA en BB komen de metingen van de a-en b-waarden van de 
ellipsometer te staan. T wordt gebruikt voor het aantal pulsen dat de 
scaler geteld heeft. Dit komt overeen met (pulsfrequentie bekend, 
meestal 10 Hz) de tijd. Omdat de interne klok tijdens de metingen 
wordt uitgezet is deze niet te gebruiken. 
Ook zijn er (indien dit bij het laden wordt opgegeven) arrays 
DELTAl,PSil,TT en D beschikbaar. Voor lange metingen met grote arrays 
is er niet altijd genoeg geheugen o~ alle arrays te maken. 
De arrays DELTAl en PSil kunnen (na de opdracht MAAK DELTAPSI\ de 
delta- en psi-waarden van de metingen bevatten. Het array TT kan (na 
de opdracht MAAK_TIJD) de tijd in seconden bevatten. Het array D wordt 
gebruikt voor de laagdikte. 
Tijdens de meting worden door het programma de indices KO,K en IR 
bijgehouden. 
KO is de startindex voor de volgende LEES_FILE opdracht. 
K Is de index van de eerst volgende meting. 
IR bevat de index range KO .. K-1. De meeste functies gebruiken IR om 
het gewenste stuk uit de arrays te selecteren. 

Enkele andere variabelen 

NMAX Lengte van de AA,BB en T-arrays; maximaal aantal metingen dat 
kan worden opgeslagen. 
nx : Aantal metingen van de volgende/lopende meetserie 
nm: Aaantal halve omwentelingen waarover ~emiddeld wordt. 

Met het commando H wordt het scherm gewist en het hoofdmenu plus 
enkele gegevens over de indices en de arrays op het sherm geplaatst. 
De betekenis van de commando's is als volgt: 

START METING 
De arrays aa,bb en t worden gecleared en de indices worden op 0 
gezet. Het aantal metingen en het aantal middelingen (halve 
omwentelingen) wordt gevraagd. Als na de vraag:'meetstand 7' een 
RETURN gegeven wordt, wordt de klok op 0 gezet en start de 
meting (aanroep van RESTART METING). 

RESTART METING 
Laat de meting (weer) beginnen op index K. De tijd wordt niet 
gereset en de meting loopt door tot KO+NX-1. Na elke meting 
verschijnen de index, de verstreken tijd, delta en psi op het 
scherm. Voor snelle metingen is het verstandiger om dit 
schrijven naar het scherm slechts om de 10 metingen te doen.(\ 
weghalen in programma) 
Na elke meting worden K en IR bijgewerkt. Als een meting met 
ctrl-C onderbroken wordt kunnen alle plot- reken- en 
save-functies gewoon gebruikt worden. De interne tijd loopt door 
en met een herhaalde aanroep van RESTART __ METING is de meting 
door te starten. De nieuwe metingen worden dan aan de oude 
toegevoegd. 
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De volgende LEES FILE opdracht wordt vanaf index KO uitsevoerd. 
Door KO gelijk te maken aan de eerst vol~ende vriJe 
geheugenplaats wordt de volgende file achter de eerste in het 
geheugen geplaatst. Door later IR:=O .. K-1 in te typen kunnen 
alle plot ODdrachten op de twee (of meer) meting~~ 

tegelijkertijd worden uitgevoerd, zodat er een vergelijking 
mogelijk is. 

MAAK FILE 
De arrays AA,BB en T (range IR) worder. naar file geschreven. Er 
wordt gevraagd om een filenaam en 3 commentaarregels. Lege 
commentaarregels worden niet geaccepteerd. 

LEES FILE 
De filenaam wordt gevraagd en de file wordt vanaf de index KO in 
de arrays AA,BB en T geplaatst. De heading vun de file 
verschijnt op het scherm. 

MAAK DELTAPSI 
Uit de AA en BB arrays worden de delta- en psi-waurden bepaald 
en in de arrays DELTAl en PSil geschreven (range IR). 

PLOT AB 
Er wordt een plot van AA (x-as) tegen BB gemaakt (range IR). Het 
hangt van de geladen plotbibliotheek af waar er geplot wordt. 

PLOT DELTAPSI 
Er wordt een plot van PSil (x-as) tegen DELTAl gemaakt (range 
IR). 

MAAK TIJD 

PLOT( 

Het array TT 
(berekend met 

wordt gevuld met de tijd uit array T (range IR). 
de factor SCALER_FREQ die de frequentie op de 

scaleringang moet aangeven.) 

Door 
kan 
IR). 

tussen haakjes AA, BB, TT, 
het gewenste array worden 
(MAAK TIJD moet van te voren 

DELTA!, PSil, of D in 
geplot tegen de tijd 

aangeroepen zijn) 

te vullen 
TT (range 

INSTELLEN 
De waarde van a-2 + b-2 wordt herhaaldelijk op het scherm 
weergegeven. Met de polarisator in de uitlijnstand moet deze 
waarde op 1 worden ingesteld. Dit kan gebeuren door de 
polarisator bij te stellen (maximum zoeken) en de offset bij te 
regelen. Na ctrl-C stopt de procedure en worden de 
uitlijncoefficienten aub en bub (opnieuw) gemeten. 

MEET OFFSET 
Vraagt de laserbundel te onderbreken en laat de gemeten spanning 
in de 4 octanten van de analysatorstand op het scherm zien. Op 
het scherm verschijnen 4 balken met als lengte de gemeten 
spanning. Deze kan m.b.v. de offset op 1/2 bit geregeld worden 
(plaats uitroepteken}. 
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DISPLAY 
Laat de gegevens over de arrays, de u:tlijncoefficienten er. d~ 
indices KO, K, en IR zien. DISPLAY wordt ook aangeroepen bij het 
commando H. 

MAAK DIKTE(D) 
Vult het array D met de laagdikte die bepaald wordt door 
inversie van het array AA m.b.v. het array REF D dat a-waarden 
bevat als functie van de laagdikte. Het resultaat is een 
'driehoek'-functie, die nog omgekla~t moet worden om een continu 
stijgende of dalende laagdikte te krijgen. In plaats van het 
array D kan ook een ander array worden ingevuld. (b.v. deltal, 
;::>sil, tt, aa [ 1000 .. 2000]) (range IR) 

COMPR ARRAYS 

EXIT 

De index range IR verschijnt op het scherm en er wordt naar een 
nieuwe indexrange (first .. last) gevraagd. Vervolgens worden de 
arrays T, TT, AA en BB gecomprimeerd van range IR naar de range 
first .. last. Hierbij wordt gemiddeld over de waarden van de oude 
array's. Als de nieuwe range langer is dan de oude wordt er niet 
geinterpoleerd, en krijgen opeenvolgende punten dezelfde waarde. 
De range IR en de index K wordt aangepast. 
De arrays DELTA!, PSil en D worden niet gecomprimeerd. Deze 
moeten later met de commando's MAAK DELTAPSI en MAAK DIKTE(D) 
opnieuw gevuld worden. Het voordeel van camcrimeren is dat het 
bepalen van DELTAl, PSil en D voor korte arrys veel minder tijd 
kost. Bij het schrijven naar files kan comprimeren ook 
ruimtebesparend werken. 
Let op: Als de oude en de nieuwe ranges elkaar overlappen mag de 
startindex van de nieuwe range niet groter zijn dan de 
startindex van de oude range. 

Stop (UNLOAD) het programma. Alle niet naar file gesavede data 
gaat verloren. 

Enkele andere procedures uit ELLMET 

INDl(IR), IND2(IR), INDN(IRl geven resp. de eerste index, de laatste 
index en het aantal punten van IR. 

MEET(nn) doet 
omwentelingen. 
x[O .. nn-1,0 .. 3). 

een meting 
De resultaten 

over 
van 

nn 
de 

achtereenvolgende 
metingen staan in 

halve 
array 

MIDDEL(x[O .. nn-l],a,b,aub,bub) berekent uit de eerste nn metingen uit 
array x de a- en b-waarden. De correctie met AUB en BUB wordt direct 
toegepast. Door in plaats van AUB en BUB 1 en 0 in te vullen ontstaan 
de niet gecorrigeerde a- en b-waarden. 

COMPRIMEER(uit_ar,in_ar:vector) comprimeert in ar naar uit ar. 
bijvoorûeeld 
COMPRIMEER( DELTA1[0 .• 99], DELTAl[IR]). (IR is b.v 0 .• 10001 
Let op: Als in ar en uit ar het zelfde array zijn en de ranges elkaar 
overlappen moet de eerste index van uit ar <= de eerste index van 
in_array zijn. 
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PLOT_PUNTEN(x,y:vector) plot x tegen y. (de lengte moet gelijk 7.ijr.). 
Als nadat ELLMET geladen is een andere plotbibliotheek geladen wordt 
heeft dit comanndo betrekking op de laatst geladen bibliotheek. De 
andere plotopdrachten (PLOT_AB, PLOT(DELTAl) ..... ) gebr~iken de 
bibliotheek die voor ELLMET geladen is. 
In de practijk is het aan te bevelen ee~st een plotbibliotheek te 
laden die op het scherm werkt (bijvoorbeeld PLOLBI), dan ELLMET te 
laden, en vervolgens een bihliotheek voor de papierplotter te laden. 
Met de plotcomando's uit het menu is nu op het scherm te plotten. Met 
bijvoorbeeld PLOT __ .PUNTEN (TT [IR], DELTAl [IR)) (in plaats van 
PLOT(DELTAl)) is dan een plot op papier te maken. 

INIT LAAGDIKTE 
Er wordt om een file met een referentie ei gevraagd. Deze wordt 
gebruikt om de arrays REF Den REF_A te vullen. Volgende MAAK_DIKTE(D) 
opdrachten gebruiken nu het nieuwe referentie ei. Files met 
referentieeieren zijn met het programma EIREF te maken. 

LAAGDIKTE(A: real): real 
Geeft m.b.v. de arrays REF A en REF D de bij A horende dikte. 
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A~?ENDIX C 

Gebruikte programma's 

Alle programma- en data-files staan (voorlopig) op device PAM: 

onder de user KZ. 

programma's in deze appendix: 

EI]EF voorbeeld van een programma dat de ellipsometrische grootheden 

berekent van een substraat met 1 laag 

EI6 voorbeeld van een programma dat de ellipsometrische grootheden 

berekent van een substraat met 2 lagen. 

Ei bibliotheek programma voor ~et werken met complexe getallen 

en het berekenen van de ellipsometrishe grootheden van 

een substraat met dunne lagen. 

ELLIB bibliot~eekprogramma voor de ellipsometer 

ELL~T meetprogramma voor de ellipsometer; zie appendix B. 

De over~ge listings (assembler gedeelte ellib en de plotprogramma's) 

zijn te vinden in: 

Programmatuur t.b.v. ellipsametrie en fourier interferometrie 

VDF-NT/85-13 

hierin zijn tevens enkele FFT- programma's opgenomen. 

gebruiksaanwijzing plotprogramma's 

Alle plotbibliotheken kennen de procedure PLOT_PUNTEN(x,y :vector) 

de array's x en y worden voor de hele indexrange van array x geplot. 

~LOSIM: 

PLOPUN: 

PLOLBI: 

PLOI2: 

PLOTER: 

plotten op x-y plotter; procedure vraagt om plotvenster 

idem PLOSIM; zet punten in plaats van lijnen 

plotten op ADMS ~ie aangesloten is op AUX-port van ADM)2 

bevat ook : line: boolean kiezen uit lijn of puntmode 

clplot: boolean al dan niet wissen van scherm 

automatische schaling. 

plotten op ADMI2 (blokjes 1/6 karakter); geen assen 

plotten op ADMS, ADMI2, ADM22 :grove plot (ï0x20 punten) met assen 



f·AHlEI6 .KZC 11-Jyn-85 19: 6l48 

1000 X PAHlEI6.KZC 
1010 X Kees de Zeeuw 11 Jun 
1020 X Si•ulatie elli~so•eter •et !!roeiende toPlaag, 
1030 X PAHlELLI~.KZC & PAH:PLOL~I & PAH:ELLHET & PAHlEI ZiJn nodi!l. 
1040 DECLARE 
1050 nn = 1000 
1060 nOr nlr n2r n3o !!Sr ~Pr hslr hPlr hs2r hP2r 
1062 !IS3o !IP3o !i1S2t !IP2o !lslo !!Plo !lsOo !IPO: t:o•~le>: 

1070 la•bdao Phir sf2o d2o dlo dOl real 
1080 rho: co•~lex 
1085 i: intl!!ler 
1100 BEGIN 
1110 nO := coapJ(3,88o -0.059) % Sub~lraat 

Ol X Geetste laas 
-O.Oll % ToPlaas 

1120 nl l= co•~l<l.48o 
1130 n2 l= coaP1(2,48r 
1t 35 n3 : = c o•~ 1 <1 • 0 l X O•sevin!l 
1140 la•bda l= 632.8E-9 
1145 Phi l= 68 
1150 sf2 := sin(Phi/de!lradlt*2 
1155 := 1<.0 
1170 g_facl<nOr nOr sf2r !lsOo !I~Ol 

1180 h_f~cl<nlr nlo laabdao sf2o hsl• hPll 
nlr sf2r !lsl• !IPil 1190 l_f4cllnlo 

1195 
1200 
1205 
1210 
1220 
1230 
1235 
1240 
1250 
1260 
1262 
1264 
1270 
1280 
1290 
1305 
1306 
1320 
1330 
1430 END 

h_facl<n2r n2r la•bdao sf2r hs2o hf'2l 
t_facl<n2r n2r sf2r !ls2• !IP2l 
!l_facl<nJr n3r sf2r !153• !IPJl 
dO l= -5t2tPi/ialhsll/(nn-ll 
FOR JIN O •• nn-1 ~0 

OD 
wri hln 
h 

dl l= nntdO-JtdO 
d2 := Jtd0/10 
wrilelil d[il l= dl l[iJ :~ round(dltlelOl 
lli!lf(!lsr !lsOr !lslr hslo dl) 
!li!lf(!iiPo !iiPOr !iiPlo hPlr dil 
!lillf(lsr !ilsr !ls2• hs2o d2l 
!li!ilf(!IPr !ll'r !IP2r hP2o d2l 
aaal<._rho(rhor !IS• !IPo !ls3o !IP3l 
Psidel<rhor Psil[i]r dellal[i]l 
ab(rhor aa[ilr bb[i]l 
k := itl ir := I<.O •• k-1 i +l= 1 

1000 X PAHlEIREF.kZC 
1010 % kees de ZeeYw 29 apr 1985 
1020 % Haa~ referenti~ e1 
1030 X f'AHlEI,I\ZC & f'AH:I.l.LII< nou.,LPro !!<!laden ziJro 
1040 DECLARE 
1045 r: fi '" 
10:50 ron = 100 
1060 nOr nlr n2• g~, gp, hslr h~l• ~~2, ~P2r gslr gptp g~O, g~~: 
1070 la•bdao ~hi • sf~'• do dO: real 
1080 rho: co•Plex 
1090 d2r PSi2r delld2' r42o b~: ARRAY nn OF rt'al 
1100 HGIN 

nO . -
nl . -. -
n2 . -. -

1110 
1120 
1130 
1140 
1145 
1150 
1160 

la"'bda 
~hi . -. -
sf2 . -·-

coaPJ(3,88o 
co•~l<!.4Bo 
COJO~}(Io 0) . - 632.8[-9 

68/de!lraol 
sin(Phl it.t2 

2000 scan_filena•e< 'J' I 
2010 check_filena~~ 

(1,1):)9) 

Col 

2020 er.Ler_file<f• fil•"•'"l·• tn 
2030 wrileln(f, 6l 

re ( r.t) : 
rl:' ( 112 >: 

I " .. 
I ~· . ' 

2040 
20:50 
2060 
2070 
2080 
2090 
3000 

writelr.cr, 'R~fer~r.li~ e1 'I 

wrileln<fr 'NO (sybstraat>~·, 

writeln<fo 'NI (!da~l· 

writeln(fo 'N2 (oll!levin!ll~ 

wrileln<fo 'Invalshoek= 
wrileln<f• 'Golflen!ILe= 

•11itde!lra<l: 
• !a .. t-da*lF9: 

5000 !l_fact<nOr nOo sf2r !lsO• !!POl 
5010 h_facl<nlo nlo la•bdao sf2o hslo hPll 
5020 !l_facl(nlo nlo sf2o !lslr !!PI) 
5030 !l_f'actCn2• r.2• sf2, !is2, SP2i 
5040 dO l= -ltPili•<hsll/(nn-11 
5050 FOR i IN O.,nn-1 00 
5060 d := itdO 
5070 wrile<il 4) d2[iJ := d 
5080 !li!lf(!lso !lsOr !lslo hslo dl 
5090 lli!lf(gp, !IP0o !lf'lo hPI• dl 
5100 •aa~._rho( rhoo !Is• ~Po •ls2• !IP2l 
5110 XPsidel<rhoo •si2Cil• delta7[i]) 
5120 ab(rhoo a2[iJ• b2[iJl 
5130 OD 

4o f •• i•lroOl: 
4. + •• i•<r,l >: 
4• t •• ia(n2>: 
1(1: ·-· srader,'l 
10: ='• nR'1') 

10: 4· . i'l 
10; 4. '1') 

10: 4o 'J 'l 

5240 ~ut_array(f, nnl ~ut_arra~(f, a2) Put_array(f, b2l PYl_arra~<r, ol:'l 
5250 clo5e_file(f) 
5260 END 

I 
n 
r-.:; 
I 



PAH!El ,1\ZC 11-Jun-85 18!43!50 

1000 % f'AH!EI .KZC 
1010 % Kees de Zeeuw 17 aPr 1985 
1020 % ElliPsoaetrisch ei l Reke~en aet coaPlexe getallen 
1030 DECLARE 
1040 coaPlex = ran9e 
1050 rt~_code = 'Nu' 
1060 rts = addresslrts_code[OJI 
1070 desrad = 180/Pi 
1080 
1090 ~ROCEDURE coapl(r, i! reall! coaPlex AT rts 
1100 
1110 PROCE[IURE conv_ir(i: inh9erl: rul AT rls 
1120 
1130 PROCEDURE conv_rilr! reall! i~le~er AT rts 
1140 
1150 PROCEDURE i•lz! coaPlex)! real 
1160 BEGIN 
1170 RETURN conv_iriPeek_lladdress(z))) 
1180 END 
1190 
1200 
1210 
1220 
1230 
1240 
1250 
1260 
1270 
1280 
1290 
1300 
1310 
1320 
1330 
1340 
1350 
1360 
1370 
1380 
1390 
1400 
1410 
1420 
1430 
1440 
1450 
1460 
1470 
1480 
1490 
1500 
1510 
1520 
1530 
1540 
1550 

PROCEDURE re(z! co•Plexl! real 
BE GIM 

RETURN conv_ir(peek_lladdresslz>+4ll 
END 

PROCEDURE add_cla! REF coaplexo b• c! co•Plexl 
BEGIN 

a != coaPllre<bl+re(clo i•Cbl+i•<c>l 
END 

PROCEDURE sub_c(a! REF co•PlPxo bo c! co•Plexl 
I<EGIN 

a :~ co•Pl(re<bl-re(clo ia<b>:ia(cl) 
END 

PROCEDURE •ul_c(a! REF co•Plex• b• c! coaPlexl 
BEGIN 

' := 
END 

PROCEDURE div_cla! 
DECLARE h! rul 
BEGIN 

h := 

END 

re<cltt2+i•lcltt2 
co•Pl(lrelbltrelcl+i•lblti•Ccll/ho 
li•lbltrelcl-i•lc>•••lbll/hl 

PROCEDURE ab•_clz! co•Plexl! real 
BEGIN 

RETURN ••rllrelz>tt2+i•lzltt2l 
END 

PROCEDURE ••rt_cca: REF co•Plex• b! coaPlexl 
DECLARE h! , .. 1 
JE GIN 

f'AH!El 

1560 
1::i70 
1575 
1580 
1590 
1600 
1610 
1620 
1630 
1640 
1650 
1660 
1670 
1680 
1690 
1700 
1710 
1720 
1730 
1740 
1750 
1760 
1770 
1780 
1790 
1800 
1810 
1820 
1830 
1840 
1850 
1860 
1870 
1880 
1890 
1900 
1910 
1920 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 
1980 
1990 
2000 
2010 
2020 
2030 
2040 
2050 
2060 
2070 
2080 
2090 
2100 

h != at>~_('(lo) 

EN!o 

a:= cott.F-}(snrt((hfrt-(b)l/2l· sur·t((ll rt-(lli)/:1 )) 

IF iaCbl 0 THE~ a != comPI<re<alo -o~ldl I F I 

F'ROCEioURE e>:~_c(a! REF u,,.~l"'" b! cot>~led 
I•ECLARE h! re a 1 
~EGIN 

h •- P>:Hrelbl I 

EN[o 
• != co,.~ I <h•co<,( 1oo!bl I, h*~ud uodbl l) 

PROCEioURE l~_c<e! REF co~~l••• b! co~>lexl 
~EGIN 

EN!o 
a != co,.~l<l~<abs_~lhllo arclah!!mlt>l/r~Cblll 

f'ROCE[IURE IICO:'<t~! REF r:n••F-le:-:• >:: cota~lP.>,, ~ ... 2: redl l 
BEGIN 

END 

•'Jl_c(~:, ;.,, ;..) 
sub_c(a, ~' co•~l<~P2• 0)) 
sarLc<a, al 
IF reCal ~ 0 THFN a :~ ro•~IC-r~Calo -~•<all FI 

PROC[[IURE !l_fcJl'l<nsr ru ... : cothF-1t~:.:, SF-2: real, ~s' gp: f\[F I.'OIIPle·,,'l 
BEGIN 

ENio 

ncos(g~, r,s, ~P~) 

ncos(g~, np, SP2) 
div_c(~Pr r,p, ~~) 

•ul_c(g~, ~·· h~) 

f'ROCEDURE h_facLCnb• n•! com~le>:o ldm~dao s•2: r~alo 
hst h~: REF co•Ple>:l 

BEGIN 

END 

ncos<hso ns• ~P2) 

•ul_clhso com•lCOo -4*•ill~m~da), h~l 
ncos(hPr nP• SP~) 

div_clh•• h>o ~P) 
aul_clhPo h•• ns> 
aul_cChPo co••l<O, -4l•illambdalo hPI 

PROCEDURE !li!lf(!lf! REF co•PIP>:o !lio g, h: co•Pleo d! ,,,d]' 
DECLARE uo vo w: complex 
BEGIN 

•uLc<u• ho co•PJ(d, 0)) 
exP_ccu. u> 
sub_c(y, !!o !lil 
add_ccw, SI !lil 
aul_c(u, Vt U) 

div_c hu UI wl 
sut>_ccv, co.,Pl(1, OI, ui 
ad•Lclwo co•• I (I, OI I u) 
div_c(y, y, w) 

I 
n 
w 
I 



F'At1!EI 

2110 
2120 
2130 
2140 
2150 
2160 
2170 
2180 
2190 
~200 

2210 
2220 
2230 
2240 
2250 
2260 
2270 
2280 
2290 
2295 
2300 
2310 
2320 
2330 
2340 
2350 
2360 
2370 
2380 
2390 
2400 
2410 
2420 

,1\ZC 11-Jun-85 18!43!57 

auLc<gr, g, vl 
EN[o 

PROCEDURE •aak_rho!rho! REF co•Plex• !is• liP• !Js_o~!i• !JP_o.!i! co•Plexl 
DECLARE S• P• v• w! co•Plex 
!IE GIN 

END 

sub_c<v• !is_o•!i• !isl 
add_c<w• !is_oa!i• !isl 
div_c(s• '" wl 
sub_c<v• liP• gp_oa!il 
add_c<w• liP• !JP_o•!il 
div_c<P• V• wl 
div_c(rho• P• sl 

PROCEDURE psidel!rho! co•Plex• Psl• delta! REF reall 
!IE GIN 

END 

Psi != arctan!abs-c(rholl 
delta != arctan<i•<rhol/re<rholl 
IF re(rhol < 0 THEN delta +!= Pi Fl 
IF,delta < 0 THEN delta +!= 2tPi Fl 
Psl t:= deirad 
delta •:= deirad 

PROCEDURE ab(rho! 
DECLARE •! rul 
BEGIN 

co•Plex• a• b! REF reall 

END 

• := re(rhol*t2+i•<rholt*2 
a := <•-111<•+11 
b := 2*re(rholl<•+1l 

2430 BEGIN 
2440 •onitor 
2450 END 

F'AH!ELLII• ,1\ZC r ~ : ~ , 

10000 Z PAH!ELLI~.KZC 
10100 ~ Kees de z~euw 19 dec \934 
10200 j! Saaer.voeg1rag var. •:1tverse bibliot.he-~ .. er, .",,,o, elli.=-; •. nu::o1ritl' 
10300 z 
10400 % PAH!EB68,1\ZC 
10500 Z Kees dP Zeeuw 17 d~c 1904 
10600 Z Eurobus rout1~es voor H68000. 
10700 I<ECLç,R[ 
10800 eb_cod~: ARRAY D or 1~L~ser 

10900 
11000 
11100 
11200 
11300 
11400 
11500 
11600 
11700 
\1800 
11900 
12000 
1:100 
12200 
12300 
12400 
12~00 

1~600 

12700 
12800 
12900 
13000 
13100 
13200 
13300 
13400 
13SOO % 

Pr\OCEI<URE tot'eLoo (>:! ARI\Al' 0 OF io.t:, old~• kdooo Luo: ''"' ~> 
AT eb_co·l~[Ol 

4 Le~s orrdY ;; 111t k.:u.a.dl ~dil Vdn dE- dei~. (~::t~r·n :gelrl~gt"rûl 

, .. Ti111o lS t-er, l.t•• ... ,,_d. tf:'llef. Huq 1.rt n.uet dt' ii•C~.lrhêtlt> WcH i1ltLJ•; 

4 tusser. twep A•tJ>l.inSen wurdt:~tt éf.31t~t~~ev~t •• Ft=>rt ~ooc:drd~ ;e11 ·l0 1-, 

4 n.eestal voldut?t,rJe. :.1~ PI foJ-1 en· ll.JfJ o:>èt1 ttig5erf--ul:. Of •-Jt' 
4 [<AS ~.ooot. wordt foul.fOr}·Jllo~ f13 ;; .. ~ .. "~,.., .. ,,J. 

PROC[[tUI\E dac-~rL:! ARRA"r 0 Of" ir.t~, dät:• ·h-da-_•: ,,~1;-1 H~ t"l·,_L'ud..-[i.l 
%SchriJf allP Wd~rden ~ar, ~rra~ ~ Odat· d~ da··· nf ~~~d~ )~ :)l~t 
't on!:levf!er ••• IJltera Sf-L'IJrtr1er •• (n.ini•lldDl 40\ 

F'ROCH•URE co~"(rlo~• ~""' dac: roat:n AT eb_c"d"f~'J 
% CoF-lE-'er nllt~ n.Ptlr,g~,. -.~dr• ~-dfl.:litl ~.ar. va11 d~ old-... l"io:Jd1 cJ.,. .-J~ .. ~ 

l E>:teo·ro getn~~erd; T" ~l.o•~ .. r. ,..,L cl.rl -C. 

F'ROCHoURE Ln!l!li'r(dos• k.;r" levrd: HdL~i AT et•_codt'I~J 

X Wacht OF- toer. ovPt r:~ao:l 'Vdf• d~ ~fi:.r.r.ihg Ufo ~-CHtaöl ~ èlh var. dE d~~;. 
% varo < level nadr ~=leve}, (~•tO!rro getrt~Jerdl 

f·ROCEllURE •eetbl<::: ARRAY o, 4 OF i~ol.,ger, '" <.Ins• kao .. lome•: hdl:l 
AT eb_co•1ef4J 
'.t Zet OF- ~l~.P Plaats var. >: de so11 vah n •et ir·~,_,.,, uJ. ~rrttttil kc-1. .". ..... 
%de das.l~•tern getri!i!ierdl. El~• kolo~ b~v~L ~u 4 •J~~e~; 
:C verdeeld over 1/2 ooawero\.1'1 iro9 <4ro ~urolerd, 

13600 % F'AH:CLOC~.KZC 
13700 % Kees de Zeeuw 11 oct 190~ 

13800 I Zet klo~- H67000 arro e1o uit. 
13900 Peek_cod•! ARRAY 0 OF inteter 
14000 
14100 F'ROCEllURE ~·•~-l<n: iroL~SI'rl: ir.te~et AT Pi?e~-l'O•.if·f21 
14200 
14300 
14400 
14500 
14600 
14700 
14800 
14900 
15000 
15100 
15200 
15300 
15400 
15500 I 

clock = 16XC16001 

clock_oro ~ PROCEDURE ~EGIN ~ofe_b<clocko 41 END 

clock_orr =PROCEDURE BEGIN •u~e_b(~l~cko Ol [N~ 
% Zet de interroe klok aar. e~ ult. 
% Lt!t o~: Al~ de klu•. UIL sl~al •. ,, h~t ~ro9raooolll.; slüe: •~ ·lP 
% klok rdel IIIPE'r aan te zetteoot er, d• ~""'"''Ler '"lat'. 
I [lll 1~ te VOOJ'~(•••ett duur btJ fl••Jlt-~r• ~er-,t .jt,:- ~-I dl-' tii:l•• 1-t I .. , .. 
% en dan Pas te sloPFPn. 

I 
n 
.1::-
1 



f·AHlELLl[< ,KZC 11-Jun-85 18l38l59 r· ·~ ~h~ 2 

15600 ~ PAHlFTI68.KZC 
15700 ~ Kees de Zeeuw 28 nov 1984 
15800 ~ Fourier lransforaaLie voor inl2 arra.,. 11eL 1en!lte 64 (1 freol 
15900 ro_ ft = 64 
16000 1 lenste arra ... s aoet voor fll en fl 64 ziJn! 
16100 ~ De ~rocedur~s fl1 tH• ft kuroroero alleen a el eero vPe 1 vo•J•1 varo 4 
16200 1 ~unLen werken, 
16300 fLi_code! ARRAY 0 OF integer 
16400 
16500 
16600 
16700 
16800 
16900 
17000 
17100 
17200 
17300 
17400 
17500 
17600 
17700 
17800 
17900 
18000 
18100 
18200 
18300 
18400 
18500 
18600 
18700 % 

PROCE[tURE inProd(ao bl ARRAY 0 OF irol2): itoLe!ler AT rtl_code[01 
% ~ePaal de soa a[tl * b[t] 

PROCEltURE sua( a: ARRAY 0 OF inl2l: inle!ler AT flLco<le[ 11 
% lle~aal de soa van all" a[il waardeto 

PROCEDURE subslr(ao bl ARRAY 0 OF inl2l AT fli_~ode[~J 

% aaa~ voor alle i a[ill=a[ll-b[il 

PROCEDURE ftl<x• slo cll ARRAY 0 OF inl2o 
g, so c: REF inl21 AT fli_code[3] 
irl = o •• n_fl DIV 4-1 
l14 à 2**14 
sin_labo cos_lab: ARRAY irl OF inl2 

fl = PROCEDURE <x: ARRAY 0 OF inl2• g, S• c: REF int2) 
X BePaal hel deaiddeld~ !I en dP s1nus- en cosinus 
% coefficienlen sen c van hel arra ... x,(len~le 641 

llEGIN 
flt<x• sin_lab• cos_labo g, s• cl 

END 
f_tt = 2t~i/n_ft 

18800 % PA"lFT9168.KlC 
18900 % Kees de Zeeuw 4 DEC 1984 
19000 % Fourier transforaalie aet blokfunctie (1 fteol 
19100 
19200 
19300 
19400 
19500 
19600 
19700 
19800 
19900 
20000 
20100 
20200 
20300 
20400 
20500 
20600 
20700 
20800 % 
20900 % 
21000 % 
21100 % 

PROCEDURE flb(xl ARRAY 0 OF inl2o so so cl REF inl2l 
X BePaal ••l bloktransforaatie uil arra.,. x het seaiddelde 
% 8 en d• •inus- en cosinus coefficienlen s en c. 
% De lengte van x aoel een viervoud ziJn, 

DECLARE xlo x2o x3o x4l inle!let 
n_ftb c lenllh(xl 
nd4 = n_ftb DIV 4 

llEGIN 

END 

xt l= •ua(x[O •• nd4-1ll 
x2 l= sua(x[nd4,,2*nd4-1ll 
x3 l= sua(x[2*nd4 •• 3*nd~-1ll 
x4 l= sua<x[3*nd4,.n_ftb-1ll 
8 l= round<<xl+x2+x3+x4l/n_ftbl 
c l= round(<xl+x4-K2-x3)tpi/2/n_flbl 

round((x1+x2-x3-x~ltPi/2/n_flbl s := 

PA11lbll ,KZC 
Kees de Zeeuw 17 DEC 1984 
Fourier lran•fora•tie aet blokfunctie a.~.v. aeelbl 

f·AM:run .~;c 
'.i' ,1• ~ 

11 .Ju1.-G~ ta:JJ'! J 

21:oo 
21300 
:1400 
21500 
21600 
21700 
21800 
21900 
72000 
22100 
~2200 

22300 1 

F'ROCU•URE flbf<;;: M;f:.:.·( 4 Qr l~>l•·~et, ,,: ,,,,!;>, ~· ,, . : r.r1 t.·l ~-
4 bPF-aal •JJl ePrt t:.tJh-rtrra·..~ <~.olond vcs~. fefl dlfé.l':i dot -i(•n,f.:"t~, 
'% is llll:'t HfETBl ht-l ch:'~t~lddt-ldta er. dr ~lrt•Ji.i- l':'r• ... ,)·:dftiJ, 

%. coeffiC"Jpr,ter, t; pr, c. 11 i.; hel a~r.tnl "·f:'tiit.I-•H•l•
1

1t ... ~. 
% ~enode 

~[GIN 

EN[t 

g :~ roOJrodC ( ·o[0]1.,[1 lt., I~ lh[3)l/toi 
c != rou•odC(;;[0HdJl-->;[1l-::r;~]l*~'/7:o.; 

!- rr,.Jr.,J• (;:[OJL.l\1 d2l-.:[3l>*•il::'iooi 

22400 % PAH!VERWER,KZC 
22500 % ~e~s de ZPeuw lq d~c 198~ 
22600 X Verwerk •~lln~~~-, ~.b.v. blo~-tTd••~rur-dti~ 
22700 verwPrl_code: AkRAY 0 (lF i~Le9eo 
22800 

tot. ~•t• wa~r•lt::'tt 

~2900 

23000 
23100 
23200 
23300 
23400 
23500 
23600 
23700 
23800 i! 

F'ROCEioURE Vt'l'Wt?r·~ L-:: ARRAY (o, 4 OF Hol~g,;., ~· l•! t.H·f.'( fo IIF ~- [. 
au, b•J: r~.;J ~ ~T "'~t~o~erJ ~.:orie[Ql 

I ~eF-aal •Jif ho?t. i:II'Tc:lo.; ;-; (gt>lkP.L~?r. met HErlBl) ••.i_•.v. dt• o.~1ll• :r, 
X coef'ficiE-r.ter. au t1r• pq •1P a ~r, t. wa~rrJ€-r,, 

f'ROCHtURE tuolJ~lL:: AR~'AY o, 4 OF irol.,!!o.r· •• b! ~<rr r~;d, 
au, b•J! rtlr•l) Ar lleJ·wèrk._t:ode[l) 

% i'ePoal u1L :,tlt. ;;fr.:t\:4 ;, (gel'lt~ttJJ, n.et HE(7f.L) n\,p,..,., dt:- •.;tl.ll .,, 
% coeffJ.c\t•rd~r. ëPJ Fh biJ eeo I;;'Jeo,lddel.je ~ ~'fl (1. 

23900 X F'AI1!FFT!68.hZC 
24000 X ~ees de Zeeuw ~3 now \9R4 
24100% Irtle~er<ir.l~l f,:.":ll fo•Jr1~t' lf'dO~ft~rrh 
24200 ffl_code: ARRAY 0 OF tnl~J~r 
24300 
24400 
24500 
24600 
24700 
24800 
24900 
25000 
25100 
2S200 
25300 
25400 
25500 
25600 
25700 
25800 
25900 x 
26000 x 
26100 x 
26200 x 
26300 
26~00 

~6500 

26600 
26700 

o_ffl = PROCE[IURE ;,.,_,.,al• ''-'"'"~' Sloo_l-bl .. : ilRRAV ç, nr u.t~. 
rt•J• rtstq: l~~r't.~, ~.r·rtJ: RfF' int.~l AT fft_(orjefOl 

nslu = 10 ;: M.:.X IP~4 FliNl(N 
n_sl ::;. :?ttr,~t~~ 

f_ffl = 2$pi/to_;,t_ 
sin_lable: ARRAY ro_sL [l{U 4tl OF irol:O 

ffl = F'ROCHoURE <~, ~: ARRAY 0 OF irol2, 
X Fasl F'ouri~•· Trar,sforM. 
i! ScalP !IPeft d@ ,..,c;ol vcro ;o 

sc.:~Jt ... : 

h~t 

o_ffL<>:. y, sin_ldt'let nu. n-»l•J• .,r...-~l~i 
ENI• 

PAHlLCD,KZC 
Kees de ZPeuw 5 ocL 1~84 
~eslurinl E~robus Di~~~d~·~ 

led = 1280 

l:ocd = f'ROCE(lURF. '": irole9er1! irole!IPo· 
liEG IN 

REr 1nl~1 

rp·~•J ll ~ct 

IF r, ? TH[N ro :- r, ti()Io \01\.l~l•o:dro, [oJV 10• FT 

I 
n 
\..n 

I 
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::6800 
26900 
27000 
27100 
27200 
27300 
27400 
27500 
27600 
27700 
27800 
27900 l 

RETURN n 

EN[< 

POJLdis~la"' = f'I<OCH<URE <dr .. dat.: inl~!lerl 

X Zet de (positieve! waarde dal oP [OJrobOJs dis~la"' dn. 
% ~axi•ale waarde 9999; over/underflow 1e~fl 0 __ 0 

BEGIN 

END 

IF dat >= 0 AND dal <= 9999 THEN PuLeb<leJt•lrotR, 0•·<.1( ,J,t l l 
ELSE Put_eb(lcdtdn$8, 40801 
FI 

28000 l DELTA l PSI 
28100 
28200 
28300 
28400 
28500 
28600 
28700 
28800 
28900 
29000 
29100 
29200 
29300 
29400 
29500 
29600 
29700 
29800 
29900 
30000 
30100 
30200 
30300 
30400 
30500 
30600 
30700 
30800 
30900 
31000 
31100 
31200 
31300 
31400 
31500 
31600 
31700 
31800 
31900 
32000 
32100 
32200 
32300 

PROCEDURE arcos<xx: reall! real 
DECLARE vv! real 
BEGIN 

IF xx = 0 THEN vv l= Pi/2 ELSE 
"'"' :• arclan(sorL<11xx/xx-1ll IF •• < 0 THEN "'"' •- Pi-".Y Fl Fl 
RETURN vv 

ENll 

detrad = 180/Pi 
% Oarekenints factor van sraden naar radialen 

PROCEDURE d•lla<a• b! reall! re~l 

%BePaal delta uil a en b, (in traden) 
% illetale 1 •n b waarden teven uilkoest 1000 of '0· 

DECLARE xx: real 
BEGIN 

END 

IF ata < 1 THEN xx != b/sorl(1-ata) 
IF xxtxx <• 1 THEN xx != detradtarcos<xxl FI 

ELSE xx != 1000 Fl 
RETURN xx 

PROCEDURE Psi<ao bl reall! real 
X BePaal Psi uit a (b wordt niet tebruikll 
% Te •rote of kleine a teefl 0 of 90 traden. 

BEGIN 

END 

BEGIN 

IF a > 1 THEN a != FI 
IF a < -1 THEN 1 != -1 Fl 
RETURN de•radtarcos<-al/2 

load_code<eb_codeo 'PAM!EB68.KZA'l 
load_code(Peek_codeo 'PAM!PEEK.KZA'l 
lold_code(fli-codet 'PAM!FTI68.KZA'l 
FOR i IN ir1 DO 

sin_tab[i] :• round<L14tsin(f_fttill 
cos_lab[iJ !• round<L14$cos<f_fttill 

OD 
lo•d-code(verwerk_code• 'PAM!VERWER,KZA'l 
load_code<ffl_code• 'PAM!FFTI68,KZA'l 
FOR i IN O,.n_st DIV 4 DO 

F'AMlELLI!< .hLC 

3::'400 
32500 
3:'600 
32700 EN[I 

OD 
••or. i tor 

I L' 1Jit 11 (I, Î 4 j;. .1 r1 ~ f _ f ft* 1 I i 

I 
n 
0' 

I 
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10000 X Pa•!tstbl ,kzc 
10100 X Kees de Zeeuw 22 •ei 1985 
10200 X HeelPro9raa•a elli•so•eter •et bloktransfor•alie 
10300 IIECLARE 
10400 r.•a>:• n>:: nat2 r ... : r.atl 
10500 das = 64 dac = 768 dacx = 773 d~c~ 774 dac• 77~ 
10600 dac1 = dac dac2 dac1ll 
10700 tk = 1 •• = 0 1 = 1000 ~ = 64 
10800 scaler = 32 
10900 scaler_cnt = scalertl 
11000 scaler_rreo = 10 
11100 x! ARRAY 255• 4 OF ir.LP9er 
11200 aa• bb• delta!• Psil• ll• tl! ARRAY 0 OF tl'al 
11300 l! ARRAY 0 OF nat2 
11400 first: boolean 
11500 
11600 
11700 
11800 
11900 
12000 
12100 
12200 
12300 
12400 
12500 
12600 
12700 
12800 
12900 
13000 
13100 
13200 
13300 
13400 
13500 
13600 
13700 
13800 
13900 
14000 
14100 
14200 
14300 
14400 
14500 
14600 
14700 
14800 
14900 
15000 
15100 
15200 
15300 
15400 
15500 

aub• b•Jb! real 
kO• ~.: nal2 
i r: ran!ili' 
oo: char 
vt=chr(11l 
clr ;o chrl26) 
esc " chr(27l 
lin,._erase = 'T' 
lf = chr<lOl 

PROCEDURE aeet<na•! nal2l 
PEGIN ON any_fault DURING 

END 

clock_orr tri99erCdas• l~• ll 
•eetb!Cx(O •• na•-11• n DIV 4, das• •k• SOl clock_on 

DO clock_on show_ecC•YsPlfl errorl'sto•'l OD 

PROCEDURE b_trans<n••! nat2• a• b! REF reall 
PEG IN 

•iddellx(O •• na•-11• •• bo aub• bubl 
IF first THEN aub := a bub != b first := rats~ rr 

END 

PROCEDURE indllirx: ran9ell inte9er 
BEGIN RETURN Pelk-lCaddressCirxll END 

PROCEDURE indnlirx: ran9ell inte9er 
PEGIN RETURN Peek_ICaddress<irxlt41 END 

PROCEDURE ind2Cirxl ran9el! inte9er 
BEGIN RETURN lndn<lrxltind11irxl-1 END 

PROCEDURE dlsPlav 
BEGIN 

writelni'Hax. aant. ele•enten NHAX='• n•ax! 11 
wrlte<'Lenste arr•v't. AA, BB en T='• len9thCaill 11 
write(' I DELTAl en PSI1='• len9th(Psill! ll 
writeln<' I TT='• len9th<ttl! Oo ' I D='• len9lhCdl! OI 
writeC'Start index KO='• kO! 1• ' !index K='• k: 11 
write<' I index riln•e IR='• ind~<irl! I• ,, • 

i nd2 < ir ) : 1l 

f·AM: El LMU .1\ZC 

1::;600 
15700 
15800 
15900 
16000 
16100 
16200 
1b300 
16400 
16500 
16600 
16700 
16800 
16900 
17000 
17100 
17200 
17300 
17400 
17500 
17600 
17700 
17800 
17900 
18000 
18100 
18200 
18300 
18400 
18500 
18600 
18700 
18800 
18900 
19000 
19100 
19200 
19300 
19400 
19500 
19600 
19700 
19800 
19900 
20000 
20100 
20200 
20300 
20400 
20~00 

20600 
20700 
20800 
20900 
21000 
21100 

EN [I 

w11telr.('; d~r.t., el. JF.;:..', ll••j;,tiri: 1; 

wr tle( tldltldl Atlddt:~lHt!:l~•• Nt\-- ', r•ll•: l' 
Wrllelrt( I ; artltl. RtPl. vûl9e;.de ·;~I Jll NX-,' •• ;! 1) 

wrilelrd'UltlJ.Jn L'Oit":=.lardel,; AIJfl-·'• illll·: 8: _ .• '·.~·IJ[-i--

b•Jb: 8: ~.) 

f"ROCEDURE II•SlPIIPr• 
DECLARE a• t>: re.;! 
~EGIN 

ENI• 

wrilelr.< 'Slo' ""'l ct rl-c als abs o• 1 is ~r,g.,~t~t.J' 1 
ON 2 DURI~G LOOP 

-P••I.C';OI •dddel(d0,.491, a• b• -1, (11 

w•·lt•·lll(;et*t.:t~t.t2.;;', a.t*2+b**~! 10: 5, vt> 
011 [10 wrllelr, 0[• 

fit·sl :.:. t I"IJP dlll· :~ -1 btJl• !: (t 

lleel(~~~) b_ttdlto,(255• d' ia) 

PROCEDURE ~lol_~h 

~EGIN Plol_Juntenl~d[ir1, ht>[irJI fN[I 

PROCEDURE Plûl_deltdPS1 
!tEGlN p}ol_~,JI•lProiFsil[JI)• ,jp\lalrirll [IHI 

PROCEDURE ~a~k-tlelldo~i 

!tEGIN FOR 1 lH ir [10 dwlt•l[iJ != de!LdCoaCtJ, t>blill 
PSJ!l J] : '· f'>l ( dd[ j], l·l•[ I 1) Of• 

[N[I 

PROCEDURE •lollor! vectnrl 
!tfGIN pJc,I_P•JnLO?Il(lt(ir1, .,( ,fll F:N[t 

PROCEDURE •da~_liJd 

HGIN FOR i !N ir DO tUil != l[\J/s~:olel_fr~" 0[1 EIHI 

PROCEDURE •aa~_rile 

[IECLAR[ f! fil" 
lext! ARRAY 79 OF char 
nc = 3 ;A~r·lal 111 ti' 'v'Oerel"l colltn.. regel~ 
len: inle~u~r· 

!tE GIN 
write<clr> 
Ier.:= Indrdir) 
IF kO <~ ir,d11irl OR f <~ ind2CirH1 THEN di•Pld-< 

warr.('fout irt }pn!ltP örl·ct':JS 1
f 'ir ~0 •• ~,'l f.l 

wriLeln('Filena•e ?"l readln n~•l-inPut 
scan_filena•e('[l') 
chl'ck_ r i lel•""'" 
enter_file(f, filena~e· ~~ 

IF date , 100 TllEN wrileln< 'IIat.e ?') ro>a•llr.C<Iat"' Ft 
writ.elr,(f, ncl6l <: a;.r,lal COillllel.t, req..J, 
wnlelr.Cf, 'Melln~ elli»~o•Plf!r,IA '"' B .uarde1,1'' 
writecr, 'Ddlu•:·, date: 6o : 40, "TIJ~: 1 

wrile_llruelf• ~Pl_li•el 

writelr.Cf, : o, 'Aantal lhetir.gpr,: ·, le•,·~ 

I 
n 

" I 
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i11 :;o 
~1200 

21300 
~1400 

:>1500 
21600 
21700 
~1800 
21900 
22000 
22100 
22200 
22300 
22400 
22500 
22600 
22700 
22800 
22900 
23000 
23100 
23200 
23300 
23400 
23500 
23600 
23700 
23800 
23900 
24000 
24100 
24200 
24300 
24400 
24500 
24600 
24700 
24800 
24900 
25000 
25100 
25200 
25300 
25400 
25500 
25600 
25700 
25800 
25900 
26000 
26100 
26200 
26300 
26400 
26500 
26600 

EN[r 

wriblro(fo 'AUB='o aul'l! 10: So •; l<UE<~' o l'IYl>! 10: SI 
wrilelr.(fo 'Aantal aiddelino,lt!od'o .-, .. ) 
writelr.(fo 'TiJda~: 1 ~la~ ='• 1/~caler_freo: 10: 3, ' sec.') 
FOR i IN l •• nc DO wrileln<i: lo '-e coa•entaar regel ?') 

readln<textl writeln(f, lextl OD 
writeln('WachL'l 
~ut_arras(f, lenl 
Put_arra~(f, da[irll ~ut_arra~(fo b~[irll Put_arra~(fo l[Ir)l 
clo~e-file(fl 

writelr.( 'File ', filt.'naou!o ' ~e~aved. · l 

PROCEDURE lees_file 
DECLARE f: file 

lext: ARRAY 79 OF ~har 

len: inte!ler 
nc: natl 

llEGIN 

END 

wrileln(clro 'Fileroaae ?'l rt!adln roexl-inP•Jt 
~caro_fileroaae( '[l'l 
lookuP_file(fo filena•el 
readlro<fo nel 
FOR i IN 1 •• nc DO readln<fo textl wrileln<texll OD 
!let_arra~(f, lenl 
IF len > len!llh(aal-kO THEN 

writeln< '>~>> FilP te laro!l:' o len: 1o 
' Punten; restant arra~~='• n•a~-~o-t: 1, ' ~unlpn'> 

disPla~ error('Niel 9eleze~'l Fl 
k := kOthn ir := ~.o .. k-1 
wrileln wrileln('Wacht'l 
set_arra~(fo aa[ir]) Set_arra~lf• bb[irll 9et-•rra~(fo l[irJ) 
close_fihlfl 
wrilelni'File •, fihna•e• ' !lelezen.'l 

PROCEDURE restart_aeling 
liEG IN 

END 

WHILE k <= kOtnx-1 DO 

DD 

aeetlnal l[kl := !let_eb(scaler_cntl 
b_trans(nao aatklo bbtkll 
XIF k HOD 10 = 0 THEN 
wrile<k: •• trkllscaler_fr.a: 8: 1) 
wrileln(delta<aa[kl• bb[kll: 10: 2• Psi(aatklo bb[klll 10: 3l 
XFI 
ir := kO •• k kt:= 1 

PROCEDURE start_aelinl 
llEGIN 

write<clrl 
clear<aal clear(bbl clear(ll kO l= 0 k := 0 ir l= 0 •• 0 
wrileln('Aanlal aelinlen <<='• naaK: 1o 'l'l 
write<n>d 1 l 
readln(nxl IF nKtkO) naax THEN error<'Te veel ••li~~en'l FI 
wrileln('Aantal aiddeliniP~'l wrile<n•: tl readlnln•l 
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2A700 
26600 
26900 
27000 
27100 
27200 
27300 
27400 
27500 
~7600 

27700 
27800 
27900 
~11000 

~8100 

28200 
28300 
28400 
28500 
28600 
~8700 

28800 
28900 
29000 
29100 
29200 
29300 
29400 
29500 
29600 
29700 
29800 
29900 
30000 
30100 
30200 
30300 
30400 
30500 
30600 
30700 
30800 
30900 
31000 
31100 
31200 
31300 
31400 
31500 
31600 
31700 
31800 
31900 
32000 
32100 
32200 

writelro( 'M~el~lorod ?• l rl'ddl;, 
f'Ul_~t.<scölt:'r' :Ji F•.ll_eb(sl·dl~.--•:r.t, 0 
restart _ Rtfl ti r. :1 

EN!o 

PROCEDURE ~~~~l_uff~~L 

DECLARE xx: integer 
BEGIN 

EN[I 

wrileln( 'Oflderbr~~• licht.bundt?l ') re~dl 11 
wri\elro<'Sl·:o~ "'"'· rl.rJ-r. ;,)~ off~et ~u~<i ·~·; 
wrilel•d. t6. '''l 
ON 2 DURINS LOO~ 

llll!~ i.. ~I)) 
r l]li 1 l N (), , 3 00 

>::·. :-. Cl roR J IN 0 .. 9 !oO '·'· t:" <[Jo 11 Oir 
;:., l= . [IIV 10 !F "" . 75 TllHl .... ,- 7':, Fl 
wr iteln<e~c• lt=-tt-?_~r-ase' ·t': }::-:) OI• 

wr1lelrdvl! 5) 
0[1 [10 wn Lo. lr.C lf: 5) [l[r 

wnlelrd'Het5tel lichtbur.•1el'l reói<:!lo 1 

f·f<OCEOURE co••>-l'lAieer(uiLdro lfo_ar: v(,c\orl 
[rECLARE 

J_lro = lero9\h(in_~rl 
Lult ~ l,;ro9tttl•n L;;r\ 
fac ~ Luit/Lioo 
111 = ro•.rnti(1/fa< tCo.49~9) 
•! inle~er 

s: real 
IoEGIN 

END 

FOR i IN Q,,J_u,\-1 ~[l 

0[1 

s := 0 "' :=- ro,Jrtdf i/fac·-0.4999) 
FOR J IN m .... t•l-1 DO 

s t::: ir•_e~r[j] 
0[1 
uit_ar[l] := ~1-1 

PROCEDURE co•~r-dttd~~ 
[rECLARE t1: veelor 

Htfr inlr ir.r,: inl.t-~Pt 
ir1 ~ Uodl<ir·:O 

8EGIN 
wrilelrtCclrr ·IR wa-;;:', it,dl(tr>: Or ',,', ir,d2(irl! Q) 

wrihlro< 'First l last Hode>< OUTPUT arra~s ?• l 
readlnCinfr ir•l) u,,, := inl-ihf+1 

IF len!llh(ltl ': i1odr.Cirl THfN e>.terod(l1o irodrdjr)l 
FOR i IN ir DO l1[i-ir1l :- llil on 
COIIPtilol!l!r(\I[O.,iloro-1 Jo tl) 

FOR i IN inf .. ihl [rO tr1l :~ rc'Utoo](ll[,->r•rl\ rofr 
ELSE •aa~_l!Jd coa~ri~eer<tl[Inf.,,nJJ, Lll!r]l 

FOR 1 IN inf • .irol [10 H1l := ruut .. i(t t[,H,,·,;J~ •. ·r~•·l 
co•~ri~oeer<aa[inf •• inll• aa[irll 
co~Pr!~oeer(bb[inf •• lrollo bb[i•Jl 

r ", ·~· 4 

I 
n 
00 
I 
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32300 
32400 
32500 
32600 
3:!700 
32800 
32900 
33000 
33!00 
33200 
33300 
33400 
33500 
33600 
33700 
33800 
33900 
34000 
34100 
34200 
34250 
34300 
34400 
34500 
34600 
34700 
34950 
34960 
35000 
35010 
35020 
35040 
35100 
35200 
35250 
35300 
35400 
35500 
35510 
35600 
35602 
35900 
36000 
36100 
36200 
36300 
36400 
36500 
36600 
36700_ 
36800 
36900 
37000 
37100 
37200 
37300 

11· •- ir,f .. inl kO •- ir•f 1< .- inl+l 
END 

ref _n: inle!ler 
ref_d, ref_a: ARRAY 0 OF real 
PROCEDURE laa~dikte<xx: reall: real 
DECLARE 

ain• aax• t.t: oat.2 
h: rul 

[IE GIN 

EN[I 

•ax := ref _n-1 
WHILE •ax ) •inti DO 

Oll 

t1 := <•ado.inl DIV 2 
IF ref _a[t1l . "" THEN •ax := t1 
ELSE •1n := t1 FI 

h := (xx-ref_a[•inll/lref_a[o.int11-ref_a[•inll 
IF o.inth > ref_n-1 THEN h := ref_d[ref_n-11 
ELSIF •inth < 0 THEN h := ref_d[OJ 
ELSE h .- <ref_d[o.inlth*<ref_d[o.lntll-ref_d[o.inlll Fl 
RETURN h 

PROCEllURE init_laa~dikle 

DECLARE b1: ARRAY 0 OF real 
t: file 
txt: ARRAY 79 OF char 
in_first = rer_n ~ 0 

BEGIN 

END 

IF in_firsl THEN lool<uP(f, 'PAtt:EIREF .KZD'l 
ELSE writelnlclro 'Filena•e referentie ei ?') 

readln next_inPut scan_filena•e< 'd'l 
lookuPift filena•el Fl 

readlnlft ref_nl FOR i IN o •• ref_n-1 IlO readln(f, txtl 
wrihlnltlctl OD 

set_arra~lft ref_nl 
IF in_first THEN resizelrttf_a, reLnl resize<reLd• reLnl Fl 
resizelb1t rtf-nl 
IF 1en•thlref-•l < ref_n THEN errori'Ref, arraYs te l<ort'l FI 
set_arra~cr, rtf_aro •• ref_n-111 set_array(f, b1[0 •• ref_n-lll 
set_arr•vlfo ref_d[O,,ref_n-11> 

PROCEDURE •••k-dikt•CxKl vector> 
BEGIN FOR i IN ir DO KK[il := laa•diktelaa[ill OD 
END 

PROCEDURE h 
BEGIN 

wrilelnlclrl writeln 
writelni'START_"ETJNG'l 
wrilt1n< 'RESTART-"ETJNG'l 
writelnl'kO:sk'l 
writelni'"AAK_FJLE'l 
writelni'LEES_FJLE'l 
wrltelni'"AAK_DELTAPSI'l 

37400 
37500 
37600 
37700 
37800 
37900 
38000 
38100 
38200 
38300 
38400 
38500 

11 ·''-·" w; ;:4t; ~~ 

wntelr,< 'f·LoT_AB'; 
Wtilelro( 'f·LoT_HLTAF·SJ'; 
wnteln< 'HII"-kT!J[o') 
writelni'PLOT! )') 
wri teln! 'INSTELLEN' i 
writelni'I'IEET_OFFSET'l 
writelr,( 'I•ISI'LA~'; 
wr i teln< 'HAAl\_ DIKTE ( I• l • l 
writelro< 'CilHF'ILIIRF:;.)·é:•) 
wt·itelr,( 'EXIT') 
wrilPlh 
disPlao; 

38600 w r i ll' <eh' < 30) ) :!HOr!( 
38700 EN[o 
38800 a• b: re•l 
38900 O.dN!en = 2**14-1 
39000 ~EGIN 
39100 wrlte(clrl 
39200 
39300 
39400 
39500 
39600 
39700 
39800 
39900 
40000 
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APPDIDIX D 

Volledige metingen met ellipsometer aan etsreactor 

Meting (filenaam) beschrijving figuren 

EIITM5 Etsen:met AR op aardelectrode Dl (ref curve z1e 5.8) 

D2 

EI? 

EIS 

EIIO 

EI 11 

EI12 

Tabel D. I 

vermogen 

w 
5 

10 

20 

40 

50 

Etsen op aardelectrode met 

diverse plasmasamenstellingen 5.6, 5.7 

Etsen met H2 en CF4 op aardelec. 5.8, 5.9 

flow 2x 90 seem 

druk 0.05 tonr 

vermogen 50 W 

Diverse Ar en CF4 flo•.:s 

+ eindpunt 

Etsen met CF4 en Ar 

flow 2x 50 seem 

druk 0,05 torr 

vermogen 50 W 

Etsen met CF4 en AR bij 

variërend vermogen 

flow 2x 50 seem 

druk 0.05 torr 

vermogen zie tijdas 

Etssnelheid als functie van het vermogen 

etssnelheid uit etssnelheid uit 

D3 

5.10, 5.11, 5.12, 5.14 

5.20, D4, D5, 

D6, D7, D8 

riehtir.gs eoëf. D6 tijdstip omslagpunten 

nm/s nm/s 

0.27 

0.40 

0.60 

0.41 

0.93 

0.32 

0.54 

0.67 

0.42 

1.05 
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Etsen met CF4 en Ar bij 

variëreP.cie <iruk 

flow 50 seem 

druk zie tijdas 

vermogen 50 W 

Tabel D.2 Etssnelheid als functie van de druk 

D9 (ref. curve z1e 5.5) 

fiiO, DIJ, Dl2 

druk richtings coëf. I (DI 0) richtingscoëf.2 (D! 0). uit tijd 

torr 

0.05 

o.os 
0. I 

0.2 

0.5 

EI IS 

nm/s 

I. 00 

0.84 

I. 04 

o. 87 

0.78 

Etsen met CF4 en Ar bij 

variërende flow 

flow zie tijdas 

druk 0.05 torr 

vermogen 50 W 

nm/s 

0.96 

0.43 

0.84 

0.56 

0.46 

Tabel D.3 Etssnelheid als functie van de flow 

flow (Ar CF4) uit richtings coëf. (D 15) 

seem nm/s 

10 0.97 

20 0.62 

50 0.62 

100 o. 72 

EI 1622 'Etsen' met Ar 

nm/s 

I. OI 

0.99 

I. 14 

I. 14 

0.89 

Dl3 (=5.17) 

D14, DIS 

uit tijd 

nm/s 

0.97 

0.60 

0.57 

0.67 

5.21 
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Fourier Interfero~eter 

1 Inleiding 

0~ de dichtheid van 

[VEL.84,VLI.3~) wordt 

interferorneter gebouwd. 

radicalen 

er in de 

-L.:-

te bepalen bij het plasma-etsen 

vakgroep plasrnafysica P-en Fourier 

Fig'-<'-<T' 1 

Princi?e sc~ets va~ 

de interferometer 

Deze Fourier interferorneter bestaat uit een Micelsen interferorneter, 

waarvan de lengte van een van de armen gevarieerd kan worden. Voor een 

monochromatische bron met golfgetal of spatieele frequentie ~ (=1/1) 

geldt voor de a~plitude op de detector 

g Eo exp(-2UjaLo) + Eo exp 1 -2Tj~(Lo+x)) 

Eo exp(-21"j<TLol (l+exp(-2fj4"xl) (1) 

Hier is Lo de totale lengte van de lichtweg door de vaste arm; x het 

weglengteverschil tussen de armen en Eo èe (gelijk veronderstelde) 

amplitude van de twee lichtbundels. De intensiteit is evenredig rtet 

~~, volgens: 

J:(x) Io ( 1+ cos 2Ü~x) 

Voor licht met een spectrale verdeling BI~) wordt dit 

I(x) 

C,4 

Io j (G") ll+cos276x) dl' 

0 

(2) 

( 3) 
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Nu is door de Fourier transformatie 

B ( 4') ~I(x)-!(0)/2) cos 2~fx dx ( .1) 

-"" 
de snectrale intensiteit B(~) uit het interferogra~ I te berekenen. 

Meestal wordt de complexe Fourier transfor~atie gebruikt. Deze geeft: 

B (cf) 

of 

C/.) 

RE ~I (X)-! (01 ,'2) e::p (-2Jj~x) dx 

_..., 

c.o 

2RE J(I(x)-I(0)/2) exp(-2lj~x) dx 

0 

Deze inte~raal wordt benaderd door eP.n sommatie 

N 
B(~) 2REL(I (i4xl-I (Ol/2) exp<-2ljQï4xl 

·~· 

2 Eigenschappen FFT 

o~dat deze functie (7) 

(5) 

(6) 

(7) 

slechts over N punten wordt gesommeerd, is het oplossend vernogen, wat 

betreft het golf1etal, beperkt tot l/N4x = 1/L met L=~x het maximale 

weglengteverschil van de scan. 

De FFT procedure zoals die gebruikt wordt voor de transformatiP., geeft 

alleen maar punten voor <r=k/N4>:=k<fo. De afstand (Iet tussen de punt2n is 

gelijk aan het oplossend vermogen [BEL.72,LOE.70]. Tussenliggende 

punten in het frequentiedomein kunnen wel worden berekend, maar bieden 

geen extra informatie. Wel kan ~et tussenpunten het profiel beter 

bekeken worden zie figuur 2 en 3 
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,.. 
,I \ .~ ~ . 

·, ... \ . 
\/ '. 

UC:C- .. , ... '"..1-- r· 
0· 

He~ Zi~,.'.,--.;-rcf-:.ez ,A.,·: .. 'r'"'ig:A.:A.r' 2, ma~r 1/·2 r.1aaZ het opl:;saenà vemogen 

verz~~~v~~. Ze :i!~er. geve~ het gemettYi spect1r~ ~~n. ~e weergave 

t:ay; ;:e: Z:'~--·r:.rrvfie: iJ i:<S a • .r-.--.zr:keliji< v~n de .I<req".A.eYLtie. Door inter

;:;.:.~:.:~ <.:1~ h~t prcf·i.e: wel goed ge'Înterr;re:.eerd ~'crden. 

= 

Met de tussenpunten is het eenvoudiger de hooste van een piek te 

schatten. Het arparaat~rofiel van de FFT ontstaat doordat het 

interferogram afgekapt wordt op een lenste L. Dit komt overeen met 

vermenigvuldigen van het interferogram met een blokfunctie. 

O~dat vermeni1vuldigen in het ruimte domein overeenkomt met convolutie 

in het frequentiedomein, is het effect dat het apparaatprofiel gelijk 

wordt aan de fourier getransfor~eerde van een hlok. Dit is een sine 

f•.mctie. 

FFT(a(x) .b(x)) FFT (a (x)) *FFT (b (x)) = A (<1") *B (<I") (8) 

FFT (blok (x). I (x)) sine (0") *B (0") (9) 
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Hier is blok(x) gedefini~e~d door 

blok(x) 

voer een 

en 

blok(x) 

0 voor I x i > L/2 

1 voor I x I <= L/2 

synmetrisch opgenomen 

0 vcor x > L of x < 0 

1 voor 0 <= x <= L 

i:~terferogram 

voor een 'half' interferogram (begint bij x=O) 

( 10) 

(11\ 

Door het interferogram in plaats van net een blnklafkappen), met een 

andere functie te vermenigvuldigen, kan een ander apparaatprofiel 

worden gecreerd. 

Een sine functie als apparaatprofiel heeft als nadeel dat er negatieve 

zijlobben ontstaan. Als het interferogram met een driehoek wordt 

vermenigvuldigd, wordt het a~paraatprofiel een sine-kwadraat functie ; 

deze heeft alleen maar positieve zijlobben. Nog een andere 

mogelijkheid is het vermenigvuldigen van het interferogram met 2e~ 

Gauss functie. Het apparaatprofiel wordt dan ook weer een Gausfunctie. 

Het nadeel van deze apodisaties l~podiseren wil zeggen· ontdoen Von 

nevenpieken) is wel dat het apparaatprofiel breder wordt. 

Het apparaatprofiel kan smaller gemaakt worden, door een langere scan 

toe te passen. Het signaal moet dan wel groot genoeg zijn. Als het 

laatste gedeelte van de scan alleen maar ruis bevat , kan men beter 

nullen aan het interferogram toevoegen. Het resultaat is dan een 

spectru:-. dat een apparaatprofiel heeft, dat overeenkomt met de 

scanlengte die zinvolle data bevat. De extra nullen zorgen ervoor dat 

het spectrum meer punten krijgt, zodat er een beter beeld van de 

lijnprofielen ontstaat. Dit is dus een methode om in het speeturn te 

interpoleren. Een andere mogelijkheid om in het spectrum te 

interpoleren, is het uitrekenen van de convolutie van het niet 

gea~odiseerde spectrum m~t het gewenste apparaatprofiel. De convolutie 

hoeft dan niet over het volledige aantal punten van de scan te lopen 

[CON.70]. Een convolutie die benaderd wordt door een sommatie over 

enkele tientallen .:.:mnten, kan ook een bruiJ~baar resultaat qeven. 

B (a) *A (0") ( 12) 
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AIUl Is het gewenste ao~araatprofiel = FFT(a(x)) ret a de weecfunct1e 

van het interferogram. Wel moet er rekenir.g mee wo:-den r;ehouden ciat 

het afkapren van de convolutie weer tot fouten kan leiden. Om dit te 

vernijden moet bij dP. convolutie weer apodisatie wo:-den toegenast door 

het verneniqvuldigen :net bijvoorbeeld een driehoekfunctie. Een 

a~odisatie functie die ~ruikbare resultaten geeft is [CON.70): 

• a lx) ( 1- (x/Ll '2 )'2.. (13) 

Zonder apodisatie is de convolutie tP. benaderen door (B(U) is alleen 

bekend voor q=ka~, met Vo=l/L): 

B' ((jl 

Round (4""q o) -"Ne 2 B (kiTo I Sine ((f-kUol 

Round lef /'1 er) -Ne 

met Sine(~) sin ( 2 V 6) I ( 2 i 6) 

(14) 

(15) 

2Ne + 1 is het aantal termen dat voor het bepalen van de eonvolutie 

gebruikt wordt. Door 

wordt 

dit 

het 

afkappen van de eonvolutie in het 

frequentiedorein interferogram 

vermenigvuldigd met een vervormde blok. 

1..--------, 

0 
0 L 

Fig'.A'.A.r 4 

Het effe~t or het i~te~ferogram venster van het a[KQ?pen van de co~

;;al:..tie. lirû:2 iàeaZe con:-•ol:..ttie; rechts a.fgekcrpte cor.voZutie. 

(tijd domein) a.h.w. 

L 
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Door bij de convolutie oo~ apodisatie toe te passen wordt de som: 

Round(O'/O"~)+Nc 

s'((f) = L B(kdol sinc(O"-kO,) C(O-kdo) 

Ro'-lnd(tl/~.)-Nc 

Voor de apodisatiefunctie C kan bijvoorbeelè 

C(C1) 
2.. '1.. (l-lff/(Nca"0 )) ) 

(16) 

(17) 

ge~oMen worden. Het gevolg is nu een 'nette' filterfunctie die met het 

interferogra~ vermenisvuldigd wordt. 

0 
0 L 

In plaats van de genoemde sinc-functie kan voor het apparaatprofiel 

ook een andere functie A(~) genomen worden. Voorwaarde voor deze 

profielfunctie is dat de Fourier getransformeerde (=weegfactor van het 

interferogram\ niet breder is dan de interferogramlengte L. Met andere 

woorden: een functie in het tijd domein (interferogram) die niet 

verandert door het vermenigvuldigen met de 'apparaatweegfactor' 

blok(x) geeft als nieuw apparaatprofiel zijn Fourier-getransformeerde. 

Voor andere functies onstaat een nieuw apparaatprofiel dat de 

convolutie is van een sine en de Fourier-getransforMeerde van de 

weegfactor. 

Het berekenen van een convolutie over n punten kost een hoeveelheid 

rekentijd àie evenredig is met N2 • Een FFT procedure heeft voor N 

punten een tijd nodig die evenredig is met N log(N). Voor convoluties 

met grote aantallen loont het àe moeite eerst FFT toe te passen, 

vervolqens de punten te vermenigvuldigen en dan weer terug te 

transformeren. 
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Samengevat: 

Voor een duidelijk spectrum zijn ~eer punten nodig dan de FFT uit het 

interferogram haalt. Dit kan bereikt worden door 

Al nullen aan het spectrum toe te voegen 

of door 

BI de convolutie s'(~) B(~) * FFT(a(xl) uit te voeren. 

Omdat de convolutie wordt afgekapt bij Nc~0 moet deze met een 

apodisatie 

worden gecorrigeerd: 

B'(U) o_r:(t) C(~-t) A(O"-t) dt 

of 

Round(~/Ç.)+Nc 

B'(O) • LB(k~ol AI(J"-kc!'ol Cllf-kll'ol 

Ro~.:nd (~/~ •) -Ne 

(18) 

(19) 

Hierin is C een gewichtsfunctie en A het gewenste apparaatprofiel. 

~.2_Fouten door fase van de meetpunten 

Voorbeeld 

Als men FFT toepast op de functie cos(l.5*2ierex) ontstaat er doordat 

het 'interferogram' p8riodiek gedacht wordt een antisymetrische 

functie. De cosinus transformatie is 0! Door een geschikte apodisatie 

kan er voor gezorgd worden dat er weer een symmetrisch gedeelte in het 

interferogram komt. Dit is te vinden door 



I even (x) 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

(I(xl + I(L-x\l/2 
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-
' .•. : ·. \ 

(2()) 

De reele component van de FFT geeft dan weer een bruikbaar spectru~. 

Als het nulpunt van de scan verschoven is, wordt het interferogram: 

exp(-27jl1x) exp(-21jcfb) 

(21) 

FFT geeft voor de spectrale verdeling a'(C): 

B' (~) B (C) exp (-2'Ujd"~) (22) 

Het reëtle gedeelte is dus vermenigvuldi~d met een cosinus. 

Als de fase (nulpunts) fout 2% van de sampleafstand Ax bedraagt, 

ontstaat bij hoge frequenties een amplitudefout van 

l-cos(2.*0.02) ~.01 

Als het faseverschil exact bekend is, kan hiervoor gecorrigeerd worden 

door het (complexe) spectrum met exp(2lj~~ te vermenigvuldigen. 

De grootte van een nulpunts-verschuiving kan worden vastgesteld door 

een (klein deel van het) interferogram sy~~etrisch t.o.v. de nulstand 

op te nemen. Nu kan uit het argument van het (complexe) spectrum het 
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verloop van de fase als functie va~ de frequentie bepaald ~orden. Als 

dit fase-verloop linear is in de frequentie is er alleen sprake va~ en 

nulpuntsfout. Als het fase-verloop ~iet linear, ~aar wel 'rustig' is, 

bijvoorbeeld als gevolg van een niet ideale compensator in de 

interferomete~ kan uit deze rr.eting ook een correctie voor het spectrum 

worden bepaald. 

Een sinusvor~içe modulatie (~et am~litude v) op de afstand tussen de 

samples volgens 

x i i /Jx +v sin21Tfx (23) 

geeft [SAK.70] 

I (x') B(~) cos 2U(~x + qv sin2Jfx) (24) 

B(~) J 0 (avl cos2Uix 

+J 1 (CTv) (cos2û"((f-f) x + cos2ll(~+f) x)) 

~B(O") (cos2Ux +0.25 <1v(cos2T(4'-flx +cos2U(<1+f)x)) (25) 

In het spectrum krijgt elke frequentie hierdoor twee satellieten, met 

en amplitude van 0.25~v van de amplitude van de hoofdpiek. 

In het algemeen is de afwijking niet sinusvormig. Deze kan dan in een 

reeks worden ontwikkeld. Dit geeft een groot aantal satellieten met 

een willekeurige (beperkte maximale grootte) amplitude. Dit kan gezien 

worden als ruis in het spectrum 

concluc:erend: 

Ruis in de meetafstanden leidt dus tot ruis in het spectrum. 
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Voor het ~antnl metinge~ ~ is het v~rband tussen de ruisamplitude i~ 

het spectrum en die in de sa~ple afsta~è gegeven door[SAK.70] 

Sv VNsx (26) 

Sb 0. 2 5 O"osx ,a 127) 

Met Sv, Sx, Sb de standaarddeviaties in v, x en B. 

Als we als voorwaarde stellen dat Sb<«B (d.w.z. de signaal-ruis 

verhouding in het spectrum is kleiner dan «l wordt de voorwaarde voor 

Sx: 

Voor ~ = 0.01 en N 

-~ 
Sx < 2.10 neter. 

J. 
4 C( ( 2 Á.,../L ) t 

10~ , A._;-.="' 5 pm 

* A..,.l\. (28) 

(29) 

Dit stelt hoge eisen aan de electronica die de triqgerpulsen levert 

Als de electronica afkapt bij een frequentie ~=1/t wordt de 

faseverandering in het geèetecteerde signaal 

l/' = -arctan ( 4l1V r; l) (30) 

(3ll 

Hier is ~ de golflengte van de HeNe -laser die als afstandsmeter wordt 

gebruikt, en V de (halve) snelheid van de spiegel. 

De verandering in de gemeten plaats als gevolg van deze 

faseverschuiving is: 

-vr (32) 

Als we boven~enoemde (#Zil eisen hierin invullen wordt dit 

s ( 33) 
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Voor een snelheid van 0,1 M/s volgt voor~ 

s (34) 

w > 5.10 
1 

(35) 

f > 10 MHz (36) 

Indien de sr.elheiè constant en reproduceerbaar is met een afwijking 

kleiner dan AV is äeze eis ook te forMuleren als: 

(37) 

2.3.3 Integ~atietitd detector 

Een verandering van de snelheid van de spiegel 6V leidt tot een 

verandering in de meetplaats dX volgens: 

dx 0. 5 T bV (38) 

Hierin i~ [de integratietijd van de (interferogram signaal) detector. 

V 

Figuur 8 

Het effect van de spiegetsneZheid op het 

integratieintervaZ. 

De streepjes boven de sneZheids~e 

geven het integratieintervaZ. 

De streepjes boven de x-as geven de 

effectieve meetptaats. De verschuiving 

van de meetplaats t.o.v. het triggerpunt 

is sr.eZheidsaj"nankeZijk. 

Als we een maximale variatie Sx in de meetplaats toestaan volgt voor 

de integratietijd: 

[ < 2Sx 

AV 

Met de bovengenoemde vergelijkingen voor Sx wordt dit 

l6f$.AX --
VN~v 

( 39) 

(40) 
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Definieer nu [SAK.70] de observatie efficiency~ 

T;~T 

6x 

Met substitutie van L 

Met 

16~V 

VNIJ.v 

91-= 0.01 en N 32000 wordt dit 

(41) 

(42) 

(43) 

Dit leidt tot een degradatie van de maximaal haalbare signaal-ruis 

verhouding met een factor ~ 

IN/V 0.5 0.1 0.05 0.01 0.005 0.001 

0.05 0.1 0.15 0.3 0.5 1 

Een variatie van 10% in de spiegelsnelheid leidt in dit voorbeeld tot 

een maximaal haalbare signaal-ruis verhouding die een factor 10 

kleiner is dan in principe mogelijk is. 

Als de integratietijd van de detector naar heneden beperkt is 

(maximale frequentie) moet ook aan de bovengenoemde voorwaarden voor 

de triggerdetector worden voldaan. Dit leidt tot een absoluut ma~irnum 

van de toelaatbare variatie van de spiegelsnelheid. 

2.3.4 In~~Epolatie in het interferogram 

[CON.70] geeft aan hoe het mogelijk is om in het interferogram te 

interpoleren. Als de fout in de afstand tussen de meetpunten bekend 

is. is het misschien mogelijk door het uitvoeren van de nodige 

convoluties toch weer een serie equidistante meetpunten te krijgen. 

Voor niet equidistante punten is het echter niet zonder meer mogelijk 

de FFT-procedure toe te passen. De convolutie kan dan niet vervangen 
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~orden door een vermenigvuldiging in het spectrun1, 2n zou dan relat1ef 

veel re~entijd vergen. 

Definieer [CON.70] de functie Ulx): 

U(xl sin(TI'x/{2.Ax)) cos {~x(4p+q)/{2~x)) (44) 

71x/(2~x) 

met p de orde van het spectrum 0,1, ... 

q 1 of 3 voor het spectrum resp. links of rechts van het midden. 

q=1 

0 _1 
~x 

p=2 
q=1 q:3 

_1_ 
~x 

~~arde~ VJn Per. Q vaor de gedeelten v~ het spectr~ 

_3_ 
~x 

Deze U(x) komt overeen met de fourier getransformeerde van een 

filterfunctie die alleen het spectrum van de orde p (linker of 

rechterhelft) doorlaat. 

0 
1 

0 

Fi(J'.~our 10 

>'oorbee Zd fi Z terfunctie voor P=2 Q= 1 

p =2 
q :1 

I 

De intensiteit -is nu als volgt te interpoleren (I' is het gemeten 

interferograM) : 

I (x) U(x) * I' (x) (45) 

_r:(x-tl I' (t) dt (46) 

Omdat de integraal (sommatie) slechts over een beperkte afstand kan 

worden berekend, bijvoorbeeld van -xo tot Xo, moet er een 

apodisatiefunctie worden toegepast. 



-E.l~-

l l. 
C(x) (1-(X/Xo) ) ( 4 7) 

Ondat het interferogram alleen op discrete plaatsen X' (i) bekend is, 

wordt de sommatie 

i(x-X' (i)=Xo) 

I(xl _J:x-X'(i'l I'(X'(ill (1-((x-X'(i)>/xoi'- 1
1 

(481 

i (x-X' (i)=-Xo) 

De sommatie grenzen zijn hierbij zo gekozer. dat de functie U(x' 

daarlopen wordt van -Xo naar Xo. 

Als de plaats van de netingen te schrijven is als 

X I (i) iAx +E(i) 149) 

Met E(i) een functie die àe (~lein t.o.v. AX veronderstelde) 

afwijkingen aangeeft is het interferogram zonder afwijkingen in de 

sample afstand te bepalen door 

Ij 

No 

I<jO.xl ~} U((j-i)6.x- E(i)) 

I=-No 

I' (X' (i)) 
-'1. (1-No (50) 

Het spectru~ dat door de FFT gegenereerd wordt, is als gevolg van de 

eindige sampleafstand periodiek. Bij een sampleafstand Ax is de 

periode van het spectrum 1/Ax: 

exp(-2llj~illx) exp(-2Uj~iAx) exp(-2Tjik(Dx/~x)) 

exp(-2Fj(a+k/•x)iAx) 

B (tl + k/AX) 

met k geheel. 

(51) 

(521 
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Ook is er voor oe re~le (cos) transformatie geen onderscheid tusser. u 
en -fl. 

Re(exp(-2Ujqiox)) Re (exp (2FjG'i4x)) 

Re(B(c1l) 

( 53) 

( 54) 

FiJ".A.iA.r 11 

Bet ec~te spec!~~ (!~~<~; 

:.:crdt door de F'F':' 

pericdie< ~ocr!gezet. 

In bovenstaande figuur is het venster dat door de FFT gebruikt wordt 

gegeven. Uit dit spectrum is niet op te maken uit welk gebied van het 

totale spectrum dit stukje afkomstig is. Het venster bevat de sommatie 

van alle stukken ter lengte 1/.x van het oorspronkelijke spectrum. 

2. 4. 2 filteren 

__j_ 
!:J.X 

Fi;~r 1L 

AZs ~et Z?e~t~~ te =ree~ 

Voor een eend~idige bepaling is het daaro~ noodzakelijk dat de 

bandbreedte van het interferogram kleiner is dan l/2Ax. Voor het oe 
orde spectrum wil dit zeggen dat er in het interferogram geen 

frequenties hoger dan l/24x mogen voorkomen. (Sample theorema) 

In het algemeen geldt voor spectra met de orde k dat de frequentie 

binnen het gebied 

k < (! < k+l 

2~x 2Ax (55) 

moet liggen. 
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Als het optische spectrum een te srote bandbreedte heeft, zijn er 3 

oplossinge:1: 

1) In de interferometer een filter tever.tueel andere heamsplitter) 

plaatsen dat alleen de toe~estane bandbreedte doo~laat. Dit heeft als 

nadeel dat er een (groot ?) aantal filters van çoede kwaliteit nodig 

zijn, en dat er niet automatisch (software) V'~ bereik gewisseld ~an 

worden. 

2) De sample afstand Ax verkleinen. Dit kost, indien het oplossend 

vermogen constant gehouden wordt en er geen mogelijkheden tot on-line 

(digitale of analoge) datareductie zijn, meer geheugenruimte en meer 

~ekentijà. 

3) Het intensiteitssignaal tijdens het opnemen van het interferogram 

electrisch filteren. In dit geval moet de snelheid van de spiegel 

constant zijn. Het verband tussen spatiele frequentie ~en (tijds) 

frequentie f wordt bij een spiegelsnelheid V qegeven door 

f 2V (f (56) 

De factor 2 onstaat door dat de weglengte 2 maal zo snel verandert als 

de stand van de spiegel. 

Stel dat men met een sampleafstand 4x een spectraal gebied van (fl tot 

cr2 wil meten. Voor ~ en 02 moet dan gelden (dit is ook van toepassing 

op de andere filtermethoden !) : 

k/(2~x) < Oi < ~2 < (k+l)/(24x) (57) 

met k geheel. 

Als de spiegelsnelheid kan varieren met ~ .av, wordt deze eis: 

k/(24x) < di (1""0') < ~ (l+Ol) < (k+l)/(24x) (58) 

voor ~ > l/(4~o~x) 

voldoen. 

(~o centrale frequentiel in hieraan niet meer te 
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1 

0~---.----.----.--~~~~---
0 

F:;;-..:.ao 13 

Je ge~enste filterfunctie 

1 ï-rr··-· · 

0-r------~------r----~------~~~~~~+=-------
H 

_L __5____ 0 
Figuur 14 2~X 2t:.X 
Het effec; var. eer. snelheidsvxriatie van 5% op het filter van 

fi~~ur 13; Alleer. het onderstreepte gedeelte is zonder meer truikbaar. 

Voorbeeld 

Als .6x zo gekozf!n is dat het interval Ól-Ö2 midden tussen k/24x en 

(k+l)/2~x ligt is voor 

(/. < l/2A.x - d2 + Ó1 

QI+Ö2 

af te leiden 

1 

4d'o.jx 

t12-Ól 
2dö (59) 

Voor een weglengte van 0,4 m (spiegel beweegt over 0,2 m) en een 

maximaal aantal samples van 32000 volgt voor 6x: 

Ax > 0.4/32000 12 urn 

Met een golflengte van 5 urn (2000 cm·' ) volgt voor ~ 

c:Á < 0.1 -(02-di)/200 (60) 

Als de gewenste bandbreedte 10% is van Oó (1900-2100 

r;l.. < 0. 05 

_, 
cm ) wordt dit 

In dit voorbeeld moet de afwijking van de snelheid kleiner zijn dan 

5%. 
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