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IRLAS-metingen aan een silaanplasma 

Sam en vatting 

Met hoge resolutie infraroodabsorptiespectroscopie met een diodelasersysteem als 
bron, is voor verschillende plasmaomstandigheden de dissociatiegraad van silaan bepaald. De 
uitkomsten komen goed overeen met een 1-dimensionaal vloeistofmodel dat is ontwikkeld op 
het FOM-instituut voor plasmafysica 'Rijnhuizen' . De verschillen tussen experiment en 
model worden grotendeels veroorzaakt door de !age druk van het plasma, waarbij de 
aannames van het vloeistofmodel voor de elektronen niet meer geldig zijn. Verder worden 
verschillen veroorzaakt door het gebrek aan elementaire data van het argonmetastabiel, <lat 
een grote rol speelt bij de dissociatie van silaan. Een derde punt waarmee de verschillen 
verklaard kunnen worden is het feit <lat stof, <lat gevormd wordt in een silaanplasma en 
waarvan bekend is <lat het een grote invloed uitoefent op het plasma, niet is meegenomen in 
het model. 
Verder zijn de omstandigheden bepaald waaronder dichtheden van het SiH3-radicaal gemeten 
kunnen worden. 
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IRLAS-metingen aan een silaanplasma : Inleiding 

1 . lnleiding 
Een veel gebruikte techniek voor het produceren van dunne lagen amorf silicium (voor 

b.v. zonnecellen en thin-film transistors) is de PE-CVD methode (plasma enhanced chemical 
vapour deposition). Hierbij wordt in een RF-ontlading via een aantal chemische en fysische 
processen silaangas omgezet in deeltjes waaruit de lagen gevormd worden. 
Om de laageigenschappen te verbeteren en zodoende bv. het rendement van zonnecellen te 
verhogen, is meer kennis over het plasma en de depositie nodig. Een methode om het plasma 
beter te leren begrijpen is modelleren, daarom wordt op het FOM-instituut voor plasmafysica 
'Rijnhuizen' gewerkt aan computermodellen van silaanplasma' s. Maar een model heeft als 
input veel elementaire data nodig (botsingsparameters, transportcoefficienten, chemische 
reactiecoefficienten, gegevens over de oppervlaktechemie etc.), en om de juistheid van deze 
input en de uitkomsten van het model te toetsen, zullen ze experimenteel geverifieerd moeten 
worden. Omdat <lit bij voorkeur moet gebeuren zonder het plasma te bei"nvloeden, wordt vaak 
van optische diagnostieken gebruik gemaakt. 
Een tot nu toe weinig gebruikte techniek is IRLAS (Infra Red Laser Absorption 
Spectroscopy). Dit is deels te wijten aan de moeilijke implementatie van deze techniek en 
ander zijds aan de hoge kosten die zij met zich mee brengt. Met IRLAS is het in principe 
mogelijk om met een hoge absolute nauwkeurigheid de chemische samenstelling (moleculen, 
ionen en radicalen) van een plasma ruimtelijk in beeld te brengen. 
In de groep EPG is een diodelaser-systeem voor IRLAS-metingen aanwezig, <lat eerder 
gebruikt is voor dichtheidsmetingen van radicalen in etsplasma' s. In <lit verslag wordt rapport 
uitgebracht van de eerste pogingen om deze techniek te gebruiken voor het analyseren van 
silaanplasma's. 
Hoofdstuk 2 zal na een korte uiteenzetting van het infrarood absorptiespectrum waarop 
IRLAS gebaseerd is, ingaan op het meten van relatieve en absolute dichtheden met deze 
methode. Daama zal met een beknopte beschrijving van het silaanplasma en het model, het 
doel van de experimenten verklaard worden. In hoofdstuk 3 zal de experimentele opzet 
beschreven worden die kan worden onderverdeeld in twee delen. Het eerste dee! bestaat uit 
de beschrijving van de diagnostiek en het tweede dee! is de plasmareactor waaraan gemeten 
gaat worden. De resultaten van de experimenten zullen in hoofdstuk 4 behandeld worden met 
aansluitend een algemene conclusie in hoofdstuk 5. 
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IRLAS-metingen aan een silaanplasma : Theorie 

2. Theorie 

2.1 Vibratie-rotatie spectra 

2.1.1 Inleiding 
Omdat een molecuul in de gasfase vrijelijk kan roteren en alle chemische bindingen in 

het molekuul kunnen vibreren, heeft het naast de energie van de elektronen ook rotatie- en 
vibratie-energie. Al deze vormen van energie zijn in principe ontkoppeld en uit de Schrodin
gervergelijking kan afgeleid worden dat er bij alle drie alleen discrete energieniveaus 
mogelijk zijn die kunnen worden samengevoegd in een energiediagram (Figuur 2.1 ). 

Eerste aangeslagen toestand 

Elektronische grondtoestand 

v=3 ~~~~~~~~~ 

v = 2~~~~~~~~~ 

v=I ~~~~~~~~~ 

vibrationele 
toestanden 

rotationele 
toestanden 

Figuur 2.1 : Moleculaire energieniveaus 

De elektronische energieniveaus liggen op een onderlinge afstand in de orde van enkele eV's 
en bepalen de hoofdstructuur van het energiediagram. De vibratie-energieniveaus liggen 
dichter bij elkaar op afstanden tussen ca. 0.1 en 1 eV en geven een fijnstruktuur op de 
elektronische niveaus De afstand tussen rotatie-energieniveaus is nog kleiner (10-3 tot 10-2 

eV), wat weer een fijnstruktuur op de vibrationele niveaus geeft. 
Een molekuul kan door de absorptie van een foton met de juiste golflengte van een laag 
gelegen niveau naar een hoger gelegen niveau overgaan, waarbij in principe zowel de 
elektronische als ook de vibrationele en rotationele toestand van het molecuul veranderen. 
Overgangen binnen een elektronisch niveau waarbij alleen de vibrationele en rotationele 
toestand veranderen, vinden in het infrarood gebied plaats. 
Wegens de lage energie van infraroodlicht, heeft het geen invloed op de chemie van het 
plasma, waardoor infraroodabsorptiespectroscopie een zeer geschikte diagnostiek is om 
plasma's mee te bestuderen. 

2.1.2 Het vibrationele spectrum 
Het eenvoudigste systeem om het vibrationele spectrum voor af te leiden, is het 

tweeatomige molecuul. Een tweeatomig molecuul kan worden voorgesteld als twee massa's 
verbonden door een veer. Voor kleine verplaatsingen van de massa's uit hun 
evenwichtsposities geldt de wet van Hooke die stelt dat de terugdrijvende kracht evenredig is 
met de uitwijking, wat resulteert in een harmonische potentiaal. De quantummechanische 
Hamiltoniaan voor dit systeem wordt gegeven door: 

11 2 82 

H = ----+ t f s2 (2.1) 
2µ as2 
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IRLAS-metingen aan een silaanplasma : Theorie 

Hierin is µ de gereduceerde massa, f de veerconstante en s de verplaatsing uit de 
evenwichtspositie. De eigenwaarden van de Schrodingervergelijking H\J' = El' geven dan 
de diskrete energieniveaus: 

\)= 0,1,2 ... (2 .2) 

met v = 2~ ~ f / µ de eigenfrequentie van de vibratiemode en u het vibrationele 

q uantumgetal. 
Als het molecuul een permanent dipoolmoment heeft kan er door wisselwerking met straling 
een overgang van het ene naar het andere vibrationele niveau plaatsvinden. Tweeatomige 
moleculen met twee identieke atomen (bv. N1, 02 .. ) zijn dus uitgesloten van dit soort 
wisselwerking omdat die geen permanent dipoolmoment hebben. 
Met het dipoolmoment en de oplossingen van de Schrodingervergelijking kunnen ook de 
overgangswaarschijnlijkheden bepaald warden en deze blijken alleen ongelijk aan nul te zijn 

voor ~u = 0 of ±1. Omdat de vibratie toestanden niet gedegenereerd zijn, kan met de 
Boltzmannvergelijking de relatieve bezetting van de niveaus op een simpele manier bepaald 
warden: 

n0 (-UCO he) -=exp 
Ilo kTvib 

(2.3) 

Met n0 de vibrationele grondtoestand en Tvib de vibrationele temperatuur. 

Bij 300K geldt kTvib /he= 209 cm-1
, wat veel kleiner is dan de vibratiefrequenties van 

tweeatomige moleculen (1000-4000 cm-1
), zodat bij zeer goede benadering alle moleculen 

zich in de vibrationele grondtoestand bevinden. In een plasma kan echter de vibrationele 
temperatuur aanzienlijk hoger zijn dan 300 K, waardoor een aanzienlijk dee! van de 
molekulen zich in een aangeslagen toestand kan bevinden. 
Deze theorie kan worden uitgebreid naar meeratomige moleculen. Dit wordt uitvoerig 
behandeld in ( 1,2,3]. Een molecuul bestaande uit N atom en heeft in totaal 3N vrijheidsgraden 
waarvan er drie gereserveerd zijn voor translatie en 3 voor rotatie (2 in het geval van een 
Iineair molecuul). Hierdoor blijven er nog 3N-6 (3N-5) vrijheidsgraden over die 
corresponderen met even zoveel fundamentele vibratiemodes, zoals in onderstaand voorbeeld 
is aangegeven voor het water molecuul. 

Figuur 2.2 : De fundamentele vibratiemodes van H20 

2.1.3 Het rotationele spectrum 
Het rotationele spectrum laat zich het makkelijkst afleiden door weer te beginnen met 

een tweeatomig molecuul. De vibratiefrequenties zijn zo hoog in vergelijking met de 
rotatiefrequentie dat voor de bepaling van de energieniveaus een molecuul gezien kan 
warden als een star object bestaande uit twee massa's op een gemiddelde afstand r . Weer 
uitgaande van de quantummechanische Hamiltoniaan, dit maal voor een starre rotator, 
kunnen direkt de diskrete energieniveaus voor rotatie bepaald warden. Voor een lineair 
molecuul warden deze gegeven door: 

Er= BJ(J + 1) J = 0, 1, 2, ... (2.4) 
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IRLAS-metingen aan een silaanplasma : Theorie 

Met J het rotationele quantumgetal en B de rotationele constante: 

(2.5) 

hierin is lb het traagheidsmoment ongelijk aan 0. 
Voor grote waarden van het quantumgetal J (snelle rotatie) neemt de gemiddelde 
intermoleculaire afstand toe en daarmee de waarde van B af ( evenredig met 1fr2). Dit kan 
verdisconteerd worden door formule (2.4) als volgt om te schrijven: 

Er =BJ(J+l)-DJ 2 (J+l) 2 
(2.6) 

Hierin is D een correctieterm die in de orde ligt van 10-3 B waardoor hij in de meeste 
gevallen verwaarloosd kan worden. 
Voor niet lineaire moleculen kunnen op identieke wijze de energieniveaus bepaald worden 
[1-3]. Hierbij moet dan rekening worden gehouden met de verschillende 
traagheidsmomenten en symetrieen in het molecuul. 
De relatieve bezetting van de niveaus kan weer bepaald worden met de 
Boltzmannvergelijking, maar omdat bij lineaire moleculen de rotationele energieniveaus 
(2J+ 1) maal gedegenereerd zijn, ziet de formule er als volgt uit: 

n1 
- = (2J + 1) exp(-BJ(J + l)hc/kT ) 
n ~ 

0 

(2.7) 

Hierin is T,01 de rotationele temperatuur, die in een RF-plasma met laag vermogen wordt 
verondersteld niet veel hoger te zijn dan de kinetische temperatuur. 

Niet lineaire moleculen hebben een ingewikkelder degeneratieniveau (bv. (2J + 1) 2 voor 
de meeste tetrahedische moleculen, enz.). Door de degeneratie en het feit dat B << kT/hc 
ligt het maximum van deze verdeling niet in het grondniveau en is een groot aantal niveaus 
bezet. Door deze bezetting en de selectieregels die bepalen dat M = 0 of ±1 (alleen ±1 voor 
lineaire moleculen) is er een groot aantal overgangen mogelijk, wat tot uiting komt in het 
grote aantal lijnen in een rotationeel spectrum. 

2.1.4 Interactie tussen rotatie en vibratie 
Een verandering van de vibrationele toestand gaat in principe altijd gepaard gaan met 

een verandering van de rotationele toestand. Het vibratie-rotatie absorptiespectrum wordt dus 
gevormd door een overgang van het vibrationele grondniveau naar het eerste aangeslagen 
met daarop gesuperponeerd het rotationele spectrum. De lijnposities kunnen bepaald worden 
door de verschillende formules en selectieregels voor vibrationele overgangen en rotationele 
overgangen te combineren: 

v = v0 + B
0

)'(J'+l)-B)"(J"+l) (2 .8) 

Waarbij vo de frequentie van de vibrationele overgang van het grond naar het eerste 
aangeslagen niveau is en grootheden gemarkeerd met ' en " respectievelijk bij het bovenste 
niveau en het onderste niveau horen. Doordat het bovenste niveau vibrationeel aangeslagen 
is, is de interatomaire afstand groter en dus de rotationele constante kleiner dan van het 
onderste niveau. 
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IRLAS-metingen aan een silaanplasma: Theorie 

De selectieregels voor de rotationele overgang bepalen dat Al = 0 of ±1, waardoor het 
spectrum in drie delen opgesplitst kan worden (Figuur 2.3): 

De P-tak: 

3---~-~-

2--.--....+-.......+-
V=1 

1 --,..-+---.,.++--..-+-+-

O ""T--r-+--M,.++--+-+-+-

3 -+-1--"--+-i-+-'---+-+-+-

2 -+-'----+-i-'----+-+-"- v=O 

J=O ~J=-1 ~J=O ~J=+1 

p Q R 

Figuur 2.3 : Toegestane overgangen 

L\J = -1 , => J'= J"-1 , => Y= Y0 -J"(B: + B~)-J" 2 (B: -B~ ) 
Aangezien B " groter is dan B ' leveren zowel de term lineair in J " als de term kwadratisch in 
J " een negatieve bijdrage zodat de P-tak zich links van het bandcentrum v0 uitstrekt, waarbij 
de afstand tussen de lijnen groter wordt voor toenemende J ". 

De Q-tak: 
L\J=O =>J'=J" =>Y=Y -J"(B" -B')-J" 2 (B" -B' ) 

' ' 0 v v v v 

Ook hier zijn beide bijdragen negatief maar door het geringe verschil tussen B " en B ' zijn ze 
zeer klein. De Q-tak blijft hierdoor dicht bij het bandcentrum aan de linkerzijde hiervan. 

De R-tak: 
' " 2 " ' ' 

L\J = +1,=> J'= J"+l,=> Y= Y0 + J"(3Bv -BJ-J" (Bv -BJ+ 2Bv 
De R-tak begint aan de rechterkant van het bandcentrum, waarbij de afstand tussen de lijnen 
kleiner wordt voor toenemende J. Op een bepaald punt wordt de afstand tussen de lijnen 
' negatief waardoor voor verder toenemende J de lijnen weer dichter bij het bandcentrum 
komen te liggen en zich zelfs links hiervan kunnen uitstrekken . 

Dit alles kan worden samengevat in een Fortrat-diagram (Figuur 2.4). In bet geval van een 
niet-lineair molecuul maken de verschillende rotatie-vrijheidsgraden het spectrum een stuk 
gecompliceerder zoals in het onderstaande voorbeeld van het vibratie-rotatie spectrum van 
silaan wordt gei1lustreerd (Figuur 2.5). 
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Figuur 2.4 : Een fortrat-diagram 

Figuur 2.5 : Vibratie-rotatie spectrum van silaan 

2.1.5 Lijnbreedtes 

Het spectrum in figuur 2.5 is gemeten met een FTIR-spectrometer. Door het te lage 
oplossingsvermogen van deze FTIR-spectrometer zijn niet alle lijnen los van elkaar te zien. 
Maar zelfs met een oneindig hoog oplossingsvermogen zal blijken dat een overgang geen 
oneindig scherpe energie heeft maar een eindige energiespreiding. Dit heeft een aantal 
oorzaken: 
• ten eerste is er de natuurlijke lijnbreedte die via de onzekerheidsrelaties van Heisenberg 

direct samenhangt met de levensduur van een niveau: hoe korter de levensduur, hoe groter 
de lijnbreedte van de overgang. Maar omdat bij absorptiespectroscopie wordt uitgegaan 
van een stabiel grondniveau is deze bijdrage verwaarloosbaar. 

• een ander verbredingsproces is de botsingsverbreding die wordt veroorzaakt door de 
verstoring van de energieniveaus onder invloed van moleculaire botsingen. 

4b 2p~ ~(J --- --
druk - c kTm (2.9) 

met b de minimale botsingsafstand, c de lichtsnelheid, p de druk, T de temperatuur en m de 
gemiddelde molekuulmassa van het gas. 
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• een derde bron van verbreding is de Dopplerverbreding. Vrij bewegende moleculen zullen 
zowel in grootte als in richting een snelheidsverdeling hebben die er voor zorgt <lat de 
geabsorbeerde en geemitteerde straling ietwat in golflengte verschoven is: 

cro~T ~crDoppl er = - 8ln2-
c m 

(2.10) 

Met a0 het golfgetal van het ongestoorde licht. 

Bij een druk van 10 Pa, een temperatuur van 300 K, een gemiddelde molekuulmassa van 
40· l.67· l0-21 kg en een a0 van 2000 cm-1 levert de drukverbreding een lijnbreedte op van 
l · I0-4 cm-1 en de Dopplerverbreding een lijnbreedte van 5· 10·3 cm-1• Hierdoor is de 
temperatuur de bepalende factor voor de lijnbreedte. Pas bij drukken boven 500 Pa (5 mbar) 
wordt de drukverbreding dominant. 

2.2 Dichtheidsbepaling uit absorptielijnen 

2.2.1 Bepaling van absolute dichtheden 
Komt de golflengte van een laserbundel overeen met een absorptielijn van een 

molecuul dan zal <lat molecuul een foton absorberen en zal de intensiteit van de bundel 
afnemen. Voor een dun laagje gas is de afname dl evenredig met de dichtheid van de 
moleculen die kunnen absorberen n, de dikte van de gaslaag dx, de invallende intensiteit I en 
de molaire extinctiecoefficient k: 

di= -knldx (2.11) 

Integratie geeft de wet van Lambert-Beer: 

(2.12) 

ln( I 0 /Ix) wordt ook wel de extinctie genoemd en voor een kleine afname van de intensiteit 
kan deze benaderd worden door 1 - Ix /I 0 . Hierdoor kunnen, voor zwakke absorpties, 
relatieve dichtheden direct uit de verhouding van de absorptiepieken bepaald worden. Om de 
absolute dichtheid n tussen x=O en I te bepalen zal over de eindige breedte van de 
absorptiepiek moeten worden gelntegreerd: 

1 f ( 10 
) n=- ln -- dv 

Allijn l1(n) 
(2.13) 

met A de gelntegreerde absorptiecoefficient : 

(2 .1 4) 
lijn 
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2.2.2 Bepaling van relatieve dichtheden m.b.v. afgeleide signalen 

Voor het meten van relatieve dichtheden kan na een meting van de transmissie van de 
gebruikte absorptielijn verder worden volstaan met afgeleide signalen. Hierdoor kan op een 
eenvoudige manier gebruik gemaakt worden van lock-in technieken. 
Met afgeleide signalen wordt de relatieve absorptie bepaald waaruit vervolgens de relatieve 
transmissie bepaald kan worden. In onderstaand voorbeeld wordt de dissociatiegraad bepaald 
door dezelfde absorptielijn met het plasma uit en met het plasma aan te meten. 

Plasma uit: Plasma aan: 

! 
:t::: 
Q) 

~ 10 I"' 
c 

~ - ---'-- ----''--------

golfgetal f-t 

Figuur 2.6 : Bepaling relatieve dichtheden 

Eerst wordt met een chopper in de bundel en een oscilloscoop luitl10 bepaald. Vervolgens 
worden met een lock-inversterker de eerste afgeleide van de absorptiepieken met het plasma 
aan en het plasma uit bepaald. Omdat de eerste afgeleide van een signaal evenredig is met het 
signaal zelf, is de verhouding van de afgeleide signalen gelijk aan de verhouding van de 
absorptiepieken absaanlabsuit· De intensiteit Iaan kan nu eenvoudig bepaald worden: 

De dissociatiegraad D is nu gelijk aan: 

ln( 10 / I aan) 
D-1-----

- ln( I 0 /I uit ) 

(2.15) 

(2.16) 

Waarbij in gevallen van zwakke absorpties de logaritmen door hun eerste orde benadering 
vervangen kunnen worden. 

2.2.3 Verzadigde eerste afgeleide spectroscopie 
Een door Marco Haverlag veel gebruikte methode [4] om met het eerste afgeleide 

signaal dichtheden te bepalen maakt gebruik van grote modulatiediepte. Zolang de 
modulatiediepte kleiner is dan de breedte van de gebruikte absorptielijn zal met toenemende 
modulatiediepte het signaal ook toenemen. Maar zodra de modulatiediepte groter wordt dan 
de lijnbreedte zal de amplitude van het signaal niet meer verder toenemen met de 
modulatiediepte. Bij gebruik van een blokvormig modulatiesignaal is de amplitude van het 
eerste afgeleide signaal gelijk aan het maximum van de absorptie (Figuur 2.7). 
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modulatiebreedte 

Figuur 2.7: Gebruik van grote modulatiebreedte 

2.3 Het silaanplasma 

2.3.1 De chemie in het kort 

Om een idee te krijgen van de processen die van belang zijn in een silaanplasma bij het 
groeien van dunne lagen amorf silicium volgt hier een beknopt overzicht van de chemie in 
een silaanplasma. In de praktijk worden edelgas/silaanmengsels gebruikt met enkele 
tientallen procenten silaan, maar wegens veiligheidsoverwegingen worden in deze 
experimenten mengsels gebruikt met een silaanpercentage dat beneden de explosiegrens ligt. 
Het basisgas waarvan wordt uitgegaan is een mengsel van 95% argon en 5% silaan dat bij 
een druk van enkele tientallen mtorr tussen twee RF-elektrodes wordt geleid (Figuur 2.8). 
Daar zorgen in eerste instantie de vrije elektronen, die vanwege hun veel hogere mobiliteit 
makkelijk energie oppikken uit het RF-veld, door processen als excitatie, ionisatie en 
dissociatie voor het omzetten van het basisgas in een mengsel van neutralen, metastablielen 
en ionen die op hun beurt weer verder reageren. Hierdoor ontstaat in enkele tientallen 
microseconden een stabiel plasma met een positieve potentiaal ten opzichte van beide 
elektrodes. Deze plasmapotentiaal zorgt ervoor dat negatieve deeltjes opgesloten zitten in het 
plasma en positieve deeltjes in de richting van de elektrodes versneld worden. Het transport 
van neutrale deeltjes wordt bepaald door diffusie en de extern ingestelde gasstroom. 

95%Ar+ -
5%SiH, 

excitatle 
dlsS6clatle 
ionlsalle 

'fir 

polymerisatie 
plosma-wand-wlsselwer1dng 

Gasstroom -
13 .56M~ 

Figuur 2.8 : Schematische opzet van een RF-plasma 

De belangrijkste deeltjes die in dit plasma worden gevormd, zijn het SiH3 en het SiH2 
radicaal, die ontstaan door dissociatie van het silaangas door botsingsprocessen met 
elektronen of door botsing met een argonmetastabiel [5]: 
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SiH4 + e- ~ SiH3 + H+ e-
SiH4 + e- ~ SiH2 + 2H + e-
SiH4 + Ar* ~ SiH3 + H + Ar 
SiH4 +Ar* ~ SiH2 + 2H + Ar 

Deze radiealen verdwijnen doordat ze verder dissoeieren, doordat ze reageren met andere 
radiealen of doordat ze met de gasstroom of door diffusie uit het plasmavolume verdwijnen. 

SiH3 + e- I Ar* ~ SiH2 + H + e- I Ar 
SiH3 + SiH3 ~ SiH4 + SiH2 
SiH3 + SiH4 ~ Si2H6 + H 
SiH2 + SiH4 ~ Si2H6 
SiH3 +wand ~ amorf silieium 

Dit zijn sleehts enkele van alle mogelijke reaeties. Het silaan en de radiealen kunnen in 
prineipe weer verder dissoeieren en de disilanen kunnen verder polymeriseren. Daarnaast 
kunnen alle deeltjes gei"oniseerd worden wat weer een hoop andere reaeties te weeg kan 
brengen. 
Bij de dissoeiatie van silaan tot SiH2 worden telkens twee waterstofatomen gevormd die op 
hun beurt weer kunnen reageren met nieuwe silaanmoleeulen en daarbij SiH3 vormen. Maar 
omdat in deze experimenten sleehts 5% silaan wordt gebruikt waarvan het grootste dee) 
wordt gedissoeieerd, verloopt de tweede reaetie sleeht waardoor er minder SiH3 gevormd 
wordt dan bij hogere silaangehaltes. Het SiH2 radieaal verdwijnt voornamelijk doordat het 
reageert met silaan tot disilaan. Maar wegens het lage silaangehalte loopt ook deze reaetie 
sleeht waardoor de SiH2-diehtheid hoger is dan bij hogere silaangehaltes. Bij een druk van 
100 mtorr, een flow van 20 seem en een vermogen van 5 Watt zullen hierdoor de diehtheden 
van zowel SiH2 als SiH3 op ongeveer 1017 m-3 liggen. 
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2.4 Het model 
Om deze reacties en de bijbehorende reactiecoefficienten beter in kaart te brengen is 

op 'Rijnhuizen' een 1-dimensionaal vloeistof model ontwikkeld [6] . Om een indruk te geven 
van de opzet en de beperkingen van het model wordt in de volgende paragrafen een kort 
overzicht gegeven van de belangrijkste punten uit het model 

2.4.1 Systeem van vergelijkingen 

Het model beschrijft een RF-ontlading tussen twee parallelle elektrodes. Aangezien het 
een 1-dimensionaal model is, is alleen de richting loodrecht op de elektrodes (z-richting) 
meegenomen in de vergelijkingen. Het model gaat uit van deeltjes-, impuls- en 
energiedichtheidsbalans zoals deze met de verschillende momenten van de Boltzmann 
transportvergelijkingen gevonden kunnen worden. Het oplossen van deze vergelijkingen 
geeft het ruimtelijke en tijdopgeloste gedrag van de dichtheidsverdeling van de verschillende 
deeltjes gedurende een RF-cyclus van de periodiek stabiele toestand van de RF-ontlading. 

De deeltjesbalans: 
Voor ieder deeltje in het plasma (elektronen, ionen en neutralen) kan een deeltjesbalans 
worden opgesteld: 

an . ar 
atJ + a~ = s reac,j + s flow,j + s pomp,j + s ~~ix , j (2.17) 

Hierin zijn ni en ri de dichtheid resp. de flux van deeltje j en is de bronterm in vier delen 
opgesplitst. s reacj is de bronterm voor het ontstaan en verdwijnen van deeltjes door botsing 
met elektronen en/of chemische reacties. Snow,.i en Spomp,.i zijn in het model opgenomen om de 
gastoevoer en het afpompen van het reactorvat te verdisconteren en de term smix,.i is in het 
model gelntroduceerd om het radiale transport tussen de elektrodes te verrekenen . Hiermee is 
het model dus feitelijk quasi-2-dimensionaal gemaakt. 

De impulsbalans: 
De impulsbalans is in het model vervangen door de drift-diffusievergelijking, waarin de 
deeltjesflux r is opgebouwd uit een driftterm veroorzaakt door dichtheidsgradienten en een 
diffusieterm die wordt veroorzaakt door het elektrisch veld: 

Onj 
f. =µ .n .E-D . -

J J J J az (2 .18) 

met µi en Di de mobiliteit en de diffusieconstante van deeltje j . De drift-diffusievergelijking 
gaat er van uit <lat alle deeltjes instantaan reageren op veranderingen in het elektrisch veld. 
Voor elektronen gaat dit op maar voor ionen moet er een effectief elektrisch veld worden 
ingevoerd om <lit te verdisconteren: 

8Eeff,i ( ) 
~ = vm,i E- E eff,i 

met vmj de botsingsfrequentie voor impulsoverdracht: 

e 

De Poissonvergelijking: 

v --
Ill ,} - v. m . 

J J 

(2.19) 

(2.20) 

Het elektrisch veld E en de potentiaal V worden uitgerekend door de Poissonvergelijking op 
te lossen: 

av 
E=-az (2.21) 
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met EO de permitiviteit van het vacutim, ne de elektronendichtheid, n; de ionendichtheden 
voor de verschillende ionen en q; het teken van de lading van het ion. 

Energiedichtheidsbalans: 
De energiedichtheid van de elektronen w.=n.E wordt op een consistente WtJze uit de 
Boltzmannvergelijking met het tweede moment bepaald: 

aw. aqw 
-+-=-efE+S at az e w 

(2.22) 

De term Sw geeft het verlies van elektronenenergie aan de wand en qw is de 
elektronenenergieflux: 

(2.23) 

met µ.en D. de mobiliteit en de diffusieconstante van de elektronen. 

Randvoorwaarden: 
Om dit systeem van vergelijkingen op te kunnen lossen zijn er voldoende randvoorwaarden 
nodig. Voor het elektrisch veld geldt dat de potentiaal op de geaarde elektrode nu! is, en die 
op de bekrachtigde elektrode gelijk is aan: 

V(z = L, t) = V RFsin(2nvRF t) (2.24) 

met V RF de amplitude van de potentiaal en vRF de frequentie die in dit geval gelijk is aan 
13.56 MHz. De dichtheden van elektronen en negatieve ionen wordt nu! verondersteld aan de 
elektrodes terwijl voor de positieve ionen de dichtheidsgradient op die punten juist nu! wordt 
verondersteld. De randvoorwaarden voor de neutralen worden bepaald door de chemie aan de 
elektrodes. 

2.4.2 Numerieke technieken 

Omdat het systeem van vergelijkingen numeriek moet worden opgelost, zijn alle 
vergelijkingen ruimtelijk gediscretiseerd (129 stappen) volgens het Scharfetter-Gummel 
exponentiele schema [7]. Voor de tijd wordt een impliciete methode [8] gebruikt om met een 
beperkt aantal stappen per RF-periode (80) numerieke instabiliteiten te voorkomen. Met een 
multigrid techniek [9] kan vervolgens de convergentietijd aanzienlijk worden ingekort. 
Verdere details over de numerieke technieken in het vloeistofmodel en de Boltzmannsolver 
kunner gevonden worden in [10,11]. 
Op deze manier berekent het vloeistofmodel de dichtheidsprofielen van alle deeltjes, 
uitgaande van de elektronenbotsingsfrequentie die wordt bepaald met een Boltzmannsolver. 
Deze Boltzmannsolver heeft op zijn beurt weer als input de dichtheidsprofielen van de 
neutralen nodig. Daarom worden de Boltzmannsolver en het vloeistofmodel afwisselend 
gedraaid tot de veranderingen in de dichtheidsprofielen van de neutralen voldoende klein 
ZIJil. 

2.4.3 Chemie 

Om een argon/silaanplasma goed te modelleren, moet een aantal verschillende deeltjes 
en reacties worden meegenomen. Om rekentijden binnen de perken te houden mag dat aantal 
echter niet te groot zijn. Daarom is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd op de reacties tussen 
de deeltjes om vast te stellen welke reacties een wezenlijke invloed hebben op de partiele 
drukken van silaan, disilaan en waterstof en de groeisnelheid. 

17 



IRLAS-metingen aan een silaanplasma : Theorie 

De reacties kunnen in drie groepen worden ingedeeld: reacties door botsing met elektronen, 
chemische reacties en plasma-wand wisselwerking. 

reacties door botsing met elektronen: 

SiH4 + e- ~ SiH; + 2H + 2e-
Si2H6 + e- ~ Si2H; + 2H + 2e-
SiH + e- ~ SiH<1,3l + e- ~ SiH4 + e-

4 4 

SiH4 + e- ~ SiH ~2·4l + e- ~ SiH4 + e-
SiH4 +e- ~ SiH 3 +H+e-
SiH4 +e- ~ SiH2+2H+e-
Si 2H 6 + e

SiH4 + e-
SiH3 +SiH 2 + H+e
SiH; +H+2e-
H; +2e-
H v.-o +e- ~ 

2 

H2 +e- ~ 2H+e-
r--------------------------------, 
1 Ar+e- ~ Ar*+e- ~ Ar+e- 1 
1--------------------------------1 
1 Ar+e- ~ Ar+e-(-ll.7eV) 1 r--------------------------------, 
1 Ar+e- ~ Ar + +2e- 1 r--------------------------------1 
~~L_:1-_e_.::-____ ~---~L~t£e_.=-_____________ J 

chemische reacties: 
H+SiH4 ~ SiH3 +H2 
H + Si2H6 ~ Si2H5 + H2 
H + Si2H6 ~ SiH 3 + SiH4 
H + SinH2n+2 ~ SinH2n+l + H2 
H2 + SiH 2 ~ SiH4 
SiH4 + SiH 2 ~ Si2H6 
Si2H6 + SiH2 ~ Si3H8 

SinH2n+2 +SiH2 ~ Sin+IH 2n+4 
SiH3 + SiH 3 ~ SiH4 + SiH 2 
SiH; + SiH; ~ SiH3 + SiH 2 
SiH; + Si2H; ~ SiH 3 + 2SiH2 
SiH; + H; ~ SiH 3 + H2 
Si2H5 + Si2H 5 ~ Si4H 10 
r----------------~---------, 

1SiH4+Ar* ~ S1H3+H+Ar I 
r----------------~---------1 

~~~~±-~~-----~---~~2~}!_-I_~~~ 
plasma-wand wisselwerking: 
De plasma-wand wisselwerking van de neutralen met de wand wordt beschreven door het 
zogenaamde sticking model [12,13], waarbij alleen de radicalen kunnen reageren met de 
wand en de rest van de neutralen wordt gereflecteerd terug het plasma in. Van ieder radicaal 
moet de plakkans en het type reactie worden gespecificeerd. De plakkans is afhankelijk van 
de samenstelling en de temperatuur van het oppervlak. 
Metastabielen verliezen door de botsing met de wand hun aangeslagen toestand en keren als 
gewoon neutraal molekuul terug het plasma in. De positieve ionen recombineren aan de 
wand en gaan ook als neutraal het plasma in. 
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2.4.4 Aannames/beperkingen 

De grootste beperking van het 1-dimensionale model is de beperkte geometrie die kan 
worden meegenomen. Hierdoor zijn zaken als menging van het gas in het plasmavolume met 
de rest van het gas in de reactor en flow parallel aan de elektrodes moeilijk te modelleren. Dit 
is opgelost door het invoeren van extra brontermen in de deeltjesbalansen. Andere 
transportverschijnselen die ontstaan door de gastoevoer en het afpompen van het vat zijn in 
het model meegenomen door gemiddelde verblijfstijden voor neutralen in te voeren die 
worden bepaald door de flow en het totale reactorvolume. 
De bias-spanning die ontstaat door het verschil in oppervlakte van de bekrachtigde en 
geaarde elektrode kan ook niet worden meegenomen in het model, waardoor alle berekende 
dichtheidsprofielen en elektrische velden symmetrisch zijn. 
Een andere belangrijke beperking is de inzetbaarheid van het model bij verschillende 
plasmaomstandigheden. Bij lage drukken gaan de aannames die aan een vloeistofmodel ten 
grondslag liggen, steeds slechter op, wat vooral voor de elektronen problemen op kan 
Ieveren. Verder is poeder dat onder bepaalde omstandigheden gevormd kan worden in een 
silaanplasma, en waarvan bekend is dat het een grote invloed uitoefent op het plasma, (nog) 
niet meegenomen in het model. 

2.4.5 Het computersysteem 
Het model wordt gedraaid op een silicon graphics Indy computer met een R4400 

processor en 32 Mb werkgeheugen. Op basis van de gemiddelde gassamenstelling wordt 
telkens de elektronen-energieverdelingsfunctie bepaald en het convergeren van de 
combinatie van deze verdelingsfunctie en de gassamenstelling bepaald de uiteindelijke 
rekentijd, die in de orde van 24 uur ligt. 
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3. Experimentele opzet 

3.1 IRLAS 

3.1.1 Inleiding 
In hoofdstuk 2 is duidelijk geworden dat ieder molecuul met een permanent 

dipoolmoment een vibratie-rotatie spectrum heeft dat wordt bepaald door de massa's van de 
atomen waaruit het molecuul is opgebouwd, de bindingssterktes en de bindingshoeken en dus 
voor ieder soort molecuul uniek is. 
Doordat deze spectra zich over een breed golflengtegebied uitspreiden is de kans dat spectra 
van verschillende moleculen elkaar overlappen erg groot en zullen de zwakkere spectra 
verdwijnen in de ruis van de sterkere. Om deze spectra experimenteel te kunnen gebruiken 
voor absorptiespectrometrie aan radicalen is daarom een zeer hoog oplossend vermogen 
nodig. Met de Tunable Diode Laser (TDL) is het in principe mogelijk om een voldoende 
hoge resolutie te halen om aan radicalen te kunnen meten. 

3.1.2 Tunable Diode Laser 
Het hart van het diodelaser systeem wordt gevormd door een lood-zout diode. De 

platte uiteinden van de diode vormen een cavity waarin bepaalde modes worden geselecteerd 
die vervolgens worden uitgestraald. Zoals bij alle laser diodes worden de golflengte en het 
vermogen van het uitgestraalde licht bepaald door de geometrie en de temperatuur van de 
diode, en de stroom door de diode. De temperatuur zorgt daarbij voor een grove instelling 
van de golflengte en met de stroom kan vervolgens een golflengte scan gemaakt worden. 
Tevens zorgt de stroom voor de benodigde populatieinversie om laserwerking mogelijk te 
maken. Het oplossend vermogen wordt bepaald door de lijnbreedte van de laser die typisch 
in de orde van 3 t0·4 cm·1 ligt. 
De onderstaande figuur is een voorbeeld van een mode chart. Bij een constante temperatuur 
wordt hierin als functie van de stroom (x-as) en het golfgetal (y-as) het uitgestraalde 
vermogen (grijstinten) aangegeven. Bij een verlaging van de temperatuur verschuift de hele 
grafiek naar rechts zodat de modes met een groot golfgetal verdwijnen en er nieuwe modes 
met een lager golfgetal bijkomen. Tevens kan door een temperatuursverandering de relatieve 
intensiteit van de verschillende modes veranderen. 

golfgetal [cm·') 

2200.0 

2180.0 

2160.0 

2140.0 

2120.0 

100 200 300 400 
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Figuur 3.1: Voorbeeld van een modechart bij 35 K 
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3.1.3 Koelen van de laser 

Omdat de laserdiodes alleen werken bij temperaturen lager dan 70 K zijn ze op een 
coldhead in een helium-koelsysteem geplaatst (Figuur 3.2). 

Helium 
expansie 

kamer 

Figuur 3.2 : Coldhead koelsysteem 

infrarood 
venster 

Omdat bij deze lage temperaturen water en andere (gasvormige) verontreinigingen direct op 
koude oppervlakken opvriezen zijn de laserdiodes op een coldhead geplaatst, die in een 
vacutimkamer is opgehangen. Het afpompen van de ruimte gebeurt als deze op 
kamertemperatuur is met een turbopomp die haar op een druk van ca. 5· l0-6 mtorr brengt. Op 
dat moment wordt de ruimte met een kraan afgesloten, waarna de heliumcompressor wordt 
aangezet en een ionisatiepomp het pompen overneemt en de ruimte op een druk lager dan 
1 o-s mtorr brengt. 
Het gesloten helium-koelsysteem koelt de coldhead dan tot 1 OK. Eventuele vervuiling die 
zich in het heliumgas bevindt, zal zich in de expansieruimte verzamelen doordat het daar 
vastvriest, en daarmee de werking van het koelsysteem verslechteren. Om dit tegen te gaan 
wordt alleen 'Helium6.0' (>99.9999% zuiver) gebruikt, dat bij elke gelegenheid dat de 
coldhead op kamertemperatuur is, moet worden ververst. 

3.1.4 Aansturing van de TDL 
Omdat de temperatuur en de stroom de golflengte bepalen, moeten deze met een 

voldoend hoge nauwkeurigheid en stabiel zijn af te regelen. Daartoe is de diode in een 
coldhead geplaatst die door middel van een helium-koelsyteem tot 10 K gekoeld kan worden. 
Met een verwarmingselement wordt de diode op een stabiele temperatuur gebracht (15 - 70 
±0.001 K) gebracht. Dit wordt geregeld door de Cryogenic Temperature Stabilizer L5720 die 
zowel handmatig als met de computer bediend kan worden. Met de Laser Current Control 
Module L5820 wordt vervolgens de stroom door de diode geregeld met een nauwkeurigheid 
van 0.01 mA in een bereik van 0 tot 500 mA. Deze kan ook zowel handmatig als met de 
computer bediend worden en zorgt er tevens voor dat de stroom binnen zijn begrenzing blijft 
en dat de laser niet wordt ingeschakeld bij te hoge temperaturen (>70K). 

3.1.5 Het meetprincipe 

Voor het meten van dichtheden van deeltjes met een bekend vibratie-rotatie spectrum 
worden de temperatuur en de monochromator zo ingesteld dat de geselecteerde lasermode 
samenvalt met een of meerdere lijnen van dit spectrum. Met de stroom wordt vervolgens een 
golflengte scan gemaakt rondom de absorptielijnen. 
Als de absorptiecoefficient van de lijn bekend is kan, na omrekening van de absorptie in de 
transmissie, de absolute dichtheid bepaald worden. Zonder absorptiecoefficient kunnen 
alleen relatieve dichtheden bepaald worden. 
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Een beperking van absorptiemetingen is dat de gemeten absorptie geen informatie bevat over 
de dichtheidsverdeling in de voortplantingsrichting van de laserstraal. 

3.1.6 Uitlijning van de laser 

Omdat er met een onzichtbare infrarood bundel gewerkt wordt, waarvan de golflengte 
onbekend is, is de uitlijning van de laser door de monochromator een paradoxale bezigheid. 
Om de laser uit te lijnen moet het tralie worden afgestemd op de golflengte, maar om de 
golflengte te meten moet eerst de bundel door de monochromator. 

tralie 

Monochromator (1 m) 

He-Ne laser 

Lens+ 
MCT Detector 

Figuur 3.3 : Uitlijning van de laser 

Daarom wordt m.b.v. een bypass spiegel het tralie kortgesloten tot de gang van de bundel 
bekend is. Alie spiegels in de monochromator staan in principe uitgelijnd zodat alleen de 
juiste stand van de drie vrijheidsgraden van de parabolische spiegel moet worden gevonden. 
Daartoe wordt een infrarooddetector direct achter de uitgang van de monochromator 
geplaatst en de voorversterker van de detector op een oscilloscoop aangesloten. De modulatie 
op de stroombron van de laser wordt op chop gezet en nu wordt net zolang aan de drie 
micrometerschroeven van de parabolische spiegel gedraaid tot het signaal op de oscilloscoop 
optimaal is (ca. 1 V). Op dat moment wordt de inkoppelspiegel voor de helium-neonlaser 
geplaatst en zo uitgelijnd dat de spot op het midden van de lens en de detector valt. Dan kan 
de bypass spiegel worden verwijderd en moet de monochromator op de 16e orde van de 
helium-neonbundel worden afgesteld. Als deze goed door de monochromator heen komt 
moet de detector zo in de bundel geplaatst worden dat de laser weer precies op het midden 
van de detector wordt afgebeeld. Nadat de inkoppelspiegel is verwijderd kan met het tralie 
een golflengtescan gemaakt worden in het golflengtegebied waar de laser verwacht wordt. 
Met een beetje geluk kan de bundel op deze manier gevonden worden. Als de bundel niet 
wordt gevonden moet de hele procedure herhaald worden tot dit wet het geval is. 
Nadat het signaal met het tralie is geoptimaliseerd en de bundel zo is uitgelijnd dat hij door 
het midden van de lens gaat en op het midden van de detector valt, kan de monochromator 
weer op de 16e orde van de helium-neonlaser worden gezet. De inkoppelspiegel kan dan zo 
worden uitgelijnd dat de infraroodbundel en de helium-neonbundel zo goed mogelijk 
samenvallen. 
Nu kunnen de lens en de detector worden vervangen door een spiegel om de infraroodbundel 
naar de rest van het optische systeem te leiden. De infraroodbundel kan nu telkens redelijk 
eenvoudig worden teruggevonden door de detector eerst met de helium-neonbundel te 
positioneren. 

3.1.7 Golflengtebepaling 
De ingewikkelde structuur van de vibratie-rotatie spectra maakt het noodzakelijk de 

golflengte van het gebruikte laserlicht te kennen met een nauwkeurigheid kleiner dan 10-2 

cm-1 (lQ-5 rel.) . Daartoe wordt de bundel eerst door een monochromator geleid om een mode 
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te selecteren. Daama wordt de bundel in vier bundels gesplitst waarvan er een door een 
referentiegas gaat met een eenvoudig, goed bekend spectrum waarvan de lijnen worden 
gei'dentificeerd door een tweede bundel door een Michelson-interferometer te leiden. De 
derde bundel gaat door een etalon, dat elke 0.048 cm-1 een maximum heeft, zodat de relatieve 
posities van de lijnen van het te meten gas (vierde bundel) ten opzichte van de lijnen van het 
referentiegas bepaald kunnen worden. 

1 Diode laser 
2 He-Ne laser 

3 

3 Monochromator (1 m) 
4 Beamsplitter 
5 Vacuum vat 
6 MCT Detectors 

4 4 4 

9 10 

6 6 

7 Michelson-interferometer 
8 beweegbare spiegel 
9 Etalon 
10 Referentie gas eel 

5 

7 

Figuur 3.4 : Schematische opzet van bet diodelaser systeem 

3.1.8 De Michelson-interferometer 
Het principe van een Michelson-interferometer berust op interferentie. Een 

monochromatische bundel wordt in twee delen gesplitst, die na het doorlopen van 
verschillende trajecten op dezelfde detector vallen. Het verschil in optische weglengte tussen 
de twee bundels bepaald of er positieve of negatieve interferentie optreedt. Door de 
weglengte van een bundel constant te houden en die van de tweede bundel toe te laten nemen 
ontstaat een signaal waarvan de amplitude periodiek varieert als functie van de toename van 
het weglengteverschil. De periode van dit signaal is gelijk aan de golflengte van het licht. 
Met de in de experimenten gebruikte interferometer wordt het interferentiesignaal van een 
HeNe-laser en de IR-laser gelijktijdig bepaald. Bij elk maximum van het HeNe-signaal wordt 
de amplitude van het IR-signaal gemeten en na 163840 periodes van het HeNe-signaal wordt 
het aantal doorlopen IR-periodes bepaald. Omdat de verhouding van het aantal periodes 
omgekeerd evenredig is met de verhouding van de golflengte kan in theorie zo simpel de 
golflengte bepaald worden. 
In de onderstaande flowchart wordt de hele procedure nog eens schematisch weergegeven. 
De beweegbare spiegel loopt over een luchtkussen en is via een snaar aan een stappenmotor 
verbonden. De stappenmotor wordt via een stappenmotorkaart in de computer aangestuurd. 
Bij elk maximum van het HeNe-interferentiesignaal krijgt de DAS50-dataaquisitiekaart via 
de external clock ingang een trigger en wordt het IR-interferentiesignaal via chi gesampled. 
Na 163840 samples wordt de data van de DAS50-kaart naar het computergeheugen geladen 
en worden na een aantal numerieke filters de periodes van het IR-interferentiesignaal geteld. 
Hieruit wordt de golflengte bepaald en deze wordt op het scherm afgedrukt. 
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Eerst moet gecontroleerd worden of de beweegbare 
spiegel op zijnbeginpositie staat en de stappenmotor 
klaar staat 

Met de stappenmotorkaart in de computer 
wordt de stappenmotor gestart 

Een delay van 2.5 s. om de beweging van 
de bewegende spiegel te stabiliseren 

163840 samples van het IR-interferentiesignaal genomen 
en in het geheugen op de DASSO-kaart weggeschreven 

Beweegbare spiegel wordt teruggestuurd 
naar zijn beginpositie 

Data wordt uit het geheugen van de DASSO-kaart gelezen 
naar het werkgeheugen van de computer 

Een aantal filterbewerkingen wordt uitgevoerd op de data om 
meetfouten glad te strijken 

Het aantal periodes van het IR-interferentie signaal wordt geteld 
en daaruit wordt de golflengte bepaald. 

Het resultaat wordt op het scherm afgedrukt 

Figuur 3.5 : Flowchart van een golflengtemeting 

In de praktijk blijkt deze methode nogal storingsgevoelig te zijn omdat bij een golflengte van 
4.5 µm elke IR-periode maar in ca. 7 punten gesampled wordt en het daardoor erg moeilijk is 
om storingen te interpreteren. Een tweede nadeel is dat alleen een goede golflengtemeting 
gedaan kan worden als er sprake is van een goede monochromatische bundel. Storingen die 
optreden omdat er verschillende modes door de monochromator komen, zijn niet te 
onderscheiden van uitlijnfouten en telfouten en bemoeilijken zo het gehele proces. 

3.1.9 Uitlijning van de Michelson-interferometer 
Omdat er met een infraroodbundel gewerkt wordt, is de uitlijning van de Michelson

interferometer een niet triviale, zeer tijdrovende zaak. Dit wordt nog eens bemoeilijkt door 
het feit dat er naast de IR-bundel ook een HeNe-bundel door de interferometer moet, die 
gebruik maakt van dezelfde bewegende spiegel. 
Vanwege de beperkte vrijheidsgraden in het HeNe-deel van de interferometer kan het best 
begonnen worden met de uitlijning van de HeNe-laser. De bundel moet zo op de 
prismabeamsplitter invallen dat alle meervoudige reflecties die door de beamsplitter en 
spiegels ontstaan, op elkaar vallen. Als dit het geval is, vallen de spots van de verschillende 
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bundels na de uitkoppelspiegels altijd samen. Dit kan geoptimaliseerd worden door met de 
stappenmotor de beweegbare spiegel heen en weer te laten lopen en op een oscilloscoop het 
interferentiesignaal te bekijken. 
Ats het HeNe-deel eenmaal is uitgelijnd mag er niets meer aan de beweegbare spiegel 
worden veranderd. De IR-bundel kan het best worden uitgelijnd door eerst de HeNe-laser in 
te koppelen en daarmee de beamsplitter, de spiegel in de vaste arm, de lens en de detector te 
positioneren. Omdat de HeNe-bundel niet perfect samenvalt met de IR-bundel, moeten nu de 
twee IR-bundels worden opgezocht en uitgelijnd. Het best kan begonnen worden met de 
bundel uit de arm met de beweegbare spiegel omdat die het kleinste aantal vrijheidsgraden 
heeft. Door de detector en de lens te verplaatsen moet de bundel worden opgezocht en 
uitgelijnd. Nu kan met de twee micrometerstiften op de spiegel in de vaste arme van de 
interferometer deze spiegel zo worden uitgelijnd dat ook deze bundel op de detector valt. 
Door de beweegbare spiegel weer te laten )open kan de uitlijning geverifieerd worden. Het 
optimaliseren van het signaal is niet triviaal omdat de beweegbare spiegel niet mag worden 
versteld. Daarom moet de optimalisatie gebeuren door aan de beamsplitter te draaien en 
gelijktijdig de detector te herpositioneren. 
Een true die kan worden gebruikt om de uitlijning te optimaliseren is de afstand tussen de 
beamsplitter en de detector drastisch te vergroten. Als beide bundels zo zijn uitgelijnd dat ze 
op de detector vallen, leveren ze meestal een goed interferentiesignaal. 

3.1.10 Signaalverwerking 
In principe kunnen absorpties direct gemeten worden door naar de intensiteit van de 

laserbundel te kijken. Maar in de praktijk levert dit een zeer slechte signaal-ruisverhouding 
op, zodat zwakke absorpties niet meer te meten zijn. Door gebruik te maken van een lock
inversterker kan deze signaal-ruisverhouding een aantal ordes verbeterd worden zodat ook de 
zwakke signalen te detecteren zijn. 
Een lock-inversterker krijgt als input het meetsignaal en een periodiek referentiesignaal en 
versterkt alleen dat deel van het meetsignaal dat dezelfde frequentie en fase heeft als het 
referentiesignaal. Daarom moet het meetsignaal met dezelfde frequentie gemoduleerd 
worden als het referentiesignaal. Dit wordt gedaan door via de laserstroom de golflengte te 
varieren door een wisselstroom op de gelijkstroom te superponeren: A(t) = A0 + fiA sin( rot). 
De intensiteit van het detectorsignaal kan dan naar A ontwikkeld worden: 

81 1 821 2 
10") = 10 + 

8
/.., ~A sin( cot)+ 2 

8
/..,2 (~'A)

2 
sin (cot) + ... 

Door met de lock-inversterker het signaal met dezelfde frequentie als het referentiesignaal, 
dan wel de dubbele frequentie te detecteren wordt het deel van het signaal evenredig met 
sin( rot) resp. sin2(rot), dus de eerste afgeleide of de tweede afgeleide naar A gemeten. 

go ge a 

Figuur 3.6 : directe en afgeleide signalen 

Het meten van het directe signaal levert een groot signaal op en de resultaten zijn makkelijk 
te interpreteren. Daartegenover staan als nadelen een lage signaal-ruisverhouding en het 
moeilijk terugvinden van de absorpties in de achtergrond omdat ze nauwelijks zijn te 
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onderscheiden van storingen in het signaal. Dit laatste wordt nog eens extra bemoeilijkt als er 
verschillende absorpties dicht bij elkaar of in een gebied waar de laser slecht werkt liggen. 
De signaal-ruisverhouding is bij het meten van eerste afgeleide signalen een stuk beter en 
ook zijn de signalen beter te onderscheiden van de achtergrond. Het centrum van de absorptie 
is goed terug te vinden omdat daar de eerste afgeleide nut is. Nadelen zijn het lagere 
signaalniveau en het feit <lat de metingen niet direct te interpreteren zijn. Het signaalniveau 
wordt mede bepaalt door de modulatiebreedte, en moet dus eerst met een directe meting 
gekalibreerd worden 
De beste signaal-ruisverhouding wordt gehaald bij het meten van tweede afgeleide signalen. 
Hierbij zijn de absorpties zeer goed te onderscheiden van storingen die bij de andere 
methoden nog eventueel op absorpties leken. In het centrum van de absorptie is de tweede 
afgeleide maximaal zodat deze goed is terug te vinden. Nadelen zijn het nog lagere 
signaalniveau en de moeilijke interpretatie. 

3.1.11 Ongewenste interferentie. 

Omdat met een coherente, monochromatische infraroodbundel wordt gewerkt kan er 
op vele plaatsen interferentie optreden, waardoor ongewenste intensiteitsvariaties op kunnen 
treden die de eigenlijke waarnemingen onmogelijk maken. Het is daarom van groot belang 
om hierop bij het opzetten en uitlijnen van het optische systeem bedacht te zijn. Voorbeelden 
van punten waar ongewenste interferentie kan ontstaan zijn: 
• Beamsplitters met evenwijdig voor en achterzijde. Deze kunnen door multiple reflectie 

vanwege hun dikte en brekingsindex een zeer sterk interferentiepatroon geven. Daarom 
zijn de in de opstelling gebruikte beamsplitters dusdanig gepolijst dat voor en achterzijde 
onder een hoek van enkele graden staan. 

• Het vacuiimvat is zodanig aangepast dat de vensters onder een hoek met de bundel staan 
waardoor het vat zelf niet als trilholte kan dienen. 

• De vensters van infrarooddetectors kunnen door hun spiegelende oppervlak samen met 
de lens een trilholte vormen. Dit is te voorkomen door holle spiegels te gebruiken in 
plaats van lenzen of door de detector onder een kleine hoek met de bundel te plaatsen. 

Dit is slechts een klein deel van de mogelijke punten waar interferentie op kan treden. Maar 
door steeds kritisch naar de opstelling en de golflengte van de interferentie te blijven kijken, 
kunnen problemen getraceerd en opgelost worden. 

3.2 Het reactorvat 
De drie instelbare parameters bij de experimenten zijn de druk in het vat, de gasflow 

en het ingekoppelde vermogen. In de volgende paragrafen wordt beschreven hoe deze 
afzonderlijk ingesteld en afgelezen kunnen worden en zal een uiteenzetting gegeven worden 
van de veiligheidsmaatregelen die zijn genomen om veilig met silaangas te kunnen werken. 

3.2.1 De druk 

Het vacuiimsysteem bestaat uit een vacuiimvat (vol.ca. 33 /.)<lat wordt afgepompt met 
een turbomoleculairpomp (Leybold Turbovac 450) (450 !Is) metals voorpompsysteem een 
rootspomp (Leybold Ruvac WS251) en een tweetraps rotatiepomp (Leybold Trivac D65BC5). 
Sam en brengen deze pompen het vat op een achtergronddruk van ca. 5 10·6 mbar. De druk 
kan vervolgens worden ingesteld tussen 0.001 en 1.000 mbar door de pompsnelheid te 
regelen. Daartoe is een vlinderklep (MKS 253V662) direct achter de pompopening in het vat 
geplaatst die is teruggekoppeld naar een Baratron drukmeter. 

3.2.2 De gasflow 

Voor de gastoevoer kan gekozen worden uit drie gassen die zowel als mengsel, alsook 
puur toegevoerd kunnen worden. Het mengen gebeurt in een manifold vlak boven de 
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gasflessen van waaruit een leiding naar het vacutimvat loopt. Daar kan het gas via de zijwand 
van het vat of via de elektrode naar binnen gelaten worden. 
De gasflow kan van elk gas afzonderlijk worden ingesteld in een bereik van 0 tot J 00 seem 
via een mass flow controller (Ty/an General Mass Flow Controller FC-280-s). Deze mass 
flow controllers zijn gekalibreerd voor een specifiek gas. De flowmeter maakt gebruik van de 
warmtecapaciteit van het gas en bij gebruik van een ander gas dan het kalibratie gas moet 
hiervoor een conversiefactor worden bepaald: 

0.3106 N 
C = met N de moleculaire correctiefactor voor het aantal atomen waaruit de 

pCP 
molekulen zijn opgebouwd, p de dichtheid en Cp de warmtecapaciteit van het gas. De 
conversiefactor van CF 4 staat in tabel 2.0 van de Mass Flow Controller Instruction Manual 
en is 0.420. Voor het argon/silaan mengsel moet hij bepaald worden door voor alle factoren 
het gewogen gemiddelde van 95% argon en 5% silaan in te vullen: 

N 95%Ar/ 5%SiH
4 

= 0.95 · N latomig + 0.05 · N 4atomig = 0.95 · 1.01+0.05·0.88 = 1.0035 

P95%Ar/5%SiH4 = 0.95 · pAr + 0.05 · Psm = 0.95 · l.782 + 0.05 · l.433 = 1.765 
4 

c = 0.95. l.782/ + 0.05 . 1.433/ = 0.99999 
P•95%Ar/5%SiH4 /1.765 / 1.765 

0.3106 . 1.003 5 
Dit levert een conversiefactor op van = 0.1766 

1.765 . 0.9999 
De argon/silaan flow kan nu direct bepaald worden uit de verhouding van de 
conversiefactoren en de flowmeteraanduiding: 

flow 95%Ar/ 5%SiH4 

flowmeteraanduiding 

CcF 0.420 
---

4 
-. = -- = 2.373 

C 95%Ar/5%SiH
4 

0.177 

3.2.3 Het vermogen 
De bovenste elektrode is 11.9 cm in diameter en geaard doordat hij direct aan het vat 

zit. De onderste elektrode is de bekrachtigde elektrode en is 12.5 cm in diameter. De afstand 
tussen de elektrodes is instelbaar door de geaarde elektrode in hoogte te verplaatsen, maar 
wordt gedurende de experimenten constant gehouden op 3,0 cm. 
Het vermogen dat wordt ingekoppeld in het plasma wordt geleverd door een ENI ACG-3 
power generator en is instelbaar tussen 0 en 300 W. Om het gereflecteerde vermogen te 
minimaliseren wordt gebruik gemaakt van een matching netwerk (ENI Matchwork 5) dat 
direct onder de RF-elektrode is geplaatst. Dit matching netwerk kan zowel vol automatisch 
werken alsook handmatig bediend worden Maar de voorkeur gaat uit naar handmatig omdat 
dit nauwkeuriger en beter reproduceerbaar is. Het ingekoppelde en gereflecteerde vermogen 
worden afgelezen op een vermogensmeter die direct voor het matching netwerk geplaatst is. 

3.2.4 Ruimtelijk opgelost meten 
Omdat de uitlijning van infrarood diagnostieken een moeilijke en tijdrovende zaak is, 

is ervoor gekozen de laserstraal gefixeerd te laten. Om toch ruimtelijk opgelost te kunnen 
meten is het reactorvat op een beweegbaar frame geplaatst. Door middel van twee 
stappenmotoren die zowel handmatig als met de computer aangestuurd kunnen worden, 
kunnen de horizontale en vertikale positie van de doorsnijding van de laserbundel met het 
plasma gevarieerd worden. 
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3.2.5 Veiligheidsmaatregelen 

Silaangas is in pure vorm een uiterst brandbaar en explosief gas. Daarom wordt een 
mengsel gebruikt van 95% argon en 5% silaan. Omdat ook dit nog spontaan ontbrand als het 
in aanraking komt met lucht, is de fles met het gasmengsel in een gaskast geplaatst. Om 
eventuele lekkages te detecteren is een silaandetector aan de gaskast verbonden, die alarm 
geeft bij het overschrijden van 2.5 ppm. Een tweede ingang van deze detector is direct naast 
de gasinlaat op het reactorvat gemonteerd. 
Het silaangas dat uit het reactorvat wordt gepompt, kan zich verzamelen in de olie van de 
turbopomp. Als deze pomp vervolgens zuurstof afpompt (bv. na beluchten van het vat) kan 
dit reageren met het silaan en ernstige schade aan de pomp toebrengen. Daarom wordt de 
pomp tijdens het werken met silaan met ca. 20 slm stikstof geflushed. 
De silaandetector, een stikstofdrukmeter, de pompen en alle regelkleppen zijn via een PLC
systeem met elkaar verbonden. Dit PLC-systeem moet er voor zorgen dat het silaan niet kan 
worden ingeschakeld zonder dat de silaandetector is ingeschakeld en de stikstofflush aan 
staat. 
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4. Resultaten 
4.1 IJking van de flowcontroller 

Omdat er geen flowmeter besehikbaar is voor een 95%Ar/5%SiH4-mengsel, moet een 
CF4 flowmeter voor dit gas gekalibreerd worden. Tevens kan op deze manier het totale 
volume van het vat bepaald worden wat nodig is voor het bepalen van de residentietijd. 
Hiervoor wordt eerst het reaetorvat vaeui.im gepompt tot een druk van 5· 10-6 mbar. 
Vervolgens wordt de pompopening door een klep afgesloten en het vat met een argonflow 
van 10.0 seem gevuld waarbij de druk als funetie van de tijd wordt bepaald. 
Dit proees wordt herhaald voor versehillende Ar/SiH4 flows en daarbij wordt de tijd bepaald 
die nodig is om tot dezelfde druk te komen. Uit de verhouding van deze tijden wordt de 
verhouding van de SiH4 flow tot de Ar flow bepaald. 
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Figuur 4.1 : Tijd tegen druk voor een argon flow en voor een argon/silaan flow 

Uit de argon druk als funetie van de tijd kan het reaetorvolume bepaald worden: 

V =(Po/ p) ·flow -t , waarbij Po de standaarddruk (1 bar) is. Het hieruit bepaalde volume is 
33 /. Dit is in goede overeenstemming met het opgemeten volume van het vat + pijpen -
elektrode van 31.9 /. 
Uit de verhouding van de vultijden wordt vervolgens de werkelijke argon/silaan flow 
bepaald. 
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Figuur 4.2 : Kalibratie flowmeter 
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Een lineaire fit geeft het volgende verband tussen de werkelijke flow en de flow volgens de 
flowmeter: flowwerkelijk(sccm) = 5.1 + 2.34 * flow11owmeter De richtingscoefficient kan oak 
berekend warden door de conversiefactor tussen CF 4 en 95%Ar/5%SiH4 te bepalen. Dit 
levert 2.373 op, wat zeer goed overeen komt met de experimenteel gevonden waarde. 

4.2 Dissociatiegraad van SiH4 

Om de dissociatiegraad te bepalen is een sterke absorptielijn van silaan uitgekozen. 
Eerst moet de relatieve absorptie van deze lijn warden bepaald om vast te stellen of de 
lineaire benadering voor de extinctie kan warden gebruikt. Daartoe wordt bij een druk van 
100 mtorr een chopper in de bundel geplaatst en met een oscilloscoop de intensiteit van de 
bundel bij een golflengte vlak naast de absorptie, en de minimum intensiteit van de absorptie 
zelf gemeten. Dit levert een verhouding Iminllo van 1.50/2.25 = 0.667. De lineaire 
benadering geeft dan een absorptie van 0.333 wat ontoelaatbaar veel afwijkt van de 
werkelijke waarde van ln(lollmin) = 0.405, zodat voor de bepaling van de dissociatiegraad 
altijd de logaritme gebruikt moet warden. 

4.2.1 Temperatuur van bet plasma 

De dissociatiegraad van silaan wordt bepaald door het verschil in absorptie met het 
plasma aan en het plasma uit te bepalen. Van groat belang hierbij zijn de relatieve lijnvorm 
en de relatieve bezetting van het grondniveau van de overgang die wordt bepaald door 
respektievelijk de kinetisch en de vibrationele en rotationele temperatuur van het silaan. 

De kinetische temperatuur: 
De kinetische temperatuur bepaald de lijnbreedte en daarmee de verhouding van het 
maximum en de integraal van de absorptielijn. Als de kinetische temperatuur met het plasma 
uit niet veel verschilt van die met het plasma aan kan uit de maxima van de absorptiepieken 
de dissociatiegraad bepaald warden. Om dit te controleren is de lijnvorm met het plasma uit 
vergeleken met de lijnvorm van een plasma van 25 Watt (Figuur 4.3). 
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Figuur 4.3 : Lijnprofiel met en zonder plasma 

Omdat de lijnvormen met en zonder plasma identiek zijn kan warden verondersteld dat de 
kinetische temperatuur van het plasma gelijk is aan kamertemperatuur en dat de 
dissociatiegraad uit de maxima van de absorpties kan warden bepaald. 
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De vibrationele temperatuur: 
Het belangrijkste proces voor vibrationele excitatie van silaan zijn de botsingen met 
elektronen. De belangrijkste processen van verval van een vibrationeel aangeslagen toestand 
naar de grondtoestand zijn de botsingen met andere molekulen en botsingen met de wand 
[14). Omdat de de-excitatie ongeveer een orde sneller verloopt dan de excitatie zal de 
vibrationele temperatuur van silaan niet veel van kamertemperatuur afwijken. Met een 
eenvoudig model is, uitgaande van de Boltzmannvergelijking (formule 2.3) de relatieve 
bezetting van de verschillende vibratie-energieniveaus bepaald (Figuur 4.4). 
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Figuur 4.4: Relatieve bezetting van de vibrationele niveau's 

Uit Figuur 4.4 blijkt dat tot temperaturen van 500 K de bezetting van aangeslagen 
vibrationele niveaus verwaarloosbaar is. Hogere vibrationele temperaturen komen alleen 
voor in zeer hete plasma' s of door elektronische excitatie tijdens dissociatie. In het laatste 
geval hebben alleen de elektronisch geexciteerde dissociatieproducten een hogere 
vibrationele temperatuur [ 15). 

De rotationele temperatuur: 
De rotatietemperatuur bepaald de verdeling over de verschillende rotatieniveaus en zal 
hooguit enkele tientallen Kelvin afwijken van kamertemperatuur. Uitgaande van de 
Boltzmannvergelijking voor de rotationele niveaus (formule 2.8) zijn voor verschillende 
rotatietemperaturen de relatieve vormen van de verschillende banden bepaald (Figuur 4.5). 
Hieruit blijkt dat zelfs voor relatief hoge rotationele temperaturen (370 K) de afwijking van 
de bezetting van het grondniveau beperkt blijft tot minder dan tien procent en dat voor meer 
realistische waarden voor de rotationele temperatuur van 310 K de afwijking minder is dan 
3%. 

Samenvattend kan geconcludeerd warden dat temperatuurseffecten bij het meten van de 
dissociatiegraad slechts een afwijking van ca. 2% geven, die voornamelijk wordt veroorzaakt 
door de rotatietemperatuur. 
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Figuur 4.5: Vorm van de P-, Q- en R-band voor verschillende rotatietemperaturen 
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4.2.2 Dissociatie als functie van bet vermogen 

Bij verder constante plasmaomstandigheden is voor verschillende vermogens de 
dissociatiegraad van silaan bepaald. 
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Figuur 4.6 : Dissociatie tegen vermogen 

Zoals verwacht wordt er zowel in het experiment als in het model bij meer ingekoppeld 
vermogen meer silaan gedissocieerd. Dat de dissociatie in het model achterblijft ten opzichte 
van die in het experiment wordt waarschijnlijk grotendeels bepaald door de aanwezigheid 
van stof in het experiment. Het stof dient als recombinatiekern voor elektronen en ionen 
waardoor de elektronendichtheid afneemt. De elektronen die over blijven krijgen gemiddeld 
een hogere energie waardoor processen die veel energie vergen, zoals het aanslaan van argon 
naar een metastabiel niveau en het direct dissocieren van silaan, beter verlopen. Dit levert 
dus een hogere dissociatiegraad op dan in het model, waarin geen stof is opgenomen. 
Een tweede punt waardoor het model kan afwijken van de werkelijkheid is de 
reactiecoefficient van argonmetastabielen waarover weinig bekend is. De metastabielen 
hebben in het model een dichtheid van ca. 3· 1016 m-3 (centrum plasmavolume). Omdat deze 
metastabielen allemaal een energie van 11.7 eV hebben, wat voldoende is om silaan te 
dissocieren, is de reactiecoefficient van groot belang. 
Verder kunnen verschillen nog veroorzaakt worden door de, voor een vloeistofmodel, lage 
druk, waardoor de dichtheidsverdelingen en energieen van vooral de elektronen niet goed 
meer bepaald kunnen worden. 
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4.2.3 Dissociatie als functie van de druk 

Om te controleren of de dissociatiegraad bij een hogere druk betere overeenkomst 
tussen model en experiment geeft, wordt bij een constante flow van 20 seem en een 
vermogen van 5 en 10 Watt de dissociatie als functie van de druk bepaald. 
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Figuur 4.7: Dissociatie tegen druk 

De experimenten laten voor drukken boven 50 mtorr een bijna constante dissociatiegraad 
zien terwijl er in het model een duidelijk stijgende trend is. Dit wordt dus waarschijnlijk 
veroorzaakt door de aannamen in het vloeistofmodel. Bij drukken van 100 mtorr wordt de 
vrije weglengte voor elektronen van dezelfde orde van grootte als de sheathdikte in het 
plasma, zodat de aannamen van het vloeistofmodel niet meer opgaan. Om dit te verhelpen 
moeten de elektronendichtheden met een kinetisch model bepaald warden. 
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4.2.4 Dissociatie als functie van de flow 

Onder constante plasmaomstandigheden wordt de dissociatiegraad als functie van de 
flow bepaald en vergeleken met het model. 

Plasmaomstandigheden: 
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Figuur 4.8 : Dissociatie als functie van de flow 

200 

De afnemende trend die zowel in het experiment als in het model te zien is, wordt 
veroorzaakt door de versnelde aanvoer van nieuw silaan en afvoer van de dissociatie
producten bij een hogere flow, waardoor de dissociatiegraad lager is. 
De residentietijd van neutrale (niet reactieve) gassen in het reactor vat loopt van 1.5 sec voor 
175 seem tot 52 sec voor 5 seem. Als wordt aangenomen dat de menging van het gas in het 
plasmavolume met het gas in de rest van het reactorvolume alleen door diffusie plaats vind 

en voor de diffusietijd de benadering l' = L2 I (n2D) wordt genomen, met L=lO cm en Deen 
typische diffusietijd van 0.2· 104 cm2s-1 bij een druk van 0.1 mbar, wordt een diffusietijd 
gevonden in de orde van millisecondes. Dit resultaat samen met het verschil in volumes van 
de reactor (33 l) en het plasma (0.34 l), maakt dat de in het model gemaakte veronderstelling 
van ideale mixing tussen de verschillende delen van de reactor een zeer goede aanname is. 
De lagere dissociatiegraad van het model ten opzichte van het experiment wordt 
waarschijnlijk weer bepaald door de lage druk, waarbij de elektronen niet meer met een 
vloeistofmodel kunnen worden gesimuleerd. 
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4.3 Poging tot meten van SiH3-radicalen 

4.3.1 De v3-band van SiH3 

In appendix B 1 staan de spectroscopische data van de v3-band van SiH3 zoals die door 
Sumiyoshi et al. zijn bepaald [16]. De vibrationele overgang ligt bij 2185.2 cm-1 en het 
rotatie-vibratie spectrum strekt zich uit van 2084 tot 2247 cm·'. Volgens de auteurs van [16] 
zijn de sterkste absorptielijnen de 2119.947 cm-1 en de 2119.966 cm·1 lijnen. De 2150 cm-1 

diode heeft rondom deze lijnen een sterke mode en voor de golflengtebepaling kunnen zowel 
de SiH4 lijnen in <lit gebied (appendix A) als de 2119.680 cm·1 lijn van CO gebruikt worden. 
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Figuur 4.9 : Absorptiespectrum rood 2119.680 cm-1 

De SiH4-lijnen zijn met de spectroscopische data zoals deze door Cabana et al. zijn 
gevonden en gepubliceerd [17](appendix B3) eenvoudig te identificeren. Bij een grote reeks 
van plasmaomstandigheden (p=20-200mtorr, flow=15-40sccm, P=5-20 Watt) is gezocht naar 
SiH3 lijnen maar het bleek niet mogelijk om deze waar te nemen. Ook andere lijnen van 
hetzelfde spectrum bleken niet waarneembaar te zijn. 
Waarschijnlijk is de absorptie van de v3-band zwakker dan werd verondersteld door de 
auteurs van [16]. Om toch aan dit spectrum te kunnen meten moet de signaal-ruisverhouding 
groter gemaakt worden. Dit kan door met een multipasscell de laserstraal vijftig tot honderd 
maal door het plasma te laten gaan en daarmee de absorptielengte even zoveel maal groter te 
maken. Een tweede manier om de signaal-ruisverhouding te verbeteren, is de 
modulatiefrequentie van de lock-inversterker enige ordes groter te maken tot in het MHz
gebied, om daarmee het ruisniveau omlaag te brengen. 

4.3.2 De v2-band van SiH3 

Het deel van het vibratie-rotatie spectrum dat door een aantal Japanse groepen is 
gebruikt voor dichtheidsmetingen van SiH3-radicalen [18,19,20,21], is de v2-band [22] 
(appendix B2). De vibrationele overgang van deze band ligt bij 727.944 cm·1 en het vibratie-
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rotatie spectrum strekt zich uit van 680 tot 820 cm-1
• Dit dee! van het spectrum ligt vrij van 

andere absorptiespectra die in een silaanplasma op kunnen treden en de absorpties van <lit 
spectrum zijn sterk genoeg om experimenteel waar te nemen. 
Door een aantal oorzaken wat het toch niet mogelijk om met behulp van <lit spectrum SiH3 
dichtheden te meten. Ten eerste bleek de gebruikte laserdiode geen sterke modes te hebben 
lager dan 770 cm-1 die samen vielen met SiH3 absorptielijnen, terwijl het interessante dee! 
van het spectrum zich bevindt tussen 710 en 730 cm-1

• Verder bleken de vensters van het 
reactorvat niet van KRSS te zijn, zoals op de vensters stond vermeld, maar van 
Bariumfluoride <lat precies in <lit golflengtegebied infraroodstraling begint te absorberen 
(Figuur 4.1 0). 
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Figuur 4.10 : Transmissie door de vensters van bet reactorvat 

Hierdoor blijft er van het signaal na het doorlopen van het reactorvat slechts enkele 
procenten over terwijl het voor deze metingen juist van groot belang is een behoorlijk 
signaalniveau te hebben. Een derde probleem vormden de infrarooddetectors. Slechts een van 
de drie gebruikte detectors bleek breedbandig genoeg om in <lit golflengtegebied te werken 
terwijl de andere twee hier slechts marginaal functioneerden . 
Dit alles maakte <lat het niet mogelijk was om in <lit golflengtegebied SiH3-radicalen te 
meten. Door met andere laserdiodes, vensters en detectors te meten, kan <lit waarschijnlijk 
verholpen worden, maar omdat tegelijkertijd is gekeken naar de implementatie van een 
multipasscell en het gebruik van hogere modulatiefrequenties, zijn deze veranderingen nog 
niet gerealiseerd. 
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5. Conclusies 
Met een Tunable Diode Laser zijn metingen verricbt aan een argon/silaan-plasma. 
De dissociatiegraad van bet silaangas is gemeten en vergeleken met een 1-dimensionaal 
vloeistofmodel. De verscbillen tussen experiment en model worden waarscbijnlijk 
veroorzaakt door de beperkte inzetbaarbeid van bet model bij ]age drukken, omdat daar voor 
de elektronen de veronderstellingen die aan een vloeistofmodel ten grondslag liggen niet 
meer geldig zijn. Dit kan opgelost worden door de elektronendicbtbeden voortaan met een 
kinetiscb model te berekenen. 
Een tweede oorzaak van de verscbillen tussen experiment en model is bet gebrek aan 
elementaire data omtrent de reacties tussen argonmetastabielen en bet silaan, die 
waarscbijnlijk een grote rol spelen. Voorts moeten er om de rol van argon in een 
argon/silaan-plasma beter in kaart te brengen diagnostieken komen om dicbtbeden van 
argonmetastabielen, silaanradicalen en disilanen te kunnen meten. 
Verder zijn pogingen ondernomen om met IRLAS bet SiH3-radicaal te meten. Hiervoor 
waren twee vibratie-rotatiebanden bescbikbaar: de v3-band van 2084 tot 2247 cm-1 en de v2-

band van 680 tot 820 cm-1
• De absorptiesterkte van de v3-band is waarscbijnlijk te zwak om 

met ons systeem te meten. De signaal-ruisverbouding kan verbeterd worden door bet 
implementeren van een multipasscell en bet verbogen van de modulatiefrequentie van de 
lock-inversterker. De lijnen van de v2-band waren niet te meten door de slecbte afstemming 
van bet optiscbe systeem op dit golflengtegebied. De vensters in bet reactorvat en twee van 
de drie gebruikte detectors waren niet gescbikt om bij deze golflengtes te meten. Verder 
bleken de modes van de laserdiode erg zwak te zijn in bet interessante dee! van bet spectrum 
en niet overeen te komen met absorptielijnen uit de v2-band van bet SiH3-radicaal. 
Met betere vensters, detectors en laserdiodes en bet toepassen van een multipasscell en 
bogere modulatiefrequenties moet bet mogelijk zijn de SiH3-radicalen te detecteren. 
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Appendix A: Aansluitschema's en procedures 

A 1 : standaardaansluitingen 

Hieronder volgt het aansluitschema voor de aansturing van de stroom en de temperatuur van 
de Tunable Diode Laser en de monochromator. 

Tabel 1 Standaard aansluitschema 

Apparaat 1 in-/uitoano e e kabel Apparaat 2 in-/uitgang 
PC com2 RS 232 monochromator -

--····- ·-
adc-board out 0 coax TDL kast dac in 2 

-----· ·-· 
adc-board out 1 coax TDL kast dac in 
adc-board out 3 coax L5720 ext.in 

··········--
TDL kast TDL out coax L5820 J6 ... _,_ .. __ -··--··--- ··········-· 

L5720 J1 L5820 J2 
-···-··· ·--·--· .. ·-

L5820 J1 Laser 
-· 

Naast de bovengenoemde aansluitingen voor het aansturen van de laser en de 
monochromator, zijn er voor het uitlezen van de verschillende signalen nog extra 
aansluitingen nodig. Deze aansluitingen zijn voor ieder soort meting verschillend en zullen in 
de nu volgende paragrafen stuk voor stuk behandeld worden. 

Elke infrarooddetector heeft zijn eigen voorversterker. Deze voorversterker moet eerst 
worden aangesloten op de detector voordat de voedingskabel op de voorversterker wordt 
gezet, omdat anders de detector kapot kan gaan. 
De bundeldiameter van de IR-laser is ca. 1 cm, terwijl het detectoroppervlak slechts 0.01 cm2 

is. Daarom moet de bundel eerst met een lens of een holle spiegel gefocusseerd worden. In 
het geval van gebruik van een lens moet erop worden gelet dat de lens doorzichtig is voor IR
licht en dat de brandpuntsafstand voor IR-licht wezenlijk kan afwijken van die voor zichtbaar 
licht. 

A2: Het maken van een modechart 

Doel: Het bepalen van de mode-structuur van een laserdiode bij een bepaalde temperatuur of 
een reeks van temperaturen. Dit is nodig na montage van een nieuwe diode of wanneer door 
te rigoureus opwarmen de oude modecharts niet meer geldig blijken te zijn. 

Procedure: 
1. IJk de monochromator Dit wordt gedaan door van 2 of meer sterke modes (te vinden 

door try&error of door het maken van een grove mode chart) de golflengte te bepalen en 
daarbij de monochromator-stand te noteren, en deze gegevens in de procedure 
calibration monochromator van IRCTRL4 in te voeren. 

2. Sluit alle apparatuur volgens onderstaand schema aan. 
3. Selecteer mode charts menu 

kies het te doorlopen bereik en stapgrootte voor de stroom, temperatuur en golflengte. 
4. Zet de L5720 (temperature controller) op ' auto' (achterpaneel) 
5. Start. 
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Attentie: 
• Spikes in de netspanning (door het aan- of uitschakelen van andere apparatuur) kunnen 

de laser uitschakelen. Wees hierop bedacht als er in of om het lab met sterke lasers etc. 
gewerkt wordt. 

• Het maken van een uitgebreide mode chart kost enkele uren. Zorg dat de detectors 
voldoende lang koud blijven (goed vacuum pompen en evt. halverwege bijvullen). 

• Zorg ervoor dat de het signaal niet in de overload gaat (>5V). Het is daarom aan te raden 
eerst een grove modechart te maken rondom een sterke mode en de gain op de TDL kast 
vervolgens zo af te stellen dat deze mode een signaal van 2 a 3 V geeft. 

• Vergeet niet de temperature controller weer op 'hand' te zetten. Anders warmt de laser 
op en kunnen de zojuist gemaakte modecharts onbruikbaar worden. 

Aansluitscbema voor bet maken van een modecbart 

EG&G5209 
Loe ~·~ !!Versterker 

(L572Q .~ryogenic Temperature Stabilizei) 

CJ 0 0 

• @ 0 c:;=' ~-------------. 0 0 

+ 
Voorversterl<er Chopper 

t ... ;'(;c; 
Controller . 

Tabet 2: lijst van aansluitingen voor bet maken van modecharts 

Apparaat 1 in-/uitgang kabel Apparaat 2 in-/uitgang 
L5720 dev.out coax adc-board adc in 0 
L5720 ext.in coax adc-board dac out 3 - -

adc-board dac out 0 coax TDL kast dac in 2 
adc-board dac out 1 coax TDL kast dac in -
Chopper reference out coax Lock-in AC-in 
controller 

voorversterker out coax TDL kast in I 
TDL kast out I coax Lock-in A 
Lock-in out ax adc-board adc in 2 - -
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A3: Golflengtemeting 

Doel: Het bepalen van de golflengte met behulp van de Michelson-Interferometer. 

Procedure: 
1. Stel de temperatuur, stroom en monochromator zo m dat er 1 mode door de 

monochromator komt. 
2. Sluit de apparatuur volgens onderstaande tabel aan. 
3. Lijn de Michelson-Interferometer zo uit dat er over het hele traject dat de beweegbare 

spiegel doorloopt een goed interferentiesignaal te zien is (scoop). 
4. Meet de golflengte (Setup monochromator + Laser, measure wavelength using 

interferometer) 
5. Herhaal de meting enkele malen. 

Attentie: 
• Bij een goede mode is de afwijking tussen opeenvolgende metingen kleiner dan 0.05 

cm-1
• Bij grotere afwijkingen is er iets mis met de uitlijning of leveren interferenties van 

verschillende modes die door de monochromator en de interferometer heen komen, een 
intensiteitsbijdrage op de detector, waardoor het interferentiepatroon niet meer bruikbaar 
IS. 

( L572GJ) 
C=:J •• 

• 0 0 7 --------------· 0 0 

.C=:J 0 0 0 • 

---· @ • @ ·1--... @ o • o e 

Tabel 3 : Lijst van aansluitingen voor golflengtemeting 

Apparaat 1 in-/uitgang kabel Apparaat 2 in-/uitgang 
A-meter kastje output laser light coax adc-board ext elk 
A-meter kastje laser light detector supply He-Ne detector 

He-Ne detector coax A-meter kastje laser light signal input 
HCT-detector out I coax TDL kast In II 

TDL kast out II coax DASSO chl 
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A4: Meten van absorptielijnen 

In onderstaande figuur en tabel staan de aansluitingen die gemaakt moeten worden voor het 
meten van absorptielijnen. 

j(qi 20 l 
c::J .. 

• @ 0 7 ---------------0 D 

[ L5820) 

.c:::i 0 0 0 • 

@ 0 • @ · ----•• @ o 00 e 

Tabel 4: Additioneel aansluitschema voor absorptiemetingen. 

Apparaat 1 in-/uitgang kabel Apparaat 2 in-/uitgang 
HCT-detector out coax TDLkast In I -- --··-· 
HCT-detector out coax TDL kast In II 
HCT-detector out coax Lock In Marco II input 

TDL kast out I coax LockinEG&G A 
TDL kast out II coax Lock In Marco I input 

··--.. -... ··-··----· . -- ·-·--·-·~~·--··· . 
LocklnEG&G out coax DAS 50 ch 1 
Lock In Marco I output ±lOV coax DAS 50 ch2 
Lock In Marco II output±lOV coax DAS 50 ch 3 
funktie generator out (low) coax LockinEG&G reference AC in 

-
+ Lock In Marco I ref input 

---
+ Lock In Marco II ref input 

- -·-- ·-·-
+ TDLkast external modulation 

--··- ·······-··· 
Voor de overzichtelijkhe1d zijn in bovenstaande figuur de aansluitingen van de 
functiegenerator naar de referentieingangen van de lock-in versterkers (3x) en de 
voedingskabels van de TDL-kast naar de voorversterkers van de IR-detectors (3x) 
weggelaten. 
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A5: V erversen van helium 

Onderstaande procedure geeft aan hoe het helium van het laserkoelsysteem ververst moet 
worden. Deze procedure is eenvoudiger en overzichtelijker dan de procedure in de 
handleiding van het koelsysteem en geeft het zelfde resultaat. 

1 

2 

1helium6 
2 maintenance manifold 
3 coldhead 
4 helium compressor 
5 voorpomp + turbopomp 

6 drukmeter 1 
7 kraan 1 
8 kraan 2 
9 kraan 3 (Gas charge) 
10 drukmeter 2 

4 

3 

11 drukmeter 3 
12 helium supply 
13 helium return 

Figuur 0.1 : Aansluitschema voor bet flushen van helium 

Procedure voor bet flushen van helium: 
1. zet de compressor ( 4) uit 
2. laat de coldhead opwarmen tot kamertemperatuur 
3. verbind de helium6 fles (1) met de maintenance manifold (2) 
4. verbind de pompen (5) via kraan 1 (7) aan de maintenance manifold . 
5. maak met de steeksleutels uit de special tool box de helium return leiding (13) los van de 

coldhead (3) 
6. verbind deze leiding aan de maintenance manifold 
7. zet pompen en drukmeter 1 (6) aan 
8. open kraan 1 (voorzichtig) (houd daarbij kraan 2 (8) gesloten) 
9. pomp de helium leiding af 
10. sluit kraan 1 
11. vul helium leiding door de heliumfles te openen 
12. sluit de heliumfles 
13. herhaal stappen 8 t/m 12 ca. 5 maal om alle verontreinigingen uit de heliumleiding te 

verwijderen 
14. open kraan 3 (gas charge) op de compressor (verwijder eerst het dopje) tot drukmeter 2 

(10) 25 Psi aanwijst. PAS OP: bij drukken lager dan 25 Psi kan er juist extra vervuiling 
van het helium optreden, laat <lit dus nooit gebeuren! 

15. sluitkraan3 
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16. open heliumfles 
17. open kraan 2 (8) 
18. vul systeem met helium tot drukmeter 2 250 Psi aangeeft 
19. sluit kraan 2 
20. sluit heliumfles 
21 . herhaal stappen 14 t/m 20 minimaal 5 maal 
22. verbind de helium supply leiding weer aan de coldhead 
23 . pomp de coldhead met de turbopomp af tot ca. 1 · lo-6 mbar 
24. zet de compressor aan 

De temperatuur moet nu binnen enkele minuten gaan zakken en voordat deze de 250 K heeft 
bereikt moet de modion-pomp op de coldhead zijn gaan pompen. Binnen enkele uren moet de 
temperatuur op 20 K zijn en binnen een dag op 10 K. Eventuele instabiliteiten in de 
temperatuur moeten na enkele weken zijn verdwenen. 

46 



IRLAS-metingen aan een silaanplasma : Appendices 

Appendix B: Spectroscopische data 

B 1: De v3-band van het SiH3 radicaal 

Spectroscopische data van de V3-band van SiH3 zoals deze is opgemeten en gepubliceerd 
door Sumiyoshi et al., Applied Surface Science 79/80 (1994) 471-475 

Overgang sf- s a f- a 
golfgetal (cm-1) golfgctal ( cm-1) 

rR1(2) 2207.0264 2207.0748 
rR1(4) 2225.1600 2225.2060 
rR2(5) 2230.1272 2230.1708 
rR2(7) 2247.5649 2247.6053 
fR3(3) 2208.3210 2208.3672 
rR3(4) 2217.3490 2217.3936 
rR3(5) 2226.2645 2226.3074 
rR3(6) 2235.0600 2235.1037 
fR4(4) 2213.5341 2213.5816 
rR4(6) 2231.2738 2231.3205 
rR4(7) 2239.9567 2240.0004 
rR5(5) 2218.7204 2218.7671 
rR5(6) 2227.5367 2227.5832 
rR5(8) 2244.8194 2244.8684 
fR6(6) 2223 .8566 2223 .9025 
fR6(7) 2232.5845 2232.6311 
rR6(8) 2241.1806 2241.2279 
rR7(7) 2228.9719 2229.0181 
rR8(8) 2234.0348 2234.0864 
rR9(9) 2239.0548 2239.1056 
fR9(10) 2247.4455 2247.4984 
rR1o(lO) 2244.0614 2244.1102 
rQ3(5) 2169.8042 2169.8339 

r<i3(6) 2169.2679 2169.2949 
rQ3(7) 2168.6449 2168.6694 
rQ3(8) 2167.9300 2167.9543 
PP3(3) 2166.6789 2166.7259 
PP3(4) 2156.8856 2156.9272 
PP4(4) 2161.1401 ' 2161.1855 
PP4(9) 2111.2835 2111.3288 
PP6(6) 2150.0626 2150.1056 

PP6(9) 2119.9470 2119.9663 
PP7(l3) 2084.1403 2084.1734 
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В2: De v2-band van het SiH3 radicaal 

Spectroscopische data van de v2-band van SiН3 zoals deze is opgemeten en gepuЫiceerd 
door Chikashi Yamada et al., Physical Review Letters vol.56 no.9, (1986) 923-925 

overga11g 1· ~о+ , O\'e1·g~tng 1+ ~о-

golfget~tl (cm-1
) ! golt"getal (cm·11 

R(2,0) 754.5726 1 R(l ,O) 739.2646 
~--

1 
-

R(2,1) 754.7303 R(l,1) 739.3978 
R(4,0) 770.7777 l R(3,3) 757.5390 
R(4,3) 772.1443 1 R(4,l) 764.6761 

>--· 

R(4,4) 773.2427 R(4,2) 765.0486 
R(5,3) 779.7810 R(4,3) 765.6775 
R(6,2) 786.4517 ' R(5,0) 772.4806 ! -·-
R(6,3) 787.1596 ~(5,1) 772.5996 

~--R(7,3) 794.3032 i R(5,2) 772.9604 
R(7,4) 795 .2739 l R(5,3) 773.5703 
R(7,6) 798.1867 1 R(6,l) 780.2941 

-· --
R(l0,3) 814.5526 R(6,2) 780.6435 

1 R(7,0) 787.6690 
Q(l,1) 727.7789 1 R(7,l) 787.7815 
Q(2,2) 727.6107 __ R(71~) 788.1145 

···-· 
Q(3,3) 727.4417 R~7,6) 791.8910 
Q(4,4) 727.2649 R(8,1) 795 .0691 
Q(5,5) 727.0855 R(8,2) 795.3890 
Q(6,6) 726.9010 i R(l 1,5) 818.0869 
Q(7,7) 726.7115 1 

1 

..... - -
Q(8,8) 726.5152 Q(2,2) 720.7418 
Q(2,l) 727.1304 Q(3,3) 720.5661 ,._. 

---°~3,2) 726.6433 Q(4,4) 720.3706 -
Q(4,3) 726.1542 Q(5,5) 720.1601 -
Q(5,4) 725.6610 Q(6,6) 719.9312 
Q(9,8) 723.6247 Q(7,7) 719.6850 
Q(4,2) 726.3776 Q(2,l) 720.3513 

·--- ... -
Q(6,4) 723 .8001 ' Q(3,2) 719.9172 

l 

Q(8,6) 722.2057 1 Q(4,3) 719.4666 ' ~· 

Q(9,7) 721.4053 Q(8,7) 717.3354 
Q(l0,8) 720.5919 Q(9,8) 716.6740 

- --·--····-· 
Q(5,2) 726 .8435 _ ____,_ _ ·-
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Hieronder volgen de spectroscopische data van de v1- en v3-band van SiH4 zoals deze 
door Cabana et al. zijn opgemeten en gerapporteerd in Molecular Physics vol.36 no.5 (1978), 
pag. 1503-1516 

0\'crgang Golfgctal Golfgetal fout inte11s. 
(cm-1) (cm-1) 

р -(12) А2(1)-А1 (2) 2117.959 2117.945 14 0.92 
--~-· 

Р-(12) F2(1)-F1 (3) 2117.959 2117.947 12 0.44 
РО (12) F2(1)-F1(2) 2118.427 0.86 

·-
РО (12) Fl(l)-F2(1) 2118.439 2118.438 1 0.96 
РО (12) Al(l)-A2(1) 2118.843 2118.839 4 1.48 
РО (12) Fl(2)-F2(2) 2118.905 2118.889 16 1.20 
РО (12) E(l)-E(2) 2118.905 2118.901 4 -1Ш 
РО (12) F2(2)-F1(3) 2119.164 2119.155 9 1-· 0.82 1 

РО (12) Fl (3 )-F2(3) 2119.188 2119.177 тп 1.49 ! 
РО (12) FТ(3)-F2(2) 2119.247 2119.238 9 · 1.46 
РО (12) F2(3)-F1(3) 2119.313 2119.303 10 1.12 
Р+ (12) А2(2)-А1(2) 1 2119.336 2119.335 1 11.55 1 

-·-··--··· 
РО (12) Е(2)-Е(2) 1 2119.371 0.78 ... 
Р+ (12) F2(3)-F1(3) 

1- 2119.375 2119.371 4 5.04 
Р+ (12) F1(3)-F2(3) 2119.392 2119.393 -1 5.45 . 
Р+ (12) Al(l )-А2(1) 2119.417 2119.417 о 11.59 
РО (12) F2(3)-F1(2) 2119.454 2119.443 1 1 1.24 
Р+ (12) F1(3)-F2(2) 2119.454 2119.453 1 0.78 ! 

Р+ (12) F2(3)-F1(2) 2119.516 2119.511 5 1.64 
-

Р+ (12) F1(3)-F2(1) 2119.534 2119.533 1 j 0.65 
РО (12) E(2)-E(l) 2119.575 2119.566 9 1.10 
-РО (12) F2(3)-F1 ( 1) 2119.575 2119.577 -2 1.25 
Р+ (12) A2(2)-Al(l) 2119.620 2119.617 3 1.29 
Р+ (12) А2(1 )-А1(2) 2119.706 2119.707 -1 0.89 
Р+ (12) А2(1 )-~1(1) 2119.986 2119.989 -3 11.53 
Р+ (12) F1(2)- F2(1) 2119.994 2119.991 3 5.75 
Р+ (12) F2(2)- Fl(l) 2119.994 2120.003 -9~ Р+ (12) E(2)-E(l) 2120.013 4.06 
Р+ (12) E(l)- Е(2) 2120.043 2120.035 

·· - ·· ~ 1 ~:~~ -1 Р+ (12) Fl(l)-F2(2) 2120.043 2120.041 
_!+ (12) F2(1)-F1(2) 2120.065 2120.064 1 3.70 
р -(11) F2(3)-F1(2) 2124.044 2124.028 16 0.26 
Р- (11) E(l)-E(2) 2124.044 2124.032 12 . 0.36 -
р - (11) F2(1)-F1(3) 2124.044 2124.034 10 0.53 
р - (11) А 1 (1 )-А2(1) 2124.131 0.53 ... -
РО (11) E(l)-E(l) 2124.503 2124.499 0.69 

"-.·--· 
уо (11) Fl(l)-F2(2) 1 2124.503 2124.506 -3 1.11 

Al(l)-A2(1) --Jlli4.51 О 
-- · 

РО (11) 2124.516 -6 2.18 

.~о с11) F1(2)-F2(3) 2124.864 2124.874 -10 . 1.09 
РО (11) F2(1)-F1(2) 2124.913 2124.919 -6 2.11 - -·-· 
РО (11) F2(2)-F1(3) 2125.147 2125.146 1 0.92 
РО (11) Е(2)-Е(2) 2125.168 2125.167 1 1.70 . 
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РО (11) F2(2)- F1(2) 2125.200 2125.198 2 1.23 -
РО (11) Е(2)- E(l) 2125.259 2125.254 0.77 
Р+ (11) F2(3)-F1(3) 2125.317 2125.318 -1 8.15 
Р+ (11) Е(2)-Е(2) 2125.350 2125.346 4 4.22 
РО (11) F1(3)-F2(2) 2125.350 2125.351 -1 1.14 
Р+ (11) F1(3)- F2(3) 2125.367 2125.367 о 8.11 
Р+ (11) E(2)-E(l) 2125.441 2125.433 8 1.63 
Р+ (11) 'Fl(3)-F2(2) 2125.447 2125.447 о 0.90 
РО (11) Fl(3)- F2(1) 2125.447 2125.447 о 1.77 
Р+ (11) F2(3)-Fl(l) 2125.518 2125.512 6 0.91 1 

Р+ (11) F2(2)-Fl(3) 2125.638 2125.639 -\ 0.47 
" Р+ (11) F1(2)-F2(2) 2125.753 2125.748 0.63 

Р+ (11) F 1 (1 )-F2(3) 2125.753 2125.762 -9 0.33 
Р+ (11) E(l)- Е(2) 2125.753 2125 .765 -12 0.50 
Р+ (11) Al(l)-A2(1) 2125.816 2125.811 5 13.86 --
Р+ (11) F2(1)- F\(2) 2125.842 2125.832 10 5.79 
Р+ (11) F2(2)-Fl(l) 2125.842 2125.833 9 8.82 
P+(l 1) Fl(l)-F2(2) 2125.842 2125.841 1 5.87 
Р+ (11) F1(2)- F2(1) 2125.842 2125.844 -2 7.92 
Р+ (11) E(l)-E(l) 2125 .842 2125 .852 -10 3.53 
R-(0) A2(1)-Al(l) 2194.750 2194.746 4 15 00 
R-(1) F2(1 )-Fl(] ) 2200.342 2200.338 4 14 59 
R - (2) F 1 (1 )-F2(1) 2205.903 2205.898 5 19 29 

_, 
-~ ----

R-(2) E(l)-E(l) 2205.903 2205.900 3 12-86 
R+(2) E(l)-E(l) 2206.348 2206.354 -6 003 

1-

R-(3) Al( 1 )-А2(1) 2211.424 2211.420 4 38-04 
R-(3) Fl(l)- F2(1) 2211.424 2211.424 о 22 74 

·-· 
R-(3) F2(1)- Fl(l) 2211.424 2211.428 4 22 71 
R0(3) Fl(l)-F2(1 ) 2211 .788 2211.778 10 о 08 
R+(3) F2(2)- Fl(l) 2211.970 2211.972 -2 0-13 
R-(4) Fl(l)-F2(1) 2216.922 2216.911 11 24 84 
R-(4) E(l)- E(l) 2216.922 2216.918 4 16 46 
R-(4) F2(1)-F 1 (1) 2216.922 2216.921 1 24 67 
R-(4) А2(1 )-Al(l) 2216.922 2216.927 -5 41.14 
R0(4) E(l)-E(l) 2217.362 2217.366 -4 0.18 
R0(4) F2(2)-F 1(1) 2217.362 2217.383 -21 0.15 
R+(4) A2(1)-Al(l) 2217.569 2217.572 -3 0.60 
R+(4) F2(1)-F1 (1) 2217.594 2217.600 -6 0.17 1 

R(5) F2(1)-Fl(2) 2220.360 2220.363 -3 О. 15 
R(5) E(l)-E(l) 2220.360 2220.364 4 0.16 
R-(5) F2(2)-F1(2) 2222.373 2222.367 6 25.08 
R-(5) E(l)-E(J) 2222.373 2222.370 3 16.86 
R-(5) F 1(1)-F2(1) 2222.373 2222.377 -4 25.13 ; 

R-(5) F2(1 )-Fl(l) 2222.373 2222.386 -13 24.86 
R0(5) Fl(2)-F2(1) 2222.914 2222.919 -5 0.53 
RO (5) F2(1)-F1 (1) 2222.953 2222.954 -1 0.30 
R+(5) F2(2)-Fl(l) 2223.172 2223.172 о 0.31 
R+(5) Fl(l)-F2(1) 2223.316 2223.319 -2 0.03 
R(6) А2(1 )-Al(l) 2225.782 2225.769 13 0.74 
R (6) Fl(l)-F2(2) 2225 .782 2225.791 -9 0.34 
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R-(6) А2(1 )-Al(l) 2227.789 2227.784 5 40.93 1 

R-(6) F2(1)-Fl(l) 2227.789 2227.787 2 24.47 
R-(6) F1(2)-F2(2) 2227.789 2227.788 1 16.23 1 

R- (6) Al(l)-Al(l) 2227.789 2227.795 -6 40.47 1 

R-(6) Fl(l)-F2(2) 2227.798 8.15 i 
R-(6) F1(2)-F2(1) 2227.800 8.13 1 

R-(6) E(l)-E(l) 2227.810 16.16 
R-(6) Fl(l)-F2(1) 2228.413 2227.810 3 16 .11 1 

R0(6) Al(l)-A2(1) 2228.443 2228.410 -4 1.56 
R0(6) F1(2)-F2(1) 2228.469 2228.447 -2 0.68 
R0(6) E(l)-E(l) 2228.550 2228.471 3 0.46 1 

R0(6) F2(2)-Fl(l) 2228.715 2228.547 4 0.13 
R+ (6) F1(2)-F2(2) 2228.749 2228.711 -3 0.33 
R+ (6) E(2)-E(l) 2228.899 2228.752 -1 0.12 
R+ (6) A2(1)-Al(l) 2231.144 2228.900 13 0.36 
R(7) F2(1)-F1(2) 2231.173 2231.131 7 0.58 
R(7) Fl(l)-F2(2) 2231.173 2231.166 2 0.39 

~ ·-
1 R(7) Al (1)-А2(1) 223] .171 0.98 

R-(7) F1(2)-F2(2) 2233.162 7.44 
R-(7) F2(2)-Fl(2) 2233.168 2233.164 - 1 8.39 ' 
R-(7) F2(1)-F1(2) 1 2233.168 2233.169 -1 14.18 1 

R-(7) E(l)-E(l) 2233.194 2233.169 13 14.99 1 

R-(7) Fl(l)-F2(2) 2233.181 14.95 
R-(7) F1(2)-F2(1) 2233.194 2233.183 11 14.99 
R-(7) Al(l)-A2(1) 2233.194 2233.191 3 36.93 1 -
R-(7) F2(2)-Fl(l) 2233.194 2233.195 - 1 14.02 1 

R-(7) F2( 1 )-Fl (1) 2233 .194 2233.200 -6 8.25 1 

R-(7) Fl(l)-F2(1) 2233.203 7.31 ! 

R0(7) Fl(l)-F2(1) 2233.906 2233.900 6 1.05 -
R0(7) 1 F2(2)-Fl(l) 2233.942 2233.936 6 1.05 
R0(7) E(2)-E(l) 1 2234.080 2234.054 26 0.26 

-
R0(7) F1(2)-F2(2) 2234.080 2234.079 1 0.26 
R+(7) Al(l)-A2(1) 2234.219 2234.211 8 1.36 
R+(7) F1(2)-F2(2) 2234.248 2234.236 12 0.23 1 

R+(7) F1(2)-F2(1) 2234.248 2234.257 -9 0.12 
R+(7) F2(2)-Fl(2) 1 2234.464 2234.447 17 0.26 
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Technology Assesrnent: 

Het groeien van dunne lagen amorf silicium voor gebruik in zonnece11en en andere 
halfgeleiderproducten, is nog altijd een zeer langzaam en storingsgevoelig proces. Daarom 
moet er veel onderzoek worden verricht om alle chemische en f)'sische processen die Ьij de 
depositie van silicium een rol spelen, beter te leren begrijpen. 
Dit verslag beschrijft het afstudeerwerk waarin is gekeken naar de mogelijkheden en de 
noodzakelijke verbeteringen от infrarood \aser absorptiespectroscopie te gebruiken als 
diagnostiek om depositieplasma's te bestuderen. 


