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SAMENVATTING 

Bij de vakgroep deeltjesfysica van de afdeling natuurkunde aan de 

technische hogeschool Eindhoven is een opstelling aanwezig waarmee 

onderzoek wordt gedaan aan etsen met plasma's. Dit is een techniek 

die steeds meer wordt ge,bruikt bij de fabricage van geïntegreerde 

schakelingen. 

Tijdens dit afstudeerwerk is een massaspectrametrische bemonstering 

van het plasma opgezet. Deze diagnostiek wordt per computer bestuurd. 

Er is software en hardware voor dit doel ontwikkeld. Er zijn massaspectros

copische metingen verricht aan een CF 4-plasma waaruit bleek, dat CF; 

het meest voorkomende ion is. F+, N; en CO+ zijn niet gedetekteerd, 

terwijl het voorkomen van F ,N 2 en CO spectroscopisch wel is aangetoond. 

Gezien de grootte van de ionisatie-energieën van F 2 en N 2 wordt hieruit de 

conclusie getrokken dat ladingswisseling met CF 4 een belangrijk verlies

proces is voor F+ en N; ionen. Het is nog niet duidelijk welk proces 

verantwoordelijk is voor het feit dat er geen CO+ -ionen gedetekteerd zijn. 

Met vertragingsroosters is de kinetische energie waarmee ionen de massa

spectrometer binnenkomen bepaald. Deze energie is een belangrijke para

meter bij het etsen. In het drukgebied van 5. 5 tot 44 Pa en bij vermogens 

van 10 tot 40 W zijn gemiddelde energieën gemeten van 10 tot 200 eV. De 

metingen zijn niet nauwkeurig, waarschijnlijk omdat de roosters niet vlak 

genoeg waren. 

Met een massaspectrometer kunnen door allerlei oorzaken alleen uitspraken 

van kwalitatieve aard gedaan worden omtrent dichtheden van deeltjes. Dit 

is een belangrijke beperking van massaspectrometrie als diagnostiek voor 

het etsplasma. 

Uit emissiespectroscopische metingen kunnen wel absolute dichtheden van 

deeltjes worden bepaald. Daarvoor moeten wel de electronendichtheid ne, 

de electronentemperatuur T en de werkzame doorsnede voor excitatie van e 
een deeltje bekend zijn, alsmede de precieze electronenenergieverdeling. 

Vooral in T zijn nog grote onzekerheden. e 
Er zijn emissiemetingen van F uitgevoerd, waarbij met een wolfraam-bandlamp 



is geijkt. Naar aanleiding van deze metingen is de fluordichtheid in het 

plasma bepaald met schattingen voor ne en de werkzame doorsnede voor 

excitatie. Wanneer dan voor T een waarde van 2 e V wordt aan genomen, e 
dan volgt een fluordichtheid van 5.10 18m- 3, dit is 0.1% van het plasma 

bij een druk van 40 Pa (0. 3 Torr). 

Uit metingen van de relatieve emissieintensiteiten van F en CF 2 , welke 

ook zijn verricht, volgt, dat de concentraties slechts weinig van de druk 

en het vermogen dat in het plasma wordt gedissipeerd afhangen. 

Een beter begrip van de oppervlaktereacties bij het etsen hangt nauw 

samen met een beter kwantitatief begrip van de processen in het plasma. 

Daarom zijn er met de beschikbare gegevens deeltjesbalansen opgesteld 

voor het CF; -ion en voor het F-radicaal. Voor beide deeltjes is de reactie 

van CF 
4 

met een electron het belangrijkste vormingsproces, en diffusie 

het belangrijkste verliesproces. Productie en verlies zijn voor CF; bij een 

electronentemperatuur van 2. 1 eV in evenwicht, voor F bij 3 eV. Het 

verschil in uitkomst is gezien de onnauwkeurigheid in de gebruikte 

parameters acceptabel. 
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1. 

!HOOFDSTUK I INLEIDING 

1. 1 Algemeen 

Bij de groep plasmafysica van de afdeling technische natuurkunde aan de 

technische hogeschool te Eindhoven wordt onderzoek gedaan aan etsen met 

plasma's. Dit is een techniek die steeds meer gebruikt wordt bij de fabri

cage van geintegreerde schakelingen3 omdat er met voldoende etssnelheid 

kleinere structuren mee kunnen worden geëtst dan met de meeste andere tech

nieken. Sinds eind 1982 is er een opstelling in ontwikkeling (een zg single 

wafer etcher) waarmee gewerkt wordt om de fysica van het etsplasma beter 

te begrijpen en aan de hand daarvan een betere controle te hebben over het 

etsresuUaat. 

Dit werk bevat het verslag van het opzetten van massaspectrametrische be

monstering van het bestudeerde CF4-plasma. De opstelling wordt beschreven 

in hoofdstuk III. 

Omdat het etsen van geintegreerde schakelingen met plasma's een tamelijk 

nieuwe en vrij onbekende techniek is3 wordt in de tweede paragraaf van 

hoofdstuk I een inleiding gegeven over dit onderwerp3 waarin een overzicht 

van de belangrijkste reactortypen. In paragraaf 3 is een literatuurbespre

king opgenomen over massaspectrometrie aan etsplasma's. 

Met behulp van een ~assaspectrometer is de ionensamenstelling van het plasma 

onderzocht. Enkele factoren die de meetnauwkeurigheid heinvloeden alsmede 

de meetresultaten worden gegeven in hoofdstuk IV. Daarin zijn ook metingen 

opgenomen van de kinetische energie van de ionen3 een belangrijke parameter 

bij het etsen3 en resultaten van metingen van optische emissieintensiteiten 

van fluor en CF2-radicalen. De fluorintensiteit is geijkt met een wolfraam

bandlamp. Aan de hand daarvan wordt met een in hoofdstuk II3 paragraaf 2
3 

afgeleide formule een schatting van de absolute fluordichtheid gemaakt. De 

opstelling voor deze metingen wordt beschreven in hoofdstuk III. 



--------------------------------, 

2. 

In hoofdstuk II worden verder de oppervlaktereacties die bij het etsen 

belangrijk zijn onder de loep genomen. Voor een beter begrip van deze re

acties is het noodzakelijk de processen die zich in het plasma zelf afspe

len beter te begrijpen. Daarom worden op grond van de beschikbare gegevens 

de belangrijkste productie- en verliesprocessen van CF; en F beschouwd~ 
en er wordt nagegaan of deze processen met elkaar in evenwicht kunnen zijn. 



3. 

1. 2 Etsen met plasma's 

Eén van de stappen in het gebruikelijke fabricageproces van geïntegreerde 

schakelingen is het etsen van de siliciumplak. Tot voor kort werd dat vrij

wel uitsluitend gedaan met behulp van nat chemisch etsen, bijvoorbeeld met 

NH 4F/HF, opgelost in water. Met dit proces krijgt men problemen wanneer 

de te etsen structuren kleiner zijn dan ca 3 pm, dit door effecten ten 

gevolge van oppervlaktespanning en vorming van gasbellen. 

Door een gasontlading in gassen als CF 4, CC14, XeF 
2 

te gebruiken kunnen 

deze nadelige effecten worden vermeden. De gasontlading is noodzakelijk om 

chemische reacties op gang te brengen bij een relatief lage gastemperatuur. 

Door het gas te verhitten zouden chemische reacties ook op gang gebracht 

worden ,maar de hoge temperatuur zou de halfgeleiders beschadigen. 

Deze methode van etsen wordt "dry-etching" of ook "plasma-etching" genoemd. 

Hiermee kan nog een ander voordelig effect bereikt worden. Bij het nat etsen 

is geen voorkeursrichting aanwezig, het is isotroop. Door te etsen met een 

plasma is anisotroop etsen mogelijk, in de literatuur ook wel directional of 

vertical etching genoemd. (Zie fig .1) 

isotroop etsen~ 

~~77T~1 

photoresistlaag 

Si0
2 

~anisotroop etsen 

! verwijderen van photoresistlaag 

fig 1.1 Resultaat van isotroop en volZedig anisotroop etsen 

van een siliciumplak 
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Anisotroop etsen wordt belangrijker naarmate de hoogte-breedte 

verhouding van de structuren op een IC toeneemt. Dit is een trend 

die de laatste jaren waàrneembaar is: de oppervlakte van de compo

nenten wordt steeds kleiner, zodat er meer componenten op een IC 

geplaatst kunnen worden, maar de dikte wordt niet evenredig 

kleiner. De dikte van een laag isolerend SiO 2 bijvoorbeeld, kan 

niet onbeperkt afnemen, omdat dan de isolerende eigenschappen 

veranderen. 

Er zijn nog twee parameters belangrijk bij het etsen. Ten eerste de 

selectiviteit, dit is de verhouding tussen de etssnelheid op het 

gewenste materiaal en de etssnelheid op een ander materiaal. 

Het is duidelijk dat in het algemeen een behoorlijke selectiviteit 

( > 5) nodig is. Door toevoegen van andere gassen bij het etsen 

(bv. H
2

, 0
2

) kan de selectiviteit beïnvloed worden. Toevoegen 

van H
2 

aan CF 
4 

bijvoorbeeld verhoogt de etssnelheid van Sio
2 

ten opzichte van Si. 

Van belang is ook de etssnelheid. Voor de industrie is een hoge 

etssnelheid van belang om de productiekosten laag te houden. 

gas 
in 

"."electrode 

gas 
uit 

fig 2.2a Barrel reactor 

,, 

b.Diode type reactor c.Parallel plate type 
RIE-etsen reactor (single wafer 

etching). 
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In fig. 2 zijn drie typen reactoren geschetst. Dit zijn niet de enige 

typen. We noemen hier nog de "reactive ion beam" etsreactor (RIB), 

die veel gebruikt wordt voor onderzoeksdoeleinden, zie hiervoor 

v. Rosmalen 1. In de getekende reactoren wordt een plasma gemaakt 

door radiofrequente electromagnetische energie in een plasma te 

sturen. Continu wordt vers gas toegevoerd en afgewerkt gas 

afgepompt. De gebruikte parameters lopen sterk uiteen. Drukken 

van 1 - 1000 Pa, frequenties van 5 kHz - 5 GHz en allerlei electrode

configuraties (intern, extern, inductief, capacitief) worden gebruikt. 

Men kan de reactoren in twee groepen indelen. Die, waarbij het 

plasma alleen gebruikt wordt om chemisch actieve stoffen te produ

ceren, en waarbij het plasma dus niet rechtstreeks in contact is met 

het te etsen oppervlak, en reactoren waarbij het plasma wel in contact 

is met het te etsen oppervlak, zodat er ook ionenbombardement van 

het oppervlak vanuit het plasma plaatsvindt. 

Slechts met reactoren uit de laatste categorie is anisotroop etsen 

mogelijk. Dit is een gevolg van de voorkeursrichting, die door het ionen

bombardement wordt bepaald. 

Bij de barrel-reactor van fig. 2a zit de siliciumplak in een kooi, waar

door het plasma niet in contact kan komen met het te etsen oppervlak. 

Daardoor etst deze reactor dus isotroop, in het algemeen bij een vrij 

hoge werkdruk (ca 100 Pa), om een hoge etssnelheid te bereiken. 

Kenmerkend voor de reactive ion ets-reactor van fig. 26 zijn de lage 

druk (ca 7 Pa) en de asymmetrie van de ontlading: de oppervlakte van de 

bekrachtigde electrode is kleiner dan die van de geaarde electrode 

( = wand van het reactorvat). Daardoor is de bombardementsenergie 

van de ionen uit het piama veel groter op de bekrachtigde electrode 

dan op de wand 2. Door de lage druk strekt het plasma zich uit over 

het hele vat, en wordt het substraat nauwelijks gekoeld. Alleen door 

straling gaat warmte verloren. Dit beperkt het vermogen dat in een 

RIE-reactor kan worden gebruikt en daarmee de etssnelheid. 



6. 

De single wafer etcher van fig. 2c wordt gekenmerkt door hoge druk 

( 100 - 500 Pa) en symmetrie van de ontlading. Door de hoge druk 

bevindt zich alleen tussen de twee electroden plasma, en er kan meer 

vermogen worden toegevoerd. De etssnelheid neemt daardoor toe, 

etssnelheden van 1 pm/min. op Si0 2 zijn al gemeten. 

Met deze reactor is het dus mogelijk steeds één siliciumplak per proces

gang te verwerken, en toch een behoorlijke productiesnelheid te 

bereiken. Dit individuele behandelen van wafers is een voordeel; ook 

is deze reactor eenvoudiger te automatiseren dan de RIE-reactor. 

Het nadeel is echter, dat de systeemparameters (druk, vermogen, 

gasflow ,electrodeafstand) kritischer blijken te zijn dan bij de RIB

reactor. Voor een uitgebreidere behandeling van deze materie zie 
1 2 v. Rosmalen en Chapman 
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1. 3 Literatuurbespreking massaspectrometrie. 

Massaspectrometrie wordt veel gebruikt bij het onderzoek aan ets

plasma's en plasmadepositie. Plasmadepositie is een proces waarbij 

onder meer met een reactor die sterk lijkt op een etsreactor, maar 

met een ander gas, bijvoorbeeld silan (SiH 
4

) een laagje gedeponeerd 

wordt op een oppervlak. Door de grote analogie met het etsen zijn 

ook onderzoeken aan depositieplasma's in deze literatuurbespreking 

opgenomen. Het gaat om lit. 16, 17, 18, 19. 

In het onderzoek aan etsen met plasma's worden in hoofdzaak freon-
. 3 6 7 10 11 8 8 9 4 

achtlge gassen (CF 
4 

' ' ' ' , CF 3c1, CF 3Br ' , CC14 ) , maar 

ook bijvoorbeeld SF 6 
5 

gebruikt. Deze worden vaak gemengd met 

andere gassen, zoals H~ en 0 2. Voor plasmadepositie wordt vaak 

SiH
4 

gebruikt 16 • 18 • 1 ·, maar in lit. 17 wordt SiC14 gebruikt. 

Deze gassen worden bij plasmadepositie meestal verdund in bijvoor

beeld argon. 

Een veelgebruikte techniek om met een massaspectrometer onderzoek 

te doen aan etsplasma's of depositie is stroomafwaarts bemonsteren. 

Dit wil zeggen, dat de bemonstering plaats vindt buiten het plasma. 

De massaspectrometer is dan gecombineerd met een ionenbron, die de 

neutrale deeltjes ioniseert , bijvoorbeeld door beschieten met 

electronen. Op deze manier kan inzicht worden verkregen in het voor

komen van relatiefstabiele producten in plasma. (dus moleculen, 

stabiele radicalen, etc. ) In het simpelste geval is men alleen 

geïnteresseerd welke producten zich in het plasma bevinden, bv lit. 3. 

Er zijn echter ook een aantal methoden om reactiemechanismen met een 

massaspectrometer te analyseren. Zo kan men de samenstelling meten 

als functie van de plasmaparameters (druk, vermogen, gasflow, electrode

afstand) 10 ' 16 ' 19· of als functie van de gassamenstelling 
7

' 
11

' 
16

· 

Een andere methode is, om als functie van de tijd te meten. Een stapvor

mige verandering in een der parameters wordt aangebracht, en het 

verloop van de samenstelling als functie van de tijd bepaald. 3 ' 4' 5 ' 6 · 
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Op deze manier probeert men bijvoorbeeld vast te stellen of er een 

correlatie bestaat tussen de etssnelheid en de concentratie van een 

bepaald radicaal, om zo vast te stellen welk radicaal (of welke radicalen) 

verantwoordelijk is voor het etsen. Ook kan men correlaties tussen 

radicalen en neutrale atomen etc. onderzoeken om uitspraken te kunnen 

doen over evenwichten in het plasma zelf. 

Een andere techniek om de massaspectrometer te gebruiken is directe 

bemonstering. Hierbij vindt de bemonstering aan het plasma zelf plaats. 

Met deze techniek kan ook inzicht worden verkregen in het voorkomen 

van kortlevende producten. (ionen, minder stabiele radicalen). 

Met een diameter van het bemonsteringsgat van ca 50 pm, zoals bij de 

metingen in dit werk gebruikt, kan men als schatting aannemen, dat 

ca 1 mm achter het bemonsteringsgat de dichtheid zó laag is, dat er 

geen deeltjes meer door botsingen zullen verdwijnen (recombinatie, etc.). 

De thermische snelheid bij een temperatuur van 500 K is ca 300 m/s, 

dit geeft dus een minimale levensduur in de orde van 3 ps voor deeltjes 

om gedetekteerd te kunnen worden. Spontaan vervallen van deeltjes, 

bv. van het CF 4 +ion, dat ontstaat door ionisatie van CF 
4

, maar uiteen 
+ + valt volgens: CF 

4 
~ CF 

3 
+ F kan overal tussen bemonste-

ringsgat en detector plaatsvinden. 

De afstand daartussen was bij de gebruikte massaspectrometer ca 30 cm, 

de potentiaal was ca - 2V (zie 3. 2. 3. ) , de energie van de ionen in de 

massaspectrometer was dus minstens 2 eV. Dit geeft een minimale levens

duur voor spontaan vervallen van de ionen van ca 100 ps. De levensduur 

van CF 
3 

+ is ruim voldoende voor detektie. 

Bij het onderzoeken van ionen met de directe bemonsteringstechniek, 

doet zich het probleem voor, dat er door electrastatische velden ten 

gevolge van oplading en de effecten van de plasmapotentiaal, er vlak 

bij het bemonsteringsgat allerlei processen kunnen optreden die de 

bemonstering verstoren, (zie 3. 2. 2. ) Bij een goede keuze van de 

diameter van het gat zijn deze effecten gering
26

, zoals ook blijkt 

uit metingen waarbij de diameter van het gat gevarieerd werd. (zie 4.1. 3.) 
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Door de plaats van bemonstering te variëren kan men plaatsopgelost 

meten. In lit. 17 worden metingen beschreven aan een microgolf

depositieplasma (SiCl
4 

+Ar, 2450 MHz). Inderdaad wordt een sterke 

plaatsafhankelijkheid van de plasmasamenstelling gevonden. 

Het rechtstreeks meten van ionen met directe bemonstering is 

interessant, omdat deze een grote rol spelen bij de etsreacties aan 

het oppervlak, die sterk bevorderd worden door ionenbombardement. 

Het meten van ionen met directe bemonstering zoals in dit werk is 

gebeurd, wordt ook gerapporteerd in lit. 7, 16, 19. Bij de metingen 

die in deze artikelen worden beschreven is ook onderzoek gepleegd 

naar neutralen met behulp van een ionenbron. Vandaar dat er in het 

voorafgaande ook enkele malen naar is verwezen. Doordat er van 

directe bemonstering gebruik is gemaakt,. zijn er ook bij de neutralen 

extra kortlevende producten te verwachten. 

In lit. 7, 16, 19 wordt uitsluitend naar de ionensamenstelling gekeken, 

maar in principe kan men op deze manier ook de bombardementsenergie 

van ionen meten. Enkele resultaten van dit soort metingen zijn in dit 

verslag gegeven. In het verleden zijn dergelijke metingen al verricht 
20 21 . 

aan RF-plasma's van edelgassen en CH 
4 

en NH 
3 

, en aan sputtermg 

systemen (Lit. 2, p. 228) 

Natuurlijk kan massaspectrometrie ook gecombineerd met andere diag·nos

tieken 
3

' 4. Optische diagnostiek moet daarbij vooral genoemd worden, 

omdat deze massaspectrometrie kan aanvullen. Optische methoden hebben 

het voordeel dat de meetresultaten beter kwantitatief te interpreteren 

zijn dan die van massaspectroscopie. Het nadeel is echter, dat van veel 

deeltjes in het plasma geen spectra bekend zijn, of de spectra veel te 

te zwak zijn om te meten. 

Emissiespectra van ionen zijn bijvoorbeeld zeer zwak, omdat de aangeslagen 

niveaus van ionen een zó hoge energie hebben, dat de bezetting ervan zeer 

klein is. Ook dit verslag bevat enkele gecombineerde metingen van massa-

spectroscopie (ionensamenstelling) en emissiespectroscopie 

radicaal) 

(FenCF2 
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Er is nog een tweede categorie in het onderzoek aan de processen bij 

het etsen met plasma's waarbij massaspectrometers gebruikt worden. 

Hierbij beschiet men een oppervlak (Si, SiO 2 , etc.) met ionen van een 

b ld . 12' 13' 14' 15 t 1 . . h 'd epaa e energie , even uee m aanwezig ei van een 

neutraal gas 12 ' 14 . Op deze manier kan men meer rechtstreeks de 

etsreacties bestuderen. De massaspectrometer wordt gebruikt om de 

van het oppervlak afkomende ionen en neutralen te bestuderen, meestal 

energieopgelost. (met behulp van vertragingsroosters zoals in dit 

verslag13 , vluchttijdmetingen 12 of afbuigplaten 14). In het algemeen 

worden deze metingen echter bij zeer hoge ionenenergieën verricht. 

(Ordegrootte kilo--electronvolts). In een RIE-reactor worden deze 

energieën wel gehaald, maar in een single wafer etsreactor liggen de 

bombardementsenergieën lager. (Ordegrootte honderden electronvolts, 

dit verslag). 
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HOOFDSTUK 11 THEORIE 

2. 1 Oppervlaktereacties 

De reacties die aan het oppervlak tussen substraat en plasma plaats-

vinden zijn de feitelijke etsreacties. Uit metingen blijkt duidelijk, dat 

hierbij het bombardement van het oppervlak met snelle ionen essentieel is. 

Coburn 22 De snelheid van de ionen zorgt voor een voorkeursrichting bij 

het etsen. Ionen met te lage energie kunnen niet of nauwelijks bijdragen 

aan het etsen, ionen met te hoge energie beschadigen het substraat. Een 

dopingprofiel wordt gemakkelijk verstoord door ionen die het oppervlak bin

nendringen. Dit is een van de grootste problemen bij het etsen met plasma's, 

omdat in feite bij elke bombardementsenergie beschadiging op zal treden. 

Slechts de dikte van de beschadigde laag neemt af wanneer de energie ver

minderd wordt. 

Om de oppervlakteprocessen bij het etsen met plasma's te beschrijven zijn er 

een aantal hypothesen. Allen gebruiken het experimentele gegeven dat de 

combinatie reactieve radicalen en ionenbombardement een sterke verhoging van 

de etssnelheid geeft. 

2. 1.1 lon-enhanced chemica! etching
22 

Dit is het eerste model dat opgesteld werd om de oppervlaktereacties bij het 

etsen met plasma's te beschrijven, het is grotendeels ontwikkeld bij IBM. 

(Winters, Coburn ,Kay) .~t etsen is in deze hypothese een chemisch proce~, 

dat door ionenbombardement wordt versneld. Radicalen (F, CF 
2 

etc.) zijn 

aan het oppervlak geadsorbeerd. De energie van de ionen die het oppervlak 

bombarderen wordt gebruikt om snel de drempelenergie van chemische reac

ties te overschrijden. Als mee~t waarschijnlijke reactie wordt verondersteld: 

Si0
2 

+ 2CF 
2

--? SiP~+ 2COf 

Recente metingen in ons laboratorium, waarbij de absolute dichtheid van 

SiP 4 en CO is gemeten ondersteunen deze hypothese. 
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2. 1. 2 Modified physical sputtering 

De hypothese is van recenter datum dan de vorige. Het plasma etsen is hier 

een puur sputteringproces, waarbij radicalen een rol kunnen spelen. Zij 

kunnen het sputteren versnellen (b.v. Cl op Si), maar ook zelfs vertragen 

(b.v. 0 op Si), doordat zij geadsorbeerd zijn aan het oppervlak. 

e-ion 

J 1 Cl-atoom 

0 (} ó _Si/atoom 

oo'öo0~oooo 

Ot 
0 

0 g 
~ooCO 

fig 2.1 Effecten van ionenbombardement wanneer Cl-atomen aan het 

oppervlak zijn geadsorbeerd 

Wanneer Cl-atomen aan een Si-oppervlak, dat aan ionenbombardement 

blootstaat, zijn geadsorbeerd , zie fig. 2. 1 dan zullen de ionen het oppervlak 

amorfiseren,waarbij SiCl moleculen worden gevormd,die een zwakke binding 
x 

met de rest van het Si hebben (tienden eV), en dus thermisch al zullen ver-

dwijnen. Op deze manier versnelt het Cl dus het sputteren. Zo kan men dus 

de beïnvloeding van de selectiviteit van het etsen door radicalen verklaren, 

maar ook het feit dat de fotoresistlaag vrij snel verdwijnt; deze zal ook in 

zekere mate sputteren. 

De brokstukken die van het oppervlak komen zijn in deze theorie anders 

dan in de vorige. Bij sputteren van Si bedekt met Cl kunnen alle Si Cl 
x 

(x=O ••• 4) fragmenten gevormd worden, wanneer het om een chemisch pro-

ces zou gaan, zouden er onder meer geen Si-atomen van het oppervlak af 

k k D. 1 38 unnen omen, Ie eman . 
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Voor een beter begrip van de oppervlaktereacties is het noodzakelijk 

de processen die zich in het plasma afspelen beter kwantitatief te 

begrijpen. Onder meer belangrijk zijn dan de absolute waarden van de 

dichtheden en temperaturen van de verschillende deeltjes, en de 

constanten van de reacties waarbij deze deeltjes betrokken zijn. Als 

voorbeeld van een kwantitatieve beschouwing wordt in 2. 2 met een 

eenvoudig botsingsstralingsmodel een verband gelegd tussen de 

emissie-intensiteit en de dichtheid van fluor. Daarmee wordt in 4. 5 

een schatting van de fluordichtheid gegeven, gebaseerd op onze 

metingen. 

Daarna worden in 2. 3 op grond van de beschikbare gegevens de belang

rijkste productie- en verliesprocessen van CF; en F beschouwd, en er 

wordt nagegaan of deze processen met elkaar in evenwicht kunnen zijn. 
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2. 2 Het verband tussen gemeten fluor-emissiestraling en de fluor 

dichtheid in het plasma 

De relatie tussen stralingsintensiteit en dichtheid wordt gelegd met een 

botsingsstralingsmodel. Wegens de geringe fluordichtheid (kleiner dan 
20 -3 

10 m ) mag het plasma optisch dun genomen worden; de zg. ontsnappings-

factor is 1. De gemeten fluorlijn komt overeen met een overgang van het 3p 

naar het 3s niveau. Het 3p niveau ligt op 14.68 eV, 3s op 13.02 eV, zie 

niveauschema in 4. 5. De golflengte van de lijn is 7037.47 R . 

À(Jl) 
-1 

E(c.!m ) A(2_ -1 
3 ) 

F I 
806,96 123921 4 6 D 
809,60 123922 2 4 2.8 

95l.S7 105056 4 2 2.6 
954.83 104731 4 4 6.4 Tabel 1. Overgangswaarschijn-
955.55 105056 2 2 5.1 lijkheden van een aantal fluorn~yeaus 
958,52 104731 2 4 1.3 het 3p-niveau ligt op 118937 cm . 

6239.7 118428 6 4 .25 
6348.5 118428 4 4 . 18 Literatuur 36 . 
6413.7 118428 2 4 .I I 
6708.3 117309 6 4 .014 

6774.0 117164 6 6 .10 
6795,5 117392 4 2 ,052 

6834.3 117309 4 4 .21 

6856.0 116987 6 8 .42 
6870,2 117392 2 2 .38 

6902.5 117164 4 6 .32 

6909,8 117309 2 4 .22 

6966.4 119082 4 2 .11 

7037.5 118937 4 4 .30 

7127.9 119082 2 2 _38 

7309,0 137599 6 8 .47 

7311.0 118405 4 2 ,39 

7314.3 137590 4 6 .48 

7332.0 116041 6 4 .31 

7398.7 115918 6 6 ,31 

7425.7 116144 4 2 .34 

7482.7 116041 4 4 .056 

7489.2 118405 2 2 ,I I 

7514.9 116144 2 2 .052 
7552.2 115918 4 6 .078 
7573.4 116041 2 4 .10 
7607,2 117873 4 4 .070 
7754.7 117623 4 6 ,30 

7800.2 117873 2 4 ,21 

Aangenomen wordt , dat het enige relevante produktieproces voor de 3p 

toestand excitatie vanui t de grondtoestand is, de produktie is dan: 

n = electronendichtheid 
e 

n n k 
e F exc ( 2. 1) nF= dichtheid van fluor in het grondniveau 

k = rate coëfficient voor excitatie 
exc 
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Van k zijn geen literatuurwaarden bekend. Deze rate coëfficient wordt ge-exc 
schat door vergelijken met CF 

4
. De ionisatieenergie van CF 

4 
is 15.3 eV, het-

geen dus vrijwel gelijk is aan de energie van het 3p niveau van fluor, 14.7 eV. 

Deze rate coëfficient is echter nog een functie van de electronentemperatuur 

(T ). Deze is niet nauwkeurig bekend. Wanneer we uit fig.2.6 voor twee 
e 

waarden van T k (T ) aflezen volgt: 
e + e -17 3 -1 

T = 2eV : k = 3. 2 · 10 m s 
e + 1 

T = 4e V : k = 1. 4 · 10- 5 m 3 s - 1 
e + 

Het verliesproces voor de 3p toestand wordt bepaald door de 

overgangswaarschijnlijkheid naar lagere niveaus. Absorbtie en gestimuleerde 

emissie kan worden verwaarloosd omdat het plasma optisch dun is. In tabel 

1 is te zien, dat de overgangswaarschijnlijkheid van het 3p niveau op 14.7 

eV (=118937 cm - 1) naar het 3s niveau veel groter is dan naar andere niveaus. 

De andere overgangen worden hier verwaarloosd. In een stationaire toestand 

houden produktie en verlies elkaar in evenwicht. Dan geldt dus, met de aanname 

hierboven, dat het aantal fotonen dat wordt uitgezonden bij de overgang van 3p 

naar 3s , gelijk is aan n nFk . Wanneer n T en de emissieintensiteit bekend zijn 
e exc e e 

dan kan daarmee dus nF bepaald worden. Dit gebeurt in 4. 5. 
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2. 3.1 Nadere bestudering van de reaktie CF 
4 

+ e 

Om te kunnen bepalen welke reacties belangrijk zijn, moeten rate coëffi

cienten bekend zijn. In het hierna volgende worden voor een belangrijke cate

gorie reacties in het CF 
4
-plasma werkzame doorsneden gegeven. Deze zijn 

verzameld uit literatuurgegevens. Het gaat om de reactie van een electron 

met een CF 
4
- molecuul. Er zijn drie mogelijke producten: neutralen, positie

ve ionen en negatieve ionen. Definieer nu 
(J 

CF 
4 

+ ea~ neutralen +evt. andere producten 

~ positieve ionen + evt. andere producten 
0 

-=-+ negatieve ionen + evt. andere producten 

0 _ (E) wordt gegeven door Harland 51 . De gevormde negatieve ionen blijken 

F-en CF 
3 
-te zijn, de werkzame doorsnedes c-F- en 0 CF- zijn beide gegeven, 

3 fig. 2.2 a en b 

.A 
t 

~ I Vl 
>--

~ z 
:;) 

1 
I 

CD 
er 
<( 

>---
z 
w 
er 
er 
:::> 
u 

z 
Q 

a 
w 
a 
.J 
0 
u. 
z 
:;) 

3 4 5 s 1 e 9 10 11 4 5 6 7 8 9 10 11 

CORRECTED ELECTRON ENERGY (eV) CORRECTED ELECTRON ENERGY (eV) 

fig. 2. 2 Werkzame doorsneden volgens 

Harland
51 
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40 + 
0 + (E) wordt gegeven door Stephan , zie fig. 2. 3. Het CF 

3 
-ion vormt het grootste 

gedeelte van de geproduceerde i~nen, zoda; 0 + (E)vrijwel gelijk is aan de werk

zame doorsnede voor de productie van CF 
3 

uit CF 
4 

+ e. 

fig. 2.3 Werkzame doorsnede 
voor CF4+e ~ positieve ionen 

40 + evt. andere producten,Stephan 
(CJ ) 

+ 

De stip is een oudere metin€r, die 

ter vergelijking is weergegeven 

-C\1 

E 
0 

b10r-cF4+e 
..:!:/ 

I 
I -

c 
·o 
1:)5-
Q) 
(/) 

en en eo 
() 

," .... · 

-

·····•······························ .. 
./ I I I i 

40 80 120 160 
Electron energy (ev) 

Door Winters
50 

wordt de totale werkzame doorsnede voor dissociatie van CF 
4 

door electrenenbotsingen gegeven, zie fig. 2. 4. Hierbij is dus dissociatieve 

ionisatie inbegrepen. De belangrijkste processen voor dissociatie zijn: 

CF 4 + e ~ CF 
3 

+ F + e voornaamste proces waarbij alleen neutralen ge

vormd worden, Winters 50 

CF 
4 

+ e ~ CF 
3 

+ F + 2e voornaamste proces voor vorming positieve ionen 
40 Stephan 

CF 4 + e ~ CF~ + F voornaamste processen voor vorming negatieve ionen. 
51 CF 

3 
+ F Harland 

De werkzame doorsnede voor de laatste reactie is klein, fig. 2. 2a, zodat deze 

verwaarloosd mag worden t.o.v. 0 
0 

en a+. Bij de andere processen wordt steeds 

één fluoratoom gevormd. Dus 0 is ongeveer gelijk aan de werkzame doorsnede 
0 

voor de vorming van F. 12x1o-16 

1.0x Hr 16 ,-.-....... --.-....... ....,......,.....,....,...,...!""1 

/ 
11 

10 0.9 

-0.8 
N 

E 
~ 0.7 
c: 
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·B 0.6 
Jl 
lll 0.5 
0 

u 
c: 0.4 
0 

:; 0.3 
u 

~ ëi 0.2 

0.1 

/ 

I ,. 
l 
(· 

CF4 Dissociation--,} 

i 

~I 
o --~·-.;.c 

5 10 15 ' 20 
Electron Energy (eV) 

fig.2.4 Werkzame doorsnede 
voor dissociatie van CF

4 door e leetronen ( (/ ) , 
0 

W• t 50 
~n ers 

N 

.Q 9 

"' c: 8 
0 

~ 7 

~ 6 
u r:---:. 

rJ' ~ 
ëi 3 

2 ,I 

Electron Ener!lY (eV) 
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Uit de bovenstaande werkzame doorsneden kunnen rate coëfficienten worden 

bepaald .De precieze energieverdeling van de electronen is niet bekend ,maar 

is niet Druyvesteijns en wijkt waarschijnlijk niet al te sterk af van een Max

wellverdeling (F. v. Odenhoven, intern rapport THE). De rate coêfficient 

kan dan benaderd worden door een Maxwellverdeling te nemen: 

k 

v(E) 

f(E).dE 

<crv> 

~ 
rn 

e 

00 

f cr(E)v(E)f(E)dE 

0 

2 l -E/kT 
7TI · (kT) 3/2/Ë e dE 

cr ( E) is voor de eenvoud benaderd . 

? zie 2.3.4 
k -

F 

B ) ? zie 2.3.4 
kCF-

3 

+e + +CF 
4 F 

diffusie , zie 2.3.3 

diffusie, zie 2.3.2 

(2.2) 

F zie 4.2 

fig 2.5 Schema van de mogeZijke kanaZen van de reactie CF4 + e 
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k kan dan analytisch bepaald worden. Het resultaat is weergegeven in fig. 

2.6. De voor fig. 2.6 gebruikte benaderingen voor de werkzame doorsneden 

zijn: 

k -
F 

keF-
3 

ko 

k 
+ 

10-15 

10-16 

10-17 

k 3 -1 
(m s ) -18 

10 

0 -F 

°CF-
3 

0 
0 

1.5 

= 5.10-23 [112 

= 0 

= 3.10- 23 m2 

= 0 

= 0.14·(E-13.7).10- 20 
m2 

= 0.06·(E-12).10- 20 m2 

= 0 
-20 2 = 0.1·(E-15.3).10 m 

= 0 

2 2.5 3 

5.5~E<8.5eV 

E ~ 5. 5 of E ~ 8. 5 

6<E<.8 

E ~ 6 of E ~ 8 

E > 15 

12 ~ E~ 15 

E ~ 12 

E ~ 15.3 

E<15.3eV 

3.5 4 4.5 

Te(eV) 

5 

fig 2.6 Rate-coëfficienten voor de verschillende kanaZen van de 

reactie CF4 + e~ zie tekst. 
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. + 
2. 3. 2 DeeltJesbalans CF 

3 

Werkzame doorsneden en rate coëfficienten voor de reactie van een electron 

met CF 
4 

zijn in de vorige paragraaf bepaald. In deze paragraaf worden met 
+ 

die gegevens deeltjesbalansen voor CF 3 en F radicalen opgesteld. De vorming 

van negatieve ionen wordt daarna apart bekeken. 

PRODUCTIE 
k+ + + 

CF 
4 

+ e ~ CF 
4 

+ 2e ~ CF 3 + F + 2e 

VERLIES diffusie ( am bipolair) 

In hetvolgende worden voor een druk van 40 Pa (0,3 Torr) de productie

en verliestermen afgeschat. Daar de electronentemperatuur T niet bekend 
e 

is, en vooral de productie sterk afhankelijk is van T , wordt in eerste in
e 

stantie T variabel gehouden. 
e 

De rate coëfficient k is bepaald in 2. 3.1, fig. 2. 6. De k is zeer sterk 
+ + 

afhankelijk van T , en in mindere mate van de vorm van de verdelingsfuncti8, 
e + 

in 2. 3.1 Maxwells. De productie van CF 
3 

- ionen per volumeeenheid per 

tidseenheid is dan: 

P = nCF .n .k (Te) 
4 e + 

(2.3) 

De CF 
4 
-dichtheid volgt uit de druk en de temperatuur van de neutralen. 

De dissociatiegraad in het plasma is immers klein. Bij een druk van 40 Pa 

en een neutralentemperatuur van 500K is de dichtheid: 

nCF = ~ = 5. 8.10
21 

m -
3 

4 

15 -3 
Voor n wordt een waarde van 5.10 m genomen. Een dergelijke waarde 

e 
wordt algemeen in de literatuur gebruikt, en ook metingen met microgolven 

door H Engels (nog niet gerapporteerd) aan de opstelling die ook in dit 

werk is gebruikt geven waarden voor n afhankelijk van druk en vermogen 
15 16 -3. e 

van ca 10 - 5.10 m 
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Invullen van deze waarden voor nCF en n in 2. 3 geeft: 
4 e 

[m -3 s -1] (2.4) 

De ambipolaire diffusiestroomdichtheid wordt gegeven door: 

( 2. 5) 

We berekenen de diffusie uit het gestippelde volume in het midden van 

het plasma in fig. 2. 7. De deeltjesgradient wordt geschat door in de 

x-richting een parabolisch dichtheidsprofiel 

de y-richting constant te veronderstellen. 

fig 2.7 Coördinaatassen en afmetingen 

in het plasma 

te nemen en de dichtheid in 

electroden 

-....:./..., y. r-'~ 

De ionen die naar de electroden diffunderen recombineren daar en zijn 

dus inderdaad verloren. De afstand tussen de electroden is 20 mm, dus 

x =±O,Olm,en 
max 

met x in m (2.6) 

Dan is aan de rand ~ I = 200n
0

, en als schatting voor VnCF

3 
+in het 

x=O.Ol 
plasma kunnen we nemen: 

= 200 nCF + 
3 

(2.7) 

De CF 3 +- dichtheid is gelijk aan de electronendichtheid (mits er niet te veel 

negatieve ionen zijn, zie 2. 3. 4) 



We nemen dus: 

nCF + = 5.1015 m -3 
3 

18 -4 
Vn + = 10 m 

CF
3 
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en dus: 

De uitdrukking voor de runbipolaire diffusiecoëfficient is: 

D 
amb 

À = karakteristieke lengte 

T = karakteristieke tijd 

Te, Ti = electronen- resp. ionentemperatuur 

De karakteristieke tijd T is gelijk aan de botsingstijd: 

'[ = ----

~V) 
m. 

l 

dus 

.l ÀT~ fk (1+ Te) 
2 

l V~ T. 
l l 

T 

omdat e >> 1 
T. 

l 

(2.8) 

( 2. 9) 

(2.10) 

De ionentemperatuur T. is ongeveer gelijk aan de neutralentemperatuur, 
1 

dus ca 500K = 0, 04 eV. De vrije weglengte À wordt bepaald door de werk-

zame doorsnede voor ionen-neutralenbotsingen ,o. . Deze wordt hier geschat 
lO 

met de oppervlakte voor harde bollen botsingen, hetgeen voor niet te hoge 

energieën, zoals hier, geoorloofd is. De afmetingen van het CF 
4 
-molecuul 

wordt bepaald door de lengte van de C-F binding en de grootte van het 

C-atoom en de F-atomen. 
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Het handbook of chemistry and physics52 geeft voor de vd Waalsstraal van 

F : 1. 35 5\ (p. D 178). Dit is de straal van het vrije F-atoom, het F-atoom in 

CF 
4 

is negatief geladen, q = -0.234 Brundle
47

, waardoor de straal iets groter 

zal zijn. De bindingslengte van C-F bindingen in verschillende moleculen 

hebben waarden van 1.30-1.38 5\ (p. F215). Met deze waarden schatten we 

de werkzame doorsnede van CF 4 op ca 175\2 , CF 
3 

+ is iets kleiner omdat er een 

F en een electron ontbreken. Als schatting voor a. volgt dan ca 42 5.\2. 
10 

De vrije weglengte is, met nCF = 5.8.1021m -
3 

en aio= 425\
2 

4 
1 -4 

À = -- = 4.1 • 10 m 
na 

De ambipolaire diffusiecoëfficient wordt dan, met m. = 69 ame 
1 

Damb = 1. 7 Te(eV) 
2 -1 

m s 
( 2 .11) 

De diffusiestroomdichtheid van CF 
3 

+ ionen uit de in fig. 2. 7 getekende cylindt,r 

is dus: 
18 

r = 1.7.10 .Te(eV) 
-2 -1 

m s (2.12) 

Deze diffusiestroom gaat naar beide electroden, de oppervlakte waardoor 

deze stroom loopt is dus A = 2(.Tir2), r is de straal van de gestippelde cy

linder in fig. 2. 7, het volume is : Vol = 11r
2

. 2. 10-
2

. Het verlies aan diffusie 

per tijdseenheid per volumeeenheid is dan: 

V 
r .A 
Vol 

2 
I • 7 • I 0 !ST • -2-11r------=--

e 2 -2 11r .2.10 
I. 7 • 10

20 
T 

e 
-3 -1 

m s 

(2.13) 

Wanneer we productie en verlies aan elkaar gelijk stellen, dan volgt: 

P=V 

2.9.1037k (T ) = 1.7.10
20

T 
+ e e 

(2.14) 

BijT = 2.1 eV is k van 2.3.1, fig. 2.6 gelijk aan 1.3.10-
17 

m
3
s-

1
, en dus 

e + 
is: 

P = 3.8.1020 m- 3s- 1 

V= 3.6.1020m- 3s- 1 
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Bij een temperatuur van 2.1 eV zijn productie en verlies volgens dit model 

dus in evenwicht. Een electronentemperatuur van 2 eV voor een etsplasma 

is in de literatuur geen ongebruikelijke waarde, zie b.v. v. Rosmalen 
1

. 

D . + e gemiddelde levensduur t van een CF 3 -ion kan nu ook berekend worden; 

t 
=P=V 

15 -3 
Met n + = n = 5.10 m volgt een waarde voor t van ca 14 us, CF

3 
e I 

Een ander mogelijk verliesproces voor CF 
3 

+-ionen is dissociatieve recombi

natie: 

+ 
CF

3 
+ e k 
~ neutralen 

Rate coëfficienten voor dit soort processen liggen voor electronentempera
-13 -14 3 -1 

turen van 2eV in de buurt van 10 -10 m s . Dit geeft maximaal een 

verlies van: 

nCF3+. ne.kdr = 5.1015.5.1015.10.::.13 = 2.5 .1018 m-3s-1 

Dit is twee orden minder dan het verlies door diffusie. Dissociatieve recom
+ 

binatie is dus verwaarloosbaar als verliesproces voor CF 
3 

. 

Breitbarth 39 stelt een deeltjesbalans op voor CCl; ionen in een CC1
4 

plasma. 

Cl is evenals F een halogeen; CC1
4 

vertoont grote overeenkomsten met CF 
4

. 

De deeltjesbalans ziet er als volgt uit 

PRODUCTIE 

VERLIES 

+ CC 1
4 

+ e -4 CC 1
3 

+ C 1 + 2e 

CCl + e 4 CC1
3 

+ Cl 
~ -

CC1
3 

+ Cl ~ neutralen 

Diffusie wordt volledig verwaarloosd. Dit lijkt niet gerechtvaardigd, omdat 
+ 

de door Breitbarth gemeten insteltijden voor ne, en dus ook voor CC1
3

, en-

kele honderden microseconden bedragen, en de karakteristieke tijden voor 

diffusie, zoals hierboven bepaald, ook voor gewone diffusie , zie 2. 3. 3, 

eveneens in deze orde van grootte liggen. 
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De afmetingen van het reactorvat van Breitbarth waren nog kleiner dan van het 

vat in dit werk, nl. 13 mm 0 kwartsbuis, waardoor diffusie relatief belangrijker 

zal zijn dan in de reactor van dit werk, met een karakteristieke lengte van 20mm. 

We hebben dus in deze paragraaf aangetoond, dat het belangrijkste vormings-
+ 

proces van CF 
3 

de reactie van CF 
4 

met een electron is, en het belangrijkste 

verliesproces ambipolaire diffusie. Deze processen zijn in evenwicht bij een 

electronentemperatuur van 2 .leV, waarbij onder meer is aangenomen dat de 

electronenenergieverdeling Maxwells is. De gemiddelde levensduur van een 

C + . 
F 3-ion komt mt op ca 14 ps. 

2. 3. 3 Deeltjesbalans F 

Aan de hand van de emissieintensiteit is een grove schatting van de 

dichtheid van het F-radicaal gemaakt in 4. 5. Dit radicaal is chemisch 

zeer actief, en speelt dus waarschijnlijk een belangrijke rol bij het etsen, 

evenals CF 
2

. De deeltjesbalans voor F ziet er als volgt uit: 

PRODUCTIE : CF 
4 

+ e k0 > CF 3 + F + e 
+ CF 
3 

+ F + 2e 

VERLIES diffusie 

In het volgende worden de productie en verliestermen voor een druk 

van 40 Pa ( 0. 3 Torr) afgeschat. Evenals in de vorige paragraaf wordt 

in eerste instantie de electronentemperatuur T variabel gehouden, om-
e 

dat er grote onzekerheden in de waarde van T zijn. e 

De rate coëfficient k is voor een Maxwellse verdeling bepaald in 2. 3. 1, 
0 

fig. 2. 6. De productie van F-atomen per volumeeenheid per tijdseenheid 

is dan : 

.n 
e · ko(T ) 

e 
(2.15) 

De CF 
4 

dichtheid is weer 5. 8 . 1021 m - 3 , en ne = 5 .10
15

m - 3 , zie vorige 

paragraaf, zodat: 
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(2.16) 

De diffusie wordt aangepakt zoals in 2. 3. 2, fig. 2. 7. De diffusiedichtheid 

wordt gegeven door 

= -D lln 
F 

(2.17) 

De deeltjesgradient in de y-richting wordt verwaarloosd, de F-deeltjes die 

in de x-richting diffunderen, dus naar de electrode, hebben daar een grote 

reactiewaarschijnlijkheid, bijvoorbeeld wandrecombinatie: F + F _. F 
2

, en 

zijn dus inderdaad verloren. De schatting van V'n , analoog aan 2. 3. 2 levert: 
F 

llnF = 200n 
o,F (2.18) 

Voor n wordt het resultaat van 4. 5 genomen, en wel bij een electronentempe
o 

ratuur van 2 eV, om consistent met de vorige paragraaf te blijven. Dus 

n = 5. 5 .1o
18

m - 3 dit komt overeen met een F-concentratie van 0. 1% , 
o,F ' 21 -3 

de plasmadichtheid is immers 5. 8 .10 m . Dan wordt: 

De uitdrukking voor de diffusiecoëfficient D is: 

D m = massa fluoratoom 
p 

(2.19) 

T F = fluortemperatuur (2. 20) 

VoorTFwordt 500 K genomen (ca 0.04 eV). De vrije weglengte wordt 

bepaald door de werkzame doorsnede van botsingen van een F-atoom met 

een CF 4 molecuul ( c;), en de CF 4-dichtheid. Nemen we voor c; dezelfde 

waarde•qls voor 0 io in de vorige paragraaf, dus 42 5t2 , dan is À gelijk aan 

'( in de vorige paragraaf, dus 4.1 . 10- 4m. 
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De diffusiecoëfficient is dan , met een fluormassa van 19 ame: 

2 -1 
D = 0.13 m s (2.21) 

De diffusiestroomdichtheid van F-atomen uit de in fig. 2. 7 getekende cylin

der is dan: 

(2.22) 

Deze diffusiestroom loopt naar beide electroden, de oppervlakte waar deze 

stroom loopt is dus2nr 2
, het volume van de cylinder isnr2 .2.10- 2m3 , het 

verlies aan diffusie per volumeeenheid per tijdseenheid is dan: 

V 1.4 . 1020 2Tirz 
2 -2 

'TTr. 2.10 

22 -3 -1 1.4 . 10 m s 

Wanneer we productie en verlies aan elkaar gelijk stellen volgt: 

P=V 

2.9. 1037 k (T ) = 1.4. 1022m- 3s- 1 
o e 

(2.23) 

Bij een electronentemperatuur van 2.1 eV, waarbij in de vorige paragraaf 

voor CF; evenwicht werd bereikt, is k
0 

gelijk aan 4.3. 10- 17m3s-l zie 

fig. 2. 6, de productie is dan een factor 10 te laag. Bij een temperatuur van 

3 eV is k gelijk aan 3.7. 10- 16m3s- 1
, en productie en verlies zijn bijna in 

0 
evenwicht. 

Gezien de onnauwkeurigheid in de gebruikte parameters (vooral de precieze 

electronenverdeling, maar ook bv. de fluordichtheid) is het verschil in even

wiehtstemperatuur, 3 eV in deze paragraaf en 2. 1 eV in de vorige, aanvaard

baar. 

De gemiddelde levensduur (t) van een F-atoom kan nu berekend worden: 

nF 
t- = p =V 

dus t = 400 ps. 
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Natuurlijk zijn er secundaire reacties, dat wil zeggen reacties met CF 
4 
-frag

menten, mogelijk, waarbij F-atomen gevormd worden of juist verdwijnen, bv. : 

CF + F~ CF 
3 4 

Van deze reacties is echter zeer weinig bekend, zodat moeilijk te schatten is 

hoe groot de bijdrage er van zal zijn. De concentraties van deeltjes in het lin

kerlid zijn in het algemeen laag, zodat daardoor de reactiesnelheid beperkt 

blijft, en er geen grote invloed op de deeltjesbalans is. 

Ionisatie van F vormt maar een kleine verliespost door de hoge ionisatieener

gie ( 17.4 eV). Toch is dit interessant in verband met de metingen met de mas
+ 

saspectrometer. Waarschijnlijk worden de gevormde F -ionen door ladingswis-

seling met CF 
4 

weer geneutraliseerd, zie 4. 2. 

In deze paragraaf is dus aangetoond, dat het belangrijkste vormingsproces 

van het fluorradicaal de reactie van CF 
4 

met een electron is, en het belang

rijkste verliesproces diffusie. Deze processen zijn in evenwicht bij een electro

nentemperatuur van 3 eV, waarbij onder meer is aangenomen dat de electronen

energieverdeling Maxwells is. Dit is hoger dan de evenwichtstemperatuur van 

2. 1 eV die voor het CF; radicaal werd gevonden, maar gezien de onnauwkeurig

heid in de gebruikte parameters is dit verschil acceptabel. De gemiddelde le

vensduur van een fluorradicaal komt uit op ca 400 ps. Negatieve ionen zouden 

de hier gegeven deeltjesbalanzen echter kunnen verstoren, dit wordt in de 

volgende paragraaf behandeld. 

2. 3. 4 Rate coëfficienten voor de vorming van negatieve ionen 

- -
De rate coëfficienten voor de vorming van F en CF 

3 
zijn gegeven in 2. 3.1, 

fig 2. 6. Deze zijn in het interval 2 < T < 15 vrijwel constant, er geldt nl. : 
e 

(2.24a) 

(2.24b) 
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Deze rate coëfficienten zijn weinig afhankelijk van de precieze vorm van de 

electronenenergieverdeling, omdat het maximum van de werkzame doorsnede 

bij 7 eV ligt, zie fig. 2. 2, dus niet in de staart van de verdeling. In feite 

zijn deze rate coëfficienten dus bepaald, omdat de werkelijke electronentem

peratuur vrijwel zeker in het boven gegeven interval ligt. 

k - = (10 ± 5). 10 -lSm 3 s -l (2.25a) 
F 

keF- = (4 ± 3 ).lo-18m3s-l (2.25b) 
3 

Een hoge concentratie negatieve ionen zou de eerder gegeven deeltjesbalanzen 

kunnen verstoren. Er geldt dan bijvoorbeeld niet meer dat n e = nCF +, zodat 

de concentratie van CF3 hoger is dan in 2. 3. 2 is aangenomen. Door 3de veel 

hogere massa dan die van de electronen zal de ambipolaire diffusiecoëfficient 

voor de diffusie van positieve ionen dan veel kleiner worden . 

Negatieve ionen kunnen niet uit het plasma diffunderen , omdat het plasma 

voor hen een potentiaalput is, waar ze niet uit kunnen komen door de lage ener

gie (0.04 eV). Ondanks de vrij kleine rate coëfficienten zouden de concentraties 

van de negatieve ionen dus vrij hoog kunnen worden als er geen andere grote 

verliesprocessen zijn. Het is onduidelijk welke de belangrijkste verliesproces

sen zijn, waarschijnlijk echter één van de twee volgende reacties: 

F 

F 

+ e~ F + 2e 
+ 

+ CF 
3 
~neutralen. 
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HOOFDSTUK 111 OPSTELLING EN DIAGNOSTIEKEN 

3. 1 Etsreactor en randapparatuur 

Het reactorvat zie fig. 3. 3 is vervaardigd uit roestvrij staal, de electroden 

zijn van aluminium, cylindervormig met een diameter van 66 mm. Aluminium 

en roestvrij staal blijken vrij goed bestand te zijn tegen de agressieve 

stoffen in het etsplasma. De afstand tussen de electroden kan worden geva

rieerd van 0 tot 30 mm. In het centrum van de geaarde electrode bevindt 

zich het bemonsteringsgat voor de massaspectrometer, zie fig. 3. la en b 

aluminium plaatje 
met bemonsterings-

gat ""' 

66mm 

fig 3.1a Detailschets van de 
geaarde electrode met verwis
selbaar bemonsteringsgat. 

~~ 
2mm 

fig 3.lb Doorsnede van het 
alumimium plaatje met het 
bemonsteringsgat 

Het oppervlak van de bekrachtigde electrode is vervaardigd uit geperst 

aluminiumpoeder, door dit poreuze materiaal wordt het gas toegevoerd, zie 

fig. 3. 3. De gasflow wordt geregeld via drie flowcontrollers, er kunnen dus 

drie gassoorten tegelijk worden toegevoerd. Normaliter wordt CF 
4 
-gas ge

bruikt met een zuiverheid van 99. 8 %. 

Het afpompen geschiedt door een Pfeiffer-pomp ( 30 m 
3 
/h), deze pomp heeft 

voorzieningen om beschadiging door agressieve stoffen te beperken ( UF 
6
-

uitvoering). Wanneer een grotere pompcapaciteit vereist is, kan de roots-
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pomp ( 270 m 
3 
/h) worden ingeschakeld. De druk in het vat kan worden geregeld 

met een diafragmaklep, die in de pompleiding is opgenomen. De drukmeting 

wordt verzorgd door een MKS baratron 270/370. 

Het hoogfrequent ( 13. 56 MH z) vermogen voor het plasma wordt geleverd door 

een 2kW hoogfrequentgenerator. Deze heeft vermogensmeters voor voorwaarts 

( 0-250 W) en gereflecteerd vermogen ( 0-50 W). Het meetbereik is kleiner dan 

2kW, omdat het gebruikte vermogen bij deze opstelling altijd kleiner is dan 

250 W. De vermogensindicatie van deze meters is alleen betrouwbaar wanneer 

de belastingsimpedantie 50n is. De impedantie van het plasma plus electroden 

is voornamelijk capacitief. Daarom wordt het vermogen ingekoppeld via een aan

passingsnetwerk, zie fig. 3. 2. 

V 

,------------1 
I I 

I 
r 

I 

I , 
l 
l 

c ' t 
I I 
I I -------------

zplasma 

fig 3.2 Electrisch schema van het aanpassingsnetwerk 

Via het aanpassingsnetwerk kan de belastingsimpedantie van de hoogfre

quentgenerator op 50 0. worden gebracht. Daar de plasmaimpedantie afhan

kelijk is van de plasmaparameters (druk, vermogen, gasflow, electrodeaf

stand), moet voor iedere nieuwe instelling het netwerk opnieuw worden af

geregeld. De instelling is goed, wanneer het gereflecteerde vermogen nul is. 

De vermogensindicatoren zijn geijkt met een ijkstandaard. Een gedeelte van 

het geleverde vermogen wordt gedissipeerd in het aanpassingsnetwerk en 

de electroden, dit door de hoge blindstromen die er lopen. Het werkelijke 

plasmavermogen zal dus kleiner zijn dan de aangegeven waarde. 

Er is geen seriecapaciteit tussen plasma en hoogfrequentgenerator, waardoor 

er geen oplading kan ontstaan, en de gemiddelde gelijkspanning over het 

plasma altijd nul is. 
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Gegevens apparatuur: 

Hoogfrequentgenerator 

Vermogensmeetkoppen 

2 kW maximaal, 13.56 MHz 

Bird electronic corp. 2-30 MHz 

Forward 0-250 W 

Drukmeter 

Flowmeters 

Diafragmaklep 

Vacuumpompen 

Reflected 0-50 W 

MKS Baratron 270/370 

Drie stuks Tylan FC 260 massflow controlers 

100 seem. 1x geijkt voor CF 
4

, 1x voor H 
2

, 

1x voor Ar. 

Balzers 
3 -1 Voorpomp Pfeiffer 000 030A ; 30 m h 

3 -1 
Roots Pfeiffer Wkp 250SP ; 270 m h 

Tabel 2: Gegevens apparatuur 

Gemiddelde waarden van de plasmaparameters 

40 Pa ( 0. 3 Torr) 

15 w 
druk (p) 

vermogen (W) 

gasflow CF 
4 

(Ijl) 3 50 seem (standaard cm per seconde) 

electrode afstand ( d) : 20mm 



electrode 
/ 

aanpassings
netwerk 

CF -
4 

toevoer 

33. 

venster 

bemonsterings gat 

hoogfrequent
generator 

fig 3. 3 Schets opstelling 

channeltron 
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3. 2 Massaspectrometrie 

3. 2.1 Quadrupoolveld 

In fig. 3. 4 zijn de vier parallelle hyperbolische cylinders geschetst, 

die de quadrupooi vormen. In de praktijk worden deze overigens vaak 

door ronde staven vervangen, dit heeft weinig invloed op de prestaties. 

fig 3.4 Electrodeconfiguratie van 

een quadrupooi 

Er wordt een gelijkspanning plus een wisselspanning op de staven gezet: 

<P ( t) 
0 

U + Vcoswt ( 3.1) 

De bewegingsvergelijkingen van een deeltje dat eenparig in de z-richting 

b l d . .. d D 25 eweegt, met massa m en a 1ng e ZIJn an, awson : 

d
2

x 
(a - 2q cos2i;)x di;2 + 0 (3.2a) x x 

d2 
_____x + (a - 2~cos2i;)y = 0 d.<;2 y (3.2b) 

Waarbij 4eU 
(3.3a) a = -:a = x y 2 2 

mw r 
() 

2eV 
qx = -qy = 2 2 (3.3b) 

mw r 
0 

wt 
( 3. 3c) i; = 2 
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Vergelijkingen (3.2) zijn van het Mathieu-type in kanonieke_vorm. De 

oplossingen hiervan zijn bekend. D ze zijn een functie van E;, en dus van t. 

Er zijn twee mogelijkheden: de oplossing is stabiel, dat wil zeggen dat de 

amplitude binnen zekere grenzen blijft, of de oplossing is instabiel. In 

fig. 3.5 is in het (q,a) vlak aangegeven waar oplossingen van de bewegings

vergelijkingen stabiel zijn in zowel x- als y-richting. Aangenomen is, dat 

de quadrupooi oneindig lang is. 

fig 3.5 Gebied in het (a q)-vlak 
waar oplos~ing~n van (3.2J in zowel 
x- als y-r~cht~ng stabiel zijn 
Dawson (lit.25) ' 

0.2 04 06 
Gy 

Operatmg 
l1ne 

0.8 

Kiest men een bepaalde verhouding tussen gelijkspanning (U) en wissel

spanning (V), dan werkt men op een rechte lijn in het ( q, a) vlak, aan

ge geven met 'operating line' in fig 3. 5. Sleehts op éen punt van deze 

lijn liggen stabiele oplossingen, wanneer men de helling (en dus U /V) 

zo kiest als in fig 3. 5. 

De coördinaten van dit punt zijn bij benadering 

q = 0.706 a = 0. 237 (3.4) 

De parameters w en r zijn systeemparameters, en liggen voor een bepaald 
0 

quadrupoolsysteem vast. Bij een bepaalde waarde van U en V is dan m/e 

de enige vrije parameter in a en q, zie vergelijking ( 3. 3) . Uit fig 3. 5 blijkt 

dan, dat er slechts éen waarde is voor m/e waarvoor een deeltjesbaan 

stabiel is. Deze waarde volgt direkt uit vgl (3. 3) en (3. 4): 

m 

e 
2V 40 (3.5) 
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Het quadrupoolveld is dus te beschouwen als een massafilter, dat alleen 

deeltjes met een bepaalde massa-ladingsverhouding doorlaat. 

In de praktijk kiest men de helling van de werklijn iets kleiner dan in 

het voorafgaande is aangenomen, daardoor ontstaat er een interval 

voor m/e waar de deeltjesbanen stabiel zijn, zie fig 3. 6. 

fig 3.6 Punt van het stabiliteitsdia

gram van fig.3.5~ met daarin een aantal 

werklijnen. De resolutie m/~m is aan

gegeven. 

Daarmee vergroot men de bandbreedte van het massafilter, en verlaagt 

men dus de resolutie m fi~,m. Het blijkt dat een lage resolutie een hogere 

transmissie van de quadrupooi impliceert, dus een hogere gevoeligheid 

van het systeem. In de praktijk kiest men de resolutie meestal zodanig, 

dat nog net de afzonderlijke massa's gescheiden kunnen worden. 

In de praktijk is een quadrupooi niet oneindig lang, en er zullen 

onvolkomenheden in het veld zijn. Daardoor is de maximumresolutie 

niet oneindig groot, een normale waarde is 1000. 

De conclusies zijn: 

-De resolutie van een quadrupooi massaspectrometer kan men instellen 

door de verhouding tussen gelijk- en wisselspanning te variëren. 

-De doorgelaten massa (m/e) wordt bepaald door de absolute waarde van 

de gelijkspanning en de wisselspanning, en is daarmee recht evenredig. 

Dit lineaire aspect van een quadrupooi is een belangrijke reden voor de 

populariteit van dit type massaspectrometer. 

Voor uitgebreide informatie over quadrupooi massaspectrometers, 
. D 25 zie awson 
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3. 2. 2 Bemonstering 

De bemonstering kan op tweeërlei wijze plaatsvinden: I ndi reet en di reet. 

Indirect (of stroomafwaarts) bemonsteren wil zeggen, dat er geen recht

streeks contact is tussen plasma en bemonsteringsplaats, waardoor alleen 

neutralen gemeten kunnen worden. Bij directe bemonstering, zoals in dit 

werk gebruikt, is er wel rechtstreeks contact tussen plasma en bemonster

ingsplaats, en komen er dus neutralen plus ionen de massaspectrometer 

binnen. De neutralen kan men onderzoeken met een zg. ionenbron. Deze 

wordt aangebracht tussen bemonsteringsplaats en quadrupool. De neutra

len worden in de ionenbron geïoniseerd door beschieten met electronen, zie 

fig .3. 7 a. Een massaspectrometer werkt immers alleen met geladen deeltjes. 

fig 3.7a Schematische weergave 
van een ionenbron 

gloeikathode U e ___ ___, 
I e~ I 

Q-4- 4 @--+ 

... k /l 1 wmsatie amer o n 
Een probleem is, dat veel neutralen bij het ioniseren kunnen dissociëren, 

waardoor niet meer eenduidig is van welke neutralen de ionen afkomstig zijn. 

Van veel neutralen is echter bekend welke "vingerafdruk" zij in het ionen

spectrum achterlaten. Er zijn speciaal daarvoor databestanden, met voor 

allerlei moleculen de bijbehorende ionenspectra, zie bv. lit. 23, 24. Met 

directe bemonstering kunnen ook rechtstreeks de binnengekomen ionen 

worden gemeten. Op deze manier zijn alle massaspectrogrammen in dit ver-

slag gemaakt. Het is niet zo, dat de hoogte van de pieken in een massaspec

trogram rechtstreeks een maat is voor de concentratie van ionen in het plasma. 

Hiervoor zijn een aantal redenen. 

-De transmissie van een quadrupooi is een functie van het massagetal. 

Deze functie blijkt afhankelijk te zijn van de resolutieinstelling. De metin-
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gen in dit werk zijn daarom allen bij dezelfde resolutieinstelling verricht. 

Met bovenstaand effect moet rekening worden gehouden bij het vergelijken 

van piekhoogten van ionen met sterk verschillende massagetallen. Een com

plicatie is, dat de transmissie ook afhankelijk is van de snelheid van de ionen. 

Een hogere snelheid betekent een hogere transmissie. Wanneer er grote ver

schillen in kinetische energie tussen de ionsoorten zijn, kan dat het massaspectro

gram beihvloeden. 

-De binnenkomende ionenflux hoeft geen betrouwbare afspiegeling te zijn van 

de ionensamenstelling in het plasma. Onder invloed van de plasmapotentiaal 

treden bij het bemonsteringsgat electrische velden op. Tengevolge daarvan 

kunnen allerlei processen optreden die de bemonstering verstoren. Voor een 

uitgebreide behandeling, zie Drawin 
26

. De keuze van de diameter van het 

bemonsteringsgat is belangrijk, omdat de grootte van deze effecten mede 

daardoor wordt bepaald. Er zijn verschillende hypothesen voor de optimale 

diameter van het bemonsteringsgat. Drawin 
26 

stelt, dat aan de volgende 

voorwaarden voldaan moet zijn: 

D = diameter bemonsteringsgat 

PD = Debijelengte in het plasma 

À = vrije weglengte van ionen in het plasma 

( 3. 6) 

Het idee hierachter is, dat de gemeten ionen afkomstig gedacht worden uit 

een halve bol met straal À , en middelpunt in het bemonsteringsgat. Als aan 

bovenstaande voorwaarden wordt voldaan is op het boloppervlak weinig of 

geen invloed van het bemonsteringsgat merkbaar. Voor het etsplasma geldt 

ruwweg: 

electronentemperatuur 

electronendichtheid 

werkzame doorsnede ionen-neutralen 

botsingen 

totale dichtheid 

Hieruit volgt : 

T = 3 eV 
e 

n = 5.1o15m - 3 
e 

0. 
lO = 42 ~2 

n =6.10 21m- 3 

0. 18rnrn 

À. 
1 

na. 
lO 

0.40rnrn 
l 
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Bij alle metingen is gebruik gemaakt van bemonsteringsgaten met D = 0. 03 mm 

of 0. 06 mm. Dit is in overeenstemming met het bovenstaande, zie ook 4. 1. 3 

De l;;lelheid van de ionen is bij gelijke energie nog afhankelijk van de massa, 

v=.j.;f- . Daardoor zal de flux van ionen door het bemonsteringsgat evenredig zijn m. 
met '"'v'fï'ïll .. Ionen met lage massa zullen dus een relatief hogere flux geven dan 

1 

ionen met hoge massa. Daarvoor kan gecorrigeerd worden met de factor Vlïm. 
1 

in het massaspectrogram. 

3. 2. 3 Beschrijving massaspectrometer 

a. Principe 

De massaspectrometer (ionenlens, quadrupoolstaven, channeltron) is 

ingebouwd in de geaarde electrode van het plasma, fig 3. 3. Er zijn 

uitsluitend metingen gedaan aan ionen rechtstreeks uit het plasma. 

Het bemonsteringsgat bevindt zich midden in de electrode, fig 3. 3 en 

fig 3.1a en b. Een blokschema is gegeven in fig 3. 7. Deze massaspectrometer 

is gedeeltelijk eigenbouw. 

De quadrupooi kan beschouwd worden als een massafilter, zie 3. 2 .1. 

Een massaspectrogram wordt gemaakt door de quadrupooi een bepaald 

massainterval te laten doorlopen, en tegelijkertijd het signaal te meten, 

dit is de intensiteit van de doorgelaten ionen. Een typisch massaspectrogram 

is gegeven in fig 4.1a. 

De intensiteit van de ionen wordt bepaald met een channeltron, dit geeft 

een puls af voor ieder gedetekteerd ion. Via de buffer en de TTL-converter 

zie fig 3. 7, worden deze pulsen aan de multiscaler toegevoerd. Enerzijds 

meet deze multiscaler het signaal (aantal pulsen), anderzijds bestuurt hij 

ook de hoogfrequentgenerator, en daarmee de quadrupool. De multiscaler 

heeft 4096 kanalen, welke vast gekoppeld zijn aan een massainterval, ieder 

kanaal komt overeen met 1/8 ame. Kanaal 0 =massa 0 ... kanaal 4096 =massa 

511. 
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Vóor een meting wordt via de terminal het gewenste massabereik naar 

de LSI -11 microcomputer gestuurd. De meetsnelheid, dat is de meet

snelheid per kanaal, wordt via de klokpulsgenerator ingesteld. De 

nauwkeurigheid wordt op de sturingskast ingesteld. De LSI -11 stuurt 

de informatie (het massainterval) naar de multiscaler en geeft een start

puls. Dan wordt door de massaspectrometer het gewenste massainterval 

doorlopen door de overeenkomstige kanalen éen voor een aan bod te 

laten komen. Steeds wordt een kanaal gevuld met het gemeten aantal 

pulsen van het channeltron in de tijd dat het kanaal aan bod is. Na 

afloop van de meting wordt de informatie uitgelezen door de LSI -11 en 

er kan bijvoorbeeld een grafiek getekend worden op de grafische ter

minal, de meting kan ook worden opgeslagen in de PDP 11/23, waarna 

er via de B-7700 een plot van het resultaat gemaakt kan worden. 

b. Verklaring blokschema 

Zie fig 3. 7. De detektor, het channeltron, levert pulsen af voor gedetekteer

de ionen. Deze pulsen worden gebufferd door de bufferschakeling (zie 

appendix 1), en dan door de Schmitt-trigger gediscrimineerd, zodat ruis 

wordt geëlimineerd. De drempel is ca 70 mV, de pulsen van het channel-

tron hebben een piekspanning van ca 200 mV. Dan worden ze op 

TTL-niveau gebracht, ca 4 V, zodat ze geschikt zijn voor de multiscaler. 

De koppeling tussen kanaal en massainterval komt tot stand via de digitaal

analoog omzetter. Deze maakt van het digitale signaal voor het kanaalnummer 

van de multiscaler een analoge spanning van 0-10 V ; dit gaat via de 

sturingskast naar de scaningang van de hoogfrequentgenerator die de 

spanningen +t (U+Vcoswt) en -t (U+Vcoswt) 

voor de quadrupoolstaven levert, zie 3. 2. 1. 

In het algemeen zullen er nog een offset en een schaalfactor tussen 

een bepaald kanaal en het gewenste overeenkomstige massagetal, daar

voor wordt via de software gecorrigeerd. 

De sturingskast zorgt voor de hoogfrequentgenerator, onder andere de 

voedingsspanning, spanning van de as van de quadrupooi (dat is de 

gemiddelde spanning van de vier staven), en de nauwkeurigheidsinstelling 

(door U /V te variëren, zie 3. 2. 1). 
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Ook de spanning van de ionenlens wordt met deze kast geregeld. Deze 

electrastatische lens focussert de ionenbundel enigszins, waardoor het 

signaal geoptimaliseerd kan worden. 

Bij alle metingen in dit verslag was de spanning van de ionenlens inge

steld op -45 V, de as van de quadrupooi op -2 V, de resolutie was steeds 

maximaal in verband met het verbreden van de pieken (zie 4.1.1). 

Tabel 3: Gegevens massaspectrometer 

quadrupoolstaven 

hoogfrequent generator 

sturingskast 

DI A omzetter 

channeltron 

bufferschakeling 

TTL-pulsvormer + 

discriminator 

m ultiscaler 

voeding 0-3 kV 

vacuumpompen 

Balzers QMA 150, lengte 200mm 

0 8mm, veldradius 3. 45mm 

Balzers QMH 511, massabereik 0-511 

zelfbouw 

12 bit, computerbedrijf afd natuurkunde 

Philips B 312 AL/01 

zelfbouw , zie appendix 1 

zelfbouw 

4096 kanalen, computerbedrijf afd natuurkunde 

Hewlett Packard 6516A 

voorpomp Edwards ED 75 

turbopomp Pfeiffer TPH 170, 170 dm 3s- 1 
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3. 3 Vertragingsroosters voor het meten van kinetische energie van ionen 

Met de gebruikte directe bemonsteringstechniek komen de ionen met een 

zekere energie de massaspectrometer binnen. Deze energie is een gevolg 

van de positieve plasmapotentiaaL De energie is gemeten met vertragings

roosters, fig 3.8. 

Het principe van de meetmethode is , dat men de ionen een potentiaalberg 

laat doorlopen voordat ze gedetekteerd worden. Slechts de ionen met een 

energie die hoger is dan de top van de berg zullen worden gedetekteerd. 

Er worden metingen gedaan van de intensiteit van de doorgelaten bundel 

als functie van de hoogte van de potentiaalberg. Een grafiek hiervan geeft 

dan de geïntegreerde energieverdeling van de ionen. 

FJi~~ I•· 
I I I 
I I I 

I 

I I I I 

_, 
I 

~-:o-=j• 5 ~~.-5 + 5~m ~-!"~·-·-·-· 
__I1b ~ ~ionenlens quadrupooi 

bemonsterings -::- roosters _ 
gat 

fig 3.8 Opstetting voor het meten van ionenenergieën. De massa-

spectrometer is verder identiek aan de beschrijving in 3.2 

De eenvoudigste manier om op deze manier te meten is het verhogen 

van de aspotentiaal van de quadrupaaL Dit werkt tevens defocusserend 

op de ionenbundel, zodat deze methode niet erg betrouwbaar is. 

De symmetrisch uitgevoerde vertragingsroosters hebben dit nadeel niet. 

Wanneer een ion een snelheid evenwijdig aan de as heeft, voordat het 

rroster 1 passeert, zie fig 3. 8, dan zal de baan tussen rooster 1 en 4 

symmetrisch zijn ten opzichte van het symmetrievlak van de vier roosters, 

omdat het electrisch veld dat ook is. Het ion zal dus rooster 4 verlaten met 

een snelheid evenwijdig aan de as, in het verlengde van de oude baan. 

Wanneer de ionen echter scheef invallen, treden er wel afwijkingen op. 

De ionenbundel moet dus goed evenwijdig aan de as lopen. 
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De transmissie van een quadrupooi massaspectrometer is afbankelijk 

van de energie van de ionen, zie 3. 2. 2. Ook dit beperkt de nauwkeurig

heid van de meting met de vertragingsroosters. 

De roosters zijn gemaakt van 0. lmm wolfraamdraad, de mazen zijn 
2 

ca 1. 5 x 1. 5mm • 

Vertragingsroosters om ionenenergieën te meten van een RF-plasma 

zijn ook gebruikt door Franklin20 en Studniarz 21 

Resultaten van de metingen met vertragingsroosters zijn gegeven in 4. 4 

3. 4 Emissiespectroscopie 

Emissiespectroscopie kan informatie verschaffen over het voorkomen 

van bepaalde deeltjes in het plasma. Wanneer er genoeg gegevens zijn 

(electronentemperatuur, electronendichtheid en verdelingsfunctie, werk

zame doorsnede voor excitatie) kan uit een meting van de absolute emissie

intensiteit de absolute dichtheid van een bepaalde deeltjessoort worden 

bepaald. Dit ge beurt voor fluor in 4. 5. Wanneer de electronendichtheid 

en -temperatuur niet te sterk variëren, kunnen uit de relatieve emissie

intensiteit conclusies worden getrokken over toe- en afname van concen

traties van deeltjes bij verschillende condities. Zie hiervoor ook de meet

resultaten in 4. 5 

V2 

4-L2 I M2 JI-_P_2 H K2 

fig 3.9 Schema van de opstelling voor het meten van emissie~ntensiteiten. 
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toelichting fig 3. 9 

M 1 : een rooster monochromator voor het meten van de fluoremissie 

lineaire dispersie 16 5\/mm. Ingesteld op 703.7 nm 

P 1 ,P2: Photomultipliers 

V1 venster 

V2 kwartsvenster (UV-doorlatend) 

K1,K2: Keithley electrometers 

L1 lens, f = 200mm 

L2 kwartslens, f= 150mm 

F tweede orde filter 

S :spiegel 

M2 : een rooster monochromator voor het meten van de CF 2 emissie 

lineaire dispersie 16 5Vmm. Ingesteld op 271.4 nm. 

In fig 3. 9 is de opstelling getekend, waarmee de metingen zijn verricht. 

Met de twee monochromatoren konden tegelijkertijd de emissieintensiteiten 

van F (703.7 nm) en CF
2 

(271.4 nm) bepaald worden. 

De achtergrondstraling van het plasma, gemeten op een golflengte vlak 

bij de emissielijn was 1 à 2 ordes kleiner dan het signaal van de emissie

lijn van CF 2 en F, zodat het voldoende was de emissieintensiteiten steeds 

met éen vaste golflengteintstelling te meten, zo goed mogelijk in het maxi

mum van de intensiteit. 

De spiegel bij monochromator 1 was noodzakelijk omdat er geen ruimte was 

om de monochromator recht achter de lens te plaatsen. Het filter diende om 

tweede orde ( 350 nm) ultraviolet te onderdrukken. 

Met behulp van een wolfraam-bandlamp is een ijking van de emissieintensiteit 

uitgevoerd. De lamp werd geplaatst daar waar zich normaal het plasma be-

vindt, dus tussen de electroden, zie fig 3. 9. Met behulp van lens L1 werd 

de wolfraamband dan scherp afgebeeld op de monochromatorspleet van Ml. 

De lamp werd dus precies hetzelfde afgebeeld als het plasma, er hoefde 

dus geen omrekeningsfactor in de berekening te worden opgenomen. Zie voor 

de omrekening van de ijking naar een volumeintensiteit van het plasma 

appendix 2, en voor de berekening van de fluorintensiteit naar aanleiding 

van deze ijking 4. 5. 
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HOOFDSTUK IV RESULTATEN EN DISCUSSIE 

4. 1 Factoren in de meetnauwkeurigheid 

4. 1. 1 Piekverbreding bij lage druk 
-. 
. ~. 

In figuur 4 . .fzijn twee massaspectrogrammen gegeven. In fig 4. la bij 

een druk van 60 Pa, in fig4 .lbbij 6 Pa. De massapieken zijn bij een 

druk van 6 Pa verbreed. Dit is een gevolg van de grote snelheid waar

mee de ionen bij lage drukken de massaspectrometer binnenkomen. 

Het scheidend vermogen van een quadrupooi massaspectrometer is af

hankelijk van de snelheid waarmee de ionen door het veld bewegen. 

Deze snelheid is het gevolg van de positieve plasmapotentiaaL De ver

breding van de pieken geeft een ondergrens voor de druk waarbij bruik

bare massaspectrogrammen gemaakt kunnen worden. Beneden een druk 

van ca. 10 Pa konden op 1 massaeenheid van elkaar gelegen pieken 

niet meer gescheiden worden. 

De energie waarmee de ionen bij 10 Pa de massaspectrometer binnen

kwamen was in de orde van 200 eV, gemeten met vertragingsroosters, 

zie 4. 4. 

Verhogen van de aspotentiaal van de quadrupooi is geen goede oplos

sing voor dit probleem, omdat daarmee de ionenbundel tevens wordt 

gedefocusseerd, waardoor de meting niet meer betrouwbaar is. 

Wanneer de hele massaspectrometer electrisch vrij is opgehangen is er 

geen potentiaaldrempel voor de ionen, dus ook geen defocusserende werking. 

Dit is dus een mogelijke oplossing voor het probleem van de hoge ionenenergie

ën. 
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I I I I I 

'f' p=65Pa=0.5Torr 
CF4 = 50 seem 

w = 15 w 
d = 19 mm electroden 

I I IJ I I I • 
40 60 80 100 120 140 massagetal (amu) 

Massaspectrogram bij normale druk 

40 60 

'f' p=6.5Pa=0.05Torr 
G_F 4 = 50 seem 

w = 15 w 
d = 19 mm 

electroden 

80 100 120 140 massagetal (amu) 

fig 4.1b Massaspectrogram bij lage druk. De massapieken zijn verbreed, 

de pieken bij m = 50 en m= 69 zijn tevens gesplitst door overbelasting 

van het channeltron, zie 4.1.2. 



48. 

4. 1. 2 Maximum telfrequentie channeltron 

De detektor, een channel electron multiplier, kortweg channeltron, 

geeft voor ieder gedetekteerd ion een stroompuls af. De grootte hier

van is ca.lO 
7 

electrenen, dit is tevens de gain van het channeltron. 

Bij opvoeren van de telfrequentie neemt de gain af, zie fig. 4. 2 

De electronika die het signaal van het channeltron verwerkt, telt alleen 

pulsen wanneer deze boven een bepaalde drempel uitkomen, dit om 

geen stoorpieken te tellen. 

Bij een bepaalde telfrequentie zal de gain zó laag worden, dat een ge

deelte van de pulsen niet meer boven de detektiedrempel uit zal komen. 

Een gedeelte, omdat de gain een zekere spreiding heeft, zie fig. 4. 3 

Er is dus een maximum telfrequentie waarbij het getelde aantal pulsen 

nog betrouwbaar is. Deze lag bij de gebruikte combinatie channeltron/ 

telelectronika op ca. 40 KHz. In het massaspectrogram is overschrijding 

van de maximum telfrequentie te zien aan het splitsen van een massapiek, 

zie ook fig .4. lb. In het midden van de piek is de telfrequentie het verst 

overschreden, en is het getelde aantal pulsen kleiner dan aan weers

kanten. 

11 

11 

"" ' 

~r!O· "til 
bD 

10 ' 

frequentie (Hz) 

fig 4.2 Gain (versterkingsfactor) van 

het channeltron als functie van het aantal 

counts per seconde~ lit.46 
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fig 4.3 Spreiding in de 

hoogte van de pulsen~ Zit 46 
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4. 1. 3 Invloed van de grootte van het bemonsteringsgat 

In tabel 4 'zijn de resultaten gegeven van metingen met drie verschil

lende berponsteringsgaten. Steeds werd een meetserie met een bepaald be

monsteringsgat gemaakt, daarna werd het vat belucht en een nieuw alu

minium gat aangebracht. 

Uit tabel 4 blijkt, dat de verhouding tussen de piekhoogten bij een gat 

van 30 pm vrijwel identiek is aan die bij 60 pm. 

Bij een diameter van 15 pm werd vrijwel geen signaal gemeten. Mogelijk 

is dit een gevolg van verontreinigingen in het bemonsteringsgat. Het alu

minium plaatje waarin het bemonsteringsgat is aangebracht zal gemakkelijk 

reageren met het plasma, waardoor dunne laagjes verontreiniging ontstaan. 

Deze kunnen electrisch opgeladen worden door het plasma, waardoor de 

bemonstering verstoord wordt. Bij kleine bemonsteringsgaten wordt meer 

hinder van dit verschijnsel ondervonden dan bij grote. 

condities 0 60pm 0 30Jlm 0 15pm 

p = 130 Pa m = 12 0 0 0 Bij deze metingen was nog geen 
(1 Torr) 31 874 330 4 vermogensindicatie aanwezig; 

Vpt750V 50 1888 719 6 daarom is met een probe de span-
69 * 2403 13 ning over de electroden gemeten. 

(piek-piek) 
p = 40 Pa m = 12 0 0 0 
(0.3Torr) 31 300 98 0 
V p{ 600 V 50 516 138 0 

69 1389 485 0 

p = 40 Pa m = 12 38 7 0 
(0.3Torr) 31 425 107 0 
vP1= 750 v 50 518 140 3 

69 1450 486 0 

p = 40 Pa m = 12 0 0 0 
(0.3 Torr) 31 226 71 0 Tabel 4. Piekhoogten van de be-
V p{ 450 V 50 581 202 1 langrijkste ionen bij verschillen-

69 2219 642 2 de diameters van het bemonste-
ringsgat. 

p = 13 Pa m = 12 295 76 0 + 
(0.1 Torr) 31 1551 455 8 m = 12 c . + 

V pl= 750 V 50 997 271 8 
m = 31 : CF. 

69 1507 425 5 
m = 50 : CF+ 
m = 69 : CP+ 

3 
*· piek gesplitst, zie 4. 1. 2, door overbelasten channeltron, 

dus hoogte onbetrouwbaar 
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4. 1. 4 Instabiliteit van de ontlading 

Door onbekende effecten bleek het plasma te oscilleren met een fre

quentie van een paar Herz, nog afhankelijk van de plasmacondities. 

Dit effect was zichtbaar als een variatie in de lichtintensiteit, en meet

baar met een oscilloscoop als een modulatie in de RF-spanning over het 

plasma (orde grootte 10 %) • 

De relaxatietijden van processen in het plasma zijn veel kleiner dan 

0,1 s, zodat ook de electronen- en ionendichtheid fluctueerden. De 

meettijd per kanaal was steeds in de orde van 0,1 s. Wanneer met con

stante plasmacondities achter elkaar werd gemeten kwamen variaties in 

de orde van 30 % voor in de piekhoogten. De piekhoogte als functie van de 

tijd vertoonde globaal hetzelfde verloop als de modulatie in de RF-spanning. 

De oscillaties zijn dus grotendeels verantwoordelijk voor spreidingen in 

de metingen. 

Metingen met langere kanaaltijden (0, 5 s) zijn uitgevoerd, de spreidingen 

bleken inderdaad kleiner, een dergelijke kanaaltijd was echter te groot om 

praktisch mee te meten, een spreiding van 20-30% was ook nog acceptabel. 
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4. 2 lonensamenstelling van het plasma 

De piekhoogten van een massaspectrogram van een zuivere CF 
4
-ontlading 

zijn gegeven in tabel 5. De ionen kwamen rechtstreeks uit het plasma 

zoals bij alle metingen in dit verslag. De ionen die bij de verschillende 

massagetallen horen zijn ook gegeven. 

In tabel 6 zijn de resultaten geggeven van een meting met een Si0
2
-plak 

in de ontlading, bevestigd op de geaarde electrode, zie fig 4. 4. 

w 
0 

a a 

< 66 mm 
I electrode ~I 

bemonsterings gat 
0 30 pm 

electrode 

fig 4.4 Bevestiging Sio2-plak op geaarde electrode 

Het gat in de SiO 2-plak moest voldoende groot zijn, omdat anders een 

duidelijke signaalvermindering werd waargenomen, als gevolg van het 

negatief opladen van de plak. 

In tabel 7 zijn de resultaten gegeven van een meting van een CF 4/H
2
-

ontlading. Het plasma werd hierbij paars van kleur, zodat het H 2 duidelijk 

de ontlading beïnvloedde. 



massa 1Z 

mogelijk 

ion c+ 

flow CF4 p(Torr) W(Watt) 

50 0.5 15 0 

(seem) 
flow CF 

4 p (Torr) W (Watt) 

50 0.5 40 130 

50 0.5 30 0 

50 0.177 40 1550 

50 0.177 15 0 

flow Hz P(Torr) W (Watt) 

0 0.5 10 0 

2 0.5 10 0 

4 0.5 10 0 

10 0.5 10 0 

Z8 47 

CFO+ 

SiF+ 

50 

Tabel 5. Piekhoogten in een zuivere CF 4 ontlading. 

0 113 7Z3 59 36 1545 5ZO 

70 85 

4047 113 17 

Tabel 6. Piekhoogten in een ontlading met Siüz-plak. Electrode-afstand 30-3 = Z7mm 

0 160 ZZlO 0 0 ZZ50 180 * 140 0 
0 1ZO Z330 0 40 Z960 130 * 330 0 
0 0 3ZZO 0 0 Z450 0 2930 0 0 
0 150 870 0 0 650 0 1Z90 0 0 

Tabel 7. Piekhoogten in een ontlading van een mengsel van CF 
4 

en Hz 

electrode-afstand ZOmm, flow CF 
4 

steeds ZO seem. 

0 180 530 0 100 860 910 2170 170 0 

0 0 430 0 0 810 510 Z030 40 0 

0 0 8ZO 0 0 870 660 Z090 50 0 

0 0 40 0 0 40 90 Z90 0 0 

* piek gesplitst, dus channeltron overbelast, zie 4. 1. z 
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Uit de voorgaande meetresultaten blijkt, dat het meest voorkomende ion 

in het plasma CF 3+ is. Zie ook de volgende paragraaf. 

Noch het toevoegen van H 
2 

, noch het aanbrengen van een SiO 
2 
-plak 

in de ontlading bracht een significante verandering in de ionensamenstel

ling. 

+ + + In het algemeen ontbreken F , CO , en N 
2 

. Neutraal F, CO en N 2 zijn 

spectroscopisch wel gemeten (E. v. Veldhuizen, intern rapport THE). 

F ontstaat door dissociatie van CF 4 , zie 2. 3 ; CO is een reactieproduct 

van het etsen van SiO 2 , zie 2. 1. N 2 komt altijd voor als verontreiniging. 
+ 

Een piek bij massa 28 (N 2) werd overigens wel waargenomen vlak na beluch-

ten van het vat, wanneer de ontlading zeer sterk verontreinigd was. 

Wel gemeten zijn NO+ (m=30) en CF 2H+ (m=70), en bijvoorbeeld ook C + 

(m=12). Bij vergelijken van de ionisatieënergieën van deze moleculen met 

die van F, CO en N 2 , tabel 8, blijkt, dat deze bij de laatste drie veel 

hoger is. De ionisatiepotentiaal van N 
2 

is vrijwel gelijk aan die van CF 4 
tabel 8, de ionisatiepotentiaal van F, 17,4 eV, ligt op een resonant ioni

satieniveau van CF 4 , Brundle 47 . De ladingswisseling van CF 4 met N 2 en 

F is dus resonant, dit soort reacties hebben een zeer grote werkzame 

doorsnede, in de orde van 100 St2 . Deze processen zorgen er dus waar

schijnlijk voor, dat er geen F + en N; is gemeten. 

F+ + CF 4 -t- F + CF~ 

+ + N 2 + CF 4 ~ N 2 +CF 4 

+ 
Het gevormde CF 4 is instabiel en valt uiteen: 

Voor CO is ladingswisseling met CF 4 niet mogelijk, omdat de ionisatieener

gie lager is dan die van CF 4. Ladingswisseling met bv CF 2 is wel mogelijk: 

+ + CO +CF2 -+CO+CF2 
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De concentratie van CF 
2 

is echter minstens twee orden lager dan die 

van CF 4 , zodat dit proces niet zo snel gaat als de verliesprocessen 

van F en N 2. Het is dus niet zeker of dit inderdaad de oorzaak is van het 

ontbreken van CO+ in de meetresultaten. 

Het blijkt dus, dat voor F+ en N; ladingswisseling met CF 4 een belang

rijk verliesproces is. Dit verklaart dat deze ionen niet gemeten zijn. Het 

is nog niet duidelijk welk proces verantwoordelijk is voor het feit dat er 

geen CO+ ionen zijn gemeten. 

reactie 

CF 
4 

CF 4 
CF4 
F 

SiF 4 
SiF 4 

N2 

C2F6 
co 
co 2 
H 

H
2
0 

02 
CF

2 
c 

C2F5 
CF

3 
CF 2H 

NO 

+ --+ CF + 3F + e 
+ 

-t CF t + 2F + e 

-+CF3 + F+e 
+ 

~ F + e 

-7 SiF; + e 

--t SiF 3 + F + e 
+ 

~ N
2 

+ e 
+ 

-t C
2

F 5 + F + e 

4 co++ e 
+ 

-t co2 + e 
+ 

-7 H + e 
+ 

-7 HtO + e 

-t 0
2 

+ e 
+ 

-t CF 
2 

+ e 
+ 4C + e 

+ 
-t c 2F 5 + e 
' + -?CF3 +e 

+ 
-7 CFf + e 

--7 NO + e 

benodigde energie (eV) 

22.6 

20.3 

15.5 

17.4 

16.2 

15.8 

15.6 

15.5 

14 

13.8 

13.6 

12.6 

12 

11.7 

11.8 

9.98 

9.8 

9.5 

9.3 

Tabel 8. lonisatieënergieën van enkele neutrale deeltjes, literatuur 32. 
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4. 3 Invloed plasmaparameters op de ionensamenstelling. 

De ionensamenstelling is onderzocht als functie van druk en als functie 

van vermogen. Alleen CF+ (x= 0 .. 3) ionen zijn uitgezet in de grafieken 
x 

4.5 en 4.6, de andere ionen waren verontreinigingen, zie vorige para-

graaf. 

De CF+ en CF;-intensiteiten blijken steeds vrijwel even groot te zijn, 

mogelijk dat de productie ervan van het zelfde neutraal afkomstig is, 

bijvoorbeeld CF 2. 

Het C +-ion komt alleen voor bij hoge druk of laag vermogen. Het meest 

voorkomende ion is CF; . Voor dit ion wordt in 2. 3. 2 een deeltjesbalans 

opgesteld. Daar wordt als tussenresultaat een uitdrukking voor de stroom

dichtheid van CF;-ionen verkregen, namelijk vgl (2.12): 

-2 -1 m s 

Dit resultaat kan worden vergeleken met de metingen met de massaspectro
+ 

meter. De intensiteit van de CF 
3 
-piek is ca 3000 pulsen, bij een kanaaltijd 

van 0.1 s, zie fig 4. 5. Dit is dus 3.104 cnts/s. Met een diameter van het 

bemonsteringsgat van 

3.10
4 

f'=-----~ 

TT (15 .10-6 ) 2 

+ 
30 ..urn volgt voor de CF 3-stroomdichtheid: 

Dit scheelt dus een factor 105 met de berekende diffusiestroomdichtheid~ 
wanneer we voor T het resultaat van de berekening in 2. 3. 2 nemen: e 
2.1 eV. Gaan we er van uit, dat de verliezen bij de ionenlens plus diafragma 

(zie 3. 2. 3) een factor 10-100 zijn, de transmissie van de quadrupooi 10-1-

10-2, de nauwkeurigheid was immers maximaal, de transmissie daardoor 

minimaal, en dat het channeltron een efficiency van 0. 1 heeft, dan moeten 

gemeten en werkelijke stroomdichtheid een factor 103-105 schelen. De hier

boven bepaalde factor ligt inderdaad in dit interval, en dus wordt hiermee 

de theorie bevestigd door het experiment. 

Door de in 3. 2. 2 genoemde factoren is het niet mogelijk kwantitatieve 

uitspraken te doen over ionenconcentraties naar aanleiding van de metin

gen. Dit is een belangrijke beperking van massaspectrometrie als 

diagnostiek voor het plasma. 
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4. 4 Meting van de kinetische energie van de ionen. 

Met behulp van vertragingsroosters, zie 3. 3, zijn metingen uitgevoerd 

aan de kinetische energie waarmee de ionen de massaspectrometer binnen

komen. Deze energie is gelijk aan de energie waarmee de ionen de geaarde 

electrode bombarderen. Dit is een belangrijke parameter bij het etsen om

dat het ionenbom bardement daarbij essentieel is, zie 2. 1. 

Er zijn volledige massaspectrogrammen gemaakt bij verschillende rooster

spanningen, waardoor eventuele verschillen in energie tussen de ionsoorten 

bepaald konden worden. Dit werd gedaan met lange kanaaltijden ( 0. 5s) om 

fluctuaties in het plasma, zie 4 .1. 4, de metingen zo min mogelijk te laten 

beïnvloeden. In grafiek 4. 7 is het resultaat uitgezet, het blijkt dat er 

bij deze plasmaconditie 

CF; -ionen zijn. 

. + +en 
geen grote verschillen tussen de CF , CF 2 

Door het scansignaal van de HF-generator niet met de DI A omzetter van 

de multiscaler te verbinden, maar met een vaste spanningsbron, zie 3. 3, 

kan de massaspectrometer ingesteld worden op een vast massagetal. Op 

de ze manier zijn bij massagetal 6 9, CF;- ionen, metingen met de vertragings

roosters gedaan als functie van druk en vermogen. De resultaten zijn weer

gegeven in fig 4. 8 en 4. 9. 

Bij verhogen van de drempelpotentiaal voor de ionen, kunnen er geen 

extra ionen gemeten worden, bij een correcte werking van de roosters. 

In de resultaten is te zien, dat bij stijgende roosterspanning het signaal 

in eerste instantie toeneemt. Dit betekent, dat er ondanks de symmetrische 

uitvoering van de roosters toch afbuigingseffecten storend hebben gewerkt 

bij de metingen. Dit kan bijvoorbeeld veroorzaakt zijn doordat de roosters 

niet vlak genoeg geweest zijn. 

Uit de metingen blijkt een sterke druk- en vermogensafhankelijkheid van de 

ionenenergieën, bij de gebruikte condities zijn energieën van 10-200 eV 

gemeten. 
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4. 5 Emissiespectroscopie 

4. 5. 1 Emissiemetingen 

Met behulp van emissiespectroscopie kan, evenals met massaspectroscopie 

de samenstelling van het plasma onderzocht worden. Met de opstelling die 

is beschreven in 3. 4 zijn de emissieintensiteiten van het fluorradicaal 

(703. 7 nm, overeenkomend met de overgang van het 3p naar het 3s ni

veau, zie fig 4 .10) en van het CF 
2
-radicaal ( 271.4 nm, dit is het centrum 

van de 2500 5t band, overeenkomend met de overgang van A naar X -niveau, 

zie fig 4. 10) onderzocht. 

Er zijn dus neutrale deeltjes onderzocht, in tegenstelling tot de metingen 

met de massaspectrometer, waar alleen positieve ionen mee onderzocht zijn. 

De resultaten van de metingen zijn weergegeven in fig 4.11 en 4.12. 

De emissieintensiteit van fluor is, volgens het in 2. 2 gestelde, evenredig 

met de electronendichtheid n en de rate-coëfficient voor excitatie (deze e 
is sterk afhankelijk van de electronentemperatuur T ) en met de fluordichte 
heid. Men kan dus alleen uitspraken doen over de fluordichtheid, en ana-

loog over de CF 2-dichtheid, wanneer men weet wat n en T zijn. e e 

In 4.11is te zien, dat de emissieintensiteiten slechts weing afhangen van 

de druk. Uit metingen met microgolven volgt, dat ook ne weinig van de 

druk afhangt. Wanneer we aannemen, dat bij constant vermogen ook Te 

niet al te sterk verandert, dan blijkt dus, dat de CF 2 en F-concentraties 

nauwelijks van de druk afhangen. 

Wanneer we als eerste benadering aannemen, dat n evenredig is met het 
e 

vermogen dat in het plasma wordt gedissipeerd, hetgeen bevestigd wordt 

door metingen met microgolven, en dat T , en dus ook de rate-coëfficient 
e 

voor excitatie, weinig van het vermogen afhangen, dan zijn volgens fig 4. 10 

de dichtheden van het fluorradicaal en van het CF 2-radicaal nauwelijks af

hankelijk van het vermogen, omdat de emissieintensiteit ook praktisch even

redig met het vermogen is. 
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In eerste instantie lijkt dus aan de hand van de meetresultaten in deze 

paragraaf de conclusie gerechtvaardigd, dat de F en de CF 
2 
-dichtheid 

in het plasma weinig van druk en vermogen afhangen. 

Het is opvallend, dat de CF 2-emissie in fig 4.11 een dip vertoond bij 

ca 0. 25 Torr. Deze was goed reproduceerbaar. Deze dip treedt bij 
+ 

de zelfde druk op als die in de CF 
3 
-intensiteit (en in mindere mate in 

de CF; en CF+ -intensiteit) in fig 4. 5. Voor dit verschijnsel is geen ver

klaring. 

4. 5. 2 IJking met wolfraam-bandlamp 

Met een wolfraam-bandlamp, die een bekende radiantietemperatuur heeft, 

is een ijking uitgevoerd van de stralingsintensiteit van de fluorlijn op 

703.7 nm. De bandlamp werd op de plaats van het plasma opgesteld, de 

band werd dan op de spleet van de monochromator afgebeeld door de lens 

L1, zie 3. 4. De opstelling was met een He-Ne laser uitgelijnd. 

Het resultaat was een photomultiplierstroom van 3. 6 . 10-6A bij een 

radiantietemperatuur van 1800 K. 

De oppervlakteintensiteit van de bandlamp kan worden gerelateerd aan een 

volumeintensiteit voor het plasma. Dit gebeurt in appendix 2. Daar wordt 

de aanname gebruikt, dat het plasma optisch dun is, hetgeen niet onrede

lijk is gezien de lage fluordichtheid (minder dan 1020m - 3). Ook moet een 

bepaald ruimtelijk intensiteitsprofiel voor het plasma worden aangenomen, 

dit is rechthoekig in de appandix. De onnauwkeurigheid die daardoor ver

oorzaakt wordt is veel kleiner dan met name de onzekerheid in de rate-

coëfficient voor fluorexcitatie (k ) . exc 
Uit appendix 2 volgt dan voor de stralingsintensiteit van het plasma: 

X= 4.1. 106 i h (A) Jm- 3sr- 1s- 1 
p .m. 

i h = photomultiplierstroom p .m. 

De productie van fotonen is dan (703. 7 nm) 

p = 4TIX 
he/À 

-3 -1 
rn s = 1.8 . 10

26 
i m.m. 

h = constante van Planck 
c = lichtsnelheid 
À = golflengte 



61. 

De dichtheid van fluor is volgens 2. 2 gelijk aan 

p 
n = 

F n k e exc 

15 -3 
Met n = 5.10 m volgt dan e 

T = 2 eV: e 

T = 4 eV: e 

1.8. 1026 

1. 8 . 1026 

= 1 1 1027 . . . l(A) 

. 2 6 1025 . 
\A) = . . \A) 

Uit fig 29 en 30 blijk-t dat 5.10-gA een gemiddelde waarde voor de photo

multiplierstroom is. Voor nF volgt dan: 

T = 2 eV e 
T = 4 eV e 

18 -3 
nF = 5. 5 . 10 m 

nF = 1.3. 10 17m- 3 

Een nauwkeuriger waarde voor T en daarmee voor k , is dus noodzakelijk 
e exc 

om nF beter te bepalen. Wanneer we de evenwichtstemp~ratuur nemen die 

uit 2.3.2 volgt, 2.1 eV, dan is dus rtF ~ 5.5. 10 18m -:i 
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HOOFDSTUK V CONCLUSIES EN SUGGESTIES 

-Door allerlei oorzaken zijn met een massaspectrometer geen absolute 

concentraties van deeltjes te bepalen. Er kunnen naar aanleiding van 

metingen met een massaspectrometer alleen uitspraken van kwalitatieve 

aard worden gedaan omtrent dichtheden van deeltjes. Dit is een belang

rijke beperking van massaspectrometrie als diagnostiek voor het etsplas-

ma. 

+ . + 
-CF 3 IS het meest voorkomende ion in het plasma. De gemeten CF 3-inten-

siteit is, na correctie voor verliezen in de massaspectrometer die overi

gens niet nauwkeurig bekend zijn, gelijk aan de CF; diffusiestroomdicht

heid die uit het in dit werk opgestelde model volgt. 

-De CF+ en CF ;-concentraties in het plasma zijn vrijwel even groot. 

Mogelijkerwijs is de productie ervan afkomstig van hetzelfde neutraal, 

bijvoorbeeld CF 
2

. 

Het C +-ion komt alleen voor bij lage druk of hoog vermogen. 

F+, N; en CO+ zijn niet gedetekteerd, terwijl neutraal F, N 2 en CO spectros

copisch wel zijn waargenomen. Gezien de hoogte van de ionisatieënergieën 

is ladingswisseling met CF 
4 

een belangrijk verliesproces voor F + en N;. Het 

is niet duidelijk welk verliesproces verantwoordelijk is voor het feit dat er 

geen CO+ -ionen zijn gedetekteerd. 

-De kinetische energie waarmee ionen de massaspectrometer binnenkomen is 

gemeten met vertragingsroosters. Deze bepaling is niet nauwkeurig, waar

schijnlijk doordat de roosters niet vlak genoeg waren. Het blijkt, dat de 

energieën sterk druk- en vermogensafhankelijk zijn. Bij een druk van 44 Pa 

( 0. 33 Torr) en een vermogen van 10 W ligt de energie in de orde van 10 e V, 

bij 5. 5 Pa (0.12 Torr) en 40 W in de orde van 200 eV. Met de gebruikte 

meetmethode is een nauwkeuriger bepaling van de ionenenregie mogelijk 

wanneer betere roosters worden gebruikt. Een betere bepaling is waardevol, 

omdat de ionenenergie een belangrijke parameter bij het etsen is. 

-Metingen van emissieintensiteiten verschaffen informatie over het voorkomen 

van met name neutrale deeltjes in het plasma. Momenteel zijn van deze deel

tjes geen werkzame doorsneden voor excitatie bekend. Wanneer deze bekend 
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zijn, en ook de electronentemperatuur en -dichtheid, alsmede de precieze 

electronenenergieverdeling, dan kan met emissiespectroscopie de dichtheid 

van een aantal deeltjes bepaald worden. 

Uit de in dit werk gedane metingen van relatieve emissieintensiteiten van F 

en CF 2 volgt, dat de concentraties daarvan slechts weinig van het vermogen 

afhangen. en van de druk. Met behulp van een wolfraam-bandlamp is de emis

sieintensiteit van fluor absoluut bepaald. Daarmee is een schatting uitgevoerd 

van de fluordichtheid op de bovenbedoelde manier. Wegens de onzekerheden 

in de electronentemperatuur T is nF nog een functie van T . De andere 
e e 

parameters zijn veel nauwkeurig te schatten dan T . Wanneer men voor T e e 
een waarde van 2 eV neemt, volgt een dichtheid van het fluorradicaal van 

5.10 18m- 3 , dit is ca 0.1% van het plasma bij een druk van 40 Pa (0.3 Torr). 

-Voor een beter begrip van de oppervlaktereacties bij het etsen is het nood

zakelijk de processen die zich afspelen in het plasma beter te begrijpen. 

Onder meer belangrijk zijn dichtheden en temperaturen van deeltjes en con

stanten van de reacties waarbij deze deeltjes betrokken zijn. In dit werk zijn 
+ 

deeltjesbalansen opgesteld voor CF 
3
-ionen en voor fluorradicalen. 

+ 
Het belangrijkste vormingsproces van CF 3 is de reactie van CF 4 met een elec-

tron, het belangrijkste verliesproces is ambipolaire diffusie. Deze processen 

zijn bij een electronentemperatuur van 2. 1 e V in evenwicht. De gemiddelde 
+ . . . 

levensduur van een CF 
3
-wn Is ca 14 miCroseconden. 

Het belangrijkste vormingsproces van F is de reactie van CF 
4 

met een electron. 

Het belangrijkste verliesproces is diffusie. Deze processen zijn bij een 

electronentemperatuur van 3 eV in evenwicht. De levensduur van een F

radicaal is ca 400 microseconden. Er is dus verschil in de evenwichtsteropera

tuur voor CF; en F, maar gezien de onnauwkeurigheid in de gebruikte para

meters is het verschil acceptabel. 

Hoge concentraties negatieve ionen in het plasma zouden echter de deeltjes

balansen kunnen beïnvloeden. 

-Een betrouwbare bepaling van de electronentemperatuur in het plasma 

is wenselijk, omdat vrijwel alle reactieconstanten sterk hiervan afhankelijk 

zijn. 
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-Uit werkzame doorsneden die in de literatuur zijn gegeven zijn de rate

coëfficienten bepaald voor de reacties 

k -
CF

4 
+ e -.S:j3 

-
CF

3 + F 

k -
--4 F + CF3 

Deze blijken nauwelijks afhankelijk van T te zijn in het temperatuurgebied e 
2< T < 15, en ook nauwelijks van de vorm van de electronenenergieverdeling e 
omdat de werkzame doorsneden alleen rond 7 eV ongelijk nul zijn, dus niet 

in de staart van de verdeling. De rate-coëfficienten zijn dus bepaald: 

kCF-
3 

-18 3 -1 = ( 4 ± 3) . 10 m s 

k - = (10 ± 5). 1o- 18m3s- 1 
F 
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A.1 

APPENDIX 1 

Beschrijving van de schakeling die de pulsen van de detektor buffert. 

+15V 

channeltron 
LH0033 

10 M lN 4148 

fig A 1 Schema van de bufferschakeling 

De schakeling die de pulsen van het channeltron buffert, is vrijwel gelijk 

d . d V . 33 aan Ie van e r1es . 

Via een condensator is de schakeling galvanisch gescheiden van het chan

neltron. Bij het meten van negatieve ionen, hetgeen in dit werk niet is 

gedaan, maar waarvoor de schakeling wel geschikt moest zijn, komt de achter

kant van het channeltron op +6 kV te staan. Het channeltron geeft voor 

een gedetekteerd ion een stroompuls van ca 10 7 electronen, dit geeft een 

spanninkje over de 1k weerstand. De weerstand van 10 M voorkomt signaal

verlies in de voedingslijn. De dioden dienen uitsluitend ter beveiliging. Het 

verschil met de orginele schakeling van de Vries is een beveiligingsweerstand 

tussen de 1k weerstand en de dioden. Deze bleek door de parasitaire capaci

teit van de dioden en de ingang van de buffer als een spanningsdeler te 

fungeren die de bandbreedte van het geheel beperkte tot ca 1 MHz. Deze 

weerstand is daarom weggelaten. 

De verbinding tussen channeltron en schakeling is zo kort mogelijk gehouden, 

ca 15 cm, waardoor parasitaire capaciteiten in dat gedeelte het signaal zo min 

mogelijk verkleinen. 

De uiteindelijke pulsen hebben een lengte van ca 0. 5 microseconde en een 

piekspanning van ca 200 mV. 

De LH0033 is een analoge buffer met een zeer hoge ingangsimpedantie ( 1 GJl.) 

en een groot frequentiebereik ; tot 100 MHz. 



A. 2 

APPENDIX 2 

IJking van de emissieintensiteit met een wolfraam-bandlamp. 

De ijking werd uitgevoerd door een bandlamp op de plaats van het plasma 

aan te brengen, en de band op de spleet van de monochromator af te beelden, 

zie 3. 4 en 4. 5. Het plasma werd dus optisch hetzelfde afgebeeld als de band, 

de brandpuntsafstand van de lens etc zijn dus niet belangrijk in de bereke-

ning. Deze parameters vallen dan ook op een bepaald moment weg uit de berekening. 

De radiantietemperatuur van de band was 1800 K, daarbij werd een photomulti-
-6 plierstroom gemeten van 3. 6 . 10 A. 

De bandlamp was geijkt voor een golflengte van 655 nm, voor 703.7 nm moet 

er dus een correctie worden ingevoerd. Uit Vos, emissivity of a tungsten ribbon 

volgt, voor de emissiviteit van wolfraam: 

E= 0, 40 

E= 0. 41 

bij 700 nm 

bij 655 nm 

De correctiefactor is dus 0. 40/0.41. 

Volgens Vos is de intensiteit van een zwarte straler bij 1800 K, 700 nm: 
6 -2 -1 -1 -2 -1 -1 -1 

7. 832 . 10 ergcm sr us = 7. 832 Jm sr nm s 

De oppervlakteintensiteit van de bandlamp was dus bij 700nm 

g: :~ . 7. 832 = -2 -1 -1 -1 
7.64Jm sr nm s 

We gaan nu berekenen hoeveel van dit vermogen er in de photomultiplier 

terecht kwam. 

bandlamp 

lens monochromator 

f = 200 mm 

fig A2 Afbeelding van de wolfraamband op de monochromator 



A.3 

Het oppervlak van de band dat in de spleet werd afgebeeld was, zie fig A2, 

de afbeelding was 1:1 

A = b.h b = breedte van de spleet (was 0.1 mm) (A .1) 

h = hoogte van de spleet (was kleiner dan 

de lengte van de W-band, verder niet belangrijk) 

Het vermogen dat in de monochromator viel was dus 

W = b.h . .f1. 7.64 . ÀÀ(nm) 
-1 Js 

S2 = ruimtehoek van de bundel, zie fig A2 

l>À = bandbreedte monochromator 

(A. 2) 

De bandbreedte van de monochromator wordt bepaald door de breedte van de 

uittreespleet, deze was 0.1mm, voor de gebruikte monochromator geldt: 

À~= 16 5\./mm, en dus AÄ= 1.6 5t= 0.16 nm (A. 3) 

Het vermogen dat door de bandlamp bij 703.7 nm in de monochromator werd 

gestraald was dus (we nemen het resultaat voor de emissieintensiteit bij 700 nm) 

n -1 W = b.h.u .7.64. 0.16 Js (A. 4) 

Dit vermogen gaf een photomultiplierstroom van 3. 6 . 10-6 A. De gevoeligheid 

van monochromator+lens+photomultiplier was dus bij een golflengte van 703.7 nm 

G = 3.6 . 10-6 -6 1 
= 2. 945 . 10 b.h.n (A. 5) a. h. n . 7. 6 4 . o. 16 

We gaan nu terugrekenen hoe de volumeintensiteit van het plasma gerelateerd 

moet worden aan een bepaalde photomultiplierstroom 

lens, f=200mm monochroma tor 

fig A3 Afbeelding van het plasma op de monochromator 



A.4 

De lens bestrijkt een diabolo-achtige figuur in het plasma. In het midden van 

de diabolo wordt de spleet van de monochromator afgebeeld. De rand van de 

diabolo wordt onscherp afgebeeld op de monochromator, dus geeft relatief 

minder gewicht aan de intensiteit. Veronderstellen we dat het plasma een 

homogene lichtopbrengst heeft, dan is het effectieve volume dat wordt gemeten 

een cylinder die overal even dik is als het midden van de diabolo, zie fig A4 

onscherp 

effectief 
> 

fig A4 Effectief volume van het plasma dat vermogen in de monochromator 

straalt. 

De lengte van de cylinder is 66 mm, dit is de straal van de electroden, 

het effectieve volume is dus: 

-3 
V eff = 66 . 10 . b.h 

Het vermogen dat in de monochromator valt is dus 

w = 66. 10- 3.b.h.J2 .x 
X = volumestralingsdichtheid van het plasma 

. -3 -1 -1 -1 
In Jm sr nm s 

Dit vermogen geeft een photomultiplierstroom i, deze is gekoppeld aan X 

via de gevoeligheid G, formule A. 5 : 

-6 1 -3 lî 
i= 2.945. 10 b.h.Jl . 66.10 .b.h . .lL .X 

Dus 6 -3 -1 -1 -1 X=4.14.10.i Jm sr nm s 

Omdat de fluorlijn veel smaller is dan het apparaatprofiel ( 0. 16 nm), is 
. f •t . t 1 t . d d" . d J - 3 - 1 - 1 In ei e In egraa geme en , en Is e Imensie us m sr s 

(A. 6) 

(A. 7) 

(A. 8) 

(A. 9) 


