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Samenvatting 

In de groep Elementaire Processen in Gasontladingen van de Faculteit der Technische 
Natuurkunde van de Technische Universiteit in Eindhoven wordt onderzoek verricht aan 
radiofrequente plasma's. Radiofrequente plasma's warden o.a. toegepast in industriele 
etsprocessen voor de productie van ge'integreerde schakelingen. 
Een radiofrequent plasma wordt gebruikt voor de dissociatie van het procesgas om zowel 
reactieve als geladen deeltjes te produceren. Positieve ionen, gevormd in het plasma, 
warden in de grenslaag tussen plasma en elektrode versneld door het aanwezige 
elektrische veld en bombarderen de elektrode/etssubstraat. De energieverdeling van deze 
bombarderende ionen heeft een belangrijke invloed op de etssnelheid, de etsanisotropie, de 
etsselectiviteit, de eigenschappen van de films en/of verontreiniging en beschadiging van 
oppervlakken. Om een goed begrip van het etsproces te krijgen en om het etsproces goed 
te kunnen modelleren is het wenselijk de energieverdeling van de bombarderende ionen te 
bepalen. De energieverdeling wordt sterk bepaald door de grenslaagcondities, zoals druk, 
grenslaagspanning en grenslaagdikte. 
Gedurende dit afstudeeronderzoek zijn massa-opgeloste ionen energieverdelingen (IEV-en) 
experimenteel bepaald op de geaarde elektrode in twee verschillende asymmetrische 
elektrodenconfiguraties in argon, N2 en CF 4 plasma's, waarbij CF 4 een industrieel 
toegepast etsgas is. Het capacitief gekoppelde plasma wordt opgewekt in een microgolf
trilholte en wordt volledig opgesloten door de geaarde en de bekrachtigde elektrode. In de 
normale configuratie is de geaarde elektrode 3 keer groter dan de bekrachtigde elektrode. 
In de inverse configuratie is de oppervlakteverhouding juist omgekeerd. De 
oppervlakteverhouding bepaald in belangrijke mate de grootte van de tijdgemiddelde 
waarde van de plasmapotentiaal. Bij lage druk vertonen de IEV-en de karakteristieke 
zadelstructuur. Bij hoge druk warden botsingen dominant. 
Door massa opgelost te meten is het mogelijk om inzicht te krijgen in de 
productieprocessen van de verschillende ionen in het plasma en in de verlies- en 
productieprocessen in de grenslaag. Ionen kunnen in de grenslaag zowel elastisch als 
inelastisch botsen. Voorbeelden van inelastische botsingsprocessen zijn ladingsruil en 
botsingsdissociatie. Bovendien kunnen bij CF4 ionen gevormd warden in chemische ion
molecuul reacties. 
In een argon plasma zijn IEV-en bepaald van Ar+, Af2+, Ar/ en ArH+. Ar+ is het meest 
voorkomende ion. De IEV-en van Ar+ vertonen een sterk gepiekte structuur t.g.v. 
ladingsruilbotsingen met Ar atomen. 
In een N2-plasma zijn IEV-en bepaald van N+, N/ en N3+, waarbij de IEV-en van N/ een 
sterk gepiekte structuur vertonen t.g.v. ladingsruilbotsingen met N2 moleculen. 
In een CF4-plasma zijn IEV-en bepaald van CF3+, CF/, Cp+, p+, c+ en CHF/, waarbij 
CF3+ het meest voorkomende ion is. Uit de IEV-en volgt dat botsingsdissociatie van CFn+ 
(n=l,2,3), waarbij een of meerdere fluor-radicalen warden afgesplitst, een dominant 
botsingsproces is. Dit botsingsproces draagt dus bij tot produktie van fluor-radicalen in de 
grenslaag. 
Uit de analyse van gemeten plasmapotentialen en potentialen op de bekrachtigde elektrode 
volgt dat het elektrisch gedrag van de grenslagen capacitief is bij 13,56 MHz, maar door 
de variatie van de grenslaagdikte in de tijd treedt een niet-lineairiteit op in de som van de 
capaciteiten van beide grenslagen, waardoor de tijdsvariatie van de plasmapotentiaal niet 
zuiver sinusvormig is. 
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Lijst van symbolen 

A = oppervlakte [m2] 
c = capaciteit [F] 
d,d(t) = grenslaagdikte, tijdsafbanke1ijke grenslaagdikte [m] 
e = elementaire ladingseenheid ( = 1,6022 ·10-19 C) [C] 

Ekin = kinetische energie [J, eV] 
Epot potentiele energie [J, eV] 
Eo = elektrische constante (= 8,8542·10-12 F m·1

) [F m·1
] 

J = stroomdichtheid [A m·2] 

Jd = verplaatsingsstroomdichtheid [A m·2
] 

Ji = ionen stroomdichtheid [A m·2] 
kB = constante van Boltzmann ( = 1,3807 ·10-23 J K-1

) [J Kt] 
1 = afstand tussen e1ektroden in parallelle plaat configuratie [m] 
'A = gemiddelde vrije weglengte [m] 

'A+ = gemiddelde vrije weglengte van positief ion [m] 

Ae = gemiddelde vrije weglengte van e1ektron [m] 

An = Debye lengte [m] 
mi = ion massa [kg] 
me = rustmassa elektron (= 9,1095·10-31 kg) [kg] 

J..l = ionen mobiliteit [m2 y-t 8-t] 

n = dichtheid [m-3] 

no = ladingsdichtheid in plasmaglow [m-3] 

ni = ionendichtheid [m-3] 

ne = elektronendichtheid [m-3] 

qi ion lading [C] 
qe = elektron lading (= e) [C] 
R = weerstand [Q] 
t = tijd [s] 
t = tijdconstante [s] 
0' = botsings cross-sectie [m2] 

Ti = ionentemperatuur [K, eV] 
Te = e1ektronentemperatuur [K, eV] 

VB = Bohmsnelheid [m s·1
] 

V(t) = spanning op bekrachtigde elektrode [V] 

vrf = amplitude van tijdsafbankelijke deel van V(t) [V] 

vdc = gelijkspanningscomponent van V(t) [V] 

vas = asspanning (=referentiespanning meetsysteem) [V] 

VIens = lensspanning [V] 
vp (t) = plasmapotentiaal [V] 

vp,rf amplitude van tijdsafbankelijke deel van VP (t) [V] 

vp,dc = gelijkspanningscomponent van vp (t) [V] 
Vs<t) = grenslaagspanning [V] 
ve = gemiddelde grenslaagspanning [V] 

Vr = floating potentiaal [V] 
(J) = excitatiefrequentie [rad s·1

] 

~j = ionenplasmafrequentie [rad s·1
] 

rop,e = elektronenplasmafrequentie [rad s·1
] 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

In de onderwerpsgroep Elementaire Processen in Gasontladingen (EPG) van de vakgroep 
Deeltjesfysica van de Faculteit Technische Natuurkunde aan de Technische Universiteit 
Eindhoven wordt onderzoek verricht aan radiofrequente plasma's. Radiofrequente plasma's 
worden o.a. toegepast in industriele depositie- en etsprocessen. Etsprocessen worden o.a. 
gebruikt voor het vervaardigen van ge'integreerde schakelingen (IC's) [CHA-80, FLA-89, 
COB-81]. 

Het etsproces en het RF-plasma worden beschreven in hoofdstuk 2 'Plasma etsen'. In dit 
hoofdstuk wordt ook de rol van het bombardement van positieve ionen uit het plasma op 
het etssubstraat toegelicht. Bij plasma etsen is de kinetische energie van de ionen van 
belangrijke invloed op de etssnelheden, de etsanisotropie, de etsselectiviteit, de 
eigenschappen van de films en/of verontreinging en beschadiging van oppervlakken. Om 
een goed begrip van het etsproces te krijgen en om zo tot betere etsresultaten te komen in 
de toekomst, is het belangrijk de energieverdeling van bombarderende ionen te weten. 

De experimenten die in dit verslag beschreven worden zijn verricht aan een etsreactor die 
in de groep zelf ontworpen is. Het 13,56 MHz plasma wordt opgewekt in een resonante 
microgolf trilholte (cavity). In deze trilholte wordt het plasma volledig opgesloten door de 
electroden en deze configuratie biedt de mogelijkheid om elektronen en negatieve ionen 
dichtheden te meten m.b.v. microgolf-technieken. 
De meetopstelling is aangepast om massa-opgeloste energieverdelingen van de ionen te 
kunnen bepalen. Bij het meten van de energieverdelingen komen bombarderende ionen via 
een kleine opening (:==40 f.1m) in de elektrode uit het plasma en worden op massa en 
energie geselecteerd. Door massaopgelost te meten is het mogelijk om een beter inzicht te 
krijgen in de productieprocessen van de verschillende ionen in het plasma en in de 
verschillende botsings- en reactieprocessen van ionen in de grenslaag. 

Tijdens dit afstudeeronderzoek zijn ionen energieverdelingen (lEV -en) van verschillende 
ionen uit Argon, CF4 en N2 plasma's bepaald. Metingen van lEV-en uit plasma's van 
Argon en N2 dienen om inzicht te krijgen in o.a. de invloed van botsingsprocessen in de 
grenslaag op de lEV -en. Van deze gassen zijn bovendien veel (plasma)fysische 
eigenschappen bekend. CF4 wordt gebruikt in industriele processen voor het etsen van Si 
en Si02• Door lEV van ionen uit CF4 plasma's te meten kunnen de verschillende botsings
en reactieprocessen in de grenslaag bestudeerd worden. 
De lEV -en zijn gemeten aan de geaarde elektrode, in twee verschillende 
elektrodenconfiguraties. In de normale configuratie wordt het plasma opgewekt in een 
cavity met een grote geaarde elektrode en een drie keer kleinere bekrachtigde elektrode. In 
de inverse configuratie is de situatie omgekeerd: de cavity bestaat uit een kleine geaarde 
elektrode en een drie keer grotere bekrachtigde elektrode. In beide gevallen is de 
instantane spanningsval over de grenslaag voor de geaarde elektrode gelijk aan de 
plasmapotentiaal. Door de ongelijke oppervlakken van de elektroden ontstaat er, bij AC
inkoppeling van het RF-vermogen, een grenslaag met een kleine spanningsval van enkele 
tientallen volts voor de grootste elektrode en een grenslaag met een grote spanningsval van 

4 



enkele bonderden volts voor de kleinste elektrode. In boofdstuk 3 wordt dit uitgebreid 
bescbreven. De kinetiscbe energie van de ionen die op elektroden aankomen wordt bepaald 
door de grootte van de spanningsval over de grenslaag, de druk, bet soort gas, en de dikte 
van de grenslaag. De mate van ionenbombardement bepaald, naast gassamenstellling en 
druk [COB-81], of er depositie dan wel etsen plaatsvindt op de elektrode. 
In bet verleden zijn lEV -en gemeten op de geaarde grote elektrode (normale configuratie) 
in Argon [RUT-91, CLE-92] en CF4 [HOP-91]. 

De tbeorie over ionenenergieverdelingen wordt in boofdstuk 3 bescbreven. Hierin wordt de 
karakteristieke zadelstructuur in de energieverdeling verklaard en wordt de invloed van 
botsingen in de grenslaag op de energie- en boekverdeling bescbreven. 

In boofdstuk 4 wordt de experimentele opstelling bescbreven, waarmee de 
energieverdelingen van de ionen zijn gemeten en wordt de meetmetbode uitgelegd. 

Vervolgens worden in boofdstuk 5 de meetresultaten gepresenteerd met de bijbeborende 
analyse en discussie en volgen tenslotte in boofdstuk 6 de conclusies van bet uitgevoerde 
onderzoek. 
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Hoofdstuk 2 Plasma etsen 

2.1 lnleiding 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van het etsproces bij droog etsen en de 
invloed van ionenbombardement op het etsproces (par. 2.2). In par. 2.3 worden de opbouw 
en de karakteristieke tijd- en lengteschalen van het RF-plasma beschreven. 

2.2 Droog etsen 

Droog etsen is de algemene naam voor et'iprocessen die gebruik maken van een reactief 
gas of een ionenbundel, een combinatie van beide, of van een gasontlading om een 
bepaalde hoeveelheid materiaal van een oppervlak te verwijderen via gasificatie. 
Plasma etsen is de vorm van droog etsen die gebruik maakt van een gasontlading. Sinds 
de introductie eind jaren '60 is droog etsen een belangrijk instrument in de produktie van 
gei'ntegreerde schakelingen (IC: integrated circuit). Door de vraag naar steeds snellere en 
kleinere IC's werden steeds kleinere structuurafmetingen van IC's vereist, wat betekent dat 
de diepte/breedte verhoudingen moesten toenemen. Om hieraan te kunnen voldoen zijn 
etsmethoden nodig die anisotroop etsen mogelijk maken. In figuur 2.1 zijn isotrope en 
anisotrope etsprofielen weergegeven. Bij nat etsen, waar gebruik wordt gemaakt van 
vloeistoffen als etsend medium, is anisotroop etsen niet mogelijk. De minimaal haalbare 
afmetingen van de structuren is bij nat etsen 2-3 11m, terwijl bij droog etsen structuren in 
de orde van 0.5 11m mogelijk zijn. Andere vereisten zijn een uniforme etssnelheid over een 
groot oppervlak, minimale verontreinigingen op het oppervlak en selectief etsen van de 
toplaag in vergelijking met de onderliggende lagen van verschillend materiaal. Selectiviteit 
is gedefinieerd als de verhouding van de etssnelheid van het gewenste materiaal t.o. v. een 
ander materiaal. 

Fig. 2.1 

isotropic 

mask 

layer to be etched 

substrate 

fully anisotropic 

Isotroop (links) en volledig anisotroop (rechts) etsprofiel. 

Bij droog etsen kunnen een tweetal verschillende processen worden onderscheiden: 
sputteren en chemisch etsen. 
Bij sputteren botsen snelle ionen op het oppervlak, waarbij atomen van het oppervlak 
verwijderd kunnen worden. Voor sputteren is een lage druk vereist om een voldoende 
hoge ionenenergie te bereiken en ervoor te zorgen dat het gesputterde materiaal niet op het 
oppervlak terugkeert door botsingen met het omringende gas. Sputteren geeft een 
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anisotroop etsprofiel door de gerichte snelheid van de ionen, maar heeft een lage 
selectiviteit en een lage etssnelheid in vergelijking met bijv. chemisch etsen. Bovendien 
heeft sputteren het nadeel dat er ongewenste beschadigingen optreden van het 
substraat(oppervlak) door het hoog-energetisch bombardement van ionen. 
Bij chemisch etsen reageren geadsorbeerde radicalen met oppervlakte atomen tot een 
gasvormig product. Hierbij worden hoge etssnelheden en een goede selectiviteit bereikt. 
De verkregen etsprofielen zijn echter isotroop. 
Een combinatie van beide processen kan de etssnelheid verhogen. Uit fig. 2.2 blijkt 
bijvoorbeeld dat de etssnelheid van Si in XeF2 in combinatie met Ar+ ionenbombardement 
groter is dan de som van de etssnelheden van de afzonderlijke processen [COB-79]. 

Fig. 2.2 
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Silicium etssnelheden met aileen XeF2 gas, XeF2 gas en een Ar+ 
ionenbundel en aileen een Ar+ ionenbundel. [COB-79] 

Deze toename in etssnelheid kan niet toegeschreven worden aan het verhitten van het 
prcparaat door ionenbombardent: de etssnelheid is onafhankelijk van de 
ionstroomdichtheid zolang een continue bedekking van het preparaat met reactieve 
moleculen is gegarandeerd. Een verhoogde etssnelheid werd aileen waargenomen bij 
substraatmateriaal met vluchtige haliden. 
Door bovengenoemde processen te combineren kan het etsproces zowel anisotroop als 
selectief zijn en kan de etssnelheid verhoogd worden. 
Reactive Ion Etching (RIE) is hier een voorbeeld van. In RIE wordt een radiofrequent 
(RF) plasma gebruikt voor de dissociatie van het proces gas, om zowel reactieve als 
geladen deeltjes te produceren. De radicalen en ionen t1uxen naar het oppervlak kunnen bij 
RIE niet onafhankelijk worden afgeregeld, maar door variatie van RF-vermogen, druk en 
gassamenstelling kan het etsproces gevarieerd worden van volledig anisotroop tot isotroop. 
Bij een RF-ontlading is het mogelijk om isolerende en slecht-geleidende substraten te 
etsen. Bij een DC-ontlading is dit niet mogelijk. De excitatiefrequentie van de RF
ontlading bij industriele toepassingen is 13,56 MHz. 

Door verschillende onderzoeken naar oppervlakte interactie in RIE en naar de interactie 
van ionenbundels met oppervlakken, bedekt met halogenen (F, Br, Cl o.a.) is een 
gedetailleerd beeld gevormd van het etsproces [WIN-83, MA Y-81, KOL-84, OOS-87]. In 
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het etsproces kunnen verschillende stappen worden onderscheiden, te we ten [MAN-91]: 
(a) Gedeeltelijke dissociatie van het proces gas in radicalen en ionen, 
(b) Adsorptie van radicalen of reactief gas op het substraat oppervlak, 
(c) Bombardement van positieve ionen op het substraat, 
(d) Ion-geYnduceerde en ion-versnelde chemische reacties op het oppervlak en 

ion-gernduceerd mixen van geadsorbeerde deeltjes in de toplaag, 
{e) Verwijdering van reactie produkten door desorptie of sputtering. 

Mogelijkheden bij ion-geYnduceerde en ion-versnelde reacties zijn bv. het creeren van 
active sites op het oppervlak door sputteren of het leveren van een drempelenergie voor 
een chemische reactie. 
De etsreaktie bij RIE is het resultaat van zowel reaktieve deeltjes, geadsorbeerd op het 
oppervlak, als van bombardement van snelle ionen en neutralen. Of de chemische reactie 
of het ionenbombardement de snelheidsbepalende stap is, hangt af van het 
reactiemechanisme, de reactorgeometrie, druk, geleverd vermogen, en samenstelling van 
het procesgas. In het geval dat de reactie tussen geadsorbeerde radicalen en oppervlak tot 
vluchtige reactieprodukten de snelheidsbepalende stap is, zal het verkregen etsprofiel 
meestal isotroop zijn. In het geval de reactie niet verloopt zonder ionenbombardement, zal 
het etsprofiel anisotroop zijn. De anisotropic zal in dat geval bepaald worden door de 
energie- en hoekverdeling van de bombarderende ionen en neutralen. 

De gassen die gebruikt worden in indutriele etsprocessen, bevatten gewoonlijk fluor, 
broom of chloor atomen (voor het etsen van Si, Si02 of metalen) of zuurstof atomen (voor 
het et.11en van polymeren). Gasmengsels van CF4 of SF6, met H2 en 0 2, en gasmengsels van 
Cl2 met BC13 of SiC14 worden vaak gebruikt voor industriele doeleinden. 
De invloed van de gassamenstelling op de selectiviteit blijkt bijv. uit metingen van Van 
Roosmalen [R00-84] naar het etsmechanisme van Si02 in een CF/H2 plasma. De 
meetresultaten tonen aan dat bij het toevoegen van H2 aan een CF4-ontlading de 
selectiviteit van Si02 t.o.v. Si toeneemt, tot aan een bepaalde waarde van de 
mengverhouding HJCF4• Boven deze verhouding worden beide materialen niet meer 
geetst. Het etsmechanisme kan verklaard worden met een model waarbij de energie van 
bombarderende ionen een belangrijke rol spelen. Door toevoegen van 0 2 aan een CF4 

plasma neemt de etssnelheid van Si sneller toe dan van Si02, zodat juist de selectiviteit 
van Si t.o.v. Si02 toeneemt [R00-84]. 

Om het etsproces beter te begrijpen is het dus van belang de energie- en hoekverdeling 
van de bombarderende ionen op de elektrode te weten. Wanneer de energie van de 
bombarderende ionen te groot is wordt het preparaat beschadigd. Bij een te lage energie 
wordt het materiaal niet geetst. Uit de ionenenergieverdelingen (lEV) kan men verder het 
(botsings )gedrag van de ionen in de grenslaag afleiden evenals fysische eigenschappen van 
de grenslaag, zoals dikte en spanningsval over de grenslaag. 

2.3 Radiofrequent plasma 

Radiofrequente plasma's die gebruikt worden in RIE zijn complex doordat de fysische en 
chemische processen in het plasma atbankelijk zijn van verschillende paran1eters zoals 
druk, ingekoppeld vermogen, elektrode configuratie en gassamenstelling. 
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Een veel gebruikte reactor geometrie bij RIE bestaat uit twee parallelle elektroden, met 
ongelijk oppervlak. De kleinste elektrode (cathode) is verbonden met de RF-generator via 
een capaciteit, zodat het vermogen AC ingekoppeld wordt. De grootste elektrode (anode) 
en de reactor wand zijn verbonden met aarde (zie fig. 2.3). Het RF-vermogen kan ook 
direct worden ingekoppeld, DC-koppeling, en de spanning op de bekrachtigde elektrode is 
in dat geval gelijk aan de spanning van de voeding. Het aanpassingsnetwerk heeft tot doel 
te zorgen dat er maximaal vermogen in het plasma gedissipeerd wordt. 

anode 

plasma 

cathode 

Fig 2.3 Schematische weergave van een parallelle plaat RIE-reactor. 

Bij AC-koppeling heeft het systeem, bij ongelijke elektrodenoppervlakken, een extra 
vrijheidsgraad door een gelijkspanning (self-bias) die op de bekrachtigde elektrode 
ontstaat. Deze gelijkspanning is negatief indien de bekrachtigde elektrode kleiner is dan 
het oppervlak gevormd door wand en aardelektrode (zie ook par. 2.2). In het omgekeerde 
geval ontstaat er een positieve gelijkspanning op de bekrachtigde elektrode. Bij AC
koppeling moet de nettostroom naar beide elektroden nul zijn over een RF-periode en de 
gelijkspanning stelt zich zo in dat aan deze voorwaarde wordt voldaan. 

In een RF-ontlading kunnen drie aparte gebieden onderscheiden worden namelijk de 
plasmaglow, de grenslaag (sheath), en een tussenlaag tussen plasma en grenslaag 
(presheath). 
De glow kan gekarakteriseerd worden als een relatief koud plasma (gastemperatuur "" 300-
400 K) met een elektronendichtheid van ne""l016 m·3 [BIS-87]. De ionentemperatuur Ti in 
de glow is ongeveer gelijk aan de gastemperatuur, terwijl de elektronentemperatuur Te veel 
grater is (Te"" 2-4 eV = 23.200-46.400 K) [CHA-80]. 
De glow is over afstanden grater dan de Debyelengte nagenoeg ladingsneutraal (ne""nJ We 
zeggen ook wel dat de glow quasi-neutraal is. Uit de Poisson-vergelijking volgt dan dat 
het elektrisch veld constant is in de glow. Over de glow kan dus een spanningsval 
optreden, maar deze is klein zodat er geen ladingsscheiding optreedt. 
De Debyelengte is gegeven door 

(2.1) 

Aileen binnen de Debyelengte kan ladingsscheiding optreden. Doordat de geladen 
plasmadeeltjes de ladingsscheiding willen herstellen ontstaan oscillaties, met de 
plasmafrequentie 

(2.2) 
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met x = i,e voor ionen, elektronen. De potentiaal van de glow, ook wei aangeduid met 
plasmapotentiaal V P(t), is proportioneel met de aangelegde spanning over de elektroden, 
maar blijft altijd positief t.o.v. wand en elektroden. 

Door het verschil in mobiliteit van de ionen en elektronen in de glow zal een elektrode of 
een wand in contact met het plasma aanvankelijk meer elektronen dan ionen verzamelen 
en zal het plasma positief opladen t.o.v. de wand. Na enkele oscillaties van het veld wordt 
een evenwicht bereikt. In deze situatie wordt de plasmaglow volledig afgeschermd van 
elke elektrode of wand door een ruimteladingsgebied, de grenslaag. Dit zijn 
ruimteladingsgebieden met een overschot aan positieve lading waarover het grootste deel 
van de aangelegde spanning staat. De dikte van de grenslaag d(t) van een RF plasma 
varieert in de tijd met de aangelegde spanning en is grater dan de Debye lengte An· 
De potentiaalbarriere, gevormd door de grenslagen, sluit de elektronen en (indien 
aanwezig) negatieve ionen op in de glow. Aileen gedurende een hele korte periode (2-3 
ns) is de spanning over de grenslaag bijna nul en kunnen de elektronen de elektrode 
bereiken, om de ionenstroom te compenseren. Bij een capacitief gekoppeld plasma moet 
de nettostroom naar beide elektroden over een RF-periode nul zijn. 

Excitatie, ionisatie en dissociatie van atomen en moleculen door inelastische botsingen met 
elektronen vindt hoofdzakelijk plaats in de glow door de opsluiting van de elektronen. De 
geproduceerde fragmenten en geexciteerde deeltjes diffunderen naar de elektroden en de 
wand. De positieve ionen worden door het elektrische veld in de ruimteladings-gebieden 
naar de elektroden versneld. De ionen bereiken de elektroden met een snelheid die veel 
grater is dan hun thermische snelheid. 
Wanneer het transport van de ionen in de grenslaag botsingsloos is, wordt de energie van 
de ionen die de elektrode bereiken voomamelijk bepaald door de tijdsafhankelijke 
spanning die over de grenslaag staat. 
Door (in)elastische ion-neutraal botsingen zullen de ionen de elektrode bereiken met lagere 
energie. De gebotste ionen zullen de elektroden veelal onder een bepaalde hoek treffen. De 
energie- en hoekverdeling van de ionen is afhankelijk van het soort botsingsproces 
(elastische botsingen, ladingsruil) en van de botsingskans. Bij de ion-neutraal botsingen 
vindt energieoverdracht plaats tussen ion en neutraal. Daardoor zullen ook snelle neutralen 
het substraat bombarderen en bijdragen tot het etsproces [MAN-91]. 

Het elektrisch veld van de grenslaag kan enigzins doordringen in de glow doordat 
elektronen potentiaal afwijkingen die klein zijn t.o.v. hun thermische snelheid niet 
herstellen, d.w.z. kleiner dan ksT/e [R00-91]. Voor ionen is zo'n potentiaal zeer groot 
aangezien Ti « Te. Dit betekent dat, terwijl elektronen teruggedreven worden, de positieve 
ionen versneld worden vanuit de glow naar de sheath [CAR-62]. Het spanningsverschil 
tussen plasmaglow en het begin van de grenslaag is -Y2ks Te /e. De ionen komen de sheath 
binnen met een energie van tenminste lhks Te. Dit is bekend als het Bohm-criterium [BOH-
49, CHE-77]. Dit criterium is afgeleid voor een DC-ontlading. In een RF-ontlading blijft 
de RF-modulatie van de potentiaal vooral beperkt tot de grenslagen [ING-88], zodat het 
Bohm-criterium een redelijke benadering is voor de energie waarmee de ionen de 
grenslaag binnenkomen. De indringdiepte wordt gegeven door de Debyelengte. Deze 
tussenlaag tussen plasmaglow en grenslaag (sheath) wordt aangeduid met pre sheath. 
Bij aanwezigheid van negatieve ionen in de glow dient het Bohm-criterium enigzins 
aangepast te worden [BRA-88, SHI-90]. 
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De ontlading kan gekarakteriseerd worden door enkele tijd- en lengtescbalen [CHA-80]. 
De relevante karakteristieke lengtescbalen zijn de vrije weglengte voor (positieve) ionen 
A+, de vrije weglengte voor elektronen Ae, de grenslaagdikte d, de afstand tussen de 
elektroden 1 en de Debyelengte An· Indien A+ » d dan is de grenslaag botsingsloos, en 
bereiken de ionen de elektrode met maximale energie. Indien A+ < d dan is de grenslaag 
botsingsbebeerst. De ionen bereiken dan de elektrode met een lagere energie. De 
Debyelengte is een maat voor de grootte van de presbeatb. Verder bepaald de verbouding 
Ajl de manier waarop bet ingekoppelde vermogen in de ontlading wordt gedissipeerd 
[BEL-90, POP-85]. 

De relevante karakteristieke tijdscbalen zijn, uitgedrukt in boekfrequenties, de frequentie 
van de aangelegde spanning w en de elektronen- en ionenplasmafrequentie wp,e (0,2-1 
GHz) en wp,i (1-5 MHz). 
Bij bet gebruik van 13,56 MHz als excitatiefrequentie, geldt 

(2.3) 

Elektronen reageren dan instantaan op veranderingen in de aangelegde RF-spanning. 
De positieve ionen worden vooral door de tijdgemiddelde waarde van de grenslaag
spanning be1nvloed, maar ook in mindere mate door de instantane waarde van de 
grenslaagspannning [VAL-88, BIS-87B]. 

De grenslaagbeweging kunnen we bij een frequentie van 13,56 MHz als volgt voorstellen. 
De ionen dicbtbeidsverdeling in de grenslaag mag constant worden bescbouwd in de tijd 
doordat de ionen de variatie van de aangelegde excitatiefrequentie niet of nauwelijks 
kunnen volgen. De elektronen kunnen deze spanningsvariatie wel volgen en een 
stapsgewijs elektronenfront beweegt periodiek van en naar de elektrode. Dit is 
verduidelijkt in fig. 2.4. De ionendicbtbeid ni(x) is aileen plaatsafhankelijk. Het 
elektronenfront bevindt zicb op positie X5(t) en vormt de overgang tussen plasma en 
ruimteladingsgebied. De elektronen compenseren de positieve ruimtelading van x=O tot 
x=x5(t). De grenslaagspanning V/t) bepaald, via de Poisson-vergelijking, de 
tijdsontwikkeling van xs(t). Gedurende een korte tijd bevindt bet elektronenfront zicb op of 
dicht bij de elektrode zodat voldoende elektronen de elektrode kunnen bereiken om de 
continue ionenstroom te compenseren. Zo ontstaat bet beeld van een grenslaag die 
periodiek krimpt en groeit door de elektronen beweging, met een frequentie gelijk aan de 
excitatiefrequentie. Ionen steken de grenslaag over in enkele perioden en bevinden zicb 
door de beweging van bet elektronen front afwisselend in bet gebied met p=O en bet 
gebied met p=ni. In bet ruimteladingsgebied worden de ionen versneld. 

Fig. 2.4 Tijdsajhankelijke ladingsdichtheid in de grenslaag. 
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Hoofdstuk 3 Ionenenergieverdelingen 

3.1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk is de invloed van de kinetische energie van de bombarderende 
ionen op het etsproces toegelicht. In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op de 
energieverdeling van de ionen op de elektrode. In het verleden hebben meerdere auteurs 
lEV -en gemeten van ionen die op de geaarde elektrode aankomen, z6nder massascheiding 
[ING-88] maar ook met [COB-72, K0H-85A,B, GRE-87]. Om energieverdelingen te 
meten op de bekrachtigde elektrode moet men de energie selector achter deze elektrode 
plaatsen en de spanningen van de energieselector refereren aan de RF-spanning van de 
bekrachtigde elektrode. Kuypers en Hopman [KUY -88] en Manenschijn et al. [MAN-89] 
hebben aangetoond dat dit in principe mogelijk is. Dit vereist echter wel moderne 
technieken, zoals optische data uitkoppeling [KUY-88]. Een andere, meer eenvoudige 
mogelijkheid is het inverteren van de elektrode geometrie [WIL-91]. Hierbij wordt de RF
generator via een capaciteit met de grootste elektrode verbonden en wordt de energie 
selector achter de geaarde elektrode geplaatst. Wild en Koidl hebben op deze manier 
energieverdelingen (niet massa-opgelost) bepaald uit Argon, N2 , en 0 2 plasma's [WIL-91]. 

In het vorige hoofdstuk is uitgelegd dat de grenslaag periodiek krimpt en groeit t.g.v. de 
beweging van het elektronenfront. De ionen, gevormd in de glow, komen de grenslaag 
binnen met een snelheid groter dan of gelijk aan de Bohmsnelheid vB = (kB T/mf2

• De 
ionen worden versneld als ze zich in het ruimteladingsgebied met p=ni bevinden en 
bewegen eenparig als ze zich in het gebied met p=O bevinden. De ionen worden dus 
afwisselend versneld naar de elektrode onder invloed van het elekrische veld in de 
grenslaag [BRE-92]. 

De ionen komen op de elektrode aan met een energie tussen Emin en Emax en de 
energieverdeling kenmerkt zich door een karakteristieke zadelstructuur. De opsplitsing of 
energie dispersie ~E=Emax - Emin rond een gemiddelde energie <E> ontstaat door de 
tijdsvariatie van de grenslaagspanning. De grootte van de opsplitsing in de lEV -en is 
afhankelijk van het aantal RF-perioden dat een ion nodig heeft om de grenslaag over te 
steken en wordt aangeduid met RF-modulatie. Wanneer de oversteektijd groot is t.o.v. 
2rc/ro is de opsplitsing ~E klein. Wanneer de oversteektijd klein is t.o. v. 2rc/ro is ~E groot 
en zal de energie van de ionen varieren van 0 tot qi vs,max ' met vs,max de maximale 
grenslaagspanning [BRU-81, K0H-85B]. 
De excitatiefrequentie w heeft ook invloed op de elektrische eigenschappen van de 
grenslaag. Voor hoge frequenties (w » w) is elektrisch gedrag van de grenslagen vooral 
capacitief en is de plasmapotentiaal puur sinusvormig [V AL-88], terwijl bij lage 
frequenties (ro « w) het gedrag vooral resistief is en de plasmapotentiaal sterk afwijkt van 
sinusvormig [V AL-88, MET-86]. 

In paragraaf 3.2 wordt beschreven hoe de energieverdeling tot stand komt, indien 
botsingen tussen ionen en neutralen verwaarloosbaar zijn. De karakteristieke zadelstmctuur 
van de energieverdelingen zal worden verklaard en een eenvoudige theorie wordt 
beschreven waarmee de grenslaagdikte kan worden bepaald uit de energieopsplitsing van 
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de zadelstructuur. In paragraaf 3.3 worden het capacitieve en het resistieve grenslaagmodel 
beschreven. Deze modellen worden gebruikt om het elektrische gedrag van typische RF
plasma' s te verklaren. 

In paragraaf 3.4 wordt de invloed van botsingen op de energieverdelingen toegelicht. Er 
wordt uitgelegd hoe men uit de energieverdelingen kan afleiden welke botsingsprocessen 
in de grenslaag plaatsvinden. 

3.2 Vrije val model 

Hieronder volgt een eenvoudig model om de RF-modulatie, ofwel de karakteristieke 
zadelstructuur in de lEV -en te verklaren. In dit model wordt de beweging van een ion 
door de grenslaag beschouwd als een vrije val. Dit is het geval indien de vrije weglengte 
Ai groot is t.o.v. de grenslaagdikte d, zodat de ionen niet botsen. 
De opsplitsing of energie dispersie ~E rond een centrale, gemiddelde energie <E> ontstaat 
door de tijdvariatie van de grenslaagspanning. 
Het eerste model om de RF-modulatie te beschrijven is afkomstig van Ero [ER0-58], om 
de dispersie in de energieverdeling van ionen uit een Thoneman-type RF ionenbron te 
verklaren. Theoretisch werk van verschillende auteurs [BEN-68, OKA-70] hebben 
aangetoond dat de energie van een ion, naast de versnelling door de DC-spanning ook 
bernvloed wordt door de RF-modulatie van de grenslaagspanning. 
Benoit-Cattin en Bernard [BEN-68] hebben met een eenvoudig model waarin wordt 
uitgegaan van (1) een sinusvormige grenslaagspanning Vs (t) = Ve [l+Asin(wt)], (2) een 
constante grenslaagdikte d en (3) ionen komen de grenslaag binnen met snelheid nul, een 
vergelijking afgeleid voor de energie dispersie ~E. lndien A«mi w2d2/eVe wordt de energie 
dispersie ~E gegeven door 

8 e A V ( 2 e V )
112 

~E = e e 

3w d mi 
(3.1) 

De parameter A beschrijft de relatieve verhouding tussen de RF- en DC-component van de 
grenslaagspanning. Uit (3.1) blijkt dat ~E omgekeerd evenredig is met de wortel van de 
ion massa mi, de grenslaagdikte d en de RF-excitatiefrequentie w. Het theoretische verband 
tussen ~E en mi, w is door verschillende auteurs experimenteel bevestigd [OKA-70, COB-
72, BIS-87A, KUY-89, MAN-91]. Vallinga [VAL-88] heeft het model verbeterd door de 
plaatsafhankelijkheid van de grenslaagspanning Vs mee te nemen. 

In het model gelden de volgende aannamen: 
( 1) de versnelling van de ionen wordt hoofdzakelijk bepaald door de tijdgemiddelde 

grenslaagspanning, waarbij de RF-modulatie wordt opgevat als een kleine 
verstoring, 

(2) de grenslaagdikte is constant in de tijd, 
(3) het aantal ionen dat de grenslaag binnenkomt is constant in de tijd, 
( 4) de beginsnelheid van de ionen kan verwaarloosd worden, 
(5) de ionen steken de grenslaag botsingsloos over, 
(6) de oversteektijd van de ionen is bij benadering constant, dus onatbankelijk van de 
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fase waarop ze de grenslaag binnenkomen, 
(7) de bijdrage van elektronen aan de totale ruimtelading in de grenslaag kan 

verwaarloosd worden, 
(8) de grenslaag potentiaal wordt gegeven door: 

(3.2) 

met n en A (O:O...:s;I) parameters die hieronder besproken worden en x de loodrechte afstand 
vanaf de elektrode (x=o: overgang sheath-presheath). De grenslaagpotentiaal neemt, bij 
constante t, toe richting plasmaglow en de potentiaal van de plasmaglow is nul 
verondersteld. Uit (3.2) volgt verder dat de minimale grenslaagspanning Vs, min gelijk is 
aan (1-A)Ve. In par. 3.2.2 wordt de waarde van A bepaald m.b.v. een eenvoudig model. De 
constante grenslaagdikte d in aanname (2) moeten we opvatten als een (tijdgemiddelde) 
waarde van de varierende grenslaagdikte. 
Met bovenstaande aannamen is de ion bewegingsvergelijking analytisch opgelost. Indien 
de afwijkingen in energie van de bombarderende ionen klein zijn t.o.v. de gemiddelde 
energie eVe is hieruit de volgende vergelijking voor de ion energie op de electrode af te 
leiden: 

[ 
An~eV ] E ~ e V 1 -- __ e [ sin(OJt

1
) - sin(OJt

0
)] 

e OJ d mi 
(3.3) 

met to en t1 de tijdstippen dat het ion de grenslaag binnenkomt en de electrode bereikt, 
respectievelijk. Hieruit volgt voor de energie dispersie AE: 

[ J

J/2 
eAV 2e V 

AE = E - E . = an e e 
max mm rod mi 

(3.4) 

met a=max I sinrot1 - sinroto I . Met aanname (6) volgt dat de oversteektijd t=t1 -to constant 
is. Dan geldt: a::s2! sin(OJ't/2) I . Wanneer een ion meerdere RF-perioden nodig heeft om de 
grenslaag over te steken ('t>21t/OJ), kunnen we aannemen dat a=2. We zien dat met a=2 en 
n=4/3 vergelijking (3.4) gelijk is aan (3.1 ). 

Wanneer de vrije weglengte van de ionen veel groter is dan de grenslaagdikte (/...., » d) 
geldt n=4/3 (vrije val model) [CHA-80]. Bij hoge druk wordt het transport bepaald door 
de mobiliteit van de ionen. Voor het mobiliteit begrensde model geldt n=S/3 [CHA-80]. 
Uit (3.1) en (3.4) kunnen we de grenslaagdikte d berekenen, door AE en <E> (=eVe) uit 
de energieverdeling van een ion met massa mi te bepalen. 

De parameter A uit (3.2) is bepaald m.b.v. onderstaand modeL Het model gaat uit van een 
bewegende grenslaag zoals beschreven in hoofdstuk 2 en een sinusvormige grenslaagspan
ning Vs(t)=Ve(l +Asinrot). De waarde van A wordt bepaald waarvoor de totale stroom naar 
de elektrode nul is over een periode. 
Het model gaat uit van de volgende aannamen: 
( 1) De elektronen dichtheidsverdeling in de grenslaag en in de tussenlaag tussen glow 

en grenslaag (presheath) kan beschreven worden met een Boltzmann verdeling, 
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(2) De flux van elektronen naar de elektroden wordt bepaald door de instantane waarde 
van de grenslaagspanning V5(t), 

(3) De ionenstroom in de grenslaag is constant in de tijd, 
( 4) De ionen komen de grenslaag binnen met een snelheid bepaald door het 

Bohmcriterium, 
( 6) Secundaire elektronen worden niet meegenomen, 
(5) De ontlading is AC-gekoppeld, waardoor de totale stroom naar beide elektroden nul 

moet zijn over een periode: 
2rr./ro 

JI(V
5
(t))d(t) = 0 (3.5) 

(:0 

De stroom door de grenslaag naar een elektrode met oppervlak A wordt gegeven door 
[MET-86]: 

I(V(t)) = AJ exp(-e Vs(t)J + AJ. (3.6) 
s e k T 1 

e 

De ionen (verzadigings)stroomdichtheid Ji volgt uit het Bohmcriterium samen met de 
voorwaarde van t1uxbehoud op de overgang sheath-presheath en wordt gegeven door: 

(3.7) 

De elektronen (verzadigings)stroomdichtheid Je wordt gegeven door: 

J = - e n vI 4 = - e n ( k T I 2 1t m ) 112 
e ee eBe e (3.8) 

De elektronen stroomdichtheid Je wordt bepaald door de elektronendichtheid ne . Door de 
grenslaagbeweging is ne tijdafhankelijk. Voor ne moeten we de elektronendichtheid nemen 
op de positie van het elektronenfront X5(t). De positie X5(t) wordt bepaald door de 
instantane grenslaagspanning. Uit de Poisson-vergelijking is, bij een gegeven n/x), X5(t) te 
bepalen. Het analytische model om X5(t) te bepalen is uitgewerkt in appendix A en wordt 
ook uitgebreid beschreven door Snijkers [SNI-93]. In dit model wordt een analytische 
uitdrukking voor de grenslaagbeweging xs(t) afgeleid. Uit deze uitdrukking is de 
elektronendichtheid neCxs (t)) op de positie van het elektronenfront te bepalen. Met neCxs (t)) 
bepaald uit het model en V5(t)=Ve(l +Asinwt) is A bepaald door (3.5) numeriek op te 
lassen. De parameter A is de enige vrijheidsgraad die overblijft. In fig. 3.1 is A 
weergegeven als functie van de gemiddelde grenslaagspanning Ve, voor mi=40 amu en 
Te=4 e V. In de figuur is ook A weergegeven, bepaald met de aanname ne(t)=n0=constant. 
Dit is een ondergrens voor A. We zien dat in beide gevallen A snel de waarde 1 bereikt. 
Daarom nemen we A=l in (3.1) en (3.4). De waarde A=1 is een goede benadering voor 
Ve>40 V. Bij A=1 is de minimale grenslaagspanning en de minimale grenslaagdikte nul. 
Het elektronenfront 'raakt' als het ware de elektrode. Verder blijkt dat de minimale 
gemiddelde grenslaagspanning (bij A=O) grater is dan nul. 
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van appendix A (doorgetrokken lijn) met m1=40 amu en Te=4 eV. 

3.3 Capacitieve en resistieve grenslaagmodel 

3.3.1 Capacitieve grenslaagmodel 

Naast de invloed op de energieverdeling op de elektrode, heeft de excitatiefrequentie ook 
invloed op het elektriscbe gedrag van de grenslagen en daarmee ook op de 
plasmapotentiaal. Bij boge frequenties zal de grenslaag zicb vooral capacitief gedragen. Bij 
lage frequenties zal de grenslaag zicb vooral resistief gedragen. Het capacitieve en 
resistieve grenslaagmodel (par. 3.2.4) kunnen gebruikt worden om de gemiddelde waarde 
en de tijdsvariatie van de plasmapotentiaal VP(t) te beschrijven. 
Het capacitieve karakter van grenslagen bij hogere frequenties is al lange tijd bekend 
[GOU-64], maar het model waarin de grenslagen als pure capaciteiten worden bescbouwd 
is als eerste door Koenig en Maissel [KOE-70] toegepast en later ook door andere auteurs 
[COB-72, KOH-85A,B]. 
Het elektrisch vervangingsscbema van een RF-plasma met twee elektroden is weergegeven 
in fig. 3.2. De grenslagen voor de geaarde ( aangegeven met 2) en bekrachtigde elektrode 
(aangegeven met 1) worden vervangen door capaciteiten C2 en C1 , parallel aan de 
weerstanden R2 en R1 • De ruimtelading voor de elektroden wordt weergegeven door de 
elektriscbe lading op de capaciteiten. Deze capaciteiten worden bescbouwd als 
tijdsonafhankelijk. De continue ionen stroom van plasmaglow naar elektroden loopt via de 
weerstanden. De ionen stroom is de geleidingsstroom door de grenslaag. De diodes geven 
de gepulste elektronenstroom weer: de potentiaal VP(t) van bet plasma is altijd boger dan 
de potentiaal van de elektrode en aileen gedurende een korte periode is de spanning nul, 
zodat de elektronenstroom van de glow naar de elektrode de ionen stroom kan 
kompenseren. De impedantie van de glow wordt weergegeven door een weerstand ~· 
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Fig. 3.3 Elektrisch vervangingsschema van een parallelle plaat RF-ontlading met 
twee elektroden. Zie verder tekst. 

In het capacitieve grenslaagmodel gelden de volgende aannamen: (1) R1 en R2 ~ oo , 

(2) ~ ~ 0. De eerste aanname betekent dat de ionen geleidingsstroom verwaarloosd wordt 
t.o.v. de verplaatsingsstroom. Dit betekent ook dat de ionen stroomdichtheid Ji 
verwaarloosd wordt t.o. v. de verplaatsingsstroomdichtheid Jd , ofwel Jd » Ji . De grenslaag 
wordt dus puur capacitief verondersteld. De tweede aanname betekent dat de glow 
equipotentiaal beschouwd wordt. In dit model is de spanning op de bekrachtigde elektrode 

V(t) = Vdc + Vrtsin(wt), (3.5) 

en is de plasmapotentiaal VP(t) gegeven door 

waarbij Vp,rf bepaald wordt door de capac1t1eve spanningsdeling van de sinusvormige 
component van de spanning op de bekrachtigde elektrode. 
Voor V p,rf geldt: 

c 
V = I V (3.7) p,rf C + C rf 

I 2 

Het feit dat het plasma capacitief gekoppeld is, betekent dat de nettostroom naar beide 
elektroden over een RF-periode nul is. Dit betekent dat de plasmapotentiaal iedere periode 
gedurende een korte tijd zowel een keer gelijk moet zijn zijn aan de potentiaal van de 
bekrachtigde elektrode als aan de potentiaal van de aardelektrode (V=O), zodat de 
nettostroom door hel plasma nul is. Dit betekent dat Vp.max =Vrf+V de en Vp,min =0. 
Hieruit volgen de uitdrukkingen: 

(V n + V de) 
V = = <V (t)> = V (3.8) p,dc 2 p t e 

v = cl -cz v 
de C +C rf 

I 2 

Vergelijking (3.8) geeft het verband tussen de tijdgemiddelde 
Vdc. Met (3.9) is (3.8) ook als volgt te schrijven: 
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v = v = cl v = c1 v 
p, de e C + C rl C _ C de 

1 2 1 2 

(3.10) 

Er bestaat dus een lineair verband tussen Ve en V rr (en V de ). Uit dit model volgt een 
lineair verband tussen V re en V de• dat bepaald wordt door de capaciteiten van de grenslagen 
C1 , C2 • Uit (3.9) volgt dat Vctc negatief is als C2 > C1 , nul is als C2 = C1 (gelijke 
oppervlakken van elektroden) en positief is als C2 < C1 • De grootte van de capaciteiten zal 
primair bepaald worden door het relatieve oppervlak [KOE-70] van de bekrachtigde en 
geaarde elektrode dat in contact staat met de plasrnaglow. Met een eenvoudige theorie 
[KOE-70] waarin de grenslagen worden opgevat als capaciteiten is het volgende verband 
afgeleid tussen de gerniddelde spanningen over de grenslagen voor de geaarde en 

bekrachti~: :le(k::dJ;: 
v2 Al 

(3.11) 

met q=4. De verhouding tussen V1 en V2 wordt volgens (3.10) dus uitsluitend bepaald 
door de oppervlakteverhouding. De grootste spanning staat over de grenslaag voor de 
elektrode met het kleinste oppervlak. Coburn en Kay [COB-72] vonden experimenteel een 
lineair verband tussen de grenslaagspanningen met een waarde voor q tussen 0,98 en 1,4 
voor oppervlakken verhoudingen van 0,289 tot 0,092. Het verband tussen de 
grenslaagspanningen is dus lineair en omgekeerd evenredig met de verhouding van de 
oppervlakken, aileen de theoretische waarde van q is te groot. 

Fig. 3.3 
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Tijdsverloop van J>lasmapotentiaal Vpft) en de potentiaal op de bekrachtigde 
elektrode V(t) bij AC- en DC-gekoppelde ontladingen voor verschillende 
geometrieen [KOH-85A]. 
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In fig. 3.3 is het tijdsverloop van de plasmapotentiaal weergegeven bij zowel een AC- als 
een DC-gekoppelde ontlading bij drie verschillende configuraties [KOH-85A]. Bij 
ongelijke elektrodenoppervlakken ontstaat er, bij AC-koppeling, een gelijkspanning Vdc op 
de bekrachtigde elektrode. We zien dat deze gelijkspanning Vdc negatief is bij een kleine 
bekrachtigde elektrode en positief bij een grate bekrachtigde elektrode. Verder zien we 
dat, bij gelijke V(t) de amplitude en de tijdgemiddelde waarde van VP (t) grater zijn bij 
een grate bekrachtigde elektrode. De grootste spanning staat over de grenslaag voor de 
kleinste elektrode. Tijdens dit onderzoek hebben we energieverdelingen gemeten aan de 
geaarde elektrode in bovengenoemde asymmetrische configuraties (zie hoofdstuk 4 ). 

In het bovenstaande model worden de grenslagen gerepresenteerd door constante 
capaciteiten, maar wordt geen aandacht besteed aan het tijdafhankelijke gedrag van deze 
capaciteiten. De capaciteiten zijn nl. tijdafhankelijk door de grenslaagbeweging. Raizer en 
Schneider [RAI-92] hebben recentelijk bestudeerd wat dit betekent voor de 
grenslaagdikten, de grenslaagspanningen en de stroom door de grenslaag. De 
grenslaagspanningen en de stroom zijn aileen zuiver harmonisch in een symmetrische 
ontlading (A1=A2) omdat de equivalente capaciteit van de twee grenslagen Ceq: 

constant is in de tijd doordat de sam van grenslaagdiktes d/t) en dit) constant is in de 
tijd. Uit de voorwaarde dat de totale lading in de grenslagen behouden blijft volgt, met 
A1=A2 nl. dat d/t) + d2(t) =constant. Wanneer A1:;eA2 varieert de waarde van Ceq gedurende 
een RF-periode en deze niet-linearitiet leidt tot niet-harmonisch gedrag van de 
grenslaagbeweging, de grenslaagspanningen en de stroom. 
Met het volgende vereenvoudigde model van een capacitief gekoppelde ontlading is een 
stelsel van vergelijkingen afgeleid waaruit de beweging van de grenslagen d1(t) en d2(t), de 
grenslaagspanningen V1(t) en V2(t) en de stroom I zijn af te leiden. In fig. 3.4 is de 
potentiaal- en ladingsverdeling weergegeven op twee momenten tijdens een RF-periode: 
links als het plasma de kleine elektrodc nadert en rechts als het de grate elektrode nadert. 

Fig.3.4 
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Schema van het elektrisch circuit van de RF-ontlading met blokkeer 
capaciteit C en elektrodenoppervlakken A1 en A2 (A 1:;tA2): potentiaal- en 
ladingsverdeling in het circuit. Links de verdelingen op het moment dat het 
plasma de kleine elektrode nadert en reclus de grate elektrode. VP is de 
plasmapotentiaal [RAI-92}. 
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In het model gelden de volgende aannamen: 
(1) de verplaatsingsstroom wordt verwaarloosd t.o.v. de geleidingsstroom, 
(2) het plasma is een perfecte geleider, zodat er geen spanning staat over het plasma, 
(3) de ionendichtheden n1 en n2 zijn constant in de grenslaag. Het verband tussen n1 en 

n2 wordt gegeven door de verhouding van de stroomdichtheden op de elektrode, die 
gegeven wordt door 1/12 =(A/A,)P, met p een constante. De stroomdichtheid 
wordt, bij een grenslaagspanning V, gegeven door [LIE-89] 

_ ( 500 2eA.+J
112 

V
312 

1- E ----- --
o 2431t m. d 512 

I I 

(3.12) 

Uit de Poisson-vergelijking volgt, met n1 en n2 constant: 

(3.13) 

Uit de voorwaarde dat de totale lading in de twee grenslagen behouden moet blijven volgt: 

(3.14) 

Hierin zijn d1,max en d2,max de maximale grenslaagdikten. Uit (3.13), (3.14) en aanname (3) 
volgt n/n2 = (A/ A,)P-'12

• 

De grootte van de totale elektrische lading die op de kleine elektrode terechtkomt 
(waardoor Vdc ontstaat) is gelijk aan Q0• Een deel hiervan nl. en1d1(t)A1 bevindt zich op de 
kleine elektrode, de rest op de rechter plaat van de blokkeer capaciteit C. De potentiaal op 
de linker plaat van C is gelijk aan de instantane spanning van de generator V a sinmt. Er 
geldt nu: 

(3.15) 

Wanneer de potentiaal gelijk is aan Va is alle lading geconcentreerd voor de grote 
elektrode (d1=0); wanneer de potentiaal gelijk is aan -Va bevindt alle lading zich voor de 
kleine elektrode ( d2=0). Hieruit volgt: 

(3.16) 

Uit (3.13)-(3.16) kan d,(t) en d2(t) berekend worden. Met (3.13) kunnen V1(t) en Vit) 
berekend worden uit d,(t) en d2(t) en de stroom wordt gegeven door I= -en, A, d(d1(t))/dt = 
en2A2d(dit))/dt. 
In fig. 3.5 is zijn de berekende waarden van d,(t), dit), V,(t), Vit) en I weergegeven, 
waarbij de volgende set parameters gebruikt is: 
p=1, Va=300 V, A1=1001t cm2

, A/A2=1/5, n1=5,6·108 cm-3 en C=500 pF. 
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Tijdajhankelijk gedrag van grenslaagdikten, grenslaagspanningen en stroom 
in een asymmetrische ontlading met blokkeer capaciteit C. Links: spanning 
van RF-generator Vg (doorgetrokken lijn), spanning op de kleine elektrode 
- /V1 /+ V2 (gestippeld) en de stroom I (onderbroken lijn). Rechts: grenslaag
dikten dlt) en dit) en de grenslaagspanningen Vlt) en Vit) {RAI-92]. 

Uit fig. 3.5 volgt dat de plasmapotentiaal ( =Vit) ) duidelijk niet sinusvormig is. De 
spanning over de grenslaag voor de geaarde elektrode is daardoor ook niet sinusvormig en 
de gemiddelde grenslaagspanning is kleiner dan Y2V2.max 

De spanning over de andere grenslaag is gelijk aan de spanning op de elektrode minus de 
plasmapotentiaal V2 , en wijkt niet veel af van sinusvormig indien V2 klein is t.o.v. de 
spanning op de kleine elektrode. 
Uit dit model blijkt dus dat de plasmapotentiaal niet sinusvormig is door het 
tijdafhankelijke gedrag van de grenslagen bij een asymetrische capacitief gekoppelde 
ontlading. 

3.3.2 Resitieve grenslaagmodel 

In het geval dat Jd ::;; I; is het resistieve grenslaagmodel van toepassing. In dit model 
gelden de volgende aannamen: (1) llwC1 en llwC2~ oo, (2) Rr~ 0. De grenslagen 
worden dus beschouwd als pure weerstanden. Het plasma zal de potentiaal op de elektrode 
dus instantaan kunnen volgen, maar zal altijd groter zijn dan de potentiaal van de 
elektroden. De plasmapotentiaal VP(t) wordt gegeven door 

VpCt) = Vrrsin(wt) + Vdc + Vr 
vr(t) = vr 

als (Vrrsin(wt) + Vdc) > 0 
als (Vrrsin(wt) + Vdc)::;; 0 
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Er blijft altijd een minimale spanning Vr over de grenslaag staan. Voor Vr, de floating 

potentiaal, geld~B[~HA-8(0]:m. J 
V = e In 1 (3.18) 

f 2e 2,3 me 

De tijdgemiddelde plasmapotentiaal <Vr(t)>1 wordt gevonden door (3.17) te integreren 
over een periode: 

!t-¢1 

<V(t) > = Vr+-
1
-Jcvrrsin(rot) +Vdc)d(rot) 

p 21t 

"' 

(3.19) 

waarbij q> volgt uit Vrr sin($)+ V de =0. Uit (3.19) volgt: 

<VP(t) > = Vr+ 
2

1
1t[2Vrrcos(arcsin(Vdc/Vrr)) -Vdc(1t-2arcsin(VdJVrr)l (3.20) 

De waarde van <VP (t)>t is bij dezelfde Vrr• Vdc en Vr kleiner dan Vp,dc uit (3.6). Bij het 
capacitieve grenslaagmodel is de variatie van de plasmapotentiaal sinusvormig terwijl bij 
het resistieve grenslaagmodel de variatie sterk afwijkt van de sinusvorm. Uit modellen van 
Vallinga [VAL-88] en Metze et al. [MET-86] blijkt dat bij lage frequenties de 
plasmapotentiaal sterk afwijkt van sinusvormig en dat de minimale spanning (ongeveer) 
gelijk is aan V r . 

3.3.3 Geldigheid van capacitieve/resistieve grenslaagmodel 

De verhouding tussen ionen stroomdichtheid Ji en verplaatsingsstroomdichtheid Jd is een 
belangrijke maat voor het gebruik van het capacitieve (of resistieve) grenslaagmodel. Het 
capacitieve grenslaagmodel is geldig indien Jd » Ji . De ionen stroomdichtheid Ji in de 
grenslaag is constant en gelijk aan eni(x)vi(x). Uit het Bohmcriterium volgt dat de snelheid 
van de ionen op de overgang presheath-sheath gelijk is vi = (k8 Te /mi )112

• De 
ionendichtheid op deze overgang is gelijk aan 0,6 n0 , met n0 de dichtheid in de glow. De 
ionen stroomdichtheid in de grenslaag kan dus geschreven worden als 

_ ~BTe J. - 0,6e n0 --
1 m. 

I 

(3.21) 

Deze vergelijking kan met behulp van de Poisson vergelijking omgeschreven worden naar 
een vergelijking in de grenslaagspanning Ve en de grenslaagdikte [R00-91]: 

4 Jfv 3/2 

J. = ~ 2e _e_ 
1 9 m. d 2 

I 

(3.22) 

Dit is de Child-Langmuir vergelijking voor een botsingsloze ruimtelading-begrensde 
ionenstroom [CHA-80, R00-91]. Onder botsings-gedomineerde condities wordt het 
transport van positieve ionen in de grenslaag bepaald door de driftsnelheid. Voor Ji geldt 
dan de Child-Langmuir vergelijking voor mobiliteit begrensde stroom [CHA-80]: 

2 
9E 0 !J Ve 

J.= -
I d 3 

(3.23) 

Voor de verplaatsingsstroomdichtheid Jd kunnen we de volgende vergelijking afleiden. 
De capaciteit tussen twee oppervlakken van gelijke grootte A op onderlinge afstand d 
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wordt gegeven door 

A 
C = £ 0 -

d 

De onderlinge afstand d wordt bepaald door (3.22). Invullen in (3.24) geeft: 

C = ~ mi £o2 A J.l/2 V -3/4 ( J

l/4 

2 2 e I e 

Met de aanname dat C tijdsonafhankelijk is, volgt voor Jd: 

C dV/t) C 
Jd = - = - w V cos(wt) 

A dt A e 

(3.24) 

(3.25) 

(3.26) 

De tijdsgemiddelde waarde van Jd is gelijk aan (2/rc)CwV/A. Voor de verhouding tussen Jd 
en Ji geldt nu in een botsingsloze grenslaag: 

J d = K V 114 J -v2 T 0 e i 
(3.27) 

I 

waarbij de constante K0 gelijk is aan (3rcw/4)(mi £0
2/2e)112

• Uit (3.27) volgt dat de 
verhouding (Jd /Ji ) toeneemt bij grotere grenslaagspanningen ve en kleinere 
geleidingsstroomdichtheden Ji . 
Voor een botsingsbeheerste grenslaag wordt d gegeven door (3.23). Invullen van d bepaald 
uit (3.23) in (3.24) is eenvoudig af te leiden dat de verhouding Jd /Ji wordt gegeven door: 

J 
~ = K

1 
Ve113 Ji-213 (3.28) 

Ji 

waarbij de constante K 1 gelijk is aan (rcw/3)(3£o2 fl..t) 113
• Ook nu zien we dat de verhouding 

(Jd /Ji ) toeneemt bij grotere grenslaagspanningen ve en kleinere geleidingsstroomdicht
heden Ji. 

Bij de volgende (typische) plasmaparameters flo =1016 m-3 
, Te =4 eV en mi =40 amu 

(Argon) volgt uit (3.21) Ji =3 Nm2
• 

Uit (3.27) volgt dan voor de verhouding Jd /Ji een waarde van 20 bij een spanning V e van 
50 V. Dit is de minimale waarde voor de verhouding Jd/Ji. Deze verhouding neemt toe bij 
een kleinere dichtheid 1\1 , een kleinere elektronen-temperatuur Te en/of een grotere 
gemiddelde grenslaagspanning v e • 

Uit dit rekenvoorbeeld volgt dus dat Jd bij 13,56 MHz (veel) groter is dan Ji . Aan de 
voorwaarde van het resistieve grenslaagmodel wordt bij deze parameters dus niet voldaan. 

3.3 Invloed van botsingen op de energieverdelingen 

In de vorige paragraaf hebben we gezien dat ionen die de grenslaag botsingsloos 
oversteken en karakteristieke zadelstructuur gcven. Door ion-neutraal botsingen in de 
grenslaag verliezen de ionen energie en bereiken de elektrode met een kleinere energie. 
Deze gebotste ionen zien we in de energieverdelingen terug voor de zadelstructuur. 
Een belangrijke parameter voor het botsingsgedrag is de verhouding tussen de vrije 
weglengte van de ionen A+ en de grenslaagdikte d. In het geval dat A+ « d ondergaan de 
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ionen vele botsingen en ontstaat een volledig-ontwikkelde energieverdeling. Van een 
volledig-ontwikkelde energieverdeling is sprake wanneer de verdeling niet meer verandert 
door extra botsingen. In het geval dat A+ "" d zijn er nog voldoende ionen die de elektrode 
bereiken zonder te botsen, waardoor de zadelstructuur nog herkenbaar is [MAN-91]. 
De vrije weglengte A voor een bewegend deeltje in een stilstaand achtergrondgas is 
atbankelijk van de gasdruk. Voor een botsingscross-sectie cr en een deeltjesdichtheid n, is 
A gegeven door 

A= 1/(crn). (3.29) 

De kans P dat een deeltje botst in het interval x, x+dx wordt gegeven door [MAC-64]: 

P(x) = (liA) exp(-x!A)dx. (3.30) 

Uit (3.30) is af te leiden hoe groat de kans is dat een deeltje een grenslaag met dikte d 
oversteekt zonder te botsen. Deze kans is gelijk aan exp( -d/A). 
De to tale cross-sec tie cr voor Ar/ Ar+ botsingen ligt tussen 40 en 80 ·10-20 m2 [ROB-79, 
KRA-59]. Deze cross-sectie is energieafhankelijk en neemt met ongeveer een factor 2 af 
als de botsingsenergie toeneemt van ""25 eV tot ""400 eV [MAC-64]. 
Bij een totale botsingscross-sectie cr van 40·10-20 m2

, een plasmadruk van 10 mTorr en 
een grenslaagdikte van 5 mm volgt met (3.30) dat 49% van de deeltjes de grenslaag 
botsingsloos oversteken. Dus ongeveer de helft van de deeltjes botst nog bij deze druk. 
Botsingsprocessen spelen dus ook bij lage plasmadruk nog een belangrijke rol. 

We kunnen elastische en inelastische botsingsprocessen onderscheiden. 
Bij elastische botsingen tussen ion en neutraal wordt het ion over een bepaalde hoek 
verstrooid. Het aantal deeltjes dat niet loodrecht op de elektrode botst neemt toe. De 
resulterende energieverdeling op de elektrode geeft een vlakke voorflank zonder pieken. 
Dit blijkt uit Monte-Carlo simulaties van Snijkers [SNI-93], Thompson et al. [TH088] en 
van May et al. [MA Y-92]. Bij deze Monte-Carlo berekeningen worden de banen van ionen 
door de grenslaag gevolgd in een opgelegd (tijdsafhankelijk) elektrisch veld, waarbij 
botsingen van de ionen (via verschillende botsingsprocessen) met het achtergrondgas 
worden meegenomen. Met deze Monte-Carlo berekeningen kan de energie en de hoek 
waaronder het botst van het ion berekend worden en wanneer men en voldoende aantal 
ionen volgt kan de energie- en hoekverdeling op de elektrode berekend worden. Deze 
simulaties geven inzicht in de invloed van de botsingsprocessen op de energieverdeling op 
de elektrode en dienen om de gemeten energieverdelingen te kunnen interpreteren. 
Thompson et a!. [TH0-88] hebben aangetoond dat elastische botsingen goed benaderd 
kunnen worden door harde-bollen botsingen_ 
Fig. 3.6 toont met Monte-Carlo berekeningen gesimuleerde ionenenergieverdelingen van 
Snijkers [SNI-93], waarbij aileen impuls-overdracht is meegenomen, uitgaande van harde 
bollen botsingen. Links is de karakteristieke zadelstructuur nog te herkennen met daarvoor 
een aflopende flank. Bij een kleinere verhouding A+ /d (grotere botsingskans) is het zadel 
niet meer herkenbaar. 

24 



3000 

~ 
2000 

1000 

5000 

4000 

3000 
w 

2000 

1000 

0 

0 50 

Fig. 3.6 

750 

500 

250 

100 150 200 250 300 350 

energie (eV) energie (eV) 

Gesimuleerde lEV-en, uitgaande van een model met aileen elastische harde 
bollen botsingen bij f..+ ld=0,643 (links) en 0,129 ( rechts). Overige 
parameters: Argon, n0=51 015 m-3

, V,( t)=300(1 +sinrot), frequentie = 13,56 
MHz [SNI-93]. 

Een ander bol~ingsproces is ladingsruil. Daarbij vindt ladingsoverdracht plaats tussen een 
energetisch ion en ecn neutraal. Het ion wordt een energetisch neutraal en een nieuw ion 
wordt gecreeerd met thermische snelheid. Dit nieuw gevormde ion wordt in de grenslaag 
periodiek versneld t.g.v. het E-veld, totdat bet de elektrode bereikt. De energie die het 
uiteindelijk heeft is afhankelijk van de positie xi en fase OJ~ van de laatste botsing [MAN 
91]. 

0 50 

Fig. 3.7 

4000 

3000 

2000 

1000 

0 
0 

100 150 200 250 300 350 50 100 150 200 250 

energie (eV) 
energie (eV) 

Gesimuleerde !EV-en met alleen ladingsruil-botsingen bij A.+ ld=0,643 
(links) en 0,129 (rechts). Parameters als bij fig. 3.6 [SNI-93]. 

25 

300 350 



We onderscheiden symmetrische (of resonante) (A++A -t A+A+) en asymmetrische 
ladingsruil (A+ +B -t A+B+), waarbij de cross-sec tie voor symmetrische ladingsruil enkele 
malen groter is [MAC-64]. De energieverdeling t.g.v. ladingsruil vertoont een gepiekte 
structuur, wat experimenteel ook is aangetoond door Wild en Koidl [WIL-91]. Fig. 3.7 
toont gesimuleerde energieverdelingen bij 2 verschillende verhoudingen 'A+ /d van Snijkers, 
waarbij alleen ladingsruil-botsingen zijn meegenomen. De plasmaparameters zijn hetzelfde 
als in fig 3.6. 

Deze gepiekte structuur is karakteristiek voor ladingsruil botsingen en ontstaat doordat het 
nieuw gevormde ion nagenoeg met snelheid nul begint en door de RF-component van de 
grenslaagspannning afwisselend versneld wordt. 

Bij inelastische botsingen blijft de totale kinetische energie van de botsende deeltjes niet 
behouden. Een deel van de kinetische energie wordt gebruikt voor excitatie, dissociatie of 
ionisatie. Bij een inelastische botsing kan een nieuw ion gevormd worden, b.v. door 
dissociatie van een ion. 
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Hoofdstuk 4 Opstelling en diagnostieken 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de experimentele opstelling beschreven waarmee de ionen 
energieverdelingen bepaald zijn. De experimenten die in dit verslag gepresenteerd worden 
zijn verricht aan een eenplaks-etsreactor, ontworpen in de groep EPG. Het RF-plasma 
wordt opgewekt in een resonante microgolf-trilholte (cavity). Bij deze configuratie wordt 
het plasma volledig opgesloten door de elektroden. Met microgolftechnieken is het 
mogelijk om elektronen- en negatieve ionendichtheden te meten. In het verleden is de 
etsreactor gebruikt voor metingen van radicaal dichtheden [BIS-87 A] en van elektronen
en negatieve ionendichtheden in CF4, CHF3, C2F6 en C4F8-plasma's [JAU-89, HAV-91]. 
Een bijkomend voordeel van de trilholte is de goed gedefinieerde grootte van de 
oppervlakken die in contact staan met het plasma. 

De meetopstelling is aangepast om massa-opgeloste energieverdelingen van ionen te 
kunnen bepalen. Tijdens dit onderzoek zijn massa-opgeloste ionen energieverdelingen 
bepaald op de geaarde elektrode in twee asymmetrische configuraties. In de normale 
configuratie, die algemeen gebruikt wordt bij RF-plasma opwekking in een paralelle plaat 
configuratie, is het oppervlak van de geaarde elektrode groter dan de bekrachtigde 
elektrode. In de inverse configuratie is de oppervlakte-verhouding ge'inverteerd: het 
oppervlak van de geaarde elektrode is kleiner dan van de bekrachtigde elektrode. 
In het verleden zijn energieverdelingen gemeten van ionen uit Argon [RUT-91, CLE-92] 
en CF4 plasma's [HOP-91] op de grote geaarde elektrode (normale configuratie). De 
werking van vrijwel ieder onderdeel in de opstelling is gedurende die metingen 
geoptimaliseerd. De verschillende onderdelen van de opstelling worden kort beschreven. 
Voor een uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar de genoemde verslagen van Rutten 
[RUT-91], VanCleef [CLE-92] en Hoppenbrouwers [HOP-91]. 
Nieuw zijn metingen van lEV-en aan de kleine geaarde elektrode (inverse configuratie) die 
in dit verslag gepresenteerd worden. De aanpassingen in de meetopstelling met de inverse 
cavity in vergelijking met de normale cavity worden daarom duidelijk aangegeven. Alle 
metingen zijn uitgevoerd aan een AC-gekoppeld plasma. 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de meetopstelling. Daarna worden de 
belangrijkste onderdelen apart beschreven. 

4.2 Algemene beschrijving meetopstelling 

De opstelling is schematisch weergegeven in fig. 4.1. De figuur is een dwarsdoorsnede in 
de lengterichting. De meetopstelling bestaat uit twee vacutimkamers: een reactorkamer en 
een detectiekamer. Het RF-plasma wordt opgewekt in de microgolftrilholte tussen de RF
elektrode en de geaarde elektrode. Het plasma wordt volledig opgesloten door de 
elektroden, waardoor de grootten van de oppervlakken die in contact staan met het plasma 
goed gedefinieerd zijn. De kleinste elektrode heeft een diameter van 12,5 em, de 
binnendiameter van de trilholte is 17,5 em en elektrode afstand is 2 em. De RF-elektrode 
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is via een L-type aanpassingsnetwerk verbonden met de RF-generator (Hewlett Packard 
8116A). De geleverde spanning van de RF-generator (ingesteld op 13,56 MHz) wordt 
versterkt door een vemwgensversterker (ENI 3100 LA), die een vermogen van 0 tot 100 
Watt kan leveren. Tussen generator en aanpassingsnetwerk bevindt zich een 

Fig. 4.1 
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Schematische weergave van de meetopstelling met (a) reactorkamer, (b) 
pomp, (c) (vacuiim)balg, (d) RF generator, (e) aanpassingsnetwerk, (f) RF 
elektrode, (g) geaarde elektrode, (h) plasma cavity, (i) bemonsteringsgat, (j) 
detectie kamer, (k) pomp, (l) ionen lens, (m) quadrupool massa selector, (n) 
energie selector, (o) uittreespleet, (p) channeltron. 
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vermogensmeter (Bird 4410) om het voorwaartse en gereflecteerde vermogen te meten. 
Het aanpassingsnetwerk wordt zo ingesteld dat het gereflecteerde vermogen minimaal is. 
Tijdens metingen is het gereflecteerde vermogen < 0,05% van het geleverde vermogen. De 
RF- en DC-spanningen worden gemeten met een probe (Tektronix P6007, verzwak
kingsfactor 100) en een oscilloscoop (Hewlett Packard 41111). De reactorkamer wordt 
gepompt door een rootspomp (Pfeiffer WKP 250SP) in serie met een voorpomp (Pfeiffer 
DUO 030A). Door een instelbaar diafragma in de pompleiding is de druk in de 
reactorkamer regelbaar. Het gas (Ar, CF4 of N2 ) wordt via kleine openingen in de 
bekrachtigde elektrode toegevoerd naar de plasmaruimte met variabele flow. De flow kan 
worden ingesteld van 1 tot 100 seem m.b.v. een flowcontroller (Tylan FC 260). In de 
grootste elektrode bevinden zich kleine openingen waardoor het gas uit de cavity kan 
stromen en waardoor men met het blote oog naar het plasma kan kijken. 

In de geaarde elektrode bevindt zich een molybdeen plaatje (diameter 2,5 em) met een 
bemonsteringsgat van 40 11111. De ionen komen via deze kleine opening uit het plasma en 
worden vervolgens op massa en energie geselecteerd m.b.v. een quadrupool (stuureenheid 
Balzers QMH 511, staveneenheid Balzers QMA 150) en een energieselector (zelfbouw), 
respectievelijk. De druk in de detectiekamer moet lager zijn 5 ·10-6 Torr, zodat de ion en 
botsingsloos hun baan van bemonsteringsgat via quadrupool en energieselector naar het 
channeltron (Philips XL 812) kunnen doorlopen. De druk moet dus veel lager zijn dan in 
de plasmaruimte (5-200 mTorr). De detectiekamer wordt daarom differentieel gepompt 
door een turbopomp (Pfeiffer TPH 170) in serie met een voorpomp (Edwards ED 75). De 
einddruk die bereikt kan worden is 1·10-7 Torr. De druk is tijdens metingen <10-6 Torr en 
voldoende laag om aan bovenstaande voorwaarde te voldoen. De druk in de reactorkamer 
wordt gemeten m.b.v. een baratron-drukmeter (MKS 370 HS-10) en in de detectiekamer 
m.b.v. Pirani-drukmeter (Balzers TPR 010) en een Penning-eel (Balzers IKR 020). 

Direct achter de geaarde elektrode bevindt zich een ionenlens (zelfbouw). De ionenbundel 
wordt door de ionenlens parallel afgebeeld t.o.v. de quadrupool-as. Bovendien worden de 
ionen door de spanning op ionenlens, quadrupool en energieselector (zie par. 4.4) te 
varieren, versneld of vertraagd tot een vaste doorloopenergie Ed. Alle gedetecteerde ionen 
doorlopen de quadrupool en de energieselector met dezelfde kinetische energie, zodat de 
transmissie door de quadrupool en energieselector voor alle gedetecteerde ionen gelijk 
blijft. Dit wordt gedaan door de referentiespanning op de as van het systeem Vas aan te 
passen tijdens een energicscan. De spanningen op de quadrupool staven en op de platen 
van de energieselector varieren daardoor ook, maar het elektrische veld in de quadrupool 
en de energieselector blijven constant. 

Door de geometric en de spanning op de ionenlens worden aileen ionen die binnen een 
hoek van 4° t.o.v. de normaal van het oppervlak invallen op de ingang van de quadrupool 
afgebeeld. De ionen worden door de quadrupool op massa geselecteerd (massabereik 0-300 
amu) en vervolgens in de energieselector op energie. De geselecteerde ionen komen via 
een spleet uit de energieselector en worden gedetecteerd door het channeltron. Een ion dat 
op het oppervlak van het channeltron terechtkomt veroorzaakt een stroompulsje in het 
channeltron. Dcze stroompulsjes worden apart geteld en opgeslagen in een computer. 

Er zijn metingen verricht met twee verschillende elektrodenconfiguraties. De normale 
configuratie heeft een grote geaarde elektrode en een drie keer kleinere bekrachtigde 
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elektrode. In de inverse configuratie is deze verhouding van elektroden oppervlakken 
omgekeerd. In hoofstuk 3 is reeds uitgelegd wat dit betekent voor de spanning over de 
grenslaag voor de geaarde elektrode en de energie waarmee de ionen de elektrode 
bereiken. Bij het inbouwen van de inverse configuratie is ook het channeltron vervangen. 

4.3 Nadere beschrijving onderdelen 

4.3.1 Normale en inverse configuratie 

In fig. 4.2 is het verschil tussen de normale en de inverse configuratie aangegeven. In 
beide gevallen komen de ionen in de detectiekamer door het bemonsteringsgat in de 
geaarde elektrode. Hct plasma ontstaat tussen de twee elektroden. Bij de normale 
configuratie is de grote elektrode geaard en de kleine elektrode bekrachtigd. Bij de inverse 
configuratie zijn de afmetingen van de elektroden gelijk maar is de grate elektrode 
bekrachtigd. Wat dit betekent voor de plasmapotentiaal Vr(t) (= potentiaal over de 
grenslaag voor de geaarde elektrode) is in hoofdstuk 3 uitgelegd (zie bv. fig. 3.6). 
In de inverse configuratie wordt de geaarde elektrode gebombardeerd door hoog
energetische ionen en in de normale configuratie door laag-energetische ionen. 

Fig. 4.2 

\,/ 

plasma 

13,56 MHz 

Schematische wen·gave van de nonnale (links) en inverse configuratie 
(rechts). De gemeten ionen komen uit het bemonsteringsgat. 

Bij de nom1ale configuratie is de bekrachtigde elektrode watergekoeld via een gesloten 
ringleiding om verhitting t.g.v. het bombardement van hoog-energetische ionen te 
vermijden. Om te voorkomen dat er een plasma ontstaat tussen de bekrachtigde elektrode 
en de reactorwand bevindt zich onder de bekrachtigde elektrode een ronde perspex schijf. 
Deze schijf vormt een capaciteit naar aarde toe. De bekrachtigde elektrode en het 
aanpassingsnetwerk zijn via een kabel met elkaar verbonden aangezien het ruimtelijk niet 
mogelijk is om ze direct op elkaar aan te sluiten. Deze kabel is gedeeltelijk coaxiaal. Het 
laatste deel van de kabel (± 15 em) is een dun draadje (met een bepaalde inductie en 
capaciteit). De spanningen zijn gemeten m.b.v. een probe op het uiteinde van deze 
(vermogensvoerende) draad op een afstand van ± 15 em van de elektrode. In appendix B 
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wordt uitgelegd wat dit betekent voor de waarden van de gemeten RF-spanningen. 

Voor de ontwerptekening van de inverse cavity wordt verwezen naar het verslag van 
Hoppenbrouwers [HOP-91]. Hieronder worden enkele praktische punten van de inverse 
configuratie genoemd. 
Beide elektroden zijn watergekoeld via gesloten ringleidingen in de elektroden. Om te 
voorkomen dat er een plasma ontstaat tussen RF-elektrode en reactorwand is de RF
elektrode afgeschermd. Tussen deze afscherming en de elektrode bevindt zich een 
isolatielaag van ertelyt. Deze afscherming vormt echter een aanzienlijke capaciteit naar 
aarde, parallel aan de plasma impedantie. Ook bij de inverse configuratie is het 
aanpassingsnet-werk niet direct op de RF-elektrode aangesloten, maar via een coaxiale 
kabel verbonden. De spanning op de elektrode wordt niet gemeten op de 
vermogensvoerende draad maar op het uiteinde van een aparte coaxiale kabel (tussen RF
elektrode en meetprobe: zie appendix B) op een afstand van ±40 em. 

De reactor en meet- en regelapparatuur zijn elektrisch verbonden via coaxiale kabels 
(BNC-type) De gebruikte connectoren zijn N-type BNC-connectoren. Dit om zeker te zijn 
van betrouwbare, goed op elkaar aangepaste verbindingen. 

4.3.2 Aanpassingsnetwerk 

Het doel van het aanpassingsnetwerk is om de variabele impedantie van de ontlading en 
reactor aan te passen aan een vaste kabel impedantie. In onaangepaste systemen kunnen 
als gevolg van reflecties grote reactieve stromen voorkomen die niet bijdragen tot de netto 
vermogensoverdracht. Bij het gebruik van 13,56 MHz vormen connectoren, afschermingen 
en verbindingskabels parasitaire impedanties met waarden die niet verwaarloosd kunnen 
worden. In appendix B worden de parasitaire impedanties die in de meetopstelling 
voorkomen besproken en wordt verder gekeken naar de problemen die daardoor optreden 
bij het meten van RF-spanningen. De generator en het aanpassingsnetwerk zijn verbonden 
via een coaxiale kabel. Dit geldt ook voor de RF-elektrode en het aanpassingsnetwerk. 
Wanneer een uitgangsimpedantie Zz = R2 +jX2 verbonden wordt met een generator met een 
inwendige impedantie Z1 = R1 +jX1 dan is eenvoudig af te leiden dat er sprake is van 
maximale vermogensdissipatie in Zz als Zz gelijk is aan de complex geconjugeerde van Z1, 

ofwel R1 = R2 en X,= -X2 • De ingangsimpedantie van de generator is 50 n, evenals de 
karakteristieke impedantie van de gebruikte coaxiale kabels. 
Een L-type aanpassingsnetwerk, zoals weergegeven in fig. 4.3, bestaat uit twee variabele 
capaciteiten C1 en C2 en een spoel met vaste inductie L. 

Ct 

Fig. 4.3 Elektrisch scherna van een L-type aanpassingsnetwerk. 
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Het aanpassingsnetwerk is verbonden met ~ =R+jX, de totale impedantie achter het 
aanpassingsnetwerk Dit is de impedantie van de ontlading en van de parasitaire 
impedanties die optreden in het elektrisch circuit achter het aanpassingsnetwerk. De 
impedantie van de ontlading is afhankelijk van het gas, de druk en het vermogen. Met 
behulp van het aanpassingsnetwerk kan nu deze complexe impedantie aangepast worden 
aan de reele impedantie van de kabel R0 • Dit is het geval indien wordt voldaan aan de 
volgende twee vergelijkingen: 

(4.1) 

(4.2) 

De capaciteiten C1 en C2 kunnen zo ingesteld worden zodat aan (4.1) en (4.2) voldaan is. 
Het gereflecteerd vermogen is dan gelijk aan nul en de amplitude van de RF-spanning is 
constant over de totale lengte van de coaxiale kabel tussen generator en 
aanpassingsnetwerk [JOH-50]. 

4.3.2 Bemonsteringsgat 

In de geaarde elektrode bevindt zich een molybdeen plaatje met een kleine 
bemonsteringsgat met een diameter D van 40 J.lm. Deze diameter D moet voldoen aan de 
voorwaarde D < A.i [TH0-86, DRA-68], zodat het bemonsteringsgat geen storende invloed 
heeft op het plasma. Er treedt dan geen drukval op direct voor het bemonsteringsgat en het 
drukverschil tussen reactorkamer en detectiekamer blijft in stand. Een typische waarde 
voor A.i voor onze experimenten is 0.1 tot 1 mm zodat aan bovengenoemde voorwaarde 
wordt voldaan.Molybdeen (Md) heeft als voordeel dat het nauwelijks elektrisch oplaadt, 
zodat er geen elektrische stoorvelden optreden rand het bemonsteringsgat. 
Het gat is regelmatig schoongemaakt m.b.v een ultrasoon trilbad. Alle experimenten zijn 
uitgevoerd met hetzelfde molybdeen plaatje. 

4.3.3 Ionenlens 

De ionenlens is een belangrijk onderdeel in de meetopstelling. De taak van de ionenlens is 
tweeledig, nl. het parallel afbeelden (t.o.v. de quadrupool-as) van de ionenbundel uit het 
plasma op de ingang van de quadrupool plus het vertragen of versnellen van de ionen tot 
een vaste kinetische doorloopenergie (Ed ). In par. 4.4, waarin het meetprincipe wordt 
beschreven, wordt uitgelegd waarom alle ionen tot dezelfde kinetische energie versneld of 
vertraagd worden. 
Voor de twee configuraties zijn in het verleden twee verschillende cylindrische 
ionenlenzen ontworpen [HOP-91]. De reden hiervoor is dat de inwendige diameter d van 
de cylindrische ionenlens van de inverse configuratie grater moest zijn, omdat de geaarde 
elektrode dikker is om de koelleiding in de elektrode te kunnen herbergen (zie fig. 4.4 ). 
Voor de normale configuratie geldt d=14 mm en voor de inverse configuratie geldt d=20 
mm. Voor het antwerp van de lenzen is gebruik gemaakt van het computer-programma 
SIMION, waarmee banen van geladen deeltjes door elektrische velden berekend kunnen 
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worden. Voor de normale configuratie is een ionenlens ontworpen die een bundel ionen 
met een kinetische energie &:in tussen 0 en 100 e V parallel afbeeld op de in gang van de 
quadrupool [HOP-91]. 
Voor de inverse configuratie, waar de energie van de bombarderende ionen hoger is, is 
een lens ontworpen die werkt voor ionen met o::;E._in ::;500 e V [HOP-91]. 
Door de spanning op de lens ontstaat een E-veld wat de ionenbundel uit het plasma 
parallel afbeeld op de ingang van de quadrupool. 
Het verband tussen de referentiespanning van het systeem Vas (=(Ekijq)-(E)q)) en Viens is 
lineair: 

Viens = a ·Vas + b (4.3) 

De coefficienten a en b zijn bepaald m.b.v. SIMION [HOP-91]. 

4.3.4 Massaselectie 

De ionen worden op massa geselecteerd m.b.v. een elektrische quadrupool. De quadrupool 
bestaat uit 4 parallelle ronde staven, zoals weergegeven in fig. 4.4. 
De spanningen op de staven zijn gelijk aan: 

V1,3 = (U+Vcosrot) en V2,4 = -(U+Vcoswt) (4.4) 

v 

Feldachse 

Fig.4.4 

- (U+V cos wtt + (U+V cos wtt 

Schemntische weergave van de quadrupool met links een lengtedoorsnede 
en rechts een dwarsdoorsnede [DA W-76]. 

De tijd- en plaatsafhankelijke potentiaalverdeling die ontstaat tussen de quadrupoolstaven 
t.g.v. de oscillerende spanningen wordt gegeven door [DAW-76]: 

x2 y2 
<j>(x,y, t) = (U + V cos rot) (4.5) 

2 ro 
De ruimtelijke assen x,y,z en de afstand r0 zijn aangegeven in fig. 4.4. Met behulp van 
deze potentiaalverdeling kan de beweging van een ion met massa mi en lading qi dat 
eenparig langs de z-as beweegt bij binnenkomst in de quadrupool, beschreven worden met 
de volgende Mathieu-vergelijkingen: 
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(4.6) 

d2 
_Y - (a + 2 q cos( 2~)] y = 0 
d~2 

(4.7) 

(4.8) 

met ~=rot/2, a=8qi U/mi r0
2 ro2 en q=4qi V/mi r0

2 ro2
• Uit (4.8) blijkt dat de beweging van het 

deeltie in de z-richting niet be'invloed wordt door de quadrupool. Het ion wordt dus niet 
versneld in de z-richting en zal met een constante kinetische energie door de quadrupool 
lopen. In de x- en y-richting zullen de deeltjes oscilleren. De vergelijkingen (4.6) en (4.7) 
geven bij bepaalde waarden van a en q stabiele oplossingen, d.w.z. dat de amplitude van 
de oscillatie binnen zekere afmetingen blijft. Bij instabiele oplossingen wordt de amplitude 
van de oscillatie in de x- of y-richting oneindig groot. Wanneer de amplitude van de 
oscillatie groter wordt dan r0 zal het ion de quadrupool staven raken en geneutraliseerd 
worden. Bij de berekening van deze (in)stabiele oplossingen is de lengte van de staven 
oneindig lang verondersteld. In fig. 4.5 is het stabiliteitsdiagram weergegeven, met rechts 
het in de praktijk gebruikte 1 e stabiliteitsgebied uitvergroot. Een zgn. werklijn alq=2U/V, 
bepaald door de spanningen U en V doorsnijdt het 1e stabiliteitsgebied, indien alq < 
(0,237/0.706) en de 'lengte' van de doorsnijding is afhankelijk van de verhouding U/V en 
bepaalt het aantal stabiele oplossingen en daarmee ook de resolutie m/Am. Bij een 
bepaalde waarde van U en V kunnen er dus meerdere waarden van a en q zijn die op de 
werklijn liggen en waarvan de ionbanen stabiel zijn. Uit de bovengenoemde vergelijking 
voor a (en q) volgt dat aileen ionen met de juiste massa-lading verhouding mi /qi voldoen 
aan deze vergelijking. De quadrupool selecteert dus de ionen op de verhouding 
massallading en niet direct op massa. Een enkel- en een dubbelwaardig ion met gelijke 
massa worden dus gescheiden gemeten. Wanneer in het vervolg van het verslag wordt 
gesproken over het selecteren van ionen op massa wordt bedoeld dat de ionen geselecteerd 
worden op de massa-lading verhouding mi /qi . 
De resolutie m/Am wordt bepaald door de verhouding UN. Een kleinere verhouding U/V 
betekent een lagere resolutie. 
Als de verhouding (U/V) vast is, kan men door U te varieren de verschillende ionen op 
massa selecteren. De spanningen U en V zijn gedet1nieerd t.o.v. de vrij in te stellen 
referentiespanning vas (zie par. 4.4). 

Aangezien de staven van de quadrupool niet oneindig lang zijn, moeten de ionen 
voldoende oscillaties ondergaan om een goede massascheiding te krijgen. Uit het feit dat 
het ion in de z-richting eenparig beweegt is eenvoudig af te leiden dat het aantal oscillaties 
n dat het ion uitvoert in een quadrupool met lengte L gelijk is aan: 

met f 
E 
e 

(4.9) 

= frequentie van de RF-spanning die op de staven staat (=1,9 of 3,0 MHz), 
=de kinetische energie van het ion in de z-richting [eV], 
= elementaire ladingseenheid [C]. 

34 



Empirisch heeft men bepaald dat de maximale resolutie ~,ax gelijk is aan [DAW-76]: 

R = max 

n2 
(4.10) 

12,2 

Uit ( 4.9) en ( 4.10) volgt: 

f 2 L 2 m. 
I R = max _,.....,---.,.--=-

24,4 e E 
(4.11) 

Uit (4.11) volgt dus dat de maximale resolutie ~ax omgekeerd evenredig is met de energie 
E en evenredig met de massa van het ion mi . Een lagere resolutie betekent een hogere 
transmissie door de quadrupool. De transmissie door de quadrupool is dus afhankelijk van 
de doorloopenergie en van de massa van het ion. 
Verder kan de resolutie gevarieerd worden door de verhouding U/V te varieren. 
Bij experimenten is de resolutie ml~m zodanig ingesteld dat alle ionmassa's gescheiden 
gemeten worden. 

Fig. 4.5 
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Mathieustabiliteitsdiagram. Rechts 1s het 111 de praktijk gebruikte deel 
vergroot weergegeven. 

4.3.5 Energieselectie 

De energieselector bestaat uit twee cylindrische aluminium platen (met stralen r1 = 47,2 
mm en r2 = 41 mm) die over 90° gebogen zijn en bedekt zijn met een laagje goud om 
oplading te voorkomen. Over de twee platen wordt een spanning ~ V=V 1 - V 2 aangelegd, 
met V 1 > V 2 • De ionen zullen door het constante elektrische veld dat tussen de platen 
ontstaat, worden afgebogen, waarbij de hoek van afbuiging afhankelijk is van de 
kinetische energie van de ionen. De grootte van ~ V en de geometric van de selector 
bepalen de energie waarop de ionen geselecteerd worden. De spanningen op de platen 
worden zo gekozen dat de spanning op de virtuele as, ras ( = Y2(r1 + r2) ) van de 
energieselector gelijk is aan de referentiespanning van het meetsysteem Vas (zie par. 4.4 ). 
Met deze randvoorwaarde volgt uit de Laplace-vergelijking voor een ruimteladingsvrij 
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gebied (V2V=0) voor de spanningen V1 en V2 [RUT-91]: 

2E 
Vu = - ln(rulras) +Vas (4.12) 

qi 
Hieruit is het volgende verband tussen de kinetische energie E waarop de ionen 
geselecteerd worden en het spanningsverschil AV af te leiden [RUT-91]: 

2E AV = _ln(r
1
/r

7
) (4.13) 

qi -

De ionen komen uit de energieselector via een uittreespleet (breedte 1 mm), waarbij de 
breedte mede bepalend is voor de resolutie van de selector. De spanning op het plaatje met 
de spleet is gelijk aan Vas . De resolutie E/AE wordt bepaald door fluctuaties in het 
spanningsverschil AV tussen de platen en de breedte van de uittreespleet. Voor de 
onnauwkeurigheid AE geldt bij een totale afwijking AV1 + AV2 van de plaatspanningen V1 

en V" [RUT-91]: 

q. 
AE = -f(AV1 + AV

2
) (In (r/r1))-

1 

De onnauwkeurigheid t.g.v. de spleetbreedte wordt gegeven door [RUT-91]: 

!J. E = ___ E __ _ 
(1t 2 r /8 !J.r) - 1 

as 

(4.14) 

(4.15) 

Hierin is Ar de afstand t.o.v. de as, ras, waar een ion met energie E+AE terechtkomt. Uit 
(4.14) volgt dat AE=0,3 eV voor een spleetbreedte van 1 mm (!J.r=0,5 mm) en een 
doorloopenergie van 33 eV. Uit (4.15) blijkt ook dat resolutie AE en daarmee ook de 
transmissie van de energieselector afuankelijk is van E. Met SIMION [HOP-91] is bepaald 
dat de energieresolutie beter is dan I e V bij E < 26 e V. 
De energieselector is afgeschermd d.m.v. een geaarde aluminium kap om te voorkomen 
dat ionen die de energieselector zijwaarts verlaten op het channeltron terechtkomen. De 
uitlijning van de energieselector en het channeltron is zodanig dat de uittreespleet en de 
energieselector op een as liggen en volledig symmetrisch t.o.v. de reaktorwand, zodat de 
potentiaalverdeling symmctrisch is en alle ionen uit de energieselector op het channeltron 
terechtkomen [HOP-91]. 

4.3.6 Detectie- en besturingselektronica 

Voor het detecteren van de ionen wordt een channeltron (elektron rnultiplier tube) 
gebruikt, waarmee de ionen afzonderlijk gedetecteerd worden (single particle detector). 
Een channeltron is een dun spiraalvormig glazen buisje waarvan de binnenwand bedekt is 
met een laag met een grote weerstand (1 08 a 109 Q). De voorkant (bek) staat op een hoge 
negatieve spanning ( -2000 tot -2500 V) terwijl de achterkant via een weerstand met aarde 
verbonden is. Positieve ionen worden door de grote negatieve spanning naar de bek toe 
versneld. W anneer een ion met hoge energie op het channeltron komt genereert het 
secundaire elektronen die naar op hun beurt naar de achterkant van het channeltron 
versneld worden. Botsingen met de wand van deze elektronen genereren nieuwe 
secondaire elektronen en door dit lawine-effect een elektronenpulsje van 107 a 108 

elektronen aan het uiteinde van het channeltron, met een korte duur (~ 10 ns). Het uiteinde 
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van het channeltron is verbonden met een capaciteit en een beveiligingsweerstand (1 0 
Mil) naar aarde. De stroompulsen uit het channeltron veroorzaken spanningspulsen over 
de capaciteit en deze spanningspulsen worden 1 OOOx versterkt en doorgevoerd naar een 
discriminator, die aileen pulsen met voldoende grote amplitude omzet in NIM
standaardpulsen waardoor stoorpulsen weggefiltert worden. Deze NIM-pulsen worden met 
een NIMffiL converter omgezet naar TTL-standaard en vervolgens geteld met een 
counter card in de PC. 

In fig. 4.6 zijn de verschillende onderdelen in de besturings- en detectietak van de 
opstelling getoond. Tijdens een meting stuurt de PC 5 DAC's aan. Een DAC genereert de 
spanning die op de ingang van de voedingskast van de quadrupool staat en waam1ee de 
massa bepaald is waarop de quadrupool selecteert. De spanningen van de 4 andere DAC's 
worden doorgevoerd aan de stuurkast (voltage supply) en deze genereert de volgende 4 
(zwevende) spanningen: de referentiespanning van het systeem vas' de lensspanning VIens 

en de spanningen op de platen van de energieselector V1 en V2• De lensspanning wordt 
gegeven door (4.3). De spanningen op de platen van de energieselector door (4.12). De 
plaat met de uittreespleet van de energieselector en de platen voor en achter de quadrupool 
staan ook op de referentiespanning Vas· De referentiespanning Vas wordt stapsgewijs 
opgehoogd tijdens een energiescan en de andere spanningen worden hieruit afgeleid. 

hoogspanningsvoeding 
voltage supply: systeemspanningVas ,,__ channeltron j energie-selector ~ 

~ ((_ 
v 

1 ionen-lens .. 
I versterker I 

l 
ldi scriminatorl 

!DAC (5x) mass a I t 1 l 
power supply quadrupool \. 

(Balzers QMG 311) 

o;~l' ,r 
L_ 

I counter 

0 t--

l'-~ r--r-

" T 

Fig. 4.6 Schematische weergave van besturings- en detectietak in meetopstelling. 
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Over de gegenereerde lens- en asspanningen van de besturingseenheid moet nog het 
volgende opgemerkt worden: zowel de lensspanning als de asspanning worden pas lineair 
afhankelijk van de DAC-waarde als die kleiner is dan ca. -1,4 V en grater dan ca. + l ,4 V. 
Bij de 0-doorgang springt de uitgangsspanning van -1,4 naar + 1,4 V. Bij deze over gang 
verandert de transmissie door het meetsysteem, wat van inv1oed is op de gemeten 
energieverdelingen. 

4.4 Meetmethode 

Uit par. 4.3.4 en 4.3.5 blijkt dat de resolutie en de transmissie van de quadrupool en van 
de energieselector afhankelijk zijn van de energie E waarmee de ionen het systeem 
doorlopen en de energieverdeling van de ionen op de elektrode zal sterk vervormd raken 
door deze energie-atbankelijke transmissie. De transmissie van de quadrupoo1 als functie 
van de doorloopenergie Ed is onbekend en experimenteel moeilijk te bepa1en. Dit prob1eem 
is opgelost door de kinetische energie van de ionen op de elektrode ~in,o zodanig aan te 
passen dat alle gedetecteerde ionen met dezelfde kinetische energie Ed door het systeem 
van quadrupool en energieselector lopen. Dit gebeurt door de spanningen op de 
quadrupool staven en de platen van de energiese1ector mee te laten lopen met de 
referentiespanning Vas· De spanning op de (virtuele) as van quadrupool en energieselector 
is dan gelijk aan vas. 
Deze asspanning Vas bepaalt de kinetische energie van de ionen waarmee de ionen in de 
quadrupool komen. De totale energie E101 van een ion op de geaarde elektrode (V = 0 dus 
Epot = 0) is ge1ijk aan E en deze totale energie blijft konstant tijdens het door1open van het 
systeem: Etot = Ekin + Epot · 
De energieselector wordt ingesteld op een vaste doorloopenergie Ed . Om een ion met ~in,o 
te detecteren moet vas zodanig ingesteld worden dat de kinetische energie van het ion 
gelijk wordt aan Ed : 

Ionen met E <Ed moeten dus versneld worden (Vas< 0) terwijl ionen met E >Ed vertraagd 
moeten worden (Vas> 0). Om nu een energieverdcling van 0 tot Emax te meten, moet Vas 
lineair op 1open van - Ed /e tot (Emax - Ed )/e. 
Dus door de referentiespanning Vas te varieren kan de energieverdeling bepaald worden, 
waarbij alle gedetecteerde ionen met dezelfde kinetische energie de quadrupoo1 en 
energiese1ector doorlopen. 

De door1oopenergie Ed kan software-matig ingesteld worden. In de praktijk is gekozen 
voor de vo1gende 5 verschillende waarden: 33, 20, 15, 10 of 5 eV. Om een maximale 
energieresolutie te bereiken moet Ed zo klein mogelijk zijn (zie (4.15), 5 eV). Een hogere 
resolutie betekent echter een lagere transmissie, een kleinere ionenstroom en vereist 
langere meettijden om een voldoende grote signaallruis-verhouding te bereiken. De 
doorloopenergie Ed is daarom, afhankelijk van de ionenstroom zodanig gekozen dat er een 
optimum bereikt wordt tussen de meettijd (signaallruis verhouding) en de energieresolutie. 
De maximale waarde van de doorloopenergie waarbij de massaresolutie nog vo1doende is, 
is 33 eV [RUT-89]. De massaresolutie van de quadrupool wordt door de verhouding van 
spanningen (U/V) op de quadrupool staven zo ingesteld dat de verschillende massa's apart 
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gedetecteerd worden. 

Bij een energiescan wordt de quadrupool ingesteld op een bepaalde massa en wordt Vas 
gevarieerd. Bij een energiescan worden daardoor ionen gedetecteerd met een massa en 
verschillende energie. Een massascan wordt gemeten bij een bepaalde energie E.:in van de 
ionen. De referentiespanning Vas is dan ingesteld op een constante waarde. De spanningen 
U en V worden gevarieerd (met constant houden van U/V). Bij een massascan worden dus 
ionen gemeten met verschillende ma">sa maar met een bepaalde energie. 
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Hoofdstuk 5 Resultaten en discussie 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de meetresultaten gepresenteerd met de bijbehorende discussie. 
Achtereenvolgens worden de meetresultaten van Ar, N2 en CF4 behandeld, waarbij zowel 
de meetresultaten van de normale als van de inverse configuratie besproken worden. 
Wanneer er gesproken wordt over een grote of kleine geaarde elektrode wordt bedoeld dat 
het oppervlak van de geaarde elektrode groter cq. kleiner is dan dat van de bekrachtigde 
elektrode. 

Er zijn lEV -en bepaald van ionen uit plasma's van bovengenoemde gassen. Bij een lEV 
kan onderscheid gemaakt worden tussen een botsingsloos deel (zie par. 3.2) en een deel 
dat ge1nduceerd is door botsingen (zie par. 3.4). De ionen die de grenslaag oversteken 
zonder te botsen vormen de karakteristieke zadelstructuur met energieen tussen een 
bepaalde minimale en maximale energie, Emin en Emax resp. (par. 3.2). Ionen die op de 
elektrode aankomen met een energie kleiner dan Emin hebben een of meerdere malen 
gebotst of zijn in de grenslaag gevormd (bv. door dissociatie). Uit de energieverdelingen 
kan men afleiden welke botsingsprocessen plaatsvinden in de grenslaag. De botsingskans 
wordt bepaald door de verhouding tussen de vrije weglengte A.+ en de grenslaagdikte d. De 
vrije weglengte is afhankelijk van de druk p en de grenslaagdikte is afhankelijk van de 
ionendichtheid flo in de glow, de ionendichtheidsverdeling ni(x) in de grenslaag en de 
grenslaagspanning. Omdat n0 en ni(x) varieren als functie van de druk p en de gemiddelde 
grenslaagspanning V e zal ook de dikte varieren als functie van p en V e· Om berekende 
grenslaagdikten met elkaar te kunnen vergelijken is een van beide parameters constant 
gehouden. De grenslaagdikte is berekend uit (3.4) met a=2, A.=l en n=4/3. Deze 
grenslaagdikte kan opgevat worden als een soort gemiddelde grenslaagdikte. De 
gemiddelde grenslaagspanning V e is bepaald uit de gemiddelde energie <E> van de 
karakteristieke zadelstructuur, gevormd door ionen die de grenslaag botsingsloos hebben 
overgestoken, met Ve=<E>/e. 
Het theoretische verband tussen ~E en ~mi (zie vgl. (3.4)) is getoetst bij verschillende 
plasma's. In paragraaf 5.5 worden de grenslaagmodellen getoetst die beschreven zijn in 
hoofdstuk 3. 

Bij de gemeten lEV-en is steeds het vermogen (P in Watt), de druk (p in mTorr) en de 
gasflow (F in seem) vermeld. Met het vermogen wordt het totaal geleverde vermogen van 
de vermogensversterker bedoeld. 
De doorloopenergie Ed is zo gekozen dat er een optimum bereikt wordt in meettijd en 
energieresolutie: Ed kan lager gekozen worden als het ionenaanbod voldoende groot is. 
Door de massa-afhankelijke transmissie van de quadrupool kunnen de absolute waarden 
van gemeten ionenstromen van de verschillende ionen niet met elkaar vergeleken worden. 
Relatieve veranderingen kunnen wel vergeleken worden. 
Door de kleine acceptantiehoek van 4 a van het meetsysteem worden aileen ionen gemeten 
die nagenoeg loodrecht invallen. Daardoor wordt maar een klein deel van de verstooide 
ionen gemeten. Een bijkomend voordeel is dat er onderscheid gemaakt kan worden tussen 
verschillende botsingsprocessen. 
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5.2 Argon 

Normale configuratie 

Bij argon zijn de ionenenergieverdelingen van Ar+, _Arl+ en Ar/ bepaald voor verschillende 
drukken en verschillende vermogens. Naast de genoemde ionen komt ook ArH+ (en H20+, 
H30+, H3+) voor als gevolg van een kleine hoeveelheid water dat altijd achter blijft op de 
reactorwand na opening van de reactor. Onder aile normale plasma condities is echter Ar+ 
het meest voorkomende ion. In fig. 5.2.1 zijn gemeten lEV -en getoond van Ar+, ArH+ en 
_Arl+. Botsingen zijn niet dominant bij deze (relatief) lage druk. De lEV van Ar+ zijn 
gemeten bij Ed=lO eV en van ArH+ en Ar2+ bij 15 eV. De energieschaal voor _Arl+ moet 
met een factor 2 vermenigvuldigd worden. Door de dubbele lading kan _Arl+ twee maal 
zoveel energie krijgen als een enkelwaardig geladen ion, wanneer beide ionen versneld 
worden in dezelfde grenslaag. ArH+ vertoont een typisch botsingsloze energieverdeling met 
de karakteristieke zadelstructuur en daarvoor een vlakke, aflopende flank. ArH+ wordt 
gevormd in ion-molecuul reacties en is een vrij stabiel ion doordat het geen ongepaard 
elektronenpaar heeft. De lEV van Ar+ verschilt duidelijk van ArH+: ladingsruil botsingen 
van Ar+ met neutrale Ar atomen (Ar++Ar~Ar+Ar+) veroorzaken pieken voor en in het 
zadel. De cross-sectie voor deze resonante ladingsruilreactie is ongeveer 40·10-20 m2

, in 
dezelfde orde grootte als elastische botsingen. 

Fig. 5.2.1 Energieverdelingen van Ar+ (linker schaalverdeling), ArH+ en Ar 2+ ( rechter 
schaalverdeling) uit een argon plasma. Plasma condities: P=70 W, p=20 
mTorr, F=20 seem. Energieschaal van Ar 2+ maal factor 2 (zie tekst). 
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Een gepiekte structuur in de lEV ontstaat door ionen die met geen of een zeer kleine 
snelheid (thermisch) in de grenslaag starten. Deze ionen kunnen ontstaan in de volgende 
processen: 

* 

* 

* 

door ladingsruil reacties: het nieuw gevormde ion begint met thermische snelheid 
in de grenslaag, 

door ionisatie in de grenslaag door elektronen. Dit kunnen secundaire elektronen 
zijn die vrijgemaakt worden op de elektrode door een botsend ion of elektronen die 
in de grenslaag komen door de periodieke beweging van het ruimteladingsgebied, 

door elastische botsingen waarbij het ion zijn kinetische energie volledig overdraagt 
aan het neutraal. Dit is het geval bij kop-staart botsingen tussen 2 deeltjes met 
gelijke massa. 

Ladingsruil botsingen zijn het meest waarschijnlijk. De kans op ionisatie door elektronen 
is klein door de lage elektronendichtheid in de grenslaag in vergelijking met de 
ionendichtheid ni(x) en de lagere ionisatie cross-sectie t.o.v. de ladingsruil cross-sectie 
(CHA-80]. 
lonen die, na hun laatste botsing, met een zeer kleine snelheid of met snelheid nul in de 
grenslaag beginnen, komen loodrecht op de elektrode aan, doordat het elektrische veld 
loodrecht op de elektrode staat. Elastisch gebotste ionen worden over een bepaalde hoek 
verstrooid en behouden hierbij een gedeelte van hun kinetische energie. Door de kleine 
acceptantiehoek van het meetsysteem (4°) worden alleen deeltjes gemeten die nagenoeg 
loodrecht invallen en de consequentie hiervan is dat maar een klein deel van de elastisch 
gebotste deeltjes gedetecteerd wordt, terwijl aile ionen die na hun laatste botsing in de 
grenslaag starten met snelheid nul gemeten worden. 

In fig. 5.2.2 tim 5.2.4 zijn de lEV-en getoond van Ar+ en ArH+ bij 40, 80 en 155 mTorr. 
De lEV -en van Ar+ worden bij hogere druk beheerst door ladingsruil botsingen en 
verschuiven naar lagere energie. De lEV van ArH+ vertoont ook bij hoge druk nog een 
duidelijke zadelstructuur met een kleine piek bij lagere energie op ongeveer dezelfde 
positie als de piek in de lEV van Ar+. Deze piek in de lEV van ArH+ bij hogere druk 
wordt gevormd door elastische gebotste ionen die tijdens hun laatste botsing (bijna) al hun 
energie hebben verloren en de elektrode daardoor loodrecht bombarderen. Dit is mogelijk 
doordat de massa's van Ar en ArH+ bijna gelijk zijn. Het aantal ionen dat niet botst in de 
grenslaag is bij deze druk klein, zodat het aantal loodrecht voorwaarts verstrooide ionen 
t.o.v. het aantal niet verstrooide ionen (zadel) zichtbaar wordt in de lEV. Dit is bevestigd 
door simulaties [SNI-92]. De kans op vorming van ArH+ in de grenslaag door attachment 
van H+ aan Ar is klein door de kleine stroomdichtheid van H+ in de grenslaag. Dit laatste 
is aangetoond door massaspectrometrische experimenten. ArH+ kan ook verloren gaan in 
de grenslaag door botsingsdissociatie. Als gevolg van de gebruikte meetmethode 
(acceptantiehoek van 4°) worden vooral ArH+ ionen gemeten die de grenslaag oversteken 
zonder te botsen en maar een klein deel van de elastisch verstrooide deeltjes. 
De grenslaagdikte d is bepaald uit lEV-en van ArH+ bij 10 en 155 mTorr met constante 
Ve=55 V: d neemt af van 2,7 mm bij 10 mTorr naar 1,0 mm bij 155 mTorr. 
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Fig. 5.2.2 

Fig. 5.2.3 
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schaalverdeling) uit een argon plasma bij 155 mTorr. 

Inverse configuratie 

In fig. 5.2.5 is een IEV van Ar+ getoond bij 10 mTorr, gemeten op de kleinste elektrode. 
In de IEV zijn meerdere pieken te zien, veroorzaakt door ladingsruil. De gemiddelde 
spanning over de grenslaag is 236 V en de dikte bepaald uit de lEV van ArH+ is 7 mm. 
De dikte van deze grenslaag voor de kleine elektrode is een factor 3 a 4 groter dan de 
grenslagen voor de grote elektrode. Hierdoor is zelfs bij deze relatief lage druk de IEV 
sterk beheerst door botsingen. 
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Energieverdeling van Ar+ uit een argon plasma. Plasma condities: p=lO 
mTorr, P=78 W, F=5 seem. 
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Massa-effect 

Het invloed van de ionmassa mi op de opsplitsing ~E van bet zadel is bepaald. Uit (3.4) 
volgt dat ~E evenredig is met 11--Jmi . De opsplitsingen in de lEV-en van verschillende 
ionen uit een argon-plasma met een kleine verontreiniging van lucht zijn bepaald in 2 
verschillende situaties: voor een plasma opgewekt in de normale configuratie en voor een 
plasma opgewekt in de inverse configuratie. Bij de normale configuratie gelden de 
volgende plasma-condities: p=80 mTorr, P=48 W en F=20 seem en is de opsplitsing ~E 
bepaald uit lEV -en van de volgende ionen, met tussen haakjes de massa/lading 
verhouding: H3+ (3), c+ (12), N+ (14), o+ (16), H20+ (18), H30+ (19), Ar2+ (20), N/ICO+ 
(28), NO+ (30), 0/ (32), HO/ (33), (H20)2+ (36) en ArH+ (41). De gemiddelde 
plasmapotentiaal Ve is gelijk aan 55 eVen de grenslaagdikte d is 1,3 mm. 
Bij de inverse configuratie gelden de volgende plasma-condities: p=5 mTorr, P=48 W, F=5 
seem. Hier zijn lEV-en gemeten van H20+ (18), N/ICO+ (28), NO+ (30), 0/ (32), ArH+ 
(41) en Ar/ (80). Voor Ve geldt Ve=l43 V en d=7,6 mm. In fig. 5.2.6 is ~E weergegeven 
als functie van 11--Jmi voor beide situaties. Het blijkt dat (3.4) het verband tussen ~E en mi 
goed voorspelt. 
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Energiedispersie M vs. 11--Jm; , met m; de ion massa voor de normale 
configuratie (kruisjes) en de inverse configuratie (bolletjes). Voor plasma 
condities: zie tekst. 

De opsplitsing van H3+ (niet getoond in fig. 5.2.6) is 71,9 eV en is kleiner dan de 
theoretisch voorspelde waarde. Deze afwijking wordt veroorzaakt doordat H3+ veel Iichter 
is dan de andere ionen. In de afleiding van vergelijking (3.4) is aangenomen dat de 
afwijkingen in de energie van de bombarderende ionen klein zijn t.o.v. de gemiddelde 
energie <E>, ofwel ~E moet relatief klein zijn t.o.v. <E>. Voor H3+ geldt bovenstaande 
benadering niet meer. H3 + is een licht ion en kan de grenslaag oversteken in een veel 
kortere tijd ("" 1 periode) dan de zwaardere ionen (:::: 4-5 perioden), waardoor ~E veel 
groter is. De maximale opsplitsing ~Emax die kan ontstaan in de energieverdeling van een 
positief eenwaardig geladen deel~je is gelijk aan de elementaire ladingseenheid e maal de 
maximale grenslaagspanning, in dit geval 110 V. Zeer lichte deeltjes kunnen de grenslaag 
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nl. in veel minder dan 1 periode oversteken en de energie die ze krijgen wordt bepaald 
door de instantane waarde van de grenslaagspanning, die varieert van 0 tot V max· In fig. 
5.2.7 zijn de lEV -en weergegeven van ArH+, H20+ en Ht Deze figuur toont duidelijk dat 
de opsplitsing groter is voor lichtere ionen. 
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Fig. 5.2.7 Energieverdelingen van H_/, H20+ en ArH+. Voor plasma condities zie tekst. 
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5.3 Stikstof (N2 ) 

Normale configuratie 

In een N2-plasma is bet moleculaire ion N/ bet meest voorkomende ion. Verder komt N+ 
voor en, in zeer kleine dichtheden, N3+. In fig. 5.3.1 zijn de energieverdelingen van N2+ en 
N+ en N3 + ionen getoond bij 19 mTorr en in fig. 5.3.2 de energieverdelingen van Nt en 
N+ bij 76 mTorr. De lEV-en van N/ zijn gemeten met Ed=lO eV, van N+ bij 15 eV en 
van N3+ bij 20 eV. De lEV-en van ~ en N3+ vertonen de karakteristieke zadelstructuur, 
met een vlakke voorflank als gevolg elastiscbe botsingen. De afwezigbeid van pieken duidt 
er op dater geen N+ en N3+ in de grenslaag geproduceerd wordt door ladingsruil. Ook bier 
is de invloed van de massa op de breedte van de opsplitsing van bet zadel in de lEV te 
zien: .!\E is bet kleinste voor N3 + en bet grootste voor N+ . 
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Energieverdelingen van N2+, ~, en N/ (rechter schaalverdeling) uit een 
N2 -plasma met de volgende condities: p=l9 m.Torr, P=69 Watt, F=lOsccm. 
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Energieverdelingen van N/ en N+ (rechter schaalverdeling) uit een N2 -

plasma met de volgende condities: p=76 mTorr, P=69 Watt, F=lO seem. 
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De lEV -en van N/ vertonen duidelijk scherpe pieken, veroorzaakt door resonante 
ladingsruil van N/-ionen met N2 moleculen (N/+N2~N2+N/). 
De cross-sectie cr van bovenstaande resonante ladingsruil reactie is door verschillende 
auteurs experimenteel bepaald [STE-63, POT-54, BER-48, UTT-61, GUS-61, GH0-57] en 
allen vonden een energie-afhankelijke cross-sectie. De cross-sectie cr varieert van 33·10-20 

m-2 bij een ion energie van 30 eV tot 25·10-20 m-2 bij 400 eV [STE-63] en is dus in 
dezelfde orde grootte als bij Ar++Ar. De cross-sectie voor de ladingsruil reactie 
N/+N~N2+N+ is een factor 6 k1einer [STE-63], waardoor de kans dat N+ ontstaat in een 
ladingsruil reactie veel kleiner is. Bovendien is de dichtheid van N neutralen in de 
grenslaag veel kleiner dan van het achtergrondgas N2 • Daarom zien we geen pieken t.g.v. 
ladingsruil in de lEV-en van N+. Hetzelfde geldt voor Nt Elastisch gebotste N+, N/, N3+ 
ionen worden evenals bij argon niet of nauwelijks gedetecteerd. 

Bij toenemende druk neemt het aantal ionen met lage energie toe, doordat de botsingskans 
toeneemt (A+ wordt kleiner). De gemiddelde energie van aile gedeteeteerde N/ -ionen, 
bepaald uit lEV-en, neemt af van 47 eV bij 19 mTorr tot 28 eV bij 132 mTorr, bij een 
constante ve = 70 v. 
De grenslaagdikte d is bepaald uit de lEV -en van N+ en blijkt afhankelijk te zijn van de 
druk p en gemiddelde grenslaagspanning Ve: als functie van p neemt d af van 3,0 mm bij 
19 mTcm naar 2,4 mm bij 76 mTorr, bij gelijke Ve ( = 75 V) en als functie van Ve neemt 
d toe van 3,0 mm bij Ve = 75 V naar 4,4 mm bij Ve= 59 V, bij gelijke druk ( = 19 mTorr). 
De afname van de grenslaagdikte d bij toenemende Ve (bij vaste druk) wordt veroorzaakt 
door een hogere ionendichtheid in de glow, welke toeneemt door een boger ingekoppeld 
vermogen. 

Inverse cavity 

In fig. 5.3.3 en 5.3.4 zijn lEV -en weergegeven van N/ bij 4 verschillende drukken, met 
constante Ve=200 V. 

Fig. 5.3.3 
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Energieverdelingen van N/-ionen bij 10 (onderbroken lijn) en 20 mTorr 
( doorgetrokken lijn) ( F=2 seem, P=50 W). 
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Energieverdelingen van N2 + -ionen bij 40 ( onderbroken lijn) en 85 mTorr 
( doorgetrokken lijn) ( F=2 seem, P=50 W). 

Het zadel is bij aile lEV -en niet meer herkenbaar doordat botsingen dominant zijn. 
Duidelijk is weer de invloed van ladingsruil op de lEV te zien. De verschuiving van de 
piek-posities bij de verschillende drukken wordt veroorzaakt door een verandering van het 
elektrisch veld in de grenslaag [SNI-93]. 

5.4 Koolstoftetrafluoride (CF4 ) 

Normale configuratie 

In een CF4 plasma komen de volgende ionen voor: CF3+, CF2+, CF, F, c+ en bij hogere 
druk ook C2F5+. Door de aanwezigheid van kleine hoeveelheden water op de wand komt 
ook CHF/ voor. CHF/ wordt in de plasmaglow waarschijnlijk gevormd door ionisatie van 
CHF3• CHF3 is door Haver lag gemeten in de plasmaglow [HA V -91] en dit molecuul wordt 
waarschijnlijk gevormd door CF0 -radicalen die reageren met waterstof op de wand [HAV-
91]. 
De botsingskinetiek in de grenslaag is veel complexer dan bij N2 en Ar door het grotere 
aantal verschillende deeltjes en het aantal verschillende mogelijke (chemische) reacties. In 
de grenslaag komen naast CF4-neutralen ook CF3, CF2 en CF-radicalen voor. Deze 
chemisch reactieve deeltjes hebben invloed op de reactie-evenwichten en dichtheden in de 
grenslaag. De ionen kunnen bij het oversteken van de grenslaag botsen met verschillende 
deeltjes. Met de kennis opgedaan uit de metingen van N2 en Ar proberen we te begrijpen 
welke botsingsprocessen belangrijk zijn in de grenslaag bij een CF4-plasma. 
Er zijn lEV -en gemeten bij verschillende drukken en verschillende vermogens. De 
doorloopenergie is bij aile metingen 20 eV. 
In fig. 5.4.1 tim 20 zijn de lEV-en van CF3+ (fig. 5.4.1 tim 4), CHF2+ (5.4.5 tim 8), CF/ 
(5.4.9 tim 12), CF (5.4.13 tim 16) en F (5.4.17 tim 20) getoond bij verschillende 
vermogens bij 20, 40, 80 en 160 mTorr. Er zijn duidelijk verschillen tussen de lEV -en van 
de verschillende ionen. Bij lage druk is de zadelstructuur bij aile ionen duidelijk te 
herkennen. Bij hog ere druk worden botsingsprocessen belangrijker: de lEV -en verschuiven 
naar lagere energieen. 
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Fig. 5.4.3 Energieverdelingen van CF3 + bij 80 mTorr bij verschillende vermogens. 
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Fig. 5.4.4 Energieverdelingen van CF/ bij 160 mTorr bij verschillende vermogens. 
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Energieverdelingen van CHF/ bij 20 mTorr bij verschillende vermogens. 
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Fig. 5.4.8 Energieverdelingen van CHF/ bij 160 mTorr bij verschillende vermogens. 
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Fig. 5.4.11 Energieverdelingen van CF2 + bij 80 mTorr bij verschillende vermogens. 
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Fig. 5.4.12 Energieverdelingen van CF2 + bij 160 mTorr bij verschillende vermogens. 
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Fig. 5.4.13 Energieverdelingen van CF* bij 20 mTorr bij verschillende vermogens. 
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Fig. 5.4.14 Energieverdelingen van CF* bij 40 mTorr bij verschillende vermogens. 
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Fig. 5.4.15 Energieverdelingen van Cp+ bij 80 mTorr bij verschillende vermogens. 
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Fig. 5.4.16 Energieverdelingen van cp+ bij 160 mTorr bij verschillende vermogens. 
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Fig. 5.4.17 Energieverdelingen van F* bij 20 mTorr bij verschillende vermogens. 
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Fig. 5.4.18 Energieverdelingen van F* bij 40 mTorr bij verschillende verrnogens. 
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Fig. 5.4.19 Energieverdelingen van r bij 80 mTorr bij verschillende vermogens. 
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Fig. 5.4.20 Energieverdelingen van r bij 160 mTorr bij verschillende vennogens. 
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Om de verschillen in de lEV -en te kunnen verklaren volgt hier een overzicht van de 
belangrijkste botsings- en vormingsreacties in de grenslaag waarbij CF3+, CF2+, CF en p+ 
ontstaat of blijft bestaan en van invloed zijn op de lEV aan de elektrode: 
(1) elastische botsingen: elastisch gebotste deeltjes worden verstrooid over een 
bepaalde hoek en door de kleine acceptantiehoek van het systeem wordt maar een klein 
deel van de elastisch verstrooide deeltjes gemeten. De invloed van elastische botsingen is 
bekend uit ArH+ metingen. 
(2) fluoride ion transfer reacties: bij deze reacties wordt een fluor van CF4 

overgedragen aan het ion. Tussen haakjes staat de energieverandering van de betreffende 
reactie [CEM-91]. Exotherme reacties hebben een negatieve waarde en kunnen spontaan 
verlopen. Bij CF4 zijn de volgende reacties mogelijk: 

CF3+ +CF4 ~ CF/ + CF3 

CF/ +CF4 ~ CF3+ + CF3 

CF + CF4 ~ CF/ + CF2 

c+ + CF4 ~ CF/ + CF 
F + CF4 ~ CF3+ + F2 

(+6,20 eV) 
(-0,52 eV) 
(+0,30 eV) 
( -1,78 eV) 
(-4,29 eV) 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

Bij reactie (1) wordt CF/ gevormd, maar de dissociatie reactie naar CF3+ en F is 
exothem1, zodat CF/ onmiddelijk zal dissocieren. Bij alle reacties wordt dus CF3+ 
gevormd en gaat een ander ion verloren. De reacties (2), (4) en (5) kunnen spontaan 
verlopen. Bij de reacties (1) en (3) is extra externe energie nodig. Deze energie kan 
geleverd worden door het inkomend ion dat versneld is in de grenslaag. 
(3) ladingsruil botsingen: resonante ladingsruil heeft de grootste cross-sectie [MAC-64] 
en daarom beschouwen we aileen resonante ladingsruil botsingen. 
Mogelijke resonante ladingsruil botsingen zijn: 

CF3+ + CF3 ~ CF3 + CF3+ 

CF/ + CF2 ~ CF2 + CF/ 
CF + CF ~ CF + CF 
F +F ~F +F 

(6) 
(7) 
(8) 
(9) 

De kans op bovenstaande reacties is afhankelijk van de cross-secties en de dichtheid van 
de CFn (n=l,2,3) en F-radicalen in de grenslaag. Ladingsruil reacties geven aanleiding tot 
pieken in de lEV -en. 
(4) dissociatieve ionisatie van CF4 door een inkomend ion. De volgende reacties zijn 
mogelijk met tussen haakjes de drempelenergie die nodig is voor de betreffende reactie 
[NAK-92]: 

CF4 ~ CF3+ + F + e 
CF4 ~ CF/ + 2F + e 
CF4 ~ CF + 3F + e 

(16,3 eV) 
(21 eV) 
(26,5 eV) 

(10) 
(11) 
(12) 

De benodigde energie kan geleverd worden door een inkomende ion. De kans dat F 
ontstaat in plaats van CF/ is klein, doordat het energetisch minder gunstig is. 
Excitatie en dissociatie van CF4 is ook mogelijk bij botsing van een ion met een CF4-

molecuul, maar dit leidt niet tot een nieuw ion. Het inkomende ion zal aileen energie 
verliezen. 
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(5) ionisatie van CF11-radicalen door een inkomend ion. De drempelenergieen voor de 
verschillende reacties zijn: 10,4 eV voor de ionisatie van CF3 , 12,0 voor CF2 en 14,0 voor 
CF [NAK-92]. 
(6) dissociatie van een CF11+-ion (n=l,2,3) door een botsing met een neutraal, waarbij 
een of meerdere F-neutralen worden afgesplitst. De energie die nodig is voor deze 
dissociatiereacties is veel kleiner dan de onder punt (4) genoemde ionisatiereacties van CF4 

omdat er geen energie nodig is voor ionisatie. De volgende dissociatiereacties zijn 
mogelijk met tussen haakjes de drempelenergie. Deze waarden zijn bepaald uit de 
bindingsenergieen van F in de bijbehorende neutralen. 

CF3+ -t CF/ + F 
CF3+ -t CF + 2F 
CF3+ -t C + 3F 
CFt -t CF + F 
CFz+ -t c+ + 2F 
CF -t c+ + F 

(3,77 eV) 
(8,08 eV) 
(13,7 eV) 
(5,31 eV) 
(10,9 eV) 
(5,59 eV) 

(13) 
(14) 
(15) 
(16) 
(17) 
(18) 

De benodigde energie wordt geleverd door het inkomende ion. De ionen worden nl. 
versneld in de grenslaag door het spanningsverschil van minimaal enkele tientallen volts 
dat over de grenslaag staat. 

De kans op vorming van ionen via ionisatie in de grenslaag door elektronen is klein door 
de lage elektronendichtheid in de grenslaag en de kleine ionisatie cross-sectie [CEM-91]. 

Om te kijken welke reacties het belangrijkste zijn kunnen we de volgende afschatting 
maken, waarbij we aannemen dat de cross-secties van de reacties onder (1)-(6) van 
dezelfde ordegrootte zijn: 
* Uit metingen bij lage druk, waar de invloed van botsingen beperkt is, volgt dat 
CF3+ het meest voorkomende ion is uit de glow. 
* De dichtheid van CF4 in de grenslaag is 2 a 3 arden hager dan de 
radicaaldichtheden van CF11 en F [HAV-91]. Voor de verschillende radicaaldichtheden 
geldt: [F] > [CF2] > [CF3] [HAV-91]. De kans op ladingsruil-botsingen is dus klein in 
vergelijking met botsingen met CF4 moleculen. De kans is het grootst dat een ion in de 
grenslaag botst met een CF4-molecuul. Door de kleine acceptantiehoek van het 
meetsysteem kunnen ladingsruil-botsingen een vrij grate invloed hebben op de gemeten 
lEV -en. lonen die ontstaan bij ladingsruil-botsingen (laatste botsing) komen loodrecht op 
de elektrode aan en worden gedetecteerd, in tegenstelling tot aile ruimtelijk verstrooide 
ionen, die ontstaan in andere reacties. 
* Exotherme reacties kunnen spontaan verlopen en zijn energetisch gezien dus het 
gunstigst. De kans op deze reacties is grater. Reacties waarvoor extra energie nodig is 
kunnen toch verlopen doordat het inkomende ion versneld kan zijn en voldoende 
kinetische energie heeft. 

Uit de verschillende lEV -en kan nu het volgende geconcludeerd worden: 
* Uit de lEV -en van bv. CHF2+ volgt dat het zadel naar hogere energie verschuift bij 
hogere vermogens door een grotere grenslaagspanning. 
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* De ionenflux naar de elektrode neemt af bij hogere druk en lagere vermogens. Dit 
is volgens verwachting: de ionendichtheid in de plasmaglow (en dus de ionenflux) neemt 
af bij hogere druk en lagere vermogens door een lagere Te [HAV-91]. 
* Bij hogere druk neemt het aantal laag-energetische ionen toe door de grotere 
botsingskans. 

De lEV -en van de verschillende ionen worden bepaald door de productie- en 
verliesprocessen van het betreffende ion. We zullen nu voor ieder ion apart de 
belangrijkste productie- en verliesprocessen bekijken: 

* CHF/ CHF/ vertoont een identiek gedrag als ArH+ in een argon plasma. De lEV
en worden alleen be'invloed door elastische botsingen: het aantal elastisch gebotste CHF/
ionen neemt toe bij hogere druk, wat blijkt uit de hogere aflopende flank links van het 
zadel in de gemeten lEV. Door de kleine acceptantiehoek van het meetsysteem wordt maar 
een klein deel van de elastisch verstrooide deeltjes gemeten. In de werkelijke lEV zullen 
er daardoor veel meer ionen met lagere energie zijn. 
In tegenstelling tot de lEV -en van ArH+ zien we geen piek voor het zadel terug bij hogere 
druk. De verklaring hiervoor is dat een CHF/ ion nooit al zijn kinetische energie kan 
verliezen in een botsing met een CF4-neutraal. De kans dat het botst met CF2 is veel 
kleiner door de lag ere dichtheid van CF2• CHF2 + kan ook dissocieren in een botsing, 
waardoor dit ion verloren gaat. De kans dat CHF/ in de grenslaag gevormd wordt is klein. 
Hierdoor worden op de elektrode alleen elastisch verstrooide ionen gemeten (althans een 
klein deel hiervan), naast natuurlijk ionen die de grenslaag botsingsloos oversteken. 
De lEV -en van de andere ionen verschillen sterk van de lEV -en van CHF/: productie- en 
verliesprocessen hebben een grote invloed op de lEV-en van de andere ionen. 
* F De lEV -en van F kenmerken zich door een scherpe piek bij lage energie en 
een piek die gedeeltelijk samenvalt met het zadel. Deze gepiekte structuur is karakteristiek 
voor ladingsruil-botsingen. De exotherme reactie (5) is een verliesproces waarbij F in een 
botsing met CF4 wordt omgezet in F2• De kans dat F gevormd wordt in bovengenoemde 
reacties is klein doordat er meer energie nodig is om F en CFn (n=0,1,2,3) te vormen in 
vergelijking met F en CFn+· Het belangrijkste 'productieproces' van F in de grenslaag is 
dus ladingsruil. De kans op ladingsruil is gezien de F-dichtheden in de grenslaag zeker 
reeel. Voor F is resonante ladingsruil het belangrijkste botsingsproces. 
* CF3+ Bij de reacties (1)-(6) ontstaat CFt De kans op reactie (1) is het grootste 
doordat CF3 + het meest voorkomende ion is in de glow. Bij deze reactie ontstaat echter 
CF/, wat direct dissocieert naar CF3+ en F. CF3+ kan verloren gaan door dissociatie
reacties (13)-(15), waarbij CF/, CF of c+ kan ontstaan. De ionenstroom van CF3+ neemt 
meer af t.o.v. de andere ionen, mogelijk door het toenemend verlies van CF3+-ionen door 
dissociatie. De lEV -en vertonen geen scherpe pieken dus ladingsruil botsingen of ionisatie 
door elektronen hebben geen grote invloed. De lichte structuur voor het zadel duidt op 
productie in de grenslaag, waarbij een ion met kleine snelheid begint. 
* CF/ Reactie (2) is het belangrijkste verliesproces van CF/. De productie van 
CFt in de grenslaag door botsingsdissociatie van CF3+ is groot t.o.v. het aantal ionen uit 
de glow door het grote aantal CF3+ ionen uit de glow en heeft dus een grote invloed op de 
lEV -en. Ook bij CF2 zien we geen scherpe pieken dus ook hier kan ladingsruil of ionisatie 
door electronen worden uitgesloten. Ionen geproduceerd in de grenslaag leveren een 
belangrijke aan de gemeten lEV -en. 
* CF Voor CF is reactie (3) het belangrijkste verliesproces. CF kan in de 

62 



grenslaag gevormd worden door botsingsdissociatie van CF3+ en CF/. Ook bij CF is, 
evenals bij CF/, productie in de grenslaag een belangrijk proces. De bijdrage aan de lEV
en is bij CF duidelijk kleiner dan bij CF/. Het C2F5+ wordt gevormd uit CF, via de 
volgende exotherme reactie (-1,52 eV) [CEM-91]: 

We kunnen concluderen dat bij CF4 botsingsprocessen en chemische ion-molecuul reacties 
een grote invloed hebben op de lEV -en van de verschillende ionen. De reactiekinetiek is 
zeer complex door het grote aantal mogelijke reacties. Bij toenemende druk neemt de 
botingskans toe en verschuiven de reactie-evenwichten. Bij hogere druk neemt daardoor 
het aantal CF3+ ioncn relatief af t.o.v. de andere ionen doordat het verlies van CF3+ groter 
is dan de vormin!! van CF/. 

~· -

In fig 5.4.21 is de opsplitsing van CF3+, CHF/, CF en F weergegeven als functie van 
1/...fmi, bij twee verschillende vermogens. Ook voor ionen uit een CF4-plasma is de 
opsplitsing ~E recht evenredig met 1/...fmi . De opsplitsing ~E is groter bij een hoger 
vermogen door de hogere grenslaagspanning. 
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Energie dispersie ~ als funetie van J/'Jmi bij 78 W ( driehoekjes) en 50 W 
(rondjes). Overige plasma eondities: p=20 mTorr, F=20 seem. 

In fig. 5.4.22 is de grenslaagdikte, bepaald uit de lEV-en van CHF/, uitgezet als functie 
van de gemiddelde grenslaagspanning Ve voor 3 verschillende drukken. De grenslaagdikte 
neemt af bij grotere Ve (constante druk) en toe bij hogere druk (constante Ve). 
Dit verband van d als functie van p en V e is in overeenstemming met onafhankelijke 
metingen van Van den Berghe [BER-86], die de grenslaagdikte bepaald heeft uit axiale 
emmissieprofielen van Fluor (703,7 nm). 
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Fig. 5.4.22 Grenslaagdikte d bepaald uit lEV van CRF2+ als funetie van de gemiddelde 
grenslaagspanning Ve bij 20, 40 en 80 mTorr (F=20 seem). 

Inverse cavity 

In fig. 5.4.23 tim 25 zijn de lEV van CF3+, CF/ en CF getoond bij 3 verschillende 
drukken. 
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/EV-en van CF3 +, CF2 + en cr bij 5 mTorr, 69 Watt en 2 seem. 

Ook hier zien we een duidelijk verschil tussen de verschillende lEV -en. Bij 5 en 15 mTorr 
is het zadel bij CF3+ nog te herkennen. Bij hogere druk zijn er bijna geen ionen meer die 
de grenslaag botsingsloos oversteken. 
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Bij hogere druk neemt het aantal CF3+-ionen op de elektrode relatief sterker af dan het 
aantal CF2 + of CF ionen. De verschillen in de lEV -en van de ionen kan ook hier 
verklaard worden met dissociatie-reacties. CF3+ dissocieert in CF/. Dit gevormde CF/ ion 
wordt vervolgens versneld naar de elektrode en heeft een zekere kans op dissociatie in CF 
door een botsing. Dit CF ion is dichter bij de elektrode gevormd en de maximale energie 
die het kan winnen in het elektrisch veld is kleiner. Het maximum in de IEV van CF zal 
daardoor bij een lagere energie liggen. 
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In fig. 5.4.26 is de gemiddelde energie Egem van de alle gedetecteerde CF3+, CF/ en CF 
ionen uitgezet als functie van de druk. De gemiddelde grenslaagspanning is hierbij 
constant gehouden (Ve=l95 V). Bij toenemende druk neemt Egem af als gevolg van 
botsingen. Bij lage druk is Egem van CF/ boger dan van CF2+ en van CF: door 
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botsingsdissociatie worden CF2+ en CP ionen gevormd in de grenslaag, die de elektrode 
bereiken met een lagere energie. Bij hoge druk is E

8
em van CF3+ lager dan van CF/ en 

CP, doordat een toenemend deel van de hoog-energetische CF3+ ionen uit het plasma 
verloren gaat door dissociatie-botsingen. 
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Fig. 5.4.26 Gemiddelde energie van aile gedetecteerde ionen als functie van druk. 

5.5 Experimentele verificatie van grenslaagmodellen 

Normale configuratie 

De RF- en DC-spanningen op de bekrachtigde elektrode zijn gemeten bij verschillende 
waarden van de druk en het vermogen voor zowel Argon, N2 als CF4• In alle gevallen 
werd een lineair verband tussen Vde en Vrr gemeten, ongeacht gassoort, druk of flow. De 
DC-spanning is in alle gevallen negatief, zoals voorspeld wordt voor een asymmetrische 
ontlading met een kleine bekrachtigde elektrode. In fig. 5.5.1 zijn ter illustratie de gemeten 
RF- en DC-spanningen weergegeven voor CF4 bij 5 en 20 mTorr. Het verband tussen V de 

en Vrr is drukatbankelijk bij CF4 zoals blijkt uit fig. 5.5.1. 

Het in hoofdstuk 3 beschreven capacitieve grenslaagmodel is experimenteel getoetst. De 
gemiddelde grenslaagpotentiaal Ve=<E>/e wordt bepaald door de maximale grenslaag
spanning Vrr+ V de en de tijdsmodulatie van de grenslaagspanning. Bij een sinusvormige 
grenslaagspanning geldt V e=Y2(V rr+ V dJ. De waarde van V rr is in deze meetopstelling 
experimenteel moeilijk nauwkeurig te bepalen, als gevolg van reflecties die ontstaan t.g.v. 
impedantiesprongen (zie appendix B). De waarde van V de wordt wel correct gemeten. De 
fout in Vrf is Op grand van enkele experimenteD afgeschat. 
Bij de normale configuratie is de fout in Vrr niet te bepalen als gevolg van de reactor 
geometrie. De gemeten waarden van Vrr zijn daarom zodanig gecorrigeerd met een 
bepaalde factor dat de laagste waarde van V e gelijk is aan Y2(Vrr+ V dJ. Bij een lage 
grenslaagspanning zal de afwijking die ontstaat in ve t.g.v. een niet-sinusvorrnige 
grenslaagspanning klein zijn. Vergelijkingen (3.8) en (3.10) voorspellen een lineair 
verband tussen de gemiddelde plasmapotentiaal V e en V de en tussen V e en (V rr+ V dJ. Voor 
CF4 is in fig. 5.5.2 Ve 
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Fig. 5.5.1 -Vdc vs. V,1 voor CF4 plasma bij 5 (kruisjes) en 20 mTorr (rondjes). 

uitgezet tegen -V de• voor 5 en 20 mTorr. In fig. 5.5.3 is V e uitgezet tegen (Vrr+ V de). Uit 
fig. 5.5.2 blijkt dat het verband tussen ve en -v de niet lineair is en bovendien 
drukatbankelijk. Als -V ctc naar nul gaat, blijft er een gemiddelde spanning V e over de 
grenslaag staan. De minimale gemiddelde spanning over een grenslaag is gelijk aan de 
floating potentiaal. Vr is bij CF4 20 V bij Te=4 eV. 
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V., vs. -Vdc voor CF4 plasma bij 5 (krui~jes) en 20 mTorr (rondjes). 

Uit fig. 5.5.3 blijkt dat de gemiddelde grenslaagspanning Ve bij hogere vermogens lager is 
dan de helft van de maxi male grenslaagspanning V rr+ V de: de grenslaagpotentiaal is niet 
sinusvormig (zie par. 3.3). 
In fig. 5.5.4 en 5.5.5 zijn de gemeten waarden van Ve en -Vctc en van Ve en (Vrr+Vctc) 
uitgezet voor argon. Hier geldt hetzelfde als bij CF4• 

De afwijking van sinusvormigheid van de grenslaagpotentiaal kan, op grond van berekende 
waarden van de stroomdichtheden, niet verklaard worden door het feit dat het elektrisch 
gedrag van de grenslaag resistiever wordt bij hogere vermogens. De afwijking van 
sinusvormig kan wel verklaard worden met het model van Raizer en Schneider waarin het 
tijdsafhankelijke gedrag van de grenslaagbeweging wordt meegenomen (zie par. 3.3). 
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Fig. 5.5.3 

Fig. 5.5.4 

Fig. 5.5.5 
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Inverse configuratie 

Ook bij de inverse cavity zijn de RF- en DC-spanningen gemeten op de bekrachtigde 
elektrode bij verschillende condities. De gemeten DC-spanning is in alle situaties positief, 
ongeacht druk, f1ow of gassoort. In fig. 5.5.6 en 5.5.7 is Ve uitgezet tegen V de en tegen 
(V rt+ V de) voor een lage druk CF4- en een lage druk Ar-plasma. De RF-spannigen zijn 
gecorrigeerd met een experimenteel gevonden correctiefactor (zie appendix B). Uit de 
figuren blijkt dat het verband tussen V e en V de en tussen V e en (V rr+ V de) line air is. Er is 
een kleine afwijking (<6 %) van Ve t.o.v. (Vrr+V de). Deze afwijking is minimaal en de 
grenslaagspanning Ve kan goed beschreven worden door een sinusvormige tijdvariatie. Dit 
is in overeenstemming met het model van Raizer en Schneider: de grenslaagspanning voor 
de kleinste elektrode wijkt weinig af van de sinusvorm. 

De spanningen zijn bij de inverse configuratie ongeveer een factor 2 tot 3 lager, bij gelijk 
geleverd vermogen van de RF-generator. Dit komt doordat een groter deel van het 
geleverde vermogen gedissipeerd wordt in de grotere parasitaire capaciteit gevormd door 
de afscherming van de RF-elektrode: voor de inverse configuratie is deze parasitaire 
capaciteit berekend op 850 pF en voor de normale configuratie 350 pF. 
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6. Conclusies 

* In een argon-plasma is Ar+ het meest voorkomende ion. Daarnaast komen Ar/, 
A_r2+ en, doordat er altijd een kleine hoeveelheid water in de reactor achterblijft, ook ArH+. 
De lEV-en van Ar+ vertonen een gepiekte structuur t.g.v. ladingsruilbotsingen van Ar+ met 
Ar atomen. ArH+ botst aileen elastisch of dissocieert in een botsing. Door de kleine 
acceptantiehoek van het meetsysteem wordt maar een klein deel van de elastisch 
verstrooide ionen gemeten. Bij toenemende druk en/of toenemende grenslaagdikte nemen 
de botsingseffecten toe. 
* In een N2-plasma is het moleculaire ion N/ het meest voorkomende ion. Verder 
komen N+ en, in kleine dichtheden N3+. De IEV-en van N/ hebben ook een gepiekte 
structuur t.g.v. ladingsruilbotsingen met N2 moleculen, terwijl het atomaire ion N+ aileen 
elastisch botst. 
* In een CF4-plasma komen de volgende ionen voor: CF3+, CF/, cp+, p+, c+, C2F5+ 
en door kleine waterverontreinigingen ook CHF2+. De ionenstroom naar de elektrode 
neemt af bij hogere druk en lagere vermogens. De botsingskinetiek in de grenslaag is bij 
CF4 zeer complex door het aantal verschillende neutralen en ionen in de grenslaag. 
Inelastische botsingen en chemische reacties van CF/, CF/, cp+ en c+ met CF4 dragen bij 
tot productie en verlies van deze ionen in de grenslaag. Uit een afschatting van 
radicaaldichtheden, ionenstroomdichtheden en de drempelenergieen blijkt dat 
botsingsdissociatie van CF3+ en CF/ in de grenslaag een belangrijke bijdrage Ievert tot de 
productie van CFt en cp+ in de grenslaag. Dissociatie van deze ionen leidt bovendien tot 
extra produktie van fluor-radicalen. 
CHF2 + botst elastisch botst of dissocieert en wordt niet in de grenslaag gevormd wordt. 
De lEV van p+ heeft een gepiekte structuur t.g.v. ladingsruilbotsingen met F-neutralen. 
Door massa-opgelost te meten kan men inzicht verkrijgen in de botsingsprocessen in de 
grenslaag van RF-plasma' s. 
* De gemiddelde plasmapotentiaal Ve en de spanning op de bekrachtigde elektrode 
zijn gemeten in twee verschillende asymmetrische elektrodenconfiguraties. Uit de analyse 
van de metingen blijkt dat de spanning over de grenslaag voor de kleinste elektrode 
weinig afwijkt van sinusvormigheid. De spanning over de grenslaag voor de grootste 
elektrode wijkt bij hogere vermogens sterk af van sinusvormigheid. Deze afwijking kan, 
op grond van berekende waarden van de stroomdichtheden, niet verklaard worden door het 
feit dat het elektrisch gedrag van de grenslaag resistiever wordt bij hogere vermogens. De 
afwijking van sinusvormigheid kan wel verklaard worden met een model waarin het 
tijdsafhankelijke gedrag van de grenslaagbeweging wordt meegenomen. Het elektrisch 
gedrag van de grenslagen is capacitief bij 13,56 MHz, maar het tijdafhankelijk gedrag van 
de grenslagen leidt in asymmetrische capacitief gekoppelde ontladingen tot niet
harmonische grenslaagspanningen. 
* Het meten van RF-spanningen bij 13,56 MHz vereist een zeer grote 
zorgvuldigheid. Coaxiale kabels tussen matching netwerk en RF-elektrode moeten 
vermeden worden, doordat er grote reactieve stromen kunnen optreden in deze kabel die 
zelfs kunnen leiden tot het smelten van deze kabel. Deze reactieve stromen ontstaan 
doordat de ingangs- en uitgangsimpedantie van de kabel niet op elkaar aangepast zijn. 
* Bij toekomstig reactorontwerp dient men er rekening mee te houden dat de RF-
spanning direct op de elektrode gemeten moet kunnen worden. 
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Appendices 

Appendix A: Model voor grenslaagbeweging. 

Het model van de grenslaagbeweging zal uitgebreid beschreven worden door Snijkers 
[SNI-93]. Hier volgt een korte beschrijving van het model. 
In fig. A.1 zijn de ladingsdichtheden in de grenslaag schematisch weergegeven. De ionen 
kunnen de tijdsvariatie van de aangelegde spanning niet volgen en de ionendichtheid in de 
grenslaag is daardoor alleen afhankelijk van de plaats x in de grenslaag. Het elektronen 
dichtheidsprofiel beweegt hier stapsgewijs overheen zodat 

ne(x) = n/x) voor 0 :.:;; x :.:;; Xs(t) 
= 0 voor X

8
(t) :.:;; x :.:;; d. (A.1) 

Hierbij is x de afstand vanaf de overgang presheath-sheath (x=d is de elektrode) en xs(t) is 
de positie van het elektronenfront. De dichtheid p is gelijk aan: 

Fig.A.J 

p(x,t) = 0 voor 0 :.:;; x :.:;; Xs(t) 
= ni(x) voor Xs(t) :.:;; x :.:;; d. (A.2) 

p=O 

x,(t) max 
pos1t1on x in the sntath 

Ladingsdichtheid in de grenslaag met x=O: overgang plasma-grenslaag en 
x=d: elektrode. Het elektronendichtheidsprofiel beweegt stapsgewijs over de 
ionendichtheid. 

Uit Particle-in-Cell berekeningen volgt dat (dvi /dx)=constant een goede benadering is 
[BRE-92], waarbij vi de snelheid van het ion in de grenslaag is. Hieruit volgt, samen met 
de voorwaarde van tluxbehoud (enlx)vi(x)=en0v0) de vergelijking voor de ionendichtheid 
in de grenslaag: 

no 
n. = 1 -------------

1 + (x/d)(b -1) 
(A.3) 

met b is de verhouding van de snelheid van het ion op de elektrode vi( d) en de 
beginsnelheid v0• Uit behoud van energie (V2mivi2(d)=V2miv0

2+qiVe) en het Bohmcriterium 

(v0=v8
) volgt( J112 

b = 1 + eVe 
kB Te 

waarbij Te de elektronen temperatuur in e V is. 
Uit de Poisson-vergelijking volgt voor het elektrisch veld E(x,t): 

X 

E(x,t) = J p(x,t) dx 1 + Ec(t) 
o Eo 
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De tijdsafhankelijkheid van E(x,t) wordt bepaald door de tijdsafhankelijkheid van Xg(t) 
zodat we kunnen schrijven E(x,t)=E(x,xs(t)). Invullen van (A.3) en (A.2) in (A.5) Ievert, 
met de randvoorwaarde E(O,xit))=O de volgende vergelijking op: 

en d ( x x (t) J E (X ,X ( t)) = _o -- ln ( 1 +- ( b - 1 ) ) -In ( 1 + _s_ ( b - 1 ) ) 
s E

0 
b -1 d d 

Hieruit kunnen we de spanning over de grenslaag bepalen. Voor V(X,X8(t)) geldt namelijk 
X 

V(X,X
5
(t))=-JE(X,X

5
(t))dx' +Vc(t) (A.7) 

0 

Invullen van (A.6) in (A.7) Ievert de volgende vergelijking voor de grenslaagspanning op 

V(x,x (t))= eno d 
2 (((l+~(b-1))[ln(l+ x/t) (b-1))-ln(l+~(b-1))]+ (b-1) (x-x (t))J+V (t) 

s E
0 

(b -1) 2 d d d d s c 

voor xs<t)SxSd 

Met (A.8) en de randvoorwaarde V(d, Xg (t))=O (geaarde elektrode) volgt Vc(t): 

V(t)=eno d
2 

[bln(b)-bln(1+x/t)(b-1))-(b-1)(1-xs(t)J] (A.9) 
c E 0 (b-1? l d d 

De plasmapotentiaal VP(t) is gelijk aan V(o,xs (t)) = Vc(t). 
De plasmapotentiaal bepaalt de dikte (d-xs (t)) van het ruimteladingsgebied in de tijd en 
daarmee ook de grenslaagbeweging in de tijd. Uit (A.8) volgt ook een vergelijking voor de 
maximale grenslaagdikte d, nl. VP(t)=Vp.max als xsCt)=O. De vergelijking voor d luidt: 

2 Eo(b-1)2 1 
d = v (A.lO) 

eno (b-lnb -b -1) p,max 

Door invullen van (A.lO) in (A.9) en met VP(t)=Vc(t) is de volgende vergelijking af te 
lei den: 

(b lnz- z +I)= (b lnb- b +I+ - ~:~} (A 11) 

met z=l+(x5(t)/d)(b-1). Door (All) op te lossen is xs{t) te bepalen. 
Stel Vs (t)=Ve (1 +Asinrot) = (Vmax- Vmin )(Y2+Y2sinrot) + Vmin, met Vmax =(l+A.)Ve en 
Vmin =(1-A.)Ve. Dan is (A.ll) te schrijven als 

(blnz z+1)=(blnb-b+l)(l-y)(Y2-Y2sinrot) (A.12) 

met y=(1-A.)/(1+A). 
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Vergelijking (A.l2) beschrijft de grenslaagbeweging xs(t) bij de gekozen 
grenslaagpotentiaal Vs(t). Deze vergelijking is numeriek opgelost voor verschillende 
waarden van A. In fig. A.2 is de grenslaagbeweging ~(t) ( of beweging van het 
elektronenfront) voor 2 perioden weergegeven met Ve =50 V en verschillende waarden 
van V min =(1-A)Ve. 
Uit de figuur zien we dat het elektronenfront de elektrode niet raakt indien er een 
minimale grenslaagspanning is. De vorm van de grenslaagvariatie neemt meer de vorm aan 
van een sinus indien A kleiner wordt (V rnJV e groter). 

1.00 ,-----,------------.--------, 

0.80 

0.60 
"7" 

"0 -->< 
0.40 

0.20 

0 

Fig. A.2 
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Periodieke grenslaagbeweging xlt) voor 2 perioden voor verschillende 
minimale grenslaagspanningen (V., = 50 V). 

Door invullen van ~(t) in (A.3) is uit (A.l) en (A.3) de elektronendichtheid op de 
overgang presheath-sheath ~(t). Bij een bepaalde waarde van Ve is de waarde van A te 
bepalen m.b.v. numerieke itteratie waarbij de totale elektronenstroom naar de elektrode 
gelijk is aan de totale ionenstroom over een periode (zie par. 3.2.2). 
In fig. A.3 is de minimale grenslaagspanning als functie van de gemiddelde 
grenslaagspanning weergegeven bepaald uit het model van par. 3.2.2 voor twee 
verschillende situaties: (1) een constante ionendichtheid in de grenslaag ni(x)=n0 en (2) 
een variabele ionendichtheid in de grenslaag. In het tweede geval wordt ne(~(t)) bepaald 
door de ionendichtheid op de positie van het elektronenfront X5(t). De eerste situatie geeft 
een bovengrens voor de minimale grenslaagspanning. 
We zien dat de minimale spanning nul wordt bij het model met de tijdsafhankelijke 
ne(xsCt) voor spanningen groter dan ::::::220 V. De elektronenstroom over een periode naar de 
elektrode kan de ionenstroom niet volledig compenseren. Om toch aan de voorwaarde van 
ladingsbehoud te voldoen zal het elektronenfront ~(t) iets Ianger bij de elektrode moeten 
blijven: X5(t) zal iets Ianger nul moeten zijn zodat voldoende elektronen de elektrode 
kunnen bereiken. 
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Appendix B Meten van spanningen bij 13,56 Mhz 

In deze appendix wordt toegelicht dat het meten van RF-spanningen geen triviale zaak is 
en daarom met grate zorgvuldigheid moet gebeuren. Er wordt toegelicht waarom gemeten 
RF-spanningen te hoog of te laag zijn. Het correct meten van de RF-spanningen is van 
belang wanneer men het elektrisch gedrag van de RF-ontlading wil analyseren. De theorie 
over transmissielijnen waar hier gebruik van is gemaakt staat uitstekend beschreven in 
'Introduction to electromagnetic fields' van Paul en Nasar [PAU-82]. De theorie behandelt 
de invloed op spanningen en stromen in transmissielijnen t.g.v. reflecties aan de uiteinden 
van de transmissielijnen en deze theorie zal worden toegepast op het elektrische circuit 
van de meetopstelling. In fig. B.l is het elektrisch circuit schematisch weergegeven. De 
RF-vermogensgenerator met een inwendige impedantie ~ (=50 Q) en Vs=Vof~(J)( is via een 
coaxiale kabel (met een karakteristieke impedantie Ro=50 Q) verbonden met het 
aanpassingsnetwerk. De twee variabele capaciteiten C1 en C2 van het aanpassingsnetwerk 
worden zodanig ingesteld dat de totale uitgangsimpedantie van de kabel aangepast is aan 
de karakteristieke impedantie van de kabeL De totale impedantie rechts van punt 2 (zie 
fig. B. I) is dan gelijk aan R0• Er wordt geen vermogen gereflecteerd op de elektrische 
overgang bij punt 2. 

t 
L 

Fig. B./ Elektrisch vervangingsschema meetopstelling 

I 
I ... 

Het aanpassingsnetwerk en de bekrachtigde elektrode zijn eveneens via een coaxiale kabel 
(Ro=50 Q) met elkaar verbonden. De complexe impedantie ~ is de totale impedantie van 
plasma plus evt. parasitaire impedanties, zoals o.a. de capaciteit gevormd door de 
afscherming van de RF-elektrode. 
Wanneer de impedantie ~ niet aangepast is aan het uiteinde van de coaxiale kabel wordt 
een deel van het inkomende vermogen gereflecteerd. Voor de reflectiecoefficient geldt: 

ZL +Ro 
r L = -:::::--~ 

ZL -Ro 

Voor de verhouding tussen inkomend en geretlecteerd vermogen geldt: 

p 
I ;ereflecteerd I = I r L 12 

inkomend 

(B.l) 

(B.2) 

Uit (B.l) volgt dat de retlectiecoefficient afhankelijk is van ~· r L is gelijk aan nul indien 
~ =Ro, ofwel ZL en Ro zijn aangepast. Uit (B.2) volgt dat er in dat geval geen vermogen 
gereflecteerd wordt. Zowel in de normale als in de inverse configuratie is het niet 
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mogelijk om de RF-spanning direct op de elektrode te meten, doordat de elektrode zich in 
het hoogvacuum bevindt. De amplitude van de spanning op een bepaalde afstand van de 
elektrode wijkt t.g. v. retlecties af van de amplitude van de spanning op de elektrode. 
Voor de amplitude van de spanning op een bepaalde afstand x van ~ geldt: 

!V(x)! = !V(O)jll +r(x)l 
11 + rL I 

(B.3) 

waarbij V(L) de spanning op de RF-elektrode is en r(x)=fLe-j13
\ Hierin is B=ro/u, met u de 

(fase )snelheid van E.M. golven in een homogeen medium met permeabilitiet 11 en 
permittiviteit £. Voor u geldt u=l/~(fl£). 
We zien dat de spanning V(x) afwijkt van V(O) indien fL:;t:O. De spanning is groter of 
kleiner, afhankelijk van fv Aangezien rL onbekend is, is ook de spanning als functie van 
x onbekend. 
In de inverse configuratie is de RF-spanning bepaald door Vrr te meten aan het uiteinde 
van een aparte coaxiale kabel. De uitgangsimpedantie van de coaxiale kabel is dan bekend 
en gelijk aan de impedantie van de probe plus oscilloscoop (totaal 100 MQ). Voor de 
spanning als functie van x, de afstand tot de elektrode geldt nu, met ~ =RL»~: 

jV(x) I = IV(O) I 
cos~x 

(B.4) 

V(x) is groter dan V(O) en wordt bepaald door x, die bekend is. In fig B.2 is te zien dat de 
gemeten Vrf afhankelijk is van de afstand x: Vrf is Op 5 verschillende afstanden X van de 
elektrode gemeten. Indien x toeneemt neemt ook Vrf toe, bij een bepaalde waarde van V de· 

Vdc wordt correct gemeten en is (indirect) bepaald door de RF-spanning V(O) op de 
elektrode. De fout in de gemeten RF-spanningen is bepaald op 7%. Deze factor is gebruikt 
als correctiefactor voor de gemeten RF-spanningen in de inverse configuratie. De 
werkelijke waarde van Vrr kan nog iets lager zijn door een kleine impedantiesprong die 
optreedt t.g.v. de connector die de coaxiale kabel met de RF-elektrode verbindt. 
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Vdc als functie van V tf bepaald op 5 verschillende afstanden van de 
elektrode. 
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In fig. B.3 zijn V rt en V de uitgezet tegen de wortel van het vermogen, voor twee situaties: 
in de ene situatie zijn V rt (open bolletjes) en Vdc (open driehoekjes) gemeten aan het 
uiteinde van een aparte coaxiale kabel op een afstand van ±40 em van de elektrode. In de 
andere situatie zijn vrf (gesloten bolletjes) en vdc (gesloten driehoekjes) gemeten op de 
vermogensvoerende kabel, eveneens op een afstand van ±40 em van de elektrode. De RF
spanning kan niet direct op de elektrode gemeten worden doordat de elektrode zich in het 
hoogvacuum bevindt. De RF-spanningen gemeten op de vermogensvoerende kabel zijn bij 
hogere vermogens kleiner dan vdc: dit is fysisch niet mogelijk, omdat vrf grater moet zijn 
dan V de in een capacitief gekoppelde ontlading (zie formule (3.9)). Het verschil in de 
gemeten waarden van de RF-spanningen is een factor 2. Uit deze figuur blijkt duidelijk dat 
gemeten RF-spanningen sterk kunnen afwijken van de werkelijke waarde. 

In de normale configuratie is Vrc bepaald op een afstand van ±10 em van de elektrode. 
Door de ruimtelijke reactor geometrie is het niet mogelijk om Vrc direct op de elektrode te 
meten. Ook het meten van Vrc op het uiteinde van een aparte coaxiale kabel is niet 
mogelijk doordat de reactorgeometrie geen ruimte laat voor een extra kabel aansluiting op 
de RF-elektrode. De fout in Vrc is afgeschat door aan te nemen dat Ve bij lage waarden 
gelijk is aan V2(Vrc+VdJ· De fout is maximaal 10%. 
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V tf en Vdc gemeten in twee situaties op een bepaalde afstand x van de 
elektrode: voor uitleg zie tekst. 

We kunnen concluderen dat het meten van RF-spanningen bij 13,56 MHz bijzondere 
aandacht vereist. Spanningen die gemeten worden op een bepaalde afstand van de RF
elektrode op een niet-aangepast coaxiale kabel kunnen sterk afwijken van de werkelijke 
waarden. 
Door reflecties t.g. v. impedantiesprongen kunnen grote reactieve strom en ontstaan in de 
kabel tussen RF-elektrode en aanpassingsnetwerk, die in de inverse configuratie zelfs 
hebben geleidt tot het smelten van de kunststof binnenmantel. De verbinding tussen RF
elektrode en aanpassingsnetwerk dient zo kort mogelijk te zijn. 
Bij toekomstig reactorontwerp dient men er rekening mee te houden dat de RF-spanning 
direct op de elektrode gemeten kan worden. 
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