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Samenvatting 

SCEPTER is een bundelopstelling in de groep Atomaire en Optische Wisselwerking waarin 
plasma-etsen wordt gesimuleerd. Goed gedefinieerde bundels met de verschillende deeltjes die 
zich ook in een RF-plasma bevinden, worden daartoe op een halfgeleider sample geschoten. De 
reaktieprodukten worden door een quadrupoolmassaspektrometer gedetekteerd. 

Tijdens mijn afstudeerperiode hebben we gekeken naar het etsen van Si door XeF2-gas, waarbij 
als eindprodukten SiF2 en SiF4 ontstaan. We hebben metingen gedaan aan spontaan etsen bij 
verschillende temperaturen van het sample. Aan de hand hiervan hebben we uitspraken gedaan 
over de bepaling van de detektiegevoeligheid van het apparaat en over een nieuw theoretisch 
model voor temperatuurafhankelijkheid van spontaan etsen. Verder vinden we een aktieve 
laagdikte van siliciumfluoriden op het sample van ongeveer 40 ML, een faktor 10 groter dan in 
de literatuur gevonden wordt. 

Een van de belangrijkste onderzochte onderwerpen was het ion-geassisteerd etsen. Hierbij wor
den Ar+ -ionen met energieën tussen 0.5 en 2.5 keV op het sample geschoten tijdens gastoevoer. 
Om op korte tijdschaal te kunnen meten onder goed gedefinieerde omstandigheden werd hier
voor de pseudo-random Time Of Flight methode gebruikt. Het blijkt dat de reaktieprodukten 
als gevolg van ionenbeschieting met verschillende karakteristieke tijden van het sample desor
beren. Naast fysisch gesputterde deeltjeszien we reaktieprodukten die met een karakteristieke 
afvaltijd van 40 ms van het sample afkomen, zogenaamd chemisch-fysisch sputteren. Verder is 
gekeken naar het start-gedrag wanneer de ionenbundel aangezet wordt, naar stationair iongeas
sisteerd etsgedrag en de processen die een rol spelen als het ionenkanon wordt uitgezet. Aan de 
hand van deze metingen hebben we een uitspraak gedaan over het effekt van de beschadiging 
die de ionen op het oppervlak aanbrengen. De gemeten beschadigde laagdikte werd vergeleken 
met een numeriek model. 

Tenslotte is tijdens mijn afstudeerperiode een Ar+ -laser met een continu vermogen van 6 W 
aan de opstelling gebouwd. Een aantal eerste metingen hiermee gaven resultaten die hoopvol 
stemmen voor toekomstig onderzoek aan laser-geassisteerd etsen. 
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Onderstaande opsomming, met globale tekening, toont SCEPTER van haar zwakke kant. Dit 
verslag gaat over de positieve kanten ervan. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

A fissured, empty, almast lunar landscape-seen from a bird's-eye view. 
The camera hovers over it. 

In the distance, a lone man appears; he is crossing this desert. 
Wim Wenders en Sam Shepard, script van 'Paris Texas' 

1.1 Inleiding 

In de meeste commerciële consumenten-elektronica bevindt zich voor een groot gedeelte micro
elektronica. De reden hiervoor is, dat deze componenten weinig plaats in de apparaten innemen 
en de assemblage ervan snel kan geschieden. Micro-elektronica bestaat in haar huidige vorm 
voor het grootste gedeelte uit halfgeleidercomponenten. De bouwstenen van een elektronische 
schakeling zoals weerstanden, condensatoren en diodes worden liefst zo veel mogelijk geïnte
greerd in halfgeleider integrated circuits (IC's) met zo klein mogelijke afmetingen. Hiertoe 
moeten in halfgeleidersubstraten strukturen aangebracht worden. Met behulp van fotochemi
sche reakties kan een masker gemaakt worden waaruit zo'n gewenste struktuur is weggelaten. 
Wanneer dit masker over een halfgeleider gelegd wordt, kan met behulp van een proces dat het 
masker niet en de halfgeleider wel aantast de gewenste struktuur uit de halfgeleider weggeëtst 
worden. In het ideale geval wordt de struktuur op het masker exakt overgebracht op de halfge
leider. In figuur 1.1 is aangegeven op welke manier een reaktief zuur een halfgeleider, bedekt 
met een masker, etst. We spreken in zo'n geval van nat etsen. 

Het ongewenste etsen onder het masker, de zogenaamde 'onderets' die ontstaat, is te wijten 
aan de isotropie van het nat-ets proces: een zuur etst richtingsonafhankelijk. We moeten 
ter verkrijging van vertikale wanden van de gewenste strukturen in de halfgeleider dus gebruik 
maken van een etsmethode die anisotroop is en in dit geval etst in de richting loodrecht op 
het oppervlak. Zo'n methode is plasma-etsen. Boven de halfgeleider met masker wordt een 
RF gasontlading opgewekt waarin zich reaktieve deeltjes bevinden. Anisotropie wordt bereikt 
doordat de elektrode, waarop de te etsen halfgeleider zich bevindt, op een biasspanning van 
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SCEPTER, een bundelexperiment 
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Figuur 1.1: Isotroop en anisotroop etsen van een halfgeleider met een mas
ker, bijvoorbeeld nat etsen en plasma etsen. 

typisch tussen 0 en 100 V komt. Hierdoor komen de ionen loodrecht op het sample en assisteren 
het etsen in die richting. Deze methode wordt de afgelopen twee decennia in de industrie met 
veel succes toegepast. Als ets-gas wordt meestal een halogeen-koolstofverbinding zoals CF 4 of 
CF3 CI gebruikt samen met een toevoeging van bijvoorbeeld H2 • Hoewel aan selektiviteit voor 
bepaalde halfgeleiders en optimalisatie van de etssnelheid bij plasma-etsen al veel empirisch 
onderzoek is verricht, is nog niet goed bekend welke plasma-deeltjes het etsproces op welke 
manier beïnvloeden. Als het etsproces fysisch beter begrepen wordt, kunnen mogelijk uitspraken 
gedaan worden over een verdere optimalisatie van het bestaande industriële etsproces of andere 
produktieprocessen. 

1.2 SCEPTER, een bundelexperiment 

Omdat een plasma een complex geheel is van allerlei verschillende deeltjes zoals ionen, elektro
nen, fotonen, neutralen en radikalen, omdat het etsproces door de sampletemperatuur beïnvloed 
wordt en in een plasma verschillende temperaturen heersen, omdat bovendien een plasma niet 
alleen met het sample maar ook met de wand van het reaktorvat kan reageren en omdat ver
schillende stromingen in plasma's een rol spelen, is het modelleren van een plasma-ets-reaktie 
haast onbegonnen werk. Bovendien is het door de complexiteit van de gasontlading niet mo
gelijk verschillende parameters onafhankelijk te variëren. Wanneer we toch uitspraken willen 
doen over de invloed van de afzonderlijke plasma-bestanddelen op het etsproces, zullen we 
oppervlakte onderzoek met deze afzonderlijke deeltjes moeten verrichten. Het is daarbij zaak 
om over goed gedefinieerde bundels van de verschillende deeltjes te beschikken waarvan de ei-
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Indeling verslag 

genschappen goed bekend en te variëren zijn. Vanaf 1987 is daarom binnen de onderwerpgroep 
Atomaire en Optische Wisselwerking (AOW) aan de faculteit Technische Natuurkunde van de 
TUE een bundelexperiment opgezet om kwantitatieve uitspraken te kunnen doen over de invloed 
van afzonderlijke deeltjes uit een plasma op het ets-gedrag van halfgeleiders. Oe naam van dit 
experiment is SCEPTER: a Surface Chemistry Experiment for a Physièal Theory of Etch 
Reactions. Nadat vier jaar is gebouwd [SEN90] en een jaar is besteed aan het aan de praat 
krijgen en absoluut ijken van het experiment [VUG92] konden tijdens mijn afstudeerperiode de 
eerste kwantitatieve experimenten gedaan worden. 

Omdat SCEPTER een goed absoluut geijkte opstelling is, bestaat in tegenstelling tot de meeste 
experimenten met betrekking tot plasma-etsen uit de literatuur, de mogelijkheid om niet alleen 
tendensen aan te geven, maar ook om kwantitatieve uitspraken te kunnen doen over het etspro
ces. Hiertoe is in eerste instantie gebruik gemaakt van etsen van de halfgeleider Silicium (Si) 
door van XeF2-gas. Omdat in de literatuur aan dit systeem al veelvuldig onderzoek is verricht, is 
het mogelijk om metingen hiermee te verifiëren en mogelijk kwantitatief te maken. Tijdens mijn 
afstudeerperiode was na een ombouw van het experiment in september 1991, waarin een aantal 
essentiële wijzigingen aan de opstelling zijn aangebracht [VUG92], tijd om het etsgedrag ten 
gevolge van verschillende parameters te bekijken. We hebben hiertoe gekeken naar het spontaan 
etsgedrag als funktie van de sampletemperatuur en naar iongeassisteerd etsen. Hierin hebben 
we onder meer gekeken wat de respons van het etssignaal op een ionenpuls bedraagt. Verder is 
tijdens mijn afstuderen een Ar+ -laser aan SCEPTER aangebouwd om foton-geassisteerd etsen 
te onderzoeken. Hiermee zijn enkele oriënterende metingen gedaan. 

1.3 Indeling verslag 

De opbouw van dit verslag is als volgt. In hoofdstuk 2 worden de experimentele omstandigheden 
aan SCEPTER beschreven voor zover die in mijn afstudeerperiode veranderd of hiervoor nog 
niet beschreven zijn. Verder wordt een nieuwe methode bekeken om de detektiegevoeligheid 
van het apparaat te bepalen. Hoofdstuk 3 geeft een beeld van het etsen van Si met alleen 
een reaktief gas, het zogenaamd spontaan etsen. Aan de hand hiervan bekijken we een model 
over een aktieve laagdikte die zich bovenop het oppervlak bevindt. Hoofdstuk 4 geeft een 
overzicht van nieuwe metingen op het gebied van iongeassisteerd etsen. Verschillende signalen 
worden vergeleken en getoetst aan een numeriek model van roosterbeschadigingen ten gevolgen 
van ionenbeschieting. Hoofdstuk 5 geeft een eerste voorzichtige poging tot metingen aan 
laser-geassisteerd etsen. In hoofdstuk 6 wordt tenslotte aangegeven welke conclusies uit het 
afstudeerwerk getrokken kunnen worden en wat op korte en lange termijn voor nieuw onderzoek 
aan SCEPTER kan gebeuren. 
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Hoofdstuk 2 

Experiment en meetmethoden 

2.1 Inleiding 

Ezekiel: Right ... I had to get up in the morning at ten o'clock at night 
half-an-houre before I went to bed, eat a lump of poison, 

work twenty-nine hours a day at t'mill and pay boss to let us work, 
come home, and each night dad used to kill us and dance about on our graves, 

singing. 
Monty Python, 'The Good 0/d Da.y1 Skit' 

In dit hoofdstuk behandelen we de opstelling waaraan de afgelopen jaren de plasma-ets simu
laties verricht zijn. Verder worden de meetmethoden besproken van bepaalde experimenten die 
in de latere hoofdstukken gepresenteerd worden. Allereerst komen in § 2.2 de •• ~!~ verschillende .'< 

bundels die het sample kunnen beschieten aan bod. In § 2.4 worden enkele eigenschappen van 
de nieuwe quadrupooi massaspektrometer nader bekeken. Om de gemeten signalen kwalitatief 
in hoeveelheden deeltjes om te zetten moeten we beschikken over de detektiegevoeligheid van 
de meetapparatuur. Hierop wordt in § 2.5 ingegaan. In § 2.6.1 beschrijven we enige zaken 
over het ionenkanon en § 2.6.2 en in § 2.7.2 worden de manieren van meten met ionenflux 
beschreven, waaronder de random-correlatie methode waarmee de pulsrespons op ionenbe
schieting bekeken is. In § 2.8 wordt tenslotte aandacht geschonken aan de laser die onlangs 
aan SCEPTER is aangebouwd. 

2.2 Bundelexperiment 

Zoals in § 1.1 beschreven is, wordt in SCEPTER een plasma gesimuleerd met behulp van 
deeltjesbundels. In figuur 2.1 wordt een schematisch overzicht gegeven van de verschillende 
bronnen en de detektieapparatuur. Senhorst [SEN90). Dirkx [DIR90] en Vugts [VUG92] hebben 
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Figuur 2.1: Schematische opstelling van SCEPTER. 
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Het sample 

uitgebreid geschreven over de afmetingen van de opstelling, terwijl de verschillende bronnen door 
verschillende mensen onderzocht zijn. Op het ionenkanon, dat door van den Bersselaar geijkt 
is [BER90], komen we in §2.6.1 nog nader terug, met name op de randapparatuur hiervoor. 
De gasbron bestaat uit een gasinlaatsysteem, waardoor gas met een bekende goed te regelen 
flow de opstelling in kan stromen. De laatste schakel voordat het gas echt de opstelling in 
kan stromen, bestaat uit twee Multi Channel Arrays (MCA's) waarvan de ene op en de 
andere naast het sample gericht is. Deze MCA's zorgen dat het gas nu een faktor 22 sterker 
gepiekt is dan een cosinus verdeling [VUG92]. Hierdoor kunnen we een hoge flux op het 
sample krijgen, terwijl we toch een lage achtergronddruk kunnen handhaven. Een tweede 
deeltjesbron is de radikalenbron, waarin CFx-radikalen geproduceerd worden. Lingers en Mulder 
hebben de radikalenbron beschreven in [LIN90] en [MUL90] en van de Broek heeft deze aan 
de hoofdopstelling gebouwd [BR092]. De eerste metingen met de radikalenbundel zullen in 
begin 1993 gedaan kunnen worden. Aan het elektronenkanon zijn door Senhorst berekeningen 
gedaan in [SEN90]. Dit kanon kan elektronen met energieën van 50 eV tot 1 keV produceren 
met een bundelstraal van maximaal 0.90 mm. Hoewel deze bron momenteel niet in gebruik is, 
zal deze in de komende jaren weer opgestart worden. De fotonen bron, een Ar+ -laser, wordt 
in § 2.8 bekeken. Alvorens de deeltjes gedetekteerd worden, bewegen zij zich van het sample 
via twee stromingsweerstanden naar het detektorvat. Daar kunnen zij worden bekeken met een 
quadrupooi massaspektrometer (QMS). Eigenschappen van de nieuwe QMS die we voorjaar 
1992 hebben aangebouwd, worden beschreven in § 2.4 en in [BR092]. 

Om te zorgen dat de deeltjes die we detekteren werkelijk afkomstig zijn van het sample en 
niet van het achtergrondgas, bevinden het hoofdvat zich op een druk van 10-8 Torr (1 Torr 
= 1.33 mbar). Deze drukken worden gerealiseerd door een aantal pompen. Aan het hoofdvat 
hangt een turbo-molekulair pomp en aan de differentiële pomptrap en het detektorvat hangen 
twee ionengetterpom pen. De differentiële trap bevindt zich tussen de twee stromingsweerstan
den tussen sample en detektorvat. De geschatte werkdruk in het detektorvat < 10-9 mbar. 
Om de druk ook na ombouw-aktiviteiten, waarbij de vaten belucht zijn en er veel water aan 
de wanden geadsorbeerd zit, zo laag mogelijk te kunnen houden, bestaat de mogelijkheid om 
de hele opstelling uit te stoken. Hierbij wordt een isolerende kast om de hele opstelling heen 
gebouwd, waarna met 18 kW aan föhns de temperatuur gedurende een paar dagen op ruim 
200°( gebracht kan worden. 

2.3 Het sample 

Tijdens mijn afstudeerperiode is onderzoek gedaan aan het etsen van Si. We hebben hiervoor 
een sample van 10 x 10 mm2 met eigenschappen zoals vermeld in tabel 2.1. Het sample is 
gemonteerd op een samplehouder, die uitgebreid beschreven is door Dirckx [DIR90]. Deze 
houder bestaat uit een nikkelen steun die opgestookt kan worden door een stookdraad, met 
een maximaal vermogen van 25 W. Het sample is hierop geklemd in de veronderstelling dat 
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Quadrupooi Massaspektrometer 

Tabel 2.1: Enkele eigenschappen van het gebruikte sample. 

grootheid waarde 
materiaal Si(100) 

dikte 300 pm 
oppervlakte 10 x 10mm2 

doping licht p-gedoteerd < 1 ppm 
soortelijke weerstand 25fkm 

monolaag 1.36A 

een ideale warmtegeleiding tussen sample en -houder bestaat. De temperatuur van het sample 
wordt gemeten met een thermokoppel. Dit is aangebracht in het nikkel op een afstand van 
1 mm van het sample. Het sample kan gekoeld worden met behulp va~oorraadvat met 
vloeibare stikstof. Tijdens mijn afstudeerperiode was dit vat echter defekt, zodat we alleen 
temperaturen tussen 300 en 900 K kunnen realiseren. Bovendien kan het sample voorzien 
worden van een biasspanning tussen -150 en 150V. De stroom die op het sample loopt wordt 
gemeten met behulp van een microampèremeter. Het oppervlak van het sample dat direkt 
vanuit de detektor kan worden waargenomen noemen we de Central Detection Area (CDA). 
Het CDA is een oppervlak van !iS3 mm. Omdat we de plaats van het CDA op het sample 
goed kunnen positioneren, kunnen we vier meetoppervlakken in vier kwadranten op het sample 
bekijken. \ 

2.4 Quadrupooi Massaspektrometer 

Tot voor maart 1992 werden de van het sample desorberende deeltjes gedetekteerd met de 
quadrupooi massaspektrometer (QMS) met een massabereik mfe~ 90. Deze bestaat uit een 
EAJ zender, een Riber stavenpakket en in de groep gebouwde ionisator en ionenoptiek. Tij
dens mijn afstudeerperiode is de RF-zender van de quadrupooi aangepast tot een massabereik 
mfe~ 200 [BR092]. Op de vier staven van de quadrupooi waar het deeltje tussendoor vliegt, 
wordt een spanning gezet bestaande uit een gelijkspanningscomponent U opgeteld bij een wis
selspanningscomponent V: 

Vstaven = U+ V coswt. (2.1) 

De frekwentie van de wisselspanningscomponent w = 3 · 211" Mrads-1 en de waarde van U /V 
is typisch 0.2. De bewegingsvergelijkingen voor ionen in dit systeem hebben oplossingen die 
afhangen van de amplitudes van deze spanningen. De stabiele oplossingen voor deeltjesbanen 
in de quadrupooi vormen punten in een vlak dat wordt opgespannen door de amplitudes van de 
gelijk- en wisselspanningscomponenten U en V. In figuur 2.2 is het stabiliteitsdiagram weer-
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Quadrupool Massaspektrometer 

gegeven. Op de assen staan de dimensieloze grootheden q = 2eVfmw2 r5 en a= 4eUfmw2r5 
waarin 2r0 de afstand tussen twee quadrupoolstaven is. Een vaste U /V -verhouding correspon-
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0.1 -as 
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Figuur 2.2: Stabiliteitsdiagram met lijnen voor twee verschillende resolu
ties, R1 > R2. 

deert in dit diagram met een rechte lijn in het stabiliteitsdiagram. De breedte van de gemeten 
massapieken varieert als funktie van de resolutie R, gedefinieerd als 

M 
R= ~M· (2.2) 

Hierin is M de ingestelde massa en ~M de breedte van de massapiek op 10% van de hoogte 
(in kHz). De resolutie van de QMS neemt toe als we de verhouding U fV, dus de helling van 
een lijn in figuur 2.2 groter maken. In een massaspektrum zien we dan dat de verschillende 
massapieken smaller en lager worden. 

Wanneer we R vergroten wordt q groter bij gelijke ingestelde massa m en wordt daardoor V 
groter, die korrespondeert met het door ons afgelezen massagetal. In figuur 2.2 staan de dikke 
punten in het midden van de lijnstukjes ~q voor de gemeten massapiek bij de verschillende 
resoluties. Een fraktie verandering in U fV heeft in dit geval desastreuze gevolgen. Wanneer we 
bijvoorbeeld werken bij m/e=128 met een resolutie R = 0.22 en we verhogen deze tot R = 0.23, 
zien we het signaal 75% dalen. Om te controleren of de resolutie van de quadrupooi bij 
verschillende metingen constant is gebleven, wordt bij SCEPTER iedere meetdag een standaard 
massaspektrum opgemeten. Omdat het stabiliteitsdiagram rondom de 'top' niet symmetrisch 
is, treedt bij verhoging van de resolutie, bijvoorbeeld gaande van R1 naar R2 in de figuur, een 
versmalling van de piek op aan de 'lage-massa'-kant van de piek. Hierdoor komt het dat er een 
aanzienlijke resolutievergroting moet plaatsvinden wanneer we bijvoorbeeld de m/e = 47-piek 
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Detektiegevoeligheid 

willen scheiden van de m/e = 44-piek (zie § 3.3). Omdat een vergroting van de resolutie een 
verlaging van het signaal tot gevolg heeft (minder deeltjes beschrijven een stabiele baan in de 
quadrupooi door de stringentere randvoorwaarden), wordt het moeilijker het lage m/e = 47-
signaal te analyseren. 

Doordat we in het elektronische deel de capaciteit van een condensator in een LC-kring ver
anderd hebben, is de frekwentie van de wisselspanning kleiner en daarmee samenhangend kan 
een hoger massabereik m/e-waarden gemeten worden. In figuur 3.1 op bladzijde 29 is het 
massabereik te zien dat met de nieuwe QMS kan worden gehaald. 

2.5 Detektiegevoeligheid 

Voordat we kunnen spreken van de detektiegevoeligheid van de apparatuur moeten we weten 
in welke eenheden deze uitgedrukt wordt. Als eenheden voor de toegevoerde of gedetekteerde 
hoeveelheid deeltjes worden de Langmuir (L) en het aantal monolagen (ML) gebruikt. Om geen 
verwarring te laten bestaan omtrent deze eenheden worden deze eerst gedefinieerd. 

( r:,,r~Avlx l,)l-
0 

Een Langm uir komt overeen met 10-6 Torr·s bij kamertemperatuur. Dit is dus de hoeveelheid 
gas die wordt toegevoerd gedurende 1 seconde onder een druk van 1 · 10-6 Torr. De flux die 
hoort bij een Langmuir is massa-afhankelijk. De monolaag is een absolute eenheid. Deze is het 
aantal toegevoerde molekulen per oppervlakte-eenheid genormeerd op de oppervlaktedichtheid 
van het bulk-materiaal. In het geval van Si (100) geldt 

zJ.IA. 
(2.3) 

hetgeen overeen komt met 2L in het geval van XeF2 . De dikte van een monolaag Si bedraagt 

1 ML "' 1.36 A. 

Omdat we bij SCEPTER werken met een op het sample gepiekte, goed bekende gasflux, kunnen 
wij de eenheid ML hanteren. In de literatuur wordt echter vaak gebruik gemaakt van de L. 

Om uitspraken te kunnen doen over de ets-snelheid en de processen die zich afspelen aan 
het oppervlak van het Si, moeten kwantitatieve gegevens omtrent de gedetekteerde deeltjes 
gevonden worden. Het signaal wordt echter niet afgelezen in monolagen per seconde, maar in 
counts per seconde. De relatie tussen deze telfrekwentie en het werkelijke aantal deeltjes dat 
van het sample afkomt wordt gegeven door: 

(2.5) 

Hierin is <I> de deeltjesflux in monolagen per seconde (MLs-1 
), I de telsnelheid in kHz en S de 

detektiegevoeligheid in (MLs-1 /kcountss-1
). Voor deeltjes die van de central detection area 

(CDA) afkomen wordt deze detektiegevoeligheid Sdet gegeven door 
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1 
Sdet = ----

Acda · Pdet,cda 

Detektiegevoeligheid 

(2.6) 

Hierin is Acda de oppervlakte van het CDA, te weten het deel van het sample dat direkt door de 
detektor gezien wordt. In ons geval is het CDA een cirkel met ~3mm, zodat Acda=1 mm2

• De 
detektiekans Pdet,cda om een deeltje dat van het CDA afkomstig is ook werkelijk te detekteren, 
is opgebouwd uit drie verschillende faktoren: 

Pdet = Pgeom · Pion · Pext • (2.7) 

Hierin is P 9eom de geometrische detektiewaarschijnlijkheid ofwel de kans dat een deeltje de 
detektor bereikt. Aangezien deeltjes die de detektor bereiken ook nog een verschillende baan 
doorlopen kunnen hebben, is de geometrische detektiewaarschijnlijkheid opgedeeld in vier bij
dragen: 

(2.8) 

Tot bijdrage A behoren deeltjes die zonder botsen met de wand rechtstreeks van het CDA 
de ionisator bereiken. De B- en (- bijdragen worden gevormd door deeltjes die de ionisator
opening bereiken na botsing met respektievelijk de eerste en de tweede stromingsweerstand. De 
D-bijdrage bestaat tenslotte uit deeltjes die pas na botsing met het detektorvat gedetekteerd 
worden. We nemen aan dat de detektiegevoeligheid voor deze verschillende bijdragen gelijk is. 
Vervolgens wordt gesteld dat deeltjes bij botsing met de wand of stromingsweerstand volledig 
de temperatuur van het vat aannemen. Alleen de deeltjes uit de A-bijdrage zullen de detektor 
bereiken met een snelheid behorend bij de sample-temperatuur. 

De tweede faktor in de detektiewaarschijnlijkheid is de ionisatiekans Pion. de kans dat een deeltje 
dat de detektor bereikt heeft ook werkelijk geïoniseerd wordt. De kans Pion is evenredig met 
de ionisatiecrossectie van de molekulen en met verblijftijd in de ionisator ofwel de reciproke 
thermische snelheid van de deeltjes: 

n Q --1 
Fion "' ion · V • (2.9) 

De A- bijdrage bestaat dus uit deeltjes met een sampletemperatuur Tsam• die niet noodzake
lijkerwijs gelijk is aan Tomg• de temperatuur van de wand, terwijl de deeltjes uit de B-, (- en 
D-bijdrage, omdat ze met de wand gebotst hebben, wel deze omgevingstemperatuur hebben 
aangenomen. Hierom moeten we de volgende correctie op de ionisatiekans van deeltjes uit de 
A-bijdrage bij een sampletemperatuur Tsam toepassen: 

( !Eomg 
Pion,A Tsam) = -T · Pion,A(Tomg)· 

sam 
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Ionenbeschieting: staprespons 

We kunnen de D-bijdrage van een signaal meten door de detektor 'uit lijn' te zetten, zodat 
de deeltjes die rechtstreeks van het sample afkomen niet meer door de intreeopening van de 
ionisator komen. 

De laatste faktor in de detektiewaarschijnlijkheid is de kans Pext. die aangeeft welk percen
tage van de geïoniseerde deeltjes ook werkelijk geteld wordt. Deze kans is afhankelijk van de 
ionenoptiek, de transmissie van het massafilter en de spanning van de elektronenmultiplier en 
tel-elektronika. 

2.6 Ionenbeschieting: staprespons 

2.6.1 Aansturing van het ionenkanon 

Tijdens mijn afstudeerperiode hebben we het sample vaak met ionen beschoten. Deze worden 
geleverd door het Kratos WG537 Macrobeam ionenkanon, dat in figuur 2.3 schematisch is 
weergegeven. 

Figuur 2.3: Schematische voorstelling van het ionenkanon. 1. Ruimte 
waar de gasmolekulen zich bevinen. 2. Ioniserende elektro
nenbundeL 3. Extraktor. 4. Width-lens gevormd door twee 
geaarde elektroden en een met spanning Vwidth· 5. Focus-lens 
gevormd door twee geaarde elektroden en een met Vfocus· 6. 
Horizontale en vertikale afbuigplaten 7. Diafragma waardoor 
ionenbundel hoofdvat ingeschoten wordt, ~2 mm. 

De ionen worden gegenereerd door het ioniseren van Ar-atomen. Dit gebeurt door elektronen 
die vrijkomen wanneer een gethorieerde wolfraam gloeidraad wordt opgestookt. Wanneer de 
gloeidraad doorbrandt is het zeer eenvoudig om een nieuw stukje wolfraamdraad met een door
snede van 200 pm aan het voetje te puntlassen. Vervolgens is het draadje te thoriëren door het 
een dip-badje in thorium te geven. De geïoniseerde atomen worden vervolgens door een extrak
tiespanning uit de ionisator getrokken, waarna ze met behulp van elektrostatische lenzen worden 
gefocusseerd. De ionen verlaten het kanon met een energie tussen 0.5 en 2.5 keV, waarbij moet 
worden opgemerkt dat lage ionenenergieën resulteren in een lage samplestroom, zoals te zien 
is in figuur 2.4. Voordat de ionen door het einddiafragma het ionenkanon verlaten, passeren 
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ze vier afbuigplaten. De ionen kunnen afgebogen worden door op deze platen een spanning 
te zetten. De afstand van de afbuigplaten tot het sample bedraagt 70 mm. We spreken van 
volledige afbuiging wanneer de ionen bundel, die een doorsnede heeft van 3 mm FWHM, volledig 
buiten het vierkante sample van 10 x 10 mm2 terechtkomt. Voor volledige afbuiging van ionen 
met een energie van 2500 eV zal op de afbuigplaten minimaal een spanning ·van 200 V moeten 

\ \ \ '' staan. · o
1 

1•>.J . 

De ionen die op het sample aankomen genereren daar een stroompje, de samplestroom, die 
we meten. Als parameters voor de ionenbundel hebben we nu tot onze beschikking: de soort 
ionen, de ionenenergie en de ionenflux. De samplestroom blijkt binnen 10% reproduceerbaar 
te regelen te zijn door variatie van de gasflux. Ook door verandering van de emissiestroom 
van de gloeidraad van het ionenkanon is de hoeveelheid ionen op het sample te regelen. Dit 
is zichtbaar gemaakt in figuur 2.4. Omdat de diameter van de ionenbundel ter plaatse van 
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2.5 

o......._ 
15 ~0"\ 2 

Î -- &-o \o '7 
<( CIJ 

:1. 1.5~ - jjo \ o\ ~ 10 -0.. 0/ \ 0 ~O-o 250oev x 
E ::J as 8 o 'o 0-o 225oev 1 -_w c ~ -o"' "'-...0_

0 
- 0-o 2oooev 

/o"-... 0........_0_ 0 -o-o 175oev 
<0 --I> H o s: I , ct--Jf 

5 
c • . .A\\'rtliJ 0 0-0 -o-o 15ooev 0.5 V~nl' Jr ........_ -o-o-o-o 125oev 

o-o-o § § 0 - - - - 1 OOOeV -o-o-o- - -§-~ ~~ 
V0-0-0-0- - - - 500eV 

0 
0 10 20 30 40 50 

lem (mA)--7 

Figuur 2.4: De samplestroom van Ar-ionen gemeten als funktie van de 
emissiestroom door de gloeidraad van het ionenkanon voor 
ionen met verschillende energieën. 

'-1 () 

het sample varieert als funktie van de ionenenergie, is de ionenflux-schaal in figuur 2.4 slechts 
een indikatie van de ionenflux. Voor een ionenenergie van 2500 eV is zij echter korrekt [BER90). 

Naast de invloed van continue ionenbeschieting op het etsproces, zijn we ook geïnteresseerd in de 
pulsrespons in het geval van een continue of semicontinue ionen beschieting. Om deze te kunnen 
meten is het noodzakelijk dat de ionenbundel geblokkeerd of gechopt kan worden. Om de ionen 
ideaal te kunnen choppen moet de bundel oneindig snel van het sample kunnen verdwijnen 
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en terug kunnen komen. In de praktijk betekent dit dat de spanning op de afbuigplaten zo 
snel mogelijk aan- en uitgezet moet worden. We gebruikten daarvoor de eerder genoemde 
pulsversterker (zie figuur 2.3), die gemaakt is door Vlemmix en beschreven wordt in [VLE90). 
Deze versterker zet TTL-pulsen, die bijvoorbeeld uit het Eurobus-systeem afkomstig zijn, met 
een minieme vertraging van 200 ns om in pulsen met amplitude tot 500 V.- De karakteristieke 
stijg- en daaltijden hiervan bedragen 100 ns. De minimale pulsbreedte die versterkt kan worden, 
is 1.6 J-LS. Door deze versterker is het mogelijk om zogenaamde random-correlatie metingen te 
doen. 

2.6.2 Staprespons meting 

De respons van het systeem na het begin van ionenbeschieting geeft ons inzicht in de reaktie-
processen die zic(li)>p het sample afspelen. We willen deze respons op verschillende tijdschalen ï:f..-. 
kunnen meten. We kunnen hiertoe softwarematig het ionenkanon aansturen. We hebben dan 
echter geen goed gedefinieerd startpunt van de meting. Het aanzetten van het ionenkanon 
houdt namelijk in dat een spanning wordt gezet op de extraktie-elektroden waardoor de geïon
iseerde Ar-ionen versneld worden en richting de uittreeopening bewegen. De tijd die verstrijkt 
tussen het aanroepen van de opdracht 'ion-aan' in een PEP-programma, en het werkelijk schie-
ten van ionen, bedraagt ten eerste de overheadtijd voor elke PEP-opdracht, die ongeveer 40 ms 
bedraagt. Ten tweede vertraagt de oplaadtijd van de extraktie-elektrode het ionen schieten. 

Wanneer we op milliseconde-schaal willen kijken naar stapresponsen op ionenbeschieting, maken 
we gebruik van de multiscaler. We maten dat bij beschieting van het sample met ionen met 
hoge energieën de telsnelheden sterk van de ionenenergie afhankelijk waren. Het blijkt dat bij 
ionenenergie boven 1 keV bepaalde deeltjes met de ionen het sample bereiken. Deze deeltjes 
worden niet door de afbuigplaten van de QMS afgebogen doordat ze geen lading hebben en 
bijzonder snel zijn. We nemen aan dat, wanneer de deeltjes een vergelijkbare energie met die 
van de ionenbundel hebben, we te maken hebben met röntgenstraling. In figuur 2.5 staat die 
telsnelheid ten gevolge van deze deeltjes bij verschillende ionenenergieën uitgezet. Wanneer we 
iongeassisteerd etsen moet het telsignaal uiteraard voor deze ondergrond gecorrigeerd worden. 

Omdat we geen idee hadden van de respons van etsen op ionenbeschieting, was het niet een
voudig te testen of de multiscaler goed werkte. De röntgens gaven ons echter een fraaie 
mogelijkheid om zulke tests uit te voeten. We konden nu met een opstelling waarbij de gloei-
draad van de QMS niet brandde en dus alleen niet geïoniseerde deeltjes gedetekteerd konden 
worden, kijken of de verwachteröntgensin de kanalen van de multiscaler geteld werden. Verder 
kon op deze manier het 'opkomen' van de ionen na softwarematig aanzetten van het ionenka-
non op deze manier fraai zichtbaar worden gemaakt. Het resultaat hiervan is te zien in figuur 
2.6. De multiscaler kan naast tellen tegelijkertijd ook pulsen genereren. Wanneer we een reeks 
nullen gevolgd door een reeks enen, corresponderend met respektievetijk geen en wel ionen op 
het sample, naar de afbuigplaten sturen, kunnen we in de telkan~ van de multiscaler de 
staprespons meten. Een duidelijk voorbeeld van zo'n meting is te zien in figuur 2.7. 
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Figuur 2.6: Met de multiscaler gemeten röntgen-signaal bij softwarematig 
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Figuur 2.7: Voorbeeld van een staprespons meting op milliseconden tijd
schaal, gedaan met de multiscaler op het SiFj -signaal. Ka
naaltijd T bedraagt 2 ms. Vanaf kanaal 50 bij t = 100 ms, 
bevindt zich een 1 in de kanalen van de reeks. 

2. 7 Ionenbeschieting: pulsrespons 

De respons van het systeem op een ionenpuls geeft inzicht in de dynamica van het iongeas
sisteerde etsproces. Deze respons, gemeten voor verschillende reaktieprodukten, zegt immers 
iets over de karakteristieke tijd van de processen die zich op het sample afspelen ten gevolge 
van de ionenpuls. Lig!:_~~z,e tijd in de orde van de thermische looptijd van enkele milliseconden i
naar de det~kte>r_Yélll_Qe.sorb~r~-~didee(fjeSofliQU_èr 1 superther_!!lj~-~~~l!Ls!a n .. lL~J..~Pr.~~~--y_a n 
fysisch sputt~r~n. Bij langere responstijden moeten de deeltjes desorberen als gevolg van een 
chemisch proces, dat door de ionenpuls wordt geïnitieerd of versneld. Omdat de ionen met hoge r-~(} 
energieën van het ionenkanon naar het sample bewegen (voor Ar+-ionen met een energie van 
1 keV geldt een vluchttijd van ongeveer 4 JLS, veel korter dan de gemeten reaktietijden) zullen 
we deze vluchttijd in de verdere beschouwing verwaarlozen. 

2.7.1 Single burst 

Om een reaktietijdmeting van desorberende deeltjes te meten, is het mogelijk om één 'single
burst' time of flight meting te doen. Na één ionenpuls wordt de respons van het systeem 
gemeten door de multiscaler. Deze meting wordt een aantal malen herhaald en het resultaat 
wordt tenslotte gemiddeld. Het resultaat hiervan is te zien in figuur 2.8. We gebruiken in dit 
geval de ionenpuls als een 'probe' om de kondities van het oppervlak gedurende spontaan etsen 
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Figuur 2.8: Respons van SiFt tijdens spontaan etsen op een ionenpuls in 
het tweede kanaal. Kanaaltijd T bedraagt 0.5 ms. 

te bepalen. Bij de single burst methode moeten de ionen dus gedurende één kanaaltijd van de 
multiscaler niet afgebogen worden door de afbuigplaten, en gedurende de rest van de kanalen 
wèl. Wanneer de periode dat spanning op de afbuigplaten staat te lang is, nemen we een 
merkwaardig verschijnsel waar. Als de bundel langer dan 200 ms continu weggesweept is, blijkt 
dat hij spontaan weer terug naar het sample beweegt. Dit is duidelijk te zien in figuur 2.9. 
Doordat deze figuur een middeling is over een aantal cyclisch aansluitende reeksen, bevatten 
ook de eerste kanalen het signaal afkomstig van de respons op ionen die weer op het sample 
gekomen zijn. De afbuigplaten lijken dus 'leeg te lekken' met een karakteristieke tijd van onge
veer 200 ms. Wanneer de spanning vervolgens weer wordt toegevoerd, blijkt de bundel zich snel 
weer van het sample te verwijderen. Het blijkt daaruit dat we ervoor moeten zorgen dat lange 
'ion-uit'-tijden niet via de afbuigplaten maar via het uitzetten van de ionen versnel-spanning 
gerealiseerd worden. 

16 



Î -:::l 
ai -tU 
tU 
c 
-~ en 
Li. 
~ 

Ionenbeschieting: pulsrespons 

30 

25 

20 

15~--~----~--~--~~--~ 

0 50 100 150 200 

tijd(ms)~ 

250 

Figuur 2.9: Single burst time of fiight meting. Kanaaltijd T = 5 ms. lo
nenpuls in het vijfde kanaaL Duidelijk zichtbaar is de te
rugsweep van ionen op het sample na ongeveer 175 ms. 
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2. 7.2 Random-correlatie methode 

Een andere methode om de pulsrespons te meten is de random-correlatie methode (BEI75). 
Bij deze methode wordt niet één ionenpuls, maar een pseudo-randomreeks _van pulsen op het 
sample afgevuurd. Gedurende een doorlopende serie van deze reeksen wordt de respons van het 
systeem gemeten. Door deze uiteindelijke respons te correleren met de randomreeks waarmee 
geschoten is, vinden we de respons op één puls. Dit wordt verder in deze paragraaf aangetoond. 
Het belangrijkste argument om de random-correlatie methode toe te passen in SCEPTER is dat 
er bij iongeassisteerd etsen sprake blijkt te zijn van opstart-effekten. Met de random-correlatie 
methode werken we met een semi-continue ionenbeschieting met duty-cycle, dat wil zeggen 
het tijdspercentage dat ionen geschoten worden, van ongeveer 50%, waardoor een stationaire 
situatie van iongeassisteerd etsen is gecreëerd. We zullen nu eerst ingaan op de theorie van 
de random-correlatie methode en vervolgens ingaan op de experimentele uitvoering om een 
pseudo-ramdomreeks van ionenpulsen op het sample te realiseren. 

Er zijn een paar belangrijke randvoorwaarden vereist om de random-correlatie methode te 
mogen gebruiken. In de eerste plaats wordt ervan uitgegaan dat de respons van het systeem 
op aangeboden pulsen additief is. Dat wil zeggen dat gebeurtenissen die volgen na akties op 
verschillende tijdstippen bij elkaar opgeteld mogen worden. Ten tweede moet een puls in de 
gebruikte randomreeks overeenkomen met een 'positieve aktie' in het experiment. We zullen 
later zien hoe dit bij SCEPTER gerealiseerd is. 

We bekijken een randomreeks Ri met lengteN= 2m - 1 waarvoor geldt dat R = ±1. Voor 
de autocorrelatiefunktie van de reeks geldt dat 

1 -+ .... 1 N-
1 

{ 1 j = 0 
Ri. Ri+j = -(R. R') = - L RRi+j = 1 

N N i=O - N j =f. 0, 
(2.11) 

waarin de N-dimensionale vectoren R als coördinaten de waarden Ri (i = 1 ... N) en R' met 
als coördinaten R(i+j)modN hebben. 

De reeksen volgen elkaar cyclisch op, zodat voor i + j > N geldt dat Ri+j = Ri+j-N. 

Tenslotte bevat de reeks een +1 meer dan een -1, zodat 

N-1 

LRi=l. 
i=O 

(2.12) 

Een reeks die aan deze voorwaarden voldoet, heet in de wiskunde een pseudo-randomreeks met 
maximale lengte. Een eenvoudig voorbeeld is een reeks met m = 3 zodat N = 7. De reeks 

(1, 1, 1, 1, -1, -1, -1) 
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voldoet wel aan vergelijking 2.12, maar voor j = 1, 3, 4 en 6 wordt niet voldaan aan vergelij
king 2.11. De reeks 

(1, 1, -1, -1, 1, -1, 1) 

voldoet echter aan beide voorwaarden en is daarmee een pseudo-randomreeks met maximale 
lengte. Hoe meer elementen de reeks heeft, des te moeilijker is het om maximum lengte pseudo
randomreeksen te vinden. Er is programmatuur geschreven die in principe voor alle m dergelijke 
reeksen kan genereren [DAV66]. 

We definiëren een chopper-funktie F door 

(2.13) 

waarin F; dan 0 of 1 is. We bieden F aan de pulsversterker aan als een reeks van N pulsen met 
tijdsduur T, waarbij voor F = 1 de ionenbundel het sample bereikt en voor F = 0 niet. Hierin 
is T de kanaaltijd. Gelijktijdig wordt de respons van het systeem, het signaal Xi, gemeten over 
tijdsintervallen i T, bepaald. 

Wanneer Si de respons van het systeem op j kanaaltijden na één puls is, geldt dat 

N-1 

X;= M. L Fi-j. Sj +MB, (2.14) 
i=O 

waarin M het aantal malen is dat de reeks is herhaald en B het achtergrondsignaal per tijdka
naaL In ons geval geldt dat de achtergrond bij een bepaalde massa konstant wordt verondersteld 
tijdens de meting, waardoor ze in de verdere bespreking van de methode niet terugkomt. We 
kunnen namelijk in de volgende vergelijkingen steeds B meenemen, maar omdat deze voor alle 
kanalen per slag hetzelfde, namelijk B / T is, kunnen we ook het eindresultaat per kanaal corri
geren met MB. Deze achtergrond wordt bepaald door de achtergrond in countss-1 voor of na 
een meting. De geldigheid van vergelijking 2.14 volgt eenvoudig. Voor een pseudo-randomreeks 
mogen volgens de eerste aanname immers alle responsen bij elkaar opgeteld worden. De respons 
Si is nu uit het gemeten signaal X te bepalen door de kruiscorrelatiecoëfficiënten C; te bepalen 
uit 

waaruit voor Si volgt dat 

N-1 

C; = L Rj-i. Xj, 
j=O 
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De werkelijke aantallen deeltjes die geteld worden in de kanalen, zijn natuurlijk afhankelijk van de 
intensiteit I (s- 1 ) en van de lengte van de puls die wordt aangeboden T. De verdelingsfunktie, 
waarin de deeltjes van het sample desorberen, is genormeerd volgens 

loco s( t )dt = 1. (2.17) 

In de praktijk geldt dat een ion-gestimuleerd reaktieprodukt binnen een eindige tijd T van het 
sample desorbeert. Het aantal kanalen N wordt zo gekozen dat Nr > T, om ook het nivo 
van de achtergrond te kunnen bepalen. Als respons op een puls gedurende een tijd r ziet de 
detektor dus een signaal X(t) waarvoor geldt 

X(t) = T ·I· s(t). (2.18) 

Het aantal deeltjes per kanaal i is hierdoor gelijk aan 

(2.19) 

met ti= ir de gemiddelde tijdsduur tussen puls en respons. Combinatie van vergelijking 2.16 
met vergelijking 2.19 en sommatie over alle kanalen levert dan voor het totaal aantal gedetek
teerde deeltjes 

N N 
:LSi = r ·I· :Lrs(ir) (2.20) 
i=l i=l 

en 

(2.21) 

hetgeen voor N groot genoeg ongeveer gelijk is aan 

N T 
Lei =M· -·I 
i=l 2 

(2.22) 

waarinT = Nr de meettijd van een slag en dus MT/2 gelijk aan de halve totale meettijd. 

Experimenteel wordt de random-correlatie methode toegepast met behulp van een multisca
ler. Dit is een apparaat dat de reeks met de chopperfunktie kan genereren in TTL-pulsen en 
tegelijkertijd binnenkomende pulsen kan tellen. Deze heeft een aantal kanalen, maximaal 256, 
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dat gevuld wordt met de chopperfunktie F. In principe kan op deze manier een randomreeks 
aan het experiment aangeboden worden. 

Er ontstaan echter problemen wanneer de pulsen door de elektronika vervormd worden. In 
figuur 2.10 staat in de kanalen 1 t/m 10 een aantal niet- en een aantal wel vervormde pulsen. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Figuur 2.10: Situatie waarbij twee opeenvolgende pulsen niet van elkaar 
gescheiden zijn in het geval van een ideale blokpuls en in het 
geval dat de puls door bijvoorbeeld elektronica iets vervormd 
lS. 

Wanneer we met behulp van de random-correlatie methode de respons op de pulsen willen 
terugtransformeren, is een vereiste dat alle pulsen exact gelijk van vorm zijn. In het bovenste 
plaatje van figuur 2.10 is dat het geval. In het geval van vervormde pulsen is in het onderste 
plaatje duidelijk te zien dat de kanalen 2,3, en 8 allen een '1' zouden moeten bevatten, terwijl 
de vervormde chopperfunktie in deze drie kanalen verschillend is. Om dit te verhelpen genereert 
de multiscaler een uitgang die slechts een deel van de kanaaltijd 'hoog' is. Het percentage 
van de kanaaltijd waarin werkelijk een '1' geschreven wordt, is in te stellen in eenheden van 
r /5. De mate van vervorming van het signaal hangt in ons geval naast de fraaiheid van de 
door de multiscaler gegenereerde TTL-pulsen ook af van de snelheid waarmee de pulsversterker 
de TTL-pulsen kan verwerken. Afhankelijk van deze vervorming stellen we de lengte van de 
'hoog'-puls in. Nu ontstaat de situatie uit figuur 2.11. We zien dat de pulsen in de kanalen 2,3 
en 8 nu wel gelijkvormig zijn. 
Als tweede stap wordt met de TTL-pulsen van de multiscaler een pulsversterker met een 
uitgang van maximaal 500 V gestuurd. Aangezien de random-correlatie methode ervan uitgaat 
dat een '1' in de chopperfunktie overeen komt met een positieve aktie (in ons geval: ionen op 
het sample), moet in zo'n geval geen spanning op de afbuigplaten staan. Daarom moet de 
pseudo-randomreeks eerst geïnverteerd worden. Omdat bij een '1' in de chopperfunktie niet de 
gehele kanaaltijd een '1' wordt geschreven, is het niet mogelijk om hiertoe domweg alle Ri uit 
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't 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

't 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Figuur 2.11: Situatie waarbij twee opeenvolgende pulsen wel gescheiden 

zijn doordat de '1 '-puls niet gedurende de hele kanaaltijd 
'hoog' blijft, in het geval van een ideale blokpuls en in het 
geval van een iets vervormde puls. 

vergelijking 2.13 van teken te veranderen. We kunnen dit wèl realiseren door de TTL-puls die 
de multiscaler genereert eerst door een inverter te leiden alvorens deze naar de pulsversterker 
gaat. 
De totale opstelling die benodigd is voor de random-correlatie-time of ]light-metingen staat 
nog eens schematisch geschetst in figuur 2.12. De pseudo randomreeks, die in de multiscaler 
is ingelezen, wordt in TTL-pulsen naar de pulsversterker gestuurd en geïnverteerd om de reden 
zoals die hierboven is gegeven. Het geïnverteerde versterkte signaal wordt aan de afbuigplaten 
van het ionenkanon aangeboden, die ervoor zorgen dat de ionen van het sample afgebogen 
kunnen worden. De telkanalen van de multiscaler worden met het door de QMS geregistreerde 
telsignaal gevuld. Twee karakteristieke voorbeelden die de mogelijkheden van de random
correlatie methode aangeven zijn te zien in figuur 2.13. 

2.8 De Ar+ laser 

Omdat plasma-etsen volgens verschillende waarnemingen gevoelig is voor licht, wilden we het 
sample ook kunnen beschijnen. We hebben sinds vorig jaar de beschikking over een Spectra 
Physics 171 Ar+ -laser, die al een tijd lang niet meer ge-lasered had. Tijdens een service
beurt werd de (dure) gasbuis geregenereerd met een zogenaamde 'hot-flash'. Dit wil zeggen 
dat de kathode op een hoge spanning gezet wordt. Hierdoor slaat barium neer op de wand 
van de buis. Dit veroorzaakt een pompende werking, waardoor de druk in de buis daalt en 
de gas-samenstelling in de buis weer in een toestand terechtkomt waarin laseren mogelijk is. 
Vervolgens wordt een start-stroompuls gegeven, waarna bij ontbranden van de ontlading de 
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multiscaler QMS +teller 
AND 

I 11 I lil 

preset -scaler 

computer opstelling 

lees un stuur 

genereer zet massa 

stuur aanJun 

pulsversterker ionenkanon 

JllJI 

Figuur 2.12: Schematische meetopstelling voor random-correlatie metin
gen. De multiscaler is verbonden met een frekwentiegenerator 
en leest softwarematig een pseudorandomreeks uit de compu
ter. Deze reeks wordt geïnverteerd en via de pulsversterker 
aan het ionenkanon aangeboden. Het sample wordt daardoor 
al dan niet van ionen voorzien, mits het ionenkanon 'aan' 
staat. De QMS meet de deeltjes die van het sample afkomen 
en dit signaal wordt, wanneer de uitgang van de preset-scaler 
'hoog' is, geteld door de multiscaler. 
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Figuur 2.13: Voorbeeld van een randomcorrelatie meting. De streeplijn is 
de constante achtergrond van spontaan etsen. 

8 

laser schoongebrand wordt. Bij deze regeneratie bleek de laser gelukkig weer te werken (een 
andere manier van repareren is na zo'n regeneratie-poging onmogelijk geworden). Vervolgens 
werd de laser op een optische tafel gezet, die dient om hoogfrekwente trillingen uit de omgeving 
te dempen. Het laserlicht kan via twee voor de laser-golflengte hoog reflekterende spiegels van 
LO Laseroptik via een bundelpijp de opstelling ingeschoten worden (zie figuur 2.14). 

t) ) 
1 2 3 4 

7 
Figuur 2.14: Het lasersysteem aan SCEPTER. 1. Ar+-laser. 2. Mes

sing uitschuifbaar buisje. 3. Diafragma Ç}3 mm. 4. Bun
delpijp, lengte 275 cm. 5. Hoog reflekterende spiegels voor 
>. = 514 nm. 6. Venster van het hoofd vat. 7. Si sample in 
hoofd vat. 

De spiegels hebben een afmeting van 9525 x 6.5 mm en een transmissiecoëfficiënt van 0.4% 
bij >. = 514.5 nm bij loodrechte inval. Door de volledige afscherming van de stralengang in 
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het laboratorium is de hoog-vermogen laser toch gereduceerd tot een 'klasse 1'-laser waarvoor 
minder strenge veiligheidseisen gelden. 
De Ar+ -laser heeft haar sterkste lijn bij À = 514.5 nm en kan in de multi-line-mode licht leveren 
met een vermogen van 9W. Het vermogen wordt gemeten met behulp van e~n Brewster-venster 
vlak voor de uitkoppelspiegeL Het maximale vermogen dat wij gemeten hebben bedraagt 
ongeveer 8 W. De laser is aangesloten op een 3-fasen stopkontakt en trekt een stroom van 40 A 
per fase. Voor de koeling zijn waterleidingbuizen f62 cm aangelegd, die de door de laser vereiste 
waterflow van 131iter /min kunnen aan- en afvoeren. 
Een van de meest direkte gevolgen van laser-beschieting is opwarming, waarvoor in § 5.3 een 
aantal modellen worden bekeken. In figuur 2.15 is te zien hoe het sample tijdens een continue 
laserbeschieting in temperatuur toeneemt. 

500 

laser aan 
450 

1 400 
~ -Q) 

ö.. 
E 

350 tV 
11) 

I-

300 

250 ~~~~--~~--~~~~~ 
0 500 1000 1500 

tijd (s)~ 

Figuur 2.15: Temperatuurstijging van de samplehouder na aanzetten van 
de laser. 
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Hoofdstuk 3 

Spontaan etsen 

3.1 Inleiding 

Het voornaamste voordeel is de rijkdom aan schakeringen die etsen biedt, 
ook fluwelig donkere tinten, die men op geen andere manier kan bereiken. 

Geen etser heeft de voordelen van het medium op subtieler wijze benut dan Rembrandt. 
H. W. Janson, Wereldgeschiedenis van de kunst. 

Wanneer in een plasma-etsreactor silicium wordt geëtst, gebeurt dat doordat Si atomen met 
reaktieve deeltjes uit het plasma vluchtige verbindingen aangaan, die van het silicium afkomen 
en kunnen worden weggepompt. De reaktie van de reaktieve deeltjes met het silicium wordt 
gestimuleerd door aanwezige ionen, elektronen en fotonen. Ze wordt daarentegen geremd door 
aanwezige CFx-radikalen die een blokkerende oppervlakte-polymeerlaag vormen. Wanneer alleen 
sprake is van etsen ten gevolge van een reaktief gas boven een silicium oppervlak, spreken we 
van spontaan etsen. 

In dit hoofdstuk zal ik allereerst in het kort beschrijven welke metingen aan het spontaan etsende 
Si/XeF2-systeem gedaan zijn gedurende de afgelopen jaren in SCEPTER en in de literatuur. 
Vervolgens wordt in § 3.3 gekeken welke relevante massapieken uit het massaspektrum ge
bruikt worden. In § 3.4 beschrijven we een nieuwe manier om de detektiewaarschijnlijkheden 
en -gevoeligheden voor het systeem te bepalen. In § 3.5 bekijkenNe~n nieuw model voor de 
temperatuurafhankelijkheid van het spontaan etsproces. In § 3.6 tenslotte worden uitspraken 
gedaan over de dikte van de reaktielaag op het Si-sample. 

1 
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Eerdere bevindingen over spontaan etsen 

3.2 Eerdere bevindingen over spontaan etsen 

Het plasma-etsen van Si met behulp van reaktieve gassen is in de afgelopen 20 jaar veelvuldig 
onderzocht in verschillende laboratoria over de hele wereld. In de industrie· wordt veel gebruik 
gemaakt van een CF 4-plasma. Hierin vormt fluor het reaktieve element. Om deze reden wordt 
in de bundelexperimenten gebruik gemaakt van fluor-houdende gassen. In de literatuur wordt 
melding gemaakt van etsen met molekulair fluor (F2 ), atomair fluor (F) en xenondifluoride 
(XeF2). Bij SCEPTER is tot op heden gebruik gemaakt van het laatste gas. Door de vrij 
gemakkelijke dissociatie van zowel XeF2 als F2 in F-atomen op het oppervlak is er geen groot 
verschil tussen de verschillende gassen. 

In een overzicht van Winters en Coburn van oppervlakte- aspekten van ets-reakties [WIN91], 
wordt het grootste deel van relevante literatuur voor het Si/F-systeem opgesomd. Aangezien 
verschillende experimenten onder vaak volkomen verschillende omstandigheden gedaan zijn, 
bijvoorbeeld andere gas flow, sampletemperatuur, ladingsdragersdotering of gassen, is het bij
zonder moeilijk om tot een kwantitatieve vergelijking van resultaten te komen. Het aangeven 
van trends als funktie van verschillende parameters behoort echter gelukkig wel tot de moge
lijkheden. Met betrekking tot spontaan etsen geldt een aantal vrij algemeen geaccepteerde 
opvattingen. Het blijkt dat in het geval van het etsen van Si met XeF2 als belangrijkste ets
produkt SiF 4 ontstaat. Ook een kleinere fraktie aan hogere silicium-fluoriden zoals Si2 F6 , SbF8 

en Si4 F10 , onder bepaalde omstandigheden tot 40% van het reaktieprodukt, worden in de lite
ratuur genoemd [WIN91a], maar kunnen in de door ons gebruikte opstelling niet waargenomen 
worden. Naast volledige produkten zijn ook SiF2- radikalen gezien bij etsen met Si-temperaturen 
boven 600K [MCF86]. 

De XeF2-molekulen zijn bijzonder reaktief, omdat XeF2 aan het Si oppervlak dissocieert. Er 
JVOrdt dan ~~houdende oppervlaktelaag gevormd, waarin alle SiFx-verbindingen (x = ~ 
~.4) voorkomen. Zo wordt gevonden in metingen met een F2 , F en XeF2 dosis van 0.5 
tot 106 L (onder dosis verstaan we de totale gashoeveelheid die aan het sample is toegevoerd) 
dat zowel SiF4 en SiF2 als de incomplete produkten SiF, en SiF3 in de buitenste lagen te vinden 
zijn. De dikte van de reaktielaag wordt geschat op meerdere monolagen, soms wordt zelfs 
een ondergrens gegeven van 4 of 6 ML. De samenstelling en dikte van de laag is afhankelijk 
van de fluor dosis en de temperatuur. Bij 300 K bestaat het reaktieprodukt voor meer dan 
60% uit SiF4 [WIN9la]. Bij hogere sampletemperaturen vindt men relatief meer SiF2 als 
eindprodukt terwijl bij lagere temperaturen het SiF4 overheerst [STI86], [ENG89], [R0086], 
[MCF86], [YAR88], [MCF84], [MOR84]. Bij 900 K komt een fraktie SiF2/L: SiFx =0.45 van 
het sample vrij [WI N91a]. 

De metingen waarop deze beweringen over laagdikten berusten, zijn gedaan met behulp van 
XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy). Dit is een meetmethode waarbij men met behulp van 
röntgen-straling valentie-elektronen aanslaat. Uit de kinetische energie van aldus ontstane foto
elektronen (foto elektrisch effekt), die karakteristiek is voor bepaalde bindingsenergieën, kunnen 
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uitspraken gedaan worden over de samenstelling van het beschoten sample. De nauwkeurigheid 
van XPS is echter beperkt. In de eerste plaats is de vrije weglengte Àm.J.p. van het foto-elektron 
door de stof waarin het losgemaakt is, bepalend voor de detektiekans. Er wordt aangenomen 
dat de in de Si-bulk geldende waarde, Àm.f.p. = 4 A, ook in de reaktielaag een goede benadering 
is. Wanneer we echter uitgaan van een reaktielaag waar SiFx- deeltjes alsmede loshangende 
Si-bindingen aanwezig zijn, zal deze >.m.f.p. een bovengrens van de vrije weglengte zijn. Verder 
moet bij interpretatie van XPS voor ons systeem worden aangenomen dat het systeem bestaat 
uit twee lagen die netjes op elkaar liggen: de Si-bulk waarin geen fluor is doorgedrongen en 
de reaktielaag die slechts uit gefluorideerde silicium-groepen bestaat. We hebben gezien dat 
vooral in door ionen beschadigde oppervlakken geen sprake kan zijn van twee mooi gescheiden 
lagen. Wij denken eerder in termen van een fluor-gradiënt in de silicium bulk. Ook wordt 
in de literatuur gesuggereerd dat de morfologie van de reaktie gecompliceerder is dan slechts 
één vaste reaktielaag en dat er gaten of insluitingen van fluor dieper in de bulk, omringd door 
ongereageerd materiaal, kunnen voorkomen [MCF86]. Wij zullen hier in hoofdstuk 4 verder op 
mgaan. 

3.3 Massaspektrum en signalen 

Bij het spontaan etsen van Si met XeF2 komen XeF2-gas-molekulen aan op een silicium sub
straat. Hier zullen zij Of blijven plakken en dissociëren, Of er ongebruikt van af komen. Wanneer 
een XeF2 molekuul reageert met de Si-bulk worden één of beide F-atomen afgestaan en komt 
zodoende XeF of Xe vrij. Bij spontaan etsen gaan we er van uit, dat het XeF2 of niet of 
volledig gedissocieerd wordt. Bij ionenbeschieting blijkt ook fraktionele dissociatie op te treden 
(zie§ 4.7). Vier afgestane fluor atomen reageren met Si tot het eindprodukt SiF4 . 

Om te analyseren welke deeltjes het sample verlaten, maken we bij SCEPTER gebruik van de 
in § 2.4 beschreven quadrupooi massaspektrometer. Deze levert massaspektra waarvan er in 
figuur 3.1 een te zien is. Het is niet vanzelfsprekend dat alle pieken in zo'n massaspektrum 
molekulen zijn die direkt van het sample afkomen. We kijken daarom eerst naar het effekt 
cracking. 

In de detektor moeten deeltjes eerst geïoniseerd worden voordat we ze kunnen detekteren. Een 
deeltje raakt door botsing met ioniserende elektronen zelf een of meer elektronen kwijt en kan 
op die manier dus enkelvoudig of meervoudig geïoniseerd worden. Bij dit ionisatieproces kan 
het voorkomen dat deeltjes niet alleen een elektron kwijtraken, maar bovendien een chemische 
reaktie onderga a~ (dissociëren). Dit heet cracking, een proces dat afhankelijk is van de elek
tronenenergie waarmee deeltjes geïoniseerd worden. De cmckingprodukten zijn die deeltjes die 
door cracking uit een deeltje kunnen ontstaan. Zo zijn de cmckingprodukten van C02 zowel 
COt, co+ en c+ als bijvoorbeeld Co~+. Deeltjes met verschillende ionisatiegraad bevinden 
zich natuurlijk op verschillende plaatsen op de m/e-as. De verhouding tussen de ionisatiekansen 
voor de verschillende ionisatieprocessen wordt onder meer bepaald door werkzame doorsneden 
van de botsingsprocessen. De cmcking-verhouding is de verhouding tussen de verschillende 
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Figuur 3.1: Massaspektrum gemeten met de nieuwe QMS. 
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crackingprodukten van een deeltje. Als crackingprodukten van SiF4 zien we kleine percenta
ges SiFt, SiFt en SiF+, maar vooral SiFt, bij 70eV 94% en bij 30eV zelfs 97% [WIN91]. 
Cracking-produkten van XeF2 zijn Xe+, Xe2+, XeFt, XeF~+, XeF+ en XeF2+. Na beschou
wing van het XeF+- en het XeF2+ -signaal beweren we dat al het signaal hiervan afkomstig 
is van cracking van XeF2 . Zowel tijdens metingen waarbij het sample wordt opgestookt als 
tijdens dosisafhankelijke metingen is het quotiënt van de signalen XeFt en XeF+ konstant, en 
wel 2.5±0.2. Hieruit blijkt dat XeF niet van het sample desorbeert, zoals overigens ook in de 
literatuur vermeld wordt. In tabel 3.1 staan de verschillende signalen die als maat genomen 
worden voor de produkt- en verbruiksfluxen. Hierbij moet worden opgemerkt dat het XeFt
signaal (m/e = 170) slechts sinds maart 1992 gemeten kan worden omdat voordien de QMS 
uit § 2.4 nog niet gebruikt werd. 

Het signaal van SiF+ bevindt zich bij m/e = 47. Zoals in figuur 3.1 te zien is, ligt deze piek 
in de staart van de (02-piek met mje = 44. We kunnen deze twee pieken scheiden door de 
resolutie van de QMS te vergroten, hetgeen beschreven is in § 2.4. Het resultaat hiervan is te 
zien in figuur 3.2. Door instelling van de resolutie zijn de massa's op de schaal iets naar rechts 
verschoven. Let op de logaritmische schaal van de figuur. 

In tabel 3.1 is verder te zien dat zich bij m/e = 85 twee belangrijke pieken bevinden. Allereerst 
zit daar het Si Ft -signaal als maat voor het reaktieprodukt SiF 4 en ook bevinden zich daar 
de isotopen van Xen+ als maat voor het niet verbruikte XeF2 . Omdat het Si Ft -signaal bij 
mje = 85 veel sterker is dan het XeF~+-signaal, hebben we gekeken in hoeverre de XeF~+-piek 
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Tabel 3.1: Relevante deeltjes bij het etsproces van Si door XeF 2 die in 
de QMS gedetekteerd worden, hun nut en afkomst, hun m/e
waarde en hun karakteristieke achtergrondsignaaL 

afkomst 
en nut 
achtergrond 

ionenkanon 
onverbruikt 
XeF2 

totale flux 
XeF2 

reaktie 
produkt 

Î -N 
I -.-=: 
<D .-=: 
Cl) 

c 
<D -c 

deeltje massa/lading karakteristieke waarde 
mje achtergrondsignaal (kHz) 

Nt 28 100 
cot 44 80 
Ar+ 40 100 

XeF2+ 72-76 4 
XeF~+ 81-85 1 
XeF+ 144-152 10 
Xe Ft 162-170 10 
X eH 63-67 100 
Xe+ 126-134 500 
SiF+ 47 1 
SiFI 85 10 
Si Ft 104 1 

1 o6 

resolutie 

105 

104 

103 

102 ~~~~~~--~~~~~~~ 
44 45 46 47 48 49 

m/e (amu/e)~ 

50 

Figuur 3.2: Massaspektrum gemeten met verschillende resoluties. Bij 
mfe= 44 bevindt zich COt en bij m/e= 47 zit de SiF+ -piek. 
De waarden op de x-as zijn iets verschoven (zie tekst). 
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aanwezig is onder de SiFj -piek. Daartoe hebben we een dosis-afhankelijke meting gedaan, 
die te zien is in figuur 3.3. Hier werd op het begintijdstip de XeF2-flux op het schone Si-

8 

t -N 6 
I 
~ -
«S 
«S 
c:: 
.21 
Cl) 

4 

2 

0 

mie= 150 naast sample 

mle=85 naast sample 
~--~~~--~ 

0 1 000 2000 3000 4000 5000 

tijd (s)--+ 

Figuur 3.3: Tijdsafhankelijke meting op en naast het sample. 

sample gericht. Vervolgens werd gekeken naar de signalen van XeFt, XeF+, XeF2+ en SiFj 
met XeF~+, die van het sample afkwamen. Vervolgens deden we een zelfde soort meting met 
de detektor gericht op de Ni houder naast het sample. Bij de verwerking van deze metingen 
moeten we enkele veronderstellingen maken. We gaan ervan uit dat er bij spont,aan etsen geen 
XeF ontstaat, dus dat XeF+ en XeF2+ alléén bestaan als crackingprodukt van XeF2 . Hierdoor 
geldt dat 

(
XeF+) 
XeF! = constant (3.1) 

Vervolgens wordt de verhouding XeFt: XeF+ naast het sample gelijk verondersteld aan die op 
het sample: 

(
XeF!) = (XeF!) 
XeF+ XeF+ 

naast op 

(3.2) 

We trekken dan van het m/e = 85-signaal naast het sample zoveel SiFj -vorm (het mfe = 85-
signaal op het sample) af tot dit signaal gelijkvormig wordt met het XeF+ -signaal. Deze 
verhouding wordt gebruikt om bij de meting op het sample het percentage XeF~+ te bepalen. 
Hieruit volgt dat het XeF~+-signaal op het sample 10% bedraagt van het totale mfe = 85-
signaal. Deze uitspraak geldt voor het systeem in evenwicht en bij kamertemperatuur, waarbij 
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ruim 10% van het XeF2 wordt gebruikt voor de produktie van SiF 4 • Het percentage XeFt -
signaal in het mje = 85-signaal is natuurlijk afhankelijk van de andere etsomstandigheden. De 
rest van dit signaal is derhalve toe te schrijven aan Si Ft. Hierbij moet worden opgemerkt dat 
XeF~+ een aantal isotopen heeft, zodat bij een massapiek die zich iets naast de Si Ft -piek bevindt 
maar bovenop een XeF~+- isotopen-piek, de verhouding XeF~+: SiFt nog meer wordt dan 1:9. 
Bij m/e = 104 vinden we het SiFt -signaal. Dit is een zwak signaal met ergrond die 
misschien afkomstig is van koolwaterstoffen. Het quotiënt van de signalen i Ft /SiF+ = 43 ± 3 ~ 
en blijft zelfs tijdens ionenbeschieting binnen 9% konstant, zodat we ervan Uit unnen gaan dat 
beide afkomstig zijn uit cracking van SiF4-molekulen. 

Signalen die dus van belang zijn bij onze metingen zijn: 

SiFj als maat voor produktie SiF4 

SiF+ als maat voor produktie SiF2 

XeF+ als maat voor verbruikt XeF2 . 

3.4 Detektiegevoeligheden en reaktiecoëfficiënten 

Berekening van de verschillende detektiewaarschijnlijkheden en -gevoeligheden zoals gedefinieerd 
in § 2.5 is in principe mogelijk zoals aangegeven in [VUG92). Door moeilijk te vermijden 
onzekerheden in met name de geometrie van de elektronen bundel, blijft experimentele verificatie 
echter noodzakelijk. De D-bijdrage in het signaal kan gemeten worden wanneer de detektor off 
line gezet is. De A-bijdrage volgt uit de temperatuurafhankelijkheid van het signaal. Wanneer 
we vergelijking 2.10 toepassen op het totale signaal vinden we namelijk [VUG92] 

ftot(T) = PA . ~Tomg + Lx=B,C,D Px. 
lv(T) Pv Tsam Pv 

(3.3) 

Dit temperatuureffekt wordt duidelijk zichtbaar in figuur 3.4, waar de temperatuurafhanke
lijkheid van een inert gas, in dit geval het Ot-signaal bij een zuurstof-flux op het sample, is 
weergegeven. Hierin zien we zoals verwacht een fraaie rechte lijn. Let wel dat in de figuur het 
totale Ot-signaal staat uitgezet. De berekende D-bijdrage hierin bedraagt 11% bij T = 300 K. 

Om nu de detektiegevoeligheden van het systeem te bepalen, definiëren we allereerst de produktie-
en reaktiecoëfficiënten 8 en f: 

8 
= iP(SiF4 ) 

iP(XeF2) 

iP(X eF2)verbruikt 
€ = iP(X eF2) . 
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Figuur 3.4: Het Ot-signaal als funktie van de wortel uit de reciproke tem
peratuur. 

Vanaf nu zullen we voor de XeF2-flux toegevoerd aan het sample de notatie <I>(X eF2) gebruiken. 
De verbruikte XeF2-flux wordt weergegeven door <I>(X eF2)verbruikt en de gedesorbeerde SiF 4· 

flux schrijven we als <I>(SiF4). In evenwicht geldt dat het aantal fluordeeltjes van en naar het 
sample gelijk is, dus dat 

<I>(X eF2)verbruikt = 2 · <I>(SiF4). (3.6) 

Hierbij gaan we ervan uit dat een XeF2-molekuul hetzij helemaal niet, hetzij volledig verbruikt 
wordt. De evenwichtsvoorwaarde luidt daardoor: 

f = 2. 8. 
( Ll 

Met vergelijking 2.5 geldt dan voor SiFt en XeFt: 

(1 - t) · <I>(X eF2) 

8 · <I>( X eF2). 

(3.7) 

(3.8) 

(3.9) 

Hierin zijn I XeF.+ , lsiF.+, t en 8 temperatuurafhankelijk. De gasflux <I>( X eF2 ) is in absolute 
2 3 

maat goed bekend [VUG92]. 
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Senhorst [SEN90] heeft de detektiegevoeligheden uit het SiFj -signaal en het XeF2+ -signaal 
bepaald. De in § 2.4 beschreven quadrupooi massaspektrometer met een groter massabereik 
biedt ons echter de mogelijkheid om het XeFt -signaal, dat over het algemeen veel groter is dan 
het XeF2+ -signaal, te gebruiken als maat voor onverbruikt XeF2 . 

In figuur 3.5 staan het SiFj- en het XeFt -signaal als funktie van de temperatuur. Hier werd het 

Î -N 
J: 
..:.::: -

·-...._ .- "-... 
5 ·--·-·-. ........__ 

·---·----....._____ 

0 L..-.-"'--'-........... _.......__......__ ......... _._ _ _, 

300 400 500 600 700 800 900 

Temperatuur (K)-7 

Figuur 3.5: Het XeFt - en SiFj -signaal als funktie van de temperatuur. 

sample opgewarmd en vervolgens kreeg het 30 minuten de tijd om tot een evenwichtssituatie 
te komen. We werkten bij een temperatuur van het XeF2-voorraadvaatje van 13.3°(, hetgeen 
overeenkomt met een XeFTflux van 0.147 ML· s-1 (zie appendix B). Wanneer we weten dat 
voor alle punten uit de grafiek de evenwichtsvoorwaarde uit vergelijking 3.7 geldt, kunnen we 
Sdet voor beide deeltjes bepalen uit het verloop van beide signalen als funktie van de tempe
ratuur. Uit de afgeleiden naar de temperatuur van de vergelijkingen 3.8 en 3.9 vinden we dan 
immers [VUG92] 

__ 1_·~--~~d~T---d~l~xe_F._+ ·~(XeF2) 
ls;F.+ I X eF.+ dl SiF.+ '3 __ 2_, 3 2 

lsiF.+ dT dT 
3 
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Er kleven aan deze methode echter een viertal belangrijke nadelen. Allereerst is de methode erg 
bewerkelijk: er moet een meting met zoveel mogelijk temperatuurspunten gedaan worden die 
allen in evenwicht verkeren, vervolgens moeten de signalen met een geschikte modelfunktie gefit 
worden en dan pas kan uit de afgeleiden Sdet bepaald worden. Ten tweede is een nauwkeurige 
bepaling van de afgeleiden van de signalen vereist, en zoals men in figuur 3.5 kan zien geeft een 
fit aan met name het XeFj -signaal een flinke onnauwkeurigheid in de temperatuursafgeleide 
ervan. Ten derde moeten we ervan uit kunnen gaan dat de intensiteit I van de twee signalen niet 
verloopt gedurende de lange meting, omdat tijdens de meting niet gecorrigeerd kan worden voor 
fluktuaties van gasflux en telsnelheid. Tenslotte wordt in bovenstaande methode geen rekening 
gehouden met het feit dat boven 600 Kook SiF2-produktie waargenomen wordt [MCF86]. 

Het blijkt echter dat bovenstaande methode om de detektiegevoeligheden van het systeem te 
bepalen, eenvoudig omzeild kan worden. Wanneer we de vergelijkingen 3.8 en 3.9 combineren 
met de evenwichtsvoorwaarde van vergelijking 3.7, vinden we 

(3.12) 

Hierin zijn de detektiegevoeligheden Sdet(SiF3+) en Sdet(X eF2+) de enige onbekenden. Wan
neer we dus meten in twee onafhankelijke situaties, verkrijgen we twee vergelijkingen met twee 
onbekenden. De twee situaties moeten hiertoe aan een paar voorwaarden voldoen. Er moet in 
beide situaties evenwicht gelden, dat wil zeggen dat de toegevoerde fluor-flux gelijk is aan de 
desorberende fluor-flux. Verder moeten in beide situaties dezelfde deeltjes reageren en ontstaan. 
Tenslotte mag de getektiegevoeligheid van de verschillende deeltjes niet veranderen tussen de 
verschillende situaties. Een aantal voorbeelden van twee verschillende evenwichtssituaties zijn 
het etsen bij twee verschillende temperaturen onder de 600 K, het etsen met en zonder ionen- J~J'r--
beschieting bij dezelfde temperatuur, het iongeassisteerd etsen bij verschillende ionenenergieën, c~ J<J, 
kortom: etsen met alle mogelijke te variëren parameters, mits in twee evenwichtssituaties en ,,<~• t;, 

dezelfde reaktieprodukten. We noemen de beide evenwichtssituaties a en /3. We nemen in dit IJ.;f, 9•) 

geval aan dat bij het etsen van Si met behulp van XeF2 alleen via de reaktie .... '.\..-1. 

Si+ 2XeF2 ---+ SiF4 + 2Xe (3.13) 

het reaktieprodukt SiF4 ontstaat. We vinden dan voor de detektiegevoeligheden: 

(3.14) 

(3.15) 

Op deze manier zijn de detektiegevoeligheden van het apparaat voor XeF2 en SiF 4 dus eenvoudig 
te bepalen. 
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Temperatuurafhankelijkheid 

We vinden als waarden voor de detektiegevoeligheden: 

Sie~(X eF2+) 

Sie~(SiF3+) 

Waarden voor t: en 8 in evenwicht zijn: 

70 ± 7 kHzjML · s-1 

520 ± 50 kHzjML. s-1
• 

0.15 

0.30. 

3.5 Temperatuurafhankelijkheid 

(3.16) 

(3.17) 

(3.18) 

(3.19) 

Tot op heden werd verondersteld dat de temperatuurafhankelijkheid van produktie- en reak
tiecoëfficiënten beschreven wordt volgens het model van lbbotson [18884]. Deze veronderstelde 
dat er sprake was van twee met elkaar concurrerende processen die optreden bij temperatuur
verhoging. In de eerste plaats wordt de produktie van SiF4 verhoogd, doordat er bij hogere 
temperaturen meer energie beschikbaar is om verbindingen in de reaktielaag te verbreken of 
deeltjes makkelijker vanuit dieper liggende lagen naar het oppervlak kunnen diffuseren. Daar
naast werd verondersteld dat de etsreaktie mede gestimuleerd wordt doordat XeF2 , alvorens 
het F-atomen afstaat aan de SiFx-reaktielaag, eerst in een zwak gebonden precursortoestand 
aan het oppervlak verblijft. De mogelijkheid voor XeF2 om zich te binden wordt bij hogere 
temperaturen natuurlijk bemoeilijkt. Aan de karakteristieke vormingsenergie voor SiF4 en de 
adsorptie-energie voor XeF2 werden waarden toegekend, die vervolgens als de sommatie van 
twee 8oltzmann-faktoren een uitdrukking voor de produktiecoëfficiënt 8 zouden geven. Dit 
model is echter fysisch gezien niet korrekt. In de eerste plaats vinden we bij toepassing van de 
aannames van het model dat voor Tsam -+ 0 de etssnelheid niet naar 0 nadert, hetgeen in de 
werkelijkheid natuurlijk wel zo is. Ten tweede worden in het model de e-machten voor hoge 
en lage temperatuur simpelweg bij elkaar opgeteld, terwijl we eerder een produkt van kansen 
zouden verwachten. 

In figuur 3.6 staat schematisch weergegeven welke dingen kunnen gebeuren met een XeF2-

deeltje dat op een Si sample terechtkomt. Er kunnen aan de hand van deze figuur een aantal 
veronderstellingen opgesteld worden voor de beschrijving van de temperatuurafhankelijkheid 
van het etsen van Si met behulp van XeF2 . We gaan er evenals lbbotson van uit dat XeF2 

de mogelijkheid heeft om in een zwak gebonden toestand aan het oppervlak te verkeren. Dit 
noemen we een precursortoestand: een toestand tussen gasvormig en gedissocieerd XeF2 . Er 
zal zodoende een eindige laag deeltjes in deze precursortoestand aan het oppervlak zijn die in 
èvenwichtssituaties voor verschillende temperaturen andere dikten kan hebben. Verder is er een 
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Figuur 3.6: Schematisch overzicht van wat er met een XeF Tdeeltje dat 
het Si sample bereikt kan gebeuren. 

vaste toeflux XeF2 • Hiervan zal dus een deel geadsorbeerd worden aan het oppervlak en daar 
verblijven in een reaktielaag. Een deel van deze deeltjes in precursortoestand zal desorberen als 
XeF2 , zodat hiermee netto niets gebeurd is, afgezien van een verblijftijd aan het oppervlak. Een 
ander deel van het geadsorbeerde XeF2 zal dissociëren tot Xe+ 2F, waarna de Xe zal desorberen. 
Zowel de dissociatie als de desorptie van XeF2 zal beter gaan bij hogere temperaturen volgens 
een Boltzmann-faktor: 

<I>des(X eF2) "' exp(- Edes/ kBT), 

<I>dis(XeF2) "' exp(-Edis/kBT). 

(3.20) 
(3.21) 

Bij een konstante laagdikte, dus in evenwicht, geldt dat de hoeveelheid geadsorbeerd XeF2 gelijk 
is aan de som van de hoeveelheid gedesorbeerd XeF2 uit de precursortoestand en de hoeveelheid 
gedissocieerd XeF2 . Een ander deel van de toegevoerde XeF2 zal via direkte botsingsdissociatie 
ontleden en op deze manier F-atomen beschikbaar stellen voor de ets- reaktie. De fluor toevoer 
hierdoor zal wederom met een Boltzmann-faktor beschreven worden: 

(3.22) 

Tenslotte zal voor de vorming van SiF 4 uit Si en F een aktiveringsenergie zijn zodat geldt 

(3.23) 

We hebben op deze manier een model gecreëerd waarin zich vier onbekende energieën bevinden. 
Een aantal eerste voorzichtige fits heeft echter aangetoond dat met in de literatuur gevonden 
waarden voor Evorm en Edes een aardige overeenstemming te vinden is tussen het waargenomen 
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temperatuurgedrag van de signalen en het beschreven model. Om dit model experimenteel te 
kunnen verifiëren is het noodzakelijk in de toekomst meer temperatuurafhankelijke metingen te 
doen, en met name beneden 300 K. Dit was tijdens mijn afstudeerperiode niet mogelijk door 
een defekt aan de stikstofkoeling van het sample. 

In figuur 3.7 zien we de temperatuurafhankelijkheid van SiFt en SiF+ bij spontaan etsen. In 
deze figuur staat het totale signaal gedeeld door de D-bijdrage uitgezet. We verwachten volgens 

Temperatuur (K) 

30 
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• SiF' 

25 • 0 SiF3' 

------ verwacht 

Î 20 0 - • -0 • 
+ 15 () • + 0 
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Figuur 3.7: Het SiFt en het SiF+ -signaal, beide genormeerd op hun D
bijdrage, als funktie van de wortel uit de reciproke tempera
tuur. 

vergelijking 3.3 dat de waarde hiervan voor T --+ oo (oneindig snelle deeltjes van het sample, 
dus geen A-bijdrage) zal naderen tot (B+C+D)/D~ 1. Verder zal de A-bijdrage tempera
tuurafhankelijk zijn, zodat deze evenredig is met r-t. De achtergrond wordt onafhankelijk 
van de sampletemperatuur verondersteld. Het beeld dat we zien voor zowel SiFt als SiF+ is 
echter volkomen anders dan de verwachte krommen. We zien dat het SiFt -signaal wel voldoet 
aan een rechte lijn, maar ook dat de extrapolatie hiervan de y-as in een punt kleiner dan 1 
snijdt. Aangezien dit onmogelijk is moet de grafiek voor nog hogere temperaturen afvlakken 
(zie figuur). Voor SiF+ zien we iets totaal anders. Blijft dit signaal bij stijgende temperatuur 
tot 600 K netjes de lijn r-t volgen, bij T >600 K wijkt het hier plotseling volledig van af 
en stijgt sterk. Een verklaring voor deze konstatering kan zijn dat de cracking van SiF 4 bij 
hogere temperaturen niet konstant blijft. Een andere verklaring is dat boven 600 K opeens veel 
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SiF2 van het sample desorbeert, zoals ook in de literatuur wordt genoemd [MCF86). Deze 
veronderstelling zou echter inhouden dat we om bij de in de vorige paragraaf beschreven bepa
ling van de detektiegevoeligheden van het apparaat boven 600 K ook rekening moeten houden 
met SiF2 . We bemerkten echter dat we zonder SiF2 -component in evenwichtssituaties bij 
een tijdsafhankelijke meting bij T =900 K keurig E en 28 asymptotisch voor lange tijden elkaar 
naderen, terwijl rekening houdend met de SiF2 -produktie een totaal andere produktie- en re
aktiecoëfficiënt zouden gelden. We hebben de in de literatuur geconstateerde SiF2 -produktie 
dus niet nodig om onze evenwichtssituatie bij hoge temperaturen te verklaren. Bovendien geeft 
een verhoogde SiF2 -desorptie alléén geen verklaring voor voor de schijnbare afwijking van het 
model van het SiFt -signaal. Wanner we veronderstellen dat het extra SiF+ afkomstig is van 
cracking van SiFt kan daarmee de te lage SiFt -intensiteit verklaard worden. De verandering 
van cracking-verhouding van SiFt is mogelijk doordat bij hogere temperaturen de deeltjes een 
ander vibrationele excitatie kunnen krijgen, dus een andere ionisatiekans Pion uit vergelijking 2.7. 

De meest waarschijnlijke verklaring voor het verloop van de temperatuurafhankelijkheid van 
SiF+ is de volgende. SiF2 is een tussenprodukt voor de etsreaktie van silicium met fluor. Wan
neer het echter van het oppervlak ontsnapt, doordat het bijvoorbeeld bij hogere temperaturen 
een grotere beweeglijkheid krijgt of door een andere externe oorzaak, zal het zich gedragen 
als radikaal. Het zal daardoor onmiddelijk als het met een wand of een stromingsweerstand 
botst reageren. De 8-, (- en D-bijdragen van het SiF2-signaal zijn daardoor nihil. Wanneer dus 
SiF2 , gedetekteerd in het SiF+-signaal, van het sample desorbeert zal het een (A+B+C+D)/D
waarde hebben die groot is. Dit verklaart het sterk toenemen van dit quotient boven 600 K. 
Voor deze temperaturen treedt immers spontane SiF2-produktie op. Het m/e=47-signaal dat 
we bij lage temperaturen (Tsam < 600 K) waarnemen is dan ook waarschijnlijk te wijten aan 
een staart van de COt-piek en aan cracking uit SiF4 , en zal daarom wel de lijn r-t volgen. 
Deze verklaring voldoet voor de waarneming van het SiF+ -signaal, maar hiermee is nog geen 
verklaring gevonden voor het feit dat de grafiek van SiFt afwijkt van de verwachte lijn. 

Wanneer we willen kijken hoe de grafiek van figuur 3.7 voor lagere sampletemperaturen ver
loopt, moeten we het sample wederom koelen. We verwachten dan dat de grafiek van SiFj voor 
lage temperaturen zal naderen tot de geschetste lijn. Ook SiF+ zal een asymptoot hebben naar 
de negatieve T-kant, terwijl voor nog hogere temperatuur (helaas onmogelijk voor ons te meten) 
de stijging SiF+ zal stoppen wanneer de cracking uit SiFt maximaal geworden is. 

3.6 Aktieve laagdikte 

In de vorige paragraaf hebben we gezien hoe we de produktie- en reaktiecoëfficiënten 8 en E 

kunnen definiëren. Omdat we ervan uitgaan dat bij een tijdsafhankelijke meting, zoals die in 
figuur 3.3 te zien is, op den duur evenwicht geldt, moet voor E en 8 op t = oo vergelijking 
3.7 gelden. Voordat aan deze voorwaarden is voldaan, is er dus sprake van een verschil tussen 
reaktie en produktie, dat we interpreteren als de opbouw van de gefluoriseerde laag zoals die in 
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de literatuur vermeld wordt. Voor de dikte van deze SiFx-laag geldt: 

(3.24) 

waarin d de laagdikte fluor is. Een belangrijk verschil van dit resultaat met pogingen tot bepa
ling van d zoals beschreven door [SEN90) en [VUG92) is het feit dat een schaling van t en b 
niet meer nodig is. Bovendien wijkt de vorm van de figuren van ben t sterk af van [SEN90). 
Onze metingen zijn te zien in figuur 3.8. In de figuur is te zien dat de coëfficiënten t en b die 
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Figuur 3.8: t/2 en b als funktie van de tijd dat de XeFrflux van 0.147 
MLs-1 aan staat. 

bepaald werden uit de signalen SiFj en XeFt , zoals beschreven in § 2.5, zonder schaalfaktor 
voldoen aan de evenwichtsvoorwaarde voor t > 4000 s. De dikte van de reaktielaag die we nu 
vinden met vergelijking 3.24 staat in figuur 3.9. De waarde die we in figuur 3.9 voor d zien 
is veel groter dan voorheen waargenomen, en wel ongeveer een faktor 10. Hierop komen we in 
§ 4.8 nog nader terug. 

We willen niet alleen weten hoe dik de reaktielaag op het sample is, maar het liefst zouden we 
willen begrijpen wat daar precies gebeurt. De in § 2.6 beschreven methode waarin we de ionen 
gepulst op het sample kunnen schieten kan nu dienen als diagnostiek voor spontaan etsen. We 
kunnen namelijk met één korte ionenpuls, een zogenaamde single burst, proberen de gevormde 
reaktielaag te aktiveren zodat de deeltjes hiervan versneld kunnen desorberen. Aan de hand 
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Figuur 3.9: De laagdikte d als funktie van de tijd na de start van de XeF 2-

:flux van 0.147 MLs-1 . 

van de reaktietijden die de verschillende deeltjes nodig hebben kunnen dan uitspraken gedaan 
worden over de bindingen en de samenstelling van de reaktielaag. In figuur 2.8 is hiervan 
een voorbeeld te zien. In de nabije toekomst zullen dergelijke metingen meer gedaan worden. 
Tijdens mijn afstudeerperiode hebben we de ionenbeschieting echter vooral gebruikt voor studie 
naar iongeassisteerd etsen. Daarover gaat het volgende hoofdstuk. 
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Hoofdstuk 4 

Ion-geassisteerd etsen 

4.1 Inleiding 

And though the holes were rather small 
they had to count them all. 

Lennon f1 McCartney, 'A Day in the Lije' 

In dit hoofdstuk zal het ion-geassisteerd etsen van Si door XeF2 onder beschieting met Ar+
ionen beschreven worden. In § 4.2 wordt beschreven wat uit de literatuur bekend ts over 
ion-geassisteerd etsen en waarom wij denken hier iets aan toe te kunnen voegen. 

In § 4.3 bekijken we eerst het signaal nadat we het ionenkanon aangezet hebben. In § 4.4 
analyseren de waargenomen effekten als het ionenkanon uitgezet wordt. In § 4.5 kijken we 
wat de pulsrespons op ionenbeschieting op milliseconden tijdschaal laat zien. In § 4.6 beschrij
ven we het temperatuureffekt: wat gebeurt er wanneer bij hogere sampletemperatuur geëtst 
wordt? In § 4.7 beschrijven we enkele karakteristieke verdere bevindingen met betrekking tot 
ion-geassisteerd etsen. In § 4.8 tenslotte bekijken we eerst een numerieke simulatie van ionen
beschieting en proberen vervolgens alle puzzelstukjes in elkaar te passen om tot een aanzet van 
een model van ion-geassisteerd etsen te komen. 

4.2 Eerdere bevindingen over ion-geassisteerd etsen 

In het vorige hoofdstuk is beschreven welke waarnemingen gedaan zijn aan spontaan etsen 
van Si door XeF2-gas. In een plasma bevinden zich naast reaktief gas ook andere deeltjes, 
waaronder ionen. Bij een RF-plasma worden deze ionen door een spanning, en met een ener
gie tot in de orde van 100 eV, naar het sample bewogen. Ze beïnvloeden daar de ets-reaktie 
waardoor de etssnelheid groter wordt. We spreken daarom van ion-geassisteerd etsen, in de 
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Eerdere bevindingen over ion-geassisteerd etsen 

literatuur ion assisted etching genoemd. In de literatuur wordt melding gemaakt van Si-etsen 
met XeF2 als ets-gas en Ar+ -ionen. De ets-snelheid neemt bij beschieting met 450 eV ionen 
met ruim een faktor 10 toe: van 5 A/min tot ongeveer 55 A/min [COB79), bij een ionenflux 
van ongeveer 2 · 1014 ionen cm-2s-1 , hetgeen overeen komt met 0.3 Mls-~. Hierbij is gebruik 
gemaakt van een XeF2-flux van 6 · 1015 molekulenfcm 2s, hetgeen overeenkomt met ongeveer 
10 Mls-1

. Er worden verschillende verklaringen aangevoerd die vooral gebaseerd zijn op een 
binaire nucleaire botsing van het inkomende ion met rooster-deeltjes. Winters [WIN91) meent 
dat de beschadigingen die de ionen aan het oppervlak hebben aangebracht, geen rol spelen 
bij iongeassisteerd etsen. Hij concludeert dit uit een meting waarin hij ziet dat ook zonder 
fluor-toeflux de ets-snelheid van een Si oppervlak, onder bombardement van 1 keV Ar+-ionen, 
toeneemt. Het Si-oppervlak was hiervoor eerst wel aan een fluor-dosis blootgesteld. 
In SCEPTER genereren we Ar+-ionen met behulp van het in § 2.6.1 geschetste ionenkanon. 
Deze ionen kunnen met energieën van 0.5 tot 2.5 keV op het sample geschoten worden. Wan
neer wij bij verschillende temperaturen iongeassisteerd etsen, zien we dezelfde soort figuren die 
Winters beschrijft. De winst die wij boeken in etssnelheid is echter een stuk kleiner. Voor tem
peraturen tussen 300 en 900 K zijn iongeassisteerd- en spontaan etsnivo uitgezet in figuur 4.1. 
Wanneer we een oppervlak dat in de spontaan-ets-toestand verkeert, beschieten met ionen en 
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Ä-Ä iongeassisteerd etsen 
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Figuur 4.1: Meting van iongeassisteerd en spontaan-etsnivo aan de 
hand van het signaal van SiFJ als funktie van de sam
pletemperatuur Tsam· Iongeassisteerd etsnivo is afgeschat 
na 10 seconden etsen. Omstandigheden: Eion = 1 keV, 
<I> ion = 0.3 MLs-t, <I>( X eF2) = 0.147 MLs-1 . 

na een tijd weer uitzetten, dit zullen we vanaf nu een 'macropuls' noemen, zien we dat voor 
de verschillende signalen verschillende effekten plaatsvinden. Dit wordt duidelijk zichtbaar ge
maakt in figuur 4.2. Deze meting is gedaan bij Tsam = 300 K en beschieting met Ar+ -ionen 
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Eerdere bevindingen over ion-geassisteerd etsen 

met een energie van 1 keV. In een meting waarin de ionen aan en weer uit gezet worden, kunnen 
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Figuur 4.2: Globaal overzicht van de signalen van SiF! (SiF 4-opbrengst ), 
XeFt (onverbruikt XeF2 en SiF+ (SiF2-opbrengst) wanneer 
het sample tussen tr en tm met ionen beschoten wordt. Om
standigheden: Tsam = 300K, Eian =500eV, <Pion =0.3MLs-I, 
<P(X eF2) = 0.147 MLs-1

• 

we verschillende gebieden aangeven met allen eigen karakteristieken. Voor t < tr bevinden we 
ons in een evenwichtstoestand met spontaan etsen (zie §2.5). Op t = tr werd het ionenkanon 
aangezet. We zien hier een hoge piek in de SiF!- en het SiF+ -signalen voor respektievelijk de 
SiF 4- en de SiF2-produktie en een afname in het XeFTsignaal vooronverbruikt XeF2 • We zullen 
voortaan spreken van de 'startpiek'. Na korte tijd is de piek in reaktieprodukt verdwenen en 
bevinden we ons bij t = tn op een ion-geassisteerd ets-nivo dat konstant lijkt. We noemen dit 
voortaan het 'stationair ion-geassisteerd etsen'. Als op t = tm de ionenflux uitgezet wordt, zien 
we een 'dip' in het SiF! -signaal. Dit lijkt dan terug te komen naar het nivo van spontaan etsen. 
Dit gedrag zien we niet voor SiF+ , aangezien dit signaal na uitzetten van de ionen terugkeert 
naar spontaan ets-nivo en daar blijft. Het signaal voor onverbruikt XeF2 keert langzaam terug 
naar spontaan ets-nivo. Bij t = t1v zien we dat het SiF! -signaal de neiging heeft om terug te 
keren tot ion-geassisteerd ets-nivo, en bij t = tv zien we weer een afval tot spontaan-ets-nivo. 
Met de signalen van XeFt en SiF+ lijkt niets spektakulairs meer te gebeuren. Deze waarneming 
komt overeen met figuren die in de literatuur getoond worden. We zien echter meer. 
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De startpiek na het aanzetten van de ionen 

Wanneer we de staprespons van het SiFf -signaal op ionenbeschieting bekijken, zien we in 
figuur 4.3 dat op tijdschalen over 6 ordes van grootte de metingen op elkaar aansluiten. Deze 
figuur is samengesteld uit vijf metingen op verschillende tijdschalen. Omdat het SiFf -signaal 
bij een van de metingen in zijn geheel op een ander nivo lag dan de andere d~gen is deze meting 
met een faktor geschaald. Voor de overzichtelijkheid zijn alleen die punten uit de metingen waar 
de ionen werkelijk aan stonden in de figuur opgenomen. Door middeling van de metingen over 
meerdere macropulsen is de startpiek, die in figuur 4.2 wel duidelijk zichtbaar is, een flink stuk 
minder hoog dan bij één keer meten. Een model omtrent het ion-geassisteerd etsen dat deze 
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Figuur 4.3: De tijdrespons op het aanzetten van het ionenkanon, samen
gesteld uit macropulsen met een tijden tussen de meetpun
ten van 5 ms, 50 ms, 0.5 s, 5 s en 50 s. Omstandigheden: 
Eion = 1 keV, cl> ion = 0.3 MLs-I, ci>(X eF2) = 0.147 MLs-I, 
Tsam = 300K. 

waarnemingen kan beschrijven, is nog niet bekend. Teneinde zo'n model op te stel~n, hebben 
we verschillende metingen gedaan waarin we verschillende parameters, zoals de temperatuur, 
de ionen-energie, de lengte van het ionen-signaal en de tijdsduur tussen de ionen-pulsen hebben 
gevarieerd. Alle metingen werden op veel verschillende tijdschalen uitgevoerd. Daarnaast zijn 
ook dosisafhankelijke metingen vóór, tijdens en na ionenbeschieting gedaan. In dit hoofdstuk 
zullen de resultaten van een aantal karakteristieke metingen getoond en besproken worden. 

4.3 De startpiek na het aanzetten van de ionen 

In figuur 4.3 zien we dat op het moment dat de ionen op het sample komen, daar een aantal 
opeenvolgende processen plaatsvinden. Wanneer we bij Tsam =300 K meten, zien we in de 
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Figuur 4.5: Produktie- en reaktiecoëfficiënten f. en 28 als funktie van 
de tijd tijdens een ionenmeting. Tijdens de startpiek 
zien we een overschot aan fluor van het sample afko
men, terwijl dit gecompenseerd wordt na het uitzet
ten van de ionen (de twee gearceerde oppervlakken). 
Omstandigheden: Eion = 1 keV, <I>ïon = 0.3 MLs-1

, 

<I>(XeF2) = 0.147MLs-t, Tsam = 300K. 
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4.4 Verschijnselen na het stoppen van de ionenpuls 

Doordat we in het begin niet wisten hoe de ionenrespons verliep, hebben we omwille van de 
signaalopbrengst gemeten met een cyclus van een aantal macropulsen die vlak na elkaar herhaald 
werden. We veronderstelden daarbij dat het signaal binnen de tijd dat geen ionen geschoten 
werden, weer op het spontaan ets-nivo teruggekeerd zou zijn. In figuur 4.2 zien we echter dat 
dit niet het geval hoeft te zijn, zodat met middeling over meer macro-pulsen het signaal de 
begin- en eindsituaties van de macropuls naar elkaar toe trekken. Uit deze metingen hebben 
we echter wel gevoel gekregen voor de verschillende effekten die optreden bij het schieten 
van een ionen-macropuls. In het overzicht van figuur 4.2 zien we dat na het uitzetten van 
de ionen het SiFj -signaal in eerste instantie terugkomt op het nivo van spontaan etsen, dus 
een 'dip' vertoont, en vervolgens weer iets stijgt. We hebben deze 'dip' bekeken als funktie 
tijdsduur die het sample van tevoren met ionen wordt beschoten. Het resultaat is weergegeven 
in figuur 4.6 voor Ar+ -ionen met een energie van 500 eV. Op de vertikale as staat het signaal 

2 
- 1..·4005 
- t",-2005 
-t",-1005 t 
- 1,.·505 
- t",·25s 1 I 1.5 

~ 

} 
0.5 

0 0 500 1000 

tijd na uitzetten ionen (s)-+ 

Figuur 4.6: Het weer opkomen van het etssignaal na de 'dip' bij ver
schillende beschietingstijd. Omstandigheden: Eion = 
500eV, <Pion = 0.1 MLs-I, <P(XeF2) = 0.147MLs-I, 
Tsam = 300 K. Boven de figuur staat een pictogram 
waarin de definitie van de y-as verduidelijkt wordt. 

zodanig genormeerd, dat een 1 op de schaal overeenkomt met het iongeassisteerde etsnivo en 



Verschijnselen na het stoppen van de ionenpuls 

een 0 met het spontane etsnivo. We zien dat bij korte beschietingstijden het ets-signaal na 
ionenbeschieting eerst terugvalt tot spontaan nivo en vervolgens een beetje terugkomt richting 
iongeassisteerd nivo. Na een top bereikt te hebben zakt het signaal weer in tot spontaan 
etsnivo. Bij langere beschietingstijden zien we dat het signaal, na eerst terug te zijn gevallen 
tot spontaan ets-nivo, daarna op het nivo van iongeassisteerd etsen komt ·en bij nog langere 
beschieting zelfs tot een faktor 2 hoger. Bij beschietingstijden langer dan 400 seconden is geen 
verandering meer in de hoogte van de top van de curven waar te nemen. De tijd die vervolgens 
nodig is om van deze top weer terug te komen tot spontaan etsnivo blijkt ook af te hangen van 
de beschietingstijd. We concluderen dat het effekt van het weer opkomen van het etssignaal 
na het uitzetten van de ionenbundel wordt veroorzaakt door de beschadiging van het sample 
door ionenbeschieting. Pas nadat deze beschadigde laag is weggeëtst keert het signaal weer 
terug naar zijn oorspronkelijke waarde: het spontaan etsnivo. Het oppervlak onder de bult, 
zoals geschetst in figuur 4.6 is hierbij een maat voor de dikte van de beschadigde laag. Doordat 
het experiment niet voldoende gecallibreerd was tijdens de meting, kunnen we niet rechtstreeks 
uit de signalen een absolute dikte in ML bepalen. We moeten ons daarom beperken tot een 
relatieve maat voor de beschadigde laagdikte db. Deze is gedefinieerd als het oppervlak onder 
de bult tot de karakteristieke beschadigingstijd tb. Dit tijdstip is gedefinieerd als 

(4.1) 

Hierbij is als t = 0 het tijdstip genomen dat de ionen worden uitgezet en verder is I het Si Ft
signaal, !spontaan het spontane ets-signaal. Een en ander wordt verduidelijkt in figuur 4.7. We 

t 
tijd-+ b 

Figuur 4. 7: Definitie van tijdstip tb, de karakteristieke beschadi
gingstijd na ionenbeschieting. De karakteristieke wegge
etste laagdikte db is gearceerd in de figuur weergegeven. 

kunnen nu een maat voor de weggeëtste laagdikte db definiëren als: 

49 

0 

(4.2) 



Verschijnselen na het stoppen van de ionenpuls 

15 

10 

5 

.--./ 
./ 

~·-·-· 

25 

C) 
tU 

15 tU 
Q) -en -10 :~ 
C) 
C) 
Q) 

5 :r: 

0 0 
20 100 200 1000 2000 

ion-aan tijd (s)~ 

Figuur 4.8: De weggeëtste laagdikte db ten gevolge van ionenbe
schadiging als funktie van de beschietingstijd met Ar+
ionen. Omstandigheden: Eion = eV, ~ion = MLs-1 , 

~(X eF2) = 0.147 MLs-I, Tsam = 300 K. 

Deze laagdikte is in figuur 4.8 uitgezet als funktie van de beschietingstijd. In deze figuur hebben 
we aangenomen dat voor alle beschietingstijden tb = 800 seconden, hetgeen met figuur 4.6 in 
redelijke overeenstemming is. 

Ondanks het feit dat de detekiegevoeligheid niet erg konstant was bij deze meetreeks, hebben 
we toch de waarde van Sd.et van vergelijking 3.16 gebruikt. 

We zien dan dat de weggeëtste laag voordat weer enigzins sprake is van spontaan etsen, dus 
de laag die wordt weggeëtst alvorens de beschadigingen verdwenen zijn, oploopt tot ongeveer 
15 ML. Voor tijden tot 400 s zien we dat deze weggeëtste ion-beschadigde laagdikte oploopt bij 
langere ionenbeschieting en voor tijden langer dan 400 s zien we dat zij een verzadigingswaarde 
nadert. We concluderen hieruit dat voor ionenbeschietingen korter dan 400@de beschadigde \!I) 
laag nog verder door ionen kan worden aangetast, voor zover deze beschadiging resulteert in 
een veranderende ets-snelheid bij etsen zonder ionenbeschieting. 

Een vreemd fenomeen is het terugkomen van het signaal in figuur 4.6 tot boven iongeassisteerd 
nivo, zelfs tot ruim een faktor 2 ten opzichte van het spontaan etsnivo. Het lijkt erop dat 
de ionen op een of andere manier de desorptie van reaktieprodukten hinderen. We mogen 
niet aannemen dat de ionenbeschieting de dosis desorberende deeltjes door botsing terugdringt, 
aangezien we voor ionen met een maximale energie van 1 keV spreken over een ionendosis 
van maximaal 0.5 MLç1

, dat is een ion per roosterplaats in twee seconden. We kunnen ons 
wel voorstellen dat iedere ionen-inslag een inwerking heeft op het sample zodat het oppervlak 
dusdanig uit evenwicht raakt dat etsprodukten minder makkelijk kunnen desorberen. 
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Tenslotte moet nog opgemerkt worden dat we bij t = tb nog niet precies een 'maagdelijk' Si 
oppervlak hebben, en dat het aantal weggeëtste beschadigde monolagen bijvoorbeeld 30% hoger 
ligt wanneer we voor tb definiëren dat het etssignaal boven spontaan nivo tot e-2 ·(/ion- I spant) 
gedaald is. In de toekomst zullen de beschreven metingen herhaald worden als funktie van 
ionenflux, ionenenergie en gasflux. 

4.5 Pulsrespons tijdens ionenbeschieting 

In de vorige twee paragrafen hebben we gekeken naar de macroscopische verschijnselen die waar 
te nemen zijn wanneer we ionen in een macropuls op het etsende oppervlak schieten. Dit vertelt 
ons wel iets over de invloed van de ionen op de ets-snelheden, maar we zouden ook graag iets 
meer te weten komen over de processen die zich op het sample afspelen vóór, tijdens en na 
ionenbeschieting. Met behulp van de random-correlatie methode die in § 2.7.2 beschreven is, 
kunnen we met een semi-continue ionenbeschieting bepalen wat de respons van het signaal is 
op een ionenschot gedurende de kanaaltijd van de multiscaler op verschillende plaatsen in de 
macropuls. Hiertoe maken we gebruik van de opstelling zoals die geschetst is in figuur 2.12. 
We kunnen dan met behulp van de scaler een bepaalde tijd gedurende de (semi-continue) 
ionenbeschieting de reaktieprodukten in de multiscaler werkelijk laten tellen. De meetsituatie 
wordt nu zoals geschetst in figuur 4.9. We zien hierin dat we op elk moment in de macro-puls 
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Figuur 4.9: Pseudo Random Time Of Flight metingen op verschil
lende tijdstippen gedurende ionenbeschieting. 

een bepaalde tijd (meestal gedurende lseconde) kunnen meten volgens de random-correlatie 
methode. In de figuur staan drie van dergelijke meettijden aangegeven. In de meettijd doorlopen 
we dan een aantal multiscaler-slagen van tijdsduur T. Deze bestaan op hun beurt weer uit 
N kanalen met kanaaltijd r. Om een kleinere statistische afwijking te krijgen, hebben we een 
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Pulsrespons tijdens ionenbeschieting 

Tabel 4.1: Gemiddelde looptijd van sample naar detektor als funktie van 
de sampletemperatuur Tsam· 

deeltje mje (amuje) thermische looptijd ( ms) 
Tsam = 100 K Tsam = 300 K Tsam = 600 K Tsam = 900 K 

SiF+ 48 1.76 1.02 0.72 0.59 
SiFf 85 2.37 1.37 0.97 0.79 
Xe Ft 170 3.35 1.93 1.37 1.11 

aantal macropulsen na elkaar gemeten en de resultaten hiervan gemiddeld. Aangezien we toen 
nog niet wisten dat de startpiek het verschijnsel vertoont dat in figuur 4.4 zichtbaar ~ord1. 
kunnen we niet vertrouwen op de absolute waarde van het aldus verkregen signaal. 

We verwachten dat deeltjes, die van het sample afkomen een snelheid hebben die overeenkomt 
met de temperatuur van het sample. De afstand van het sample tot de ionisator is 331 mm. 
Thermische deeltjes van verschillende temperaturen hebben daardoor looptijden van sample tot 
detektor die gegeven worden door 

l 0 1 t =- = 0.331 (2kBTsam/m)2. 
Vth 

( 4.3) 

Waarden hiervoor staan vermeld in tabel 4.1. Deeltjes die door de ionen rechtstreeks van het 
sample afgeschoten worden, zullen een hogere snelheid hebben dan vermeld in tabel 4.1. Deze 
deeltjes noemen we superthermisch. Deeltjes die gedetekteerd worden na de thermische piek 
hebben eerst tijd nodig gehad om van het sample te desorberen. De reaktietijd van deze deeltjes 
kan iets zeggen over chemische aspekten van het etsproces. 

Het resultaat van random-correlatie metingen voor SiFf bij kamertemperatuur is weergegeven 
in figuur 4.10. Als eenheid langs de y-as staan arbitrary units vermeld s~, omdat we op ~ 
het moment van meting van deze signalen kampten met een ijkingsprobleem. De vorm van de 
figuren en de tijd op de x-as zijn wel korrekt. In figuur 4.10a zien we dat alle deeltjes van de 
pulsrespons op een tijdschaal veel kleiner dan een seconde van het sample desorberen. Voor 
tijden groter dan 100 ms komt geen 'extra' SiF 4 van het sample als respons op een ionen puls. 
In figuur 4.10b, een meting met kortere kanaaltijd, zien we dat de meeste deeltje binnen 100 ms 
van het sample afkomen. We zien dat de karakteristieke afvaltijd van de piek waarin zich het 
meeste SiFJ bevindt 40 ms bedraagt. Wanneer we nog verder inzoomen op de tijdschaal, zien 
we alleen nog de thermische deeltjes bij t = 1 ms die door de ionen van het sample geschoten 
worden. De conclusie hieruit luidt, dat SiF 4 vooral ontstaat ten gevolge van een chemische 
reaktie die door ionen geassisteerd een pulsrespons geeft met een karakteristieke tijd van 40 ms. 
Op kortere tijdschaal zien we alleen nog een iets verhoogd signaal bij de thermische snelheid. 

Dezelfde metingen zijn gedaan voor SiF2 , dat gedetekteerd wordt met het SiF+ -signaal. Deze 
worden weergegeven in figuur 4.11. Hier zien we een volkomen ander gedrag dan voor SiFJ . 
Wanneer we op 120 ms tijdschaal kijken, zien we dat zelfs hier alle deeltjes binnen het eerste 
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Figuur 4.10: Random-correlatie TOF-meting van SiFj , a. totale 
meettijd na de ionenpuls 600 ms met kanaaltijd 20 ms, 
b. totale meettijd na de ionenpuls 150 ms met kanaal
tijd 5ms. Omstandigheden: Eion = 1 keV, <I>ion -

0.3MLs- 1 , <I>(XeF2) = 0.147MLs-I, Tsam = 300K. 
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Figuur 4.11: Random-correlatie TOF-meting van SiF+ , a. totale 
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0.5 ms, c. totale meettijd na de ionenpuls 3 ms met ka
naaltijd 0.2ms. Omstandigheden: Eion = 1 keV, <Pion= 
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deel van de figuur verdwenen zijn. Verder inzoomen door metingen met kortere kanaaltijden, 
levert de figuren 4.11b en 4.11c. We zien duidelijk dat alle SiF2 als respons op ionen binnen 
5 ms van het sample verdwijnt. Binnen deze tijd bereiken de meeste deeltjes thermisch en zelfs 
superthermisch de detektor. 

Wanneer we uitgaan van de in de literatuur vaak gemaakte hypothese dat SiF 4 in vier stappen 
ontstaat [MCF86]: 

Si + F ~ SiF + F ~ SiF2 + F ~ SiF3 + F ~ SiF 4 i ( 4.4) 

geeft het gedrag van het SiF2-signaal aan dat er een overmaat SiF2 aanwezig is tijdens spontaan 
etsen. Anders zouden we na het versneld verwijderen van SiF2 ook in het eindprodukt SiF4 een 
tekort moeten zien. 

Na de startpiek bij ionenbeschieting, die in § 4.3 besproken is, zien we in de overziehtsfiguur 4.2 
dat de SiF 4 -produktie en de SiF2 -produktie een verhoogde waarde hebben ten opzichte van 
stationair etsen. Het onverbruikte XeF2 is in deze periode ook een stuk lager, waardoor toch 
sprake is van evenwicht. Vanaf het moment dat dit evenwicht bereikt is, spreken we van 
stationair ion-geassisteerd etsen. 
De random-correlatie metingen, zoals we die hebben beschreven voor de startpiek van de 
ionenbeschieting, zijn ook gedaan enkele seconden na de start van de macropuls. Het resultaat 
hiervan is te zien in figuur 4.12. We zien hierin dat het signaal op 3 seconden na het begin van 
de macropuls wel wat van zijn absolute waarde ten opzichte van het signaal in de startpiek is 
kwijtgeraakt, maar dat de afvaltijd van de pulsrespons hetzelfde blijft. Meteen na het aanzetten 
van de ionen in de macropuls vinden blijkbaar dezelfde reaktieprocessen plaats als 3 seconden 
later. Alleen de hoeveelheid deeltjes, die als gevolg van de ionenpuls van het sample desorbeert, 
is afhankelijk van de wachttijd na het aanzetten van de ionen. Het is nog niet duidelijk of dit 
ook bij langere wachttijden na het aanzetten van de ionen het geval is. Hiertoe zullen in de 
naaste toekomst verdere metingen gedaan worden. 

De beschadiging die de ionen aanbrengen heeft dus weinig gevolg voor de verschillende soorten 
reakties, alleen hebben we in de vorige paragraaf gezien dat de diepte van de beschadiging wel 
gevolgen heeft. De absolute stijging van het etsnivo met ionen zal in de komende maanden ook 
bekeken worden als funktie van de ionen- en de gasflux. 

4.6 Temperatuurafhankelijk iongeassisteerd etsen 

De vorige drie paragrafen beschreven iongeassisteerd etsen bij kamertemperatuur. We hebben 
ook de temperatuurafhankelijkheid van de etssnelheid gemeten en wel tijdens metingen waarin 
het sample steeds in een macropuls van 10 seconden met ionen beschoten werd en vervolgens 
15 seconden niet. Voor het SiFI -signaal zien we dan het plaatje van figuur 4.13 ontstaan. 
Deze metingen zijn gedaan door de ionenbeschietingen uit te voeren voor sampletemperaturen 
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Figuur 4.12: Een pseudo-random time of fiight meting van SiFj op 
200 ms (linkse as) en 3200 ms na het aanzetten van het 
ionenkanon. Omstandigheden: E ion = 1 keV, ~ion -

0.3MLs-t, ~(XeF2) = 0.147MLs-I, Tsam = 300K. 
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Figuur 4.13: SiFj -signaal als funkt ie van de temperatuur tijdens en 
na ionenbeschieting van 10 seconden. Omstandighe
den: E ion = 1 keV, ~ion = 0.3 MLs-I, ~(X eF2) = 
0.147 MLs-1 • 
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--- -- ------------------------------------------------------------------

Verdere resultaten met ionenbeschieting 

met stappen van 50 K. Op de z-as staan arbitrary units om de verandering van de vorm van 
het signaal als funktie van de temperatuur beter uit te laten komen . Het signaal is daartoe 
geschaald, zodat voor alle temperaturen het stationaire iongeassisteerde nivo gelijk werd aan 1. 
Voor T < 750 K zien we de respons zoals beschreven voor kamertemperatuur: een startpiek, 
een stationair iongeassisteerd etsnivo, en bij uitzetten van de ionen een 'dip' gevolgd door 
een weer omhoogkomend etssignaal dat na een tijdje weer vervalt tot spontaan etsnivo. Voor 
T > 780 K zien we dat zowel de startpiek als de 'dip' verdwijnen. Dit komt doordat bij hogere 
temperaturen de SiF2-voorraad in de reaktielaag minder groot is, zodat ook minder SiFtG 
figuur 4.14 staat dezelfde informatie uitgezet voor SiF+ , met op de z-as echter de absolute 
signalen van SiF+ . Verder zien we dat, zoals gemeld voor hogere temperaturen wel het totale 
SiF+ -signaal toeneemt, maar de vorm, bestaande uit een startpiek, een iongeassisteerde 'rug' 
en weer afval naar het stationaire etsnivo, voor alle temperaturen gelijk blijft . 
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Figuur 4.14: SiF+-signaal als funktie van de temperatuur tijdens en 
na een ionenbeschieting van 10 seconden. Omstandig
heden: Eion = 1keV, ~ion = 0.3MLs-I, ~(XeF2) = 
0.147 MLs-1 . 

4. 7 Verdere resultaten met ionenbeschieting 

Tijdens het meten van etssnelheden met ionenbeschieting zijn ons naast de eerder in dit hoofd
stuk beschreven zaken nog een aantal dingen opgevallen. Omdat ze later van belang kunnen 
zijn, willen we ze hier vermelden . 
In de eerste plaats hebben we in § 2.7.2 gezegd dat een voorwaarde voor het toepassen van 
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de random-correlatie methode is dat de staprespons van een signaal de integraal is van de 
pulsrespons hiervan: de eis van additiviteit van het signaal in de toegevoerde aktie. Omdat 
deze veronderstelling de basis vormt van de juistheid van de toepassing van de methode, is het 
geruststellend dat we kunnen melden dat deze veronderstelling ook juist is gebleken. In de twee 
onderste plaatjes van figuur 4.15 zien we de gemeten stapresponsvormen voor een ionen'stap' 
gedurende 20 ms en een gedurende 80 ms. We hebben het signaal voor de pulsrespons met 
karakteristieke afvaltijd van 40 ms, zoals te zien is in bijvoorbeeld figuur 4.10, vervolgens be
naderd met een modelfunktie (een lineair stijgende en een exponentieel dalende flank met de 
juiste tijdkonstanten) en geïntegreerd. In de bovenste plaatjes van figuur 4.15 staan deze gesi
muleerde en geïntegreerde pulsresponsen. We zien dat ze dezelfde vorm hebben als de gemeten 
figuren. Hieruit concluderen we, dat we de random-correlatie methode mogen toepassen op 
de respons van etsen op ionenbeschieting. 

Ten tweede hebben we tijdens verschillende metingen vastgesteld dat de verhouding XeF+ : XeFt, 
die bij spontaan etsen voor alle temperaturen konstant is, verandert bij ionenbeschieting. Dit 
is te zien in figuur 4.16, waar gekeken is naar etsen bij kamertemperatuur met assistentie van 
ionen met een energie van 1 keV. We concluderen hieruit dat XeF door ionenbeschieting kan 
ontstaan. We nemen hierbij aan dat de op het sample verblijvende XeFTmolekulen door de 
ionen kapotgeschoten worden en vervolgens door de verkregen impuls direkt desorberen en 
hierdoor geen kans krijgen om ook hun tweede fluor-atoom kwijt te raken. 

4.8 Model iongeassisteerd etsen 

Het effekt van ionenbeschieting op een oppervlak kan bekeken worden aan de hand van het 
simulatieprogramma TRIM [TRI86]. We hebben dit gedaan voor Ar+ -ionen die we op een 
Si-oppervlak schieten. Deze Monte Carlo simulatie gaat uit van een ion dat met een energie 
Eian op een oppervlak invalt. De atomen in het oppervlak hebben een bindingsenergie Eb 
en een verplaatsingsenergie Ed. Het inkomende ion geeft een fraktie van zijn energie af aan 
het rooster. Wanneer deze energie en de restenergie van het ion beiden groter zijn dan de 
verplaatsingsenergie ontstaat op een roosterplaats die getroffen wordt een lege plaats, een 
vacancy. Wanneer de resterende ionenenergie niet groter is dan de verplaatsingsenergie, wordt 
de energie overgedragen in de vorm van een fonon. Wanneer de overgedragen energie aan een 
rooster-atoom niet groter is d.an de verplaatsingsenergie neemt het ion diens plaats in. We 
hebben aangenomen dat voor Si de standaardwaarden voor halfgeleiders gelden (TRI86]: 

Ed = 15eV 

Eb= 2eV. 

Hieruit volgen voor drie ionenenergieën de vacancy-profielen uit figuur 4.17. Voor andere Eb 
en Ed verandert de diepte van dit profiel niet, alleen het aantal gecreëerde lege plaatsen per 
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ingeslagen ion verandert. We zien dat voor Eion = 500 eV de ionen een vacancyprofiel genereren 
met een diepte van ongeveer 20A, terwijl dit voor hogere Eion al snel dieper wordt. Wanneer 
we veronderstellen dat de ionen in de SiFx-laag op het sample hetzelfde gedrag vertonen als 
de Si bulk en dat de genoemde aannames juist zijn, zorgen de ionen dus voor een beschadigde 
laag die zoals we eerder zagen andere eigenschappen heeft dan een niet beschadigde laag. De 
diepte van deze laag is in orde van grootte gelijk aan de laagdikte db gevonden in § 4.4. Hierom 
veronderstellen we dat een belangrijk mechanisme bij ion-geassisteerd etsen de beschadiging van 
het oppervlak door ionen-inslag is. In ieder geval is hiermee het terugkomen van de etssnelheid 
tot iongeassisteerd nivo na uitzetten van de ionen te verklaren. 

Concluderend kunnen we over iongeassisteerd etsen een aantal opmerkingen maken. 

• Het schieten van ionen op een in stationaire SiFx reaktielaag bij spontaan etsen heeft tot 
gevolg dat de produktie van superthermisch SiF2 sterk toeneemt, omdat dit onvolledige 
reaktieprodukt van het sample afgeschoten wordt door fysisch sputteren. 

• Gedurende de ionenbeschieting neemt de SiF4-produktie toe binnen 100 ms (karakteris
tieke afvaltijd van het proces = 40 ms) doordat een chemische reaktie aan het oppervlak 
versneld wordt door ionen-beschieting. Dit noemen we chemisch sputteren. Er is geen 
toename van fysisch sputteren van SiF4 , omdat dit eindprodukt uit zichzelf al vluchtig 
is en slechts zwak gebonden is aan het oppervlak. Er is geen buffervoorraad die door 
impulsoverdracht snel verwijderd kan worden. 

• Het XeF2-verbruik neemt ondanks deze versnelde verwijdering van SiF2 en SiF4 niet op 
deze tijdschaal toe. We concluderen daaruit dat de eerste stap van de XeF2-adsorptie 
aan het oppervlak niet beïnvloed wordt door het begin van ionenbeschieting. Tijdens 
de startpiek van het reaktieprodukt neemt het XeFrsignaal echter wel langzaam toe, 
omdat tijdens ionenbeschieting meer geëtst wordt (zie de volgende paragraaf). Wanneer 
we uitgaan van evenwicht bij het spontaan etsen voorafgaand aan de ionenbeschieting, 
ontstaat tijdelijk een massadefekt aan fluor bij het begin van de ionenpuls, dat niet in 
korte tijd wordt opgeheven. 

• De hoogte van de startpieken van SiFI en SiF+ hangt af van de tijd tussen twee op
eenvolgende ionenbeschietingen. Als funktie van deze 'ionen-uit-tijd' bereikt de hoogte 
een verzadigingswaarde. Dit komt omdat de dikte van de opgebouwde laag op den duur 
verzadigt. 

• Op verschillende tijdstippen in een macro-puls van ionenbeschieting zien we dat de SiF 4-

respons in de reaktielaag met dezelfde karakteristieke reaktietijd plaatsvindt. De signaal
opbrengst is wèl afhankelijk van het tijdstip in de ionenpuls. 

• Na het uitzetten van de ionenpuls keert het etssignaal terug naar het nivo van spon
taan etsen. Afhankelijk van de tijdsduur van de voorafgaande ionenbeschieting neemt 
het etssignaal zonder ionen vervolgens weer toe, zelfs tot een hogere waarde als mèt 
ionenbeschieting. Daarna neemt het weer af tot het nivo van spontaan etsen. 
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• De laagdikte die na uitzetten van de ionen wordt weggeëtst voordat weer van spontaan 
etsen sprake is loopt op bij langere ionenbeschieting. Bij een beschietingstijd van langer 
dan 400 s stabiliseert deze hoeveelheid laagdikte. Deze stabilisatiewaarde komt overeen 
met de diepte waarop argon ionen vacancies scheppen bij beschieting van silicium. 

• Als funktie van de temperatuur verandert de struktuur van de SiFj -macropuls bij Tsam=780 K, 
terwijl van het SiF+ -signaal alleen de absolute waarde verandert tussen 600 en 900 K. 
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Hoofdstuk 5 

Laser-geassisteerd etsen 

5.1 Inleiding 

voor jou een korenblauw licht 
om jou een korenmaat van licht 

de volle maat van deltalicht 
een overmaat van onverdroomd licht 

Remco Campert, "Een gouden man met zilvren handen" 

In een RF-plasma waarmee Si geëtst wordt, spelen naast neutralen, ionen en elektronen mogelijk 
ook fotonen een rol bij het etsproces. Om de invloed van fotonen op het etsproces te bestuderen, 
gebruiken we in SCEPTER een laser. In § 5.2 wordt een beschrijving gegeven van wat we 
zouden kunnen zien bij laser geassisteerd etsen. In § 5.3 wordt berekend hoe het sample door 
de laserbeschieting in temperatuur zal stijgen en deze berekening wordt vergeleken met een 
meting. In § 5.4 wordt tenslotte een eerste 'laser-aan' meting bekeken. 

5.2 Laser-geassisteerd etsen in de literatuur ,, c"\ ·~ ,.__ ,vit, 
'.~~- J>-- I~~."."" 

/ ~ )"·t . ..,),\ ~ {) 

Een RF-plasma waarmee Si geëtst wordt, zendt licht uit. De invloed van deze fotonen op het · 
etsgedrag van Si door XeF2 is in de literatuur slechts summier bekeken. De bevindingen van 
Houle [HOU89] zal ik hieronder samenvatten. Houle gebruikte voor de hieronder beschreven 
uitspraken over laser-geassisteerd etsen van Si experimenten waarin zij met behulp van een 6W 
Ar+ -laser met ,\ = 514.5 nm, continu gedurende 6 seconden een Si sample beschoot. Ver
volgens werd 5 minuten spontaan geëtst zonder laserbestraling. In deze 6 seconden werd een 
opwarming van het sample van 23 K gemeten, veel minder dan door Senhorst [SEN90] werd 
verondersteld in zijn literatuurbespreking. 
Bij adsorptie in halfgeleiders van straling met een energie groter of gelijk aan de bandafstand van 
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het materiaal kunnen elektron-gat paren ontstaan. Deze zouden de reaktie en desorptie van re
aktieprodukten aan het oppervlak via verschillende mechanismen kunnen beïnvloeden. Wanneer 
een spontaan etsend materiaal met een continue laser-bundel beschoten wordt, ontstaan in het 
etsgedrag plaatjes zoals in figuur 5.1. Deze figuren zijn qua vorm vergelijkbaar met figuur 4.2 op 
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Figuur 5.1: Door Houlegemeten signalen van reaktieprodukten bij 
laser beschieting. 

pagina 44, waarin de respons van het spontaan etsende systeem op ionenbeschieting te zien is. 
De hoogte van de startpiek in het SiFj -signaal wordt evenredig bevonden met de XeF2-dosis, 
vergelijkbaar met figuur 4.4 op pagina 46, waaruit blijkt dat de startpiek bij ionenbeschieting 
toeneemt met een hogere dosis. Dit houdt volgens haar in dat fotogevoelige groepen tijdens 
het spontaan etsen worden opgebouwd. De genormaliseerde etssnelheid is als funktie van de 
laserintensiteit op het oppervlak door Houle gemeten in figuur 5.2. Hierin zien we dat in een 
p-gedoteerd Si-oppervlak de reaktieprodukten SiFj en SiFt een evenredigheid vertonen met 
het ingestraalde laservermogen. Bij hogere vermogens blijkt echter dat de desorberende hoe
veelheid Si Ft niet afhankelijk is van het licht en de SiFj -hoeveelheid wèl. Volgens Houle neemt 
de hoeveelheid desorberend SiF 4 af door dit versneld verwijderen van SiFj -radikalen, een tus
senprodukt voor SiF4 . 

Een opmerkelijk feit is dat Houle de XeF2 : XeF-verhouding zag dalen bij een hoger ingestraald 
laservermogen. Ze schrijft dit toe aan een verhoogde kans om XeF2 kapot te maken, omdat aan 
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Figuur 5.2: Door Houlegemeten signalen van SiFI en SiFt als funk
tie van de laserintensiteit. 
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het oppervlak aanwezige elektronen (door het laserlicht gegenereerd) zorgen voor een interne 
excitatie van de gereflekteerde XeF2 molekulen. Ook hier is weer sprake van een opvallende ana
logie met ion-geassisteerd etsen in § 4.8. Wij veronderstellen dat bij lagere sampletemperaturen, 
dus lange verblijftijden van XeF2 aan het oppervlak, XeF2 door de ionen meer kapotgeschoten 
kan worden. Een leuke controle, of zowel het kapotschieten door ionen àls het veranderend 
exciteren ten gevolge van laserbeschieting, is het meten van de verhouding XeF2 : XeF tijdens 
beschieten van het sample met ionen èn laser bij verschillende sampletemperaturen. 
Hoewel beschieting met licht de diffusie van fluor in het silicium zal bevorderen, ziet Houle 
geen reden om aan te nemen dat dit het etsen versnelt. Het SiFt dat aangetoond wordt bij 
laser-beschieting komt namelijk uit de oppervlaktelagen van het sample. Door licht-excitatie 
zal het Fermi-nivo van de halfgeleider hoger komen te liggen, waardoor een grotere potentiaal 
zal ontstaan over de reaktielaag op het Si. Hierdoor zou veldsterkte-geassisteerd transport van 
etsprodukten door de laag kunnen toenemen. Toch worden slechts deeltjes waargenomen met 
dermate hoge translatie-energie dat ze op het oppervlak gevormd en momentaan gedesorbeerd 
moeten zijn. 
Het toevoegen van elektronen en gaten in de reaktieketen van vergelijking 4.4 op pagina 55 
zou inhouden dat 

hetgeen netto inhoudt dat 

F + e- + h+ r:= F- + h+ 

SiFx + e- + h+ r:= SiF~ + e-

(5.1) 
(5.2) 

(5.3) 

waarmee de opbouw van vluchtige eindprodukten versneld wordt. Aangezien de reaktielaag 
voor 40% bestaat uit SiF3 [MCF86] terwijl volgens Houle alleen SiF 4 versneld van het opper
vlak komt bij laserbeschieting, lijkt het onwaarschijnlijk dat het bovenbeschreven mechanisme 
veel invloed heeft. 

Een reaktiemechanisme waardoor SiF3 wèl versneld van het oppervlak desorbeert en bovendien 
overeenkomt met de waarnemingen is vergelijking 5.1 tesamen met: 

(5.4) 

waardoor netto: 

(5.5) 

Hierin stelt Si-Si een binding in de reaktielaag voor. 
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Temperatuurverhoging door laserbeschieting 

In de literatuur wordt nog een effekt met betrekking tot laser-geassisteerd etsen beschreven 
[LEE92). Het kan namelijk gebeuren bij bijzonder hoge ingekoppelde laser-energie van meer dan 
1 Jcm-2 , gerealiseerd bij straling met een laser met een vermogen van meer dan 70 MWcm-2 , 

dat 'spontaan etsen' van Si optreedt zonder dat daar een reaktief gas bij aanyvezig hoeft te zijn. 
Het silicium kan hierbij temperaturen boven het smeltpunt bereiken. Met de laser die wij tot 
onze beschikking hebben zullen we dit echter niet kunnen realiseren. 

5.3 Temperatuurverhoging door laserbeschieting 

Wanneer we een laser, en zeker een 5 W-laser, op een klein Si sample richten is het duidelijk 
dat de temperatuur van dit sample hierdoor beïnvloed wordt. We lossen de warmtediffusiever
gelijking 

8T 82 

-=K,·-
8t 8x2 

(5.6) 

in drie dimensies op voor een continu door een laserbundel beschoten half-oneindig massief 
blok, met hierin "' = Àj pc de diffusiviteit in m2s-1 is en À de warmtegeleidingscoëfficiënt in 
Js-1 K-1 m-1 , p de dichtheid in kgm-3 en c de soortelijke warmte in Jkg-1 K-1 . De tijdsafhan
kelijke oplossing in het centrum van de spot waar de laser, die een gaussische verdeling heeft, 
het oppervlak raakt is [DUL83): 

(5.7) 

Hierin is r de radiële afstand tot de bundelas, z de diepte in het materiaal, T0 de uniforme 
temperatuur van het sample zonder laserbeschieting, EPo het ingekoppelde laservermogen per 
oppervlakteeenheid (Wm-2 ) in het centrum van de waist, gedefinieerd als de doorsnede van 
de cirkel waar de lichtintensiteit e-2 van de intensiteit in het centrum bedraagt en 2w0 de 
waistbreedte van het intensiteitsprotiel van de laser. Hierin is f.w de warmte-absorptie-coëffici
ent en Po het invallend vermogen per oppervlakte-eenheid. In ons geval gaan we uit van 
volledige absorptie: € = 1. Voor de waist van een gaussische laserbundel geldt w0 a 0 = Àj1r, 

met a 0 de volle divergentie van de bundel in mrad en À1 de golflengte van de laser. 

Wanneer we in plaats van een half oneindig blok een oneindig grote vlakke plaat met dikte 
L met een continue gaussische laserbundel beschijnen luidt de oplossing voor L < (Kt)t en 
w0 > L [DUL83) 

EwPow5 ( 8Kt) T(r = 0, z = 0, t)- T0 = 
4

ÀL · ln 1 + wö . (5.8) 
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Temperatuurverhoging door laserbeschieting 

Tabel 5.1: Relevante grootheden van silicium, nikkel en de laser. 

grootheid symbool temperatuur waarde 
Si[EMI92] 

dichtheid p 273 K 2330 kgm-3 

warmtegeleidingscoëfficiënt .,\ 300K 1.56 Wcm-1 K-1 

400 K 1.05 Wcm-1 K-1 

soortelijke warmte c 300K 0.713Jg-1 K-1 

400 K 0. 785 Jg-1 K-1 

d iffusiviteit r;, 300K 0.86cm 2Ç 1 

400K 0.52cm 2ç 1 

dikte L 300 J-tm 
bandafstand Eg 293K 1.126 eV 

reflektiecoëfficiënt ( 45° R ~0.3 

Ni[BIN86] 
dichtheid p 293K 8900 kgm 3 

warmtegeleidingscoëfficiënt .,\ 293K 0.909 Wcm-1 K-1 

soortelijke warmte c 293 K 0.46 Jg-1 K-1 

diffusiviteit r;, 293K 0.22cm 2ç 1 

laser 
waist Wo 1.58 mm 

divergentie 2ao 0.56 mrad 
lengte stralengang 280cm 

invalshoek op het sample 45° 
vermogen p max. 7W 

ingekoppeld vermogen twPo 0.77Mwm-2 

Wanneer we uitgaan van een oneindig goed warmtekontakt tussen het Si sample en de Ni 
samplehouder zouden we voor de opwarming zoiets moeten zien als het eerste model en wanneer 
we uit kunnen gaan van alleen opwarming van het Si zou het tweede model kunnen voldoen. 
Begrijpelijkerwijs zijn de fysische konstanten van Si en Ni niet aan elkaar gelijk. In tabel 5.1 
staan de waarden voor de belangrijkste konstanten vermeld. 

We hebben de opwarming van het sample gemeten door het sample met de Ar+-laser te be
schieten gedurende een periode van meer dan 1000seconden. De resultaten van deze meting 
en van de opwarming volgens de twee beschreven modellen met de konstanten voor Si, staan 
weergegeven in figuur 5.3. We zien dat, hoewel de overeenkomst niet 100% is, de absolute 
waarde van de temperatuursstijging aardig in de buurt komt van de theorie van een vlakke 
oneindige plaat. De theorie van het half-oneindige blok (N.B. de rechterschaal in figuur 5.3) 
voldoet in dit geval totaal niet. We moeten nog wel opmerken dat het meten van de opper
vlaktetemperatuur gebeurt met behulp van een thermokoppel dat zich een millimeter onder 
het Si in de Ni samplehouder bevindt, waardoor per definitie niet voldaan is aan de eis dat 
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Laser-geassisteerd etsen in SCEPTER 
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Figuur 5.3: De opwarming van het sample door de laser, berekend 
aan de hand van het half-oneindige blok, de oneindige 
vlakke plaat en de gemeten temperatuurstijging. 

geen warmtegeleiding mag optreden .. Vervolgens beschikken we niet over een oneindige plaat, 
aangezien de oppervlakte van het sample slechts 10x10 mm2 is. Ook onze aanname dat f.w = 1 
hoeft niet precies waar te zijn. Het warmtekontakt is tenslotte ook niet ideaal aangezien het 
sample met behulp van vier klemmetjes tegen het nikkel wordt geklemd, zodat we ook niet 
mogen veronderstellen dat de samplehouder volledig wordt opgewarmd. Voor bepaling van de 
theoretische waarden is gewerkt met waarden van de verschillende grootheden voor T =300 K, 
hoewel sommige temperatuurafhankelijk zijn. In beide modellen geldt dat een verandering van 
de waist met 10% een verandering in de temperatuurstijging van maximaal 10K tot gevolg 
heeft. Een kleine verandering in het laservermogen doet de eindtemperatuur echter drastisch 
veranderen. 

5.4 Laser-geassisteerd etsen in SCEPTER 

Toen de laser eenmaal aan SCEPTER aangebouwd was, hebben we geprobeerd welk effekt 
beschieting van het sample met licht had. Hiertoe hebben we tegelijk met de temperatuurmeting 
uit de vorige paragraaf gekeken naar het verloop van het SiFj , het SiF+ en het XeFt -signaal 
tijdens beschieting. De resultaten hiervan zijn in de figuren 5.4 tot en met 5.6 te zien. Deze 
figuren zijn temperatuurgecorrigeerd volgens vergelijking 2.10. Opvallend is dat we in de 
figuren voor de siliciumfluoriden niet alleen de door Houle gemeten startpiek terug zien, maar 
tevens een goed reproducerende terugval van het ets-signaal tot ver beneden het spontaan 
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Figuur 5.4: Het gemeten en het temperatuurgecorrigeerde SiFj -
signaal tijdens en na laserbeschieting. De stippen ge
ven het verwachte ongecorrigeerde signaal aan wanneer 
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Figuur 5.5: Het temperatuurgecorrigeerde SiF+ -signaal tijdens en 
na laserbeschieting. 
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Laser-geassisteerd etsen in SCEPTER 

etsnivo. Na het uitzetten van de laser zien we dat het ets-signaal niet alleen terugkomt tot dit 
spontaan ets-nivo, maar zelfs tot meer dan een uur hierna beduidend hoger ligt. Het signaal van 
XeFt, maat voor het onverbruikt XeF2, vertoont ook een 'dip'. Hieruit volgt dat het verbruik 
stijgt, en dat een aangroei van de reaktielaag plaastvindt door laser beschieting. Om uitspraken 
te doen over het aantal monolagen dat deze aangroei bedraagt, zullen in- de toekomst meer 
metingen met de laser gedaan worden. Dan kan ook gekeken worden of na laser-beschieting 
het systeem terugkomt tot spontaan ets-nivo of dat zich een nieuwe evenwichtssituatie instelt. 
De eerste resultaten van laser-geassisteerd etsen in SCEPTER zijn echter veelbelovend. 
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Hoofdstuk 6 

Conclusies en hoe nu verder? 

6.1 Conclusies 

Future- ( ... ) why am I falling 
out of my dreams into the real world? 

Arnold en Frank a!, 'Not the popcorn ... ' 

In een jaar afstuderen aan SCEPTER is veel werk verricht. In dit laatste hoofdstuk wil ik in het 
kort de belangrijkste conclusies uit het onderzoek naar voren halen. 

Het model voor de temperatuurafhankelijkheid van het etsproces dat gebruik maakt van vier 
Boltzmann-faktoren, lijkt fysisch gezien korrekt. Het kan leiden tot een beter begrip van het 
proces wanneer het kwantitatief gemaakt wordt. 

Het XeF+ -signaal is een betrouwbare maat voor het onverbruikt XeF2 • Wanneer we met dit 
signaal en het Si Ft -signaal als maat voor het reaktieprodukt SiF 4 berekeningen maken van 
produktie- en reaktiecoëfficiënten vinden we betrouwbare aktieve laagdikten in de orde van 
40 ML. Dit ongeveer een faktor 10 groter dan in de literatuur wordt verondersteld. 

Met betrekking tot iongeassisteerd etsen kunnen we concluderen dat de meetmethoden hierbij 
naar behoren werken. Single burst time of ]light-metingen kunnen gebruikt worden als 'probe' 
om tijdens spontaan etsen reaktieprodukten versneld van het oppervlak te verwijderen. Met 
behulp van random correlatie metingen hebben we voor het eerst een idee gekregen van de 
reaktietijden van de verschillende processen die zich op het oppervlak afspelen tijdens continue 
ionenbeschieting. Het blijkt dat zich op drie verschillende tijdschalen elementaire processen 
afspelen. 

• Door ionenbeschieting worden deeltjes fysisch van het oppervlak gesputterd: door impuls
overdracht wordt het tussenprodukt SiF2 versneld van het oppervlak verwijderd. Deze 
deeltjes bewegen zich thermisch en superthermisch met karakteristieke looptijd van 1 ms .. 
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• Door ionenbeschieting worden chemische reakties versneld waardoor het eindprodukt SiF4 

met een karakteristieke reaktietijd van 40 ms van het sample komt. We noemen dit 
'chemisch sputteren'. 

• Door ionenbeschieting wordt het oppervlak beschadigd in een karakteristieke tijd van en
kele tientallen seconden. De maximale beschadiging is afhankelijk van de ionenenergie en 
blijkt een voornaam aspekt te zijn van het etsen. We vinden namelijk een geheugeneffekt 
voor de beschadigde laag. Na het uitzetten van de ionen keert het etssignaal namelijk 
terug naar het ion-geassisteerd nivo en zelfs daarboven. Het aantal beschadigde mono
lagen dat we vinden voordat weer op spontaan nivo geëtst wordt, komt in ordegrootte 
overeen met de diepte van de berekende beschadiging van Si door Ar+ -ionen. 

Over lasergeassisteerd etsen kunnen we het volgende concluderen. Ook al zijn er nog maar 
een paar metingen gedaan, is het duidelijk dat lange bestraling met een sterke laser invloed 
heeft op het etsproces. Waarschijnlijk zorgen de vrijgemaakte ladingsdragers voor verschillende 
processen op het oppervlak die nog verder onderzocht moeten worden. 

6.2 Hoe nu verder? 

In deze paragraaf zouden we een hele waslijst aan kunnen dragen van allerlei mogelijke experi
menten die nog aan SCEPTER gedaan kunnen worden. We zullen ons beperken tot de meest 
essentiële. 

Bij alle metingen aan SCEPTER moet in de toekomst gezorgd worden voor een betrouwbare 
ijking. Vóór iedere meting moeten de detektiegevoeligheden gemeten worden. Hoewel we op 
de goede weg zijn met de mogelijkheid van eenvoudiger meten van de detektiegevoeligheden, 
lijken toch soms onverklaarbare fluktuaties in het signaal op te treden. Pas wanneer we deze 
onder de knie hebben zullen we kunnen spreken van een volledig betrouwbare absolute meting 
van etssnelheden. 

Het verdient de aanbeveling om bij het gereedkomen van de stikstofkoeling van het sample aller
lei temperatuurmetingen ook voor temperaturen lager dan kamertemperatuur te doen. Hieruit 
kunnen we in de eerste plaats een uitspraak doen over de geldigheid van het in § 3.5 beschreven 
temperatuurmodeL Bovendien kan de temperatuurafhankelijke grafiek voor de verschillende 
reaktieprodukten geëxtrapoleerd worden. 

De random-correlatie methode kan worden toegepast op verschillende plaatsen in de macropuls 
ter controle van de verschillende reaktieprocessen die tijdens ionenbeschieting plaatsvinden. 
Hiertoe moet de methode bij ieder meting goed geijkt zijn, hetgeen tot nu toe nog ontbrak. 
Een interessant experiment is het toepassen van de methode op etsen bij hoge temperaturen 
waardoor wellicht uitspraken te doen zijn over de buffervoorraad SiF2 op het oppervlak en over 
tijdskonstanten behorende bij de reaktieketen van tussen- naar eindprodukten. 
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Verder zijn we toe aan dosisafhankelijke metingen. Zowel afhankelijk van de gasflux als van de 
ionenflux op het sample moeten een aantal essentiële parameters doorgemeten worden. 

Met betrekking tot laser-geassisteerd etsen willen we niet alleen kijken naar lange termijn ef
fekten, maar er moet een chopper gemaakt worden die ervoor kan zorgen -dat we ook met de 
laser random correlatie metingen kunnen doen. 

Tenslotte is men in de industrie geïnteresseerd in een aantal nog niet onderzochte halfgeleider
materialen. Zo is nog nauwelijks iets bekend over het ets-gedrag van Si02 en Si3 N4 . Met de 
ervaring die nu is opgebouwd met Si kunnen dezelfde metingen ook met samples van andere 
materialen gedaan worden. Hiertoe is een principe-ontwerp gemaakt van een sample-wisselaar 
die in de komende tijd aangebouwd zal worden. Ook wordt nagedacht over toepassing m 
SCEPTER real time diagnostieken die de laagdikte kunnen meten, zoals ellipsometrie. 

Eindhoven, 
12 oktober 1992. 
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Bijlage A 

Isotopen van xenon 

Tabel A.l: De isotopen van xenon. 

massagetal (amu) voorkomen in de natuur(%) 
124 0.1 
126 0.1 
128 1.9 
129 26.4 
130 4.1 
131 21.2 
132 26.9 
134 10.4 
136 8.9 

In tabel A.1 vinden we de isotopen van Xe. Fluor komt in de natuur voor 100% voor met massa 
19amu. Door ons worden de Xe-isotopen gemeten zoals te zien is in figuur A.l. 
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Figuur A.l: Gemeten Xe-isotopen. 
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Bijlage B 

Gasflux XeF2 als funktie van de 
temperatuur van het voorraadvaatje 

We kunnen de gasflux die het gasinlaatsysteem uit komt bepalen aan de hand van de tempe
ratuur in het voorraadvaatje waar zich de XeF2 bevindt. We gebruiken hiervoor de formules 
gedefinieerd in [VUG92). 

Tabel B.l: De gasflux als funktie van de temperatuur. 

temperatuur flux (Torr·lç1 ) 

voorraadvaatje (0 C) 
0 3.lx10 6 

5 7.6xlo-6 

10 1.8x lo-s 
15 4.0xl0-5 

20 8.9xlo-s 
25 1.9 x 10-4 

30 3.9x 10-4 
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