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Samenvatting 

Het etsproces wordt al geruimte tijd bestudeerd in plasmareactoren en in bundelma
chines, zoals de SCEPTER-opstelling, waar het plasma gesimuleerd wordt door bundels 
neutralen en ionen. Over het plasma- en bundel-etsen is tegenwoordig veel bekend, maar 
het etsproces wordt nog steeds niet volledig begrepen. Een directe vergelijking van het 
plasma-etsen en het bundel-etsen is voor een beter begrip wenselijk gebleken. Om deze 
link te leggen is aan de SCEPTER-opstelling een ellipsometer met een roterende compen
sator toegevoegd, omdat ellipsametrie ook wordt toegepast bij het plasma-etsen. 

Voordat de ellipsometer gebruikt is, zijn eerst het gedrag en de eigenschappen van 
de ellipsometer bestudeerd op een testopstelling. Als de ellipsometer ingeschakeld wordt, 
heeft deze 85 minuten nodig om te stabiliseren. Pas daarna kan een ijking uitgevoerd 
worden. De ellipsometer kan geijkt worden met een ex-situ (zonder sample) of een in-situ 
calibratie (met sample). Bij een ex-situ calibratie kan alleen l'llc- 45°1=0.075° bepaald 
worden, omdat er geen vlak van inval is. 6.c kan wel eenduidig bepaal worden: 6.c=90. 76°. 
Voor een in-situ calibratie moet het vlak van inval bekend zijn. Dit kan op twee manieren 
met een nauwkeurigheid van 0.03° bepaald worden. Bij een in-situ calibratie kunnen de 
compensatorkarakteristieken wel eenduidig worden bepaald, omdat er nu wel een vlak van 
inval gedefinieerd is. Met de in-situ calibraties zijn de compensatorkarakteristieken bepaald 
op W c=45.075° en 6.c=90. 76°. 

Vervolgens zijn testmetingen uitgevoerd op Au en Si, met als resultaat (w, 6.)Au= 
(43.41 o, 87.90°) en (w, 6.)sï=(3.18° , 152.74°). De gemeten hoeken van Au zijn in goede 
overeenstemming met de literatuur. De 6.si is ruim 20° te laag ten gevolge van een dunne 
Si02-film op het Si-oppervlak of door oppervlakteruwheid. Uit een foutenanalyse is geble
ken dat de gemeten 'll en 6. zijn erg gevoelig voor de polarisator- en analysatorstand. 

Daarna is de ellipsometer op de SCEPTER-opstelling gemonteerd, die hiervoor ver
bouwd is. De vensters, waardoor de laser het hoofdvacuümvat binnen gaat en verlaat, 
hebben geen invloed op de metingen, evenals een plotselinge drukverhoging. Het sluiten 
van de klep tussen het hoofdvacuümvat en de massaspectrometer en het opstoken van het 
sample beïnvloeden de metingen wel. 

Bij het bestuderen van het Si-oppervlak onder invloed van een Ar+-ionenbombardement 
(Eion=0.5-2.4 keV) met de ellipsometer, is aangetoond dat amorfisatie optreedt. Deze is 
afhankelijk van de energie. Vervolgens is de laagdikte van de amorfe Si-laag bepaald. De 
resultaten zijn in goede overeenstemming met de literatuur. 

Tenslotte zijn eerste metingen verricht tijdens het etsen van Si met XeF 2-gas. Het 
etsproces van Si met XeF 2 kan verdeeld worden in twee delen. Het eerste deel bestaat uit 
een snelle fluorinatie van het Si-oppervlak, het tweede deel bestaat uit verruwing van het 
oppervlak. Een volledige interpretatie van de gemeten ellipsometrische hoeken is op dit 
moment nog niet mogelijk. 

Er kan geconcludeerd worden dat de ellipsometer tijdens het afstuderen gebruiksklaar 
gemaakt is voor verdere metingen. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

1.1 SCEPTER 

Geïntegreerde circuits (IC's) zijn niet meer weg te denken in de huidige maatschappij, aan
gezien IC's de belangrijkste componenten zijn in computers en tal van andere elektronische 
apparaten. Eén van de belangrijkste productieprocessen in de productie van IC's is het ets
proces. Bij het etsen wordt een patroon aangebracht in halfgeleidermateriaal, zoals silicium 
of germanium. Enkele tientallen jaren geleden werd het aanbrengen van zo'n patroon nog 
gedaan met behulp van een chemische oplossing. Deze methode van etsen wordt nat etsen 
genoemd. Het nadeel van nat etsen is dat het een isotroop proces is, zie figuur 1.1. Deze 
eigenschap limiteert de dimensies van de geëtste patronen. De laatste jaren is de vraag 
naar steeds snellere en goedkopere apparaten enorm toegenomen. Om aan deze vraag te 
kunnen voldoen moeten de dimensies van onder andere de IC's kleiner worden. De IC's 
mogen daarbij hun functionaliteit niet verliezen. Om dit te kunnen bewerkstelligen is een 
anisotroop etsproces nodig, waarmee de dimensies van de patronen klein genoeg gemaakt 
kunnen worden. Een anisotroop etsproces is het op plasma gebaseerde droog etsen. Bij 
droog etsen wordt het halfgeleidermateriaal geëtst met halogenen (F, Cl, Br), de aniso
tropie wordt in dit etsproces bereikt door ionenbombardementen. Deze bombardementen 
verhogen de verticale etssnelheid in vergelijking met de laterale etssnelheid [1). 

Hoewel plasma-etsen al bijna twee decennia toegepast wordt, is het inzicht in de funda
mentele mechanismen nog steeds beperkt. Dit blijkt uit het feit dat de meeste etsprocessen 
tegenwoordig nog gebaseerd zijn op empirische recepten, die verkregen zijn door "aan de 
knoppen" te draaien van de etsmachine. Voor dimensies van de patronen in het submi
crongebied zijn deze empirische recepten niet meer voldoende. Hiervoor is meer inzicht 
nodig in de fundamentele chemische en fysische processen, die zich afspelen in het plasma 
en op het materiaaloppervlak 

masker 

substraat 

a) b) 

Figuur 1.1: Schematische weergave van een isotroop (a) en anisotroop (b) proces. Het 
masker wordt weggeëtst waadoor een patroon ontstaat. 

1 



2 Hoofdstuk 1 

Figuur 1.2: Schematische weergave van de SCEPTER-opstelling. 1: samplehouder, 2: 
centrale flens, 3: ionenkanon, 4: ionizer, 5: quadrupaal massaspectrometer, 6: rotatie-as 
van samplehouder, 7: samplevoorraad in loadlock. 

Dit heeft geleid tot het idee om oppervlakteprocessen te bestuderen door het plasma 
te simuleren met afzonderlijke gecontroleerde deeltjesbundels in ultrahoogvacuüm (UHV). 
Deze deeltjesbundels stellen de componenten van het plasma voor, zoals ionen en reactieve 
neutralen. Om de oppervlakteprocessen te kunnen bestuderen is de SCEPTER (Surface 
Chemistry fora Physical Theory of Etch Reactions)-opstelling gebouwd (figuur 1.2). Deze 
opstelling is operationeel in de capaciteitsgroep AQT van de Faculteit der Technische Na
tuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. Met behulp van de SCEPTER
opstelling wordt het spontaan etsen van silicium halfgeleidermateriaal door fluor bestu
deerd. Hierbij is XeF 2-gas als drager (leverancier) van het fluor (F) genomen. Een fractie 
van de fluor, ofwel XeF2-gas reageert spontaan met het silicium (Si) . Dit is een isotroop 
proces, in tegenstelling tot het ion-geassisteerd etsen dat een anisotroop etsproces is. (fi
guur 1.1). De reactieproducten, die ontstaan bij het etsen, desorberen van het Si-oppervlak 
en worden gedetecteerd met behulp van een quadrupooi massaspectrometer. Aan de hand 
van de gedetecteerde fluxen van de gedesorbeerde reactieproducten is tot nu toe het ets
proces bestudeerd en is veel informatie verkregen over het etsproces op microscopische 
schaal. 

Ondanks de kennis die in de loop der tijd verzameld is over het etsen op microscopi
sche schaal en het etsen in een plasmareactor, wordt het etsproces nog steeds niet volledig 
begrepen. Er is sprake van een kloof tussen het microscopische bundel-etsen en het ma
croscopische plasma-etsen, waarin de ontbrekende antwoorden op nog openstaande vragen 
verborgen liggen. Om een link te leggen tussen de processen die zich afspelen in een plas
mareactor en de processen die zich afspelen tijdens het bundel-etsen, is het wenselijk om 
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bij het bundel-etsen een meetmethode te gebruiken, die ook gebruik wordt bij het plasma
etsen. Op deze manier kunnen de resultaten van het plasma-etsen vergeleken worden met 
de resultaten van het bundel-etsen, zodat de processen die zich op microscopische schaal 
afspelen kunnen worden doorgetrokken naar het etsproces in een plasmareactor. 

Bij plasma-etsen kunnen de processen, die zich het oppervlak van het halfgeleidermate
riaal afspelen, niet bestudeerd worden door middel van detectie van gedesorbeerde reactie
producten. Het bestuderen van het halfgeleideroppervlak in een plasmareactor wordt hier 
gedaan met behulp van ellipsometrie. Dit is een methode die gebaseerd is op het meten van 
de polarisatieverandering van een lichtgolf ten gevolge van een reflectie op een oppervlak. 
De polarisatieveranderingen zijn onder andere afhankelijk van de dikte en de ruwheid van 
de laag en het soort materiaal, waarop de reflectie plaatsvindt. Het grote voordeel van 
ellipsametrie dat het real-time en in-situ gebruikt kan worden. Het beïnvloedt het experi
ment niet, is goedkoop, zeer gevoelig, er is geen ultrahoogvacuüm nodig en het is met de 
huidige computers eenvoudig te meten en te controleren. Mede dankzij het toepassen van 
ellipsametrie is veel kennis vergaard over de macroscopische processen die zich afspelen 
in een plasmareactor. Omdat ellipsametrie veelvuldig toegepast wordt bij plasma-etsen, 
wordt een ellipsometer aan de SCEPTER-opstelling toegevoegd. 

Het doel van dit afstudeeronderzoek is het opzetten en calibreren van een ellipsome
ter met een roterende compensator en deze te monteren op de SCEPTER-opstelling. De 
SCEPTER-opstelling is hiervoor verbouwd. Vervolgens is met de ellipsometer het opper
vlak van Si bestudeerd onder invloed van een ionenbombardement en zijn enkele eerste 
metingen uitgevoerd tijdens het etsproces. 

1.2 Dit verslag 

In dit verslag wordt de bouw van een ellipsometer met een roterende compensator bespro
ken, waarna met deze ellipsometer oppervlaktemetingen worden verricht op de SCEPTER
opstelling. De opbouw van dit verslag ziet er als volgt uit. In hoofdstuk 2 wordt de theorie 
van reflecties van een lichtstraal op een oppervlak besproken en worden de ellipsometrische 
hoeken gedefinieerd. In het volgende hoofdstuk wordt de theorie behandeld die nodig is 
om de ellipsometrische hoeken W en b. te kunnen bepalen met behulp van een roterende 
compensator ellipsometer. In hoofdstuk 4 worden enkele calibratiemethoden en een aan
tal proefmetingen besproken met behulp van een testopstelling. In hoofdstuk 5 wordt de 
verbouwdee SCEPTER-opstelling besproken, en worden de resultaten van het gedrag van 
de ellipsometer op de verbouwde opstelling behandeld. Als een eerste (echte) test is het 
oppervlak van Si onder invloed van een ionenbombardement bestudeerd met behulp van 
een roterende compensator ellipsometer. De resultaten hiervan worden gepresenteerd in 
hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7 worden een aantal eerste metingen uitgevoerd tijdens het 
etsen van Si met XeF2 . Tenslotte worden in hoofdstuk 8 conclusies getrokken en enkele 
aanbevelingen gedaan omtrent dit afstudeeronderzoek. 
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Hoofdstuk 2 

Reflecties 

2.1 Inleiding 

Ellipsametrie is een meettechniek die gebaseerd is op de analyse van de polarisatietoestand 
van een lichtgolf [2]. Tijdens een ellipsametrie-experiment vindt een wisselwerking plaats 
tussen een gepolariseerde lichtgolf en een te onderzoeken sample [3]. Deze wisselwerking 
verandert de polarisatietoestand van de lichtgolf. Bepaling van de initiële en de uiteindelijke 
polarisatietoestand van de lichtgolf leiden dan tot de transformatie-eigenschappen van het 
sample. 

De grootste tak binnen de ellipsametrie heeft te maken met reflectie-experimenten. 
Hierbij wordt een oppervlak met een lichtstraal, meestal een laser, beschenen, waarna de 
gereflecteerde lichtstraal geanalyseerd wordt. Het doel van deze reflectie-experimenten is 
de karakterisatie van oppervlakken, grensvlakken en dunne films. 

In dit hoofdstuk wordt de theorie besproken die nodig is om met behulp van reflectie
experimenten onderzoek te doen naar verschillende typen oppervlakken: gewone substraten 
en substraten met een dunne of groeiende film op het oppervlak. In paragraaf 2.2 wordt 
de reflectie van een lichtstraal op een oppervlak besproken en worden de ellipsometrische 
hoeken w en ~ geïntroduceerd. In de volgende paragraaf wordt de reflectie op een opper
vlak, waarop zich een al dan niet groeiende film bevindt, behandeld. Vervolgens komt in 
paragraaf 2.4 en 2.5 de reflectie van een lichtstraal op een multi-film aan de orde. Daarna 
wordt in paragraaf 2.6 een model besproken waarbij de reflectie op een ruw oppervlak 
beschouwd kan worden als de reflectie op een oppervlak met een effectieve homogene laag 
erop. Tenslotte wordt in paragraaf 2. 7 het simulatieprogramma ellsim.exe behandeld. 

2.2 Reflectie op een oppervlak; definitie van de 
ellipsometrische hoeken W en ~ 

Een lichtstraal kan beschouwd worden als een elektromagnetische golf, waarbij het magne
tisch en elektrisch veld loodrecht op elkaar en loodrecht op de voortplantingsrichting van de 
golf staan, zie figuur 2.1. Als deze golf reflecteert op een oppervlak, hangen de reflectie- en 
transmissiecoëfficiënten af van de oriëntatie van het elektrisch veld. De reflectiecoëfficiënten 
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6 Hoofdstuk 2 

Figuur 2.1: Een interpretatie van de hoeken W en tJ. . Het elektrisch veld van de bin
nenkomende lineair gepolariseerde lichtstraal is opgesplits in een parallelle component met 
amplitude EPi en een loodrechte component met amplitude E/ De amplituden van beide 
componenten zijn in dit geval evengroot. Tijdens de reflectie ondergaan beide componen
ten een verandering hetgeen resulteert in een parallelle component met amplitude E/ en 
een loodrechte component met amplitude E/, na reflectie. Door deze reflectie vindt een 
relatieve faseverschuiving tJ. en een relatieve amplitudeverandering tan W plaats tussen de 
componenten. Het vlak van inval is het vlak waarin de inkomende en gereflecteerde bundel 
liggen. 

worden gegeven door de Presnel-vergelijkingen [4]: 

Et fh cos 80 - fi0 cos 81 
rp = E~ = ih cos eo + fio cos el ) 

Ef fi0 cos eo - fi1 cos el 
rs = ~ = --------

E! fio cos eo + fi1 cos e1. 

(2.1) 

Hierin is r P de verhouding van de component van het elektrisch veld in het vlak van inval 
en rs de verhouding van de component van het elektrisch veld, loodrecht (Duits: senkrecht) 
op het vlak van inval, na en voor reflectie op het oppervlak. In deze vergelijkingen is e0 

de hoek van inval, e1 de hoek van breking, fi0 de complexe brekingsindex van medium 
0, waarin de binnenkomende en gereflecteerde laserstraal zich bevindt, en fi1 de complexe 
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Figuur 2.2: Berekening van W en ~ als functie van de hoek van inval ()i van de laserbundel, 
voor Au (a) en Si (b). De complexe brekingsindices van Au en Si (bij À=632.8 nm) die 
gebruikt zijn de berekeningen, zijn 0.18-j3.1 respectievelijk 3. 86-jO. 022. 

brekingsindex van medium 1, waarop de reflectie plaatsvindt. De complexe brekingsindices 
worden gegeven door 

(2.2) 

met i=0,1 en ki de extinctiecoëfficiënt, een maat voor de absorptie van een lichtstraal in 
een medium. Onder normale omstandigheden is kaltijd kleiner dan nul. De relatie tussen 
de absorptiecoëfficiënt a van een lichtstraal in een medium en de extinctiecoëfficiënt is 

(2.3) 

met Ào de golflengte van het licht. Indien nu een lichtstraal met intensiteit 10 loodrecht 
op een oppervlak met complexe brekingsindex n valt, is de intensiteit van de lichtstraal op 
een diepte d gelijk aan 

(2.4) 

Tenslotte wordt het verband tussen ()0 en ()1 in vergelijkingen (2.1) gegeven door de wet 
van Snellius: 

(2.5) 

De transmissiecoëfficiënten van de componenten van het elektrisch veld van de lichtgolf 
worden gegeven door 

2iio cos eo 
t = ---------------

p fir cos ()o + iio cos ()1 ' 

2iio cos eo 
ts = --------------

iio cos eo + ii1 cos ()1 

(2.6) 

Hierin is tp de verhouding van de component van het elektrisch veld in het vlak van inval en 
ts de verhouding van de component van het elektrische veld loodrecht op het vlak van inval, 
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na en voor transmissie door het oppervlak. De transmissiecoëfficiënten kunnen uitgedrukt 
worden in de reflectiecoëfficiënten volgens 

iio(l + rp) 
tp == - ' 

nl 

ts == 1 + rs. 

(2.7) 

De verhouding tussen de twee complexe Presnel-reflectiecoëfficiënten (2.1) definieert 
een nieuwe complexe grootheid p. De grootheid p is een maat voor de verandering van 
de polarisatie van de elektromagnetische golf. Deze grootheid wordt meestal geschreven in 
polaire vorm en wordt uitgedrukt in termen van twee ellipsometrische hoeken \ll en b.. De 
grootheid p wordt gedefinieerd door 

(2.8) 

De tangens van de hoek \ll en de hoek b. (0° ~ \ll ~ 90°, oo ~ b. ~ 360°) zijn de 
relatieve amplitudeverandering respectievelijk de relatieve faseverschuiving tussen de twee 
polarisatierichtingen, zie figuur 2.1. In figuur 2.2 zijn de ellipsometrische hoeken \ll en b. 
weergegeven als functie van de hoek van inval van de laserbundeL Indien de grootheid p 
bekend is kan met behulp van vergelijkingen 2.1, 2.5 en 2.8 de brekingsindex ih van het te 
onderzoeken medium geschreven worden als 

- - . 1-p 2 

( )

2 

n1 == nosmBo 1 + -- tan Bo. 
1+p 

(2.9) 

Deze vergelijking is alleen geldig indien er sprake is van twee half-oneindige homogene 
media. Indien zich een dunne film van een ander materiaal zich op het grensvlak bevindt 
of indien één van beide media niet homogeen is, geldt deze vergelijking niet. 

2.3 Reflectie op een oppervlak met dunne film 

2.3.1 Film met constante dikte 

Indien zich een dunne homogene film van een of ander materiaal zich op het oppervlak van 
een substraat bevindt, wordt de situatie iets gecompliceerder. Naast de directe reflectie 
van het oppervlak moeten nu ook de meervoudige reflecties in rekening gebracht worden. 
De situatie is weergegeven in figuur 2.3. De totale reflectiecoëfficiënt R wordt gegeven door 

R = r01 + to1 e-jf3r12e-jf3t l0 + to1 e-jf3r12e-jf3rl0e-jf3r12e-jf3 tl0 + ... 

== ro1 + to1t10r12e-2jf3 [1 + r10r12e-2jf3 + (r10r 12e-2jf3)2 + ... ]. 
(2.10) 

Hierin is r 01 de reflectiecoëfficiënt van een lichtstraal in medium 0 met een brekingsindex 
n0 , die reflecteert op een medium 1 met brekingsindex ih, etc. Hetzelfde geldt voor de 
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Figuur 2.3: Meervoudige reflectie van een lichtstraal op een half oneindig uniform substraat. 
Het oppervlak van het substraat is bedekt met een uniforme dunne film met een dikte d. De 
reflectie- en transmissiecoëfficiënten zijn ook weergegeven. 

transmissiecoëfficiënten t. De grootheid /3 is de fasedikte. Dit is de helft van het fasever
schil tussen een extern gereflecteerde lichtstraal en een lichtstraal die één interne reflectie 
ondergaan heeft, zie figuur 2.4. De fasedikte is gelijk aan 

/3 = ~: ii1dcos01. (2.11) 

De brekingsindex in vergelijking (2.11) is complex omdat in de film demping van de licht
straal optreedt. Met behulp van de relaties r01 = -rw, to1t 10 = 1 - r51 en (1 - x)-1 = 
1 +x+ x2 + .. . (de reeks in vergelijking (2.10) moet convergeren omdat er geen onein
dige hoeveelheid licht van een oppervlak kan reflecteren als de invallende hoeveelheid licht 
eindig is) is de totale reflectiecoëfficiënt te schrijven als 

2 j3 
R = ro1 + r12e- 3

. . 

1 + r01 r12e-2Jf3 
(2.12) 

Deze reflectiecoëfficiënt is zowel geldig voor de parallelle als voor de loodrechte component 
van het elektrisch veld. De ellipsometrische grootheid p kan in dit geval geschreven worden 
als 

p_tanWejLl = ~· (2.13) 

2.3.2 Groeiende film 

Indien de dikte van de homogene film op het oppervlak van het substraat toeneemt in 
de tijd, zal ook de totale reflectiecoëfficiënt R van de loodrechte of parallelle component 
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B 

Figuur 2.4: Constructie van de fasedikte (3. Het is eenvoudig in te zien dat de fasedikte 
gelijk is aan (3 = !2n-j.X0(n1(AB + BC)- n0AD). Er geldt AB = BC = djcos()1 en 
AD = AC sin 80 = 2d tan ()1 sin 80 . Met behulp van de wet van Snellius ( 2. 5) kan vervolgens 
vergelijking ( 2.11) afgeleid worden. 

veranderen in de tijd. De fasedikte (3 wordt in dit geval gegeven door 

(2.14) 

Hierin stelt d(t) de tijdafhankelijke dikte van de film voor en n1 de complexe brekings
index van de film. Vanwege de toenemende laagdikte zullen dus ook de ellipsometrische 
grootheden W en 6. veranderen. In figuur 2.5 is een simulatie van een groeiende Si-H laag 
op een kristallijn siliciumsubstraat ( c-Si) afgebeeld. De curve begint bij het 'l/-6.-paar van 
het c-Si substraat (d=O). Vervolgens convergeert de 'l/-6.-curve naar de bulk waarden van 
het filmmateriaal Si-H. Het convergentiepunt wordt bereikt als de film een zodanige dikte 
bereikt heeft, dat er geen meervoudige reflecties meer optreden en de film beschouwd kan 
worden als een half-oneindige laag. Het aantal omwentelingen van de spiraal is een maat 
voor de extinctiecoëfficiënt k. Hoe negatiever k, des te kleiner is het aantal omwentelingen 
van de spiraal. Dit is te verklaren door het feit dat een grote negatieve waarde van k 
leidt tot een hoge absorptie in de film. Hierdoor is een kleinere dikte van de film nodig 
om alle meervoudige reflecties te absorberen en de bulk situatie te bereiken. Indien k=O 
(bijvoorbeeld glas), zullen w en 6. nooit convergeren. 

2.4 Multi-film reflecties 

Indien zich meer dan één film op het oppervlak van een substraat bevindt moet rekening 
gehouden worden met alle interne en externe reflecties van de films. In figuur 2.6 is een 
substraat afgebeeld waarop zich twee films met onderling verschillende brekingsindices 
bevinden. De dikte van de films is d1 respectievelijk d2 . De complexe brekingsindex van 
iedere laag is in de figuur weergegeven. Een lichtstraal in medium 0 wordt gedeeltelijk 
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Figuur 2.5: Simulatie van een groeiende Si-H film op een c-Si substraat. De brekingsindices 
van de film en het substraat zijn respectievelijk ii1 =4.355-j0.468 en ii2=3.882-j0.019. De 
hoek van inval is gelijk aan 74° . Punt B is het startpunt, corresponderend met filmdikte 
d=O, punt C is het convergentiepunt, corresponderend met de bulkwaarden van Si-H. De 
extinctiecoëfficiënt van de film is gelijk aan 9.3·1rr3 nm-1, die van het substraat 3.8·1rr4 

nm-1 . 

gereflecteerd op en gedeeltelijk getransmitteerd door het grensvlak 0-1 tussen medium 
0 en film 1. Een gedeelte van de getransmitteerde lichtstraal wordt teruggereflecteerd 
naar het grensvlak 0-1 door het 1-2 grensvlak tussen film 1 en film 2, en een gedeelte 
wordt teruggereflecteerd naar het 0-1 grensvlak door het 2-3 grensvlak tussen film 2 en 
het substraat. Eenmaal gearriveerd bij het grensvlak 0-1 worden de lichtstralen werderom 
gedeeltelijk gereflecteerd en getransmitteerd door dit grensvlak, etc. 

Het is de bedoeling om een uitdrukking te vinden voor de totale reflectiecoëfficiënt van 
een multi-film systeem. Hierbij wordt gebruik gemaakt van vergelijking (2.12). Indien er 
sprake is van een multi-film, kan in deze vergelijking de reflectiecoëfficiënt r 12 vervangen 
worden door de totale reflectiecoëfficiënt van alle media die zich na film 1 bevinden. In het 
geval van een 2-film systeem moet de reflectiecoëfficiënt r 12 vervangen worden door 

(2.15) 

Hierin is R12 de totale reflectiecoëfficiënt van alle media na film 1, ofwel film 2 en het 
substraat. Verder zijn r 12 en r 23 de "gewone" Fresnel-reflectiecoëfficiënten 2.1) van de 
grensvlakken tussen film 1 en 2 respectievelijk tussen film 2 en het substraat en is (32 de 
fasedikte (2.11) van film 2. 

In het geval medium 3 geen substraat is, maar ook een film, moet de reflectiecoëfficiënt 
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Figuur 2.6: Directe en meervoudige reflectie ten gevolge van een 2-film systeem op een 
substraat. Voor de brekingsindices geldt ii0 < ii1 < ii2 < ii3 . De reflecties zijn niet in 
verhouding weergegeven. 

r 23 in vergelijking (2.15) vervangen worden door 

(2.16) 

enzovoort. Op deze manier is het mogelijk de totale reflectiecoëfficiënt te bepalen van een 
multi-film systeem. Wordt er een numerieke berekening uitgevoerd, dan moet begonnen 
worden met de onderste film, en wordt de totale reflectiecoëfficiënt voor een multi-film 
naar boven toe doorberekend. De reflectiecoëfficiënten zijn net zoals in de vorige paragraaf 
geldig voor zowel de parallelle als voor de loodrechte component. 

2.5 Impedantiefomalisme 

Een elegantere manier om de totale reflectiecoëfficiënt van een multi-film systeem te bepalen 
kan met behulp van het impedantieformalisme [2]. De impedantiefactoren fpi en !si voor 
de parallelle respectievelijk de loodrechte component voor medium i worden gegeven door 

(2.17) 

f -- () J-2 -2. 2() si = ni cos i = ni - n0 sm o, 

waarin gebruikt gemaakt is van cos ()i = )1 - ii~iii2 sin2 
()0 , hetgeen volgt uit vergelijking 

(2.3). Het subscript 0 refereert naar het medium waarin de lichtstraal zich oorspronkelijk 
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voortplant. Hoewel medium i niet noodzakelijk hoeft te grenzen aan medium 0, is het toch 
mogelijk om ()i te vergelijken met 00 door naast de brekingsindex ook ()i complex te nemen. 
(In vacuüm zijn n 0 en ()0 reëel en is ni over het algemeen complex waardoor ()i eveneens 
complex is.) De Fresnel-vergelijkingen (2.1) zijn nu te schrijven als 

(2.18) 

Deze vergelijkingen zijn nu van dezelfde vorm waardoor de beide reflectiecoëfficiënten gelijk 
behandeld kunnen worden en de indices p en s voor het gemak weggelaten worden. De 
fasedikte f3i (2.11) voor medium i kan nu geschreven worden als 

en de reflectiecoëfficiënt ( 2.12) als 

{J. _ 21rddsi 
'- Ào 

R = ro1 +u 
1 + r01u' 

waarin u een dimensieloze hulpgrootheid voorsteld die gedefinieerd wordt door 

= -2jf31 - !I - h -2jf31 
u - r12e - J f e . 

1 + 2 

(2.19) 

(2.20) 

(2.21) 

Beschouw wederom een substraat met één film op het oppervlak, afgebeeld in figuur 
2.7a. Het substraat kan nu worden voorgesteld als een nieuw half-oneindig medium (me
dium x) met één effectieve impedantie Jx· Het systeem in deze figuur is nu op te vatten als 
een systeem dat bestaat uit twee verschillende media (zie figuur 2.1), met impedantiefac
toren Jo en Jx, waarbij de reflectiecoëfficiënten voldoen aan vergelijkingen 2.18. De totale 
reflectiecoëfficiënt van het nieuwe medium moet gelijk zijn aan vergelijking (2.20), ofwel 

R = rox = Jo - Jx = rol + u . 
Jo + Jx 1 + r01 u 

(2.22) 

Indien deze vergelijking uitgewerkt wordt en er gebruikt gemaakt wordt van vergelijking 
(2.18), kan de effectieve impedantie van medium x (een combinatie van het substraat en 
de film) geschreven worden als 

(2.23) 

Bevinden er zich meer dan één film op het oppervlak van het substraat, zie figuur 2. 7b, 
dan moet deze procedure herhaald worden voor iedere film, te beginnen met de film die 
zich direct op het oppervlak van het substraat bevindt. Is de uiteindelijke impedantie van 
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a) b) 

Figuur 2.7: Grafische representatie voor het berekenen van de totale reflectiecoëfficiënt van 
een systeem met één film (a) en een multi-film systeem (b}, met behulp van het impedan
tieformalisme. 

een multi-film systeem bepaald, dan kan eenvoudig de totale reflectiecoëfficiënt van het 
systeem bepaald worden uit 

Jo- fx 
rox = Jo+ fx. (2.24) 

Vergelijking (2.24) is geldig voor de loodrechte en de parallelle component. De grootheid 
p kan tenslotte geschreven worden als 

rpox ·~ 
p = - - tan weJ . 

rsox 
(2.25) 

In de bovenstaande afleiding is steeds uitgegaan van isotrope brekingsindices. Is er een 
anisotropie in de brekingsindices, d.w.z. dat de brekingsindex verschilt voor lichtgolven 
die zich in de loodrechte of parallelle richting bewegen, dan moeten de impedantiefactoren 
(2.19) gecorrigeerd worden. Hiervoor wordt verwezen naar [2] en [3]. 

2.6 Bruggemanus model 

Een groeiende film van een bepaald materiaal op het oppervlak van een substraat kan een 
zekere ruwheid, d.w.z. ruwe grenslaag, hebben. Deze ruwheid kan worden gemodelleerd 
door de ruwe grenslaag van de film te beschrijven als een aparte laag, boven op de film, 
met zekere volumefracties van een bepaald materiaal, zie figuur 2.8. In het geval van 
een vrij oppervlak wordt medium 0 als vacuüm beschouwd. De brekingsindex van deze 
toplaag verschilt hierdoor van de rest van de film. De brekingsindex van deze toplaag kan 
beschreven worden door een aantal modellen: het Lorentz-Lorenz model, het Maxwell
Garnett model en het Bruggemann model. Voor een beschrijving van deze modellen wordt 
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groeiende film 

substraat 

Figuur 2.8: Groeiende film met een ruw oppevlak. Het volume binnen de gestippelde lijnen 
bestaat gedeeltelijk uit filmmateriaal en gedeeltelijk uit ander materiaal of is vacuüm in het 
geval van een vrij oppervlak. 

verwezen naar [2]. In deze paragraaf wordt gebruik gemaakt van het Bruggemann model, 
1 omdat dit de werkelijke situatie (ruwe oppervlakken) het best representeert. Met behulp 
van Bruggemanns model is het mogelijk deze toplaag te beschrijven als een homogene laag 
met een effectieve brekingsindex. Indien de volumefractie van het andere materiaal of 
vacuüm (medium 0) bekend is, kan de effectieve brekingsindex fieff van de toplaag opgelost 
worden uit de vergelijking [6] 

(2.26) 

In deze vergelijking stelt v0 de volumefractie van medium 0 (filmmateriaal) met com
plexe brekingsindex n0 voor en v1 de volumefractie van medium 1 (ander materiaal of 
vacuüm) met complexe brekingsindex n1 . Verder kan gebruik gemaakt worden van de 
relatie v0 + v1 = 1. In het geval van een ruw vrij oppervlak kan de effectieve complexe 
brekingsindex van de toplaag verkregen worden door n0 = 1 te stellen (vacuüm) en voor n1 

de brekingsindex van de film te nemen. De volumefractie van het ander materiaal of van 
vacuüm is vaak onbekend, evenals de dikte van deze ruwe toplaag. Tijdens simulaties (zie 
paragraaf 2. 7) worden voor de volumefracties vaste waarden genomen. Het is gebruikelijk 
om beide volumefracties dan gelijk aan 0.5 te nemen. In figuur 2.9 is het reële en het 
complexe deel van de effectieve brekingsindex van een ruwe laag Si in vacuüm berekend 
als functie van de volumefractie Si met behulp van Bruggemanus model. 

1Het Bruggemann model is gebaseerd op de volgende aannamen [5]: 

1) De ruwheid is volledig willekeurig. Dit wil zeggen dat hoger en lager gelegen gebiedjes volledig 
random over het oppervlak verdeeld zijn. 

2) De hoogteverschillen tussen hoge en lage gebiedjes op het oppervlak zijn kleiner dan O.L\, ofwel in 
dit geval kleiner dan 60 nm. 
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Figuur 2.9: Berekening van het reële deel n en het complexe deel k van de effectieve 
brekingsindex van Si als functie van de volumefractie Si. Voor v =0 is de effectieve brekings
index natuurlijk gelijk 1 (vacuüm} en voor v=1 is deze gelijk aan die van Si (met een perfect 
oppervlak). 

2. 7 Simulaties en berekeningen 

Om inzicht te krijgen in het gedrag van de ellipsometrische hoeken of in de complexe 
brekingsindices van verschillende systemen, zoals multi-film systemen of een groeiende 
film op een oppervlak, wordt gebruikt gemaakt van het computerprogramma ellsim.exe, 
ontwikkelt door Kroesen et al. Met dit programma kunnen de gemeten W en !::,. van een 
systeem gekoppeld worden aan een lagenmodel (zie figuur 2.7). Met dit lagenmodel kunnen 
door een computer dan de ellipsometrische hoeken W en !::,. berekend worden. In het geval 
van een groeiende laag kan inzicht verkregen worden in het gedrag van W en !::,. als functie 
van de laagdikte. De resultaten van de berekeningen kunnen dan vergeleken worden met 
de gemeten waarden vanWen!::,. waardoor inzicht verkregen wordt in de opbouw van het 
onderzochte systeem. In de praktijk wordt veelvuldig gebruik gemaakt van dit lagenmodeL 
Ook kunnen met dit computerprogramma de ellipsometrische hoeken W en !::,. van een 
materiaal berekend worden uit de complexe brekingsindex van een bepaald materiaal en 
de hoek van inval. Omgekeerde berekeningen zijn ook mogelijk. Uit de gemeten W en !::,. 
kan de (effectieve) complexe brekingsindex van het onderzochte systeem bepaald worden. 

Het belangrijkste onderdeel van het computerprogramma is de zogenaamde interac
tieve simulatieroutine. Deze routine is gebaseerd op het impedantieformalisme, besproken 
in paragraaf 2.5. Met deze routine kunnen de ellipsometrische hoeken van een systeem, 
bestaande uit een substraat, waarop zich een aantal films bevinden, berekend worden. De 
dikte en de complexe brekingsindices van de films moeten ingevuld worden, evenals de 
hoek van inval. De dikte van één van de lagen is variabel, hetgeen wil zeggen dat W en !::,. 

berekend worden in een aantal in te stellen stappen, waarbij bij elke stap de dikte van de 
bovenste film met een constante waarde toeneemt. Op deze manier kan inzicht verkregen 
worden in het gedrag van de elipsometrische hoeken in het geval van een groeiende laag en 
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Figuur 2.10: Afbeelding van het instelmenu van de interactieve simulatieroutine. 

vergeleken worden met gemeten hoeken. In figuur 2.10 is het instelmenu van de interac
tieve simulatieroutine afgebeeld. Links zijn de verschillende lagen schematisch afgebeeld. 
Onder de dubbele horizontale streep wordt de complexe brekingsindex van het substraat 
ingegeven, in dit geval Si met n = 3.86- j0.022. Bovenop het substraat bevindt zich een 
Si02-film (n = 1.462- jO.OO) met een variabele dikte d. Het oppervlak van het Si02 is ruw 
en wordt beschreven door een ruwe film met een effectieve brekingsindex n = 1.231 + jO.OO 
(dit is de brekingsindex van een ruwe toplaag Si02 met een volumefractie van 0.5, bere
kend met behulp van Bruggemanns model). Deze ruwe film heeft een dikte van 5 nm. De 
ellipsometrische hoeken worden 200 keer berekend voor een laagdikte van Si02, variërend 
van 0 tot 20 nm, waarbij de dikte steeds met 0.1 nm toeneemt. De hoek van inval is in dit 
voorbeeld gelijk aan 74°. 
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Roterende compensator ellipsometrie 

3.1 Inleiding 

Tabel 3.1 : Voor- en nadelen van verschillende typen ellipsometers. Uit de tabel blijkt dat 
de roterende compensator ellipsometer de meeste voordelen biedt. 

Type Voordelen Nadelen 
RAE/RPE redelijk snel onnauwkeurige gebieden in ~-domein 

calibratie eenvoudig geen eenduidigheid ~ 
goedkoop afhankelijk van polarisatie-gevoeligheid 

detector (RAE) of bron (RPE) 
DG-component nodig 

RGE redelijk snel extra retarder nodig 
zelf-calibrerend 
eenduidigheid ~ 
overal zelfde nauwkeurigheid 
in 'lt-~ vlak 
DG-component niet nodig 
onafhankelijk van bron en detector 
polarisatie-gevoeligheid 
bepaling volledige Stokesvector 
mogelijk 

PME zeer snel duur 
onafhankelijk van bron en detector geen eenduidigheid ~ 
polarisatie-gevoeligheid extra fase-modulator nodig 

Het bepalen van de ellipsometrische hoeken 'lt en~ (zie hoofdstuk 2) van een systeem 
wordt gedaan met behulp van een ellipsometer. Bij alle ellipsometers wordt gebruik ge
maakt van hetzelfde principe: de polarisatie van het licht wordt voor of na reflectie op 
het oppervlak continu in de tijd veranderd [7] . Deze verandering wordt, samen met de 
polarisatie-verandering die een lichtgolf ondergaat bij reflectie op het oppervlak, gemeten 
met behulp van een foto-diode. Er zijn verschillende typen ellipsometers. Deze ellipsome
ters zijn gebaseerd op Roterende Analysator of Polarisator Ellipsametrie (RAE of RPE) , 
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Roterende Compensator Ellipsametrie (RCE) of op Photo Modulator Ellipsametrie (PME) 
en hebben ieder hun eigen voor- en nadelen, zie tabel 3.1. 

In de dit hoofdstuk wordt de theorie behandeld die nodig is om de werking van de rote
rende compensator ellipsometer te kunnen begrijpen, waarna vervolgens uitgelegd wordt, 
hoe de ellipsometrische hoeken W en~ met behulp van deze ellipsometer bepaald kunnen 
worden. 

3.2 Roterende compensator ellipsometer 

In deze paragraaf wordt de theorie behandeld voor de zogenaamde PCSA (polarisator
compensator-sample- analysator) configuratie van de roterende compensator ellipsometer, 
zie figuur 2.1. Naast de PCSA-configuratie van de ellipsometer bestaat er ook een PSCA
configuratie. De roterende compensator is hierbij achter het sample geplaatst. Aan het 
einde van paragraaf 3.4 zal worden aangegeven welke aanpassingen gedaan moeten worden 
voor deze PSCA-configuratie. 

Ieder optisch element van de ellipsometer kan gerepresenteerd worden door een Jones
of Mueller-matrix en wordt de polarisatietoestand van een lichtstraal beschreven door een 
kolomvector. Voor een beschrijving van deze matrices en kolomvectoren wordt verwezen 
naar [2] en [4]. Normaliter wordt in de ellipsametrie gebruik gemaakt van Mueller-matrices 
omdat dit formalisme diverse voordelen biedt ten opzichte van het Jones-formalisme, maar 
vanwege de eenvoud wordt in dit hoofdstuk alleen gebruik gemaakt van Jones-matrices. 
Voor een beschrijving van de Mueller-matrices wordt verwezen naar [2] . 

De polarisatietoestand van een lichtstraal wordt in het Jones-formalisme voorgesteld 
door een kolomvector 

S = (Ex) 
- E ' y 

(3.1) 

waarin Ex de component van het elektrisch veld loodrecht op het vlak van inval is en Ey de 
component van het elektrisch veld in het vlak van inval, zie figuur 3.1. Beide componenten 
staan loodrecht op de voortplantingsrichting van de lichtbundel. Indien een lichtstraal met 
initiële polarisatietoestand .S.o een optisch element met matrix M

1 
passeert, geldt in het 

algemeen dat de polarisatietoestand 8 1 van de lichtstraal na het passeren van dit optisch 
element, gelijk is aan 

(3.2) 

Bevindt zich achter dit element nog een tweede optisch element met matrix M
2 

dan is de 
polarisatietoestand van de lichtstraal na het passeren van beide optische elementen 

(3.3) 

enz. Op deze manier is het mogelijk de polarisatietoestand van een lichtstraal na het 
passeren van een willekeurig optisch systeem te bepalen. In figuur 3.1 is schematisch een 
roterende compensator ellipsometer afgebeeld. Een naderende lichtstraal zal vervolgens de 
volgende optische componenten passeren: 
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Figuur 3.1: Schematische weergave van een roterende compensator ellipsometer in de 
PCSA -configuratie. Als lichtbron wordt meestal een laser gebruikt. De intensiteit wordt 
gedetecteerd met behulp van een lichtgevoelige detector. 

• Een perfecte polarisator, waarvan de transmissie-as een hoek p maakt met het vlak 
van inval. Deze hoek wordt voortaan de polarisatorhoek genoemd. De matrix M 

p 

voor de polarisator met transmissie-as in het vlak van inval (verticaal), wordt gegeven 
door 

R( _ ) . M . R( ) = ( c?s p - sin p ) ( 0 0 ) ( c?s p sin p ) . 
- p -P - p sm p cos p 0 1 - sm p cos p (3.4) 

Deze matrix wordt links en rechts vermenigvuldigd met een rotatiematrix R om 
de componenten van het elektrische veld van het licht te transformeren naar het 
coördinatenstelsel van de polarisator en vervolgens weer terug naar het oorspron
kelijke coördinatenstelsel. De polarisator zorgt voor een goed gedefinieerde lineaire 
gepolariseerde lichtbundel. 

• Een imperfecte compensator, ookwel retarder genoemd, is een >./4-plaatje dat rond
draait met hoekfrequentie w en waarvan de snelle as een hoek C maakt met het vlak 
van inval. De relatieve amplitudeverandering van de compensator is Wc, de retardatie 
is gelijk aan ~c· De bijbehorende matrix van de compensator is 

R( -C) · M('llc, ~c) · R(C) = 

u:g -~~~ g )( ~ tan ~,ei"" )( - ~~~g ;~~g ) (3.5) 

Het verschil tussen een ideale en een niet-ideale compensator zijn de retardatie, die 
kan afwijken van de ideale waarde van ~c = 90°, en de ongelijke verzwakkende 
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eigenschappen van de snelle en langzame as, waardoor tan Wc afwijkt van de ideale 
waarde van 1 (Wc=/=- 45°). 

• Het te onderzoeken sample, met matrixrepresentatie 

M(w, ~) = ( ~an weill ~ ) . (3.6) 

• Een perfecte analysator, waarvan de transmissie-as een hoek a (analysatorhoek) 
maakt met het vlak van inval, met matrixrepresentatie 

R(-a)·M ·R(a)=(c?sa -sina)(O 0)( c?sa sina)· (3.7) 
- -A - sma cos a 0 1 - sma cos a 

Het gebruik van de analysator bant de mogelijke polarisatiegevoeligheid van de de
tector uit. 

In roterende compensator ellipsametrie kunnen imperfecties van de polarisator en ana
lysator vertaald worden naar een imperfecte compensator. De karakteristieken van deze 
imperfecte compensator kunnen bepaald worden door uit te gaan van een perfecte pola
risator en analysator en vervolgens een "rechtdoor" meting uit te voeren. Een rechtdoor 
meting is een meting zonder sample. In vergelijking 3.6 kan dan de matrix M(w, ~) ver
vangen worden door de eenheidsmatrix I, corresponderende met W = 45° (geen relatieve 
amplitude verandering) en met ~ = oo (geen relatieve faseverschuiving). Deze matrix kan 
ook weggelaten worden. 

3.3 Detectorsignaal 

De uiteindelijke polarisatietoestand van een lichtstraal §,1 , die de ellipsometer gepasseerd 
is en op de detector valt, wordt gegeven door 

S1 = R( -a)· MA· R(a) · M(lll, ~) · R( -C) · M(lllc, ~c) · R(C- p) ·MP· R(p) · So, (3.8) 

waarin gebruik gemaakt is van R(C) · R( -p) = R(C- p) . Verder mogen de matrices 
R( -a) en R(p) weggelaten worden omdat het hier gaat om de bepaling van de intensiteit 
in een bepaalde polarisatietoestand en niet om de polarisatietoestand zelf. De door de 
detector waargenomen intensiteit I D ( C) is gelijk aan [3] 

waarin Si de Hermitisch geconjugeerde van S1 is en 10 een constante voorstelt. Voor een 
roterende compensator die ronddraait met hoekfrequentie w geldt dat de hoek C, die de 



Roterende compensator ellipsometrie 23 

snelle as van de compensator maakt met het vlak van inval, gelijk is aan C = wt. De 
Fourier-coëfficiënten A0 t/m B4 worden gegeven door [3) 

A0 = 1- cos2acos2W + 

~(1 + Ye) (cos 2p( cos 2a- cos 2\ll) +sin 2p sin 2a sin 2\ll cos !::l.), 

A2 Xe( cos 2a - cos 2\ll) + 

Xe cos 2p(1 - cos 2a cos 2\ll) - Ze sin 2p sin 2a sin 2\ll sin !::l., 

B2 - Xe sin 2a sin 2\ll cos !::l. + 

Ze cos 2p sin 2a sin 2\ll sin !::l. + Xe sin 2p( 1 - cos 2a cos 2\ll), 

A4 ~(1 - Ye) (cos 2p( cos 2a- cos 2\ll) -sin 2p sin 2a sin 2\ll cos !::l.), 

B4 ~ (1 - Ye) (cos 2p sin 2a sin 2\ll cos !::l. +sin 2p( cos 2a - cos 2\ll)). 

(3.10) 

In deze vergelijkingen beschrijven Xe, Ye en Ze het niet-ideale gedrag van de compensator. 
Deze grootheden zijn gedefinieerd als 

Xe cos2We ~ 0, 
Ye sin2WeCOS!::l.e ~ 0, (3.11) 
Ze - sin 2\ll e sin !::l.e ~ 1. 

Deze benaderingen zijn geldig voor een bijna ideale compensator, dit wil zeggen We = 45° 
en !::l.e = 90°. Feitelijk zijn We en !::l.e niets anders dan de W en !::l. van de roterende 
compensator. 1 

In de praktijk maakt de snelle as van de compensator, op het moment dat de ellipso
meter ingschakeld wordt (t = 0), een onbekende hoek c met het vlak van inval. De hoek 
die de snelle as van de compensator maakt met het vlak van inval als functie van de tijd 
is in dit geval gelijk aan C = wt + c. De door de detector waargenomen intensiteit In(C) 
is dan te schrijven als 

In(C) = A0 +A; cos(tt) + B; sin(bt) +A: cos(wt) + B; sin(tt). (3.12) 

Alvorens de Fourier-coëfficiënten A2 t/m B4 in vergelijking (3.10) te kunnen gebruiken, 
moet eerst gecorrigeerd worden voor de hoek c. Deze Fourier-coëfficiënten kunnen dan 
uitgedrukt worden in termen van de gemeten Fourier-coëfficiënten A2 t/m B4 volgens 

A2 = A; cos 2c - B; sin 2c, 

B2 = A; sin 2c + B; cos 2c, 

A4 = A: cos 4c - B; sin 4c, 

B4 = A: sin 4c + B; cos 4c. 

(3.13) 

1 Hierbij wordt opgemerkt dat de IV c van de compensator iets anders gedefinieerd is als de IV van het 
sample. De IV van de compensator is gedefinieerd als 90° - IV c· Dit is ook de reden waarom de matrices 
M(IVc,t.c) en M(IV,t.) van elkaar verschillen. 
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Figuur 3.2: Verandering van polarisatietoestand van een horizontaal gepolariseerde licht
straal ten gevolge van een roterende compensator. De initiële polarisatoestand van het licht 
is links weergegeven en komt tot stand door de polarisator horizontaal op te stellen. De 
polarisatietoestand van het licht na passage door de compensator is rechts weergegeven. 
Achter de compensator is een analysator horizontaal opgesteld. In de rechter kolom is de 
door de detector gemeten intensiteit schematisch weergegeven. 

De aanwezigheid van de 2w- en 4w-componenten zijn een gevolg van de symmetrie van 
de compensator. Het ontstaan van de 4w-component kan begrepen worden met behulp van 
figuur 3.2. De initiële polarisatietoestand van de lichtstraal is horizontaal. In situatie 1 valt 
de snelle as van de compensator samen met de polarisatierichting van de lichtstraal waar
door de gemeten intensiteit maximaal is. In situatie 2 is de compensator iets verdraaid en 
is het licht elliptisch gepolariseerd. De intensiteit is nu lager. In de volgende situatie maakt 
de snelle as van de compensator een hoek van 45° met de horizontale polarisatietoestand 
van lichtstraal waardoor circulair gepolariseerd licht ontstaat. De gemeten intensiteit is 
nu minimaal. Situatie 4 is gelijk aan situatie 2 met de opmerking dat het relatieve fa
severschil tussen de twee componenten nu tegengesteld is. In de laatste situatie valt de 
langzame as samen met de horizontale polarisatietoestand van de lichtstraal. De gemeten 
intensiteit is wederom maximaal. Vanwege de symmetrie van de compensator (vier iden
tieke kwadranten) herhaald deze cyclus zich om de 90°. Dit verklaart het ontstaan van de 
4w-componenten. 
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De 2w-componenten worden verklaard als naar de situaties 2 en 4 gekeken wordt. Beide 
situaties leiden tot dezelfde componenten maar de relatieve faseverschuiving is tegengesteld. 
Na reflectie op een sample kan dit leiden tot verschillende polarisatietoestanden en dus 
intensiteit, hetgeen resulteert in een 2w component. De 2w-component kan ook worden 
verklaard door het verschil in transmissie van de lichtstraal tussen de snelle en langzame 
as van de compensator of door het feit dat Doe =/:- 90°. De relatieve faseverschuiving tussen 
de snelle en langzame as van de compensator is dan niet meer gelijk. 

3.4 Bepaling \ll en 6. van sample 

In de roterende compensator ellipsametrie is het gebruikelijk om de polarisatorhoek p gelijk 
aan 0° (in het vlak van inval) te nemen en de analysatorhoek a gelijk aan 45°. In dit geval 
worden de vergelijkingen (3.10) aanzienlijk vereenvoudigd tot 

1 
Ao - 1- 2(1 +Ye)cos2\ll, 

A2 - Xe(1- COS 2\ll), 

B2 - Xe sin 2\ll cos .6. +Ze sin 2\ll sin .6., 
1 

A4 -2(1-ye)cos2\ll, 

B4 ~ (1 - Ye) sin 2\ll cos .6.. 

(3.14) 

Uit deze vergelijkingen is het mogelijk om de ellipsometrische hoeken \ll en de .6. van het 
te onderzoeken sample te bepalen. Er is hier echter sprake van een overbepaald systeem 
en alvorens over te gaan tot de berekening van de W en de .6. van het sample mogen een 
aantal aandachtspunten niet over het hoofd gezien worden [3]: 

• De Fourier-coëfficiënt A0 , ookwel DC component van de intensiteit genoemd, kan 
storingen bevatten ten gevolge van externe lichtbronnen. 

• Voor een ideale compensator is Xe ongeveer gelijk aan nul, waardoor de Fourier
coëfficiënt A2 eveneens ongeveer gelijk aan nul zal zijn. Het gebruiken van deze 
coëfficiënt in de berekening van \ll en .6. kan leiden tot grote fouten. 

• De absolute waarden van de Fourier-coëfficiënten kunnen niet worden bepaald, aan
gezien geen absolute intensiteit gemeten wordt. Hierdoor kunnen alleen de verhou
dingen van de Fourier-coëfficiënten gebruikt worden. 

Op grond hiervan worden de Fourier-coëfficiënten A0 en A2 buiten beschouwing gelaten en 
worden B2 en B4 geschaald naar A4 . Dit resulteert in twee vergelijkingen die de Fourier
coëfficiënten samen met de compensator imperfecties relateert aan de ellipsometrische hoe
kenWen .6.: 

~ 2~ 2~ 0 - - --- tan 2\ll cos .6. - -- tan 2\ll sm .6. 
A4 - 1 - Ye 1 - Ye ' 
B4 
A

4 
= - tan 2\ll cos .6.. 

(3.15) 
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Tabel 3.2: Om de waarden van W en Do te bepalen, wordt gekeken naar de Fourier
coëfficiënten A4 en B4 • De indices van W en Do geven de stap in de procedure aan. Index 
1 geeft de waarde bepaald met vergelijking (3.17}, index 2 de waarde na beschouwing van 
het teken van de Fourier-coëfficiënten, enz. 

A4 >0==:}\li2:=90°-WI A4 <0 ==:}\li2:=W1 

B4 >0==:}b.2:=Do1 B4 <0 ==:}Do2:=Do1+180° 

D.2 <0==:}Do3:=Do2+360° D.2 >0 ==:}Do3:=b.2 

Deze vergelijkingen kunnen vereenvoudigd worden door invoering van twee hulpgrootheden 
X 1 en X 2 die gedefinieerd worden door 

. Xe B4 1 - Ye B2 
X1 = tan2\llsmb. = ------, 

Ze A4 2ze A4 

B4 
X 2 = tan 2\ll cos Do = -A

4 
• 

(3.16) 

Met behulp van deze hulpgrootheden kunnen de ellipsometrische grootheden uitgedrukt 
worden als 

tan2w =±)x[+ X:j, 

x1 
tanD.= x2· 

(3.17) 

Omdat de ellipsometische hoeken van het sample bepaald worden uit de arctan-functie, 
die alleen hoeken tussen -90° en +90° geeft, worden de uiteindelijke waarden van w en 
Do bepaald door te kijken naar de tekens van de Fourier-coëfficiënten. Ter illustratie: is 
de Fourier-coëffi.ciënt A4 positief, dan volgt uit vergelijking (3.14) dat cos 2\ll negatief is. 
Hierdoor is tan 2\ll ook negatief is omdat sin 2\ll altijd positief is. Dit betekent dat het 
negatieve wortel van vergelijking (3.17) gebruikt moet worden. Tenslotte moet bij w 90° 
graden worden opgeteld om W in het juiste kwadrant te brengen. Een schema voor het 
bepalen van de correcte waarden van W en Do is weergegeven in tabel 3.2. 

Vergelijking (3.17) toont aan dat met behulp van roterende compensator ellipsametrie 
zowel de tangens van W als de tangens van D. bepaald kunnen worden. Dit betekent dat er 
in het (w ,D.)-vlak geen gebieden zijn waarin de ellipsometer zijn nauwkeurigheid drastisch 
verliest [3]. In dit hoofdstuk is de PCSA configuratie voor de roterende compensator 
ellipsometer besproken. Een andere mogelijke configuratie is de PSCA configuratie. Om 
de relaties voor deze PSCA configuratie te verkrijgen hoeven alleen de polarisatorhoek p 
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en de analysatorhoek a in vergelijking (3.10) met elkaar verwisseld te worden. De afleiding 
voor ellipsometrische hoeken W en !::::. verloopt analoog aan die van de PCSA configuratie. 
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Figuur 4.1: Experimentele opzet van een PCSA roterende compensator ellipsometer. 

4.1 Inleiding 

Bij SCEPTER wordt gebruik gemaakt van een roterende compensator ellipsometer in de 
PCSA-configuratie. Deze configuratie is reeds besproken in hoofdstuk 3. De reden voor 
de keuze van een roterende compensator ellipsometer is eenvoudig: deze ellipsometer is 
simpelweg de beste ellipsometer. Om het gedrag van de ellipsometer te kunnen bestuderen 
is eerst gebruikt gemaakt van een testopstelling. Nadat de ellipsometer uitvoerig getest is, 
wordt deze op de SCEPTER-opstelling gemonteerd. In paragraaf 4.2 worden de onderdelen 
van een roterende compensator ellipsometer besproken. In de volgende paragraaf worden 
twee verschillende manieren besproken om het vlak van inval te bepalen. Vervolgens wor
den in paragraaf 4.5 twee manieren behandeld om de karakteristieken van de roterende 
compensator te bepalen. De in paragraaf 4.4 en 4.5 behandelde methoden zijn algemeen 
geldig. Dit wil zeggen dat zij zowel voor de testopstelling als voor de SCEPTER-opstelling 
gebruikt kunnen worden. De resultaten van proefmetingen van \11 en .6. van verschillende 
samples zijn weergegeven in paragraaf 4.6. 

29 
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4.2 De PCSA-configuratie 

In figuur 4.1 is de opzet van een PCSA roterende compensator weergegeven. De onderdelen 
van de ellipsometer zijn gemonteerd op twee stukken rail, die later ook gebruikt worden 
voor de montage op de SCEPTER-opstelling. Om de situatie van de SCEPTER-opstelling 
zo goed mogelijk na te bootsen, zijn de twee stukken rail gemonteerd op een metalen 
frame. Het vlak van inval is het vlak waarin de invallende en gereflecteerde laserbundel 
liggen. De hoek van inval bedraagt ongeveer 74°. De reden van de keuze van deze hoek is 
de grotere oppervlakte-gevoeligheid van de ellipsometer ten opzichte van de conventionele 
hoek van inval van 70° [9]. De onderdelen van de ellipsometer worden hieronder één voor 
één besproken. 

Laser De gebruikte lichtbron is een He-Ne-laser (Melles Griot 05-LHP-111) met een golf
lengte van 632.8 nm. De laser zendt een bundellineair gepolariseerd licht uit met een 
polarisatieverhouding groter dan 500:1, een diameter van 0.59 mmeneen divergentie 
van 1.35 mrad. Het laservermogen bedraagt 1 mW. 

À/4-plaatje Het tweede optisch element is een mica À/4-plaatje (Melles Griot 02-WRM-
011) met een diameter van 10 mm en is gemonteerd op een rotatietafeL Het À/4-
plaatje kan op deze manier zodanig gepositioneerd worden, dat het lineair gepolari
seerde laserlicht, circulair gepolariseerd is na passage door het À/4-plaatje. 

Polarisator De gebruikte polarisator is een homogene dichroïsche sheet polarisator (Mei
les Griot 03 FPG 001) en is gemonteerd op een rotatietafeL Deze rotatietafel kan 
in principe op 1/60 graad nauwkeurig worden ingesteld, maar door een lichte be
schadiging is de nauwkeurigheid 1/50 graad. De transmissie van de polarisator voor 
een ongepolariseerde lichtbundel bedraagt 32 procent. De extinctiecoëfficiënt, de ver
houding van de intensiteiten, gemeten na twee soortgelijke polarisators waarvan de 
transmissie-assen loodrecht op elkaar staan, en ervoor, is gelijk aan 104 . Dit is ruim 
voldoende omdat de resolutie van de gebruikte AD-converter veel lager is. 

Compensator De gebruikte compensator is een quartz À/4-plaatje (Döhrer Elektrooptik 
WZQ 150-633) met een diameter van 10 mm en met aan beide kanten een niet
polariserende anti-reflectie coating (R~0.01, bij À=632.8 nm). Tevens is een com
pensator met een enkelzijdige coating beschikbaar. De compensator draait rond met 
een frequentie van f =33 Hz. De compensator is gemonteerd op een holle as (zie 
figuur 4.2), waar de laserbundel doorheen gaat. Deze as wordt via een rubberen aan
drijfsnaar aangedreven door een elektromotor (Neckar 50Hz synchroon motor R642). 
De transmissieverhouding tussen de aandrijf-as en de holle as bedraagt 2:3. 

Encoder De eveneens op de holle as gemonteerdebidirectionele encoder (Tekel TKW 962) 
roteert samen met de compensator en genereert één startpuls en 256 triggerpulsjes 
per omwenteling (dus om de 360/256 graden). Het voordeel hiervan is dat de trigge
ring van de AD-converter niet tijdafhankelijk maar hoekafhankelijk is, waardoor de 
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Figuur 4.2: Weergave van een roterende compensator. De laserbundel gaat van rechts naar 
links door de roterende compensator. 

metingen ongevoelig zijn voor eventuele variaties in de hoekfrequentie van de 50Hz 
motor. Voor de triggering wordt een ook AD-converter gebruikt. Een meting wordt 
gestart na iedere startpuls. Vervolgens wordt het analoge detectorsignaal door een 
(andere) 12 bits AD-converter 256 keer per omwenteling wordt gemeten. 

Analysator Als analysator is hetzelfde optische element genomen als voor de polarisator. 
De analysator is op een rotatietafel geplaatst, die op 1/60 graad nauwkeurig is in te 
stellen. 

Detector De detector is opgebouwd uit een fotodiode en een eenvoudig versterkingscir
quit, nodig voor verdere bewerking van het detectorsignaaL Het detectorsignaal 
daarna gaat eerst naar een interne voorversterker , waar het 4 keer wordt versterkt 
en vervolgens naar de 12 bits AD-converter (0-10 V) waar het gedigitaliseerd wordt. 

Het gedigitaliseerde signaal wordt verwerkt met een "MicroGiant" meetcomputer. Voor 
het besturen van experimenten en voor real-time data-acquisitie wordt het softwarepakket 
EPEP (Eindhoven Program Editor and Processor) gebruikt. EPEP is een combinatie van 
een monitorfunctie en een op Pascal lijkende programmeertaal en is uitgerust met een 
aantal real-time en Phybus procedures om meetapparatuur aan te sturen en uit te lezen. 
Voor meer informatie over EPEP wordt verwezen naar [10]. 

Het programma dat gebruik wordt voor de calibraties, metingen, etc. bestaat uit twee 
delen. Het eerste deel is een meetprogramma dat geschreven is in assembler. Na het ge
ven van een startpuls door de encoder wordt 256 keer per omwenteling de digitale waarde 
van de AD-converter uitgelezen. Deze procedure wordt een instelbaar keren uitgevoerd, 
waarna het gemiddelde signaal (digitale waarde) bepaald wordt. Vervolgens wordt het 
signaal aan een Fourier-analyse onderworpen en worden de Fourier-coëfficiënten A0 tjm 
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Figuur 4.3: Het creëren van circulair gepolariseerd laserlicht {links). Met behulp van een 
fotogevoelige detector wordt de intensiteit van het licht omgezet in een elektrische spanning, 
die vervolgens wordt gemeten als functie van de hoek van de polarisator {rechts). 

B4 bepaald. Het assembler meetprogramma wordt aangeroepen vanuit het tweede deel 
van het programma. Dit deel is een verwerkingsprogramma, geschreven in EPEP. Het 
verwerkingsprogramma heeft een eenvoudig keuzemenu waarmee vlak-van-inval- en achter
grondbepalingen, calibraties, metingen en het opslaan en inlezen van data mee uitgevoerd 
kunnen worden. 

4.3 Aandachtspunten bij opbouw 

Bij het opbouwen van de ellipsometer moet gelet worden op een aantal praktische zaken, 
alvorens met de metingen te kunnen beginnen. Deze worden hieronder besproken. 

Soms is het nodig om met de polarisator de polarisatierichting van het lineair gepola
riseerd laserlicht te veranderen, bijvoorbeeld bij de bepaling van het vlak van inval. Het 
is dan onpraktisch de laser zelf te verdraaien. Een oplossing voor dit probleem is plaatsen 
van een .X/4-plaatje voor de laser, zie figuur 4.1. Doordat het laserlicht na het .X/4-plaatje 
circulair gepolariseerd is, is de waargenomen intensiteit van het laserlicht achter de polari
sator onafhankelijk van de stand van de polarisator. Het is nu mogelijk om met behulp van 
de polarisator iedere gewenste polarisatierichting van het laserlicht te kunnen instellen met 
dezelfde intensiteit. De invloed van een eventuele afhankelijkheid van het laservermogen op 
het gedrag van de ellipsometer of op de metingen wordt hiermee tevens geminimaliseerd. 

In de linker figuur van figuur 4.3 is de wijze waarop circulair laserlicht verkregen kan 
worden weergegeven. Het .X/ 4-plaatje wordt in een bepaalde positie gezet. Vervolgens 
wordt de polarisator in stappen van 5 of 10 graden geroteerd en wordt de intensiteit van 
het laserlicht gemeten met behulp van een detector. Indien het laserlicht door het .X/ 4-
plaatje circulair gepolariseerd is , uitgaande van een perfecte polarisator, dan moet voor 
iedere positie van de polarisator dezelfde intensiteit gemeten worden. Is dit niet het geval, 
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Figuur 4.4: Verschil in detectorsignaal ten gevolge van interne reflecties in twee verschil
lende compensators, als functie van de hoekpostie cjJ van de compensator. De linker figu
ren zijn het resultaat van een meting waarbij de compensator is gebruikt met de dubbele 
anti-reflectie coating. De rechter figuren zijn het resultaat van een meting waarbij een 
compensator is gebruikt met een anti-reflectie coating aan één kant van de compensator. 

dan moet het .-\/4-plaatje iets verdraaid worden. Uit de rechter figuur van 4.3 blijkt dat 
het mogelijk is vrijwel circulair laserlicht te maken. In de praktijk wordt vaak genoegen ge
nomen met licht elliptisch gepolariseerd licht. De gemeten intensiteitsverschillen bedragen 
dan zo'n 10 procent, corresponderend met een ellipticiteit van 0.9. Tijdens de metingen is 
dit niet erg omdat de polarisator in een vaste positie staat. 

Het belangrijkste onderdeel van een roterende compensator ellipsometer is de compen
sator zelf. Deze dient goede eigenschappen te bezitten. Dit wil zeggen dat de compensator 
geen hinder ondervindt van interne reflecties. Indien een perfecte compensator ronddraait 
met een hoekfrequentie w, en is opgesteld tussen twee perfecte polarisators, dan heeft het 
gedetecteerde signaal een frequentie van 4w. Is achter de perfecte compensator géén po
larisator opgesteld, dan is de gemeten intensiteit onafhankelijk van de hoekpositie. In de 
praktijk blijkt dat vaak ook nog een gemoduleerd signaal waargenomen wordt. Dit signaal 
ontstaat door interne reflecties in de compensator. Aangezien in het gemoduleerd signaal 
die frequenties voorkomen die direct terugkeren in de Fourier-componenten (2w- en 4w
componenten), is het noodzakelijk deze storing zo goed mogelijk te elimineren [8] . Dit is 
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Figuur 4.5: Resultaten van het controleren van de polarisatiegevoeligheid van de detector. 

mogelijk door een anti-reflectie coating aan te brengen op de compensator. 

Uit figuur 4.4 blijkt dat niet één maar een dubbele anti-reflectie coating (aan beide 
kanten één ) noodzakelijk is. Figuren 4.4a en 4.4b stellen de gemeten intensiteiten van 
de laserbundel voor, direct na de roterende compensator, zie figuur 4.1. De gemeten 
intensiteit van de compensator met de dubbele anti-reflectie coating is onafhankelijk van 
de hoekpositie, terwijl bij de compensator met één coating een gemoduleerd signaal te zien 
is. Figuren 4.4c en 4.4d zijn de gemeten intensiteiten van de laserbundel met behulp van de 
zogenaamde "rechtdoor" opstelling. Het sample in figuur 4.1 is hierbij verwijderd en de rail 
waarop de analysator en de detector gemonteerd zijn, zijn in het verlengde geplaatst van 
de andere rail. In figuur 4.4c is een mooi 4w-signaal te zien, afkomstig van de compensator 
met een dubbele anti-reflectie coating. In figuur 4.4d is het gemeten signaal afgebeeld van 
de compensator met één anti-reflectie coating. Hierin is eveneens een 4w-signaal te zien, 
maar dit signaal wordt verstoord door het gemoduleerde signaal. 

Bij het uitlijnen van de laserbundel is het van belang dat deze door het midden van 
de compensator gaat, zodat de laserbundel tijdens het roteren van de compensator een zo 
klein mogelijk (en steeds hetzelfde) oppervlak van de campenstor beschijnt. 

Tijdens calibraties en vlak van inval bepalingen (zie paragraaf 4.4 en 4.5) wordt de 
positie van de analysator verandert, waardoor de polarisatierichting van het licht dat op 
de detector valt verandert. Om deze reden is het belangrijk dat de detector polarisatie
ongevoelig is. Gewoonlijk wordt de polarisatiegevoeligheid van de detector getest door bij 
vaste positie van de polarisator de detector te verdraaien (bijvoorbeeld in stapjes van 10°) 
en de intensiteit te meten. Praktisch was dit niet uitvoerbaar. Daarom is gekozen voor 
een andere aanpak. 
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De polarisatiegevoeligheid wordt nu getest door bij vaste positie van het .X/4-plaatje, dat 
na de laser geplaatst is (zie figuur 4.1), de polarisatietoestand van het laserlicht te meten, 
na passage door dit .X/4-plaatje. De polarisator wordt hierbij in stappen van 10° rond 
gedraaid, waarna de intensiteit wordt gemeten. Vervolgens wordt de detector 90° verdraaid 
en wordt de procedure herhaald. Beide resultaten zijn afgebeeld in figuur 4.5. Indien de 
detector polarisatie-ongevoelig is moeten beide profielen over elkaar vallen, hetgeen het 
geval is in figuur 4.5. 

In feite is de polarisatiegevoeligheid alleen van invloed op de bepaling van het vlak 
van inval, zonder compensator (zie paragraaf 4.4). Bij deze bepaling wordt de positie 
van de analysator veranderd en wordt het vlak van inval bepaald uit metingen van de 
absolute intensiteit. (Hiermee wordt in feite de invloed op de positie van de minima mee 
bedoeld. Hiervoor wordt verwezen naar de volgende paragraaf.) Bij alle andere metingen 
(vlak van inval bepaling met compensator, calibraties en bepaling van de ellipsometrische 
grootheden) heeft de polarisatiegevoeligheid alleen invloed op de signaal-ruis verhouding, 
omdat bij deze methoden alle grootheden geschaald worden en dus ongevoelig zijn voor de 
gemeten intensiteit. Indien geen analysator gebruikt zou worden, zouden alle methoden 
afhankelijk zijn van de polarisatiegevoeligheid. 

Bij de opbouw van de ellipsometer moet ervoor gezorgd worden dat de gebruikte op
tische elementen een schoon en krasvrij oppervlak hebben. Vuil of een andere dunne film 
van een of andere stof op het oppervlak van bijvoorbeeld de compensator kan polarise
rende of depolariserende eigenschappen bezitten, die het detectorsignaal beïnvloeden en 
dus de bepaling van Wen ~- Krassen op het oppervlak kunnen eveneens polariserende of 
depolariserende eigenschappen hebben, die tevens ook nog interferentieverschijnselen kun
nen veroorzaken. Verder zullen door het gebruik van de optische componenten reflecties 
ontstaan. Deze mogen niet terug in de laser komen, omdat dit kan leiden tot instabiliteit 
of zelfs beschadiging van de laser. Deze reflecties mogen ook niet terecht komen op de 
holle metalen as, waarmee de compensator aangedreven wordt, zie figuur 4.2. De meta
len as verstrooit het licht en uiteindelijk zal dit licht op de detector terecht komen. Dit 
beïnvloedt de bepaling van w en ~- Om de reflecties te minimaliseren moet de laserbundel 
zo loodrecht mogelijk op het oppervlak van de optische componenten vallen. 

4.4 Bepaling van vlak van inval 

Om een in-situ calibratie (zie paragraaf 4.5) of een ellipsometrische meting uit te voeren is 
het van essentieel belang te weten waar het vlak van inval ligt, omdat de posities van de 
polarisator, analysator en de compensator gedefinieerd zijn ten opzichte van dit vlak. In 
deze paragraaf worden twee manieren besproken om het vlak van inval te kunnen bepalen. 
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sample 

Figuur 4.6: Configuratie voor het bepalen van het vlak van inval. De roterende compensator 
is voor de bepaling van het vlak van inval niet nodig. 

4.4.1 Bepaling vlak van inval zonder compensator 

Om het vlak van inval te bepalen wordt gebruik gemaakt van de opstelling, afgebeeld 
in figuur 4.6. De procedure bestaat uit het meten van de intensiteit voor verschillende 
posities van de polarisator en analysator rond p = oo en a= 90° ten opzichte van dit vlak 
en het zoeken naar minima in de intensiteit. Merk op dat bij deze vlak van inval bepaling 
tevens de onderlinge loodrechte stand van de polarisator en analysator bepaald wordt. De 
gemeten intensiteit I(p, a) is evenredig met [11] 

I(p, a) rv sin2 p sin2 a+ tan2 1JF cos2 p cos2 a+ tan IJF cos ..6. sin 2p sin 2a, ( 4.1) 

waarin p en a de relatieve standen van de polarisator respectievelijk analysator zijn ten 
opzichte van het vlak van inval, en IJF en ..6. de ellipsometrische hoeken van het sample. 
Deze hoeken spelen hier geen cruciale rol. Indienpen a iets afwijken van oo en 90°, d.w.z. 

p = Ü
0 + Óp ' 

a= 90° + Óa, 

kan de gemeten intensiteit geschreven worden als 

( 4.2) 

(4.3) 

Hieruit volgt dat de intensiteit parabolisch afhankelijk is vanpen a indien deze niet teveel 
afwijken van oo respectievelijk 90°. Wanneer de polarisator of de analysator zich in een 
vaste positie bevindt en de ander gevarieerd wordt, worden de minima in de intensiteit 
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Figuur 4.7: Paraboolvorm van de gemeten intensiteit. De meetpunten zijn gefit met een 
parabool. De meetpunten liggen netjes op de parabool. Alleen de positie van het minimum 
is hierbij van belang, niet de absolute intensiteit. 

gegeven door 

81 I 
8

Á rv (2óa tan2 w - 4óp tan w cos D.) = 0, 
Ua p vast 

81 I 
8

Á rv (2óp- 4óa tan w cos D.) = 0. 
Up a vast 

( 4.4) 

De bepaling van het vlak van inval vindt plaats in drie verschillende stappen en is hier 
uitgewerkt voor een Au-sample, omdat Au gunstige eigenschappen heeft voor het bepalen 
van het vlak van inval. 

1). Voor verschillende vaste posities van de polarisator rond p = oo wordt de analysator 
gevarieerd rond a = 90°. In figuur 4. 7 is voor een vaste pos i tie van de polarisator, de 
positie van de analysator gevarieerd. De gemeten intensiteit is in overeenstemming 
met vergelijking ( 4.3). Voor iedere vaste positie van de polarisator is de gemeten 
intensiteit een parabool waarvan het minimum bepaald wordt. Deze minima liggen 
op één lijn. 

2). Dezelfde procedure wordt analoog aan 1) herhaald, maar nu voor een vaste positie 
van de analysator, terwijl de polarisator gevarieerd wordt. De gevonden minima 
liggen eveneens op één lijn. 

3). De twee lijnen die gevonden zijn in 1) en 2) liggen volgens vergelijking (4.4) in het 
(p,a)-vlak. Het snijpunt van deze twee lijnen correspondert exact met de positie 
van de polarisator parallel aan (p = 0°) en de positie van de analysator loodrecht 
op (a = 90°) het vlak van inval. In figuur 4.8 is een voorbeeld weergegeven van 
zo'n bepaling. Merk op dat de hellingen van de lijnen zijn afhankelijk van W en 
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Figuur 4.8: Bepaling van het snijpunt S van de twee lijnen. Door de meetpunten wordt 
een lijn gefit, waarna het snijpunt berekend kan worden. Het snijpunt S bevindt zich in 
(p,a)=(321. 71°,57.4g:> ). De getallen langs de assen zijn de afleesstanden van de polarisator 
respectievelijk analysator. 

~' zie vergelijkingen 4.4). De hellingen van de twee lijnen zijn 0.057 respectievelijk 
13.7. Worden de hellingen van de lijnen berekend met behulp van (4.4), waarin 
W Au= 43.48° en ~Au= 88.21 o, bij een hoek van inval van 74°), dan zijn deze gelijk 
aan 0.066 respectievelijk 13. 7. In beide gevallen is de afwijking ongeveer 20 procent. 
Een verklaring hiervoor is dat de hoek van inval onbekend is. De hoekenWen ~zijn 
in het algemeen afhankelijk van de hoek van inval. Een iets andere hoek van inval 
leidt tot andere waarden van W en ~. 

Indien een Si-sample gebruikt wordt met Wsi = 3.12° en ~Si= 176.81° dan is deze methode 
voor de bepaling vlak van inval niet goed uitvoerbaar. In vergelijkingen ( 4.3) en ( 4.4) komen 
termen voor met tan W si=0.055, waardoor deze erg klein worden. De parabolen die met 
behulp van stap 1) verkregen zijn zeer zwak parabolisch, zelfs zo zwak dat er eigenlijk 
geen sprake is van een parabool, zie figuur 4.9a. De term 8~ tan2 W in vergelijking ( 4.3) is 
verwaarloosbaar klein, waardoor de intensiteit lineair afhankelijk is van Óa. De parabolen 
verkregen uit stap 2) zijn wel parabolisch, zie figuur 4.9b. Het snijpunt en dus het vlak 
van inval in stap 3) kan echter niet bepaald worden, omdat het niet mogelijk is de minima 
verkregen uit stap 1) te bepalen. 

Bij deze vlak van inval methode het beter is om een sample te gebruiken waarvan de 
W in de buurt van 45° ligt en de ~ in de buurt van 90°. (Een ideaal sample voor deze 
bepaling vlak van inval methode is een sample met (w, ~) = (45°, 90°). Beide lijnen staan 
dan precies loodrecht op elkaar.) Voor een hoek van inval van 74° voldoet een Au-sample 
( (w Au, ~Au) = ( 43.48°, 88.21 o)) hiernaan. De twee lijnen, waaruit het snijpunt bepaald 
wordt liggen dan vrijwelloodrecht op elkaar, waardoor de onzekerheid in de bepaling van 
het snijpunt klein is. Tevens is het mogelijk uit het snijpunt de waarden van tan Wen cos~ 
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Figuur 4.9: Bepaling van de minima's op Si volgens stap 1) (a) en stap 2) (b). Uit figuur 
a) blijkt dat op Si het vlak van inval niet bepaald kan worden. 

te bepalen. 

Feitelijk hoeft de bovenstaande procedure maar één keer uitgevoerd te worden. Voor de 
zekerheid kan het geen kwaad het de ligging van het vlak van inval regelmatig te controleren. 
Op Au kan het vlak van inval op 0.03° nauwkeurig bepaald worden, gebaseerd op de 
nauwkeurigheid waarmee het snijpunt bepaald kan worden en de instelnauwkeurigheid van 
de polarisator en de analysator. 

Om de nauwkeurigheid van deze ijkprocedure te controleren waarmee de onderlinge 
loodrechte stand van de polarisator en analysator bepaald zijn, wordt de loodrechte stand 
nogmaals bepaald door polarisator en analysator achter elkaar te plaatsen (laser-polarisator
analysator-detector). De stand van de polarisator is vast, terwijl de analysator in kleine 
stapjes geroteerd wordt in een gebied, waarin de gedecteerde intensiteit van de laserbundel 
minimaal is. Voor de intensiteit in dit gebied geldt I "' sin2 a met a het hoekverschil van 
de analysator met de loodrechte stand. Voor kleine a geldt dat I "' a 2

, zie figuur 4.10. 
De analysatorstand waarbij de gemeten intensiteit minimaal is, is de onderlinge loodrechte 
stand en is bepaald met behulp van een kwadratische fit. De loodrechte stand in figuur 
4.10 wijkt af van de loodrechte stand gevonden in figuur 4.8. Het gaat hier echter om het 
verschil tussen de stand van de polarisator en de analysator en niet om de (aflees )stand 
zelf. In figuur 4.10 bedraagt het het verschil p- a=264.25° tegenover 264.23° in figuur 4.8. 
De eerder gevonden loodrechte stand van figuur 4.8 wijkt dus 0.02° af ten opzichte van 
de loodrechte stand gevonden met behulp van figuur 4.10. In de buurt van het minimum 
( -0.3° tot 0.3°) is het verloop van de gefit te parabool vrijwel horizontaal en kan worden 
gezegd dat de gemeten intensiteit in dit gebiedje minimaal is en onafhankelijk van de stand 
van de analysator. In feite geldt dan dat de analysator loodrecht staat op de polarisator 
voor een hoekverschil tussen de -0.3° en de 0.3°. De eerder genoemde afwijking van 0.02° 
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Figuur 4.10: Bepaling van de onderling loodrechte stand van de polarisator en de analy
sator. De polarisatorstand bedraagt 322.2'?. De minimale intensiteit wordt gevonden bij 
een analysatorstand van 58. 0~ . De meetwaarden zijn gefit met een parabool, waaruit het 
minimum in de intensiteit bepaald wordt. Iedere meetwaarde is het gemiddelde van 100 
metingen. 

valt hier ruimschoots binnen. 

Tijdens experimenten zal het voorkomen dat een ander of nieuw sample gebruikt moet 
worden. Door het verwisselen van dit sample kan het vlak van inval enigszins veranderen 
en zal hiervoor gecorrigeerd moeten worden om zo nauwkeurig mogelijk te kunnen meten. 

De correctieprocedure wordt eveneens uitgevoerd met de opstelling van figuur 4.6. In 
deze procedure worden de polarisator en de analysator beide over dezelfde hoek 8 gevarieerd 
rond p = oo en a = 90°. De polarisator en de analysator blijven dus steeds onder hoek 
van 90° ten opzichte van elkaar maken. In dit geval geldt in vergelijking ( 4.3) 8a = 8P = 8 
waardoor de gemeten intensiteit evenredig is met 

( 4.5) 

Het minimum in de intensiteit wordt dan bepaald door 

81 
88 rv28(1+tanw(1-4cos~)) =0. (4.6) 

Het moge duidelijk zijn dat het minimum in de intensiteit optreed voor 8=0, dus voor 
p = Ü0 en a = 90°. In figuur 4.11 is een correctie voor het vlak van inval weergegeven. Het 
minimum wordt gevonden door een te meetwaarden te fitten met een parabool waarna de 
gecorrigeerde standen van de polarisator en analysator ingesteld kunnen worden. 
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Figuur 4.11: Intensiteit als functie van een kleine verdraaiing 8. De nulstand correspondeert 
met de oude standen van de polarisator en analysator. De nieuwe standen worden gevonden 
door die waarde van 8, waarbij de intensiteit minimaal is, op te tellen bij de oude standen. 

4.4.2 Bepaling vlak van inval met compensator 

De in deze paragraaf besproken manier om het vlak van inval te bepalen wordt een 
transmissie-calibratie genoemd. Het voordeel van een transmissie-calibratie is dat de com
pensator niet verwijderd hoeft te worden en dat deze sneller uitvoerbaar is. De procedure 
bestaat wederom uit het meten van de intensiteit voor verschillende posities van de pola
risator en de analysator rond p = oo en a = 90° ten opzichte van het vlak van inval en 
het zoeken naar minima in de gemeten intensiteit. In deze paragraaf is als voorbeeld een 
transmissiecalibratie op een Au-sample uitgewerkt. 

Een transmissie-calibratie wordt uitgevoerd met de opstelling, afgebeeld in figuur 4.1. 
Voor een polarisatorhoek p = oo en een analysatorhoek a = 90° zijn de Fourier-coëfficiënten 
(3.10), uitgaande van een ideale compensator, gelijk aan 

Ao 
1 
2(1- Yc)(1 +COS 2'11), 

A2 
0, 

Ao 
B2 

0 (4.7) -
Ao 
A4 -1 , 
Ao 
B4 

0. - = Ao 
Bij gelijke variatie van de polarisatorhoek rond p = oo en de analysatorhoek rond a = 

90° over een hoek /3 bestaat er een kwadratisch verband tussen de (A~ + Bi)/ A5 en de 
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Figuur 4.12: Kwadratische verbanden tussen (A~+ Bl)IA5 en (A~+ B~)IA5. 

polarisatorhoek en tussen (A~ + Bn I A5 en de polarisator hoek, zie appendix A. Hierbij is 
gebruik gemaakt van het feit dat A~+ B~ = A;2 + B?,2 en A~+ Bl = A:2 + B42

, zie (3.13). 
In de situatie waarin de polarisator in het vlak van inval ligt (p = 0) en de analysator 
hier loodrecht op staat (a= p + 90°) liggen de top en het dal van de parabolen in (3 = 0, 
zie figuur 4.12. Indien de standen van de polarisator en de analysator afwijken van oo 
respectievelijk 90° liggen de top en het dal van de parabolen niet meer onder elkaar. 

In de praktijk wordt de volgende procedure gevolgd om het vlak van inval te bepalen: 

1). De ligging van het vlak van inval ruwweg benaderd door een reflectie op Si. Hiervan 
is bekend dat de parallelle polarisatiecomponent vrijwel geheel weggenomen wordt 
onder een hoek van inval die ongeveer gelijk is aan de Brewsterhoek van Si. In 
vacuüm is deze hoek gelijk aan 75.5°. De (aflees)standen (beginstanden) van de 
polarisator en analysator worden respectievelijk p1 en a1 genoemd en nemen aan dat 
PI - (ai - 90°) = a1 

2). Bij een gelijke hoekverdraaiing {3 van de polarisator en de analysator worden (A~ + 
BniA5 en (A~+ B~)IA5 gemeten. Vervolgens wordt alleen de polarisator over een 
kleine hoek da verdraaid. De nieuwe beginstand van de polarisator is p2 en p2 -

(a1 - 90°) = a 2 . Tenslotte worden (A~+ BniA5 en (A~+ B~)IA5 wederom gemeten 
bij een gelijke hoekverdraaiing. Dit geeft de bovengenoemde kwadratische verbanden 
weer, afgebeeld in figuur 4.13a respectievelijk 4.13b. De toppen t 1 en t 2 en de dalen 
d1 en d2 worden bepaald met behulp van een fit. 

3). Er bestaat een lineair verband tussen de hoek a en de polarisatorhoek waarbij (A~+ 
Bn I A5 een maximum heeft en tussen de hoek a en de polarisator hoek waar bij (A~ + 
B~) I A5 een minimum heeft, zie figuur 4.13c. In het snijpunt S van de twee rechten 
vallen de top en het dal samen. Aan de hand van deze figuur kunnen de correcte 
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Figuur 4.13: Gemeten kwadratische verbanden tussen (A~+Bl)IA5 en (A~+Bi)IA5, nodig 
voor de bepaling van het vlak van inval. Figuur c} wordt gebruikt voor de berekening van 
Pca.I en acal . 

(afiees)standen voor de polarisator, Pca.l, en de analysator, aca1, berekend worden: 

Pcal (4.8) 

Voor de polarisatorstand Pcal ligt de polarisator in het vlak van inval en voor de 
analysatorstand acal staat de analysator hier loodrecht op. 

4. Ter controle worden (A~ + Bl) I A5 en (A~+ Bi) I A5 nogmaals gemeten bij een gelijke 
hoekverdraaiing van de polarisator en de analysator bij de berekende standen Pcal en 
acal· Het resultaat is afgebeeld in figuur 4.13d. De top en het dal van de parabolen 
vallen nu samen. 

In deze vlak van inval bepaling is gekozen voor a 2 - a 1 = 1 o. Met behulp van vergelijkingen 
( 4.8) wordt Pcal berekend op Pcal = 322.20° en acal op acal = 57.91°. De afwijking van 
de onderlinge loodrechte positie van de polarisator en de analysator verschilt 0.04° ten 
opzichte van de gevonden loodrechte stand, bepaald door een directe loodrecht-bepaling, 
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afgebeeld in figuur 4.10. Deze afwijking valt eveneens binnen het horizontale gebiedje, 
waarin gezegd kan worden dat de polarisator en analysator loodrecht op elkaar staan, zie 
figuur 4.10. Het vlak van inval kan op 0.03° nauwkeurig bepaald worden en is gebaseerd op 
de nauwkeurigheid waarmee de parabolen bepaald zijn en de instelnauwkeurigheid van de 
polarisator en de analysator. Als deze methode op Si uitgevoerd wordt zijn de gevonden 
parabolen minder scherp (vlakker). De nauwkeurigheid waarmee het vlak van inval bepaald 
kan worden neemt dan af. 

In deze paragraaf worden de polarisator- en analysatorpositie ten opzichte van het vlak 
van inval bepaald door het bepalen van het snijpunt van twee lijnen. Deze lijn worden ieder 
bepaald door slechts twee punten. Het is gebruikelijker om hiervoor meer punten te nemen 
om de nauwkeurigheid te vergroten. De eerste twee vergelijkingen in ( 4.8) zijn dan niet 
meer geldig. Het snijpuntS van beide lijnen wordt dan eerst bepaald door een lijn te fitten 
door de gemeten maxima van (A~+ B1)/A5 en door de gemeten minima (A~+ B~)/A5 en 
vervolgens uit de gevonden functievoorschriften van beide lijnen het snijpunt te bepalen. 
In de praktijk is echter gebleken dat twee punten per lijn voldoende is om de posities van 
de polarisator en de analysator ten opzichte van het vlak van inval goed te kunnen bepalen. 

Indien beide methoden voor de bepaling van het vlak van inval met elkaar worden 
vergeleken, blijkt dat met beide methoden het vlak van inval op Au met dezelfde nauw
keurigheid bepaald kan worden. In de praktijk geniet de methode zonder compensator de 
voorkeur. De roterende compensator kan niet optreden als storende factor (en kan met 
weinig inspanning en zonder problemen weer op de opstelling gemonteerd worden). Tevens 
hoeft bij de methode zonder compensator, het vlak van inval maar één keer bepaald te 
worden en hoeft bij het plaatsen van een nieuw sample alleen een correctie uitgevoerd te 
worden. In eerste instantie kost dit meer tijd ten opzichte van de methode met compen
sator, maar als er meerdere samples gebruikt worden is het uitvoeren van een correctie 
veel sneller dan het uitvoeren van een volledige transmissiecalibratie. Tenslotte zijn de 
benaderingen voor het berekenen van het detectorsignaal minder drastisch en complex en 
eenvoudiger te begrijpen. De realiteit wordt dan minder uit het oog verloren. 

4.5 Calibratie roterende compensator 

Om betrouwbare metingen te verrichten met een roterende compensator ellipsometer is 
het van elementair belang de polariserende eigenschappen Wc en ~c van de compensator 
te kennen. In deze paragraaf worden twee verschillende manieren behandeld om deze 
eigenschappen te kunnen bepalen. 

4.5.1 Ex-situ calibratie 

Een ex-situ calibratie wordt uitgevoerd op een zogenaamde rechtdoor-opstelling (figuur 
4.14). Het voordeel van een ex-situ calibratie is dat het vlak van inval niet bepaald hoeft 
te worden en dus niet kan optreden als extra foutenbron. Het (grote) nadeel van deze 
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----i----1--- -----1---
He-Ne laser À./4-plaatje polarisator roterende analysator detector 

compensator 

Figuur 4.14: Schematische weergave van de rechtdoor-opstelling. 

methode is dat het teken van Xe niet bepaald kan worden. Een ander nadeel is dat de 
ellipsometer voor het uitvoeren van een ex-situ calibratie gedemonteerd moet worden als 
deze zich op de SCEPTER-opstelling bevindt. 

Een ex-situ calibratie wordt uitgevoerd met een polarisatorstand p = oo en een ana
lysatorstand a = 45°. Deze standen zijn niet gedefinieerd ten opzichte van een vlak van 
inval, omdat er hier geen sprake is van een vlak van inval. Deze standen mogen alleen 
gesubstitueerd worden in de Fourier-coëfficiënten (3.10). In principe bepaalt de polarisa
torstand een virtueel vlak van inval, waarin de transmissie-as van de polarisator ligt. De 
analysatorstand ( a=45°) is dan gedefinieerd ten opzichte van het virtuele vlak van inval, 
ofwel ten opzichte van de polarisator. Voor de ellipsometrische hoeken (w, ~)mag (45°, oo) 
gesubstitueerd worden, omdat er geen sample aanwezig is. De Fourier-coëfficiënten (3.10) 
zijn dan te vereenvoudigen tot 

Ao - 1, 
A2 
Ao Xe, 

B2 (4.9) - - Xe, 
Ao 
A4 

0, -
Ao 
B4 1 
- 2(1- Yc)· Ao 

Uit deze vergelijkingen en vergelijkingen (3.13) kunnen de compensator karakteristieken Xe 

en Yc bepaald worden, met als resultaat: 

Xe = 
· /2A2 + 2B2 

±V 2 2 

2Ao 

. /A2 + B2 
1 -2v 4 4 

Yc = Ao 

· 12A*2 + 2B*2 
_ ±V 2 2 

2Ao ' 

. I A*2 + B*2 
- 1-2v 4 4 

Ao 

(4.10) 

De compensator karakteristieken Wc en ~c kunnen nu met behulp van vergelijkingen (3.11) 
bepaald worden uit 

COS~c 
Yc (4.11) 
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Figuur 4.15: Meedraaien van de hoeken cjJ2 en c/J4 . De hoek c/J2 varieert van -4SO tot +4SO, de 
hoek cjJ4 varieert van -22.SO tot +22.SO. Dit komt omdat cjJ2 uit de 2w-componenten bepaald 
wordt en cjJ4 uit de 4w-componenten. De meetpunten van cjJ4 (b) liggen op een lijn en de 
verschillende lijnen lopen evenwijdig, in tegenstelling tot de meetpunten en lijnen in figuur 
a). 

waarin gebruikt gemaakt is van sin 2\ll e = v1 - cos2 we· Het teken van Xe in vergelijking 
( 4.10) is onbekend en bepaald of We groter of kleiner dan 45° is. Voor het teken van Xe 

te bepalen, moet de hoek c, die de snelle as van de compensator maakt met het vlak van 
inval, bekend zijn (paragraaf 3.3). De hoek c kan bij een ex-situ geval echter niet bepaald 
worden, omdat er geen vlak van inval gedefinieerd is. Dit is de reden dat het teken van Xe 

kan bij een ex-situ calibratie niet bepaald worden. In de praktijk moet het teken van Xe 

bij een ex-situ calibratie gekozen worden. Uit de eerste vergelijking van ( 4.11) volgt dan 
dat het alleen mogelijk is I W e - 45° I te bepalen. (In de volgende paragraaf zal blijken dat 
het teken van Xe bij een in-situ calibratie wel kan worden bepaald, omdat hier wel een vlak 
van inval is gedefinieerd.) 

Bij een ex-situ calibratie wordt de hoek cjJ = c - p bepaald. Dit is de hoek die de 
snelle as van de compensator maakt met de transmissie-as van de polarisator, ofwel met 
het virtuele vlak van inval. De hoek cjJ kan op twee verschillende manieren worden bepaald, 
namelijk uit de gemeten 2w-componenten of uit de gemeten 4w-componenten, met behulp 
van vergelijkingen (3.13): 

tan4cjJ4 = 

A*- B* 2 2 

A2 + B2' 
A* 4 

Bf 

( 4.12) 

Om deze hoeken van elkaar te onderscheiden worden deze cjJ2 respectievelijk cjJ4 genoemd. 
Het gedrag van de hoeken cjJ2 en c/J4 wordt bestudeerd door de polarisator en de analysator 
een aantal malen te verdraaien over eenzelfde hoek en te kijken of de bepaalde hoeken cjJ2 
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Figuur 4.16: Resultaten van een ex-situ calibratie. Om de 30 seconden zijn de gemiddelde 
waarde van \l1 c en .Ó.c bepaald. De gemiddelde waarden zijn bepaald uit 33 metingen, hetgeen 
overeen komt met 1 seconde meten. Het teken van Xe is negatief gekozen. 

en </>4 netjes meedraaien. De verandering van de hoek </> moet steeds gelijk zijn aan de 
de verdraaiing van de polarisator. Het resultaat van deze meting is weergegeven in figuur 
4.15. Het is duidelijk te zien dat de meetpunten van </>4 op rechte lijnen liggen (en dus 
netjes meedraaien), terwijl die van </>2 minder mooi op een rechte lijn liggen. De oorzaak 
hiervan is dat de gemeten Fourier-coëfficënten A; en B2 veel kleiner zijn dan de gemeten 
Fourier-coëfficiënten A4 en B4 (figuur 4.4), waardoor de onzekerheden in </>2 veel groter 
zijn dan in </>4 . Het is dus beter om voor de hoek </> de hoek </>4 te nemen. Verder wordt 
verwacht dat </>2 gelijk is aan </>4 indien er geen vertraging in het detectiesysteem aanwezig 
is. Dit is niet het geval. Een mogelijke oorzaak zijn storingen die ontstaan door reflecties 
en interferentie in de compensator. 

In figuur 4.16 is het resultaat van een ex-situ eaUbratie weergegeven. Het teken van Xe is 
negatief genomen. Op tijdstip t=O wordt de ellipsometer ingeschakeld. De opstart-effecten 
van de ellipsometer zijn duidelijk zichtbaar. De ellipsometer heeft ongeveer 85 minuten 

Tabel 4.1: Resultaten van ex-situ calibmties met bijbehorende standaarddeviatie a gedu
rende een aantal verschillende perioden. De metingen zijn uitgevoerd nadat de ellipsometer 
gestabiliseerd is. Het teken van Xe is steeds negatief gekozen . 

Wc± CJwc .Ó.c ± (J boe 

~ 60 minuten 45.075±0.001 90.76±0.01 
1 dag 45.076±0.003 90.76±0.03 
meerdere dagen 45.074±0.006 90.78±0.05 
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Figuur 4.17: Invloed van plotselinge temperatuurveranderingen. De ventilator wordt op 
t=60 minuten ingeschakeld, waardoor ~c ongeveer met O.ff toeneemt. 

om te stabiliseren. Dit kan toegeschreven worden aan het stabiliseren van de Ne-He laser 
en het opwarmen van de roterende compensator (figuur 4.2). Vervolgens is gekeken naar 
de stabiliteit gedurende een aantal verschillende perioden, onder normale omstandigheden. 
De resultaten zijn weergegeven in tabel 4.1. De gemeten waarden reproduceren goed en 
zijn stabiel. 

Tenslotte is de invloed van plotselinge temperatuurveranderingen op de compensator 
onderzocht door een ventilator op de compensator te richten. In figuur 4.17 is duidelijk te 
zien dat een plotselinge temperatuurverandering geen invloed heeft op Wc maar wel op ~c· 
Dit betekent dat het belangrijk is dat tijdens ellipsometrische metingen, de ellipsometer in 
een ruimte geplaatst moet worden waar de temperatuur constant blijft. 

4.5.2 In-situ calibratie 

Een andere manier om de karakteristieken van de compensator te bepalen is een zoge
naamde in-situ calibratie. Een in-situ calibratie wordt uitgevoerd met de opstelling waar
mee ook de ellipsometrische hoeken W en ~ gemeten worden ( ellipsometer) en is al afgebeeld 
in figuur 4.1. Het voordeel van een in-situ calibratie is dat er niets gedemonteerd hoeft te 
worden om de compensator karakteristieken te bepalen. Nadelen van deze methode zijn 
dat het vlak van inval bekend moet zijn, dat tevens als extra foutenbron kan optreden. 

Een in-situ calibratie wordt uitgevoerd met een polarisatorhoek p = 45° en een analy-
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satorhoek a= 90°. Voor de Fourier-coëfficiënten (3.10) geldt dan 

Ao - 1 + cos2W, 

A2 
Ao - -Xe, 

B2 - - Xe, (4.13) Ao 
A4 

0, 
Ao 

-

B4 1 
- - -2(1- Ye)· Ao 

De karakteristieken 'IJ! e en D..e worden bepaald uit de bovenstaande vergelijkingen ( 4.13) 
en vergelijkingen (3.13). Hieruit blijkt dat vergelijkingen (4.10) en (4.11) ook geldig zijn 
voor de bepaling van 'IJ! e en D..e bij een in-situ calibratie. Merk op dat door de keuze van 
p = 45° en a = 90°, de bepaling van de compensator karakteristieken volledig onafhankelijk 
is van de eigenschappen van het gebruikte sample. Voor de hoek c, die de snelle as van de 
compensator maakt met het vlak van inval, gelden iets andere relaties dan bij een ex-situ 
calibratie (waar </>bepaald wordt): 

tan2c2 -

tan4c4 = 

A*+B* 2 2 

A* B*' 2- 2 

A* 4 

Bf 

(4.14) 

Om de hoeken van elkaar te onderscheiden is c2 de hoek die bepaald wordt uit de 2w
componenten en c4 de hoek die uit de 4w-componenten wordt bepaald. In de praktijk 
wordt alleen gebruik gemaakt van c4, omdat de onzekerheid in de bepaling van deze hoek 
veel kleiner is dan die van c2 (paragraaf 4.5.1). 

In tegenstelling tot een ex-situ calibratie, kan het teken van Xe bij een in-situ calibratie 
wel bepaald worden. Dit is mogelijk door te kijken naar de tekens van de gemeten 2w
componenten, waarvoor de onderstaande relaties gelden voor p = 45° en a= 90°: 

A* 2 

B* 2 

Xe(1 +cos 2'1l!)(- cos 2c4 +sin 2c4), 

Xe(1 +cos 2'1l!)( cos 2c4 +sin 2c4). 
(4.15) 

Omdat de tekens van A2 en B~ en de hoek c4 bekend zijn (uit de metingen) kan uit 
vergelijking (4.15) het teken van Xe bepaald worden. Dit levert geen extra problemen op 
omdat 1 +cos 2W ~ 0. Welke van de twee vergelijkingen de voorkeur krijgt, is afhankelijk 
van de waarden van cos 2c4 en sin 2c4. Als deze waarden bijvoorbeeld ongeveer even groot 
zijn, moet de tweede vergelijking gebruikt worden, omdat de eerste vergelijking leidt tot 
een factor ongeveer gelijk aan nul. De kans op het bepalen van het verkeerde teken van 
Xe is dan veel groter. Tenslotte wordt opgemerkt dat als de compensator uit zijn houder 



50 

45.11 

45.10 

~ 45.09 
"0 
E 
.2! 
~ 45.08 

45.07 

45.11 

45.10 

~ 45.09 
"0 
E 
.2! 
~ 45.08 

45.07 

25 

25 

50 75 

t (minuten) 

50 75 

t (minuten) 

125 

100 125 

90.86 

90.84 

90.82 

'2 
90.80 Cl) 

"0 
E 
.2! 90.78 
<lu 

90.76 

90.74 

90.72 
0 

90.86 

90.84 

90.82 

'2 
Cl) 90.80 "0 
E 
.2! 90.78 
<lu 

90.76 

90.74 

90.72 
0 

25 

25 

Au 

50 75 
t (minuten) 

Si 

50 75 

t (minuten) 

Hoofdstuk 4 

100 125 

100 125 

Figuur 4.18: In-situ calibmtie op Au en Si. Om de 30 seconden zijn de gemiddelde waarde 
van We en ~e bepaald. De gemiddelde waarden zijn bepaald uit 33 metingen, hetgeen 
overeen komt met 1 seconde meten. 

genomen wordt, bijvoorbeeld om hem schoon te maken, het mogelijk is dat het teken van Xe 

verandert. De belangrijkste reden hiervoor is de onzekerheid van ± 90° in de bepaling van c4 . 

Dit komt omdat in de tweede vergelijking van (4.14) 4c4 bepaald wordt, waaruit volgt dat 
4(c4 ±90°) = 4c4 ±360o = 4c4 . De hoek c4 is dus de hoek die de snelle of langzame as van de 
compensator maakt met de polarisator. Wordt de hoek c4 in vergelijkingen (4.15) vervangen 
door c4 ± 90° dan leidt dit tot een min-teken, want 2(c4 ± 90°) = 2c4 ± 180°, waardoor 
de cosinus en de sinus van deze hoek een min-teken introduceren. Een andere verklaring 
hiervoor kan het verschil in spanning (stress) op de compensator door de houder zijn. Om 
deze redenen is beter het teken van Xe opnieuw te bepalen na een schoonmaakbeurt (of na 
een andere handeling betreffende de compensator). 

In figuur 4.18 zijn de resultaten van een in-situ calibratie weergegeven, waarbij gebruik 
gemaakt is van een Au- en een Si-sample. Op t=O wordt de ellipsometer ingeschakeld. Ook 
hier is een opstarteffect te zien en duurt het eveneens ongeveer 85 minuten voordat de el
lipsometer gestabiliseerd is. In tabel 4.2 zijn de resultaten weergegeven van het controleren 
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Tabel 4.2: Resultaten van in-situ calibmties op Au en Si met bijbehorende standaard
afwijking a gedurende een aantal verschillende perioden. De metingen zijn uitgevoerd nadat 
de ellipsometer gestabiliseerd is. Het afwijkend gedrag in Wc is niet meegenomen bij de 
bepaling van de gemiddelden en standaarddeviaties, omdat dit gedrag abnormaal is en niet 
reproduceerbaar is. 

Wc,Au ± CJI{Ic Au b.c,Au ± (J Ac Au Wc Si ± a 1{1 s · ' c • boe si± CJA s· ' c • 
:::;; 60 minuten 45.07 4±0.002 90.75±0.01 45.07 4±0.001 90.76±0.01 
1 dag 45.075±0.004 90.76±0.02 45.073±0.005 90.75±0.02 
meerdere dagen 45.075±0.007 90.78±0.05 45.073±0.008 90.74±0.04 

van de stabiliteit van de ellipsometer. Deze resultaten zijn in goede overeenstemming met 
de stabiliteitsmetingen van een ex-situ calibratie. (Dit is ook de reden dat het teken van 
Xe in de vorige paragraaf negatief is gekozen, omdat uit de in-situ calibraties is gebleken 
dat het teken van Xe inderdaad negatief is. Gedurende de periode dat de in- en ex-situ 
calibraties uitgevoerd zijn is de compensator niet schoongemaakt, of is er een handeling 
verricht die de compensator heeft kunnen beïnvloeden. Hieruit wordt geconcludeerd dat 
het teken van Xe tijdens de ex-situ calibraties hetzelfde is als bij de in-situ calibraties.) 
Tevens is te zien dat de resultaten van de in-situ calibraties op Au en Si hetzelfde zijn (na 
stabilisatie van de ellipsometer). Dit bevestigt dat een in-situ calibratie onafhankelijk is 
van het gebruikte sample. 

Tijdens het testen van de stabiliteit van de ellipsometer op de testopstelling is enkele 
keren afwijkend gedrag van de ellipsometer waargenomen. Dit is afgebeeld in figuur 4.19. 
De spreiding (awc=0.02) in Wc is 10 maal zo groot dan gewoonlijk. De boe vertoont geen 
afwijkend gedrag: b.c±aAc=90.75±0.01. Om te kunnen onderzoeken of dit gedrag veroor
zaakt wordt door trillingen van de elektromotor van de roterende compensator, zijn alle 
onderdelen van de ellipsometer los (zonder direct contact via de rails) van elkaar opgesteld 
en is opnieuw een in-situ calibratie uitgevoerd. De grote spreiding in Wc bleek nog steeds 
aanwezig te zijn. Een verklaring hiervoor is niet gevonden. 

In de praktijk zal alleen gebruik worden gemaakt van in-situ calibraties, omdat het 
teken van Xe hierbij bepaald kan worden. Tevens moet na een eventuele ex-situ calibratie 
de laser opnieuw worden uitgelijnd en het vlak van inval opnieuw moet worden bepaald, 
om een ellipsometrische meting te kunnen uitvoeren. Dit is een tijdrovend proces, terwijl 
in-situ calibraties tot dezelfde resultaten leiden als ex-situ calibraties. Indien er een tweede 
laser beschikbaar is kunnen ex-situ calibraties wel eenvoudig uitgevoerd worden. 

4.6 Proefmetingen 

Om te kunnen controleren of de ellipsometer naar behoren werkt, zijn van een aantal 
samples, waarvan de optische eigenschappen bekend zijn, de ellipsometrische hoeken W en 
.6. gemeten. De metingen zijn uitgevoerd met behulp van de opstelling, afgebeeld in figuur 
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Figuur 4.19: Afwijkend gedrag van de ellipsometer. Om de 30 seconden is een meting 
uitgevoerd. Elk meetpunt is het gemiddelde van 33 omwentelingen van de compensator. De 
waarden van '111 c en ~c zijn hetzelfde voor A u en Si, na stabilisatie van de ellipsometer. 
Dit toont aan dat een in-situ calibmtie onafhankelijk is van het sample. 

4.1. De hoek van inval is ongeveer gelijk aan 7 4°. 
Eerst is een meting uitgevoerd op een Au-sample, met als resultaat ('111 ± O'>V, ~ ±O"t:.) = 

(43.41° ± 0.01°, 87.90° ± 0.02°). Het resultaat is het gemiddelde van 100 metingen. De 
literatuurwaarden van Au bij een hoek van inval van 74° zijn ('111,~) = (43.48°,88.21°). 
In tabel 4.3 is de berekende complexe brekingsindex van Au en Si weergegeven voor de 
gemeten '111 en~ voor verschillende hoeken van inval rond 74°. De literatuurwaarde van de 
complexe brekingsindex van Au is ii=0.18-3.10 [12]. De resultaten van de metingen zijn in 
vrij goede overeenstemming met de metingen indien aangenomen wordt dat de hoek van 
inval 7 4.1 o bedraagt. Bij deze hoek is de berekende k vrijwel gelijk aan de literatuurwaarde, 
de berekende n wijkt 0.01 af. 

Vervolgens is het Au-sample verwijderd uit de samplehouder en vervangen door een Si-

Tabel 4.3: Berekening van het reële deel (n) en het complexe deel (k) van de brekingsindex 
van Au met '111=43.41° en ~=87. 9(? en voor Si m et '111=3.18(? en Cl=152. 74° . 

hoek van inval nA u kA u nsi ksi 
73.8° 0.186 -3.034 3.770 -0.180 
73.9° 0.187 -3.057 3.793 -0.181 
74.0° 0.188 -3.081 3.818 -0.183 
74.1° 0.189 -3.105 3.844 -0.184 
74.2° 0.190 -3.129 3.870 -0.185 
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Figuur 4.20: Resultaten van de metingen van \ll en !:i ten gevolge van een spontaan aan
groeiende Si02-laag. De hoek van inval wordt bepaald aan de hand van de meting op t=O 
(a) en bedraagt 73. ~. In figuur b is de meting geheel afgebeeld. De metingen komen inder
daad goed overeen met de simulatiecurve voor een hoek van inval van 73. ~. De curven zijn 
berekend met behulp van ellsim.exe, waar voor Si een brekingsindex 3. 86-jO. 022 gebruikt 
is en voor Si02 1.462 {Si02 is transparant). 

sample. Door het verwisselen van de samples is de hoek van inval enigszins veranderd, maar 
is nog steeds ongeveer 74°. Het resultaat van het gemiddelde van 100 (\ll, l::i)-metingen is 
(W±0"111 , l::i±O"Ll) = (3.180°±0.004°, 152.74°±0.01°). De literatuurwaarde van de complexe 
brekinsindex van Si is n = 3.86- 0.022 [12]. De berekende reële brekingsindex van Si is 
in goede overeenstemming voor een hoek van inval die iets kleiner is dan 7 4.2°, maar 
het complexe deel is een ongeveer orde te hoog. Een mogelijke verklaring hiervoor is de 
aanwezigheid van een dunne Si02-film op het Si-oppervlak. 

Om de invloed van een Si02-film op een Si te bestuderen is het Si-sample eerst in een 
geconcentreerde HF -oplossing geplaatst. De oxidefilm wordt hierdoor van het Si-oppervlak 
verwijderd. Het sample wordt daarna direct teruggeplaatst "onder" de ellipsometer. Van
wege de zuurstof in de lucht zal de oxidelaag binnen een dag spontaan zijn aangegroeid. 
Gedurende 24 uur na de HF-dip zijn om de 15 minuten de \ll en de !:i van het Si-sample 
bepaald. De resultaten van de metingen zijn weergegeven in figuur 4.20. Om een uitspraak 
te kunnen doen over de dikte van de film is het in eerste instantie van belang de hoek van 
inval te weten, waarbij de meting is uitgevoerd. De hoek van inval wordt bepaald met 
behulp van figuur 4.20a. In deze figuur zijn een aantal simulaties afgebeeld van een groei
ende Si02-film, die zich op een Si-substraat bevindt. De simulaties zijn uitgevoerd voor 
verschillende hoeken van inval rond 7 4°. De \ll-l::i-meting, uitgevoerd op t=O, is eveneens 
in de figuur weergegeven. Aan de hand van het afgebeelde raster kunnen de hoek van inval 
en de dikte van de oxidelaag op t=O (vlak na de HF-dip) bepaald worden. De dikte van de 
Si02-laag bedraagt dan 1.4 nm, bij een hoek van inval van 73.8° (door het terugplaatsen 
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van het Si-sample is de hoek van inval wederom een beetje veranderd). In figuur 4.20b 
is de meting geheel afgebeeld evenals een simulatie van een groeiende Si02-film op een 
Si-oppervlak, bij een hoek van 73.8°. De metingen komen goed overeen met de simulatie 
bij een hoek van 73.8°. Na 24 uur is de Si02-film aangegroeid tot een laag met een dikte 
van 3.0 nm. 

Maar aan het begin van de meting, vlak na de HF-dip, is de dikte van de laag volgens de 
berekeningen 1.4 nm, terwijl er feitelijk nog geen oxidelaag aanwezig is. Een verklaring voor 
de gemeten \11 en ~ vlak na de HF-dip is de oppervlakteruwheid van Si. Het Si-sample 
met deze ruwe toplaag is op te vatten als een Si-substraat met een perfect oppervlak, 
waarop zich een film met een (kleinere) effectieve complexe brekingsindex bevindt, zie 
paragraaf 2.6. Indien de volumefracties van Si en het vacuüm gelijk genomen worden 
aan 0.5 kan met vergelijking (2.26) de effectieve brekingsindex van de toplaag berekend 
worden: iieff = 2.316 - j0.010. Met behulp van ellsim.exe wordt bij een hoek van inval 
van 73.8° een dikte van 1.5 nm gevonden voor de ruwe toplaag, corresponderend met 
(\11, ~)=(3.658,163.244). Deze waarden van \11 en~ komen goed overeen met de gemeten 
waarden op t=O: (\11, ~)gem=(3.671 °,162.52°). 

Bovenstaande verklaringen laten zijn dat er een dubbelzinnigheid in de interpretatie 
van de gemeten \11 en ~ zijn. Aan de ene kant kan de meting verklaard worden door een 
Si02-laag en aan de andere kant door ruwheid van het Si-oppervlak. Deze twee fenomen 
kunnen niet ondubbelzinnig van elkaar gescheiden worden door een meting bij één golf
lengte en één hoek van inval [13]. In dit verslag wordt echter steeds gebruik gemaakt van 
ellipsometrische metingen bij één golflengte en één hoek van inval. Hierbij dient rekening 
gehouden te worden bij de interpretatie van ellipsometrische metingen op Si. 

4. 7 Foutenanalyse 

Bij in-situ calibraties en ellipsometrische metingen is het van essentieel belang te weten 
waar het vlak van inval ligt, omdat de polarisatorstand, de analysatorstand en de hoek c 
allen gedefinieerd zijn ten opzicht van dit vlak. De polarisator- en analysatorstand worden 
rechtstreeks (met de hand) ingesteld, terwijl de hoek c via een meting wordt bepaald. 
Omdat de polarisator- en analysatorstand de grootste foutenbronnen zijn tijdens in-situ 
calibraties of \11-~ metingen, wordt in deze paragraaf de invloed van een kleine afwijking 
van deze standen ten opzichte van het vlak van inval, op de in-situ calibratiewaarden (\11 c 

en ~c) en op de ellipsometrische hoeken (\11 en~) besproken. De nauwkeurigheid waarmee 
de hoek c hangt eveneens af van de stand van de polarisator en de analysator. 

4. 7.1 In-situ calibraties 

In figuur 4.21 is de invloed van een kleine afwijking b ten opzichte van de ideale standen 
p=45° en a=90° op \11 c en ~c weergegeven op een in-situ calibratie weergegeven. De 
afwijking van de ideale standen is voor de polarisator en de analysator gelijk genomen: 



Ijking van ellipsometer 

47.5 

47.0 

ê 
~ 46.5 
e! 

.!:!! 
5 46.0 
~ 

45.5 

a) 1i (graden) 

55 

95 

94 

93 

î 92 
"0 

§ 91 

e. 90 
<Ï 

89 

88 

87 

b) 1i (graden) 

Figuur 4.21: Berekening van het gedrag van \11 e,m en ~e,m, zoals gemeten wordt voor een 
afwijking 8 ten opzichte van de ideale instelstanden p=4SO en a=9(J'. Voor 8 =(/' worden 
natuurlijk de intrinsieke waarden We,i=45.07SO en ~e,i=90. 7ff teruggevonden. 

8p=8a=8. (In de praktijk wordt echter eerst de loodrechte stand bepaald, waarna de 
polarisator 45° verdraaid wordt. Hierbij kan een kleine instelfout optreden. Deze is in 
de orde van 0.01 o en wordt verwaarloosd.) Voor de invloed van alleen de polarisator
of analysatorstand op de bepaling van \11 e en ~e wordt verwezen naar appendix B. De 
berekeningen zijn zowel uitgevoerd voor Au en Si. 

Voor het uitvoeren van de berekening moeten een aantal grootheden bekend zijn, name
lijk Xe, Ye en Ze van de compensator en \11 en ~ van het sample. Voor Xe, Ye en Ze worden de 
intrinsieke (werkelijke) waarden van de compensator genomen. Deze intrinsieke waarden 
worden voortaan Xe,i, Ye,i en Ze,i genoemd. De Xe,i' Ye,i en Ze,i worden bepaald met behulp 
van de intrinsieke karakteristieken \11 e,i en ~e,i· Voor deze intrinsieke karakteristieken zijn 
\11 e = 45.075° en ~e = 90.76° gekozen. (Dit zijn de gemiddelde waarden zoals deze gemeten 
zijn tijdens de ex-situ calibraties, uitgaande van Xe < 0. Deze karakteristieken zijn direct 
bepaald, zonder het vlak van inval te gebruiken.) Voor \11 en ~ zijn de waarden van Au 
(\11,~)= (43.38°,88.21°) en Si (\11,~)=(3.12°,176.81°) genomen. Met deze waarden wor
den de Fourier-coëfficiënten (3.10) opnieuw bepaald. Tenslotte worden nu We,m en ~e,m 
berekend uit de nieuwe Fourier-coëfficiënten, als functie van de afwijking 8. De index m 
geeft de waarde van \11 e en ~e van de compensator aan, zoals die in principe gemeten wordt 
voor een kleine afwijking 8. 

In figuur 4.21a is te zien dat de invloed van een kleine afwijking 8 op \11 e,m veel groter is 
op Au dan op Si. Dit komt door het verschil in waarden van \11 en ~. De afhankelijkheid 
van de term A~ in vergelijking ( 4.10) voor Au is veel groter (voor ó = 1 o een factor 102) 

dan die voor Si, hetgeen resulteert in een grotere gevoeligheid in \11 e,m· Op Si heeft een 
kleine afwijking van de polarisator en de analysator vrijwel geen invloed op de bepaling 
van \11 e· Ter illustratie: een afwijking 8=1 o op Si geeft een verandering van 0.0015° in \11 e,m· 

In appendix B is te zien dat de analysatorstand de grootste invloed heeft op \11 e,m en de 
polarisatorstand heeft een verwaarloosbare invloed. 

In figuur 4.21b is te zien dat de invloed van een kleine afwijking 8 van de polarisator 
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Figuur 4.22: Afhankelijkheid van 'l'm en Dom zoals gemeten voor een kleine afwijking 6 
van de polarisator- en analysatorstand ten opzichte van het vlak van inval. Voor 6 =[J> 

worden natuurlijk de waarden ('11Au,b.Au)=(43.48°,88.21°) en ('l'si,b.si)=(3.12°, 176.81°) 
teruggevonden. 

en de analysator een grote invloed hebben op de b.c,m· Dit geldt zowel in het geval van Au 
als voor Si. De polarisator- en analysatorstand hebben beide invloed op b.c,m· De invloed 
van de polarisator is het grootst, zie appendix B. 

4. 7.2 W-~ Bepalingen 

In figuur 4.22 is de invloed van een kleine afwijking b van de polarisator en de analysator 
op \11 en b. weergeven voor Au en Si. Voor het berekenen van de afhankelijkheid moeten 
wederom de intrinsieke waarden Xc,i, Yc,i en Zc,i van de compensator en de \11 en b. van 
het sample bekend zijn, zie paragraaf 4. 7.1. Aan de hand hiervan worden de Fourier
coëfficiënten (3.10)opnieuw en Xc,m, Yc ,m en Zc,m bepaald als functie van 6. Na de bepaling 
van Xc,m, Yc,m en Zc,m worden de polarisator en de analysator 45° (terug)gedraaid. De 
instelfout die hierbij kan optreden wordt verwaarloosd. De Fourier-coëfficiënten (3.10) 
worden daarna nogmaals bepaald, maar nu met behulp van Xc,m, Yc ,m, Zc,m, '11 en b.. Met 
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deze Fourier-coëfficiënten worden de hulpvariabelen (3.16) berekend en vervolgens met 
behulp van vergelijkingen (3.17) Wm en ~m als functie van een kleine afwijking ó in de 
initiële polarisator- en analysatorstand (de standen bij de in-situ calibratie). De index m 
geeft de waarde vanwen ~ aan zoals die gemeten wordt voor een kleine afwijking ó. Het 
bovenstaand algoritme voor het berekenen van de afhankelijkheden beschrijft feitelijk de 
invloed van een afwijking in de vlak van inval bepaling. Deze afwijking heeft invloed op 
een in-situ calibratie (wc,m en ~c,m), die op zijn beurt weer doorwerkt in de bepaling van 
Wm en ~m· 

Uit de figuren 4.22a en 4.22c blijkt dat Wm linear afhangt van de afwijking ó. De 
afhankelijkheid van ~m vertoont een geheel ander gedrag. Voor een afwijking kleiner dan 
1 o op Au is de invloed relatief klein. Voor Si heeft een afwijking ó > 0° nauwelijks invloed 
op ~. Indien ó < 0° is de afhankelijkheid echter erg groot. Voor de afhankelijkheid van 
alleen de polarisator of de analysator op Wm en ~m wordt verwezen naar appendix B. 

4.8 Conclusies 

De resultaten die behaald zijn met de proefopstelling zijn zeer plausibel. De ellipsometer 
heeft na inschakeling ongeveer 85 minuten nodig om te stabiliseren en het vlak van inval kan 
op Au 0.03° nauwkeurig bepaald worden. De compensator karakteristieken kunnen het best 
bepaald worden met een in-situ calibratie, omdat hiermee ook het teken van Xe bepaald kan 
worden. De compensator karakteristieken wc en ~c bedragen 45.075° respectievelijk 90.76° . 
Uitgaande van de proefmeting op Au heeft de ellipsometer een nauwkeurigheid van 0.02° 
in w en 0.04° in ~ (Hier is als maat voor de onzekerheid twee maal de standaarddeviatie 
gebruikt [14].) De ellipsometer is nu klaar om op de SCEPTER-opstelling gebouwd te 
worden. 
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De SCEPTER-opstelling 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de vernieuwde SCEPTER-opstelling besproken. Deze opstelling is 
tijdens de afstudeerperiode verbouwd, zodat de ellipsometer met een roterende compensa
tor kon worden gemonteerd. Hiertoe is de centrale flens (figuur 1.2) van de SCEPTER
opstelling vervangen. Tevens is een samplewisselaar aan de opstelling toegevoegd, zodat de 
te onderzoeken samples snel verwisseld kunnen worden. In paragraaf 5.2 worden kort de 
belangrijkste onderdelen van de SCEPTER-opstelling besproken. In de volgende paragraaf 
wordt de invloed van de vensters, waardoor de laserbundel het hoofdvacuümvat binnen
komt en verlaat, besproken. In paragraaf 5.4 komen de vlak van inval bepalingen en in-situ 
calibraties op de SCEPTER-opstelling aan de orde. Tenslotte wordt in paragraaf 5.5 de 
temperatuurcalibratie en de invloed van het opstoken van het sample en de besproken. 

5.2 De vernieuwde SCEPTER-opstelling 

De SCEPTER-opstelling heeft tot doel om quantitatieve informatie te verkrijgen over 
de elementaire processen achter plasma-etsen. Dit heeft geleid tot het ontwerp van een 
opstelling, schematisch weergegeven in figuur 5.1. De Ar+- en de XeF2-bundel zijn goed 
gedefinieerde deeltjesbundels en kunnen onafhankelijk van elkaar op het sample gericht 
worden. De reacties die plaatsvinden op het oppervlak van het sample, worden (indirect) 
bijgehouden door middel detectie van gedesorbeerde reactieproducten. Hiervoor wordt 
gebruikt gemaakt van een quadrupooi massaspectrometer (QMS). De experimenten vinden 
plaats in een ultrahoogvacuüm (UHV), waarin een druk heerst in de orde van 10-6 mbar. 

De relevante onderdelen van de SCEPTER-opstelling worden hieronder kort besproken. 
Voor gedetailleerde informatie wordt verwezen naar [1]. 

Samplehouder Tijdens de metingen bevindt het sample zich in een koperen samplehou
der, afgebeeld in figuur 5.2. Deze samplehouder is thermisch en elektrisch geïsoleerd. 
De temperatuur van het sample kan verhoogd worden door de koperen samplehouder 
op te stoken. In de opstelling zijn twee samplehouders aanwezig, zie figuur 5.2a. Het 
sample wordt aan de linkerkant ingebracht met behulp van een inbrengstang. Ver
volgens wordt het sample 180° geroteerd met behulp van een rotatie-as. Het sample 
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Figuur 5.1: Schematische weergave van het SCEPTER-experiment. De Ar+ -bundel en de 
detector richting liggen in het horizontale vlak. De richting van de XeF2-bundel is verticaal 
3SO gekanteld ten opzichte van de ionenbundel. De gestippelde cirkel op het sample duidt 
het CDG (Centraal Detectie Gebied} aan. Het CDG is zichtbaar voor de detector. De 
hoeken () en qy zijn sferische coördinaten. 

is nu goed gepositioneerd ten opzichte van de Ar+-bundel en de XeF2-bundel en re
flecteert de laserbundel zodanig op het sample dat de laserbundel via de onderkant 
weer naar buiten komt, zie figuur 5.2a. 

Centrale flens Om de ellipsometer op de SCEPTER-opstelling te kunnen monteren is de 
flens tussen het hoofdvacuümvat en het verbindingsstuk tussen het hoofdvacuümvat 
en de QMS vervangen. De flens is zo ontworpen dat de hoek van inval van de 
laserbundel van de ellipsometer op het sample (ongeveer) 74° bedraagt. De flens is 
afgebeeld in figuur 5.3. De openingen van het ionenkanon en de XeF 2-bron bevinden 
zich aan de binnenkant van de flens. In het midden van de flens bevindt zich een 
kleine ronde opening, waardoor de reactieproducten en XeF 2 naar de QMS gaan. 
Achter de flens bevindt zich een klep, die de QMS van het hoofdvacuümvat, waarin 
de reacties plaatsvinden, scheidt. 

Samplewisselaar Om een sample snel te kunnen verwisselen wordt gebruik gemaakt van 
een samplewisselaar. Het verwisselen van een sample kan nu in ongeveer één minuut 
plaatsvinden. Met de oude samplehouder duurde dit ongeveer zes uren. Een ander 
groot voordeel is dat er een voorraad samples (6 stuks) aangelegd kan worden. De 
samplevoorraad bevindt zich een een aparte vacuümruimte, die laadloek genoemd 
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Figuur 5.2: Voor- (a) en bovenaanzicht {b} van de flens waarop de samplehouder en het 
rotatiesysteem gemonteerd zijn. De de dunne witte stippellijn geeft de richting van de 
inkomende en gereflecteerde laserbundel weer. De dikke witte stippellijn geeft de richting 
van de gedesorbeerde reactieproducten aan, die worden gedetecteerd door de QMS. 1: Si
sample gemonteerd op vergulde stalen houder, 2: koperen samplehouder, 3: thermische en 
elektrische isolatie van boriumnitride, 4: poorten waar de laserbundel doorheen gaat, 5: 
nikkel referentieplaatje, 6: rotatie-as, 7: opening naar de massaspectrometer. 

wordt. De loadlock is verbonden met het hoofdvacuümvat. Tussen de loadlock en 
het hoofdvacuümvat bevindt zich een klep die de twee ruimten van elkaar scheidt. 
Vanwege deze klep hoeft het hoofdvacuümvat in principe nooit meer belucht (en 
afgepompt) te worden. Als alle samples van de samplevoorraad gebruikt zijn, wordt 
de klep tussen loadlock en hoofdvacuümvat gesloten en kan, na beluchting van de 
loadlock, een nieuwe samplevoorraad aangelegd worden. Tijdens de metingen is de 
klep tussen de loadlock en het hoofdvacuümvat gesloten, zodat het XeF 2-gas (of 
andere ongewenste stoffen) de ongebruikte samples niet kan aantasten. 
De samplewisselaar is afgebeeld in figuur 5.4. De samples kunnen met behulp van 
een stang uit de samplevoorraad in de loadlock gehaald worden en worden geplaatst 
in de koperen samplehouder (figuur 5.2). Tevens kunnen de gebruikte samples uit de 
koperen samplehouder weer worden teruggeplaatst in de samplevoorraad. 

Ionenkanon Het gebruikte ionenkanon is een Kratos WG537 Macrobeam ionenkanon. 
Dit kanon produceert Ar+-ionen met een energie variërend van 0.2 tot 2.4 keV met 
een flux tot 0.1 ML/s. De eenheid ML (monolaag) wordt gedefinieerd als de opper
vlaktedichtheid van het te onderzoeken sample. Voor Si(100) komt 1 ML overeen 
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a) b) 

Figuur 5.3: Binnen- (a) en buitenkant {b) van de nieuwe flens waarop de ellipsometer op 
gemonteerd wordt. De richting van de laserbundel wordt door de witte pijlen weergegeven. 
1: opening XeF2-bron, 2: ionenkanon, 3: opening voor reactieproducten en XeF2 loodrecht 
op sample-oppervlak, 4: poorten voor laserbundel, 5: aansluitingen voor elektronenkanon. 

met 6.86·1018m-2. De ionenbundel kan beschreven worden door een Gaussische bun
del met een FWHM van 5 mm. Dit betekent dat een samplestroom van 1.0 J-LA 
correspondeert met een ionenflux van 1.1·10-2 ML/s. De ionenbundel kan aan- en 
uitgeschakeld worden door de versnelspanning aan en uit te schakelen. De ionen kun
nen met behulp van een twee horizontaal en twee verticaal opgestelde defiectorplaten 
afgebogen worden, zodat zij goed op het sample gericht kunnen worden. De druk in 
het hoofdvacuümvat is in de orde van 10-6 mbar als Ar-deeltjes het hoofdvacuümvat 
ingelaten worden. 

XeF2-bron Het doel van de XeF2-bron is het naar het oppervlak leiden van een goed 
gecollimeerde en gekwantificeerde Xe2- bundel. Het kwantificeren van de XeF-bundel 
wordt bereikt door een capillair te gebruiken als een vaste stromingsweerstand, terwijl 
een multi-channel array zorgt voor een sterk gepiekte deeltjesstroom. 
Het eerste deel van het gasdoseersysteem is een temperatuur gecontroleerd vat, waarin 
de XeF2-kristallen zich bevinden. Een Peltier-thermoëlectrisch element kan het vat 
afkoelen tot 0 oe. Vanuit dit vat stroomt de XeF 2-damp door een capillair (lengte: 
10 mm, diameter: 0.17 mm) waarna het de XeF2-bron met het multi-channel array 
bereikt. De sterke temperatuurafhankelijkheid van de dampdruk en de kwadratische 
afhankelijkheid van de gasstroom door het capillair ten gevolge van een drukverschil, 
leidt tot een groot dynamisch bereik in de in te stellen gasstroom: van 0.06 ML/s 
bij oo tot 3.6 ML/s bij 25 oe. Indien de XeF2-bron ingeschakeld is, is de druk in het 
hoofdvacuümvat eveneens in de orde van w-6 mbar. 

QMS De massaspectrometer van de SCEPTER-opstelling is een quadrupooi massaspec
trometer (QMS) . De QMS wordt gebruikt om de reactieproducten, onder andere SiF2 
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a) b) 

Figuur 5.4: Laadloek met samplewisselaar. In de laadloek kunnen 6 samples geplaatst 
worden. Het onderste sample is meestal een Au-sample dat niet verwisseld wordt. Hiermee 
kan, indien nodig, het vlak van inval opnieuw bepaald worden. 1: stang om samples in te 
brengen en te verwisselen (a), 2: laadloek met samplevoorraad in vacuümvat (b). 

en SiF 4 die van het sample-oppervlak desorberen, en het niet-gereageerde XeF 2 te 
detecteren. Voordat de moleculen gedetecteerd kunnen worden, vindt eerst ionisatie 
van de moleculen plaats met behulp van een ionizer. De geïoniseerde moleculen wor
den vervolgens gedetecteerd in de vorm van XeF+-, XeFt- SiF+- en SiFj-ionen. Het 
gedetecteerde signaal van de reactieproducten is in de orde van kHz. 

5.3 Invloed vensters 

In de ellipsametrie is het erg gevaarlijk om optische elementen (behalve het sample) te 
plaatsen binnen de ellipsometer, dit wil zeggen tussen de polarisator en de analysator. 
Deze optische elementen kunnen, vaak afhankelijk van de omstandigheden, polariserende 
of depolariserende eigenschappen bezitten. De ellipsometrische metingen worden dan on
nauwkeurig of, in het ergste geval, waardeloos. Indien het toch noodzakelijk blijkt te zijn 
om een of ander optisch element te gebruiken, bijvoorbeeld een lens of een spiegel (die 
beide een parasitaire polarisatie kunnen veroorzaken, afhankelijk van de omstandigheden), 
dan moet dit optische element voor de polarisator of na de analysator geplaatst worden. 
De ellipsometrische meting wordt op deze manier niet beïnvloedt door dit optisch element. 

Soms is het niet mogelijk om bepaalde optische elementen buiten de ellipsometer te 
plaatsen. Dit is ook het geval bij de SCEPTER-opstelling. Tijdens het uitvoeren van 
een ellipsometrische meting op een oppervlak in een vacuümkamer is het onvermijdelijk 
om vensters te gebruiken. De vensters moeten daarom zorgvuldig gekozen worden. Deze 
vensters moeten het experimenten zo min mogelijk beïnvloeden. 

Bij de SCEPTER-opstelling wordt gebruik gemaakt van twee vensters van een speciaal 
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a) b) c) 

Figuur 5.5: Gebruikte vensters bij de SCEPTER-opstelling. Op de flens {1) is een dunne 
glazen cilinder gemonteerd {2). Deze cilinder wordt afgesloten door een (rond) plaatje, 
gemaakt van amporf glas {3). Amorf glas is optisch isotroop. Een gedeelte van de analysator 
( 4) is nog net te zien. 

type, afgebeeld in figuur 5.5. Deze vensters zijn zodanig gemaakt dat er geen spanning 
ten gevolgen van inklemming in een flens onstaat. Het plaatje van amorf glas heeft geen 
polariserende eigenschappen en zal daarom het experiment niet beïnvloeden. Om dit te 
verifiëren is gebruikt gemaakt van de rechtdoor-opstelling (figuur 4.14). Eerst is een ex-situ 
calibratie (paragraaf 4.5.1) uitgevoerd. Vervolgens is een venster meteen na de roterende 
compensator geplaatst en is weer een calibratie uitgevoerd. De metingen zijn uitgevoerd 
onder normale omstandigheden, dit wil zeggen bij kamertemperatuur en atmosferische 
druk. De resultaten zijn weergegeven in tabel 5.1. De verschillen tussen de metingen 
zijn minimaal. De eventuele invloed van het venster is kleiner dan de onzekerheid in de 
metingen. Hieruit wordt geconcludeerd dat het gebruikt een venster de ellipsometrische 
metingen niet beïnvloedt. De gemeten Wc en ~c zijn iets hoger dan de calibratiedata in 
paragraaf 4.5.1. De ex-situ calibratie hier is ongeveer 6 weken later uitgevoerd, dan de 
ex-situ calibraties van paragraaf 4.5.1. In die tussentijd is de compensator schoongemaakt 
en dus uit de ellipsometer genomen. Dit kan de compensator beïnvloed hebben. Andere 

Tabel 5.1: Resultaten van een ex-situ calibmtie (dus zonder venster) en een ex-situ cali
bratie, waarbij een venster meteen na de roterende compensator is geplaatst. Elk resultaat 
is het het gemiddelde van 100 metingen. De tijd tussen iedere meting is 1 seconde. De 
metingen zijn uitgevoerd nadat de ellipsometer gestabiliseerd is. 

Wc± awc ~c ± <7nc 
zonder venster 45.083±0.002 90.81±0.01 
met venster 45.081±0.002 90.82±0.02 
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externe factoren, zoals de temperatuur kunnen de compensator ook beïnvloeden {paragraaf 
4.5.1). 

Een andere manier om de invloed van de vensters te kunnen onderzoeken is het uit
voeren van een ellipsometrische meting, met en zonder vensters. Aan de hand van de 
verschillen in de gemeten W en Ll kan de invloed van de twee vensters op een ellipsome
trische meting bestudeerd worden, zodat voor de invloed van de vensters gecorrigeerd kan 
worden. Het bestuderen van de invloed van de vensters op deze wijze is niet uitgevoerd. 

5.4 In-situ calibraties op SCEPTER-opstelling 

Op de SCEPTER-opstelling is het van belang te weten hoe de ellipsometer zich gedraagt 
over een langere periode (enkele maanden). Hierbij is gekeken naar vlak van inval bepa
lingen zonder compensator op Au en naar in-situ calibraties, omdat deze ijkmethode in de 
praktijk de voorkeur geniet {zie paragraaf 4.5). Een vlak van inval bepaling zonder com
pensator hoeft in feite maar één keer uitgevoerd te worden. Ter controle is nogmaals een 
vlak van inval bepaling uitgevoerd op Au. De periode tussen de twee bepalingen bedraagt 
ongeveer 7 weken. Het gebruikte Au-sample bij de SCEPTER-opstelling is feitelijk een Si 
sample waarop een laagje Au is opgedampt, met een dikte van 260 nm. Deze dikte is voor 
de laser met .À=632.8 nm oneindig. Dit wil zeggen dat de reflecties, afkomstig van het Au-Si 
grensvlak volledig geabsorbeerd worden door het Au-laagje. De gereflecteerde laserbundel 
bestaat dus alleen uit de directe reflectie op Au. Het onderliggende Si-substraat heeft dus 
geen invloed op een W-il meting op dit sample. 

In figuur 5.6 zijn de resultaten van twee vlak van inval bepalingen weergegeven. In deze 
figuur is te zien dat de polarisator- en analysatorstanden van elkaar verschillen. Dit komt 
omdat het vlak van inval in beide situaties iets anders gepositioneerd (gekanteld) is, ten 
gevolge van het verwisselen van een sample. Van belang bij de vlak van inval bepalingen 
is de onderlinge loodrechte stand van de polarisator en de analysator. Het verschil tussen 
de afleestand van de polarisator en de analysator, p-a, is in figuur a 264.23° en in figuur 
b 264.19°. Vergelijking van deze twee verschillen met het verschil tussen de polarisator- en 
analysatorstand, bepaald uit een directe loodrecht meting {figuur 4.10), 264.25°, geeft een 
afwijking van -0.02° respectievelijk -0.06°. Uit de directe bepaling van de loodrechte stand 
is gebleken dat de transmissie-assen van de polarisator en de analysator in feite loodrecht 
op elkaar staan voor een verschil 264.25°±0.3°. De afwijkingen van -0.02° en -0.06° vallen 
hier binnen. In beide gevallen zijn het vlak van inval de onderlinge loodrechte stand goed 
bepaald. Op de SCEPTER-opstelling hoeft deze procedure dus maar één keer uitgevoerd 
te worden en is de correctieprocedure (paragraaf 4.4.1) bij het verwisselen van een sample 
voldoende om het vlak van inval opnieuw te bepalen. 

De hellingen van de twee vrijwel horizontaal en verticaallopende lijnen van figuur 5.6a 
en 5.6b zijn iets verschillend. Een verklaring hiervoor is de invloed van de hoek Ll op de 
hellingen van de lijnen. In figuur 2.2a zijn de ellipsometrische hoeken W en Ll van Au 
weergegeven als functie van de hoek van inval. De hoek W is vrijwel constant voor een 
hoek van inval tussen 72° en 76°, Ll vertoont een grote afhankelijkheid. De hellingen van 
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Figuur 5.6: Vergelijking van twee vlak van inval bepalingen zonder compensator op Au. 
De bepalingen zijn uitgevoerd op de SCEPTER-opstelling, met een tussentijd van 1 weken. 
De afleesstanden van de polarisator (p) en de analysator (a) in de snijpunten s1 en s2 
corresponderen met de transmissie-as polarisator in vlak van inval en de transmissie-as 
van de analysator loodrecht op vlak van inval). 

de lijnen kunnen berekend worden met behulp van vergelijkingen (4.4): 

2 cos fj. 

tan"W' 
1 

2 tan W cos l::J.. · 

(5.1) 

Voor een hoek van inval rond 74° ligt l::J.. in de buurt van 90° ofwel cos l::J.. ~ 0. Hieruit volgt 
dat de helling E* de helling is van de vrijwel horizontaal lopende lijnen en Et de helling 
van de vrijwel verticaal lopende lijnen. De lijnen in figuur 5.6a en b hebben allemaal een 
negatieve richtingscoëfficiënt. Voor l::J.. > 90° is cos l::J.. < 0. In beide gevallen is meteen na 
de bepaling van het vlak van inval (en een in-situ calibratie is uitgevoerd) een "W-l::J.. meting 
uitgevoerd. In beide gevallen is een l::J.. gemeten van 91.0° (en een W van 43.6°). Dit is in 
overeenstemming met de tekens van de richtingscoëfficiënten E* en Et. Dat de hellingen van 
de twee (vrijwel) horizontale en verticale lijnen in figuren 5.6a en b onderling verschillen 
kan ook verklaard worden door een iets andere hoek van inval. De richtingscoëfficiënten 
van de twee lijnen in figuur 4.8 zijn positief. De waarde van de gemeten l::J.. bedroeg hier 
87.9° ("W=43.5°), waardoor cos l::J.. > 0. 

Tenslotte is in figuur 5.6b een afwijkend punt te zien dat niet meegenomen is in het 
fitten van de vrijwel verticale lijn. Dit wordt veroorzaakt door een instabiliteit van het 
gedetecteerde laservermogen van de op het sample gereflecteerde laserbundeL Hierdoor 
worden de bepaling van het minimum van de parabool en uiteindelijk de vlak van inval 
bepaling ernstig beïnvloed. Deze instabiliteit is niet alleen op Au, maar ook regelmatig tij
dens correctieprocedures voor het vlak van inval op Si waargenomen. Hierdoor kunnen de 
minima van de parabolen niet nauwkeurig bepaald worden. Een verklaring hiervoor is een 
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Figuur 5.7: Correcties 8 (a) en resultaten van in-situ calibmties (b) uitgevoerd voor 17 ver
schillende Si-samples. Voor het vlak van inval moeten de polarisator en de analysator dan 
verdraaid worden over een hoek 8 ten opzichte van de referentie(afiees)standen p=323.4SO 
en a=59.22'. De calibmties zijn verdeeld over een periode van 7 weken. 

storing in de voeding van de fotodiode van de detector, ten gevolge van overbelasting van 
het elektriciteitsnet. Een andere verklaring is het meten van de absolute intensiteit. Indien 
de intensiteit van het achtergrondlicht (bijvoorbeeld van TL-buizen, daglicht) verandert, 
heeft dit direct gevolgen voor de gemeten (absolute) intensiteit. Het is ook mogelijk dat 
er tijdelijke fluctuaties in het laservermogen optreden. 

Nadat het vlak van inval eenmaal bepaald is op een Au-sample, is het Au-sample 
vervangen door achtereenvolgens een aantal verschillende Si-samples. Bij het positioneren 
(180° verdraaiien, van het sample, zie paragraaf 5.2) van deze samples moet worden opgelet 
dat de laserbundel goed reflecteerd op het oppervlak van het sample. Dit wil zeggen dat 
er een mooie ronde laserspot te zien is in het midden van het tweede venster, waar de 
laserbundel uit de opstelling komt. De laserbundel mag niet reflecteren op het de wanden 
van de opstelling. Is dit wel het geval, dan wordt het licht verstrooid en is er geen mooie 
ronde spot op het tweede venster meer te zien. In de praktijk moet de positie van het 
sample ten opzichte van de laserbunder meestal worden bijgesteld. Dit bijstellen wordt 
ook gedaan met de rotatie-as. (Daarom is de hoek van inval van de laserbundel voor elk 
sample niet hetzelfde en wijkt deze hoek af van 74°.) 

Als het sample goed gepositioneerd is, wordt eerst een correctie voor het vlak van 
inval uitgevoerd. De correcties fJ (paragraaf 4.4.1) die uitgevoerd zijn, zijn weergegeven in 
figuur 5.7a. Als referentiestanden zijn steeds de (aflees)standen van de polarisator en de 
analysator genomen van de vlak van inval bepaling op Au van figuur 5.6a. Vervolgens is een 
in-situ calibratie gedaan op elk sample. De resultaten hiervan zijn weergegeven in figuur 
5. 7b. De correcties variëren van -0.33° tot + 1.17°. De correctie voor de eerste drie samples 
zijn relatief groot. De andere correcties lijken verdeeld over twee groepen. Eén groep ligt 
rond een correctie van +0.3° en de andere groep rond een correctie van omstreeks -0.2°. Een 
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verklaring hiervoor kan het reproduceerbaar plaatsen van de vergulde stalen houder zijn 
in de koperen samplehouder. Het is mogelijk dat iedere verhulde houder steeds hetzelfde 
gepositioneerd wordt in de koperen samplehouder en dat deze positionering voor een paar 
houders hetzelfde is. Dit leidt dan tot eenzelfde correctie voor het vlak van inval. (Bij 
deze beschouwing is ervan uitgegaan dat de samples vlak ofwel horizontaal op de vergulde 
houders geplaatst zijn.) 

De resultaten van de in-situ calibraties op de SCEPTER-opstelling wijken af van de 
resultaten op de testopstelling (paragraaf 4.5.2). Een aantal calibraties leveren een Wc op 
van ongeveer 45.075°. Dit is in overeenstemming met de gevonden waarden van Wc op de 
testopstelling. De bijbehorende waarden van boe liggen voor deze calibraties ongeveer 0.4° 
hoger de waarden van boe gevonden met de testopstelling. Een verklaring hiervoor kan het 
verplaatsen van de ellipsometer-opstelling of de invloed van de omgevingstemperatuur op 
de compensator zijn. De andere in-situ calibraties lijken onderverdeeld te kunnen worden 
in twee takken. Voor deze calibraties zijn zowel Wc en boe hoger dan de waarden op de 
testopstelling. Een verklaring voor de iets grotere Wc is niet bekend. Het is wel mogelijk 
dat ergens in het systeem een kleine bijdrage aan de 2w-componenten geleverd wordt 
(bijvoorbeeld ten gevolge van een reflectie), hetgeen resulteert in een hogere waarde van Wc. 
Het afwijkende gedrag in Wc (figuur 4.19) is op de SCEPTER-opstelling niet waargenomen. 

5.5 Opstoken sample 

De temperatuur van het sample in de vernieuwde SCEPTER-opstelling kan gevarieerd 
worden van kamertemperatuur (300 K) tot boven 600 oe (ruim 850 K). Het koelen van 
het sample beneden 300 K in de vernieuwde SCEPTER-opstelling is niet meer mogelijk. 
De temperatuur van het sample kan worden verhoogd door middel van het opstoken van 
de (thermisch geïsoleerde) koperen samplehouder. In figuur 5.8a is de temperatuur weer
gegeven als functie van de spanning die over de koperen samplehouder gezet wordt. De 
metingen zijn uitgevoerd in UHV (p=O(l0-8 ) mbar) en de temperatuur is gemeten door 
een thermokoppel te plaatsen in de stalen vergulde houder, waarop het sample gemonteerd 
is. Doordat de temperatuur zo dicht mogelijk in de buurt van het sample gemeten is, is de 
temperatuur van het sample (vrijwel) gelijk aan de van de vergulde houder. Voor lage span
ningen vertoont de curve een kwadratisch verband. Dit komt omdat toegevoerde vermogen 
p = V2 IR is en dus de toegevoerde energie E = Pt evenredig is met V2 . (Aangenomen 
wordt dat bij lage V de temperatuurstijging evenredig is met de toegevoerde energie). 
Voor iets hogere spanningen verloopt de curve vrijwel lineair en voor hoge spanningen 
vlakt de curve iets af. Dit laatste komt doordat straling bij hogere temperaturen een rol 
gaat spelen. De koperen samplehouder begint bij hogere temperaturen rood op te gloeien, 
waardoor thermische energie uitgezonden wordt. Hierdoor neemt de samplehouder netto 
minder energie op, waardoor de temperatuurstijging per eenheid van toegevoerde energie 
af zal nemen. Uiteindelijk zal een steady state situatie bereikt worden. Het lineaire stuk 
van de curve wordt verklaard door een "samenspel" van opname van toegevoerde energie 
en het uizenden van straling. Empirisch kan de temperatuur T van het sample beschreven 
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Figuur 5.8: a: Temperatuur van het sample als functie van het voltage V over de koperen 
samplehouder (a). De temperatuur is gemeten nadat deze gestabiliseerd is. b: Snel opstoken 
van een Si-sample. 

worden door de vergelijking 

Dit verband is geldig voor een voltage V tussen de 0 en de 125 volt. Als de temperatuur 
van het sample verhoogd wordt en de bijbehorende spanning ingesteld wordt, dient er 
rekening gehouden te worden met het feit dat het anderhalf tot twee uur duurt voordat 
de eindtemperatuur bereikt is. Verder wordt aangeraden geen voltages boven de 125V te 
gebruiken. De temperatuur van de koperen samplehouder kan dan zo hoog oplopen dat 
het koper van de samplehouder zacht wordt en vervolgens vervormt (TsmeJt=1083 °C). 

Tijdens het onderzoek naar etsprocessen met fluor kan het voorkomen dat één sample 
meerdere malen gebruikt wordt. Als een sample opnieuw gebruikt wordt is het vaak wen
selijk dat eerst alle achtergebleven reactieproducten op het Si-oppervlak, zoals SiF, SiF2 en 
SiF3 [1], verwijderd worden. Een mogelijkheid hiervoor is het verhogen van de temperatuur 
van het Si-sample tot 800 K [1]. Bij deze temperatuur desorberen de achtergebleven reac
tieproducten van het Si- oppervlak in de vorm van SiF 4 . De temperatuur van 800 K wordt 
bereikt door een spanning van 120 V over de koperen samplehouder te zetten (figuur 5.8a). 
Het duurt echter relatief lang voordat deze temperatuur bereikt is. Om deze reden is geko
zen voor een snellere aanpak, weergegeven in figuur 5.8b. Het sample wordt gedurende 5,5 
minuten opgestookt met een spanning van 220 V. Het sample bereikt dan een temperatuur 
van ongeveer 560 oe (830 K). Daarna wordt de spanning onmiddellijk teruggebracht naar 
125 V. Hierdoor daalt de tempratuur licht, naar ongeveer 550 oe. Op deze manier kunnen 
we de temperatuur van het sample vrij snel opstoken naar een temperatuur van 800 K. 

Het afkoelen van het sample van 550 oe naar kamertemperatuur duurt een hele tijd. 
In figuur 5.8b is op t=20 minuten de ( opstook)spanning uitgezet. Ongeveer 4 uur na het 
uizetten van de spanning heeft het sample een temperatuur bereikt van 40 oe. 
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Figuur 5.9: a: Verplaatsen van de spot van de laserbundel over het tweede venster ten 
gevolge van het opwarmen van het sample van kamertemperatuur naar 550 a C. De spot 
bevindt zich oorspronkelijk in het midden van het venster. De afstand r van het sample tot 
het venster is ongeveer 40 cm. De waargenomen verplaatsing is steeds dezelfde kant uit. b: 
Invloed van een kleine kanteling () van het sample. 

Tijdens het opwarmen van het sample is een nadelig effect waargenomen, afgebeeld in 
figuur 5.9a. Dit effect uit zich in een verplaatsing van de laserspot op het tweede venster 
(voor de analysator in figuur 5.5a) van ongeveer 3 mm horizontaal en 1.5 mm verticaal. 
Deze verplaatsing kan een aantal oorzaken hebben: a) door het opwarmen zetten de koperen 
samplehouder en de vergulde stalen houder uit, waardoor het sample iets naar voren (naar 
rechts in figuur 5.2b) verplaatst wordt. Dit veroorzaakt een horizontale verplaatsing van 
de laserspot, b) door het opwarmen kantelt het sample zodat de hoek van inval van de 
laserbundel verandert, c) door het opwarmen kantelt het sample waardoor het vlak van 
inval iets anders komt te liggen. 

In geval a) kan de invloed van het uitzetten van de koperen samplehouder en de vergulde 
stalen houder afgeschat worden. De lineaire uitzettingscoëfficiënten a1 voor koper en staal 
zijn 16.5·10-6 K-1 respectievelijk 11 .0·10-6 K-1 [15) . De relatieve uitzetting (Z1 - l0 )/l0 

kan berekend worden uit [15) 
lf -Zo 

lo = az(TJ - To). (5.3) 

Hierin zijn l0 en l f de initiële respectievelijk de uiteindelijke lengte bij een temperatuur T0 

en T1. Voor koper is de relatieve uitzetting met T0=300 Ken T1=800 K 8.3·10-3 en voor 
staal 5.5·10-3. Deze relatieve uitzettingen zijn erg klein en leiden tot een verwaarloosbare 
bijdrage in het verplaatsen van de laserspot. 

Situaties b) en c) leiden samen tot een diagonale (dus horizontale en verticale) ver
plaatsing s van de laserspot. Als er van uitgegaan wordt dat de alleen de hoek van inval 
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Figuur 5.10: Invloed van het sluiten van de klep tussen het hoofdvacuümvat en de massa
spectrometer op een ellipsometrische meting. Door het sluiten van de klep verandert W met 
+0. O"f en ~ met -0.1 SO. 

verandert door het opwarmen van het sample, kan de verplaatsing van de spot beschreven 
worden door een kleine kanteling () van het sample (figuur 5.9b). De rotatie-as van de 
kanteling staat loodrecht op het vlak van inval, dat hier in het papier ligt. Hierdoor wordt 
de hoek van inval kleiner, het vlak van inval verandert niet. De normalen n1 en n2 zijn de 
normalen van het het sample voor en na kanteling. Voor een kleine kanteling () geldt dat 
de verplaatsing s gelijk is aan s = rO. Met s=3.4 mm en r=40 cm geeft dit een kanteling 
0=0.48°. Op Au leidt dit onder andere tot een afwijking van ~ van 1.5° (figuur 2.2a), 
uitgaande van een hoek van inval van 74°. Voor Si betekent een afwijking in de hoek van 
inval van 0.48° een verandering van 1° (figuur 2.2b). De WAu en ~Si zijn ongevoelig voor 
deze afwijking, uitgaande van een hoek van inval van 74°.) De invloed van de verandering 
het vlak van inval op de verplaatsing van de laserspot is te moeilijk om na te kunnen gaan. 

Doordat het sample tijdens het opwarmen van positie verandert is het uitvoeren van een 
ellipsometrische meting niet mogelijk. De hoek van inval en het vlak van inval veranderen 
tijdens de meting. Het veranderen van het vlak van inval leidt vervolgens tot afwijkingen 
in de polarisator- en de analysatorstand. Tevens loopt de spot door de verplaatsing van 
de detector af, zodat geen signaal meer wordt gemeten. Een oplossing voor dit probleem 
is nog niet gevonden. 

Toch is het mogelijk om ellipsometrische metingen uit te voeren bij verschillende tempe
raturen. Deze metingen worden uitgevoerd bij een vaste temperatuur, nadat deze gestabili
seerd is (zodat ook de positie van het sample gestabiliseerd is). Voordat een ellipsometrische 
meting uitgevoerd kan worden, moet er eerst voor gezorgd worden dat de laserbundel goed 
refiecteerd. Vervolgens moet een correctie voor het vlak van inval uitgevoerd worden en 
tenslotte worden de compensatorkarakteristieken bepaald met een in-situ calibratie. 
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5.6 Invloed andere factoren 

Tijdens het gebruik van de SCEPTER-opstelling zijn nog enkele factoren bekeken die de 
ellipsometrische metingen kunnen beïnvloeden. Deze factoren zijn: 

• Het open- en dichtmaken van een aantal kleppen die zich op de SCEPTER-opstelling 
bevinden. 

• Het beluchten van het vacuümvat met stikstof, om na te kunnen gaan of een plotse
linge verhoging van de druk invloed heeft op een W-D.-meting. 

De bovengenoemde zaken zijn getest door een ellipsometrische meting (op geëtst Si) te 
starten en is gekeken of er significante veranderingen optreden in de gemeten waarden van 
W en b.. Uit deze meting is gebleken dat het sluiten van de klep tussen het hoofdvacuümvat 
en de massaspectrometer invloed heeft op een ellipsometrische meting, zie figuur 5.10. Een 
oorzaak hiervoor kan de kracht zijn waarmee de klep dichtslaat. Omdat deze zich relatief 
dicht bij het sample bevindt kan het dichtslaan van de klep de positie van het sample ten 
opzichte van de laserbundel beïnvloeden. Dit resulteert onmiddellijk in een verandering 
in de gemeten W en b.. De klep wordt gesloten met behulp van perslucht. Een oplossing 
voor dit probleem kan het reduceren van de druk van de perslucht zijn, waarmee de klep 
gesloten wordt. Door de druk van de perslucht ter plaatse van de klep te reduceren is, is 
het mogelijk de klep minder hard te laten dichtslaan. Het openen van deze klep heeft geen 
invloed een ellipsometrische meting. 

Vervolgens is de invloed van het beluchten van het hoofdvacuümvat aan de hand van 
een ellipsometrische meting onderzocht. Op deze manier kan worden nagegaan of een 
drukverhoging, ten gevolge van het inlaten van Ar- en/of XeF2-gas, de ellipsometrische 
metingen beïnvloedt. Tijdens de W-D. meting is geen significante verandering in W en D. 
waargenomen. Een plotselinge drukverhoging heeft dus geen invloed op een W-D.-meting. 
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Ionenbombardement op Si 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de invloed van een Ar+ -bombardement op een Si(lOO) oppervlak 
bestudeerd met behulp van de geïnstalleerde ellipsometer. Dit moet gezien worden als een 
eerste test van de ellipsometer. Wanneer het oppervlak van Si(lOO) beschoten wordt met 
ionen, verandert de structuur van het oppervlak. Als de ionen met een bepaalde energie het 
oppervlak raken, wordt een significante hoeveelheid energie overdragen aan de oppervlakte
atomen, waardoor deze zich zullen verplaatsen [16]. Ionenbombardementen kunnen onder 
andere leiden tot amortisatie (verliezen van de kristalstructuur, ofwel beschadiging) en 
oppervlakteverruwing. Door deze amortisatie en verruwing van het oppervlak verandert de 
brekingsindex van het oppervlak. Voor de interpretatie van de ellipsometrische metingen 
is een model nodig. Zo'n model is afhankelijk van het gehanteerde (multilagen)model [5]. 
In de volgende paragraaf worden een aantal \11-~ metingen gepresenteerd en besproken van 
een Si(100) oppervlak, waarop Ar+ -ionen geschoten worden met verschillende energieën en 
verschillende fluxen. 

Voordat de Si-samples de SCEPTER-opstelling ingaan, worden zij eerst schoonge
maakt. Dit wil zeggen dat het vuil (stof, vingerafdrukken, etc) van het oppervlak ver
wijderd wordt en een van nature aanwezige dunne Si02-laag van het Si-oppervlak. De 
oxidelaag wordt bij SCEPTER verwijderd door de Si-samples ruim een halve minuut in 
een HF-oplossing te leggen. Een betere methode om de samples te ontdoen van een Si02-

laag is door de Si-samples eerst te sputteren met Ar-ionen en vervolgens het oppervlak 
te verwarmen tot 800 oe. Door het sputteren wordt het oxidelaagje van het Si-oppervlak 
verwijderd. Bij een temperatuur van 800 oe treedt rekristallisatie op en wordt de bescha
diging van het ionenbombardement teniet gedaan [16], [17]. Tenslotte wordt het sample 
langzaam afgekoeld. Deze methode van het van het verwijderen van het Si02-laagje is bij 
de SCEPTER-opstelling niet mogelijk, omdat bij een temperatuur van 550 oe de koperen 
samplehouder begint op te gloeien (paragraaf 5.5). 

6.2 Resultaten 

In deze paragraaf worden de resultaten gepresenteerd van de ellipsometrische metingen op 
Si, onder een Ar+ -ionenbombardement. De energie van de Ar+ -ionen is hierbij gevarieerd. 
Voordat een meting is uitgevoerd, is de ellipsometer eerst gecalibreerd volgens de besproken 
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Figuur 6.1: De tijdafhankelijkheid van W voor een Ar+ -flux if!=O.OJO ML/s (a) en if!=0.022 
ML/s (b). De tijd T is de tijd die nodig is om W met de helft van de totale verandering 8\ll 
te laten toenemen. 

methoden in paragraaf 4.4.1 en 4.5.2. Tenslotte is een \l1-~-meting uitgevoerd om de hoek 
van inval te kunnen bepalen. De metingen zijn uitgevoerd voor twee verschillende fluxen 
Ar+ -ionen, namelijk 0.010 ML/s (Isample=0.9 J-LA) en 0.022 ML/s (Isample=2.0 J-LA). Voor 
beide metingen zijn nieuwe Si-samples gebruikt. De hoek van inval van de laserbundel 
is bepaald met behulp van een ellipsometrische meting, voordat het ionenkanon aangezet 
is, en met figuur 4.20a. In deze figuur zijn W en ~ berekend als functie van de hoek 
van inval en de dikte van de oxidelaag. Vergelijking van de W-~-meting (voordat het 
ionenbombardement plaatsvindt) en de berekende W, ~ geeft een hoek van inval van 7 4.1 o 

voor de meting met een flux van 0.010 ML/s en 74.2° voor de meting met een flux van 
0.022 ML/s. De dikte van de Si02-laag voor de aanvang van het ionenbombardement, is 
voor beide samples 1. 7 nm. 

Na het starten van de ellipsometrische meting is het ionenkanon aangezet. De energie 
van de Ar+-ionen is in stappen van 0.5 keV verhoogd, te beginnen bij 0.5 keV. De maximale 
energie van de ionen die ingesteld wordt is 2.4 keV. De energie van de ionen wordt pas 
verhoogd, nadat stabilisatie van W en ~ heeft plaatsgevonden. Dit wil zeggen dat W 
en ~ niet meer significant veranderen onder invloed van het ionenbombardement bij een 
bepaalde energie. Nadat W en ~ zijn gestabiliseerd bij een ion-energie van 2.4 keV, is 
de energie vervolgens weer verlaagd naar 2.0, 1.5 en 1.0 keV. Ook hier is de energie pas 
verlaagd nadat stabilisatie van W en ~ heeft plaatsgevonden. 

In figuur 6.1a en b is de tijdafhankelijk van W weergegeven voor twee verschillende fluxen 
van 0.010 en 0.022 ML/s. In deze figuren is te zien dat W een min of meer exponentieel 
karakter vertoont en na een bepaalde tijd stabiliseert. In de figuren is te zien dat de tijd, 
waarin de veranderingen van W optreden, ongeveer een factor twee kleiner is bij een flux 
van 0.022 ML/s dan bij een flux van 0.010 ML/s. (De meting vanWals functie van de tijd 
verloopt in zijn geheel ook ongeveer een factor twee sneller.) Hetzelfde geldt voor ~ als 



Ionenbombardement op Si 75 

195 

190 

185 

- 180 c 
Q) 

"C 175 ~ 
Cl -<l 170 

165 

160 

155 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

'I' (graden) 

Figuur 6.2: Resultaat van de \11-~ meting voor een Ar+ -flux van F=0.022 ML/s. De 
energie E van de ionen is in stappen van 0.5 ke V opgevoerd van 0 tot 2.4 ke V. (2.5 ke V 
werd net niet gehaald). De pijlen geven het verloop van de curve in de tijd aan. De punten 
in de figuur geven aan waar stabilisatie van \11 en ~ heeft plaatsgevonden. a: startpunt, 
0.0 ke V, b: 0.5 ke V, c: 1.0 ke V, d: 1.5 ke V, e: 2.0 ke V, f: 2.4 ke V, g: 2.0 ke V (terug), h: 
1. 5 ke V, i: 1. 0 ke V. 

functie van de tijd. 
In figuur 6.2 is het resultaat van de ellipsometrische meting weergeven in het \11-~

vlak, voor een flux <l>=0.022 ML/s. Uit figuur 6.2 blijkt dat het aanzetten van de ionen 
(Eion = 0.5 keV) resulteert in een sterke stijging van~ en een kleine stijging van \11. Voor 
hogere energieën (2:: 0.5 keV) neemt \11 sterk toe, terwijl ~ een maximum vertoont en 
vervolgens iets afneemt. Als de energie van de ionen verlaagd wordt, loopt de \11-~-curve 
vrijwel dezelfde weg terug. 

In figuur 6.3 is de tijdafhankelijkheid van \11 weergegeven als functie van de energie 
indien de ion-energie is teruggedraaid van 2.4 keV naar 1.0 keV. Bij iedere energieverlaging 
neemt \11 af, volgens een soort exponentieel verband. De piek in het traject tussen 2.0 en 
1.5 ke V komt doordat de spanning abusievelijk is verhoogd in plaats van verlaagd. 

6.3 Discussie 

Drie-lagen model 

Om de metingen te kunnen interpreteren is een model opgesteld. Het gehanteerde model is 
een drie-lagen model, bestaande uit een amorfe Si-laag met een perfect oppervlak, bedekt 
met een Si02-film met eveneens een perfect oppervlak, die zich op een Si-substraat bevindt 
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Figuur 6.3: Afname van \ll als functie van de tijd t. De tijd T is de tijd die nodig is om \ll 
met de helft van de totale afname 8\ll te laten afnemen. 

[5, 16, 17]. Het drie-lagen model is afgebeeld in figuur 6.4. Als variabele parameters in dit 
model zijn de Si02-laagdikte do en de effectieve dikte van de amorfe Si-laag da gekozen. De 
brekingsindices van de Si02-laag, de amorfe Si-laag en het (kristallijne) Si-substraat zijn 
respectievelijk 1.462, 4.63-j0.76 [5] en 3.86-j0.022. Met behulp van het drie-lagen model en 
deze brekingsindices kunnen \ll en!:::. berekend worden als functie van de dikte van de Si02-

laag en de dikte van de amorfe Si-laag bij een bepaalde hoek van inval, met behulp van 
ellsim.exe. In figuur 6.4 zijn de resultaten van deze berekeningen weergegeven door het 
raster, bestaande uit"isodikte" -lijnen van de Si02-laagdikte en de dikte van de amorfe Si
laag. De gemeten \ll en !:::. kunnen op deze manier snel vertaald worden naar de laagdikten. 
De isodiktenlijnen van de Si02-laagdikte lopen vrijwel verticaal en lopen van 0 tot 2.5 nm, 
in stappen van 0.25 nm. De isodiktenlijnen van amorfe Si-laagdikte zijn enigszins gekromd 
en lopen van 0 tot 15 nm, in stappen van 1 nm. Uit de simulaties blijkt dus dat de dikte 
van de Si02-laag vrijwel alleen !:::. beïnvloedt. De amorfe Si-laagdikte beïnvloedt in het 
begin van de curven zowel \ll als !:::.. De invloed van de dikte van de amorfe Si-laag op 
!:::. wordt kleiner indien de dikte van deze laag toeneemt. Voor grotere dikten neemt de 
invloed van de laagdikte van amorf Si op !:::. weer iets toe. 

Bij de vergelijking van de gemeten curve met (de gesimuleerde) curven voor een groei
ende amorfe Si-laag blijkt dat de gemeten curve in het begin stijler verloopt (!:::. neemt 
sneller toe). Uit het model blijkt dat deze grotere toename in !:::. kan worden verklaard 
door een afname van de Si02-laagdikte. De toename van \ll is vrijwel geheel te wij
ten aan het dikker worden van de amorfe Si-laag. Hieruit wordt geconcludeerd dat een 
Ar+-ionenbombardement een afname van de Si02-laagdikte veroorzaakt en tegelijkertijd 
amortisatie van het onderliggende Si. Dit is conform de in paragraaf 6.1 besproken schoon-
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Figuur 6.4: Vergelijking van de ellipsometrische meting met de resultaten van de simulaties 
van het drie-lagen model. Met behulp van het raster kunnen de gemeten '11 en .D. direct 
gerelateerd worden aan de laagdikten d0 van de Si02 -laag en de dikte da van de amorfe 
Si-laag. De punten geven aan waar stabilisatie van '11 en .D. plaatsvindt, na verandering 
van de ion-energie. 

maakmethode van het oppervlak, waarbij het Si02-laagje weggesputterd wordt. De Si02-

laagdikte neemt volgens het model af van 1.7 nm tot 0.4 nm bij een flux van 0.022 ML/s. 
Op geheel analoge wijze wordt een laagdikte van 0.5 nm gevonden voor de meting met 
een flux van 0.010 ML/s. Het middelste gedeelte van de gemeten curve ligt vrijwel over 
de simulatiecurve, waarvoor geldt d0 =0.4 nm, heen. Hieruit wordt geconcludeerd dat de 
Si02-laagdikte niet meer afneemt, terwijl amortisatie van het Si-oppervlak nog steeds door
gaat. Hierbij moet worden opgemerkt dat er in werkelijkheid geen resterend oxidelaagje 
op de amorfe Si-laag aanwezig hoeft te zijn. Het verloop van het middelste gedeelte van 
de gemeten curve kan ook worden verklaard door oppervlakteruwheid. Het verschil tussen 
oppervlakteruwheid en de aanwezigheid van een dunne Si02-laag is echter bij een meting 
bij één hoek van inval en één golflengte van het laserlicht niet te zien [13]. Voor het laat
ste gedeelte van de gemeten curve neemt .D. sterker af dan verwacht. Volgens het model 
groeit het Si02-laagje weer aan. Dit is natuurlijk niet realistisch. Een mogelijke verklaring 
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Figuur 6.5: a: Gebruikt model voor het fitten van de simulatiecurve met de gemeten curve. 
b: Vergelijking van het laatste gedeelte van de gemeten curve (fP=0.022 ML/s) met een 
simulatie van een onbekende Si-laag met een effectieve brekingsindex n=4.59-j0. 12. De 
simulatie is uitgevoerd als functie van de dikte d van de onbekende Si-laag. 

hiervoor is of het ondergaan van een kleine verandering van de amorfe Si-laag ten gevolge 
van hogere energieën van de Ar+ -ionen, waardoor de brekingsindex van deze laag enigszins 
verandert. 

Brekingsindex onbekende Si-laag 

Om na te gaan of de brekingsindex van de amorfe Si-laag verandert, wordt de amorfe Si-laag 
nu beschouwd als een onbekende Si-laag met een effectieve brekingsindex netr· Vervolgens is 
geprobeerd het laatste deel van de gemeten curve te fitten met een gesimuleerde curve. Deze 
gesimuleerde curve komt tot stand door in het steeds gebruikte model (Si02-laag-amorfe 
Si-laag-Si-substraat), de amorfe Si-laag te vervangen door een onbekende Si-laag met een 
effectieve brekingsindex netr (figuur 6.5a). Als fitparameter is de effectieve brekingsindex 
gebruikt. De effectieve brekingsindex die het best fit met het laatste stuk van de gemeten 
curve is netr=4.59-j0.72. De fit is in figuur 6.5b weergegeven, samen met de gemeten curve 
voor een flux van 0.022 ML/s. Dezelfde fit is ook geldig voor de meting met een flux van 
0.010 ML/s. 

Een verklaring voor de verandering van de brekingsindex kan het verruwen van het 
oppervlak van de grenslaag zijn, tussen het amorf en kristallijn Si. Hierdoor is het mogelijk 
dat de amorfe Si-laag fracties kristallijn Si bevat [5]. Als bij de bepaling van de effectieve 
brekingsindex er van uitgegaan wordt , dat de onbekende Si-laag bestaat uit een bepaalde 
volumefractie amorf Si (n=4.63-j0.76) en een bepaalde volumefractie kristallijn Si (n=3 .86-
j0.022), dan kan de effectieve brekingsindex berekend worden met behulp van Bruggemanns 
model (paragraaf 2.6). Voor een volumefractie 0.95 aan amorf Si en een volumefractie 0.05 
aan kristallijn Si wordt een effectieve brekingsindex gevonden die overeen komt met 4.59-
jO. 72. Hieruit blijkt dat het mogelijk is dat zich fragmenten kristallijn Si bevinden in de 



Ionenbombardement op Si 

12 

11 

10 

9 

8 

Ê 
7 

.S6 . 
"0 

5 

4 

3 

2 

0.0 

- • met onbekende Si-laag 
_..,__met figuur 5.1 

• literatuur 

0.5 1.0 1.5 

E (keV) 

79 

• 

2.0 2.5 

Figuur 6.6: Dikte da van de amorfe Si-laag als functie van de energie E van de Ar+ -ionen. 
Aan de hand van de gemeten W is de dikte van deze laag bepaald. 

amorfe Si-laag, waardoor de effectieve brekingsindex van de onbekende Si-laag iets lager is 
dan die van amorf Si. Deze fragmenten zullen zich aan de onderkant van de amorfe Si-laag 
bevinden (vlak bij de amorf Si-Si grenslaag) . 

Dikte amorfe Si-laag 

Uit het model volgt tevens de dikte van de amorfe Si-laag als functie van de energie van 
de Ar+ -ionen. Voor de bepaling van de dikte van de amorfe Si-laag is de gemeten waarde 
van W gebruikt nadat deze gestabiliseerd is. (Uit figuur 6.4 blijkt dat een Si02-laag een 
te verwaarlozen invloed op W heeft). In figuur 6.6 is de dikte da van de amorfe Si-laag 
weergegeven als functi8 van de energie E van de Ar+ -ionen voor een flux van 0.022 ML/s. 
Voor ion-energieën 2.0 en 2.4 ke V zijn de dikten genomen zoals die bepaald zijn met behulp 
van figuren 6.4 en 6.5a. In figuur 6.6 is te zien dat de dikte van de amorfe Si-laag toeneemt 
als de energie van de Ar+ -ionen toeneemt. Dit wordt verklaard doordat de penetratiediepte 
van de ionen groter is bij hogere energieën. De kristalstructuur van het Si wordt dieper in 
het materiaal verstoord, hetgeen resulteert in een dikkere amorfe Si-laag. De dikte van de 
amorfe Si-laag, bepaald uit de waarde van W na stabilisatie, correspondeert ruwweg met 
de maximale indringdiepte van de ionen [18] . Vervolgens zijn de gevonden dikten bij het 
model met de onbekende Si-laag (met n=4.59-j0.72) iets hoger. 

Bij de vergelijking van de gevonden laagdikten met de laagdikten uit de literatuur blijkt 
dat er bij een ion-energie van 1.0 ke V goede overeenstemming is. De gevonden laagdikte bij 
1.0 keV is 5.7 nm, de literatuurwaarde is 6.0 nm [17], eveneens bepaald met ellipsametrie 
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en een model gelijk aan dat van figuur 6.2. Voor 2.0 keV bedraagt de gevonden dikte 9.7 
nm (gemiddelde waarde van beide bepalingen), de literatuurwaarde 6.8 nm [18], bepaald 
via RBS (Rutherford Back Scattering). Een verklaring hiervoor is dat met RBS de dikte 
van de amorfe Si-laag direct kan worden bepaald, terwijl bij ellipsametrie de dikte van 
de amorfe Si-laag wordt bepaald aan de hand van vergelijking tussen model en meting. 
De diktebepaling is dus model-afhankelijk. Een andere mogelijkheid is dat er tijdens de 
ionisatie en het versnellen van de Ar-deeltjes tot hogere energieën, een aanzienlijke fractie 
Ar2+ -ionen ontstaan. Deze ionen krijgen door de aangelegde versnelspanning een hogere 
energie dan de Ar+ -ionen, waardoor de dikte van de amorfe Si-laag groter wordt. 

Verzadiging en dosisafhankelijkheid 

Uit de stabilisatie van W (en~) in figuren 6.1a en b wordt geconcludeerd dat er sprake is 
van een verzadiging [17, 18]. Uitgaande van het gehanteerde model (figuur 6.2) betekent 
dit dat de structuur van het oppervlak van het Si-sample na stabilisatie van W en ~. Om de 
metingen met de twee verschillende fluxen met elkaar te kunnen vergelijken wordt gebruik 
gemaakt van de dosis. De dosis D(t) op tijdstipt is gedefinieerd als 

D(t) = ci>t, (6.1) 

met ei>= ci>(Ar+) de flux van de Ar+ -ionen, ent de tijd. De dosis wordt meestal uitgedrukt 
in ML/s of in cm-2 js. Uit figuren 6.1a en b blijkt dat de verzadigingsdosis Ar+ -ionen 
na iedere energieverhoging 10 tot 15 ML (6.7·1015 tot 1.0·1016 cm-2 ) bedraagt. De verza
digingsdoses die Williams heeft gevonden voor Ar+ -ionen (onder 45°, via RBS) met een 
energie van 1.0 en 2.0 keV, is 3·1015 cm-2 . Een verklaring hiervoor is dat ellipsametrie 
een gevoeligere detectiemethode is dan RBS , waardoor zeer kleine veranderingen van het 
oppervlak wel nog met ellipsametrie "gezien" kunnen worden, maar niet meer met RBS. 

Vervolgens is bij elke energieverhoging is de tijd T bepaald, waarbij de verandering van 
W gelijk is aan de helft van de totale verandering ÖW, zie figuur 6.1c, en omgerekent naar de 
dosis D(r). De resultaten zijn weergegeven in tabel6.1. Voor beide fluxen is de dosis D(r) 
vrijwel gelijk. Uit de resultaten van de tabel kan worden geconcludeerd dat de verandering 

Tabel6.1: Dosis D(r) voor de verschillende energieverhogingen, voor Ar+ -fiuxen van 0.010 
en 0.022 ML/s . Het grote verschil voor de stap 0.0~0.5 ke V is te wijten aan de gevolgen 
van een verkeerde instelling van de Ar+ -flux. 

D( r)o.o1o [1014 cm-2] D(r)o.022 [1014 cm-2] 
o.o~o.5 keV 19 6.9 
0.5~1.0 keV 7.5 8.2 
1.0~1.5 keV 8.2 9.6 
1.5~2.0 keV 12 12 
2.0~2.4 keV 7.5 7.5 
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vanWen!:::. dosisafhankelijk zijn. Voor de energie-overgang 0.0-t0.5 keV is een significant 
verschil tussen de bepaalde doses te zien. Dit komt omdat bij de meting in figuur 6.1a de 
flux aan het begin van de meting niet goed ingesteld en dus niet goed gedefinieerd is. Dit 
heeft geleid tot een minder stijl verloop van de curve aan het begin, waardoor de bepaling 
van D( T) te hoog is. 

Sputteropbrengst 

Ellipsometrie is geen geschikte methode om sputteropbrengsten te bepalen. De interpre
tatie van de gemeten W en !:::. is vaak moeilijk en afhankelijk van het gehanteerde model. 
Toch is geprobeerd de sputteropbrengst van Ar+ -ionen te bepalen met behulp van enkele 
ellipsometrische metingen. 

In figuur 6.2 loopt de gemeten curve bij het verlagen van de energie van 2.4 naar 1.0 
ke V vrijwel over hetzelfde traject terug. Omdat w een maat is voor de dikte van de 
amorfe Si-laag, is het mogelijk uit de afname van W de sputteropbrengst per Ar+ -ion te 
bepalen, bij een aantal verschillende energieën. Een complicatie doet zich voor, omdat de 
verandering van W niet evenredig is met tijd en dus met de dosis ionen. Om deze reden 
is de sputteropbrengst bepaald uit de helft van de totale verandering 8\11 in w' zie figuur 
6.3. (In de gedeelten van de curve vlak na verlaging van de energie, is de verandering van 
W bij benadering wel evenredig met de tijd of dosis.) Met behulp van figuur 6.3 kan dan 
de verandering van de dikte van de amorfe Si-laag bepaald worden. De dikte van 1 ML 
amorf Si is onbekend (als er überhaupt gesproken kan worden van een monolaag amorf Si. 
Voor het gemak is hier wel van uitgegaan.). Als richtlijn is de dikte van 1 ML kristallijn 
Si(lOO) genomen. De dikte van 1 ML Si(100) is gelijk aan 1.38 A. Hiermee kan de dikte 
in nm worden omgerekend naar de dikte in ML. Omdat de dosis Ar+ -ionen bekend is (via 
vergelijking (6.1)) kan de sputteropbrengstSper Ar+-ion bepaald worden: 

dar 
S = 0.138D (6.2) 

Hierin is dar de afname van de amorfe Si-laag in nm en D de dosis van de Ar+ -ionen in 
ML. In tabel 6.2 zijn de sputteropbrengsten voor Ar+ -ionen voor verschillende energieën 
weergegeven. De literatuurwaarde van de sputteropbrengsten per ion zijn in de derde 
kolom weergegeven [20) . De literatuurwaarden zijn geldig voor loodrechte inval van de 

Tabel 6.2: SputteropbrengstenS voor verschillende energieën E van Ar+ -ionen. De ionen 
komen binnen onder een hoek van 4SO. De literatuurwaarden zijn geldig voor loodrechte 
inval van de ionen. 

E (keV) s literatuurwaarde 
2.0 1.8 1.0 
1.5 0.72 0.85 
1.0 3.3 0.70 
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ionen. Voor energieën van 2.0 en 1.0 keV zijn de gevonden sputteropbrengsten veel te hoog. 
Een verklaring hiervoor is dat de sputteropbrengst voor ionen die onder 45° binnenkomen 
groter is dan bij loodrechte inval [22]. De sputteropbrengst voor 1.5 keV ionen wijkt 
komt beter overeen met de literatuurwaarde. Maar deze sputteropbrengst is met grote 
onzekerheid bepaald, omdat een fout is gemaakt bij het instellen van de ion-energie (figuur 
6.3). Rekening houdend met het feit dat de sputteropbrengst onder 45° groter is, kan alleen 
gezegd worden dat de ordegrootte van de opbrengsten overeenkomen. 



Hoofdstuk 7 

Spontaan Etsen 

7.1 Inleiding 

Bij het etsen wordt een goed gedefinieerde XeF2-bundel met een bekende flux op het 
oppervlak van een Si(100)-sample geschoten. Op het Si-oppervlak zal een fractie van de 
XeF2-moleculen spontaan dissociëren. Deze fractie vanF-atomen reageert vervolgens met 
de Si-atomen op het oppervlak van het sample. Hierdoor onstaat een dunne reactielaag, 
bestaande uit SiFx-reactieprodukten (x=1,2 of 3) [1]. De dikte van de reactielaag speelt een 
grote .rol bij het verkrijgen van inzicht in de fysica achter het etsproces. Een ander aspect 
dat een grote rol speelt bij het bestuderen van het etsproces is de oppervlakteruwheid die 
ontstaat door het etsen met XeF2 [1, 21]. 1 

In dit hoofdstuk worden de eerste ellipsometrische meetresultaten besproken tijdens 
het spontaan etsen van Si met behulp van XeF2• Tevens is geprobeerd aan de hand van 
een aantal eenvoudige modellen een verklaring te geven voor de metingen. Een duidelijke 
interpretatie van de metingen kan op dit moment niet gegeven worden. Hiervoor is veel 
meer onderzoek nodig. De in dit hoofdstuk gepresenteerde metingen zijn feite de eerste 
resultaten van een heel nieuw stuk onderzoek. 

7.2 Resultaten 

Voor het bestuderen van het Si-oppervlak tijdens het etsen met XeF 2 zijn twee metingen 
uitgevoerd met verschillende fluxen <I>(XeF2) van 0.85 respectievelijk 2.0 ML/s. Voor beide 
metingen zijn nieuwe Si-samples gebruikt. De metingen zijn uitgevoerd bij kamertempe
ratuur (T=300 K). De druk in de hoofdvacuümkamer was tijdens het etsen in de orde van 
10-6 mbar, ten gevolege van de XeF 2-gasinlaat. De Si-samples zijn eerst schoongemaakt 
door deze ruim 30 seconden in een HF-oplossing te dippen (zie paragraaf 6.1). Vervolgens 
zijn de Si-samples in de SCEPTER-opstelling geplaatst. Voordat de XeF2-bron aangezet 
wordt, is eerst het vlak van inval (opnieuw) bepaald (paragraaf 4.4.1) en is de ellipsometer 
gecalibreerd door een in-situ calibratie uit te voeren. Daarna is een ellipsometrische me
ting op een schoongemaakt (nieuw) Si-sample uitgevoerd om de hoek van inval te kunnen 
bepalen (analoog aan de in paragraaf 4.6 beschreven methode). De hoek van inval voor de 

1 De metingen die in het artikel van Aliev et al. gepresenteerd zijn, zijn uitgevoerd bij temperaturen 
tussen 650 en 900 K. Aangenomen wordt dat verruwing ook bij 300 K optreedt, ten gevolge van het etsen 
met XeF2. 
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Figuur 7.1: Ellipsometrische hoeken W en ~ als functie van de tijd t voor ép(XeF2=2.0 
ML/s. De XeF2-bron is op t=O aangezet. 

meting met een flux van 0.85 ML/ s bedraagt 73.8°, die voor een flux van 2.0 ML/ s, 74.1°. 
De initiële dikten van het Si02-laagje op het oppervlak van de samples 2.1 nm (meting met 
ip(XeF2)=0.85 ML/s) respectievelijk 2.3 nm (meting met ép(XeF2)=2.0 ML/s). Tenslotte 
zijn de Si-samples onderworpen aan een Ar+-ionenbombardement (Eion=1 keV) om het 
resterende Si02-laagje te verwijderen. Hierbij treedt amorfisatie van het Si-oppervlak op 
(6). 

In figuur 7.1 zijn de ellipsometrische hoekenWen ~weergegeven als functie van de tijd, 
tijdens het etsen van Si met XeF2 . Op t=O is de XeF2-bron ingeschakeld. De XeF2-flux 
tijdens de meting bedraagt 2.0 ML/s. In de figuur is te zien dat W en ~ aan het begin 
van de meting iets afgeplat zijn. Na t=500 s nemen W en ~ vrijwellineair af met de tijd. 
Op t=lOOO s vertoont W een minimum. De afname van "IJ! in dit punt is 1.2°. Daarna 
neemt W snel toe. Op t=2800 s vertoont de "IJl-curve een knikpunt. Na het knikpunt is 
de toename van W is minder snel. De ~-curve is te verdelen in twee delen. In het eerste 
gedeelte neemt ~ snel af met ongeveer 80° . De daling van ~ in het tweede gedeelte (vanaf 
t= 2000 s) is veel kleiner. Het verloop van "W(t) en ~(t) bij de meting met <I>(XeF2)=0.85 
is qua verloop gelijk aan die van de meting bij een flux van 2.0 ML/s. (De vorm van "W(t) 
en ~(t) zijn hetzelfde, maar de gemeten hoeken zijn iets verschillend. Dit komt omdat de 
meting, waarbij <I>(XeF 2 )=0.85 ML/s, uitgevoerd is bij een iets andere hoek van inval dan 
de meting met <I>(XeF2 )=2.0 ML/s.) 

In figuur 7.2 is het resultaat van de ellipsometrische meting in het W-~-vlak weergegeven 
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Figuur 7.2: a: De gemeten '111-6.-curve tijdens etsen van Si met XeF2 • De XeF2-ftux 
bedraagt 2.0 MLjs. b: Uitvergroting van het in figuur a omlijnde gebied. Nadat· de ionen 
uitgezet zijn maakt de '111-6.-curve een lus. De pijlen geven het verloop van curve in de 
tijd aan. I: ionenkanon ingeschakeld, Eion = 1. 0 ke V, IJ: ionenkanon uitgezet, liJ: start 
spontaan etsen, IV: esten beëindigd. 

voor een <P(XeF2)=2.0 ML/s. In figuur a is de volledige meting weergegeven. In het 
eerste stuk van de curve is het effect van het ionenbombardement te zien. Nadat W en 6. 
gestabiliseerd zijn, wordt het ionenkanon uitgezet. Het gedeelte van de curve waar de ionen 
uitgezet worden, is vergroot weergegeven in figuur 7.2b. Hierin vertoont de curve een lus. 
Nadat het ionenkanon uitgezet wordt blijken zowelWals 6. enigszins te veranderen. Indien 
de XeF2-bron aangezet wordt, neemt 6. af, en neemt W eerst af en vervolgens steeds toe. 
Nadat het etsen begonnen is daalt .6. met 80°, terwijl '111 eerst 1.2° afneemt en vervolgens 
continu toeneemt. Het laatste stuk van de curve loopt bij benadering lineair. (Het verloop 
van de curve van de meting met <P(XeF2)=0.85 ML/s in het '111-6.-vlak is geheel analoog. 
Indien de curven van beide metingen over elkaar gelegd worden, is er geen verschil te zien.) 

7.3 Discussie 

De initiële dikten van de Si02-laagjes op de oppervlakken van de Si-samples die gebruikt 
zijn voor het etsen, zijn dikker dan de oxidelaagjes van de samples die gebruikt zijn bij 
het bestuderen van het effect van een ionenbombardement. Een verklaring hiervoor kan de 
resterende zuurstof zijn die zich in de SCEPTER-opstelling bevindt. Doordat de samples 
die gebruikt zijn voor het etsen een aantal weken in de loadlock hebben gezeten, alvorens zij 
gebruikt zijn, kan het resterende zuurstof voor extra oxidatie van het Si-oppervlak hebben 
geleid. De samples die voor het ionenbombardement gebruikt zijn, zijn vrijwel meteen 
gebruikt (binnen enkele dagen). 
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Figuur 7.3: Aantal modellen die gebruikt worden bij de interpretatie van de gemeten \li-b.
curven. a: situatie voor etsen, b: situatie vrijwel meteen na aanvang etsen, c: situatie na 
langere tijd etsen. Een beschadigde Si-laag ( damaged Si-layer) is een SiFx-laag waarbij de 
aangroeiende laag en de ruwe laag beschouwd worden als één laag met een perfect oppervlak 
met een bepaalde effectieve brekingsindex (3.86-jO.B) . 

Verloop w(t) en b.(t) 

Een verklaring voor de verandering van b. en b. in figuur 7.1 is de fluorinatie van het 
Si-oppervlak. Aliev et al. hebben aangetoond dat de snellere verandering van b. (eerste 
stuk van de b.-curve) is toe te schrijven aan adsorptie van F -atomen en het vormen van een 
SiF x-reactielaag. Het tweede gedeelte van de b.-curve (langzame daling) is toe te schrijven 
aan het verruwen van het Si-oppervlak ten gevolge van het etsen met XeF2 [21]. De dosis 
XeF 2 die verantwoordelijk is voor een snelle fluorinatie (daling van 80° in b.) is 4·103 ML. 
Vugts et al. hebben eveneens een snelle fluorinatie van het Si-oppervlak waargenomen, 
gevolgd door een langzamere. Het omslagpunt lag hier bij een dosis van 5·103 ML. De 
afname van \ll wordt verklaard doordat de amorfe Si-laag gedeeltelijk wordt weggeëtst. 
De daarop volgende continue toename van \ll kan worden verklaard door beschadiging 
(groei van SiF x-laag en verruwing van het oppervlak) van het Si-rooster ten gevolge van 
de (langzaam) toenemende fluorinatie van het Si-oppervlak. Het verloop van w(t) en b.(t) 
aan het begin van de meting komt doordat de XeF2-bron enige tijd nodig heeft om de 
ingestelde flux te leveren. 

Multi-laag modellen 

Om de metingen van de ellipsometrische hoeken te verklaren, worden de fysische effec
ten, die bekend zijn, gemodelleerd. In het vorige hoofdstuk is de invloed van een Ar+
ionenbombardement al besproken. Uitgaande van het in hoofdstuk 6 beschreven model 
(Si02-amorf Si-Si bulk) is de situatie na het ionenbombardement (dus voor het etsen) 
gelijk aan de situatie, afgebeeld in figuur 7.3a. 

De situaties tijdens het etsen kunnen gemodelleerd worden volgens de in figuur 7.3b en c 
afgebeelde modellen. (Deze modellen zijn een eerste orde benadering van de werkelijke fysi-
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Figuur 7.4: Invloed van een SiFx-laag, die zich op een Si-substraat bevindt, op \11 en !::1, als 
functie van de dikte van de SiFx-laag. De simulaties zijn uitgevoerd voor drie verschillende 
brekingsindices: 3. 86-jO. 8, 1. 60 en 1. 29. De berekeningen zijn uitgevoerd in stappen van 
0.05 nm, tot een maximum SiPx-laagdikte van 1.5 nm. De hoek van inval is gelijk aan 
14.1° genomen. De \11-!::1-curven met n=1.60 en n=1.29 vallen over elkaar heen. 

sche situatie, omdat de dikten en ruwheden van de verschillende lagen op het Si-oppervlak 
in werkelijkheid allemaal tegelijkertijd veranderen tijdens het etsproces. De echte situatie 
is dus erg complex.) Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de mogelijke situatie meteen 
na aanvang van het etsen (figuur b) en de mogelijke situatie na een langere tijd (figuur 
c). Meteen na de aanvang van het etsen ontstaat een SiFx-reactielaag, met een dikte dF 
[1, 19]. Omdat de amorfe Si-laag zich bovenop het Si-bulk bevindt, zal deze als eerste 
worden weggeëtst, waardoor de dikte van deze amorfe laag afneemt. De oxidelaag laat 
zich, indien aanwezig, lastig weg-etsen, maar zal uiteindelijk toch verdwijnen. Hetzelfde 
geldt voor de amorfe Si-laag: deze wordt volledig weggeëtst. Tijdens het etsen met XeF2 

treedt oppervlakteverruwing op [21]. Meteen na aanvang van het etsen is ervan uitgegaan 
dat nog geen oppervlakteverruwing is opgetreden ten gevolge van het etsen met XeF2 • 

In het volgende is geprobeerd om een fysische verklaring te geven voor de gemeten 
waarden van \11 en !::1 tijdens het etsproces. De verklaringen zijn kwalitatief van aard. 
Met behulp van simulaties en de in figuur 7.3b en c afgebeelde modellen is geprobeerd 
een uitspraak te doen over de verschillende lagen en laagdikten, door de resultaten van de 
simulaties te vergelijken met de \11-!::1-curve in figuur 7.2. 

Om een uitspraak te kunnen doen over de invloeden van de verschillende lagen en 
laagdikten op \11 en !::1 is een simulatie uitgevoerd van een afnemende laag amorf Si en 
een groeiende SiFx-laag op een Si-substraat. De invloed van een groeiende amorfe Si
laag op een Si-substraat is te zien in figuur 6.2. Een amorfe laag heeft een significante 
invloed op \11, de invloed op !::1 is minder sterk. De invloed van een SiF x-laag op \11 en !::1 
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Figuur 7.5: Vergelijking van de resultaten van simulaties en metingen. Op deze manier kan 
inzicht verkregen worden in de fysische processen die zich afspelen tijdens het etsproces. 

is lastiger te bestuderen, omdat de brekingsindex van SiF x niet bekend is. In de literatuur 
worden twee verschillende waarden van de brekingsindex van SiF x vermeld. Oehdein geeft 
een brekingsindex voor SiFx van 1.60 [19]. Standaert et al. geven een brekingsindex van 
3.86-j0.8 [23] voor een beschadigde (damaged) Si-laag (figuur 7.3c). 

In figuur 7.4 is de invloed van een groeiende SiF x-laag op een Si-substraat weergegeven 
voor drie verschillende brekingsindices. Uit de figuur blijkt dat een SiF x-laag met een 
brekingsindex 3.86-j0.8 en een dikte van 1.5 nm leidt tot een stijging van W met 0.7° en een 
daling van~ van 1°. De brekingsindex 1.60 voor de SiFx-laag leidt tot een stijging van W 
met 0.16° en een daling van ~ met 17°. De brekingsindex 1. 29 is de effectieve brekingsindex 
van een ruwe SiFx-laag, berekend met behulp van Bruggemanns model (paragraaf 2.6). 
Hierbij is uitgegaan van 50 procent ruwheid (v=0.5) en een brekingsindex 1.60. De invloed 
van een SiF x-laag (lees: ruwe SiF x-laag) met een brekingsindex van 1.29 en een dikte van 1.5 
nm leidt tot een stijging van W met 0.08° en een daling van ~ met 11 o. Uit de vergelijking 
van de metingen (figuur 7.2a) en de simulaties in figuur 7.4 blijkt dat een sterke daling 
van~ niet verklaard kan worden als bij de modellering (figuur 7.3) gebruik gemaakt wordt 
van een brekingsindex van 3.86-j0.8. Dit is wel mogelijk als bij de modellering uitgegaan 
wordt van een brekingsindex van 1.60 voor een SiF x-laag. 

In figuur 7.5 zijn twee simulaties afgebeeld. De gehanteerde modellen zijn die van 
figuren 7.3b en 7.3c. De gebruikte brekingsindices zijn de volgende: 1.462 voor de Si02-

laag, 1.60 voor de SiFx-laag, 4.63-j0.76 voor de amorfe Si-laag en 3.86-j0.022 voor het 
Si-bulkmateriaal. De ruwe toplaag van het model in figuur 7.1c heeft een brekingsindex 
van 1.29 (berekend met behulp van Bruggemanns model, v=0.5) en een dikte van 3 nm. 
Vergelijking van het model in figuur 7.3b met het eerste stuk van de gemeten curve laat 
in figuur 7.5a zien dat de dikte van de amorfe Si-laag afneemt (door het wegetsen van de 
door het ionenbombardement veroorzaakte amorfe Si-laag) en dus leidt tot een afname van 
W. Met het model kan tevens de snelle daling van ~ beschreven worden, ten gevolge van 
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het aangroeien van een SiF x-laag. Verder blijkt uit het model dat de dikte van de amorfe 
laag weer toeneemt, corresponderend met het onstaan van een beschadigde Si-laag. De 
situatie meteen na aanvang van het etsen wordt (kwalitatief) goed beschreven het model, 
afgebeeld in figuur 7.3a. Voor de rest vertoont het model gelijkenis meer met de gemeten 
curve. Dit hoeft ook niet omdat dit model opgesteld is voor de situatie vlak na aanvang 
van het etsproces. De simulatie in figuur 7.5b is gebaseerd op het model van figuur 7.lc. 
In deze figuur is maar één simulatiecurve afgebeeld, omdat alle andere simulatiecurven, 
waarbij uitgegaan is van de (transparante) brekingsindex 1.60 over elkaar heen vallen (dus 
ook de curven waarbij rekening gehouden is met ruwheid). De vorm van de simulatiecurve 
volgt de vorm van de gemeten curve redelijk, alleen is de !::". voor de simulatiecurve 10° te 
hoog. De verschillen worden daarna geleidelijk groter. De dikte van de SiF x-reactielaag is 
volgens het model uiteindelijk ruim 20 nm. Vugts et al. rapporteerden een dikte van 38 
ML (5 nm) voor de SiF x-reactielaag bij 300 K. 

Uit de bovenstaande beschouwing is gebleken dat de interpretatie van ellipsometrische 
metingen tijdens het etsproces zeer complex is. De metingen kunnen niet goed verklaard 
worden met behulp van enkele eenvoudige modellen. Het bepalen van laagdikten aan de 
hand van ellipsometrische metingen wordt extra bemoeilijkt, omdat er nog veel onduidelijk
heid bestaat over de brekingsindex van een SiF x-laag. Hieruit blijkt dat er veel meer kennis 
nodig is van de reactielaag, zodat de modellen voor de interpretatie van de ellipsometrische 
meetdata uitgebreid kunnen worden. Een kwalitatieve verklaring van de ellipsometrische 
meting kan daarentegen wel gegeven worden. 
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Conclusies en aanbevelingen 

8.1 Conclusies 

Voor het bestuderen van het oppervlak tijdens het etsproces is een ellipsometer met een 
roterende compensator opgezet en gemonteerd op de SCEPTER-opstelling. Deze ellipso
meter is eerst geijkt, waarna enkele metingen uitgevoerd zijn. Hierover kan het volgende 
gezegd worden: 

• Nadat de ellipsometer ingeschakeld is, heeft deze 85 minuten nodig om te stabiliseren. 

• Het vlak van inval kan op 0.03° nauwkeurig bepaald worden en moet na het ver
wisselen van een sample steeds opnieuw bepaald worden. De correcties die hierbij 
uitgevoerd zijn voor de polarisator- en analysatorstand bedragen ongeveer 0.5°. 

• De compensatorkarakteristieken zijn gelijk aan Wc=45.075° en ~c=90.76°. Na een 
schoonmaakbeurt van de compensator of een andere ingrijpende handeling betref
fende de compensator, kunnen de compensatorkarakteristieken veranderen en is het 
verstandig het teken van Xe opnieuw te bepalen. 

• De ellipsometrische hoeken, gemeten op de testopstelling zijn (\ll, ~)Au = ( 43.41 o, 87.90°). 
Deze waarden corresponderen goed met de literatuurwaarden. De gemeten ellipsa
metrische hoeken van Si zijn (w, ~)si= (3.180°, 152.74°). De gemetenWis in goede 
overrenstemming met de literatuurwaarde, maar ~ is ruim 20° te laag. Een ver
klaring hiervoor is de aanwezigheid van een dunne Si02-laag op het Si-oppervlak of 
ruwheid van het Si-oppervlak. Hiertussen kan geen onderscheid gemaakt worden als 
een meting uitgevoerd wordt bij één golflengte en één hoek van inval. 

• De ellipsometrische metingen zijn gevoelig voor een afwijking in de polarisator- en de 
analysatorstand. Deze gevoeligheid hangt af van de eigenschappen van het sample. 
Een instelfout van 0.1 o in de polarisator- en analysatorstand leidt op Au en Si tot 
een afwijking van 0.2° respectievelijk 0.1 o in W. Voor ~ zijn deze afwijkingen 0.05° 
respectievelijk 0.5°. 

• Bij het opstoken van het sample blijkt dat de richting van de reflectie van de laser
bundel beïnvloed wordt , doordat de positie van het oppervlak verandert ten opzichte 
van de laserbundeL Hierdoor veranderen de hoek van inval en de ligging van het vlak 
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van inval. Verder is gebleken dat het sluiten van de klep tussen het hoofdvacuümvat 
en de massaspectrometer invloed heeft op de ellipsometrische metingen. Een plotse
linge drukverhoging heeft geen invloed op de ellipsometrische metingen. 

• Bij het bestuderen van het Si-oppervlak (met de ellipsometer) onder invloed van een 
Ar+-ionenbombardement is gebleken dat de gemeten ellipsometrische hoeken ver
klaard kunnen worden door amortisatie van het Si-oppervlak. De resultaten zijn in 
goede overeenstemming met de literatuur. 

• Het etsproces van Si met XeF 2 kan verdeeld worden in twee delen. Het eerste deel 
bestaat uit een snelle fluorinatie van het Si-oppervlak, het tweede deel bestaat uit 
verruwing van het oppervlak. Een volledige interpretatie van de gemeten ellipsometri
sche hoeken is op dit moment nog niet mogelijk. Hieruit blijkt dat nog veel onderzoek 
gedaan moet worden naar de SiF x-reactielaag en het etsproces in z'n geheel. 

8.2 Aanbevelingen 

Een vervelende eigenschap van de ellipsometer is dat deze niet geautomatiseerd is. Hier
door moeten de polarisator- en analysatorstanden steeds met de hand ingesteld worden. 
Een instelfout van 0.05° is hierbij onvermijdelijk en kost relatief veel tijd. Tevens is de 
ellipsometer zodanig gemonteerd op de SCEPTER-opstelling dat voor het instellen van 
de polarisator- en analysatorstanden acrobatische kunsten uitgehaald moeten worden. Het 
aanschaffen van een twee stappenmotoren voor de polarisator en de analysator kan een hoop 
tijd besparen. Tegenwoordig zijn er stappenmotoren te krijgen die op 0.001 o nauwkeurig 
ingesteld kunnen worden. Hiermee kunnen de polarisator- en analysator veel nauwkeuriger 
ingesteld worden. 

In de periode dat metingen zijn verricht met de ellipsometer is de massaspectrometer 
niet gebruikt kunnen worden, omdat deze defect was. Als deze gemaakt is kan het op
pervlak van Si tijdens het etsen zowel met de ellipsometer als met de massaspectrometer 
bestudeerd worden, en kunnen de resultaten met elkaar vergeleken worden. 

Verder kan eens een lange meting van het etsproces uitgevoerd worden, waardoor het 
gedrag van \11 en ~ over een langere tijd bestudeerd kan worden. Op deze manier kan een 
beter beeld verkregen worden over de steady-state reactielaag en de invloed van oppervlak
teruwheid. 



Bibliografie 

(1] M.J.M. Vugts, 
Reaction Layer Dynamics in Surface Etching, 
Proefschrift Technische Universiteit Eindhoven, 1995 

[2] G.M.W. Kroesen, 
Ellipsometrie, 
Collegediktaat VDF /NG 96-01 (Technische Universiteit Eindhoven), 1996 

[3] J.H.W.G. den Boer, 
Spectroscopie Infrared Ellipsometie: Components, Calibration and Application, 
Proefschrift Technische Universiteit Eindhoven, 1995 

[4] F.L. Pedrotti and L.S. Pedrotti, 
Introduetion to Opties, 2nd Edition, 
Prentice-Hall International, Inc., (New York) , 1993 

[5] M. Fried, T. Lohner, E. Jároli, Gy. Vizkelethy, G. Mezey, J. Gyulai, M. Somogyi and 
H. Kerkow, 
Investigation of Ion-Implanted Semiconducters by Ellipsometry and Backscattering 
Spectrometry, 
Thin Solid Films 116, p 191-198, 1984 

[6] B. Hovens, 
In situ temperature deposition measurements with a rotating compensator 
ellipsometer, 
Afstudeerverslag VDF /NT 97-25 (Technische Universiteit Eindhoven), 1997 

[7] D.H.A. Driessen, 
Calibratie roterende compensator ellipsometer-opstelling, 
Stageverslag VDF /NO 97-12 (Technische Universiteit Eindhoven) , 1997 

[8] A.G.M. Kiers, 
Bouw van een rotating compensator ellipsometer, 
Afstudeerverslag VDF /NT95-23 (Technische Universiteit Eindhoven) , 1995 

93 



94 Hoofdstuk 8 

[9] G.M.W. Kroesen, G.S. Oehrlein, E. de Frésart and M. Haverlag, 
Depth Profiling of the Ge Concentration in SiGe Alloys Using In Situ Ellipsometry 
During Reactive-Ion Etching, 
Joumal of Applied Physics 73, p 8017-26, 1993. 

[10] A.M. Duif en J.H. Voskamp, 
Fysische Informatica, 
Praktikurn handleiding (Technische Universiteit Eindhoven), 1994 

[11] R.M.A. Azzam and N.M. Bashara, 
Ellipsometry and Polarized Light, 
North Holland Publishing Company, (Amsterdam), 1979 

[12] H.G. Tompkins, 
A user's guide to ellipsometry, 
Academie Press Inc., 1993 

[13] S.J. Fang, W. Chen, T. Yamanaka and C.R. Helms, 
Comparison of Si Surface Roughness Measured by Atomie Force Microscopy and 
Ellipsometry, 
Applied Physics Letters 68, p 2837-39, 1996 

[14] W.A. Bruil en F.J. de Hoog, 
Verwerking van Waarnemingsresultaten, 
Collegediktaat VDF /NK 93-14 (Technische Universiteit Eindhoven), 1993 

[15] W.D. Callister, Jr., 
Materials Science and Engeneering, 3rd Edition, 
John Wiley and Sons, Inc., (New York), 1994 

[16] M.M. Ibrahim and N.M. Bashara, 
Ellipsametrie Study of 400 e V Ion Damage in Silicon, 
Surface Science 30, p 632-640, 1972 

[17] J.L. Buckner, D.J. Vitkavage, E.A. Irene and T.M. Mayer, 
Optica] Model for the Ellipsametrie Characterization of Low Energy Ion Beam 
Damage in Single-Crystal Silicon, 
Jounal of Electrochemical Society 133, p 1729-33, 1986 

[18] R.S. Williams, 
Low Energy Ar Ion Damage of Si, GaAs and InP Surfaces, 
Solid State Communications 41, p 153-156, 1982 

[19] G.S. Oehrlein, 
Effects of Ion Bombardment in Plasma Etching on the Fluorinated Silicon Surface 
Layer: Real-Time and Postplasma Surface Studies, 
Joumal of Vacuum Science and Technology A, Vol.11 No. 1, 1993 



BIBLIOGRAFIE 95 

[20] N. Matsunami, Y. Yamassura, Y. Itikawa, N. Itoh, Y. Kazumata, S. Miyagawa, K. 
Marita, R. Shimizu and H. Tawara, 
Energy Dependenee of the Ion-Induced Sputtering Yields of Monoatomie Solids, 
At. Data, Nucl. Data Tables 31, 1 (1984) 

[21] V.S. Aliev and V.N. Kruchinin, 
Development of Si(lOO) Surface Roughness at the Initia] Stage of Etching in F2 and 
XeF2 Gases - Ellipsametrie Study, 
Nog niet gepubliceerd artikel 

[22] J.F. Ziegler, J.P. Biersack and U. Littmark, 
The Stopping Range of Ions in Solids, 
Pergamon, Oxford, 1985, p 109-140 

[23] T.E.F.M. Standaert, M. Schaepkens, N.R. Rueger, P.G.M. Sebel and G.S. Oehrlein, 
High Density Fluorocarbon Etching of Silicon in an Inductively Coupled Plasma: 
Mechanism of Etching through a Thick Steady State Fluorocarbon Layer, 
Joumal of Vacuum Science and Technology A 16(1), 1998 



96 



Appendix A 

Afleiding kwadratische verbanden 

Hieronder wordt de afleiding gegeven voor de kwadratische verbanden (A~+ B~)/A6 en 
(A~ + Bl) / A6 als functie van de hoek (J (die equivalent is aan de hoek p in deze afleiding). 
Er wordt uitgegaan van een perfecte compensator, dit wil zeggen Xe= 0, Ye = 0 en Ze= 1. 
De Fourier-coëfficiënten (3.10) reduceren dan tot 

Ao = 1- cos 2acos 2\ll+ 

! (cos 2p( cos 2a- cos 2\ll) +sin 2p sin 2a sin 2\ll cos~), 

A2 - sin 2p sin 2a sin 2\ll sin~' 

B 2 - cos 2p sin 2a sin 2\ll sin~' 

A 4 ! (cos 2p( cos 2a - cos 2\ll) - sin 2p sin 2a sin 2\ll cos~), 

B 4 ! (cos 2p sin 2a sin 2\ll cos~ +sin 2p( cos 2a - cos 2\ll)). 

(A.1) 

Voor hoeken rond p = 0° en a= 90° kunnen een aantal benaderingen worden uitgevoerd: 

cos2p - 1- 2p2 , 

sin2p - 2p, 
(A.2) 

cos2a -1 + 2(a- 90°), 
sin2a -2a. 

Indien de polarisator en de analysator loodrecht op elkaar staan geldt a = p + 90°. De 
Fourier-coëfficiënten zijn nu te schrijven als 

Ao = 1- ( - 1 + 2p2
) cos2W+ 

!(1- 2p2
)( -1 + 2p2

- cos 2\ll)- 2p2 sin 2\ll cos~' 

4p2 sin 2\ll sin~' 

-2psin2Wsin~(1- 2p2), 

A4 - !(1- 2p2
)( -1 + 2p2

- cos 2\ll) + 2p2 sin 2\ll cos~' 

B4 p(-1 + 2p2
- cos2W)- psin2Wcos~(l- 2p2

). 
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Het kwadraat van de coëfficiënt A0 kan worden geschreven als 

ko + k2p2 + k4P4 + k6p6 + k8p8
, 

(~+~cos 2\ll)2, 

k2 - (1 +cos 2\ll)(2- cos 2\ll- sin 2\ll cos~), 

-2(1 +cos 2\ll)(2- cos 2\ll- 2 sin 2\ll cos ~)2, 
(A.4) 

k6 - -4(2 +cos 2\ll + 2 sin 2\ll cos~), 

ks - 4. 

met ki = ki(\ll, ~). Een soortgelijke ontwikkeling kan ook worden toegepast voor A~+ B~, 
met als resultaat 

A2+B2 2 2 - 2+ 6 m2p m6p, 

m2 - 4 sin2 2\ll sin2 ~' (A.5) 

m6 - 16 sin2 2\ll sin2 ~. 

Wordt van beide reeksontwikkelingen alleen de eerste term meegenomen dan volgt hieruit 

A2 + B2 4 sin2 2\ll sin2 ~ 
2 2 = p2 
A5 ( ~ + ~cos 2\ll)2 ' 

(A.6) 

Dit is het eerste kwadratische verband. Merk op dat de coëfficiënt van p2 in (A~+ B~) I A5) 
altijd groter dan nul is, hetgeen duidt op een dalparabooL 

Het bepalen van het tweede kwadratische verband is iets gecompliceerder. Evenals 
(A~+ B~) kan ook (A~+ Bl) ontwikkeld worden: 

no 

no + n2p2 + n4p4 + n6p6 + n8p8
, 

(~ + ~cos2\ll)2, 

( -1- cos 2\ll)(2 +cos 2\ll + 2 sin 2\ll cos .6.)+ 

( -1 - cos 2\ll -sin 2\ll cos ~)2 , 

2(1 +cos 2\ll) + (2 +cos 2\ll + 2 sin 2\ll cos .6.)2-

4(1 +cos 2\ll +sin 2\ll cos ~)(1 +sin 2\ll cos~), 

n6 -4(2 +cos 2\ll + 2 sin 2\ll cos~) + 2(1 +sin 2\ll cos ~)2 , 

ns 4. 

(A.7) 

Van de ontwikkelingen van A~ + Bl en A5 worden alleen de eerste twee termen van de 
ontwikkeling meegenomen en wordt hiermee (A~ + Bl) I A5) benaderd door deze ontwikke
lingen simpelweg in teller en noemer te substitueren. Het resultaat van deze substitutie is 
opnieuw te ontwikkelen naar machten van p. Dit geeft het tweede kwadratisch verband: 

A~ + Bl 
4

cos2 .6.(1 - cos 2\ll) + 2 sin 2\ll cos D. +cos 2\ll - 3 2 
A5 = 1 + 1 +cos 2\ll P . (A.S) 
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Gewoonlijk is de coëfficiënt van p2 in (A~ + Bl) I A5) kleiner dan nul. 
Indien de polarisator en de analysator niet loodrecht op elkaar staan (p- (a- 90°) = 

a =I= 0) is er ook nog een lineaire term in p aanwezig is. Hiermee is verklaard dat de 
minima en maxima van (A~+ B~)IA5) respectievelijk (A~+ Bl)IA5) verschuiven. Worden 
de minima van de parabolen verkregen uit (A~ + B~) I A5) en (A~ + Bl) I A5) bepaald als 
functie van p- (a- 90°) =a, dan liggen deze op één lijn. 
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Afhankelijkheden Wc, ~c, W en ~ 
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Figuur B.l: Afh,J,nkelijkheden van een kleine afwijking in de polarisatorstand p of de 
analysatorstand a ten opzichte van het vlak van inval, voor W c,m en ~c,m. De invloed 
van p op Wc ,m en ~c,m is onafhankelijk van het materiaal, zie figuren a) en c). De polari
satorstand heeft een kleine invloed op W c,m en een grote invloed op ~c,m. De invloeden van 
de analysatorstand zijn wel afhankelijk van het materiaal, zie grafieken b) en d). 

In de figuren is de afhankelijkheid van Wc, ~c (figuur B.1), Wen~ (figuur B.2 en B.3) 
weergegeven als functie van de polarisatorstand p of de analysatorstand a. Bij de bere
kening is uitgegaan van de intrinsieke karakteristieken W c,i ( 45.075°) en ~c,i (90. 76) 0 van 
de compensator. Dit zijn de gemiddelde waarden die gemeten zijn tijdens de in-situ cali
braties, zie paragraaf 4.5.2. De intrinsieke karakteristieken resulteren in Xc,i = -0.002618, 
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Figuur B.2: Afhankelijk van W m en ~m als functie een afwijking Öp ten opzichte van de 
ideale polarisatorstand p=rF voor A u en Si. 

Ye,i = - 0.01326 en Ze,i = 0.99991. Voor W en ~ zijn de waarden van Au en Si genomen, 
bij een hoek van inval van 74°: ('l! Au, ~Au)=( 43.48°,88.21 °) en ('l! Si, ~si)=(3.12°, 176.81 °). 
Hiermee kunnen 'lle,m en ~e,m (paragraaf 4.7.1)berekend worden zoals die gemeten wordt 
voor een kleine afwijking Öp van de ideale polarisatorstand p=45° of een kleine afwijking 
Óa van de ideale analysatorstand a=90°. Als W e,m en ~e,m berekend worden als functie van 
een afwijking Öp, dan is Óa=0° genomen. Worden 'lle,m en ~e,m berekend als functie van Óa, 
dan is Óp=0°. 

In figuur B.1 worden voor de standen Öp=0° en Óa=0° de intrinsieke karakteristieken 
W e,i=45 .075° en ~e,i=90. 76° teruggevonden. De waarde van Xe is hier kleiner dan nul. 
In het geval van een positieve Xe moeten figuur B.1a en B.1b gespiegeld worden in de 
horizontale as om de afhankelijkheden te kunnen zien. 

In figuren B.2 en B.3 zijn de invloeden van een kleine afwijking in de polarisatorstand 
eSP respectievelijk een kleine afwijking in de analysatorstand Óa weegegeven op 'l1, m en ~m
De index m geeft weer aan dat dit de waarden van W en ~ aan zoals die in principe gemeten 
worden voor een kleine afwijking. In figuur B.2 is te zien dat d'l! I dp constant zijn voor 
Au en Si. Ook is d~l dp constant voor Au, maar niet voor Si. In figuur B.3 zijn d'l! I da en 
d~lda allen constant voor zowel Au als Si. Dit betekent dat de in principe gemeten Wm 
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Figuur B.3: Afhankelijkheid van \ll m en bom als functie van een afwijking Óa ten opzichte 
van de ideale analysatorstand a=4SO. De invloed van een afwijking van de analysatorstand 
heeft in dit geen invloed op de bo. 

en bom lineair afhangen van de afwijking Óa. Voor een afwijking Óp is dit ook zo, behalve 
voor bom van Si. 

De afhankelijkheden (of in dit geval de gevoeligheid) van W en bo voor een kleine afwij
king in de polarisatorstand en de analysatorstand kunnen ook berekend worden, met als 
resultaat: 

OW -Xe COS 2\lf(l +COS 2\lf) sin bo- 2ze COS bo 

Op Ze 

obo -2xe(l +cos 2\ll) cos bo + 4ze cos 2\ll sin bo 
op 
ow 
oa -sin 2\ll, 

obo = 0. 
oa 

Ze sin 2\11 
(B.l) 

Voor een afleiding wordt verwezen naar [3]. Houdt er rekening mee dat hier een PSCA
configuratie behandeld wordt, zodatpen a verwisseld moeten worden in het geval van de 



104 Appendix B 

PCSA-configuratie. Het is snel in te zien dat figuren B.2b en B.2d overeenstemmen met de 
derde en vierde vergelijking van (B.l). De in vergelijkingen (B.l) gebruikte Xe en Ze zijn 
de intrinsieke (echte) waarden (dus eigenlijk Xe,i en Ze,i) en niet de Xe (xe,m) en Ze (ze,m) 

zoals die gemeten worden. Hetzelfde geldt voor W en ~. Uit deze vergelijkingen blijkt dat 
alle partiële afgeleiden constant zijn. 


