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Samenvatting . 

In het kader van het plasma etsproject in de groep Atoom- en Plasmafysica is 

onderzoek verricht aan een argon en een CF 4 radiofrequente ontlading. 

Een radiofrequente ontlading wordt in de praktijk gebruikt voor het etsen van niet 

geleidende preparaten. De ontlading bevindt zich in een trilholte waarvan een deel van 

de bodem de bekrachtigde elektrode is waarop een wisselspanning gezet wordt met een 

frequentie van 13.56 Mhz. De rest van de trilholte vormt de geaarde elektrode. Tussen de 

ontlading en de elektroden bevindt zich een grenslaag. In deze grenslaag bewegen 

positieve ionen uit de ontlading versneld naar de elektrode. Er is een opstelling gebouwd 

waarmee de verdelingsfunctie van de ionenenergie op de geaarde elektrode gemeten 

wordt. Kennis van de ionenenergieën is van belang voor het verkrijgen van een goed 

etsresultaat en voor de modellering van het etsproces. 

Om de metingen uit te voeren is achter de geaarde elektrode een elektrische 

quadrupooi aangebracht waarmee massaspectra van de ontlading gemaakt kunnen 

worden. De massaspectra laten zien welke positieve ionen in de ontlading voorkomen. 

Met de quadrupooi worden ook de ionen geselecteerd waarvan de energieverdeling op de 

geaarde elektrode gemeten wordt. Achter de quadrupooi bevindt zich een gebogen 

condensator waarmee de energieverdeling van de geselecteerde ionen gemeten wordt. De 

metingen zijn verricht bij een vermogen van 5 tot 50 Watt en een druk van 40 tot 120 

mtorr. 

De massaspectra en de metingen van de ionenenergieën tonen aan dat het systeem 

goed werkt en dat de verdelingsfunctie overeenkomt met verwachtingen uit de literatuur. 

Een eenvoudig model is getoetst aan de metingen en de conclusie is dat dit model te 

eenvoudig is om de metingen goed te beschrijven. 
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Hfdst. 1 Inleiding. 

§1.1 Plasma etsen. 

Bij de groep Atoom- en Plasmafysica van de Faculteit Technische Natuurkunde aan de 

T.U.E. wordt onderzoek gedaan aan etsen met plasma's. Het plasma etsproces is een 

complex geheel bestaande uit fysische processen, soms in combinatie met chemische 

processen. Om de fysica van het etsplasma beter te begrijpen en te beschrijven worden 

met diverse experimentele diagnostieken verschillende parameters die van belang zijn 

voor het etsproces bestudeerd zoals b.v. de dichtheid van negatieve ionen, de elektronen

dichtheid in het plasma en de ionenenergieën op de elektrode. 

Met de plasma-etstechniek kunnen structuren tot in de orde van 0.5 p,m in een 

oppervlak worden aangebracht. Dit is van belang bij de produktie van geïntegreerde 

schakelingen (chips) omdat de industrie steeds meer componenten per oppervlakte een

heid op een IC wil plaatsen. Als het etsen gebeurt met een vloeistof (nat etsen) dan zijn 

slechts structuren haalbaar tot minimaal 2 à 3 p,m. De structuren kunnen bij het plasma 

etsen kleiner gemaakt worden dan bij nat etsen omdat het plasma etsen verticaal op het 

te etsen oppervlak gebeurt (anisotroop) doordat de ionen flux uit het plasma loodrecht 

op het oppervlak gericht is. Bij het nat etsen met een vloeistof is er geen voorkeursrich

ting voor het etsen (isotroop). Eén en ander is in figuur 1.1 verduidelijkt. 

)·' .\·. ·''I ~ MASK 
1 __ - ___ -__ -_ FILM 
I-----~ SUBSTRATE 

I 
l 

r~-~~\f=~ --------1 
ISOTROPIC 

{::_:~]_~~ 
ANISOTROPIC 

Figuur 1.1 :het resultaat van isotroop etsen en anisotroop etsen [MAN89] . 

De etsreacties vinden plaats aan het oppervlak van het te etsen preparaat. Men kan 

verschillende etsprocessen onderscheiden zoals : sputteren, chemisch etsen of een combi

natie van beide processen. Deze processen zijn schematisch weergegeven in figuur 1.2 . 
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Figuur 1.2 : de basismechanismen voor het plasma etsen (MAN89] . 

Bij het sputteren botsen energierijke ionen op het substraatoppervlak en dragen energie 

over aan atomen die zich aan het oppervlak bevinden. Sommige atomen ontvangen 

genoeg energie om zich van het oppervlak los te maken en zich te verwijderen. Voor het 

sputteren is een lage druk nodig om een hoge ionenenergie te verkrijgen en om ervoor te 

zorgen dat het weggesputterde materiaal ook van het oppervlak kan wegkomen en niet 

door botsingen met het gas weer op het substraatoppervlak terechtkomt. 

Door de hoge gerichte snelheid van de ionen zorgt het sputteren voor anisotroop 

etsen, maar dit gebeurt niet selectief met betrekking tot verschillende materialen en is 

langzaam vergeleken met andere mechanismen (b.v. chemisch etsen). 

Bij het chemisch etsen reageren radicalen die in het plasma gevormd zijn met het 

substraat oppervlak waarbij dan een gasvormig produkt gevormd wordt. Het is belang

rijk dat het afvalprodukt gasvormig is zodat het dan meteen kan worden afgepompt en 

het etsproces niet nadelig beïnvloed wordt door zich eventueel op het oppervlak opho

pende afvalstoffen. Zo ontstaat bijvoorbeeld bij het etsen van silicium door fluorradicalen 

het gas SiF 4. Dit proces is wel selectief maar ook isotroop . 

Bij een combinatie van beide processen wordt de etssnelheid sterk verhoogd door

dat de energie van de ionen gebruikt wordt om de chemische reacties van de radicalen 
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met de oppervlakte atomen te activeren. 

In figuur 1.3 is links een meting te zien van de etssnelheid bij het etsen van silicium 

door XeF2 gas , een Ar+ ionen bundel en een combinatie van beide [COB79]. Hierbij is 

duidelijk te zien dat de etssnelheid bij de gecombineerde processen groter is dan de som 

van de beide afzonderlijke etssnelheden . Rechts is er een meting te zien van de etssnel

heid van alleen een Ar+ ionen bundel en van een Ar+ ionen bundel met Cl2 gas 

[COB79]. Etsen van ongedoopt silicium met alleen Cl2 gas vindt niet plaats. Ook hier is 

te zien dat bij het gecombineerde proces de etssnelheid is toegenomen. De daling van de 

etssnelheid bij~ 200 s wordt veroorzaakt door de adsorptie van Cl2 aan het oppervlak. 
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Figuur 1. 3: De gemeten etssnelheden voor chemisch etsen, sputteren, 
en een combinatie van beide [ COB19]. Zie tekst. 

Het plasma etsen vindt plaats in etsreactoren waarin de gewenste druk en gassamenstel

ling bereikt kan worden en een plasma gemaakt kan worden. 

Er zijn verschillende typen reactoren ontwikkeld waarbij men onderscheidt maakt 

tussen batchreactoren waarbij er meerdere wafers tegelijk geëtst kunnen worden en 

éénplaksreactoren. Bij het eerste type is de opbrengst per tijdseenheid hoger, maar 

uniformiteit en reproduceerbaarheid van het etsen zijn minder goed dan bij het tweede 

type. 

Een voorbeeld van een etsreactor van het batchtype is de etsreactor voor reactieve 

ionen die in figuur 1.4 is weergegeven. 
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Figuur 1.4: de etsreactor voor reactiefionenetsen [R0084). 

Deze reactor bestaat uit een hoog-vacuumkamer met daarin twee parallelle elektroden 

waartussen het plasma 7-ich bevindt. De wafers bevinden zich op de bekrachtigde elektro

de en de druk is ongeveer 50 mtorr. De reactor wordt etsreactor voor reactief ionenetsen 

genoemd omdat de elektroden een voortdurend bombardement ondervinden van 

positieve ionen uit het plasma. Door een goede keuze van de gassamenstelling kan 

bereikt worden dat er alleen geëtst wordt daar waar de ionen het oppervlak raken. 

Een ander type reactor is de etsreactor voor etsen met reactieve ionenbundels die in 

figuur 1.5 is weergegeven. Hierbij is het te etsen sample geplaatst in een aparte 

hoog-vacuum kamer waar een druk heerst van ongeveer 0.7 mtorr. 

gas -+ plasma 

bundel 

vacuum 

Figuur 1. 5 : de etsreactor voor etsen met reactieve ionenbundels. 
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Ionen en neutralen komen in de hoog-vacuumkamer door een opening waarna de ionen 

versneld naar het substraat bewegen en daar de etsreacties van radicalen met het sub

straat activeren. 

Een voorbeeld van een éénplaksreactor is de etsreactor met evenwijdige platen 

waarbij één sample per keer geëtst kan worden. Om een hoge etsproduktie te halen dient 

in deze reactor een hoge etssnelheid gehaald te worden. Bij deze reactor is de kwaliteit 

van het etsen meer afhankelijk van systeemparameters als druk, vermogen en 

elektrodeafstand dan bij de etsreactor voor reactief ionenetsen maar hij is in tegen

stelling tot laatstgenoemde gemakkelijker te automatiseren. De reactor is schematisch 

weergegeven in figuur 1.6 . 

gas --+ /11//1 

1 
vacuum 

Figuur 1. 6 : etsreactor met evenwijdige platen. 

De etsreactor met evenwijdige platen wordt veel gebruikt voor het verrichten van 

onderzoek van etsprocessen. Dit berust o.a. op de volgende eigenschappen : 

-er kan gewerkt worden met een laag vermogen vanwege het relatief kleine plasma 

volume, 

-de reactor is gemakkelijk aanpasbaar voor het meten van elektronendichtheden en 

negatieve-ionendichtheden d.m.v. microgolven, 

-doordat er sprake is van een relatief symmetrische ontlading is deze gemakkelijker te 

beschrijven. 
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§1.2 De radiofrequente (r.f.) ontlading. 

Bij de etsreactor met evenwijdige platen wordt gebruik gemaakt van een r.f. plasma. 

Een r.f. plasma heeft de eigenschap dat de netto stroom over één periode nul is waardoor 

het mogelijk is om niet geleidende preparaten te etsen.Om het plasma te maken tussen 

twee elektroden, worden deze opgenomen in een elektrisch circuit. Dit circuit is in figuur 

1. 7 schematisch weergegeven . 

c~ 

Figuur 1.1 : de schematische weergave van een r.f. plasmaconfiguratie . 
Hierbij is: 

G = r.f. generator 

C = condensator 

Va = V rl sinwt 

Vb = V de + V nsinwt , zie tekst 

Het circuit bestaat uit een r.f. generator, een condensator (die tevens deel uitmaakt van 

een aanpassingsnetwerk, dit wordt toegelicht in § 3.3), en de elektroden met daartussen 

het plasma. De generator levert een wisselspanning met een frequentie van 13.56 Mhz ; 

deze waarde voor de frequentie is toegestaan door de internationale autoriteiten op dit 

gebied. 

Tussen het plasma en de elektroden bevindt zich een grenslaag. Deze ontstaat 

doordat t.g.v. het verschil in thermische snelheid (Te > Ti) van elektronen en ionen, een 

wand die in contact is met het plasma aanvankelijk meer elektronen dan ionen ontvangt 

en daardoor negatief oplaadt. Hierdoor worden elektronen afgestoten en ionen 

aangetrokken en wordt het glimlicht van de elektroden gescheiden door een gebied met 

een positieve ruimtelading. 
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In het glimlicht vindt d.m.v. excitatie, ionisatie en dissociatie van neutralen door 

elektronen produktie plaats van elektronen,ionen en chemisch actieve radicalen. In de 

grenslaag worden de positieve ionen versneld en is er een voortdurende ionenstroom naar 

de elektroden, de elektronen uit het plasma worden vertraagd. 

Bij het circuit maken we onderscheid tussen een AC-gekoppeld plasma en een De

gekoppeld plasma. In het geval van DC-koppeling is de bekrachtigde elektrode d.m.v. 

een spoel aan aarde gelegd. De plasmapotentiaal dient nu steeds gedurende een korte tijd 

in een periode de potentiaal van de kleinste elektrode te benaderen zodat in die tijd de 

elektronenstroom naar de elektrode sterk toeneemt en de ionenstroom gecompenseerd 

wordt. De netto ladingsstroom over één periode is nul. Bij een AC-gekoppeld plasma 

treedt er door de aanwezigheid van de koppelingscondensator een galvanische scheiding 

op in het circuit. Omdat de netto stroom naar beide elektroden nu nul dient te zijn is er 

gedurende één periode tweemaal een compenserende elektronenstroom : eenmaal naar de 

bekrachtigde en eenmaal naar de geaarde elektrode. Als de oppervlakten van de elektro

den niet gelijk zijn en daardoor de grenslaagcapaciteiten ook niet, ontstaat er een d.c. 

spanning V de op de bekrachtigde elektrode ( de z.g. self-bias ). De spanning op de 

bekrachtigde elektrode ( V b in figuur 1. 7 ) kan dan geschreven worden als V b( t) = V de 

+ V rrsinwt. Als de bekrachtigde elektrode kleiner is dan de geaarde elektrode is df' d.c. 

spanning negatief t.o.v. aarde. 

§1.3 Het doel van het afstudeerwerk. 

Het doel van het afstudeerwerk was het installeren van een massaspectrometer met 

energieselectie achter de geaarde elektrode van de etsreactor. Hiermee kunnen ionen

energieverdelingen bepaald worden van de verschillende op massa geselecteerde ionen die 

de geaarde elektrode bereiken en via een in de elektrode aangebracht bemonsteringsgat 

in de massaspectrometer arriveren. Met de massaspectrometer kan ook de 

ionensamenstelling van de ontlading onderzocht worden. 

Kennis van de ionenenergieverdelingen is van belang voor de modellering van het 

etsproces en voor het verkrijgen van een goed etsresultaat omdat ionen met een te hoge 

energie het substraat kunnen beschadigen en ionen met een te lage energie geen bijdrage 

leveren aan het etsproces. 

De metingen op de geaarde elektrode dienen ook als test voor eventuele metingen 

op de bekrachtigde elektrode in de toekomst. Dit laatste is moeilijk omdat op de be

krachtigde elektrode de r.f. spanning staat, en storing op de detectie apparatuur kan 
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• 
veroorzaken. 

Het afstudeerwerk was vooral experimenteel, de theorie over de modellering van 

het r.f. plasma wordt daarom slechts in zoverre behandeld (in hfdst.2) als nodig is om de 

gemeten energiespectra van de ionen in eerste benadering te verklaren . De opstelling 

met de gebruikte diagnostieken wordt uitgebreid behandeld in hfdst.3 en in hfdst.4 

worden de resultaten gepresenteerd van de massaspectrometrie en de metingen van de 

ionenenergieën. 
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Hfdst. 2 Theorie. 

§2.1 Inleiding. 

Een r.f. ontlading is een complex geheel en er bestaan dan ook meerdere 

modellen die de r.f. ontlading proberen te beschrijven. In dit hoofdstuk wordt een 

model gehanteerd waarbij de ontladingsconfiguratie elektrode - grenslaag - glimlicht -

grenslaag - elektrode vervangen wordt door elektrische componenten . Belangrijk 

hierbij is de grootte van de frequentie w t.o.v. de ionenplasmafrequentie wi . Als de 

frequentie w groter is dan de ionenplasmafrequentie wi dan kan dit vervangingsmodel 

vereenvoudigd worden tot het model met de capacitieve grenslagen [KOE70] , 

[KOH84], [BER86] . Dit model kan gebruikt worden als uitgangspunt voor bereke

ningen van de plasmapotentiaal (dit is de potentiaal van de glow) en de ionenenergie

verdelingen . 

§2.2 Het model met de capacitieve grenslagen . 

Bij de ontlading is het glimlicht van de elektroden gescheiden door een positief 

ruimteladingsgebied, de grenslaag. Het vervangingsschema dat hier besproken wordt 

is er op gebaseerd dat de grenslaag wordt opgevat als een capaciteit, die positieve 

ruimtelading bevat, parallel met een weerstand die de continue ionenstroom door de 

grenslaag beschrijft. De elektronenstroom die gedurende een korte tijd van een periode 

loopt om de ionenstroom te compenseren wordt voorgesteld door een diode en de 

impedantie van de glow door een weerstand. In figuur 2.1 is het vervangingsschema 

weergegeven. 

Het gedrag van de grenslaag in de tijd en daarmee samenhangend de rol van de 

diverse componenten hangt af van de grootte van de frequentie w. De elektronen in de 

grenslaag volgen het wisselveld instantaan, voor de ionen wordt dit bepaald door de 

grootte van w t.o.v. wi , de ionenplasmafrequentie. Deze hangt af van de ionen

dichtheid en massa volgens wi2 = (nie2/mifo) , voor Ar geldt dat wi ~ 3 Mhz. 

Voor lage frequenties ( w < wi) geldt dat de grenslaag hoofdzakelijk resistief is. 

De tijd die een ion nodig heeft om de grenslaag over te steken is dan kleiner dan 1 

periode. Bij 13.56 Mhzbevindt men zich in het hoogfrequent gebied waarbij w > wi en 

is de grenslaag capacitief. In dit geval zijn de impedanties van de capaciteiten veel 

kleiner dan de weerstanden en kan het vervangingsschema worden vereenvoudigd door 

te veronderstellen dat Rt en Rw -1 ro , en dat Rp -1 0 ( het glimlicht is een goede 

geleider). 
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-----------------------------------------------------------------

V(t) "'V de + v" sinwt 

r 

Plasma I 
_[potential _ 

V p(t) I 

Figuur 2.1 : het vervangingsschema voor een r.f ontlading . 

Hierbij is: 

Rt,w = de weerstand die de voortdurende ionenstroom door 

de grenslaag beschrijft. 

Ct,w = de capaciteit van een grenslaag t.g.v. de positieve 

ruimtelading. 

Dt,w = de diode die de elektronenstroom beschrijft. 

Rp = de weerstand die de plasmaimpedantie beschrijft. 

Dit is het z.g. capacitieve-grenslaagmodel dat voor het eerst gebruikt werd door 

Koenig en Maissel in 1970. 

Uitgaande van het capacitieve-grenslaagmodel zijn door Köhler [KOH84] 

uitdrukkingen afgeleid voor de self-bias (bij AC-koppeling, zie §1.2) en voor de DC 

component V P van de plasmapotentiaal (hiermee wordt bedoeld de potentiaal van het 

glimlicht) t.o.v. de geaarde elektrode, zowel voor de A.C. als voor de D.C. gekoppelde 

situatie als functie van de vervangende capaciteiten . Als de spanning op de 

bekrachtigde elektrode gelijk is aan : 

V(t) =V de +V rrsinwt (2.1) 

en de grenslagen worden beschreven door een capaciteit, dan geldt voor de 

plasmapotentiaal: 

(2.2) 

Hierbij wordt ~V P bepaald door de capacitieve spanningsdeling van de wisselspan

ningscomponent van V(t). Er geldt dus: 
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(2.3) 

Ct en Cw zijn de tijdgemiddelde grenslaag capaciteiten grenzend aan resp. de bekrach

tigde en de geaarde elektrode. De grootte van deze capaciteiten wordt voornamelijk 

bepaald door de grootte van de grenslaagspanningen en door de grootte van de opper

vlakken die in contact met de ontlading staan . 

Verder geldt dat de plasmapotentiaal altijd hoger dan of gelijk is aan de hoogste 

potentiaal op één van de beide elektroden Dit volgt uit het feit dat over één periode 

de netto stroom nul is waardoor de plasmapotentiaal op een bepaald moment nooit 

lager kan zijn dan de potentiaal van een oppervlak dat in contact staat met het 

plasma. Er geldt dus : 

(2.4) 

(2.5) 

In het geval van AC koppeling treedt er door de koppelingscondensator , zie figuur 

1. 7, een galvanische scheiding op in het circuit zodat er geen rondgaande stroom door 

het circuit kan lopen en de plasmapotentiaal in een periode één keer de potentiaal van 

de bekrachtigde elektrode en één keer de potentiaal van de geaarde elektrode moet 

benaderen om een compenserende elektronenstroom naar de betreffende elektrode toe 

te staan. 

Uit de vergelijkingen (2.4) en (2.5) volgt dan: 

(2.6) 

Hierbij is in de vergelijkingen (2.4) en (2.5) het "groter dan" teken vervangen door 

het "is gelijk" teken, wat uiteraard een benadering is omdat er altijd een 

grenslaagspanning aanwezig blijft. 

Voor de d.c. spanning (de self-bias) op de bekrachtigde elektrode kan dan met 

(2.3) geschreven worden : 

(2.7) 

Vergelijking (2.6) en (2.7) gelden voor de AC gekoppelde situatie. 

Voor de DC gekoppelde situatie of een situatie waarbij de bias met een externe 

spanningsbron geregeld wordt worden de vergelijkingen (2.4) en (2.5) herschreven als 
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voor V de+ Vrr > 2~ VP (2.8) 

voor V de+ Vrr < 2~ Vp (2.9) 

Omdat er nu een stroom door het circuit kan lopen wordt Vp bepaald door één van de 

twee bovenstaande vergelijkingen. Men kan ook zeggen dat de plasmapotentiaal in een 

periode één keer de potentiaal van de kleinste elektrode benadert. Met vergelijking 

(2.3) ontstaan dan de volgende vergelijkingen . 

Als 

V > (Ct-Cw) V 
de C +C rf, t w 

(2.10) 

dan geldt dat 

(2.11) 

en als 

V < (Ct-Cw) V 
de C +C rf, t w 

(2.12) 

dan geldt dat 

(2.13) 

De zo voor verschillende situaties verkregen V p( t) is samen met V( t) in figuur 2.2 

weergegeven. 

§2.3 De verdelingsfnnctie voor de ionenenergie 

De ionen die vanuit het plasma de grenslaag binnenkomen bewegen onder invloed van 

het elektrische veld in de grenslaag versneld naar de elektrode. De vorm van de verde

lingsfunctie voor de energie waarmee de ionen op de elektrode terechtkomen hangt 

o.a. af van het aantal r.f. perioden dat een ion nodig heeft om de grenslaag te 

doorlopen. Bij een botsingsloze grenslaag geldt dat als de oversteektijd van een ion 

een fractie is van een r .f. periode , de energie waarmee het ion op de elektrode 

aankomt bepaald wordt door de fase van de r.f.periode op het moment dat het ion de 

grenslaag binnenkomt. De energieverdeling vertoont dan twee pieken, dit wordt vaak 

aangeduid met de term r.f. modulatie. 

Als de tijd die een ion nodig heeft om de grenslaag te doorlopen veel perioden 

bedraagt dan wordt de energie waarmee het op de elektrode aankomt bepaald door de 

gemiddelde grenslaag potentiaal die volgens het capacitieve grenslaag model voor een 

AC gekoppelde ontlading gelijk is aan !(V rf + V de)· Met Monte Carlo methoden heeft 

men berekend dat er bij een oversteektijd van vijf perioden nog sprake is van r.f. 
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modulatie [ULA89]. 

Als de grenslaag niet botsingsloos is treedt er door elestische botsingen een 

verbreding op van de energieverdeling. Ook ladingsoverdracht in de grenslaag tussen 

ionen en neutralen zorgt voor verbreding van de energieverdeling en voor meerdere 

pieken in de verdeling. Bij b.v. Ar+ kan resonante ladingsoverdracht plaatsvinden 

met een Ar-neutraal waardoor er een langzaam ion en een snel neutraal ontstaat 

[GOE90] [V AL88]. 
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Figuur 2.2 : De plasmapotentiaal en de potentiaal op de bekrachtigde 
elektrode voor verschillende geometrien en koppelingen volgens Kohler 

[KOHB4]. 
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------------------------

Hfdst. 3 Opste11ing en diagnostieken. 

§3.1 Inleiding. 

De experimenten die in dit verslag gepresenteerd worden, zijn verricht aan de 

éénplaksetsreactor die in de groep Atoom- en Plasmafysica gebruikt wordt voor het 

bestuderen van het r.f. plasma. In het verleden is gekozen voor dit type reactor van

wege het lage r.f. vermogen dat hierbij nodig is. Bovendien biedt de éénplaksetsreac

tor het voordeel dat karakterisatie van het plasma {zoals b.v. de bepaling van de 

elektronendichtheid [BIS87]) makkelijker is dan bij andere typen reactoren. 

In dit hoofdstuk wordt eerst een schematische weergave van de opstelling 

gegeven en in de daarop volgende paragafen worden één voor één de onderdelen be

handeld die van belang zijn voor de massaspectrometrie (waarvoor een elektrische 

quadrupooi gebruikt wordt) en de energieselectie (waarvoor een gebogen condensator 

gebruikt wordt).Ook wordt het experiment waarmee de verdelingsfunctie voor de 

ionenenergie bepaald is nader toegelicht. 

§3.2 De opstelling . 

De opstelling die gebouwd en gebruikt is voor metingen van de massaspectra en 

de ionenenergie is schematisch weergegeven in figuur 3.1. De figuur is een dwarsdoor

snede in de lengterichting. Om de figuur overzichtelijk te houden is alle apparatuur 

die aan de reactor bevestigd is t.b.v. drukregeling, gasinlaat en koeling bewust uit het 

schema weggelaten. Uitgebreidere informatie over die apparatuur is te vinden in 

[BIS87] en [TR084]. 

Het r .f. plasma bevindt zich in de microgolftrilholte. Een deel van de bodem 

van deze trilholte bestaat uit een kleine elektrode die bekrachtigd wordt. De rest van 

de bodem vormt met de zij- en bovenkant van de trilholte de geaarde elektrode. De 

trilholte wordt gebruikt omdat hiermee de elektronendichtheid [BIS87] en de dicht

heden van negatieve ionen [JAU89] gemeten kunnen worden met microgolf 

technieken. 

Het vermogen voor het in stand houden van de ontlading wordt geleverd door 

een hoogfrequent generator (ingesteld op 13.56 Mhz.) en een vermogensversterker. Het 

vermogen wordt ingekoppeld via een aanpassingsnetwerk zodat het gereflecteerde 

vermogen minimaal is. 

In het deksel van de trilholte bevindt zich een ronde schijf waarop een plaatje 
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Figuur 9.1 schematische weergave van de opstelling voor 
massaspectrometrie en ionenenergie metingen. Hierbij is : 
a= de bekrachtigde elektrode g = kapje met spleet op uiteinde 

b = geaarde deel trilholte 
c = het bemonsteringsgat 
d = de ionenlens 
e = de quadrupoot staven 

f = de energieselector 
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geschroefd is waarin zich het bemonsteringsgat (diameter 70 ttm) bevindt. Door dit 

bemonsteringsgat komen ionen uit het plasma (druk 20-200 mtorr) in een hoog

vacuumruimte 

terecht waar een druk heerst van 5·10-7 à 2·10-& torr. De ronde schijf kan m.b.v. 3 

spindels omhoog en omlaag bewogen worden zodat men kan zorgen dat deze in het

zelfde vlak ligt als het deksel van de trilholte en zodat bij metingen met vlakke elek

troden de afstand tussen de elektroden gevarieerd kan worden. 

In de hoogvacuumruimte bevinden zich achtereenvolgens de ionenlens (voor 

focussering van de ionenbundel), de quadrupooi (voor de massaselectie), de gebogen 

condensator (voor de energieselectie) en het channeltron (voor de detectie van de 

ionen). 

§ 3.3 Het aannassingsnetwerk . 

Het hoogfrequent (13.56 Mhz.) vermogen voor het plasma wordt geleverd door 

een hoogfrequentgenerator met daarachter een vermogensversterker. Als de uitgangs

impedantie van de generator met versterker reëel is kan er alleen maximaal vermogen 

worden afgegeven als de ingangsimpedantie van de belasting gelijk is aan deze uit

gangsimpedantie. Als dit niet het geval is wordt er vermogen gereflecteerd. Er is een 

vermogensmeter aanwezig waarop het gereflecteerde vermogen kan worden afgelezen. 

De hoogfrequentgenerator met versterker heeft een uitgangsimpedantie van 50 

ohm. Er kan alleen maximaal vermogen worden afgegeven als de impedantie van de 

belasting ook 50 ohm is. De impedantie van het plasma en de elektroden is voorname

lijk capacitief en daarom wordt het vermogen ingekoppeld via een aanpassingsnetwerk 

dat in figuur 3.2 schematisch is weergegeven. In deze situatie is het plasma AC gekop

peld. 

Zo / 
c Zout 

o----4------------o 

Figuur 9.2 : het aanpassingsnetwerk. De plasma-impedantie wordt voorgesteld 

door Zout· In deze situatie is sprake van AC koppeling. 
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Via het aanpassingsnetwerk kan de belastingsimpedantie op 50 ohm gebracht worden. 

Omdat de plasmaimpedantie afhankelijk is van de plasmaparameters (druk, vermo

gen, gasflow) moet voor iedere nieuwe instelling het netwerk opnieuw worden afgere

geld. De afregeling is goed wanneer het gereflecteerde vermogen minimaal is. 

In de AC gekoppelde situatie is de hoogfrequentgenerator via de condensator 

Ck met de bekrachtigde elektrode verbonden. Over de condensator komt een gelijk

spanning te staan, de negatieve self-bias V de, die enkele honderden volts kan bedra

gen. 

Men kan het plasma DC-koppelen door over de plasma-impedantie een spoel 

te schakelen, deze vormt een lage weerstand voor gelijkspanningskomponenten. Er 

treedt dan geen oplading en dus geen self-bias op (in principe kan men ook de conden

sator verwijderen, maar deze is tevens een onderdeel van het aanpassingsnetwerk) . 

§3.4 Het bemonsteringsgat en de ionenlens . 

§3.4.1. Het bemonsteringsgat. 

Het bemonsteringsgat wordt gevormd door een gaatje dat in een plaatje van 

molybdenum aangebracht is. Dit plaatje wordt op de ronde schijf in het deksel van de 

trilholte geschroefd. Door optredende elektrische velden bij het bemonsteringsgat 

t.g.v. het plasma kunnen processen optreden zoals oplading die de bemonstering 

verstoren. 

Daarom is het plaatje vervaardigd uit molybdenum omdat dit materiaal - gelet op 

transmissie over langere tijd en de afwezigheid van opladingseffecten - de beste resul

taten geeft [GRA87]. 

De groot te van het bemonsteringsgat kan niet zomaar willekeurig gekozen 

worden. Bij voorkeur dient er bemonsterd te worden met een gat waarvoor geldt: 

( 3.1 ) 

met: 

D = de diameter van het bemonsteringsgat 

Ài = de vrije weglengte van de ionen in het plasma 

Voor het etsplasma met een totale deeltjesdichtheid van ongeveer 6·1021 m-3 [TR084] 

met À i ongeveer 400 p.m is met een gat van 70p.m ruim aan deze eis voldaan. 

Trommelen [TR084] heeft gewerkt met bemonsteringsgaten van 30 en 60 p.m en 

concludeert dat de verhoudingen tussen de piekhoogten in de massaspectrogrammen 
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vrijwel identiek zijn. Thompson [TH085] heeft experimenten verricht met bemon

steringsgaten van 25 en 50 J.Lm en één van de conclusies uit zijn onderzoek is dat 

effecten als oplading en drukval de ionenenergieverdeling verwaarloosbaar beïnvloe

den. 

§3.4.2. De ionenlens . 

Het doel van de ionenlens is om de ionenbundel die door het bemonsteringsgat 

komt te focusseren. De lens bestaat uit een hol cilindertje (diam. 8.4 mm) en een 

plaatje met gat (diam. 8.9 mm), in figuur 3.3 is de situatie schematisch weergegeven. 

~ de iooe~lens J IE&\ 
bemonsteringsgat - - - - - - - - - -

1 I I I&%\ 
geiUU"de elektrode - ~ 

Figuur 9. 9 : schematische weergave van de ionenlens die zich bevindt tussen 

bemonsteringsgat en ft-pool opening. 

Op het cilindertje en het plaatje worden twee afzonderlijke spanningen gezet. Hier

door ontstaat een bepaalde potentiaalverdeling in de ruimte tussen bemonsteringsgat 

en q-pool opening waardoor de beweging van de deeltjes beïnvloed kan worden. 

Deze potentiaalverdeling en de daarmee samenhangende deeltjesbanen kunnen nume

riek berekend worden [RUT89]. 

Uit de berekeningen volgt dat het cilindertje voornamelijk een attractieve 

werking op de ionen heeft en het plaatje voor de focussering zorgt. Verder volgt uit de 

berekeningen dat (bij een asspanning in de q-pool van -2 volt) voor een ionenenergie 

van 30 tot 80 eV de spanning op het plaatje -10 tot -20 volt moet zijn voor een 

maximale deeltjesopbrengst in de q-pool. Dit is van belang bij het meten van een 

energieverdeling van een ion omdat je dan voor iedere energie liefst een zo klein moge

lijke maar zeker een gelijke verliesfactor aan deeltjes wilt hebben, i.v.m. de interpre

tatie van de gemeten verdelingsfunctie. De spanning op het cilindertje moet in de orde 

van -50 volt zijn. 

Bij het maken van de massaspectrogrammen bleek dat bij een verlaging van de 

spanning op het cilindertje van 0 naar -60 volt de piekhoogte in de 
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massaspectrogrammen met een factor 5/4 toenam terwijl de spanning op het plaatje 

hierbij geen waarneembare invloed had. De asspanning in de quadrupooi was hierbij 0 

volt. 

Bij het meten van de energieverdeling wordt de asspanning gevarieerd, dit wordt 

uitgelegd in §3.9 . De asspanning is dan dus niet gelijk aan -2 volt. Voor de spanning 

op het plaatje is genomen -15 volt en het blijkt dat bij een verandering in deze span

ning van 10 volt het gemeten profiel niet verandert. Blijkbaar gaan de meeste deeltjes 

al rechtdoor als ze uit het bemonsteringsgat komen, zodat het lensje wel focusserend is 

ingesteld maar er vrijwel niets te focusseren valt. 

Dit is aannemelijk als men bedenkt dat de voorwaartse snelheid waarmee de 

ionen de geaarde elektrode treffen veel groter is dan de zijwaartse component van de 

snelheid, er wordt immers in de richting loodrecht op de elektrode geëtst. 

§3.5 De massaspectrometrie . 

In een argon en een CF 4 r.f. plasma komen verschillende soorten ionen voor. In 

een argon plasma zijn dat Ar• , ArH+ (afkomstig van H20 ), Ar2 • , Ar++ en in een 

CF4 plasma zijn dat o.a. CF3•, CF2•, CF•, F+, c•, C2F5•, etc .. Om de ionen op 

massa te selecteren gebruiken we een elektrische quadrupoot 

Een elektrische quadrupooi bestaat in de meest optimale situatie uit 4 parallel

le staven met een hyperbolische doorsnede. In de praktijk worden meestal ronde 

staven gebruikt omdat die gemakkelijker en goedkoper te vervaardigen zijn, terwijl 

het sektievermogen niet noemenswaardig afneemt. Op de staven wordt twee aan twee 

een gelijkspanning en een wisselspanning ( U + Vcoswt) gezet, zie figuur 3.4 . 

y 

Feldachse 
- (U+ V cos wt) +(U+V cos wt) 

Figuur 9.4 schematische weergave van de quadrupool. Links een 

lengtedoorsnede, rechts een dwarsdoorsnede. 
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Deze spanningen veroorzaken een wisselend elektrisch veld tussen de staven. T.g.v. dit 

veld gaan de ionen oscilleren. Voor de hyperbolische configuratie geldt voor de poten

tiaal: 

x2-y2 
~ = (U+ Vcoswt) rr 

De betekenis van x, y, en r0 is in fig.3.4 aangegeven. 

Met: 

wt 8 eU 4 eV 
ç = -y- ' a= """""iii""r~w2 ' q = """""iii""r~w2 

( 3.2 ) 

( 3.3 ) 

waarbij m de massa van het ion is en e de lading, kunnen de bewegingsvergelijkingen 

voor een ion dat eenparig in de z-richting beweegt geschreven worden als [DAW76]: 

~~ + ( a + 2qcos(2Ç) )x = 0 ( 3.4) 

d2 
a{~ - ( a + 2qcos(2Ç))y = 0 ( 3.5 ) 

( 3.6 ) 

Uit de derde vergelijking volgt meteen dat de beweging van het deeltje in de z-rich

ting (evenwijdig aan de staven) niet beïnvloed wordt door de quadrupool. In de x- en 

y-richting zullen de deeltjes gaan oscilleren. 

De eerst twee vergelijkingen geven oplossingen die liggen in het ( a,q) vlak. 

Hierbij onderscheiden we twee soorten oplossingen : stabiele en instabiele. 

Instabiel betekent in dit geval dat de amplitude van de oscillatie die een ion 

uitvoert onbeperkt toeneemt in de x- enjof y-richting. Hierdoor zullen de ionen op 

een gegeven moment tegen de staven botsen of tussen de staven door verdwijnen. 

Stabiel betekent dat de amplitude van de oscillatie van een ion binnen zekere 

grenzen blijft. Bij de berekening is verondersteld dat de staven oneindig lang zijn. 
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In figuur 3.5 zijn de stabiele oplossingen in het (a,q)-vlak weergegeven d.m.v. de 

gearceerde gebiedjes. Vanwege de praktische realiseerbaarheid van systeemparameters 

als w en r0 werkt men in de praktijk meestal met het omcirkelde klein gebiedje dat 

ook vergroot is weergegeven in fig.3.5 . Slechts voor specifieke toepassingen werkt men 

weleens met een ander stabiel gebied. 

f 
~- 1 • 

\ x,y 1 

\ instabie / 
\ instabilt 
\ I 
\ I 
\ I 

0.23699-t--------------' I 

0,2 

U,l •• y 

stabie 
stabil 

~-- ---- -,--· ------~--.--
U4 0.7l~ 

• 2U 

x ~ instabie 
x~ imtabil 

Figuur 9.5 : het stabiliteitsdiagram. In de praktijk werkt men met het donkere 

omcirkelde gebiedje dat rechts vergroot is weergegeven. 

In het (a,q)-vlak definiëren we de lijn door de oorsprong en met r.c. = 2U/V , de 

z.g.n. werklijn. Bij bepaalde keuzen van U /V wordt een doorsnede door het oscillato

risch stabiele gebied gemaakt. De 'lengte' van de doorsnijding bepaalt het aantal 

stabiele oplossingen. De lijn precies door het punt (a,q) = (0.237,0.706) bepaalt bij 

een bepaalde waarde van U en V precies één waarde voor m/e die de deze waarde a en 

q levert (w en r0 liggen vast) zodat er dus alleen deeltjes met precies één bepaalde 

massa-ladingsverhouding stabiele oscillaties in de q-pool uitvoeren en dus door de 

q-pool geselecteerd worden. Als de werklijn lager in het stabiliteitsdiagram ligt dan 

zijn er meer punten (a,q) en dus meerdere waarden voor m/e die voor zekere U en V 

voldoen aan (3.3). 

De verhouding 2U /V bepaalt dus de grootte van het interval m/e dat stabiel 

is, en daarmee ook de resolutie m/ ~m. W élke massa's horen bij dat interval wordt 

bepaald door de absolute waarde van U en V. 

De quadrupooi is dus te beschouwen als een massafilter dat alleen deeltjes met 

een bepaalde massa-ladingsverhouding doorlaat. 
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Het blijkt tevens dat een hogere resolutie een lagere transmissie van de quadrupooi 

impliceert [DAW76]. In de praktijk kiest men de resolutie meestal zodanig dat nog 

net de afzonderlijke massa's gescheiden kunnen worden. 

Omdat de quadrupoolstaven in werkelijkheid niet oneindig lang zijn, zullen er 

onvolkomenheden in het veld zijn waardoor de maximumresolutie niet oneindig groot 

is. Zie figuur 3.6 waarin voor verschillende werklijnen de resolutie gegeven is. 

Figuur 9. 6 : het stabiliteitsdiagram rond het punt ( a,q) = ( 0.297, 0. 706). Zie ook 
figuur 9.5. Voor verschillende werklijnen is de resolutie aangegeven. 

Samengevat geldt er dus: 

- de resolutie van een quadrupooi massaspectrometer kan men instellen door de 

verhouding tussen gelijk (U)- en wisselspanning (V) te variëren. 

-de doorgelaten massa (m/e) wordt bepaald door de absolute waarden van de gelijk

spanning en de wisselspanning en is daarmee recht evenredig. 

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

riteit van dit type massaspectrometer. 

De spanningen U en V zijn gedefinieerd t.o.v. de asspanning, dit is het gemid

delde van de vier spanningen op de staven. Deze asspanning is instelbaar en kan voor 

de door ons gebruikte quadrupooi -50 tot + 150 volt bedragen. Dit is belangrijk voor 

het meten van de energieverdeling van de ionen, omdat we er dan voor kunnen zorgen 

dat voor iedere energie de deeltjes met dezelfde kinetische energie in de z-richting 

door de q-pool lopen en daarin genoeg r .f. oscillaties te ondergaan om goed gefilterd 

te worden. 

Uit het feit dat het deeltje in de z-richting eenparig beweegt kan men eenvou

dig afleiden dat het aantal r.f. perioden dat het deeltje in de q-pool met lengte L 

verblijft en dus het aantal r.f. oscillaties n dat het uitvoert gelijk is aan : 
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Hierbij is : 

n=fL(2be ( 3.7) 

f =de frequentie van het r.f.veld ( 2,2 Mhz) 

L =de lengte van de q-pool staven in m (L = 0.2 m) 

m = de massa van het deeltje in kg 

8 = de kin. energie van het deeltje in de z-richting in eV 

e = de elementaire ladingseenheid in Coulomb 

Experimenteel heeft men gevonden [DAW76] dat: 

Hierbij is : 

n2 
R = I2.2 

R = de resolutie m/ L1m 

( 3.8 ) 

De combinatie van deze twee formules levert de maximale kin. energie waarmee de 

deeltjes door de q-pool mogen lopen om tenminste een resolutie R te hebben volgens : 

f 2 1 2 m 8 = 24.4 e R ( 3.9 ) 

Als we eisen dat de resolutie R tenminste 100 moet zijn dan volgt uit ( 3.8 ) dat voor 

Ar• de kinetische energie 8 waarmee een ion door de q-pool loopt maximaal 33 eV 

mag zijn. 

§3.6 De energieselector . 

Voor de energieselectie wordt een cilindercondensator gebruikt die voor goo 

afbuiging van ionen met één bepaalde kinetische energie zorgt. In figuur 3. 7 is de 

selector schematisch weergegeven. 
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Figuur 3. 7: schematische weergave van de energieselector. 

Op de twee platen van de energieselector worden twee spanningen aangelegd zodanig 

dat de selector op één bepaalde kinetische energie ó is ingesteld en dat de asspanning 

V as van de selector gelijk is aan de asspanning in de quadrupool. 

Men kan afleiden ( door oplossen van de Laplace-vergl. V2V = 0 in de selector, 

zie appendix 1 ) dat voor de twee spanningen V 1,2 moet gelden: 

Hierbij is : 

Vt 2 = 2ó In( -.!u)+ V as 
. q ras 

( 3.10 ) 

ó = de kin. energie (in eV) in de z-richting waarmee de deeltjes de 

q-pool doorlopen 

q = de lading van het deeltje uitgedrukt in aantallen elementaire 

ladingen, +1e,+2e etc. 

ras = de straal van de as van de selector, It! r2 

De energieselector is rondom afgeschermd d.m.v. een geaarde aluminium kap die in 

figuur 3.7 niet is weergegeven. Dit om eventuele stoorspanningen (b.v. van het 

channeltron) af te schermen. Aan het einde v/d energieselector is een spleet geplaatst 

van 1 mm. Het plaatje waarin de spleet zich bevindt wordt op aspotentiaal gezet. Dit 

om een zo klein mogelijke verstoring van het selecterend veld tussen de 
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condensatorplaten te krijgen. De asspanning is n.l. de spanning midden tussen de 

platen, op de plaats van de spleet. 

De resolutie van de energieselector wordt bepaald door de onnauwkeurigheid in 

de spanningen op de platen en de breedte van de uittreespleet {berekeningen staan in 

appendix 2 ). 

Voor de onnauwkeurigheid ó. 6 in de te selecteren energie 6 geldt bij een totale 

afwijking ó. V 1 + !l V 2 in de plaatspanningen V 1 en V 2 : 

Hierbij is 

q = de lading van het ion. 

r1 =de straal van de binnenplaat van de energieselector. 

r2 = de straal van de buitenplaat van de energieselector 

( 3.11 ) 

Voor de stralen geldt dat r1 = 41 mm en r2 = 47.2 mm. De resolutie is dan 1 eV (voor 

q = +1) als !l V1 + !l V2 = 0.3 volt is. 

Als men r1 en r2 verandert zodat r 1 = 36 mm en r2 = 52.2 mm dan is bij een 

afwijking van 0.3 volt in de spanningen de resolutie verbetert tot 0.37 eV. Een grotere 

afstand tussen de platen heeft dus een betere resolutie tot gevolg. Dit is eenvoudig in 

te zien als men bedenkt dat bij een grotere afstand tussen de platen de equipotentiaal

lijnen in de selector verder uit elkaar komen te liggen. 

Voor de resolutie bepaald door de spleetbreedte van het kapje willen we weten 

op welke afstand !lr t.o.v. de as, ras een ion met energie 6 + !l6 terechtkomt Uit 

berekeningen volgt dat : 

( 3.12 ) 

(De totale afleiding is gegeven in appendix 2) 

Uit de formule volgt dat voor een spleetbreedte van 1 mm (en !lr dus 0.5 mm) en 

selectie van ionen met een kinetische energie 6 van 33 eV, de resolutie !l6 0.3 eV 

bedraagt. 
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§3.7 De detectietak . 

De geselecteerde ionen door q-pool en energieselector worden gedetecteerd met 

een channeltron [PHI87]. Een channeltron is een dun spiraalvormig glazen buisje 

waarvan het binnenoppervlak een grote weerstand heeft ( orde 108 à 109 0). In figuur 

3.8 is het channeltron schematisch weergegeven . 

., 0.25 ni( kl!f WHP (lf'ngfh 501 
to conduc1tn9 conloc I 

25 5 
24 5 

J 

I 
10 0 
8.0 

L 

Figuur 9. 8 : schematische weergave van het channeltron. De maten zijn in mm. 

Tussen de twee uiteinden van het channeltron wordt een spanning aangelegd van 

enkele kilovolts ( de exacte spanning hangt af van het gebruikte type ). Door de hoge 

negatieve spanning op de bek van het channeltron heeft deze een sterk attractieve 

werking op de positieve ionen. De staart van het channeltron ligt aan aarde. 

De ionen die op het channeltron komen genereren secundaire elektronen die 

met de binnenwand botsen en meer secundaire elektronen vrijmaken waardoor er een 

lawine-effect optreedt en er aan de positieve kant een stroompje ontstaat van 107 à 

108 elektronen met een tijdsduur van 10 ns. Zie figuur 3.9 . De gain, het aantal elek

tronen dat door één invallend ion wordt vrijgemaakt, hangt af van de aangelegde 

spanning en van de frequentie van het aantal opvallende ionen. Uit figuur 3.10, waar

in de gain als functie v /h aantal counts/s is weergegeven volgt dat telfrequenties tot 

ongeveer 200 kHz gehaald kunnen worden. 

Als het channeltron wordt opgenomen in een schakeling met een grote weerstand 

ontstaat hierover een spanningsval als gevolg van de elektronenstroompuls uit het 

channeltron. Deze spanningsval kan gedetecteerd worden m.b.v. een condensator en 

d.m.v. elektronica verder verwerkt worden. Zie figuur 3.11 . 
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Figuur 9. 9 : het vrijmaken van secundaire elektronen door 

een invallend ion. 
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Figuur 9.10 : de ga in van het channeltron als functie van het aantal 

countsfs. Het door ons gebruikte type is X812AL. De grafiek geldt 

bij een werkspanning van 2. 5 kV . 
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Figuur 3.11 : de schakeling waarmee de pulsjes gedetecteerd worden. 

De verwerkingselektronica bestaat uit een discriminator/amplifier en een multiscaler. 

De discriminator maakt van de ingaande pulsen nette T.T.L. pulsen die aan de multi

scaler worden aangeboden. Tevens kan op de discriminator een drempelwaarde wor

den ingesteld. Dit bepaalt het niveau dat een ingaande puls minstens moet hebben om 

tot T.T.L. puls omgevormd te worden. De donkerstroom is 0.4 Hz 

De multiscaler is een device dat verbonden is met een M68000 systeem. De scaler telt 

steeds gedurende een bepaalde tijd (de kanaal tijd, deze wordt bepaald door een puls

generator) het aantal T. T .L. pulsen dat door de discriminator wordt aangeboden aan 

de telingang, en schrijft de som in een kanaal (een geheugenplaats). De pulsgenerator 

geeft dan een triggerpuls en de multiscaler stapt over naar het volgende kanaal. Er 

kunnen maximaal 4096 kanalen gebruikt worden. Zie voor uitgebreide informatie over 

de multiscaler [NIJM83]. D.m.v. software kunnen de kanalen worden uitgelezen en 

kan er b.v. een plaatje worden gemaakt van een massa- of energiescan. 

§3.8 Het maken van een massaspectrogram . 

Hoe een massaspectrogram gemaakt wordt kan het beste worden uitgelegd aan 

de hand van het blokschema van het meetsysteem in fig. 3.12. Voor de massaspectro-
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metrie zijn de energieselector en de versterker uit de opstelling verwijdert. Op de 

stuurkast voor de h.f. generator is nu niet de voeding van 0-5 volt aangesloten die 

wordt gebruikt voor een enkele massaselectie maar de dac. 

naar dac 

I -I-. 

versterker 

- _, 
I 

I I 
I~- ----------- ----------------~ 

hoogfrequent 

generator 

• stuurkast ....__ _____ 41.J 

h + generator 

naar 

versterker 

multiscaler + 
4k-16 bits geh 

Figuur 9.12 : blokschema van de meetopstelling . 
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Voor een massascan geeft de dac een lineair oplopende spanning van 0- 4.76 volt af. 

Deze spanning dient als stuurspanning voor de spanningen die door de h.f. generator 

op de q-pool staven gezet worden. Het interval 0 - 4. 76 volt k.o.m. een massabereik 

van 0 - 237 a.m.e. De resolutie kan men op de stuurkast instellen. De asspanning was 

bij het maken van de massaspectrogrammen steeds ingesteld op 0 volt. 

Het channeltron detecteert steeds de deeltjes, en de pulsen worden verwerkt 

zoals beschreven is in de vorige paragraaf over de detectietak. De dac en de multisca

ler lopen synchroon. 

§3.9 Het meten van een energieverdeling . 

Voor het meten van een energieverdeling wordt de q-pool ingesteld op de 

massa van het ion waarvan we de verdeling willen meten. Op het moment dat de 

ionen door het bemonsteringsgat komen hebben ze een kinetische energie Uk , de 

potentiële energie Up van het ion bij de geaarde elektrode stellen we op 0 eV. Uit §3.5 

formule 3.9 volgt dat Ar• ionen met een kinetische energie 6 van 33 eVdoor de q-pool 

moeten lopen om goed gefilterd te worden als we een resolutie van 100 eisen. 

Deze waarde voor 6 voldoet tevens voor ionen met een hogere massa dan Ar+, zoals 

b.v. CF2+ of CF3•. Voor F• met massa 19 is voor 6 ook 33 eV genomen. Weliswaar 

wordt de resolutie dan -{g- · 100 ~ 50 maar dit is goed genoeg om F• te kunnen 

onderscheiden van ionen met massa 18 (b.v. H20) en 20 . 

Door nu de asspanning v /h systeem als scanvariabele te gebruiken, kunnen we ervoor 

zorgen dat bij iedere energie Uk de ionen met 33 e V door de q-poollopen. 

Dit principe wordt verduidelijkt in figuur 3.13. 

We zien in figuur 3.13 schematisch weergegeven het bemonsteringsgat, de q-pool 

staven en de energieselector. Er wordt van een willekeurige energieverdeling uitgegaan 

voor deeltjes met een lading q = + 1 . 

Het meetprincipe wordt verduidelijkt aan de hand van de detectie van ionen 

met een kinetische energie Uk = 20 e V en Uk = 50 e V : 

-voor ionen met Uk = 20 eV geldt dat de deeltjes versneld moeten worden tot ze een 

kinetische energie van 33 eV in de quadrupooi hebben. Dit wordt bereikt door de 

asspanning in de quadrupooi op -13 volt te brengen. De verandering in potentiaal is 

weergegeven door de gestippelde rechte lijn. In werkelijkheid is de lijn niet recht 

doordat tussen bemonsteringsgat en q-pool zich de ionenlens bevindt, maar van 

belang is hier nu alleen het doorlopen potentiaalverschil. Er geldt dus dat ll. Up = -13 

e V en ll. Uk = + 13 eV. De energieselecter is wdanig ingesteld dat deze deeltjes met 
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een kinetische energie van 33 eV op de uittreespleet afbeeldt. 

60 - Uk (eV) 

50 
... _- V (volt) 

40 

30 ó 

20 
"".··--·-----··~- V as voor Uk= 50 eV 

10 

z 0 ...... --__ -t=:::-~~:-~~y---
-10 \ \ V as voor Uk= 20 eV 
_20 - bem. gat 

geaarde elektrode 

-30 
r-------~·11 ~ 

-40 q-pool energieselector 

Figuur 9.19 : verduidelijking van het principe voor het meten van een 

energieverdel ing. 

-voor Uk = 50 eV moet de asspanning + 17 volt bedragen om de deeltjes te vertragen 

tot 33 eV. 

Er geldt nu dat D. UP = + 17 e V en D. Uk = -17 e V . De energieselector is weer inge

steldop 33 eV. 

De energie Uk die het deeltje op de geaarde elektrode had volgt steeds uit de 

betrekking : 
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hierbij is: 

6 = de energie waarop de energieselector 

is ingesteld, 33 e V 

q = de lading v /h deeltje in aantal 

ladingseenheden 

( 3.12 ) 

Uit deze twee voorbeelden en figuur 3.13 volgt dat er een continue energie verdeling 

gemeten kan worden door de asspanning continue te variëren. 

De spanningen op de platen van de selector lopen dan zodanig mee dat de asspanning 

V as in de selector gelijk is aan de asspanning in de quadrupooi en dat de selector 

steeds is ingesteld op 33 eV. 

Het voordeel van deze methode om de energie te meten is dat de resolutie van de 

quadrupooi en de energieselector steeds constant is. Dit is niet het geval als men een 

verdeling zou meten door de instelling van de selector te variëren en de asspanning 

constant te houden. 

Hoe de meting in de praktijk in zijn werk gaat wordt uitgelegd aan de hand van het 

blokschema van de meetopstelling in figuur 3.12 , §3.8 . Eerst bepaald men over welk 

bereik de asspanning gevarieerd moet worden. Dit wordt bepaald door het energiebe

reik waarover men wil meten en door de lading van het ion. 

Vervolgens stelt men de quadrupooi in op de massa van het ion waarvan men een 

energieverdeling wil meten en regelt men de versterker af zodat een dac-spanning van 

0 - 4 volt overeenkomt met het gewenste bereik voor de asspanning en de plaatspan

ningen van de energieselector.De ionenlens wordt ingesteld en de meting begint.De 

detectie van de deeltjes en de verwerking van de pulsen is het zelfde als bij het maken 

vfe massascan zoals beschreven wordt in §3.8. 
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Hfdst.4 De resultaten . 

§4.1 Inleiding. 

In dit hoofdstuk worden de massaspectrogrammen en de resultaten van de metingen 

van de ionenenergieën gepresenteerd. In §4.2 worden enkele massaspectrogrammen 

weergegeven van een argon en een CF 4 plasma. Van de verschillende massapieken van 

een CF 4 plasma worden de piekhoogten weergegeven als functie van de druk (bij een 

vermogen van 20 W). In §4.3 worden van dezelfde plasma's de metingen van de 

ionenenergieën weergegeven bij verschillende drukken en vermogens en in §4.4 wordt een 

serie metingen van de energie van het CF 2 + en CF 3 + ion bij verschillende vermogens 

getoetst aan het capacitieve sheath model dat in hfdst. 2 besproken is. Tenslotte worden 

in §4.5 de conclusies gegeven die volgen uit de metingen. 

Bij alle metingen die verricht zijn was het plasma AC gekoppeld omdat deze situatie in 

de praktijk het meest gebruikt wordt . 

§4.2 De massaspectrometrie . 

Ter voorbereiding op de ionenenergie metingen zijn massaspectrogrammen gemaakt van 

een argon en een CF 4 plasma. De massaspectrometer laat zien welke ionen in het plasma 

voorkomen en kan de ionen selecteren waarvan de energieverdeling wordt gemeten. De 

piekhoogte geeft in eerste orde aan wat de onderlinge verhouding van de ionendichtheden 

in het plasma is. Van deze massaspectrogrammen zijn er enkele in figuur 4.1 en 4.2 

weergegeven. De condities waarbij de massaspectrogrammen gemaakt zijn worden steeds 

vermeld in de figuur zelf. In figuur 4.3 wordt de piekhoogte van de massapieken weerge

geven als functie van de druk voor verschillende ionen uit een CF 4 plasma bij een vermo

gen van 20 W. 

In figuur 4.1 is een massaspectrogram weergegeven van een argon plasma. De plaats 

van een ion in het massaspectrogram wordt bepaald door de massa ladingsverhouding 

van dat ion. Op positie 40 is zeer duidelijk een piek te zien van Ar+ . Verder zijn er 

kleine piekjes te zien op positie 18 (H20+), positie 20 (Ar++), positie 41 (ArH+) en positie 

80 (Ar2 +). De piek aan het begin van het massaspectrogram, de z.g. nulpiek, ontstaat 

doordat aan het begin van de meting de spanningen U en V (zie eventueel §3.5) nul zijn 

zodat de resolutie niet gedefinieerd is . 
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Figuur .{1 : een massaspectrogram van een Argon-plasma. 

237 

In de volgende figuur 4.2 worden de massaspectrogrammen weergegeven van een CF 4-

plasma bij drie verschillende vermogens : 18.5 W , 45 W , 110 W . De verticale schalen 

zijn niet gelijk. 

In figuur 4.2a , een massaspectrogram van een CF 4 plasma bij 18.5 W , is een duide

lijke piek te zien op positie 69 (CF 3 +) en op positie 50 (CF 2 +) . Ook is er op positie 31 

een piekje te zien van CF+. 

In figuur 4.2b , een massaspectrogram van een CF 4 plasma bij 45 W , zijn de pieken op 

positie 31, 50 en 69 weer duidelijk waarneembaar. Als gevolg van meer vermogen is op 

positie 19 nu ook F+ waarneembaar. 

In figuur 4.2c , een massaspectrogram van een CF 4 plasma bij 110 W , is nog duide

lijker een piek bij massa 19 (F+) te zien. De CF 2 + piek is gesplitst in twee pieken, de 

rechter piek is CF2H+, CF3H+ komt niet voor omdat CF3 geen vrij elektronenpaar heeft. 

Het piekje bij massa 119 is C 2F 5 +. 

In figuur 4.3 wordt de piekhoogte van de massapieken weergegeven als functie van de 

druk, voor CF+, CF2+, CF2H+ en CF3+. Het vermogen is 20 Watt. In deze figuur is te 

zien dat bij hogere drukken de piekhoogte afneemt. 
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Figuur 4.9 : de piekhoogte van de massapieken als functie van de druk voor 

CF+, CF2+, CF2J[f-,CF3+ bij een vermogen ~an 20 Watt. 
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§4.3 De verdelingsfunctie voor de ionenenergie . 

Van de ionen Ar+, Ar++, F+, CF 2 +, CF 3 + is de verdelingsfunctie voor de energie op 

de geaarde elektrode gemeten bij verschillende drukken en vermogens. In figuur 4.4 is 

een meetserie weergegeven van Ar+ bij een druk van 40 mtorr en bij een vermogen van 

resp. 10, 30 en 50 W. 

"' = = 0 
u 

Vermogenserie Ar+ 

1.90 -,---------------....--------------.. 

Condities: 

druk :40 mtorr 

kanaaltijd : 0.02 s 

1.52 resolutie massaspectrometer : maximaal 

50 w 

1.14 

0.76 

0.38 

o~,---~,~~~--r--~~~~~-----~=---~=*,-----~--~ 
0 10 20 30 '40 50 80 90 100 

Energie (eV) 

Figuur 4.4 : de verdelingsfunctie voor de ionenenenergie van het Ar+ ion op de 

geaarde elektrode . 

In figuur 4.5 is de verdelingsfunctie weergegeven van het Ar++ ion bij een druk van 40 

mtorr en een vermogen van 50 W . De rechterflank van de verdeling ligt bij een twee 

keer zo hoge energie als bij de meting van Ar• bij 50 W uit figuur 4.4. De meting bevat 

meer ruis doordat de ionenflux van Ar•• kleiner is dan van Ar• (zie figuur 4.1). 
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Figuur 4.5 : de verdelingsfunctie voor de ionenenergie van het Ar++ ion op de 

geaarde elektrode . 

In figuur 4.6 is een meetserie weergegeven van CF 2 + bij een druk van 40 mtorr en bij 

een vermogen van resp. 5, 10, 20,30 en 40 W. Bij 40 W zijn duidelijk twee pieken zicht

baar. De meest rechtse piek zakt in bij lagere vermogens. 

In figuur 4. 7 is een meetserie weergegeven van CF 3 + bij een druk van 40 mtorr en bij 

een vermogen van resp. 5, 10, 20, 30, 40, en 50 W . Bij 50 W zijn duidelijk twee pieken 

zichtbaar. De meest rechtse piek zakt in bij lagere vermogens, net als bij CF2•. Bij de 

meting van 50 W is nog een andere piek te zien bij ongeveer 30 eV. 
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Figv,ur .f6 : de verdelingsfunctie voor de ionenenenergie van het CF2+ ion op de 

geaarde elektrode voor 5 verschillende vermogens. 
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Figv,ur 4. 7 : de verdelingsfunctie voor de .ionenenenergie van het CF3 + ion op 

de geaarde elektrode voor 6 verschillende vermogens. 
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In figuur 4.8 wordt de energieverdeling van CF 3 + bij 50 W uit de vorige figuur apart 

weergegeven om het verloop bij lage energie beter zichtbaar te maken. 
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Figuur 4.8 : de verdelingsfunctie voor de ionenenenergie van het CF3 + ion op 

de geaarde elektrode bij 40 mtorr en 50 Wuit figuur 4-1. 

In figuur 4.9 is een meetserie weergegeven van CF3 +bij een vermogen van 50 Wen bij 

vier verschillende drukken. Bij deze meetserie valt op dat de grote rechterpiek bij 40 

mtorr breder is dan de grote piek uit figuur 4. 7, maar wel samenvalt met deze piek. 

In figuur 4.10 is een meetserie weergegeven van het F+ ion bij drie verschillende ver

mogens. Vergelijken we de meting van de energieverdeling van F+ bij 50 W met die van 

CF3+ bij 50 W (figuur 4.8), dan valt op dat beide verdelingen een piek vertonen bij 28 

eV. 
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Figuur .{..9 : de verdelingsfunctie voor de ionenenenergie van het CF3 + zon op 

de geaarde elektrode bij 50 Wen vier verschillende drukken. 

Vermogenserie F+ 
3.20 .,..---------------------------------, 
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30\V 
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Figuur .{..10 : de verdelingsfunctie voor de ionenenergie van het P zon op 

de geaarde elektrode bij drie verschillende vermogens. 
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§4.4 De toetsing van het capacitieve--genslaagmodel aan de resultaten. 

In tabel 4.1 staan V de , V rf en V P vermeld voor 6 vermogens bij 40 mtorr. Deze span

ningen worden gebruikt om het capacitieve-grenslaagmodel te toetsen aan de gemeten 

energieverdelingen van CF 2 + en CF 3 +. Hiervoor wordt gecontroleerd of er voldaan wordt 

aan de relatie VP = !(Vrr + V de) die in §2.2 wordt afgeleid. VP komt overeen met de 

gemiddelde spanning tussen de twee pieken in de energieverdelingen . 

P(W) V de( volt) V rr(volt) VP (CF2+) VP (CF3+) 

5 -65 115 36 37 

10 -125 180 43 43 

20 -180 250 52 49 

30 -245 320 58 56 

40 -300 380 62 61 

50 -350 440 - 63 

Tabel 4.1 : de gemeten de en rf spanningen en de gemiddelde plasmapotentiaal die volgt 

uit de energieverdelingen van het CF2+ en het CF3+ ion bij verschillende vermogens. 

In figuur 4.11 is V P uitgezet tegen !(Vrr + V de)· Voor de getrokken lijn geldt het theo

retische verband VP = !(V rr + V de)· 

§4.5 Conclusies en discussie. 

Uit de massaspectrogrammen volgt dat de quadrupooi goed werkt. De piekhoogten 

geven slechts in eerste orde aan wat de onderlinge verhouding van de ionendichtheden in 

het plasma is. De verliesfactor van de ionen in de q-pool is niet bekend. Deze hoeft niet 

voor alle ionen gelijk te zijn maar hangt af van de ionmassa, de dichtheid van de ionen , 

de stabiliteit van de spanningen op de quadrupoolstaven en de energie van de ionen. Bij 

toenemende druk neemt het aantal botsingen van de ionen in de grenslaag toe. Uit de 

metingen volgt dat de piekhoogten in de massaspectra afnemen, blijkbaar komen er 

minder ionen door het bemonsteringsgat in de quadrupooi . 

Voor alle gemeten energieverdelingen geldt dat ze naar lagere energieën verschuiven als 

het vermogen afneemt omdat de spanning over de grenslaag afneemt en daarmee ook de 

ionenenergie. De hoogte van de verdelingen neemt af doordat er bij lagere vermogens 

minder ionisaties in het glimlicht plaatsvinden. 
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Figuur 4.11 : de toetsing van het capicitieve-grenslaagmodel aan de resultaten. 

De vele pieken bij Ar+ ontstaan door resonante ladingsoverdracht van een Ar+ ion met 

een koud Ar neutraal. Het nieuwe, langzame ion beweegt dan versneld naar de elektrode 

maar start niet vanuit het glimlicht en krijgt dus minder kinetische energie dan een ion 

dat de gehele grenslaag doorloopt omdat het doorlopen potentiaalverschil kleiner is. 

Elastische botsingen in de grenslaag zorgen voor een verbreding van de energieverdeling. 

Verder kunnen secundaire elektronen die op de elektrode worden vrijgemaakt en versneld 

naar het glimlicht bewegen, neutralen in de grenslaag ioniseren als ze genoeg energie 

hebben. Ook deze ionen zullen dus maar een gedeelte van de grenslaag doorlopen omdat 

ze niet vanuit het glimlicht starten. 

Bij resonante ladingsoverdracht door Ar++ is de meest waarschijnlijke reactie : Ar + 
Ar++ --+ Ar+ + Ar+ . Dit zien we dus niet terug in de energieverdeling voor Ar++.De 

verbreding van de verdeling ontstaat hier door elastische botsingen en door de vorming 

van Ar++ uit Ar+ in de grenslaag door secundaire elektronen. De rechterflank van de 

verdeling ligt bij een twee keer zo hoge energie als de rechterflank van de Ar+ verdeling 
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bij 50 W uit figuur 4.4. Hieruit volgt dat de energieselector lineair is. 

Als we de verdelingen van CF2 + en CF 3 + bekijken dan valt op dat de rechtse piek 

inzakt t.o.v. de linker piek als het vermogen afneemt. Een mogelijke verklaring is dat de 

plasmapotentiaal bij lage vermogens een verloop heeft zoals in figuur 4.12 rechts is 

weergegeven. 

V 
V 

Vp(t) 

t 

Figuur 4.12: het mogelijke verloop van de plasmapotentiaal, links bij hoog vermogen, 

rechts bij laag vermogen . 

E 

Uit de twee scherpe pieken in de verdeling van CF 2 + bij 40 W volgt dat met de energie

selector een grote resolutie gehaald wordt. De piek in de verdeling van CF 3 + bij ongeveer 

30 eV wordt mogelijk veroorzaakt doordat op de elektrode secundaire elektronen worden 

vrijgemaakt. Deze elektronen bewegen versneld naar het glimlicht en kunnen, als ze 

genoeg energie hebben, CF 4 dissociëren waardoor CF 3 + ontstaat dat versneld naar de 

elektrode beweegt. 

Bij de energieverdeling van F+ valt op dat de grote piek in de verdeling bij 50 W 

samenvalt met het kleine piekje rond 28 e V bij CF 3 +. Dit is in overeenstemming met de 

verklaring dat CF 4 dissocieert door secundaire elektronen waarbij CF 3 + of F+ op dezelfde 

plaats in de grenslaag gevormd worden. 

Uit de toetsing van het capacitieve-grenslaagmodel aan de resultaten zoals in figuur 

4.11 is weergegeven volgt dat de waarde voor V P die bepaald is uit de energieverdelingen 

hoger is dan de waarde !(Vrr + V de) die uit het model volgt. In werkelijkheid geldt dat 

VP > !(Vrr + Vdc)· Kennelijk is het capacitieve-grenslaagmodel te eenvoudig om onze 

metingen te beschrijven. 
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Appendix 1: Afleiding van de uitdrukking voor de spanning op de platen van de 

energieselector. 

Op de platen van de energieselector wordt een spanning gezet zodat er tussen de platen 

een elektrisch veld staat dat zorgt voor de afbuiging van de ionen zodanig dat de ionen 

met de te selecteren energie 8 over de as blijven bewegen. Zie figuur Al . 

as 

Figuur Al : schematische weergave van de energieselector. 

Uit de symmetrie van de selector volgt dat V = V(r). Om de instelling van de plaat

spanningen V1 resp. V2 te berekenen zó dat V(ra5) = Vas moeten we de Laplace verge

lijking V2V = 0 oplossen. De ruimtelading t.g.v. de ionen is te verwaarlozen. 

Met V= V(r) reduceert de Laplace vergl. in cilindercoördinaten tot : 

De randvoorwaarden zijn : 

V(rt) = V1 

V(r2)=V2 

met r1 en r2 de stralen van binnen en buitenplaat. 

De algemene oplossing van ( Al ) is : 

V= A ln(r) + B 

-Al-

(Al) 

( A2) 



met A en B nader te bepalen constanten. 

Er moet ook gelden dat: 

V(ras) = Vas =A In( ras)+ B (A3) 

We willen dat ionen met de energie b waarop de selector moet selecteren precies over de 

as bewegen. Op de as moet dan gelden dat de elektrische kracht tegengesteld is aan de 

centrifugale kracht en dus geldt dan : 

m·v2 
q·E=--

r as 

met : m = de massa van het deeltje 

v = de snelheid van het deeltje 

E = de grootte van het elektr. veld op de as 

q = de lading van het deeltje 

Uit E(ra5) =-~ I 
ur ras 

A 
ras 

=--

volgt met ( A4 ) : 

q·A = m·v2 

= 2b 

met : b = de energie waarop geselecteerd wordt. 

Er geldt dus dat A = 2b / q. 

Uit (A3) volgt dan dat B =V as- 2~ ln(ra5 ) 

Voor de spanningen V 1 resp. V 2 op de platen geldt dus: 

Appendix 2: De resolutie van de energieselector. 

De resolutie van de energieselector wordt bepaald door: 

(A4) 

(A5) 

( A6) 

( A7) 

a) De onnauwkeurigheid in de aangelegde spanningen op de condensatorplaten V 1 en V 2 

-A2-



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

en de afstand tussen deze platen . 

b) De breedte van de spleet aan het uiteinde van de selector. 

Ad a). 

In appendix 1 is afgeleid dat voor de spanningen V t resp. V 2 op de selectarplaten geldt: 

V - 2 8 1 (!..l.l.l) V b2-- n + as q fas 
( A8) 

Belangrijk voor de energieselectie is het elektrische veld tussen de platen. Dit wordt 

bepaald door het verschil tussen V 2 en V t· 

Hiervoor geldt : 

( A9) 

In V t en V 2 kan een afwijking zitten , !:l. V t resp. D. V 2 . 

We bekijken de grootst mogelijke afwijking. Dit zorgt voor een fout !:l.ó in de energie

selectie: 

(AlO) 

dus: 

( Al2) 

Uit deze uitdrukking kan worden afgeleid dat de regplutie verhoogd kan worden door : 

1) In( !L) te vergroten. 
ft 

2) !:l. Vl + !:l. V2 te verkleinen. 

We kunnen r 2 vergroten en ft verkleinen zó dat ras = rt;r2 hetzelfde blijft. 

Voor de huidige selector geldt dat rt = 41.0 mm , r2 = 47.2 mm en dus is ras= 44.1 mm. 

Als we een resolutie van leV willen hebben, dan is de eis voor !:l. Vl + !:l. V 2 (met q = 

+1) dat: 
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A A 2/j.Ó (r.,) (47.2 
u V 1 + u V 2 ~ - ln -" = 2ln Af"'o) = 0.28 volt q r 1 q~.u 

(A13) 

Dit kan verbeterd worden door b.v. voor rl en r2 te nemen 36.0 mm resp. 52.2 mm. Ras 

blijft dan 44.1 mm. 

Voor fj.6 geldt dan, bij een gelijkblijvende nauwkeurigheid van de aangelegde spanningen 

(A14) 

= 0.5 . 0.28 . 2.69 

= 0.38 eV 

De resolutie wordt dus met een factor 3 verbeterd. 

Ad b ). 

De.resolutie wordt ook bepaald door de spleetbreedte d van het kapje achter de selector, 

zie figuur A2. 

d 

J_- - :J-~ /j.r2 
as _.. spleet .. -t:-/ / -r_:_- f ----._ l:>rl 

1
/ / kapje 

Figuur A2 : Het uiteinde van de energieselector met het kapje . 

Er geldt: hoe kleiner d, hoe hoger de resolutie maar hoe lager de transmissie. 

Ionen met een kinetische energie 6 bewegen over de as van de energieselector met straal 

ras· 

We willen weten wat het verband is tussen een afwijking in de energie 1::,.6 en de afwij-

king van de as /j.r ten gevolge hiervan. 

We stellen dat de ionen in het midden (op de as) van de energieselector binnenkomen en 

dat er in de plaatspanningen geen afwijking zit. 

Op een ion dat op de as binnenkomt werken de centrifugale kracht F c en de elektrische 

kracht Fe: 
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mv2 

r 
28 - r 

av 28 
Fe= q(or-) = -r-

(A15) 

(A16) 

Fe wordt ingesteld d.m.v. de plaatspanningen. Ionen met een kinetische energie 8 + ÀÓ 

ondervinden op de as v /d selector een resulterende kracht: 

28 + 2!:18 28 Fe-Fe= ---
ras ras 

(A17) 

2À8 
ras 

Deze resulterende kracht zorgt ervoor dat het ion niet meer over de as blijft bewegen. 

De afwijking ~r t.o.v. de as wordt gegeven door : 

82~r 2 ~8 
(Jp-= mras (AlS) 

Uit het feit dat Àr = 0 voor ÀÓ = 0 voor alle t>O volgt dat c1 = c2 = 0. 

Dus: 

llr = ~ 8 ta 
mras 

(A19) 

Hierbij is t 0 de tijd dat het ion in de energieselector verblijft en Àr de afwijking van de 

as aan het einde van de energieselector 

Als we uitgaan van kleine afwijkingen Àr, zodat ~r/ras << 1 dan is de afgelegde weg 

van het ion in de Selector S = 1/2 7r ras en to = sfv met V = e( 8!À8) )!. 

Door invullen van deze formules in ( A19 ) volgt: 

7r2 1 
Àr = 8 ras (l5/2Sl5)+1 ( A20) 

Hieruit volgt weer : 

-A5-



-1 ) 

mits Llr < < ras . 

Bij het huidige kapje is de spleet 1 mm breed, dus Llr = 0.5 mm . 

Met 6 = 33 eVen ras = 44.1 mm geldt dus : 

= 0.3 eV 

( A21) 

( A22) 

Appendix 3: De versterker voor de plaatspanningen en de asspanning . 

De ontwerpeis is dat we met een ingangsspanning van 0 -+ 4 volt uit een dac , drie uit

gangsspanningen realiseren voor de twee platen en de asspanning. 

De versterker bestaat uit drie identieke schakelingen waarvan het schema in figuur A3 is 

gegeven. Iedere schakeling geeft één van de drie uitgangsspanningen.Een schakeling 

bestaat uit twee delen. Het eerste deel wordt gevormd door IC 1 en IC2 met bijbehorende 

componenten. De spanning op ingang 3 van IC 1 zorgt ervoor dat de dac spanning van 0-+ 

4 volt verschoven wordt en aan uitgang 6 van IC 2 b.v. van -0.5 -+ +3.5 volt loopt. De 

zenerdiode Dl dient om de spanning op ingang 3 van IC 1 te stabiliseren. 

Het tweede deel van de schakeling dat is opgebouwd rond IC 3 en transistor T 1 werkt 

volgens een terugkoppeling. De spanning V be van T 1 regelt de stroom lee en dus de 

spanningsval over weerstand R13 . Door de terugkoppeling van de uitgang V out via weer

stand R12 naar ingang 3 van op. amp. IC 3 wordt er voor gezorgd dat V out verandert 

als de spanning op ingang 2 van op. amp. IC 3 verandert. 

Voor het instellen van de versterker worden eerst V- van IC3 en de versterkingsfactor 

berekend die nodig zijn om de gewenste V out te realiseren. Vervolgens wordt bij een dac 

spanning van 0 volt V- van IC 3 afgeregeld d.m.v. R3 en wordt de versterkingsfactor 

m.b.v. R 11 zodanig afgeregeld dat V out de juiste waarde heeft. 

-A6-



I 
> 
~ 

vee 

lU-OAC > 

3X 

lOK 

7 

+15V 

·'iH~c1 
'

1 I 0. tuF 

·iiH~~2 tuF 
-15V 

+ 15V +

2
rOV 

'----- -. ? , L• C3 0 ~6~ 
I FPCNT ; ~I l Q. !uF 

R!O I R11....c:--l I I ~ I 
·~~~ ' --'--....---; ;-----------------,.<·;·:UT 

47K I lOOK I I 2M7 _!_ 

~ :ä6 

C4 HH 
O.luF·III J, 

-15V 

-sov 

TUE/NA-OEELT~ESFYSICA 

T l1: le 
SPANNINGS-REGELAAR T.B.V. ENERGIE-SELEKTOR 

Si ze IOocumen~ Numcer 
A GR900502.0Re 

1 ot 



Appendix 4: Technische gegevens apparatuur. 

In deze appendix worden de specificaties gegeven van de belangrijkste apparatuur waar

mee de experimenten verricht zijn. Ook in [TR084] en [BIS 87] is hierover informatie te 

vinden. 

Quadrupoolsta ven: 

Hoogfrequentgenerator 

voor quadrupool: 

Stuur kast: 

D/ A omzetter: 

Channeltron: 

Discr. /amplifier: 

Multiscaler: 

Voeding 0-3 kV: 

Versterker: 

Energieselector: 

Vacuumpompen: 

Vermogensgenera tor: 

Hoogfrequentgenerator 

voor plasma: 

Balzers QMA150 , lengte 200 mm , diam. 8 mm , 

veldradius 3.45 :q1m. 

Balzers QMH 511 , massabereik 0-511. 

zelfbouw. 

DAC special , zie [NIJ83]. 

Phylips , type X812AL , zie [PHI87]. 

EG&G P ARC , model 1182. 

4096 kanalen , zie [NIJ83]. 

Hewlett Packard , type 6516A. 

zelfbouw. 

zelfbouw. 

voorpomp Edwards ED75 

turbopomp Pfeiffer, TPH170, 170 dm3s-1. 

ENI model 3100 LA. 

Hewlett-Packard type 8116A. 
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