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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία γίνεται η ανάπτυξη και
αριστοποίηση της κρυογενικής διεργασίας εγχάραξης του πυριτίου σε υψηλής
πυκνότητας πλάσμα στη μίκρο- και νανοκλίμακα. Στόχος είναι η κατασκευή
νανοδομών πυριτίου μεγάλης αναλογίας ύψους προς πλάτος, και συγκεκριμένα
μικρο- και νανοκολόνων. Η κατασκευή της μάσκας εγχάραξης περιλαμβάνει την
χρήση τριών λιθογραφικών μεθόδων με τις οποίες γίνεται το πέρασμα από
μικροδιαστάσεις σε νανοδιαστάσεις. Οι μέθοδοι αυτές είναι κατά σειρά εφαρμογής η
οπτική λιθογραφία, η λιθογραφία κολλοειδών σωματιδίων και η αυτο-οργάνωση
κατευθυνόμενη με πλάσμα.
Στο πρώτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται μια εισαγωγή στις διεργασίες
νανοκατασκευής. Περιγράφονται οι σημαντικότερες λιθογραφικές τεχνικές και ο
τρόπος μεταφοράς του σχεδίου από τη μάσκα. Παρουσιάζεται αναλυτικά η ξηρή
εγχάραξη του πυριτίου με πλάσμα, με αναφορές στη βασική ορολογία, ζητήματα και
προβλήματα που προκύπτουν κατά την εγχάραξη, και στις χημείες πλάσματος που
χρησιμοποιούνται.
Το δεύτερο κεφάλαιο αποτελεί τη βιβλιογραφική επισκόπηση των
τεχνολογιών κατασκευής μικρο- και νανοκολόνων πυριτίου. Γίνεται περιγραφή και
σύγκριση του συνόλου των μεθόδων (λιθογραφία και μεταφορά σχήματος με
εγχάραξη) που έχουν δημοσιευτεί την τελευταία δεκαετία. Τέλος, γίνεται αναφορά σε
εναλλακτικές μη λιθογραφικές τεχνικές κατασκευής νανοδομών.
Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στην εγχάραξη του πυριτίου στη μίκρο- και
νανοκλίμακα με διεργασίες πλάσματος. Έμφαση δίνεται στις μεθόδους βαθιάς
εγχάραξης πυριτίου (DRIE), με εκτενής περιγραφή και βιβλιογραφική επισκόπηση
της κρυογενικής διεργασίας εγχάραξης με πλάσμα SF6/O2.
Στο τέταρτο κεφαλαιο, παρουσιάζονται οι πειραματικές συσκευές και οι
τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας μελέτης (αντιδραστήρας
πλάσματος, SEM, AFM ελλειψομετρία κ.α.)
Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το σύνολο των πειραματικών
διαδικασιών και αποτελεσμάτων, που περιλαμβάνει την κατασκευή μάσκας
εγχάραξης με οπτική λιθογραφία, κολλοειδή λιθογραφία και αυτο-οργάνωση με το
πλάσμα, και τους κύκλους αριστοποίησης της κρυογενικής εγχάραξης του πυριτίου.
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Γίνεται σχολιασμός των αποτελεσμάτων,

προσπάθεια ερμηνείας

τους και

αναφέρονται οι μελλοντικές προοπτικές.

SUMMARY
In this work a cryogenic high-density plasma etching process for silicon is
developed and optimized in the micro- and nanoscale. Our aim is the fabrication of
high aspect ratio nanofeatures, especially micro- and nanopillars. For the fabrication
of the etching mask we use three different patterning methods in order to achieve
the shrinking of the feature size. These methods include optical lithography, colloidal
lithography and plasma directed organization.
In the first chapter, an introduction to the fundamentals of silicon
nanofabrication is presented. The most common techniques of lithography and pattern
transfer are described. Emphasis is given on plasma etching and terminology, etching
mechanisms and etching problems, and on reactive ion etching chemistries for silicon.
The second chapter is a literature review of the micro- and nanopillar
fabrication technologies. A comparative review of the developments during past ten
years on the subject is made. Alternative non-lithographic nanofabrication methods
are also reported.
In the third chapter, the micro- and nanoscale plasma etching processes for
silicon are introduced. We emphasize on the Deep Reactive Ion Etcing processes with
an extensive literature review of the cryogenic silicon etching using an SF6/O2
plasma.
In the fourth chapter, the experimental apparatus and techniques (plasma
reactor, SEM, AFM, ellipsometry etc.) that were used for this study are described.
Finally, in the fifth chapter, a detailed presentation of the experimental study
and results is given. This includes the patterning via optical lithography, colloidal
lithography and plasma directed organization, and the circles of optimization tests for
the cryogenic process. The final results are discussed and interpreted and future work
is outlined.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Α) Νανοτεχνολογία

Δεν έχει υπάρξει κάποια άλλη τεχνολογία, που μέσα σε μία περίοδο μερικών
μόνο ετών, να έχει τραβήξει πάνω της τόσο μεγάλο ενδιαφέρον όσο η
νανοτεχνολογία. Οραματίστηκε το 1959 από τον βραβευμένο με Νόμπελ Φυσικής
Richard Feynman, στην φημισμένη πρόρρησή του “there’s plenty of room at the
bottom” (μετ. “υπάρχει πολύς χώρος εκεί χαμηλά”). Ο όρος “νανοτεχνολογία”
επινοήθηκε από τον καθηγητή Norio Taniguchi το 1974, ενώ έγινε ευρέως γνωστός
από τον K. Eric Drexler στα μέσα της δεκαετίας του ΄80 στο βιβλίο του Engines of
Creation: The Coming Era of Nanotechnology. Η νανοτεχνολογία έφυγε από τη
σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας και έγινε πραγματικότητα ως επακόλουθο της
εφεύρεσης του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σήραγγας (STM), με το οποίο κατέστη
δυνατόν να παρατηρήσουμε στη μοριακή κλίμακα.
Νανοτεχνολογία είναι η μελέτη υλικών, διεργασιών, διατάξεων και
συστημάτων που περιλαμβάνουν δομές και συστατικά μέρη, τα οποία εξαιτίας των
νανομετρικών διαστάσεών τους (1 nm = 10-9 m) επιδεικνύουν πρωτότυπες φυσικές,
χημικές και βιολογικές ιδιότητες. Πρόκειται για ένα συλλογικό όρο για ένα σύνολο
τεχνολογιών, τεχνικών και διεργασιών παρά για μία ειδική επιστήμη. Κάθε
επιστημονικός κλάδος που μπορεί να δεχθεί το πρόθεμα νανο- γίνεται μέρος της
νανοεπιστήμης. Τέτοιοι τομείς είναι η νανοηλεκτρονική, η νανομηχανική, η
νανορομποτική, η νανοφωτονική, η νανοβιολογία, η νανοϊατρική κ.α. Η κλίμακα των
διαστάσεων είναι ο κοινός παρονομαστής όλων αυτών των διαφορετικών κλάδων. Ο
όρος νανο- αναφέρεται σε διαστάσεις 1 - 100 nm. Tα 100 nm θεωρούνται το όριο
μεταξύ νανοκλίμακας και μικροκλίμακας. Το κλειδί στην νανοτεχνολογία είναι η
κατασκευή νανοδομών, με τουλάχιστον τη μία διάστασή τους μικρότερη από αυτό το
όριο. Παράδειγμα μονοδιάστατων νανοδομών είναι τα λεπτά υμένια πάχους μερικών
ατομικών επιπέδων, ενώ τα νανοσωματίδια, οι νανοσωλήνες άνθρακα και τα
νανονήματα αποτελούν τρισδιάστατες νανοκατασκευές. Τέλος, υπάρχει μια μεγάλη
κατηγορία δισδιάστατων νανοδομών που περιλαμβάνει τα επίπεδα τρανσίστορ,
μαγνητικά ή φωτονικά στοιχεία, νανομηχανικά στοιχεία κ.α.
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Εικόνα 1: Φυσικά και τεχνητά αντικείμενα στη μικροκλίμακα και στη νανοκλίμακα.

Από την εφεύρεση του πρώτου τρανσίστορ το 1947, η μικροηλεκτρική και η
βιομηχανία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (ΙC) υπήρξαν οι κύριες δυνάμεις που
ωθούσαν συνεχώς τις τεχνολογίες κατασκευής στα όριά τους, όσον αφορά τη
σμίκρυνση των διαστάσεων. Ακολουθώντας τον περίφημο νόμο του Moore, η
βιομηχανία ημιαγωγών μπόρεσε να διπλασιάζει την πυκνότητα των τρανζίστορ ανά
μονάδα επιφάνειας σε ένα chip πυριτίου κάθε 18 μήνες. Μάλιστα, η σμίκρυνση των
διαστάσεων των IC γίνεται ταχύτερα από ότι πρόβλεψε ο Moore, παιρνώντας έτσι
στην “more than Moore” εποχή. Σύμφωνα με τη πρόβλεψη της έκδοσης του ITRS
(International Technology Roadmap for Semicoductors) που εκδόθηκε τo 1997, η
ελάχιστη δομή κυκλώματος θα πρέπει να είναι 50 nm τo 2012. Όμως στις μέρες μας,
επεξεργαστές τεχνολογίας 32 nm βρίσκονται ήδη σε μαζική παραγωγή, ενώ
ετοιμάζεται η γενιά των 22 nm. Σύμφωνα με το όριο διαστάσεων των 100 nm λοιπόν,
η τωρινή γενιά των IC βρίσκεται στην περιοχή της νανοτεχνολογίας.
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Η βιομηχανία των ημιαγωγών έχει ξοδέψει δισεκατομμύρια δολάρια για την
ανάπτυξη όλο και πιο εξεζητημένων εξοπλισμών και τεχνολογιών για να περιορίσει
το μέγεθος των IC με μοναδικό σκοπό την μαζική παραγωγή. Καθ’όλη τη διάρκεια
του τελευταίου μισού αιώνα, αρνείται να εγκαταλήψει την οπτική λιθογραφία, επειδή
υπήρξε η μόνη τεχνολογία που έχει την ικανότητα να μεταφέρει το σχήμα σε
εκατοντάδες δισκία ανά ώρα στην επιθυμητή διάσταση δομής. Από την άλλη μεριά,
η ερευνητική κοινότητα της νανοεπιστήμης αρκείται σε πολλές άλλες, λιγότερο
δαπανηρές τεχνικές και εργαλεία νανοκατασκευής. Εξ’άλλου σπάνια οι ακαδημαϊκοί
ερευνητές έχουν πρόσβαση σε εγκαταστάσεις με εξοπλισμό αιχμής, οπότε θα πρέπει
να

εργαστούν

λαμβάνοντας

υπ’όψιν

το

διαθέσιμο

εξοπλισμό,

ώστε

να

κατασκευάσουν νανοδομές με προσιτό κόστος. Αποτέλεσμα αυτού, είναι η ανάπτυξη
νέων πρωτότυπων τεχνικών και διεργασιών, βασικά στοιχεία των οποίων είναι το
χαμηλό κόστος και η ευκολία νανοκατασκευής. Έξαιρετικό παράδειγμα αποτελεί η
ανάπτυξη στα μέσα της δεκαετίας του 1990 της λιθογραφίας νανο-αποτύπωσης
(nanoimprint lithography, NIL) για την σχηματοποίηση δομών κάτω από τα 100 nm.
Η τεχνική αυτή έχει την ικανότητα παράλληλης σχηματοποίησης, όπως η οπτική
λιθογραφία, αλλά είναι αρκετά πιο οικονομική.
Η ανάπτυξη μιας τεχνικής κατασκευής δεν ισοδυναμεί με την ένταξή της στην
διαδικασία της βιομηχανικής παραγωγής. Οι βασικές απαιτήσεις είναι ο μεγάλος
όγκος παραγωγής και η απόδοση. Ζήτημα αποτελεί επίσης η ύπαρξη της απαραίτητης
υποδομής υποστήριξης. Για παράδειγμα, η οπτική λιθογραφία χρειάζεται την
παράλληλη ανάπτυξη και εξέλιξη του κλάδου των φωτοευαίσθητων πολυμερών, της
κατασκευής φωτομασκών, των τεχνολογιών ελέγχου και χαρακτηρισμού κτλ. Το ίδιο
ισχύει για τις λεγόμενες “λιθογραφίες επόμενης γενιάς” (next-generation lithography,
NGL), όπως η

λιθογραφία στο βαθύ υπεριώδες (EUV), η NIL με συνδιασμό

βηματικής οπτικής έκθεσης (step-and-flash), και η λιθογραφία χωρίς μάσκα (ΜL2).
Για να πληρείται το κριτήριο της απόδοσης, η τεχνική νανοκατασκευής θα πρέπει να
είναι αξιόπιστη, επαναλήψιμη, και να εμφανίζει τις ελάχιστες ατέλειες. Η ταυτόχρονη
τήρηση όλων αυτών των απαιτήσεων είναι πολύ δύσκολη, ακόμα και για τεχνολογίες
που βρίσκονται σε ώριμο στάδιο.
Παρόλο που λίγες μόνο τεχνολογίες νανοκατασκευής θα περάσουν στο στάδιο
της μαζικής παραγωγής, πολλές νέες διαδικασίες αναπτύσσονται κάθε χρόνο. Αυτό
συμβαίνει γιατί υπάρχουν πολλές άλλες εφαρμογές, ερευνητικές ή εμπορικές, που
11

απαιτούν νανοδομές, χωρίς την ανάγκη μεγάλου όγκου παραγωγής. Η επινοητικότητα
και η φαντασία έχουν οδηγήσει σε πολλές νέες μη συμβατικές, άμεσες ή έμμεσες
μεθόδους κατασκευής νανοδομών. Αξιοσημείωτο παράδειγμα αποτελεί η χρήση, με
μηχανικό, ηλεκτρικό ή οπτικό τρόπο, των ακίδων σάρωσης. Όσον αφορά την περιοχή
των μερικών δεκάδων νανομέτρων, οι τεχνικές αυτο-οργάνωσης ίσως να
αποτελέσουν την κυρίαρχη τεχνολογία.

Β) Κατηγορίες τεχνολογιών μικρο-νανοκατασκευαστικής

Η μικρο-νανομηχανική αναφέρεται στην κατασκευή δομών οι οποίες έχουν
διαστάσεις στη κλίμακα των μικρομέτρων ή νανομέτρων, αντίστοιχα. Οι τεχνολογίες
μικρο-νανοκατασκευαστικής μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες: την
επίπεδη (planar) τεχνολογία, την τεχνολογία σημειακής κατασκευής (probing) με
εργαλεία, ακίδες ή δέσμες, και την τεχνολογία μορφοποίησης σε καλούπι (molding).
Η επίπεδη τεχνολογία βασίζεται στη μικρολιθογραφία για να αποτυπωθεί μία
εικόνα πάνω σε ενα φωτοευαίσθητο υλικό . Μετά την εμφάνιση, πάνω στο
υπόστρωμα απομένει μία εικόνα, η οποία αποτελεί το δισδιάστατο προσχέδιο της
δομής. Ακολουθεί η εγχάραξη ή η εναπόθεση, χρησιμοποιώντας το προσχέδιο αυτό
ως μάσκα για τη μεταφορά του σχήματος στο υπόστρωμα. Επαναλαμβάνοντας
πολλές φορές την διαδικασία μπορούν να «χτιστούν» πολύπλοκες τρισδιάστατες
δομές. Η λιθογραφία μπορεί να γίνει με έκθεση φωτονίων, δέσμης ηλεκτρονίων, ή
ακτίνων-Χ. Το προσχέδιο μπορεί να αποτυπωθεί έμμεσα, μέσω ενός λεπτού
στρώματος φωτοευαίσθητου πολυμερούς, ή άμεσα στο υπόστρωμα με laser ή δέσμη
ηλεκτρονίων. Η εγχάραξη μπορεί να είναι υγρή με χρήση κάποιου διαλύματος, ή
ξηρή με χρήση εκκένωσης πλάσματος αερίων. Η επίπεδη τεχνολογία είναι η πρώτη
που

αναπτύχθηκε

και

αποτελεί

την

πιο

διαδεδομένη

τεχνολογία

νανοκατασκευαστικής.

Τα βήματα για την κατασκευή μιας νανοηλεκτρονικής διάταξης, όπως ένα
ολοκληρωμένο κύκλωμα, μπορούν να χωριστούν σε 4 κύριες κατηγορίες:
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1. Στρωματοποίηση (layering) ή εναπόθεση
2.

Σχηματοποίηση (patterning)

3. Eμφύτευση
4. Ανόπτηση
Από τα 100 και πλέον βήματα στην κατασκευή ενός IC, το πιο σημαντικό
είναι η σχηματοποίηση. Η επίπεδη τεχνολογία βρίσκει επίσης εφαρμογή στην
κατασκευή μικροσυστημάτων, όπως μικρομηχανικά, μικρο-ρευστομηχανικά και
μικρο-οπτο-ηλεκτρομηχανικά συστήματα. Η τεχνολογία των ΜΕΜS (Micro-ElectroMechanical Systems), και της εξέλιξής τους σε NEMS (Nano-EMS), έχει
διαφορετικές απαιτήσεις από την τεχνολογία VLSI (Very Large Scale Integration),
ό πως το μέγεθο ς των δο μών και η κλίμακα παραγωγής, και έχει ο δηγήσει στην
εξέλιξη κάποιων επίπεδων τεχνολογιών, όπως η οπτική λιθογραφία με παχιά
φωτοπολυμερή και η βαθιά εγχάραξη με ενεργά ιόντα (DRIE).
Οι διεργασίες σημειακής κατασκευής μπορούν να θεωρηθούν ως μια
επέκταση

των

συμβατικών

μηχανικών

μεθόδων.

Ως

εργαλείο

δόμησης,

χρησιμοποιούν μίκρο- και νάνο-ακίδες, που περιλαμβάνουν όχι μόνο τις συνήθεις
στερεές ακίδες, όπως μικροακίδες ατομικής δύναμης ή σάρωσης φαινομένου
σήραγγος, αλλά και μη συμπαγείς, όπως εστιασμένη δέσμη ιόντων, δέσμη laser,
ατομική δέσμη κ.α. Είναι διαδικασίες άμεσης αλληλεπίδρασης με τα υπό δόμηση
υλικά, άρα δεν απαιτούν ενδιάμεσα στάδια λιθογραφίας, αλλά σε αντίθεση με τις
επίπεδες τεχνολογίες δεν προσφέρουν παράλληλη και μαζική παραγωγή.
H διεργασία μορφοποίησης είναι μια τεχνολογία αντιγραφής, η οποία
αντιγράφει μικρο- και νανοδομές από προσχεδιασμένα καλούπια ή σφραγίδες.
Συμπεριλαμβάνει

την

λιθογραφία

νανο-αποτύπωσης

(nanoimprinting),

την

αποτύπωση εν θερμώ (hot embossing) πλαστικών και την μικροέγχυση καλουπιών
(molding). H νανο-αποτύπωση χρησιμοποιεί σφραγίδες για τη μεταφορά των σχεδίων
σε ένα στρώμα μαλακού πολυμερικού υλικού. Οι σφραγίδες κατασκευάζονται με τις
επίπεδες διεργασίες που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Η αποτύπωση εν θερμώ
χρησιμοποιείται για τη κατασκευή επίπεδων μικροδομών σε θερμοκλαστικά
πολυμερή. Είναι δομές μικρο- ή και νανοκλίμακας και χρησιμοποιούνται κυρίως σε
μικρορευστομηχανικά συστήματα. Η μικροέγχυση σε καλούπια γίνεται για
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κατασκευή πλαστικών ή μεταλλικών δομών. Αυτές οι μέθοδοι έχουν πολύ χαμηλό
κόστος και προσφέρονται για μαζική παραγωγή, αφού οι σφραγίδες ή τα καλούπια
μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλές φορές.
Το πέρασμα των διεργασιών αυτών από τη μικροκλίμακα στη νανοκλίμακα
δεν είναι μια απλή διαδικασία, και απαιτεί σημαντική εξέλιξη της κάθε τεχνολογίας.
Μερικές διεργασίες δεν μπορούν από τη φύση τους να επεκταθούν στη νανοκλίμακα.
Η νανοκατασκευαστική αναφέρεται στην κατασκευή δομών μικρότερων από 100 nm.
Εκτός από τις προαναφερθείσες τεχνολογίες, οι οποίες με τον έναν ή τον άλλο τρόπο
μπορούν να κατασκευάσουν νανοδομές, υπάρχουν επίσης οι μοριακές διεργασίες. Οι
δύο αυτές κατηγορίες διαχωρίζονται ξεκάθαρα μεταξύ τους από την “εκ των άνω” και
την “εκ των κάτω” προσέγγισή τους. H επίπεδη τεχνολογία έχει μια χαρακτηριστική
“εκ των άνω” (top-down) προσέγγιση, όπου οι νανοδομές φτιάχνονται στρώμα με
στρώμα

ξεκινώντας

από

υμένια

διαστάσεων

δεκάδων

εκατοστών

και

σχηματοποιώντας τα στη νανοκλίμακα. Η “εκ των κάτω” (bottom-up) προσέγγιση
βασίζεται σε διεργασίες μοριακής αυτο-οργάνωσης, όπου οι νανοδομές χτίζονται από
μόρια που οργανώνονται σε μεγαλύτερες δομές. Διαφέρει σημαντικά από τις
συμβατικές διεργασίες και βασίζεται κυρίως σε βιολογικές και χημικές αντιδράσεις.
Σε μερικές περιπτώσεις, οι δύο προσεγγίσεις δρουν συμπληρωματικά, και στις
περισσότερες των περιπτώσεων, η “εκ των κάτω” προσέγγιση βασίζεται στην “εκ των
άνω” για τη δημιουργία της βάσης όπου θα γίνει η μοριακή αυτο-οργάνωση. Για
παράδειγμα, η αυτο-οργάνωση αποκτά μεγαλύτερη περιοδικότητα και τάξη όταν γίνει
μέσα σε λιθογραφιμένες δομές. Αντίστροφα, η σχηματοποίηση ενός λεπτού υμενίου
μέσω της αυτο-οργάνωσης μπορεί να λειτουργήσει ως μάσκα για να ακολουθήσει η
διεργασία εγχάραξης.
Η μικρο- νανοκατασκευαστική δεν είναι κάποιος ειδικός κλάδος της
επιστήμης, αλλά μία τεχνολογία που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και έχει
μεγάλο εύρος πεδίων εφαρμογής. Η απαιτούμενη γνώση περιλαμβάνει ένα σύνολο
αρχών της φυσικής και της χημείας. Για παράδειγμα, η εγχάραξη με ενεργά ιόντα από
εκκένωση πλάσματος εμπεριέχει τόσο φυσικές όσο και χημικές διεργασίες. Μία
επιτυχής τεχνική νανοκατασκευαστικής αναπτύσσεται μέσω πολλών πειραματικών
δοκιμών και σφαλμάτων. Δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη θεωρητικής εξήγησης,
αρκεί να δουλεύει επιτυχώς με τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ωστόσο, η βασική
θεωρητική γνώση της φυσικής, της χημείας και άλλων κλάδων της επιστήμης μπορεί
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να λειτουργήσει ως οδηγός στην ανάπτυξη και τη βελτιστοποίηση μιας νέας
διεργασίας.

Γ) Εγχάραξη του πυριτίου

Όταν κατασκευάζονται δομές πάνω σε ένα δισκίο πυριτίου, κάποιες περιοχές
θα πρέπει να προστατεύονται ενώ παράλληλα οι υπόλοιπες θα εγχαράσσονται. Το
προστατευτικό υλικό είναι γνωστό ως μάσκα εγχάραξης, και συνήθως είναι κάποιο
φωτοπολυμερές ή το SiO2. Η εγχάραξη του πυριτίου χωρίζεται σε δύο κατηγορίες:
την υγρή εγχάραξη και τη ξηρή εγχάραξη, ανάλογα με το είδος του εγχαράκτη. Στην
υγρή εγχάραξη το δείγμα βυθίζεται σε ένα υδατικό δίαλυμα, το οποίο εγχαράσσει τις
μη προστατευμένες περιοχές. Στην ξηρή εγχάραξη το πυρίτιο εγχαράσσεται από
κάποιο αέριο. Η εγχάραξη ενεργών ιόντων (RIE) σε πλάσμα, αποτελεί την πιο κοινή
μέθοδο ξηρής εγχάραξης. Συνδιάζει φαινόμενα από χημικά ενεργές αέριες ρίζες με το
φυσικό μηχανισμό βομβαρδισμού ιόντων. Άλλες μέθοδοι ξηρής εγχάραξης
περιλαμβάνουν την αυθόρμητη χημική εγχάραξη (π.χ. εγχάραξη XeF2) και την
εγχάραξη δέσμης ιόντων.
Η βαθία εγχάραξη ενεργών ιόντων (DRIE) θεωρείται επέκταση της RIE.
Βασίζονται και οι δύο στους ίδιους μηχανισμούς εγχάραξης (βομβαρδισμός ιόντων
και χημική εγχάραξη), αλλά η DRIE επιτρέπει την κατασκευή πιο ψηλών και στενών
δομών με μεγαλύτερο ρυθμό εγχάραξης, συγκριτικά με τη συμβατική RIE. Οι
αντιδραστήρες DRIE είναι εξοπλισμένοι με δύο πηγές ισχύος και, σε αντίθεση με τα
παραδοσιακά συστήματα RIE, παρέχουν ένα παθητικό στρώμα στα πλάγια τοιχώματα
για να ενισχυθεί η ανισοτροπία. Η βαθιά εγχάραξη ενεργών ιόντων είναι μια τεχνική
που χρησιμοποιείται συχνά για τη κατασκευή MEMS και μικρορευστομηχανικών
διατάξεων. Οι δύο κύριες διεργασίες DRIE είναι η μέθοδος Bosch και η κρυογενική
μέθοδος, η οποία και θα αναπτυχθεί στα πλαίσια της παρούσας εργασίας.
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Δ) Σκοπός της διπλωματικής εργασίας

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η κατασκευή
νανοδομών πυριτίου με μεγάλη αναλογία ύψους προς πλάτους, και συγκεκριμένα
μικρο- και νανοκολόνων. Για το σκοπό αυτό, θα γίνει η ανάπτυξη και η αριστοποίηση
της κρυογενικής διεργασίας εγχάραξης σε υψηλής πυκνότητας πλάσμα με βάση το
φθόριο. Πρόκειται για μια διεργασία με πολλές προοπτικές που παρουσιάζει συνεχή
ανάπτυξη

την

τελευταία

δεκαετία.

Προσφέρει

ταυτόχρονη

εγχάραξη

και

παθητικοποίηση, οδηγώντας σε καθαρές και ανισοτροπικές δομές. Θα γίνει μελέτη
της επίδρασης των παραμέτρων του πλάσματος στο τελικό προφίλ, καθώς η εγχάραξη
θα επεκταθεί από τη μικροκλίμακα στη νανοκλίμακα. Για τη σχηματοποίηση θα γίνει
χρήση τριών λιθογραφικών μεθόδων. Αρχικά, θα γίνει προσαρμογή της οπτικής
λιθογραφίας για την κατασκευή της μάσκας στην περιοχή των 0.5 μm με 1 μm. Το
ενδιάμεσο βήμα σμίκρυνσης των κολόνων προς τη νανοκλίμακα, θα γίνει με χρήση
της φυσικής λιθογραφίας νανοσφαιρών, που μπορεί να αποδώσει δομές στα 200-500
nm.
To τελικό στάδιο για το πέρασμα των δομών κάτω από το όριο των 100 nm,
περιλαμβάνει την εφαρμογή μιας μεθόδου αυτο-οργάνωσης κατευθυνόμενη από το
πλάσμα, με την οποία κατασκευάζονται περιοδικές νανοτελείες σε πολυμερικά
υμένια (E. Gogolides et al., Patent Appl. no.PCT/GR2009/000039, N. Vourdas et al.,
Nanotechnology 21 (2010) 085302), που θα λειτουργήσουν ως μάσκα. Πρόκειται για
μία απλή, γρήγορη και χαμηλού κόστους διεργασία που αποτελείται από ένα βήμα
εγχάραξης σε πλάσμα οξυγόνου. Έτσι, η εγχάραξη πλάσματος θα αποτελέσει από
μόνη της μέθοδο σχηματοποίησης της μάσκας και μεταφοράς του σχήματος στο
υπόστρωμα, συνδιάζοντας μία bottom-up με μία top-down προσέγγιση.
Περιοδικές νανοδομές, όπως νανοκολόνες και νανοτελείες, είναι απαραίτητες
σε πο λλά πεδία της επιστήμης και της τεχνολογίας, όπως στη νανοηλεκτρονική, σε
φωτονικές και οπτικές διατάξεις, σε διατάξεις μνήμης, στην κατάλυση και σε
βιοαναλυτικές εφαρμογές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ

1.1

Εισαγωγή
Για τη μεταφορά μικρο- και νανοσχεδίων σε ένα δισκίο πυριτίου απαιτούνται

δύο διαδικασίες: ένα βήμα λιθογραφίας για την κατασκευή της μάσκας που
ακολουθείται από ένα βήμα εγχάραξης με το οποίο μεταφέρεται το σχέδιο της
μάσκας στο υπόστρωμα του πυριτίου. Υπάρχουν επίσης κάποιες άμεσες μέθοδοι
εγχάραξης όπως η εγχάραξη εστιασμένης δέσμης ιόντων, η οποία μπορεί να παράγει
σχέδια με ακρίβεια χωρίς τη χρήση μάσκας. Η χρήση της μεθόδου αυτής όμως είναι
περιορισμένη σε ερευνητικούς σκοπούς λόγω της μικρής ταχύτητάς της. Στη συνέχεια
θα παρουσιαστούν οι πιο κοινές λιθογραφικές τεχνικές και τεχνικές εγχάραξης για
σχηματοποίηση. Οι περιγραφές αφορούν την εγχάραξη πυριτίου, όμως μπορούν να
επεκταθούν και σε άλλα υλικά όπως γυαλί, μέταλα, οξείδια μετάλων κ.α.

1.2

Λιθογραφικές τεχνικές

1.2.1

Οπτική Λιθογραφία

Η οπτική λιθογραφία αποτελεί μακράν την πιο κοινή μέθοδο για τη
δημιουργία σχεδίων στην κατασκευή μικροδομών. Ένα στρώμα φωτοευαίσθητου
πολυμερούς (ρητίνη) εφαρμόζεται πάνω στο υπόστρωμα πυριτίου, συνήθως μέσω
επίστρωσης

διά

περιστροφής

(spin

coating).

‘Επειτα,

το

στρώμα

του

φωτοπολυμερούς εκτίθεται σε UV ακτινοβολία μέσω μιας φωτομάσκας, η οποία έχει
διάφανες και σκοτεινές περιοχές. Η μάσκα αυτή κατασκευάζεται συνήθως από γυαλί
ή χαλαζία και τα αδιάφανα σχέδια φτιάχνονται με χρώμιο. Τα συστήματα έκθεσης με
επαφή της μάσκας χρησιμοποιούν συνήθως λάμπες υδραργύρου οι οποίες παράγουν
μια μεγάλη περιοχή στο UV φάσμα με μέγιστες κορυφές στα 365 nm (i-line) ή στα
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436 nm (g-line). Tα πιο σύγχρονα συστήματα έκθεσης με προβολή (stepper and
scanner) χρησιμοποιούν excimer laser ArF με μήκος κύματος στα 193 nm.
[Plummer00] H χρήση μικρότερων μηκών κύματος βοηθά στη δημιουργία
μικρότερων δομών, όμως τα μήκη κύματος στο βαθύ UV εισάγουν νέα προβλήματα,
όπως η διαφάνεια των οπτικών στοιχείων. Μετά την έκθεση, το φωτοπολυμερές
ψήνεται και εμφανίζεται. Στην περίπτωση φωτοπολυμερούς θετικού τόνου, οι
περιοχές που έχουν εκτεθεί διαλύονται κατά την εμφάνιση και τα αδιαφανή σχέδια
της μάσκας αντιγράφονται πάνω στο

στρώμα του φωτοπολυμερούς. Tα

φωτοπολυμερή αρνητικού τόνου έχουν ως αποτέλεσμα την αντίθετη εικόνα. Συνήθως
χρησιμοποιούνται θετικά φωτοπολυμερή για τη μεταφορά του σχήματος καθώς είναι
πιο εύκολο να αφαιρεθούν στη συνέχεια. Αντιθέτως, τα αρνητικά φωτοπολυμερή
σχηματίζουν πιο ισχυρούς μηχανικά σταυροδεσμούς και αφαιρούνται δυσκολότερα.
[Shaw97] Ωστόσο, τα αρνητικά φωτοπολυμερή είναι καταλληλότερα για τη
διαδικασία lift-off λόγω της αρνητικής κλίσης των τοιχωμάτων που σχηματίζουν.
Στην επιλογή του κατάλληλου φωτοπολυμερούς παίζουν ρόλο παράγοντες όπως η
θερμική σταθερότητα, η αντίσταση εγχάραξης, η φωτοευαισθησία, το μήκος κύματος
έκθεσης και η απαιτούμενη διακριτική ικανότητα.

Εικόνα 1: Τα στάδια της οπτικής θετικής λιθογραφίας

Η περίθλαση θέτει βασικά όρια στην διακριτική ικανότητα της οπτικής
λιθογραφίας. Εν τούτοις, στις μέρες μας οι κατασκευαστές ολοκληρωμένων
συστημάτων μπορούν να κατασκευάζουν δομές πλάτους 32 nm χρησιμοποιώντας
συστήματα λιθογραφίας στο βαθύ UV και στα 13.5 nm. Το βασικό μειονέκτημα των
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σύγχρονων συστημάτων έκθεσης (stepper and scanner) που είναι ικανά να παράγουν
τόσο μικρές δομές είναι το κόστος τους που φτάνει τις μερικές δεκάδες εκατομμύρια
δολάρια. Το ελάχιστο πλάτος γραμμής που μπορούν να κατασκευάσουν τα
συστήματα έκθεσης με επαφή είναι περίπου 500 nm, ανάλογα από το μήκος κύματος
της ακτινοβολίας έκθεσης, τον τρόπο έκθεσης και τις συνθήκες του καθαρού χώρου.
Πρέπει να σημειωθεί ότι το πάχος τους στρώματος του φωτοπολυμερούς επηρρεάζει
το ελάχιστο πλάτος γραμμής. Ένα παχύ στρώμα από φωτοπολυμερές αυξάνει το
ελάχιστο μέγεθος δομής ως αποτέλεσμα περίθλασης Fresnel. [Franssila04]

1.2.2

Λιθογραφία δέσμης ηλεκτρονίων (EBL)

Ο πιο κοινός τρόπος για την κατασκευή νανοδομών (εξαιρώντας την
λιθογραφία στο βαθύ υπεριώδες) είναι η χρήση λιθογραφίας ηλεκτρονιακής δέσμης.
(Electron Beam Lithography, EBL). [Chui05] Ένα πολυμερές ευαίσθητο στα
ηλεκτρόνια εκτίθεται σε μια καλά εστιασμένη δέσμη ηλεκτρονίων. Η κίνηση της
δέσμης ηλεκτρονίων μπορεί να ελέγχεται με ακρίβεια και το επιθυμητό σχέδιο
γράφεται άμεσα στο πολυμερές. Δεν απαιτείται χρήση μάσκας. Με τη μέθοδο EBL
είναι δυνατό να παραχθούν γραμμές με πλάτος μικρότερο από 10 nm αλλά με κόστος
τη χαμηλή ταχύτητα παραγωγής. Συνεπώς, η ΕΒL χρησιμοποιείται κυρίως για την
πρωτυποποίηση νανοδομών πυριτίου, την κατασκευή μασκών λιθογραφίας και
καλουπιών αποτύπωσης (imprint masters). Η εμπορική χρήση της μεθόδου είναι
αρκετά περιορισμένη.

1.2.3

Λιθογραφία νανοαποτύπωσης (Nanoimprint Lithography,NIL)

Οι περιορισμοί της λιθογραφίας στο υπεριώδες και της λιθογραφίας δέσμης
ηλεκτρονίων

έχουν οδηγήσει

στην ανάπτυξη πρωτότυπων,

γρήγορων και

οικονομικών μεθόδων κατασκευής νανοδομών. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούν
καλούπια ή σφραγίδες για την αντιγραφή δομών έχουν γίνει δημοφιλείς λόγω της
απλότητάς τους. Ειδικότερα, η λιθογραφία νανο-αποτύπωσης έχει προταθεί αντί της
οπτικής λιθογραφίας σε βιομηχανικές εφαρμογές εξ’αιτίας του χαμηλού κόστους και
19

της αποδοτικότητάς της. Η τεχνική αυτή εισήχθηκε από τους Chou et al. [Chou95,
Chou96]. Η διαδικαδία της λιθογραφίας νανο-αποτύπωσης εν θερμώ, T-NIL
(αναφέρεται επίσης και ως Ηοt Embossing Lithography, HEL), αρχίζει με ένα
υπόστρωμα πυριτίου πάνω στο οποίο εφαρμόζεται το πολυμερές που πρόκειται να
εντυπωθεί. Το καλούπι (master ή αλλιως mould) και το υπόστρωμα θερμαίνονται στη
θερμοκρασία αποτύπωσης, η οποία εξαρτάται από τη θερμοκρασία υαλώδους
μετάβασης (Tg) του πολυμερούς που χρησιμοποιείται. Όταν επιτευχθεί η κατάλληλη
θερμοκρασία, που είναι συνήθως περίπου 80°C πάνω από τη Tg του πολυμερούς, το
καλούπι συμπιέζεται στο στρώμα του πολυμερούς. Καθώς εφαρμόζεται η πίεση οι
προεξοχές του καλουπιού (σφραγίδα) μετακινούν το πολυμερές και γεμίζουν οι
κοιλότητες. Μετά τη διαδικασία της αποτύπωσης, η θερμοκρασία πέφτει κάτω από τη
Tg και ελευθερώνεται το καλούπι. Μεταξύ των δομών και του υποστρώματος
παραμένει ένα στρώμα πολυμερούς ως κατάλοιπο. Αυτό αφαιρείται κάνοντας μικρής
διάρκειας εγχάραξη σε πλάσμα οξυγόνου. Η διαδικασία ΝIL απεικονίζεται στην
Εικόνα 2. Επίσης έχουν αναπτυχθεί πολλές παραλλαγές της διαδικασίας NIL που
χρησιμοποιούν UV ακτινοβολία αντί για υψηλή θερμοκρασία για τη σκλήρυνση ενός
προ-πολυμερούς, όπως οι UV-NIL [Bender00] και S-FILTM (step & flash imprint
lithography) [Colburn99, Resnick05]. Οι τεχνικές αυτές είναι ταχύτερες όμως
απαιτούν τη χρήση διάφανου καλουπιού ή υποστρώματος.
Το μεγαλύτερο πλεονεκτήμα των τεχνικών αποτύπωσης έγκειται στο γεγονός
ότι σε αντίθεση με τις οπτικές μεθόδους δεν περιορίζονται από φαινόμενα περίθλασης
και ο εξοπλισμός τους είναι φθηνότερος αφού δεν απαιτούνται σύνθετα συστήματα
οπτικών φακών. Η ταχύτητα παραγωγής και η διακριτική ικανότητα είναι όμοιες με
αυτές των σύγχρονων οπτικών συστημάτων, μειονεκτούν όμως σε ακρίβεια
ευθυγράμμισης, η οποία μπορεί να βελτιωθεί εις βάρος όμως του κόστους. Η
ακρίβεια των σύγχρονων συστημάτων NIL είναι κοντά στα 10 nm. Η ομοιομορφία
του εναπομείνοντως στρώματος είναι ένα άλλο θέμα που πρέπει να ληφθεί υπ’όψιν
στη λιθογραφία νανο-αποτύπωσης. Ένα ανομοιόμορφο εναπομείνον στρώμα μπορεί
να προκαλέσει παραμόρφωση των δομών που δημιοουργούνται στο τελικό στάδιο της
εγχάραξης σε πλάσμα οξυγόνου. [Schift08]
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Εικόνα 2 : Η διαδικασία της λιθογραφίας αποτύπωσης εν θερμώ. (a)-(b) Το σκληρό καλούπι πιέζεται
στο θερμοπλαστικό πολυμερές πάνω στο υπόστρωμα σε υψηλή θερμοκρασία. (c) Αφού γίνει
ψύξη κάτω από τη Tg, το καλούπι ελευθερώνεται. (d) To εναπομείναν στρώμα πολυμερούς
αφαιρείται με πλάσμα Ο2.

(α)

(β)

Εικόνα 3: Δομές συμπολυμερών κατά συστάδες: (α) PS–PI–PS triblock (Vector 4111, 18 wt% PS) και
(β) μίγμα Vector 4111 με προσθήκη 14 wt% PI. [Mykhaylyk04]

2.3.4

Λιθογραφία με αυτοργάνωση συμπολυμερών κατά συστάδες (Block
Copolymer)

H εφαρμογή των συμπολυμερών κατά συστάδες (block copolymers) στην
κατασκευή νανοδομών βασίζεται στην τάση που έχουν να αυτο-οργανώνονται σε μια
θερμοδυναμικά σταθερή μορφολογία με μέγεθος δομής από 10 nm μέχρι 200 nm.
[Hamley03] Τα λεπτά υμένια από συμπολυμερή κατά συστάδες έχουν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον γιατί μπορούν να εφαρμοστούν πάνω σε επίπεδες επιφάνειες και να
χρησιμοποιηθούν ως μάσκα εγχάραξης για νανολιθογραφία ή ως «οδηγός» για
περαιτέρω εναπόθεση. [Park97] Ανάλογα με τη μορφολογία των υμενίων, από τα
block copolymers μπορούμε να δημιουργήσουμε κολώνες, οπές, αυλάκια και
γραμμές. Ο έλεγχος όμως της μορφολογίας των λεπτών υμενίων από block
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copolymers μπορεί να γίνει προβληματικός. Μέχρι στιγμής, το βασικό πρόβλημα
είναι ότι παρόλο που η αυτο-οργάνωση δίνει αρκετά καλή τάξη μικρής εμβέλειας, σε
μεγάλη κλίμακα η τάξη είναι συνήθως κακής ποιότητας. Επίσης, η αυτο-οργάνωση
απαιτεί θερμικές διεργασίες που διαρκούν αρκετές ώρες, γεγονός που περιορίζει την
χρήση

των

συμπολυμερών

κατά

συστάδες

σε

εμπορικές

εφαρμογές.

[Gowrishanker06]

1.2.5

Λιθογραφία νανοσφαιρών

H ιδέα της χρήσης νανοσφαιρών ως μάσκες εγχάραξης και εναπόθεσης έχει
εισαχθεί ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1980. [Deckman82] Ένα αυτοοργανούμενο μονοστρώμα από νανοσφαίρες πολυστυρενίου εφαρμόζεται πάνω στο
δείγμα λειτουργώντας ως μάσκα για τη διαδικασία εγχάραξης ή εναπόθεσης που
ακολουθεί. Η διαδικασία αυτή ήταν αρχικά γνωστή ως «φυσική λιθογραφία» (natural
lithography) [Deckman82]. O όρος «λιθογραφία νανοσφαιρών» (nanosphere
lithography, NSL) εισήχθηκε μία δεκαετία αργότερα, όταν επιτεύχθηκε η κατασκευή
μάσκας προερχόμενη από δύο στρώματα σφαιρών. Σε συνδιασμό με την τεχνική του
lift-off, κατασκευάστηκε μάσκα σε περιοχή διαστάσεων ως 100 μm2 χωρίς ατέλειες
[Hulteen95]. Ο μεγαλύτερος περιορισμός της NSL είναι η ανικανότητα να ελεγχθεί το
σχήμα των δομών και η ύπαρξη περιοχών με ατέλειες [Haynes01]. Μερικές φορές, ως
συνώνυμος όρος της NSL χρησιμοποιείται ο όρος «κολλοειδής λιθογραφία»
(colloidal lithography, CL).
Στην Εικόνα 4 παρουσιάζονται κάποιες αντιπροσωπευτικές τεχνικές της
κολλοειδούς λιθογραφίας. Στα αρχικά στάδια της CL, σειρές κολλοειδών
χρησιμοποιήθηκαν ως μάσκα για το σχηματισμό σειρών από νανοτελείες μέσω
εναπόθεσης μετάλου, όπως φαίνεται στη διαδρομή Α της Εικόνας 4. Οι διαδρομές B
και C δείχνουν την τροποποίηση της μάσκας μέσω RIE και ανόπτησης των
κολλοειδών ελέγχοντας με αυτό τον τρόπο το μέγεθος και το σχήμα των δομών που
θα προκύψουν. Στη διαδρομή D απεικονίζεται η ιεραρχική αντιγραφή σχήματος
χρησιμοποιώντας φωτοευαίσθητα κολλοειδή νανοσωματίδια. Η διαδρομή Ε δείχνει
την σχηματοποίηση οργανικών και ανόργανων υλικών από μία εξαγωνικά
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διατεταγμένη δομή, ενώ στη διαδρομή F φαίνεται η δημιουργία νανοδαχτυλίων μέσω
ιοντοβολής μετάλου και εγχάραξης. [Υang06]

Εικόνα 4: Τυπικές τεχνικές νανοσχεδίασης κολλοειδούς λιθογραφιας [Young 06].

1.2.6

Λιθογραφία με νανοσωματίδια μη πολυμερικά

Εκτός από τις νανοσφαίρες πολυμερών, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν κι
άλλα νανοσωματίδια ως μάσκες εγχάραξης για τη δημιουργία δομών νανοκολώνων
στις επιφάνειες. Συγκεκριμένα, συνδιάζοντας νανοσωματίδια μετάλλου ή πυριτίας και
ανισοτροπική εγχάραξη με πλάσμα έχουν κατασκευαστεί νανοκολώνες πυριτίου.
[Ovchinnikov00] Η μέθοδος των νανοσωματιδίων προσφέρει εύκολη και γρήγορη
επίστρωση της μάσκας σε μεγάλη επιφάνεια, δεν έχει όμως την ίδια ποιότητα αυτοοργάνωσης σε σύγκριση με τα υμένια των νανοσφαιρών και συμπολυμερών κατά
συστάδες. Επίσης, μειονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι οι θερμοκρασίες για την
εναπόθεση και ανόπτηση των νανοσωτιδίων είναι σχετικά υψηλές. Οι μάσκες
νανοσωματιδίων ταιριάζουν κυρίως σε εφαρμογές στις οποίες αρκεί η τυχαία ή
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σχεδόν συμμετρική διάταξη των δομών σε μεγάλες επιφάνειες, όπως σε
αντιανακλαστικές επιφάνειες για οπτικούς ανιχνευτές κ.α.

1.3

Μεταφορά σχεδίου από τη μάσκα εγχάραξης

Οι δομές που κατασκευάζονται με μία απο τις μεθόδους που περιγράφτηκαν
πιο πάνω, χρησιμοποιούνται ως μάσκα για την εγχάραξη που ακολουθεί. Το υλικό
της μάσκας πρέπει να είναι ανθεκτικό στις συνθήκες της εγχάραξης. Για τη
περίπτωση όπου αυτό είναι κάποιο φωτοπολυμερές, ένα μέρος του καταναλώνεται
κατά τη διάρκεια της εγχάραξης του πυριτίου με ενεργά ιόντα. Έτσι, η χρήση λεπτού
στρώματος φωτοπολυμερούς (<1μm) περιορίζει το βάθος εγχάραξης. Με παχύτερα
στρώματα φωτοπολυμερούς μπορούν να δημιουργηθούν βαθύτερες δομές, συνήθως
όμως η χρήση τους αποφεύγεται επειδή περιορίζεται σημαντικά το ελάχιστο εύρος
γραμμής που μπορούν να αποδώσουν και εμφανίζουν προβλήματα ρωγμών
(cracking). Tα φωτοπολυμερή είναι επίσης ακατάλληλα για χρήση σε μερικές
περιπτώσεις υγρής εγχάραξης. Οι μάσκες από φωτοπολυμερή έχουν σχετικά
περιορισμένο εύρος θερμοκρασίας καθώς πολύ υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες
βλάπτουν το φωτοπολυμερές. [Sainiemi07, Walter97]
Εναλλακτική περίπτωση αποτελεί η χρήση σκληρής μάσκας. Το πιο κοινό
υλικό σκληρής μάσκας είναι το διοξείδιο του πυριτίου (SiO2), το οποίο μπορεί να
αναπτυχθεί θερμικά πάνω στο υπόστρωμα πυριτίου ή να εναποτεθεί με τη διαδικασία
της χημικής εναπόθεσης ατμών (CVD). Μετά τη λιθογραφία, το στρώμα SiO2
εγχαράσεται κι έπειτα αφαιρείται το φωτοπολυμερές. Το SiO2 που απομένει
λειτουργεί ως μάσκα, ο ρυθμός εγχάραξης της οποίας είναι πολύ χαμηλός
επιτρέποντας τη δημιουργία δομών μεγάλου βαθους. Η μάσκα SiO2 έχει μεγαλύτερο
εύρος θερμοκρασίας εγχάραξης από το φωτοπολυμερές και είναι πιο ευσταθής. Άλλα
υλικά που χρησιμοποιούνται ως σκληρή μάσκα για εγχάραξη με πλάσμα
περιλαμβάνουν μέταλλα (αλουμίνιο,νικέλιο) [Tian00], οξείδια μετάλλων (οξείδιο
αλουμινίου, οξείδιο τιτανίου) [Dekker06] και νιτρίδια του πυριτίου. Το οξείδιο του
αλουμινίου έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί παρουσιάζει εξαιρετική επιλεκτικότητα
στην εγχάραξη με πλάσμα σε κρυογενικές συνθήκες. [Sainiemi07]
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1.4

Υγρή εγχάραξη πυριτίου

Στην υγρή εγχάραξη, το δείγμα του πυριτίου βυθίζεται σε ένα υδατικό
διάλυμα το οποίο εγχαράσει τις περιοχές της επιφάνειας του πυριτίου που δεν
καλύπτονται από τη μάσκα. Όταν το πυρίτιο εγχαράσσεται με σταθερό ρυθμό προς
όλες τις κατευθύνσεις η εγχάραξη είναι ισοτροπική, ενώ στην περίπτωση που κάποιες
κατευθύνσεις

εγχαράσσονται

ταχύτερα

από

άλλες,

η

εγχάραξη

γίνεται

κρυσταλλογραφικά κατευθυνόμενη. Το ισοτροπικό προφίλ εγχάραξης είναι πιο
συνηθισμένο στην υγρή εγχάραξη, ειδικά όταν αυτή αφορά άμορφα και
πολυκρυσταλλικά υλικά. Στην Εικόνα 5 φαίνονται τα δύο κύρια προφίλ που
προκύπτουν από την υγρή εγχάραξη πυριτίου.

Εικόνα 5: (αριστερά) Ανισοτροπικό, κρυσταλλογραφικά κατευθυνόμενο προφίλ υγρής εγχάραξης. Τα
τοιχώματα έχουν κλίσης γωνίας 54.7° λόγω μικρότερου ρυθμού εγχάραξης των επιπέδων
[111]. (δεξία) Ισοτροπικό προφίλ υγρής εγχάραξης.

Το πυρίτιο είναι κρυσταλλικό υλικό με κυβική δομή πλέγματος όμοια με το
διαμάντι. Τα δισκία πυριτίου που χρησιμοποιούνται σήμερα για κατασκευή
μικροδομών είναι μονοκρυσταλλικά, με εξαίρεση αυτά που χρησιμοποιούνται στη
βιομηχανία φωτοβολταϊκών. Λόγω της κρυσταλλικής του δομής πολλοί κοινοί υγροί
εγχαράκτες του πυριτίου, όπως τo υδροξείδιο του καλίου (KOH), το υδροξείδιου του
τετραμεθυλοαμμωνίου (TMAH) και η αιθυλενοδιαμινική πυροκατεχόλη (EDP), το
εγχαράσσουν ανισοτροπικά. Τα ατομικά επίπεδα (100) παρουσιάζουν μεγαλύτερο
ρυθμό εγχάραξης από τα επίπεδα (111). Η γωνία των τοιχωμάτων στην υγρή
ανισοτροπική εγχάραξη είναι 54.7°, ίση δηλαδή με τη γωνία που σχηγατίζουν τα
ατομικά επίπεδα (100) και (111). Ο λόγος των ρυθμών εγχάραξης μεταξύ των
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διαφορετικών επιπέδων εξαρτάται από τον εγχαράκτη, τη συγκέντρωση του
διαλύματος και τη θερμοκρασία εγχάραξης. Επίσης, πρόσθετα όπως η ισοπροπυλική
αλκοόλη αλλάζουν δραστικά τον λόγο αυτό [Seidel90]. Οι εφαρμογές της
ισοτροπικής υγρής εγχάραξης του πυριτίου είναι περιορισμένες. Ο πιο κοινός
ισοτροπικός εγχαράκτης είναι το διάλυμα νιτρικού οξέος (HNO3) με υδροφθορικό
οξύ (HF). Το νιτρικό οξύ οξειδώνει την επιφάνεια του πυριτίου, η οποία ταυτόχρονα
εγχαράσσεται από το HF. Ο ρυθμός εγχάραξης των ισοτροπικών εγχαρακτών μπορεί
να είναι δύο τάξεις μεγαλύτερος από ότι στους ανισοτροπικούς [Plummer00].
Η ανισοτροπική υγρή εγχάραξη χρησιμοποιείται σε πολλές βιομηχανικές
διαδικασίες, όπως η κατασκευή εγχυτήρων μελάνης με ψεκασμό, προσφέροντας
μαζική παραγωγή και χαμηλό κόστος. Η ισοτροπική υγρή εγχάραξη είναι χρήσιμη
κυρίως σε εφαρμογές όπου είναι επιθυμητή η εγχάραξη κάτω από τη μάσκα
(undercut). Για παράδειγμα, η ελευθέρωση μεμβρανών, γεφυρών και προβόλων,
μπορεί να επιτευχθεί με επιλεκτική ισοτροπική εγχάραξη του στρώματος (sacrificial
layer) κάτω από τη δομή [Sainiemi09].

1.5

Ξηρή εγχάραξη πυριτίου

Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα μεθόδων ξηρής εγχάραξης. Η αυθόρμητη χημική
εγχάραξη χωρίς βομβαρδισμό από ιόντα έχει εφαρμοστεί για την ισοτροπική
εγχάραξη πυριτίου [Ιbbotson84]. Από την άλλη, ιόντα χωρίς ύπαρξη ενεργών ριζών
μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την εγχάραξη υλικών. Η εγχάραξη με
εστιασμένη δέσμη ιόντων, FIB (focused ion beam), αποτελεί ένα τέτοιο παράδειγμα
[Reyntjens01]. Τεχνικές όπως η αποδόμηση με laser (laser ablation) [Pethig98] και η
μέθοδος αμμοβολής (powder blasting) [Belloy00] κατηγοριοποιούνται μερικές φορές
ως μέθοδοι ξηρής εγχάραξης, μολονότι είναι κάπως διαφορετικές από τις
παραδοσιακές μεθόδους. Η πρώτη χρησιμοποιείται συνήθως για την μικροδόμηση
πολυμερών και η δεύτερη είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν επεξεργάζονται χημικά
αδρανή υλικά όπως το γυαλί. Ωστόσο, η εγχάραξη ενεργών ιόντων (RIE) σε
συνθήκες πλάσματος αποτελεί την πιο κοινή μέθοδο ξηρής εγχάραξης στο πεδίο της
κατασκευής μικρο- και νανο-δομών, και είναι αυτή στην οποία θα εστιαστεί η
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παρούσα διπλωματική εργασία. Στην συνέχεια αφού θα αναλυθεί ο όρος πλάσμα, θα
περιγραφούν τα σημαντικότερα ζητήματα των διεργασιών ξηρής εγχάραξης με
πλάσμα.

1.5.1

Πλάσμα

Ως πλάσμα ορίζεται ένα σχεδόν ουδέτερο ηλεκτρικά αέριο που αποτελείται
από φορτισμένα (θετικά και αρνητικά ιόντα, ηλεκτρόνια) και ουδέτερα συστατικά και
εμφανίζει συλλογική συμπεριφορά. Ο όρος αποδίδεται στον I. Langmuir (1881-1957)
και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1928 στην εργασία του “Oscillations in
Ionized Gases” [Langmuir28]. Προήλθε από την ελληνική λέξη «πλάθω» ή από την
αντιστοιχία των εκκενώσεων με το πλάσμα του αίματος. Το πλάσμα συχνά
αναφέρεται ως η τέταρτη κατάσταση της ύλης και δεν συναντάται συχνά στην
καθημερινότητά μας καθώς δεν ειναι συμβατό με την ανθρώπινη ζωή. Εξαίρεση
αποτελούν κάποιες κατασκευές, όπως οι λάμπες φθορισμού. Αντιθέτως, υπάρχει
άφθονο στην ιονόσφαιρα της γης και στο διάστημα (αστέρες, ηλιακός άνεμος,
μεσοαστρικός χώρος, ουρές κομητών κ.α.), όπου η πλειονότητα της ύλης βρίσκεται
σε κατάσταση πλάσματος (Eικόνα 6).

(α)

(β)

Εικόνα 6 : (α) Η περισσότερη ύλη του ήλιου βρίσκεται σε κατάσταση πλάσματος, ειδικά η ηλιακή
κορόνα. (β) Πλάσμα κατά τη γέννηση αστέρων.
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Στις τεχνολογίες μικρομηχανικής χρησιμοποιούνται οι εκκενώσεις ασθενώς
ιονισμένου πλάσματος («ψυχρό» πλάσμα) οι οποίες έχουν τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά: (1) προκαλούνται ηλεκτρικά, (2) οι συγκρούσεις μεταξύ
φορτισμένων σωματιδίων και ουδέτερων μορίων των αερίων είναι σημαντικές, (3)
υπάρχουν σύνορα στα οποία οι επιφανειακές απώλειες είναι σημαντικές, (4) ο
ιονισμός των ουδετέρων μορίων συντηρεί το πλάσμα στη σταθερή κατάσταση, και
(5) τα ηλεκτρόνια δεν είναι σε θερμική ισορροπία με τα ιόντα [Lieberman94]. Μία
απλή διάταξη ηλεκτρικής εκκένωσης φαίνεται σχηματικά στην Εικόνα 7. Αποτελείται
από μία πηγή τάσης, συνήθως στην περιοχή των ραδιοσυχνοτήτων, που εισάγει ρεύμα
δια μέσου αερίου που βρίσκεται σε χαμηλή πίεση (1 mTorr - 1 Torr) ανάμεσα σε δύο
παράλληλες αγώγιμες πλάκες ή ηλεκτρόδια. Αποτέλεσμα είναι η δημιουργία
πλάσματος, συνήθως ασθενώς ιονισμένου, δηλαδή η πυκνότητα πλάσματος είναι
μόνο ένα μικρό ποσοστό (1‰ -1%) της πυκνότητας του ουδέτερου αερίου. Στο
κυρίως σώμα του πλάσματος, η πυκνότητά του είναι 108 - 1012 cm-3.

Εικόνα 7 : Σχηματική απεικόνηση (α) ενός αερίου πλάσματος και (β) μίας εκκένωσης πλάσματος.

Η διαδικασία του πλάσματος ξεκινά από τις συγκρούσεις των ηλεκτρόνιων, τα
οποία ως τα πιο ελαφριά σωματίδια αποκτούν μεγάλη κινητική ενέργεια, ικανή να
ιονίσει τα άτομα. Σε ένα «ψυχρό» πλάσμα η θερμοκρασία των ηλεκτρονίων είναι
τουλάχιστον 10000 Κ. Είναι πιο βολικό η θερμοκρασία να εκφράζεται σε
ηλεκτρονιοβόλτ (eV). H θερμοκρασία μπορεί να οριστεί σε σχέση με τη μέση
ενέργεια των σωματιδίων μιας Maxwellian κατανομής όπου ισχύει: E = (3 / 2)kT ,
όπου k είναι η σταθερά Boltzmann. Ο παράγοντας μετατροπής μεταξύ μονάδων
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Κέλβιν και eV είναι 1 eV = 11600 K. Τυπικές τιμές θερμοκρασίας είναι 0.05 eV για
τα ιόντα (εκτός κοντά στα ηλεκτρόδια οπότε μπορεί να είναι 10-250 eV), 0.025 eV
για τα ουδέτερα και 1-10 eV για τα ηλεκτρόνια. Οι συγκρούσεις που γίνονται μέσα
στο πλάσμα μεταξύ των σωματιδίων μπορεί να είναι ελαστικές ή ανελαστικές. Το
κάθε φορτισμένο σωματίδιο προκαλεί το δικό του ηλεκτρικό πεδίο και επηρεάζει την
κίνηση όλων των υπολοίπων, προσδίδοντας έτσι στο πλάσμα τα μοναδικά του
χαρακτηριστικά.
Το πλάσμα φορτίζεται θετικά σε σχέση με τα τοιχώματα του αντιδραστήρα
και το ηλεκτρόδιο, και τα θετικά ιόντα επιταχύνονται σε κάθετη κατεύθυνση από την
περιοχή του πλάσματος προς όλες τις επιφάνειες. Τα αρνητικά ιόντα βρίσκονται σε
χαμηλότερη θερμοκρασία, διαχέονται πιο δύσκολα μη μπορώντας να διαφύγουν από
το πλάσμα και χάνονται σε συγκρούσεις επανασύνδεσης και απόσπασης. Τα
ηλεκτρόνια διαχέονται έξω από το πλάσμα όταν η ενέργειά τους ξεπερνά το δυναμικό
του πλάσματος σε σχέση με τις επιφάνειες. Οι ρίζες που σχηματίζονται στο πλάσμα
αντιδρούν χημικά με τις επιφάνειες, ενώ τα επιταχυνόμενα ιόντα αντιδρούν με
μηχανικό τρόπο μέσω ιονοβολής.
Ένας σημαντικός παράγοντας που χαρακτηρίζει το πλάσμα είναι το μήκος
Debye, λD. Καθορίζει το μέγεθος μιας περιοχής που προφυλάσσεται από το φορτίου
χώρου, και μέσα στην οποία δε μπορούν να επιδράσουν εξωτερικές ηλεκτρικές
διαταραχές. Το μέγεθος του μήκους Debye καθορίζει πολλές ιδιότητες του
πλάσματος.
Αρχικά, η πυκνότητα των θετικά και αρνητικά φορτισμένων σωματιδίων σε
ένα πλάσμα είναι ίσες. Η διάχυση ή φόρτιση στα τοιχώματα και η επανασύνδεση στις
οριακές επιφάνειες του πλάσματος έχουν ως συνέπεια τη δημιουργία ενός λεπτού
οριακού στρώματος που ονομάζεται φράχτης δυναμικού (sheath, Eικόνα 8). Αυτό
συμβαίνει γιατί τα ηλεκτρόνια έχουν υψηλή ενέργεια με αποτέλεσμα να διαχέονται
πιο γρήγορα αφήνοντας πλεόνασμα θετικού φορτίου και ένα δυναμικό πλάσματος, το
οποίο είναι θετικό σε σχέση με τα τοιχώματα. Η διαφορά δυναμικού κατά μήκος του
φράχτη δυναμικού είναι αυτή που επιταχύνει τα ιόντα προς τα τοιχώματα και τις υπό
εγχάραξη επιφάνειες, ενώ ταυτόχρονα εμποδίζει τα ηλεκτρόνια να διαφύγουν από την
περιοχή του πλάσματος. Η χαμηλή πίεση στην οποία βρίσκεται ο θάλαμος αυξάνει το
δυναμικό του πλάσματος, οπότε αυξάνεται και η ενέργεια με την οποία τα ιόντα
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βομβαρδίζουν τις επιφάνειες. Το μήκος του φράγματος δυναμικού ισούται με μερικά
μήκη Debye.

Εικόνα 8: Ο σχηματισμός του φράχτη συναμικού (sheath): (a) οι αρχικές πυκνότητες ιόντων και
ηλεκτρονίων και το δυναμικό, (b) οι πυκνότητες, το ηλεκτρικό πεδίο και το δυναμικό μετά
το σχηματισμό του φράγματος δυναμικού.

Οι διεργασίες που γίνονται με τεχνολογία πλάσματος χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:
•

Εγχάραξη. Αφαίρεση υλικού μέσω αντιδράσεων με ενεργά είδη που οδηγούν
σε πτητικά προϊόντα.

•

Εναπόθεση. Δημιουργία νέων υλικών υπό τη μορφή λεπτών υμενίων που
εναποτίθονται στις επιφάνειες.

•

Τροποποίηση. Χημική προσθήκη λειτουργικών ομάδων σε υλικά που
εκτίθενται στο πλάσμα.

1.5.2

Ξηρή Εγχάραξη με πλάσμα - βασική ορολογία

Η ξηρή εγχάραξη ή εγχάραξη με πλάσμα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην
αλυσίδα κατασκευής δομών στη μικρο- και νανο-κλίμακα. Για παράδειγμα, οι
διεργασίες πλάσματος αποτελούν περίπου το 1/3 των βημάτων στην παραγωγική
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διαδικασία ενός ολοκληρωμένου κυκλώματος. Επίσης χρησιμοποιείται για την
κατεργασία επιφανειών δημιουργώντας τραχύτητα σε αυτές. Διεξάγεται σε
αντιδραστήρα πλάσματος και απαιτεί την επιλογή κατάλληλου αερίου για την
εγχάραξη συγκεκριμένου υποστρώματος. Αποτελεί μια διεργασία σημαντικά πιο
ευέλικτη από την υγρή εγχάραξη.
Η βασική αιτία που χρησιμοποιείται η ξηρή εγχάραξη αντί της υγρής, είναι το
γεγονός ότι η χρήση ασθενώς ιονισμένου και υψηλής πυκνότητας πλάσματος
επιτρέπει την ανισοτροπική εγχάραξη υλικών, όπως ημιαγωγοί, μονωτές και μέταλλα,
με υψηλή κατευθυντικότητα, έτσι ώστε το υλικό να αφαιρείται μόνο κατά την
κατακόρυφη διεύθυνση. Η ανισοτροπία Α ορίζεται συναρτήσει του κάθετου (Vv) και
του οριζόντιου (Vl) ρυθμού εγχάραξης ως
A =1−

Vl
.
Vv

Το υπό εγχάραξη υλικό μετατρέπεται χημικά σε πτητικό προϊόν το οποίο στη
συνέχεια απομακρύνεται από το σύστημα κενού. Για A = 1 (ο οριζόντιος ρυθμός
εγχάραξης είναι μηδέν) η εγχάραξη οδηγεί σε κάθετα τοιχώματα ευθυγραμμισμένα με
τη μάσκα έτσι ώστε το σχήμα της μάσκας να μεταφέρεται πιστά στο υπόστρωμα
(Εικονα 9).

Εικόνα 9: Τα διάφορα προφίλ εγχάραξης: (α) ισοτροπικό, Α=0 , (β) μερικώς ανισοτροπικό, και (γ)
ανισοτροπικό, Α=1.

Η διαδικασία που πρόκειται να εφαρμοστεί για την εγχάραξη ενός υμενίου δε
θα πρέπει να επηρρεάζει τη μάσκα εγχάραξης (π.χ. φωτοευαίσθητο πολυμερές) ή το
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υπόστρωμα. Η σωστή μεταφορά του σχήματος απαιτεί το υμένιο να εγχαράσσεται
επιλεκτικά ως προς το στρώμα της μάσκας. Η παράμετρος αυτή ονομάζεται
επιλεκτικότητα εγχάραξης, S, και συνήθως αναγράφεται ως
S = (ρυθμός εγχάραξης υλικού Α) : (ρυθμός εγχάραξης υλικού Β) .
Η επιλεκτικότητα είναι σημαντική ειδικά στην περίπτωση που απαιτείται
υπερεγχάραξη (overetching). Τιμές επιλέκτικότητας της τάξης του 25-50 θεωρούνται
συνήθως καλές και αποδεκτές.
Η διακύμανση του ρυθμού εγχάραξης από περιοχή σε περιοχή ενός δισκίου
δείχνει ότι η εγχάραξη δε μπορεί να σταματήσει ταυτόχρονα σε όλη την επιφάνεια.
Κατά συνέπεια εξαρτάται από την ομοιομορφία της διαδικασίας. Ο όρος
μακροσκοπική ομοιομορφία (macroloading) αναφέρεται στο φαινόμενο κατά το
οποίο η εγχάραξη πολλών δισκίων ταυτόχρονα σε ένα θάλαμο ή η έκθεση
μεγαλύτερης περιοχής σε ένα δισκίο οδηγεί σε μικρότερο ρυθμό εγχάραξης. Επίσης,
είναι σημαντικό να υπάρχει επαναληψιμότητα από δείγμα σε δείγμα και από σύστημα
σε σύστημα. Επίσης, υπάρχει το πρόβλημα της μικροσκοπικής ομοιομορφίας
(microloading) όταν ο ρυθμός εγχάραξης μεταβάλεται μεταξύ μικρών αποστάσεων
στην επιφάνεια του δισκίου. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε μεταβολές στην πυκνότητα
των προσχεδιασμένων περιοχών που καλύπτονται από τη μάσκα εγχάραξης. Άλλες
απαιτήσεις σε μια διαδικασία εγχάραξης είναι η καθαρότητα, με μικρή μόλυνση του
δείγματος και ελάχιστες ζημιές σε άλλες δομές που ενδεχομένως να υπάρχουν στο
δείγμα. Τέλος, η διαδικασία θα πρέπει να είναι ασφαλής στη χρήση της και
οικονομικά αποδοτική. [Plummer00]

1.5.3

Προβλήματα κατά την εγχάραξη με πλάσμα δομών υψηλού λόγου
ασυμμετρίας

Μία σημαντική παράμετρος που μπορεί να επηρρεάσει την εγχάραξη είναι ο
λόγος ασυμμετρίας (aspect ratio, AR), ο οποίος ορίζεται ως ο λόγος του ύψους της
δομής ως προς το πλάτος της:
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AR =

ύψος δομής
h
= .
πλάτος δομής w

Σε δομές υψηλού λόγου ασσυμετρίας εμφανίζονται προβλήματα ομοιομορφίας
γνωστά και ως φαινόμενα εξάρτησης της εγχάραξης από το λόγο συμμετρίας, ARDE
(aspect ratio dependent etching).
Για να κατασκευαστούν με εγχάραξη πλάσματος δομές στο πυρίτιο με μεγάλο
λόγο ασυμμετρίας (ΑR) θα πρέπει να επιλεχτούν και να ελεγχθούν σωστά διάφορες
παράμετροι της διαδικασίας. Αυτές είναι [Rangelow01]:
1. ο έλεγχος του λόγου της ροής ιόντων προς τη ροή των ελεύθερων ριζών,
καθώς και η πυκνότητα και η ενέργειά τους,
2. η επιλογή της κατάλληλης χημείας του πλάσματος,
3. ο μηχανισμός σχηματισμού του παθητικού στρώματος στα τοιχώματα των
δομών και η γνώση της κινητικής στις επιφάνειες, και
4. ο έλεγχος της θερμοκρασίας υποστρώματος.

Όλα αυτά τα “συστατικά” αποτελούν τη βάση για τη περιγραφή των
διάφορων

τύπων

εγχάραξης

βασισμένης

σε

πλάσμα.

Υψηλή

ανισοτροπία

επιτυγχάνεται από αντιδράσεις υποβοηθούμενες από ιόντα στον πυθμένα της δομής.
Μια σημαντική ατέλεια του προφίλ μιας δομής είναι η εγχάραξη κάτω από τη μάσκα
(undercut), λόγω αντιδράσεων στα πλάγια τοιχώματα που προκαλούνται από τις
ενεργές ρίζες. Όταν οι επιθυμητές δομές πρέπει να έχουν μεγάλο λόγο ασυμμετρίας,
εμφανίζονται

φαινόμενα

που

δεν

παρουσιάζονται

στην

περίπτωση

που

εγχαράσσονται δομές με μικρό AR (< 3:1). Tα πιο σημαντικά απο αυτά είναι
φαινόμενα εξάρτησης από τον λόγο ασυμμετρίας γνωστά ως: υστέρηση εγχάραξης
(RIE-lag), αντίστροφη υστέρηση εγχάραξης (inverse RIE-lag), καμπύλωση (bowing),
πτύχωση στο κάτω άκρο του πλάγιου τοιχώματος της μάσκας (faceting) και
πτυχώσεις στα άκρα της βάσης (microtrenching). Στην Εικόνα 10 απεικονίζονται
σχηματικά οι πιθανές ατέλειες στα προφίλ που αναφέρθηκαν πιο πάνω,
κατανεμημένες σε τρεις κατηγορίες ανάλογα στις αιτίες που τις προκαλεί.
[Rangelow03].
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Εικόνα 10: Φαινόμενα που εμφανίζονται στην εγχάραξη δομών πυριτίου υψηλού AR με υψηλής
πυκνότητας πλάσμα [Rangelow03]

Oι μηχανισμοί στους οποίους μπορεί να οφείλονται τα προβλήματα αυτά είναι:
1. η γωνιακή διασπορά των ιόντων και των ουδέτερων εγχαρακτών λόγω
συγκρούσεων μέσα στο φράγμα δυναμικού,
2. η μεταφορά ιόντων και εγχαρακτών εντός της δομής πάνω στα τοιχώματα,
3. η εξάντληση των αντιδρώντων σε συνθήκες υψηλής πιθανότητας αντίδρασης
πάνω στην επιφάνεια,
4. η φόρτιση των τοιχωμάτων των δομών, καθώς η τοπική ηλεκτρική φόρτιση
του υποστρώματως ή των τοιχωμάτων των μικρο-δομών μπορεί να εκτρέψει
τα ιόντα και να τα αποτρέψει να φτάσουν στον πάτο της επιφάνειας που
πρέπει να εγχαραχτεί,
5. η εξάρτηση της απόδοσης εγχάραξης από τη γωνία πρόσπτωσης,
6. η εναπόθεση εντός των δομών υλικών που παράγονται κατά την εκκένωση
πλάσματος,
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7. η επανεναπόθεση υλικών που εκλύονται από την υποβοηθούμενη από ιόντα
εγχάραξη (αντίδραση των ουδετέρων στα τοιχώματα για το σχηματισμό
παθητικού στρώματος).

Τα προβλήματα που αναφέρθηκαν δεν εμφανίζονται όλα ταυτόχρονα και σε
κάθε συνδιασμό υποστρώματος – αερίου πλάσματος. Η ένταση και η ύπαρξή τους για
τον ίδιο συνδιασμό εξαρτάται κυρίως από τις συνθήκες στην αέρια φάση (π.χ. πίεση,
ισχύς στον αντιδραστήρα). Συνήθως συμπεριφέρονται ανταγωνιστικά. Η προσπάθεια
για ελαχιστοποίηση του ενός μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση ή ενίσχυση κάποιου
άλλου. Η εξάλειψή τους απαιτεί τη διερεύνηση των φαινομένων και των μηχανισμών
με πειραματικές μετρήσεις αλλά και θεωρητική μελέτη, προτυποποίηση και
προσομοίωση.

1.5.4

Mηχανισμοί και διαδικασία εγχάραξης με πλάσμα

Oι μηχανισμοί της εγχάραξης πλάσματος μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε
μηχανική (φυσική), καθαρά χημική (θερμική), και υποβοηθούμενη από ιόντα
εγχάραξη:
α) Η φυσική ιονοβολή (sputtering) είναι αποτέλεσμα της φυσικής αποβολής υλικού
λόγω βομβαρδισμού με ιόντα υψηλής ενέργειας. Πρόκειται για ανισοτροπική
διαδικασία: Η κατεύθυνση της εγχάραξης ταυτίζεται με αυτήν των ιόντων. Ο
μηχανισμός αυτός παρουσιάζει χαμηλή επιλέκτικότητα.
β) Η καθαρά χημική ή θερμική εγχάραξη συμβαίνει μέσω μιας επιφανειακής χημικής
αντίδρασης μεταξύ ουδετέρων ειδών με αποτέλεσμα πτητικά προϊόντα. Πρόκειται για
ισοτροπική διαδικασία. Η επιλεκτικότητά της μπορεί να είναι πολύ υψηλή.
γ) Η υποβοηθούμενη από ιόντα εγχάραξη είναι το αποτέλεσμα του συνεργατικού
συνδιασμού των δύο ανωτέρω μηχανισμών και γενικά οδηγεί σε υψηλότερο ρυθμό
εγχάραξης συγκριτικά με το άθροισμα φυσικής και χημικής εγχάραξης, όπως
αποδείχτηκε από το διάσημο αποτέλεσμα του πειράματος των Coburn και Winter
[Coburn79]. Προκαλεί ανισοτροπική εγχάραξη στην κατεύθυνση των ιόντων. Η
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επιλεκτικότητα του μηχανισμού αναμένεται μεγαλύτερη της φυσικής και μικρότερη
από την αντίστοιχη της καθαρά χημικής εγχάραξης.

Εικόνα 11: Σχηματική αναπαράσταση της διαδικασίας εγχάραξης με ενεργά ιόντα, (α) ιονοβολή, (β)
υποβοηθούμενη από ιόντα εγχάραξη, (γ) σχηματισμός ριζών, και (δ) εγχάραξη ριζών.

Κατά τη διάρκεια της υποβοηθούμενης από ιόντα εγχάραξης, συμβαίνουν
ταυτόχρονα πολλές διεργασίες εντός του θαλάμου του αντιδραστήρα πλάσματος. Ο
μηχανισμός της εγχάραξης μπορεί να χωριστεί σε επτά επιμέρους διαδικασίες, όλες
από τις οποίες είναι απαραίτητες [Winters78, Jansen96]. Οι διαδικασίες αυτές είναι:
1. Η παραγωγή των ενεργών ειδών. Ο ιονισμός και η διάσπαση από κρούση
ηλεκτρονίων δημιουργούν εκκένωση από τα αέρια που τροφοδοτούνται στο
θάλαμο. Το πιο συνήθες αέριο στην εγχάραξη του πυριτίου είναι το
εξαφθοριούχο θείο (SF6), από το οποίο προκύπτουν ουδέτερες ρίζες φθορίου
(F*) και θετικά και αρνητικά ιόντα (SF5+, F-).
2. Παραγωγή DC πόλωσης. Το δισκίο πυριτίου τοποθετείται στο κάτω,
χωρητικά συζευγμένο ηλεκτρόδιο, το οποίο συνήθως λειτουργεί στη
συχνότητα των 13.56 MHz. Τα ιόντα που παράγονται δε μπορούν να
ακολουθήσουν το εφαρμοζόμενο πεδίο. Τα ηλεκτρόνια όμως έχουν
υψηλότερη κινητικότητα, συνεπώς το κάτω ηλεκτρόδιο φορτίζεται αρνητικά.
Εξ’αιτίας αυτής της λεγόμενης τάσης αυτοπόλωσης, το υπόστρωμα εκτίθεται
σε

βομβαρδισμό

θετικών

ιόντων.

Στους

σύγχρονους

αντιδραστήρες

εγχάραξης, το πλάσμα παράγεται από μία επαγωγικά συζευγμένη πηγή
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πλάσματος (ICP source), η οποία δημιουργεί πυκνότητα πλάσματος
υψηλότερη κατά 1-2 τάξεις μεγέθους (1012 ιόντα/cm3). H τάση αυτοπόλωσης
μεταξύ πλάσματος και δείγματος μπορεί να ρυθμιστεί με μία ξεχωριστή
χωρητικά συζευγμένη πηγή.
3. Η μεταφορά των ενεργών ειδών από την περιοχή του πλάσματος στο δείγμα
μέσω διάχυσης.
4. Η προσρόφηση των ενεργών ειδών. Οι ενεργές ρίζες φθορίου που έχουν
παραχθεί, προσροφούνται από την επιφάνεια του πυριτίου. Ο βομβαρδισμός
από ιόντα απομακρύνει το φθοριούχο επιφανειακό στρώμα (SiFx) και
δημιουργεί ενεργές θέσεις στις οποίες οι ρίζες φθορίου προσροφούνται εκ
νέου.
5. Αντίδραση. Οι ρίζες φθορίου αντιδρούν με το πυρίτιο σχηματίζοντας ενώσεις
SiFx (x ≤ 4). Ο ρυθμός αντίδρασης μεταξύ φθορίου και πυριτίου αυξάνεται
σημαντικά υποβοηθούμενος από το βομβαρδισμό ιόντων.
6. Η αποβολή των προϊόντων της αντίδρασης. Τα είδη SiFx που σχηματίζονται
πρέπει να απομακρυνθούν από την επιφάνεια. Διαφορετικά τα προϊόντα της
αντίδρασης

μπορεί

να

σχηματίσουν

στην

επιφάνεια

ένα

στρώμα

παρεμπόδισης της εγχάραξης. Τα μόρια SiFx έχουν υψηλή τάση ατμών,
επομένως είναι πτητικά. Ο βομβαρδισμός ιόντων βοηθάει στην αφαίρεση από
την οριζόντια επιφάνεια των μη πτητικών προϊόντων της αντίδρασης μέσω
ιονοβολής (π.χ. SiClx).
7. Απαγωγή αερίων. Τα προϊόντα που έχουν απομακρυνθεί από την επιφάνεια
διαχέονται πίσω στο πλάσμα και απάγωνται από το σύστημα. Διαφορετικά,
μπορεί να διασπαστούν και να εναποθετιθούν ξανά στην επιφάνεια.

1.5.5

Χημείες πλάσματος για την εγχάραξη πυριτίου

Η εγχάραξη ενεργών ιόντων (RIE) είναι μία ανισοτροπική διαδικασία, στην
οποία σε αντίθεση με την υγρή εγχάραξη, ο ρυθμός εγχάραξης δεν εξαρτάται γενικά
από τη κρυσταλλική δομή του πυριτίου. Δημιουργεί γενικά δομές, όπως αυλάκια,
οπές κτλ., με κάθετα τοιχώματα εξ’αιτίας της κατευθυντικότητας των ιόντων.
Ωστόσο, η διεργασία RIE που βασίζεται σε χημείες καθαρού εξαφθοριούχου θείου
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(SF6) και τετραφθορομεθανίου (CF4), δεν είναι ικανή να παράξει δομές υψηλού
λόγου ασυμμετρίας επειδή τα πλαϊνά τοιχώματα εκτίθενται στις ρίζες φθορίου. Η
ανισοτροπία μπορεί να ενισχυθεί με χρήση λιγότερο ενεργών εγχαρακτών, ή
προστατεύοντας τα πλαϊνά τοιχώματα με ένα παθητικό στρώμα (passivation layer).
Για την εγχάραξη του πυριτίου μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί πλάσμα
χλωρίου ή πλάσμα βρωμίου, έστω κι αν η αντιδραστικότητά τους με το πυρίτιο είναι
σημαντικά πιο χαμηλή από αυτή του φθορίου [Tian00, Vyvoda98]. Εξ’αιτίας της
χαμηλής αντιδραστικότητάς τους, το πυρίτιο δεν εγχαράσσεται αυθόρμητα από τις
ρίζες Cl και Br, ή η αυθόρμητη εγχάραξη που συμβαίνει είναι αμελητέα. Το πυρίτιο
εγχαράσσεται μόνο όταν συμμετέχει και βομβαρδισμός από ιόντα. Τα προφίλ της
εγχάραξης είναι ανισοτροπικά λόγω της κατευθυντικότητας των ιόντων. Το
μειονέκτημα της χρήσης λιγότερο ενεργών εγχαρακτών είναι ο σημαντικά
χαμηλότερος ρυθμός εγχάραξης [Τian00]. Επίσης, στο πλάσμα χλωρίου η
επιλεκτικότητα ως προς τα φωτοευαίσθητα πολυμερή και τις μάσκες μετάλου είναι
χαμηλότερη συγκριτικά με το πλάσμα φθορίου, λόγω του μικρού ρυθμού εγχάραξης
και την απαίτηση περισσότερου βομβαρδισμού από ιόντα για την αποβολή των μη
πτητικών προϊόντων της εγχάραξης. Η χαμηλή επιλεκτικότητα συνήθως απαιτεί την
χρήση μεταλλικών μασκών για εγχάραξη σε μεγάλο βάθος. Οι κατασκευαστές
ολοκληρωμένων κυκλωμάτων βασίζονται ακόμα σε χημείες πλάσματος Cl και Br
επειδή τα βάθη εγχάραξης που απαιτούνται είναι μικρά, και υπάρχει αυστηρή ανοχή
για τη τραχύτητα και την εγχάραξη κάτω από τη μάσκα. Επιπλέον, το φαινόμενο της
εξάρτησης της εγχάραξης από το λόγο ασυμμετρίας (ARDE) δεν εμφανίζεται σε
τέτοιο βαθμό όσο στην περίπτωση του πλάσματος φθορίου [Τian00]. Το φαινόμενο
ARDE μπορεί να εμφανιστεί σε εξαιρετικά χαμηλές πιέσεις ως αποτέλεσμα της
έλλειψης ουδετέρων ριζών [Vyvoda98]. Στη βιομηχανία των MEMS, η χημεία
πλάσματος φθορίου αποτελεί de facto επιλογή επειδή απαιτείται υψηλός ρυθμος
εγχάραξης και καλή επιλεκτικότητα.
Κατά τη διεργασία εχγάραξης ενεργών ιόντων και όταν αξιοποιείται πλάσμα
CHF3 (ή CF4/H2) ή πλάσμα αποτελούμενο από μόρια που περιέχουν φθόριο (όπως
SF6 ή CF4) και οξυγόνο, έχει αναφερθεί ο σχηματισμός ενός μη πτητικού παθητικού
στρώματος στην επιφάνεια του υποστρώματος [Jansen96]. Στην περίπτωση του
πλάσματος CHF3, το παθητικό στρώμα αποτελείται από άνθρακα και φθόριο. Ο
ρόλος του υδρογόνου είναι να καταλύει το σχηματισμό των πρόδρομων πολυμερικών
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ενώσεων, όπως το CF. Το υδρογόνο επίσης μειώνει την πυκνότητα των ελεύθερων
ριζών φθορίου σχηματίζοντας HF. Xημείες που βασίζονται σε μίγματα αερίων SF6/O2
και CF4/O2, έχουν ως αποτέλεσμα παθητικό στρώμα από οξυφθοριούχο πυρίτιο
(SiOxFy).

H ποιότητα του παθητικού στρώματος εξαρτάται σημαντικά από τη

θερμοκρασία. Σε κρυογενικές θερμοκρασίες το παθητικά στρώμα είναι πιο ευσταθές
και απαιτείται λιγότερο οξυγόνο για τον σχηματισμό του [Jansen09]. To παθητικό
στρώμα βελτιώνει την κατευθυντικότητα της εγχάραξης. Αφαιρείται από τις
οριζόντιες επιφάνειες μέσω ιονοβολής, ενώ τα πλαϊνά τοιχώματα παραμένουν
προστατευμένα. Μικρή ποσότητα οξυγόνου σε πλάσμα SF6 ή CF4 αυξάνει επίσης το
ρυθμό εγχάραξης του πυριτίου, επειδή η επανένωση των ριζών φθορίου με τις ρίζες
SF5 και CF3 μειώνεται, αυξάνοντας έτσι την ποσότητα των ελεύθερων ριζών φθορίου
[Mogab78]. Πολύ υψηλή συγκέντρωση οξυγόνου στο πλάσμα έχει ως αποτέλεσμα
ένα παχύ παθητικό στρώμα, που οδηγεί σε μειωμένο ρυθμό εγχάραξης και
σχηματισμό του ονομαζόμενου black silicon (μαύρο πυρίτιο, ή με άλλες ονομασίες:
silicon nanograss, silicon nanoturf, columnar microstructures) [Jansen95].
Στον Πίνακα 1 παρουσιαζόνται συνοπτικά τα πιο σημαντικά αέρια και
μίγματα αερίων που χρησιμοποιούνται για την εγχάραξη του πυριτίου, καθώς και οι
κύριες ρίζες του πλάσματος, τα προϊόντα της αντίδρασης και οι ενώσεις που
λειτουργούν ως παρεμποδιστές εγχάραξης σε κάθε περίπτωση.

Πίνακας 1: Σημαντικά αέρια για την εγχάραξη του πυριτίου [Jansen06]
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
TΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΑΝΟΚΟΛΟΝΩΝ
ΠΥΡΙΤΙΟΥ

2.1

Εισαγωγή
Την τελευταία δεκαετία, πολλές ερευνητικές ομάδες ασχολήθηκαν με την

κατασκευή δομών στο πυρίτιο σε σχήμα νανοκολόνας, καθώς τέτοιες δομές βρίσκουν
πολλές ελπιδοφόρες εφαρμογές. Επιγραμματικά οι εφαρμογές αυτές μπορεί να
αφορούν ηλεκτρονικές, οπτοηλεκτρονικές ή φωτονικές διατάξεις, φωτοβολταικά
στοιχεία, διατάξεις εκπομπής πεδίου, οπτικούς ή βιολογικούς αισθητήρες, διατάξεις
χημικής

ανάλυσης,

σφραγίδες

για

λιθογραφία

νανο-αποτύπωσης,

στοιχεία

αποθήκευσης δεδομένων κ.α. Στις εργασίες που έχουν δημοσιευτεί αναφέρονται
αρκετές διαφορετικές μέθοδοι για την κατασκευή της μάσκας εγχάραξης, όπως αυτές
που παρουσιάστηκαν συνοπτικά στην προηγούμενη ενότητα, και γίνονται εμφανά τα
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε μίας. Επίσης, αναφέρονται οι
εναλλακτικές χημείες πλάσματος που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ξηρή
εγχάραξη.

2.2

Κατασκευή μίκρο- και νανοκολόνων πυριτίου (βιβλιογραφική
επισκόπηση)

Μία από τις πρώτες εργασίες είναι αυτή των P.A. Lewis et al. από το 1998, οι
οποίοι κατασκεύασαν νανοκολόνες πυριτίου με την τεχνική της φυσικής λιθογραφίας,
χρησιμοποιώντας ως μάσκα εγχάραξης ένα μονοστρώμα κολλοειδών σωματιδίων
χρυσού διαμέτρου 10 και 15 nm. Πραγματοποιώντας εγχάραξη ενεργών ιόντων (RIE)
με αέριο SiCl4, προέκυψαν ομοιόμορφες δομές με μεγάλη πυκνότητα, ύψους 50 nm
και διάμετρου 10 nm (Εικόνα 1). [Lewis98] Ένα χρόνο αργότερα, η ομάδα αυτή
41

χρησιμοποιώντας την ίδια τεχνική και συνδιάζοντάς την με λιθογραφία ηλεκτρονικής
δέσμης παρουσίασε μία πρωτότυπη συσκευή εκπομπής πεδίου, όπου οι νανοκολόνες
πυριτίου έχουν το ρόλο της νανοκαθόδου. [Lewis99]

Εικόνα 1: Νανοκολώνες Si κατασκευασμένες με μάσκα χρυσών κολλοιδών σωματιδίων διαμέτρου
15nm. [Lewis98]

Εικόνα 2: Σχηματική απεικόνηση της διαδικασίας κατασκευής. (a) εναπόθεση τραχέως υμενίου
αργύρου, (b) εγχάραξη με πλάσμα, (c) αποτέλεσμα εγχάραξης. [Seeger98]

Οι K. Seeger και R.E. Palmer χρησιμοποίησαν ως μάσκα εγχάραξης τραχιά
υμένια αργύρου τα οποία εναπόθεσαν με ιονοβολή, δημιουργώντας με αυτό τον
τρόπο συσσωματώματα στο υμένιο. Εγχαράσσοντας με πλάσμα που περιείχε αέρια
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SF6 και CF4, και εκμεταλλευόμενοι την τραχύτητα της μάσκας όσο προχωρά η
εγχάραξη κατασκεύασαν κονικές δομές και κολόνες διαμέτρου μέχρι και 5 nm. H
διαδικασία περιγράφεται σχηματικά στην Εικόνα 2. Πρόκειται για μία αρκετά απλή
τεχνική η οποία όμοια δε προσφέρει καθόλου ομοιομορφία και οργάνωση στις δομές.
[Seeger98]
Μία ακόμα εργασία από τις αρχές του 2000 είναι αυτή των V. Ovchinnikov et
al. Παρουσίασαν κολόνες πυριτίου διαμέτρου 55-80 nm που προήλθαν από εγχάραξη
ενεργών ιόντων μέσω μάσκας από αυτο-οργανωμένα σωματίδια χρυσού-χρωμίου, τα
οποία προέκυψαν μετά από ανόπτηση λεπτού υμενίου Au/Cr. Η διάμετρος και η
πυκνότητά τους εξαρτάται από το πάχος του υμενίου. Η ανισοτροπική εγχάραξη του
πυριτίου βασίστηκε σε μίγμα αερίων SF6 και CHF3. [Ovchinnikov00] Παρόμοια
μέθοδο, με εναπόθεση λεπτού υμενίου (30nm) νικελίου με τη τεχνική της ιοντοβολής,
η οποία ακολουθείται από γρήγορη θερμική ανόπτηση, εφάρμοσαν οι Mun Ja Kim et
al. για να κατασκευάσουν μάσκα νανοσωματιδίων νικελίου μέσης διαμέτρου 60nm, η
οποία δεν παρουσιάζει ομοιομορφία ή περιοδικότητα, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.
Με εγχάραξη σε αντιδραστήρα ΙCP με μίγμα αερίων SF6 και CF4, κατασκεύασαν
νανοκολόνες με λόγω διαστάσεων ύψους προς διάμετρο από 5:1 εώς 10:1. [Kim05]

Εικόνα 3: (a) Κατασκευή νανοσωματιδίων Ni μετά από ανόπτηση υμενίου Ni. (b) Κάτοψη της μάσκας
νανοσωματιδίων Ni από φωτογραφία SEM. [Kim05]

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εργασία των Chun-Wen Kuo et al. από το 2003
στην οποία συνδιάζεται η λιθογραφία νανοσφαιρών πολυστυρενίου με την τεχνική
του lift-off. Όπως φαίνεται στην Εικό αν 4 α, αφο ύ γίνει η επίστρωση των
νανοσφαιρών πολυστυρενίου διαμέτρου 480 και 280 nm πάνω σε πυρίτιο, ακολουθεί
η εναπόθεση ενός στρώματος χρωμίου. Αφαιρώντας το πολυστυρένιο, δημιουργείται
μια μεγάλη περιοχή με περιοδικά τοποθετημένα νανοσωματίδια χρωμίου που
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λειτουργούν ως μάσκα. Το αποτέλεσμα της εγχάραξης του πυριτίου με πλάσμα
μίγματος αερίων CHF3 και Ο2 είναι περιοδικές σειρές από νανοκολόνες που
εκτείνονται σε περιοχή μεγαλύτερη από 1 cm2. Πραγματοποιώντας επιπλέον
οξείδωση του πυριτίου και αφαίρεση του οξειδίου με υγρή εγχάραξη, παρουσίασαν
νανοακίδες διαμέτρου απο 60 εώς 9 nm. [Kuo03]

Εικόνα 4: (a) Σχηματική αναπαράσταση της κατασκευής περιοδικών κολόνων Si διαμέτρου 10nm σε
μεγάλη επιφάνεια [Κuo03]. (b) Τριγωνικές νανοακίδες Si [Hsieh07]

Τον συνδιασμό νανοσφαιρών πολυστυρενίου και lift-off σε υμένιο νικελίου
χρησιμοποιήσαν και οι Ho-Yen Hsieh et al. για τη κατασκευή τριγωνικών
νανοκολόνων πυριτίου. (Εικόνα 4b) Η κλίση των τοιχωμάτων και ο λόγος
διαστάσεων μπορεί να ελεγχθεί από την αναλογία του μίγματος CF4 και Ο2 στο
πλάσμα εγχάραξης. Οι συγκεκριμένες δομές παρουσιάζουν εξαιρετικές ιδιότητες
εκπομπής πεδίου οι οποίες και μελετήθηκαν. [Hsieh07]
Την ίδια μέθοδο της λιθογραφίας νανοσφαιρών εφάρμοσαν οι A. Sinitskii et
al. Χρησιμοποίησαν ένα μονόστρωμα από αυτο-οργανωμένα σωματίδια πυριτίας, και
όχι πολυστυρενίου, διαμέτρου 550 nm πάνω σε υπόστρωμα πυριτίου, ως μάσκα για
την εναπόθεση εξαγωνικών σειρών από νανονησίδες χρωμίου με τη μέθοδο της
φυσικής εναπόθεσης ατμών. Έχοντας το χρώμιο ως μεταλλική μάσκα, κατασκεύασαν
οργανωμένες περιοδικές σειρές από κολώνες πυριτίου με διάφορα ύψη (εώς 1100 nm)
και λογο ασυμμετρίας (ύψος προς πλάτος) έως 12:1 με εγχάραξη σε αντιδραστήρα
RIE με πλάσμα CF4/H2. [Sinittskii07]
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Μία διαφορετική μέθοδο για τη κατασκευή νανοακίδων σε ένα μόνο βήμα
πρότειναν οι Chil-Hsun Hsu et al το 2004. Η μέθοδος προσφέρει ταυτόχρονα τον
σχηματισμό της μάσκας και την εγχάραξη σε αντιδραστήρα πλάσματος ECR και
μίγμα αερίων σιλάνης (SiH4), μεθανίου (CH4), αργού και υδρογόνου. Όπως φαίνεται
στην Εικόνα 5, από την αντίδραση του πλάσματος σιλάνης και μεθανίου παράγονται
συσσωματώματα SiC που κατανέμονται ομοιόμορφα πάνω στην επιφάνεια του
πυριτίου λειτουργώντας ως μάσκα για την εγχάραξη που γίνεται παράλληλα από το
πλάσμα αργού και υδρογόνου. Οι ακίδες έχουν λόγο ασυμμετρίας περίπου 50:1 και
απόλυξη κορυφής 1nm. Πλεονέκτημα της μεθόδου είναι η εφαρμογή της σε διάφορα
υποστρώματα εκτός πυριτίου. Οι νανοακίδες πυριτίου δίνουν ισχυρή εκπομπή
φωτορεύματος και μπορούν να εφαρμοστούν σε διατάξεις εκπομπής πεδίου. [Hsu04]

Εικόνα 5: Σχηματικό διάγραμμα της διαδικασίας σχηματισμού νανοακίδων Si σε ένα βήμα και η
μορφολογία τους από εικόνα SEM. [Hsu04]

Μία διαδικασία χωρίς χρήση μάσκας εφάρμοσαν και οι Ghaghi et al.
παρουσιάζοντας νανοδομές πυριτίου σε σχήμα κολόνας και πυραμίδας χωρίς όμως να
υπάρχει κάποια ομοιομορφία στις δομές. Εγχαράσσοντας σε πλάσμα αερίου CF4, η
αυτο-κάλυψη (automasking) προκαλείται σε τυχαία σημεία πάνω στο δείγμα και
οφείλεται σε ιονοβολή και εναπόθεση από το υλικό των τοιχωμάτων του
αντιδραστήρα (π.χ. αλουμίνιο) και του ηλεκτροδίου της καθόδου ή από τον
πολυμερισμό του πυριτίου με άνθρακα στην επιφάνεια του δείγματος. [Gharghi06]
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εργασία των C.L. Cheung et al. περί
κατασκευής νανοκολόνων με λιθογραφία νανοσφαιρών. Η διαδικασία που
ακολούθησαν περιγράφεται σχηματικά στην Εικόνα 6 και αποτελείται από τρία
βήματα. Αρχικά, σφαιρίδια πολυστυρενίου επιστρώνονται δια περιστροφής πάνω στο
πυρίτιο. Ακολουθεί η σμίκρυνση των διαστάσεών τους με εγχάραξη σε πλάσμα
οξυγόνου. Το βήμα αυτό προσφέρει ευελιξία ως προς το επιθυμητό μέγεθος των
δομών καθώς αυτό εξαρτάται από το χρόνο της ισοτροπικής εγχάραξη του
πολυστυρενίου. Τέλος, εγχαράσσεται το πυρίτιο ανισοτροπικά εφαρμόζοντας τη
διαδικασία Bosch. Πρόκειται για εγχάραξη σε πλάσμα με εναλλαγή αερίων SF6 και
C4F8, η οποία θα περιγραφεί στο επόμενο κεφάλαιο. Με τη μέθοδο αυτή
παρουσιάζουν κολόνες πυρίτιου διαμέτρου μικρότερης από 500 nm και με λόγο
ύψους προς διάμετρο ως 10:1 [Cheung06]. Μία παρόμοια μέθοδος χρησιμοποιήθηκε
και στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας και θα αναλυθεί περισσότερο σε
επόμενο κεφάλαιο.

Εικόνα 6: (αριστερά) Σχηματικό διάγραμμα διαδικασίας κατασκευής νανοκολόνων με λιθογραφία
νανοσφαιρών, (δεξιά) νανοκολόνες Si λόγου διαστάσεων 5:1 και 10:1. [Cheung06]

Οι Chinh-Mei Hsu et al. ανέπτυξαν μία τεχνική που συνδιάζει την μέθοδο
αυτοργάνωσης Langmuir-Blodgett και εγχάραξη ενεργών ιόντων για τη κατασκευή
νανοκολόνων που καλύπτουν ομοιόμορφα ολόκληρη την επιφάνεια ενός δισκίου
τεσσάρων ιντσών. Η μέθοδος Langmuir-Blodgett (LB) αποτελεί μια αξιόπιστη
τεχνική για την παρασκευή ενός μονοστρώματος νανοσωματιδίων που να καλύπτει
μια μεγάλη επιφάνεια. [Collier98] Όπως φαίνεται στην Εικόνα 7, μετά την επίστρωση
νανοσωματιδίων SiO2 πάνω σε πυρίτιο με τη μέθοδο LB, γίνεται η σμίκρυνσή τους με
εγχάραξη σε RIE με μίγμα αερίων O2 και CHF3, ρυθμίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο
τη διάμετρο και την απόσταση μεταξύ τους με ακρίβεια. Οι νανοκολόνες Si, με

46

διάμετρο από 100 nm ως 600 nm, σχηματίζονται μετά από ανισοτροπική εγχάραξη σε
RIE με αέριο Cl2. [Hsu08]

Εικόνα 7: Διαδικασία κατασκευής νανοκολόνων Si. (a) Επίστρωση νανοσωματιδίων SiO2 με τη
μέθοδο LB, (b) σμίκρυνση της μάσκας, (c) ανισοτροπική εγχάραξη Si, (d) αφαίρεσητης
μάσκας σε δάλυμα HF. [Hsu08]

Οι Sainiemi et al. παρουσίασαν μία μέθοδο στην οποία η μάσκα εγχάραξης
αποτελείται από συσσωματώματα νανοσωματιδίων πυριτίας διαμέτρου 100 nm που
παράγονται από ψεκασμό υγρής φλόγας (Liquid Flame Spraying, LFS). Στη τεχνική
LFS το αρχικό διάλυμα ψεκάζεται μέσα στη αέρια διατάραξη που προκαλεί μια
φλόγα, όπου σχηματίζονται τα νανοσωματίδια. Το υπόστρωμα Si που βρίσκεται
αρχικά σε θερμοκρασία δωματίου, κινείται κατά μήκος της φλόγας ψεκασμού και
έρχεται σε επαφή με αυτή (Εικόνα 8α). Δημιουργείται έτσι βαθμίδα θερμοκρασίας. Η
εναπόθεση οφείλεται κυρίως σε θερμοφόριση και διάχυση Brown, και η προσκόληση
των σωματιδίων σε δυνάμεις van der Waals. Η μάσκα που προκύπτει δεν έχει
ομοιομορφία και περιοδικότητα στην κατανομή των νανοσωματιδίων (Εικόνα 8β),
μπορεί όμως να καλύψει μεγάλες επιφάνειες. H εγχάραξη που ακολουθεί γίνεται με
πλάσμα SF6/O2 σε κρυογενικές συνθήκες, κατασκευάζοντας νανοκολόνες Si με λόγο
ασυμμετρίας ως 20:1 (Εικόνα 8γ). Οι δομές αυτές χρησιμοποιήθηκαν για
απορρόφηση και ιονισμό σε διάταξη πυριτίου DIOS. Στην ίδια εργασία
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παρουσιάζονται επίσης μικροκoλόνες Si με οπτική λιθογραφία και black silicon
νανοκολόνες ως αποτέλεσμα της κρυογενικής εγχάραξης. [Sainiemi07]

(α)

(β)

(γ)

Εικόνα 8: (a) Ψεκασμός υποστρώματος με χρήση φλόγας. (b) Eικόνα SEM της μάσκας από
συσσωματόματα σωματιδίων πυριτίας με τη τεχνική LFS. (c) Nανοκολόνες Si με λόγο
διαστάσεων 20:1 ως αποτέλεσμα κρυογενικής εγχάραξης. [Sainiemi07]

Τη

διαδικασία

της

λιθογραφίας

με

συμπολυμερή

κατά

συστάδες

χρησιμοποίησαν οι Gowrishankar et al. για να κατασκευάσουν νανοκολόνες πυριτίου
με ύψος μεγαλύτερο από 100 nm και λόγο ασυμμετρίας ως 10:1. Οι δομές
παρουσιάζουν καλή οργάνωση και περιοδικότητα. Τα συμπολυμερή κατά συστάδες
συνδιάστηκαν με εναπόθεση Cr και lift-off ώστε να αυξηθεί η επιλεκτικότητα της
εγχάραξης ως προς τη μάσκα. H συμβατική τεχνική lift-off δεν είναι γενικά
αποτελεσματική στο να αφήσει μόνο τις νησίδες Cr πάνω στο Si αφαιρώντας πλήρως
τα συμπολυμερή. Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίστηκε πραγματοποιώντας την
εναπόθεση του Cr με ένα σύστημα ιοντοβολής Ar πλάγιας γωνίας, προερχόμενο από
σύστημα φασματοσκοπίας ακτίνων-Χ.

Η εγχάραξη ενεργών ιόντων έγινε με αέριο

NF3 έχοντας υψηλή επιλεκτικότητα και ανισοτροπία. [Gowrishanker06]
Επίσης, οι Κrishnamoorthy et al. έκαναν χρήση της λιθογραφίας
συμπολυμερών κατά συστάδες κατασκεύαζοντας νανοκολόνες με ρυθμιζόμενες
διαστάσεις σε διάφορα υποστρώματα όπως πυρίτιο, οξείδιο του πυριτίου, νιτρίδιο του
πυριτίου και χαλαζία. Στην Εικόνα 9 παρουσιάζονται η διαδικασία και οι εικόνες
SEM με τις δομές που προκύπτουν. Τα συμπολυμερή από PS-b-P2VP επιστρώνονται
σε υπόστρωμα πυριτίου με την παρουσία ενός ενδιάμεσου στρώματος SiO2 πάχους 25
nm. Μετά από μια προεργασία σε πλάσμα Ο2, η οποία ρυθμίζει το μέγεθος των
σωματιδίων, γίνεται η μεταφορά του σχήματος στο στρώμα του SiO2 με πλάσμα
48

C4F8/CH4. Τέλος, το σχήμα από τη μάσκα του οξειδίου μεταφέρεται στο πυρίτιο με
πλάσμα SF6/ C4F8 ή πλάσμα Cl2. Αποτέλεσμα είναι η κατασκευή κολόνων υψηλής
πυκνότητας με διάμετρο μικρότερη από τα 100 nm. [Κrishnamoorthy08]

Εικόνα 9: (α) Μεταφορά του σχήματος από σειρές με PS-b-P2VP micelles σε Si μέσω ενδιάμεσου
στρώματος SiO2. Εικόνες SEM κολόνων Si εγχαραγμένες με πλάσμα (b) SF6/ C4F8 και (c)
Cl2. [Κrishnamoorthy08]

Οι Park et al. ανέπτυξαν μια απλή μέθοδο χρησιμοποιώντας μάσκα
νανοσωματιδίων CHxFy η οποία σχηματίζεται κατά την εγχάραξη ενός στρώματος
νιτριδίου του πυριτίου σε πλάσμα με μίγμα αερίων CH2F2/H2/Ar, όπως περιγράφεται
σχηματικά στην Εικόνα 10. ‘Ετσι σχηματίζονται νανοκολόνες νιτριδίου του πυριτίου,
η πυκνότητα και η διάμετρος των οποίων εξαρτώνται από τη ροή του H2 και την ισχύ.
Οι δομές αυτές λειτουργούν στη συνέχεια ως σκληρή μάσκα για να μεταφερθεί το
σχήμα στο υπόστρωμα του πυριτίου εγχαράσσοντας σε αντιδραστήρα ICP με αέρια
Cl2 και Αr. Λόγω χαμηλής επιλεκτικότητας, οι νανοκολόνες πυριτίου έχουν λόγο
ασυμμετρίας 2:1 και διάμετρο 50 nm με καλή ομοιομορφία. [Park07]
Είναι γνωστό ότι το πυρίτιο που έχει εμφυτευτεί με γάλλιο είναι ανθεκτικό
στην εγχάραξη με πλάσμα. [Schmidt05] To γεγονός αυτό εκμεταλεύτηκαν οι
Chekurov et al. οι οποίοι έδειξαν ότι περιοχές πυριτίου εμφυτευμένες με γάλλιο
μπορούν να λειτουργήσουν ως μάσκα εγχάραξης για τη κατασκευή νανοδομών
υψηλού λόγου ασυμμετρίας (Εικόνα 11) με εγχάραξη πλάσματος σε κρυογενικές
συνθήκες. Η εμφύτευση Ga+ γίνεται τοπικά με εστιασμένη δέσμη ιόντων (FIB), και
το βάθος εμφύτευσης που απαιτείται είναι περίπου 30 nm. Η επιλεκτικότητα
εγχάραξης των εμφυτευμένων προς τις καθαρές περιοχές είναι 1000:1, μειώνοντας
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στο ελάχιστο τα προβλήματα διάβρωσης της μάσκας. Η ελάχιστη διάσταση που
μπορεί να επιτευχθεί είναι 40 nm και ο μέγιστος λόγος ασυμμετρίας της κολόνας
πυριτίου είναι 15:1. [Chekurov09]

Εικόνα 10: Διαδικασία παρασκευής νανοκολόνων νιτριδίου του πυριτίου και πυριτίου. [Park07]

Εικόνα 11: (a) Σειρά από 36x36 κολόνες Si διαμέτρου 280 nm, (b) οι ίδιες δομές σε μεγέθυνση, (c)
δομή Si με ύψος 600 nm και διάμετρο 65 nm όπου εμφανίζεται το φαινόμενο εγχάραξης
κάτω από τη μάσκα (undercut) [Chekurov09]

Οι Jung-Sub Wi et al. κατασκεύασαν σειρές από νανοκολόνες πυριτίου
υψηλής πυκνότητας με τη τεχνική της λιθογραφίας ηλεκτρονικής δέσμης, η οποία
προσφέρει υψηλή διακριτική ικανότητα με ευκολία στη δημιουργία περιοδικών
δομών. Αρχικά, ένα στρώμα ανόργανου φωτοπολυμερούς HSQ (hydrogen
silsesquioxane) εκτίθεται σε δέσμη ηλεκτρονίων και αφού γίνει η εμφάνιση με
TMAH, δημιουργούνται νανο-τελείες στο φωτορεζίστ (Εικόνα 12). Το σχήμα
μεταφέρεται στο πυρίτιο με ανισοτροπική εγχάραξη σε πλάσμα χλωρίου και το
εναπομένον

φωτοπολυμερές

αφαιρείται

με

εμβάπτιση

σε

διάλυμα

HF.

Κατασκευάστηκαν ομοιόμορφες και περιοδικά διατεταγμένες υψηλής πυκνότητας
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νανοκολόνες πυριτίου με λόγο ασυμμετρίας 1.5:1 που να απέχουν μεταξύ τους
απόστασεις 25-50 nm. Οι δομές αυτές δοκιμάστηκαν με επιτυχία ως σφραγίδες για
λιθογραφία νανοαποτύπωσης (ΝΙL) πάνω σε στρώμα πολυμερούς. Η τεχνική αυτή
μπορεί να έχει πρακτική εφαρμογή σε κατασκευή διατάξεων μνήμης. [Wi08]

Εικόνα 12: Εικόνες SEM των νανοτελειών στο φωτοπολυμερές μετά την εμφάνισή του (αριστερά) και
οι νανοκολόνες Si που προκύπτουν στο τέλος της διαδικασίας σε κάτοψη (δεξιά). [Wi08]

Λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης σε λεπτό υμένιο PMMA πάνω σε πυρίτιο
χρησιμοποίησαν και οι Henry et al. Αφού έγινε το προσχέδιο, ακολούθησε η
εναπόθεση λεπτού στρώματος Al2O3 με τη διεργασία της ιοντοβολής. Τέλος,
πραγματοποιώντας lift-off με αποτελέσμα τη δημιουργία της μάσκας από αλουμίνα.
Η αλουμίνα εμφανίζει επιλεκτικότητα 5000:1 σε εγχάραξη πυριτίου με κρυογενικές
συνθήκες και 68:1 σε εγχάραξη με μίγμα αερίων SF6 και C4F8 , οπότε αποτελεί
ιδανική σκληρή μάσκα για κατασκευή μίκρο- και νανοκολόνων πυριτίου υψηλού
λόγου ασυμμετρίας. Στην εργασία τους παρουσίασαν κολόνες πυριτίου διαμέτρου
από 50 nm ως μερικές εκατοντάδες νανόμετρα εγχαραγμένες σε βάθος μεγαλύτερο
των 2 μm. Επίσης κατασκεύασαν με απλή οπτική λιθογραφία μικροκολόνες με
διάμετρο απο 5 ως 50 μm και ύψος 150 μm. Οι νανοκολόνες πυριτίου (Εικόνα 13)
εγχαράχθηκαν ανισοτροπικά με πλάσμα αερίων SF6/C4F8 (Pseudo-Bosch) και οι
μικροκολόνες με πλάσμα SF6/O2 σε κρυογενικές συνθήκες, μέθοδος η οποία
αναπτύχθηκε και στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας και θα
περιγραφεί αναλυτικά στο επόμενο κεφάλαιο. Και οι δύο αυτές χημείες πλάσματος
κάνουν ταυτόχρονη χρήση εγχάραξης και σχηματισμού παθητικού στρώματος στα
τοιχώματα. [Henry09]
51

Εικόνα 13: Νανοκολόνες Si διαμέτρου 40 και 65 nm και ύψους 780 nm, που προήλθαν από PseudoBosch εγχάραξη μέσα από μάσκα αλουμίνας πάχους 30 nm [Henry09]

Πρόσφατα, έχουν δημοσιευτεί αρκετές εργασίες που κάνουν χρήση της
λιθογραφίας νανο-αποτύπωσης (ΝΙL), όπως αυτή των Morton et al. οι οποίοι
συνδιάζοντάς την με DRIE εγχάραξη, παρουσίασαν κολόνες πυρίτιου με διάμετρο
40nm και λόγο διαστάσεων μεγαλύτερο από 50:1. Η διαδικασία παρασκευής της
μάσκας περιγράφεται στην Εικόνα 14. Αρχικά η μάσκα αποτελείται από τρία
στρώματα τα οποία είναι: αντιανακλαστικό στρώμα (ΑRC) πάχους 180nm, λεπτό
στρώμα SiO2 πάχους 20 nm και από πάνω ένα στρώμα θερμικού φωτοπολυμερούς
αποτύπωσης πάχους 150 nm, στο οποίο γίνεται η αποτύπωση με το καλούπι. Το
εναπομείνον στρώμα αφαιρείται με πλάσμα O2. Το φωτοπολυμερές αποτύπωσης
λειτουργεί στη συνέχεια ως μάσκα αντιστροφής εικόνας με εναπόθεση Cr και lift-off.
Με το Cr ως σκληρή μάσκα εγχαράσσεται το SiO2 με πλάσμα CFH3/O2, και
ακολούθως αφαιρείται το Cr. Τέλος, γίνεται η εγχάραξη του στρώματος ARC με
πλάσμα O2. Το νανοδομημένο στρώμα ARC είναι και η τελική μάσκα μέσα από την
οποία γίνεται βαθιά εγχάραξη του πυριτίου με ενεργά ιόντα και τη μέθοδο Bosch.
[Morton08] Οι τελικές δομές πυριτίου φαίνονται στην Εικόνα 15. Εμφανής είναι η
τραχύτητα στα πλαϊνά τοιχώματα (scalloping) που είναι αποτελέσμα της μεθόδου
Bosch. Συνολικά, πρόκειται για μια αρκετά πολύπλοκη μέθοδο με πολλά επιμέρους
στάδια, πλεονεκτεί όμως στην ομοιομορφία και περιοδικότητα των δομών.
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Εικόνα 14: Σχηματική αναπαράστσταση της διαδικασίας κατασκευής της μάσκας εγχάραξης με τη
τεχνική της λιθογραφίας νανοαποτύπωσης (ΝΙL). [Morton08]

Εικόνα 15: Σειρά από περιοδικά διατεταγμένες νανοκολόνες Si διαμέτρου 40 nm και ύψους 1.5 μm,
εγχαραγμένες με τη μέθοδο Bosch. [Μorton08]

2.3

Εναλλακτικές τεχνικές κατασκευής νανοδομών: χρήση laser
και η μέθοδος VLS

Έχουν αναπτυχθεί και άλλες τεχνικές νανοδόμησης της επιφάνειας του
πυριτίου που δεν κάνουν χρήση λιθογραφίας και εγχάραξης με διεργασία πλάσματος.
Μια τέτοια μέθοδο αποτελεί η νανοδόμηση με laser σε περιβάλλον αερίου, συνήθως
SF6, μία μη λιθογραφική, αποδοτική και οικονομική τεχνική που έχει ως αποτέλεσμα
την ανάπτυξη μίκρο- και νανο-ακίδων στην επιφάνεια του πυριτίου. [Wu01,
Crouch04] Η διάταξη της μεθόδου αποτελείται από ένα excimer laser (KrF-248nm,
ArF-193nm) η δέσμη του οποίου μέσω κατάλληλων φακών πέφτει στην επιφάνεια
του δείγματος πυριτίου, το οποίο βρίσκεται εντός θαλάμου κενού (~0.01mbar) με
σύστημα αντλίας και υποδοχείς αερίων (SF6, H2S, SiH4, Cl2, N2 κ.α.). H δέσμη του
laser κινείται με τη βοήθεια ενός μηχανικού μεταφορέα X-Y μεγάλης ακρίβειας.
[Zorba08] ‘Οταν ο πρώτος παλμός laser χτυπά στην επιφάνεια του Si, η ενέργεια που
εναποτίθεται στο υλικό δημιουργεί πλάσμα που λιώνει την επιφάνεια και παράγει
λόφους αποκολλημένου υλικού. Το πλάσμα διαχωρίζει το αδρανές SF6 και οι ρίζες F
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αντιδρούν με τη λιωμένη επιφάνεια. Τα πτητικά μέρη που προκύπτουν από την
αντίδραση διαφεύγουν ή διαχέονται στη λιωμένη επιφάνεια. Έπειτα η επιφάνεια
στερεοποιείται και ποσότητα υλικού εναποτίθεται ξανά τραχύνοντάς την. Όταν
χτυπήσει ο επόμενος παλμός το φως ανακλάται στις πλευρές των προεξοχών με
αποτέλεσμα περισσότερη ενέργεια να απορροφάται στις κοιλάδες ανάμεσα στις
προεξοχές. Μετά από πολλούς παλμούς σχηματίζονται οι κωνικές μικροδομές.
(Εικόνα 16) Η μορφολογία, το μέγεθος και o λόγος ασυμμετρίας των δομών
εξαρτώνται κυρίως από τη διάρκεια του παλμού laser και το αέριο που θα
χρησιμοποιηθεί.

Εικόνα 16: Η εξέλιξη της μορφολογίας της επιφάνειας του Si μετά από τον ακόλουθο αριθμό παλμών
femtosecond laser: (a) 1, (e) 5, (j) 10, (n) 30, (p) 70, (t) 600. [Tull06]

Επίσης, μία “εκ των κάτω” προσθετική τεχνική για την κατασκευή δομών στο
πυρίτιο είναι η VLS (vapor-liquid-solid) η οποία προτάθηκε από τον R.S. Wagner το
1964. Η μέθοδος VLS αποτελεί ένα μηχανισμό για την ανάπτυξη μονοδιάστατων
δομών, όπως νανονήματα, με χημική εναπόθεση ατμών (CVD). Η ανάπτυξη ενός
κρυστάλλου σε στερεά επιφάνεια μέσω άμεσης απορρόφησης από την αέρια φάση
είναι γενικά πολύ αργή διαδικασία. Ο μηχανισμός VLS παρακάμπτει το μειονέκτημα
αυτό εισάγωντας έναν καταλύτη σε φάση υγρού κράματος που προσροφά γρήγορα
τον ατμό σε επίπεδα υπερκορεσμού. Αποτέλεσμα της απορρόφησης είναι η ανάπτυξη
κρυστάλλου στη διεπιφάνεια υγρού/στερεού. [Wagner64] Τα φυσικά χαρακτηριστικά
των νανονημάτων που προκύπτουν εξαρτώνται με ελεγχόμενο τρόπο από το μέγεθος
και τις φυσικές ιδιότητες του υγρού κράματος.
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H διαδικασία VLS έχει ως ακολούθως (Εικόνα 17) ένα λεπτό υμένιο Au (ή
Cu) εναποτίθεται στην επιφάνεια του Si με θερμική εξάχνωση ή ιονοβολή. Σε
συνδιασμό με λιθογραφία μπορούν να ελεγχθούν το μέγεθος και η διάταξη των
νησίδων Au. Ακολουθεί η ανόπτηση του δείγματος σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από
το ευτηκτικό σημείο των Au-Si, δημιουργώντας σταγονίδια κράματος Au-Si πάνω
στην επιφάνεια. Έπειτα αναπτύσσονται μονοδιάστατα τα κρυσταλλικά νανονήματα
με χημική εναπόθεση ατμών έχοντας το υγρό κράμα ως καταλύτη. Νανονήματα Si
σχηματίζονται χρησιμοποιώντας μίγμα αερίων SiCl4/H2.

Εικόνα 17: Σχηματικό διάγραμμα κατασκευής νανονημάτων με τη μέθοδο vapor-liquid-solid (VLS).

Εφαρμόζοντας τη μέθοδο VLS οι Kayes et al. ανέπτυξαν σειρές από
νανονήματα πυριτίου κάθετης διεύθυνσης με διάμετρο 1.5 μm και ύψος μέχρι 75 μm
(Εικόνα 18α) που καλύπτουν επιφάνεια >1cm2 και η διάταξη τους είναι πλήρως
περιοδική. [Kayes07] Tα νανονήματα Si επιδεικνύουν ισχυρή ευρυζωνική οπτική
απορρόφηση, γεγονός που τα μετατρέπει σε υποψήφιο για το ρόλο του απορροφητή
σε ηλιακές κυψέλες. Οι Tsakalakos et al. και Stelzner et al. παρουσίασαν στις
εργασίες τους τέτοιες ηλιακές κυψέλες βασισμένες σε νανονήματα πυριτίου
κατασκευασμένα με τη μέθοδο VLS, και τις ιδιότητες που αυτές εμφανίζουν.
[Tsakalakos07, Stelzner08] Τα νανονήματα πυριτίου έχουν διάμετρο της τάξης των
20-100 nm και μήκος 3-6 μm. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 18β, με τις συνθήκες
ανάπτυξης που εφάρμοσαν τα νανονήματα προσανατολίζοντα κατά κύριο λόγο κατά
μήκος διευθύνσεων με χαμηλό δείκτη ανάπτυξης όπως οι <111>, <110>, <112> και
πιο σπάνια σε άλλες διευθύνσεις.
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(α)

(β)

Εικόνα 18: (α) Νήματα Si κατασκευασμένα με τη μέθοδο VLS με καταλύτη Cu. [Kayes07]
(β) Νανoνήματα Si πάνω σε υπόστρωμα Si p-τύπου. [Stelzner08]

Εικόνα 19: Σχηματική αναπαράσταση της ανάπτυξης νανονημάτων Si με τη μέθοδο SLS. [Yan00]

Ανάλογη της μεθόδου VLS για την ανάπτυξη νανονημάτων πυριτίου, είναι η
μέθοθος solid-liquid-solid (SLS). Στη μέθοδο SLS, ο μεταλικός καταλύτης (π.χ.
νικέλιο) παραμένει πάνω στην επιφάνεια του υποστρώματος πυριτίου καθ’όλη τη
διάρκεια της διαδικασίας. Το ίδιο το υπόστρωμα λειτουργεί ως πηγή πυριτίου χωρίς
την ύπαρξη επιπρόσθετης εξωτερικής αέριας ή υγρής πηγής. [Yan00] Ο μηχανισμός
ανάπτυξης νανονημάτων πυριτίου με τη μέθοδο SLS φαίνεται στην Εικόνα 19.
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Αρχικά γίνεται η εναπόθεση ενός λεπτού υμενίου νικελίου πάνω στο υπόστρωμα Si
(111), και σε θερμοκρασία 900-1000°C το υμένιο Ni αντιδρά με το υπόστρωμα και
σχηματίζει ευτηκτικές σταγόνες Si2Ni. Στη συνέχεια, άτομα Si διαχέονται μέσω της
διεπιφάνειας υποστρώματος-υγρού, στις υγρές σταγόνες και τα νανονήματα Si
αναπτύσσονται μέσω της διεπιφάνειας υγρού-νήματος. Με τη μέθοδο SLS μπορούν
να αναπτυχθούν άμορφα νανονήματα πυριτίου διαμέτρου 20-30 nm που να
καλύπτουν μεγάλη επιφάνεια του υποστρώματος (Εικόνα 20). [Lee08]

Εικόνα 20: Νανονήματα Si ανεπτυγμένα με τη μέθοδο SLS με καταλύτη νικέλιο. [Lee08]

2.4

Εφαρμογές νανοκολόνων
Μία από τις πιο βασικές εφαρμογές της νανο-εγχάραξης δομών πυριτίου

μεγάλου λόγου ασυμμετρίας, όπως νανοκολόνες, αποτελεί η υποστήριξη κατασκευής
σφραγίδων νανο-αποτύπωσης. Όπως αναφέρθηκε στο πρώτο Κεφάλαιο, η λιθογραφία
νανο-αποτύπωσης είναι μία πολλά υποσχόμενη τεχνική για τη σχηματοποίηση
νανοδομών για μη παραδοσιακές εφαρμογές της μικροηλεκτρονικής, όπως οι
φωτονικές τεχνολογίες. Επίσης, η λιθογραφία νανο-αποτύπωσης μπορεί να θεωρηθεί
ως “ενισχυτής” άλλων λιθογραφικών τεχνικές στη νανοκλίμακα, όπως η λιθογραφία
ηλεκτρονικής δέσμης, ή οι τεχνικές αυτοργάνωσης. Για παράδειγμα, μία σφραγίδα
διαστάσεων 1 cm2, που έχει κατασκευαστεί με e-beam, μπορεί να αντιγράψει το
σχήμα 50-70 φορές σε μία ώρα. Ενώ η σχηματοποίηση της ίδιας της σφραγίδας με το
e-beam μπορεί να διαρκέσει 2-200 ώρες (για την κάλυψη του 50% της επιφάνειάς
της).
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Η εγχάραξη με πλάσμα καθιστά εφικτή την νανο-αποτύπωση, καθώς είναι
αναγκαία διεργασία για τη κατασκευή της σφραγίδας. Η τελική διακριτική ικανότητα
της νανο-αποτύπωσης εξαρτάται από τη δυνατότητα ακριβής μεταφοράς του
σχήματος και της ποιότητας του εγχαραγμένου προφίλ κατά τη κατασκευή της
σφραγίδας. Επιπλέον, η εγχάραξη πλάσματος χρειάζεται για την αφαίρεση του
κατάλοιπου πολυμερικού στρώματος μετά την αποτύπωση, χωρίς να φθαρεί η
υπόλοιπη δομή. Το ιδανικό σχέδιο της σφραγίδας προϋποθέτει προφίλ με πλήρως
ανισοτροπικά, κάθετα ή με μικρή θετική κλίση προφίλ. Αποκλίσεις από το ιδανικό
προφίλ μπορεί να προκαλέσουν ατέλειες στα αντίγραφα και προβλήματα κατά την
διαδικασία της αποτύπωσης και ελευθέρωσης της σφραγίδας, όπως αυτές που
φαίνονται στην Εικόνα 21. [Olynick07]

Εικόνα 21: Επιπτώσεις του μη ομοιόμορφου προφίλ της σφραγίδας στο τελικό αποτυπωμένο προφίλ.
[Olynick07]

Εικόνα 22: Πολυμερές σχηματοποιημένο με λιθογραφία νανο-αποτύπωσης. Οπές σε αποστάσεις (a) 50
nm και (b) 30 nm, με ΑR~1.5:1. [Wi08]

Οι νανοκολόνες πυριτίου με κάθετα προφίλ μπορούν να αποτελέσουν ιδανικές
σφραγίδες αποτύπωσης για τη σχηματοποίηση μαλακών υλικών όπως πολυμερή.
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Στην Εικόνα 22 φαίνεται το αποτελέσμα την εν θερμώ αποτύπωσης νανοκολόνων
λόγου ασυμμετρίας 1.5:1 σε πολυμερικό υπόστρωμα [Wi08]. Οι οπές που
δημιουργούνται στο υπόστρωμα απέχουν μεταξύ τους 50 nm και 30 nm, αντίστοιχα.
Για την κατασκευή της σφραγίδα χρησιμοποιήθηκε λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης
και νανο-εγχάραξη σε πλάσμα Cl2.
Μία άλλη εφαρμογή των δομών μίκρο- και νανοκολόνων είναι σε διατάξεις
για χημική και βιολογική ανάλυση. Νανοκολόνες πυριτίου έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί
για απορρόφηση και ιονισμό πάνω σε πυρίτιο για φασματοσκοπία μάζας (DIOS-MS),
για διαχωρισμό μορίων DNA και για υγρή χρωματογραφία στην οποία η
αντικατάσταση των μικροκολόνων με νανοκολόνων θα ήταν εξαιρετικά ωφέλιμη.
Στις διατάξεις DIOS οι νανοκολόνες ή νανοακίδες χρησιμοποιούνται για να αυξηθεί
το εμβαδό της επιφάνειας και δεν είναι απαραίτητη η περιοδικότητα. Οπως είδαμε
προηγουμένως, νανοκολόνες που κατασκευάστηκαν από ψεκασμό υγρής φλόγας
(LFS, Εικόνα 8) αποτελούν ιδανική επιλογή για τέτοιες διατάξεις επιδεικνύοντας
υψηλής ποιότητας φάσμα μαζών. [Sainiemi07] Επίσης, οι Sainiemi et al.
χρησιμοποίησαν συστοιχίες μικροκολόνων πυριτίου, τις οποίες κατασκεύασαν μέσα
σε κανάλια ροής υγρού, για να κατασκευάσουν διατάξεις ηλεκτροψεκασμού ιονισμού
(silicon electrospray ionization, ESI) για ανάλυση φασματοσκοπία μάζας (Εικόνα 23).
[Sainiemi08]. Oι Chan et al. χρησιμοποίησαν κολόνες πυριτίου διαμέτρου < 0.5 μm
και λόγου ασυμμετρίας 50:1, μέσα σε μικροκανάλια για να κατασκευάσουν ένα
ολοκληρωμένο μικροσύστημα ηλεκτροφόρισης ελεύθερου διαλύματος, με το οποίο
πέτυχαν το διαχωρισμό ελεύθερου διαλύματος DNA [Chan06]. Στην Εικόνα 24
φαίνονται οι κολόνες εγχαραγμένες μέσα στο κανάλι διαχωρισμού του συστήματος.

Εικόνα 23: Μικροκολόνες σε διατάξεις ESI σε (a) μπροστινή και (b) πλαϊνή άποψη. [Sainiemi08]
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Εικόνα 24: Συστοιχία μικροκολόνων Si μέσα σε κανάλι διαχωρισμού σε μικροσύστημα
ηλεκτροφόρισης. [Chen06]

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι οπτικές ιδιότητες των νανοκολόνων πυριτίου.
Αρκετές εργασίες έχουν παρουσιαστεί που εξετάζουν τις οπτικές και ηλεκτρικές
ιδιότητες νανοδομημένων επιφανειών πυριτίου με τη μορφή νανοκολόνων.
Μετρήσεις φωτοφωταύγειας (PL), καθοδοφωταύγειας (CL), ηλεκτροφωταύγειας (ΕL)
[Tuovinen02, Nassiopoulos96], και ανακλαστικότητας [Poborchii00, Lin07] έχουν
αναδείξει βελτιωμένες οπτικές ιδιότητες έναντι του μη νανοδομημένουν πυριτίου,
γεγονός που καθιστά τις δομές νανοκολόνων υποψήφιες για φωτονικές εφαρμογές,
π.χ. διόδοι εκπομπής φωτός (LED). Ενδεικτικά αναφέρεται η χρήση νανοκολόνων
πάνω σε μεμβράνες πυριτίου (ΝPM) (Εικόνα 25) ως ενισχυτές εκπομπής πεδίου
[Qin08], και η κατασκευή δισδιάστατων φωτονικών κυματοδηγών σε πυρίτιο με
χρήση νανοκολόνων κατασκευασμένων με βαθιά ανισοτροπική κρυογενική εγχάραξη
[Zijlstra99].

(α)

(β)

Εικόνα 25: (α) Σχηματική αναπαράσταση της διάταξης NPM, (β) Διατομή της μεμβράνης πάνω στην
οποία φαίνονται οι νανοκολόνες πυριτίου. [Qin08]
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Δομές νανοκολόνων και νανονημάτων μπορούν να βρουν επίσης εφαρμογή σε
φωτοβολταικές διατάξεις λόγω μερικών μοναδικών ιδιοτήτων τους. Μερικά από τα
πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα νανονήματα είναι το εύρος μηκών απορρόφησης
διατηρώντας παράλληλα μικρές αποστάσεις για τη συλλογή και μεταφορά των
φορέων. Οι διεπιφάνειες της ετεροεπαφής διεισδύουν η μία μέσα στην άλλη,
επιτρέποντας την αποτελεσματική εξαγωγή φορέων μετά την απορρόφηση του
φωτός. Άλλο πλεονέκτημα είναι η ισχυρή παγίδευση του φωτός στα υψηλής
πυκνότητας νανονήματα. [Yang10, Kelzenberg10]
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΕΓΧΑΡΑΞΗ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟ- & ΝΑΝΟ-ΚΛΙΜΑΚΑ
ΜΕ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ

3.1

Εισαγωγή

Οι δύο κυρίαρχες τεχνικές για βαθιά εγχάραξη του πυριτίου σε αντιδραστήρες
πλάσματος ICP, είναι η μέθοδος Bosch και η κρυογενική μέθοδος εγχάραξης. Η
ανάγκη για την κατασκευή μικρο-ηλεκτρο-μηχανικών συστημάτων (MEMS) έχει
οδηγήσει την τελευταία δεκαετία στην συνεχή ανάπτυξη των τεχνικών αυτών,
σημειώντας σημαντική πρόοδο. Τα βασικά χαρακτηριστικά τους όμως παραμένουν
τα ίδια. Οι δομές των ΜΕΜS κυμαίνονται σε βάθος από 10 μm ως 500 μm με
άνοιγμα δομής μεγαλύτερο από 1 μm. Ταυτόχρονα όμως, η ανάπτυξη των νανοηλεκτρο-μηχανικών συστημάτων (ΝEMS), καθώς και άλλες εφαρμογές, όπως στη
λιθογραφία νανοαποτύπωσης και σε διατάξεις μνήμης, δείχνουν μια αυξανόμενη
ανάγκη για εγχάραξη στη νανοκλίμακα. Μια άλλη εφαρμογή στη μικροηλεκτρονική
αφορά το άνοιγμα οπών που να διαπερνούν ολόκληρο το πάχος του δισκιδίου
(Through Silicon Vias, TSV) για τη σύνδεση κυκλωμάτων πολλαπλών επιπέδων
μεταξύ τους. Παρόλο που οι ορισμοί ποικίλουν, η νανοκλίμακα αναφέρεται συνήθως
σε δομές μικρότερες των 100 nm, εγχαραγμένες σε βάθος μερικών μικρομέτρων. Η
μέθοδος Bosch δύσκολα εφαρμόζεται σε αυτές τις δομές λόγω της ίδιας της φύσης
της. Αντιθέτως, η κρυογενική εγχάραξη μπορεί να επεκταθεί στη νανοκλίμακα.
Άλλες τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για νανο-εγχάραξη είναι το πλάσμα
με μίγμα αερίων, που κάνει ταυτόχρηνη χρήση αερίων SF6 και C4F8 (αναφέρεται και
ως διαδικασία Pseudo-Bosch), και το πλάσμα χημείας HBr.
Στη συνέχεια, θα περιγραφούν οι τεχνικές αυτές, με τα πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματά τους, πραγματοποίωντας μια εκτενή βιβλιογραφική επισκόπηση της
εγχάραξης με πλάσμα αερίων SF6/O2 σε κρυογενικές συνθήκες. Οι εξελίσεις των
τελευταίων ετών πάνω σε αυτό θέμα, αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη και τη
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βελτιστοποίηση της κρυογενικής εγχάραξης στα πλαίσια παρούσας διπλωματικής
εργασίας.

3.2

Η μέθοδος Bosch

Η μέθοδος ανισοτροπικής εγχάραξης Bosch, που αναπτύχθηκε από τον F.
Laermer τo 1996, χρησιμοποιεί χημεία πλάσματος βασισμένη στο φθόριο για την
εγχάραξη του πυριτίου, σε συνδιασμό με ένα βήμα πλάσματος φθοράνθρακα, το
οποία παρέχει το παθητικό στρώμα στα τοιχώματα και βελτιώνει την επιλεκτικότητα
προς το υλικό της μάσκας [Laermer96]. Η διαδικασία εγχάραξης αποτελείται από
πολλά εναλλασσόμενα βήματα εγχάραξης και εναπόθεσης, με αποτέλεσμα την
κατασκευή δόμων μεγάλου ύψους και κάθετου προφίλ. Η μέθοδος αυτή δε μπορεί να
εφαρμοστεί σε συστήματα RIE, καθώς δεν παρέχουν το σωστό ισοζύγιο μεταξύ
ιόντων και ελεύθερων ριζών. Το ισοζύγιο αυτό μπορεί να επιτευχθεί σε συστήματα
πλάσματος υψηλής πυκνότητας (high-density plasma systems, HDP). H πιο
διαδεδομένη μορφή συστημάτος HDP, οι αντιδραστήρες ICP (inductively coupled
plasma), χρησιμοποιούν επαγωγική σύζευξη για την παραγωγή πλάσματος υψηλής
πυκνότητας. Για την παραγωγή του φθορίου για την εγχάραξη πυριτίου,
χρησιμοποιείται το αέριο εξαφθοριούχο θείο. Τα μόρια του SF6 διασπώνται γρήγορα
μέσα στο πλάσμα και θα δίνουν ελεύθερες ρίζες φθορίου. Το παθητικό στρώμα στα
τοιχώματα της δομής και η προστασία της μάσκας παρέχονται από το οκταφθοριούχο
κυκλοβουτάνιο (c-C4F8), έναν κυκλικό φθοράνθρακα που διασπάται για να
παραχθούν CF2 και μακρύτερες αλυσίδες ριζών (Εικόνα 1α). Αυτά τα παράγωγα
έχουν την τάση να εναποτίθενται εύκολα στο υπό εγχάραξη δείγμα, ως πολυμερές
φθοράνθρακα. Το τελικό προφίλ, ο ρυθμός εγχάραξης και η επιλεκτικότητα στο υλικό
της μάσκας ελέγχονται προσαρμόζοντας την αποδόση του βήματος εγχάραξης, την
απόδοση του βήματος εναπόθεσης και τον λόγο διάρκειας των δύο βημάτων. Η
μέθοδος είναι σχεδόν ανεξάρτητη από το είδος του φωτοπολυμερούς, τόσο ώστε να
μην απαιτείται ψήσιμο σε υψηλή θερμοκρασία (hard bake) του φωτοπολυμερούς πριν
την εγχάραξη. Καλό είναι να αποφεύγεται το ψήσιμο σε υψηλές θερμοκρασίες,
καθώς αυτό πιθανόν να μεταβάλει το προφίλ του φωτοπολυμερούς με αποτέλεσμα
την υποχώρηση της μάσκας.
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Στα αρχικά στάδια της εφαρμογής της μεθόδου Bosch σε μικροηλεκτρομηχανικά συστήματα (ΜΕΜs) ο ρυθμός εγχάραξης ήταν της τάξης των 3-5
μm/min. Σήμερα εκτιμάται ότι μπορεί να εγχαράξει με ρυθμούς μεγαλύτερους από 50
μm/min. Ωστόσο, οι μεγάλοι αυτοί ρυθμοί επιτυγχάνονται μόνο υπό ορισμένες
καταστάσεις όπου η εκτιθέμενη περιοχή πυριτίου είναι αρκετά μικρή και οι ροές των
αερίων, τόσο του SF6 όσο και του C4F8, είναι αρκετά μεγάλες, γεγονός που απαιτεί
μεγάλες turbo-μοριακές αντλίες, οι οποίες ανεβάζουν σημαντικά το κόστος της
διαδικασίας. Βασικό μειονέκτημα της μεθόδου Bosch είναι η τραχύτητα που
προκαλείται στα πλάγια τοιχώματα των δομών, που οφείλεται στην εναλλαγή μεταξύ
ισοτροπικής εγχάραξης και εναπόθεσης πολυμερούς (Εικονα 1β). Οι κυματισμοί που
εμφανίζονται στα τοιχώματα αποτελούν σημαντική ατέλεια όσο μειώνονται οι
διαστάσεις των δομών και πλησιάζουν στην περιοχή της νανοκλίμακας. Oι Ayon et
al., χαρακτηρίζοντας την μεθόδο αναφέρουν ως κατώτερο όριο για το πλάτος των
πλευρικών κυματώσεων τα 50 nm [Ayon99], ενώ πρόσφατα έχουν παρουσιαστεί
αποτελέσματα με το πλάτος αυτό να κυμαίνεται στα 32 nm [Olynick97].

(α)

(β)

(γ)

Eικόνα 1: (α) Σχηματικό διάγραμμα των βημάτων της μεθόδου Bosch.(β) Δομές που προέκυψαν μετά
από εγχάραξη Bosch. (γ) Αυλάκια εγχαραγμένα με τη διαδικασία SHARP, με πλάτος 0.4 μm
(ΑR~60), και 1 μm, αντίστοιχα [Puech03].

Ένα μειονέκτημα της διαδικασίας Bosch είναι ότι παρουσιάζει ένα περιορισμό
ως προς το ύψος της δομής που μπορεί να εγχαράξει, καθώς φαίνεται να υπάρχει ένα
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φυσικό όριο του λόγου ασυμμετρίας της διαδικασίας, περίπου στο 30:1. Οι Puech et
al. ανέπτυξαν διαδικασία SHARP, μία παραλλαγή της μεθόδου Βosch, εισάγωντας
ένα τρίτο βήμα στην ακολουθία της διαδικασίας [Puech03]. Το νέο αυτό βήμα,
εισάγεται μετά το βήμα εναπόθεσης C4F8, και χρησιμοποιεί το οξυγόνο ως ενεργό
στοιχείο για την αφαίρεση του πολυμερούς από τον πάτο της δομής. Με αυτό τον
τρόπο διευκολύνεται η εγχάραξη στην κάθετη διεύθυνση, επιτρέποντάς την να
συνεχίσει σε μεγάλο βάθος με λόγο ασυμμετρίας μεγαλύτερο από 60:1 (Εικόνα 1γ).

3.3

H κρυογενική μέθοδος εγχάραξης με πλάσμα

Η εγχάραξη σε κρυογενικές θερμοκρασίες με πλάσμα υψηλής πυκνότητας,
που έχει ως βάση το φθόριο, εισήχθηκε για πρώτη φορά από τον Τachi et al. το 1988
[Tachi88]. O μηχανισμός προστατεύει τα πλαϊνά τοιχωμάτα είναι ένας συνδιασμός
σχηματισμού ενός παθητικού στρώματος και μείωσης της πιθανότητας αντίδρασης
των ριζών (δηλαδή της χημικής συνεισφοράς στην εγχάραξη) στην επιφάνεια του
πυριτίου. Η πιθανότητα αυτή εξαρτάται σημαντικά από τη θερμοκρασία, ιδιαίτερα
στη κρυογενική περιοχή. Είναι γνωστό ότι το αέριο SF6 εγχαράσσει ισοτροπικά.
Ελέγχοντας λοιπόν την θερμοκρασία του ηλεκτροδίου πάνω στο οποίο είναι το
δείγμα, μειώνονται σημαντικά οι αντιδράσεις εγχάραξης στα τοιχώματα των δομών.
Χαμηλότερες θερμοκρασίες αποφέρουν μικρότερο ρυθμό εγχάραξης στην οριζόντια
διεύθυνση. Ταυτόχρονα, η κατακόρυφη εγχάραξη στο πάτο της επιφάνειας
επηρρεάζεται σε μικρό βαθμό αφού σε αυτή συνεισφέρει κυρίως ο βομβαρδισμός από
τα ιόντα. Ο Τachi χρησιμοποίησε στα πειράματά του αέριο SF6 σε θερμοκρασίες από
-130 ως -100°C.

Παρόλο που αρχικά δεν διαπιστώθηκε από τον ίδιο και τους

συνεργάτες του, για να να υπάρξει σωστή παθητικοποίηση, με την εναπόθεση ενός
στρώματος SiOxFy, απαιτείται η προσθήκη στο πλάσμα αερίου O2. Tα επόμενα
χρόνια αρκετοί ερευνητές [Βartha95, Zijlstra99] έδειξαν ότι η προσθήκη του O2 στο
SF6 στη κρυογενική μέθοδο, είναι μία πολύ ευαίσθητη παράμετρος ελέγχου της
ανισοτροπίας κατά την εγχάραξης πυριτίου. Η κλίση του σχήματος του τελικού
προφίλ μπορεί εύκολα να μεταβληθεί από θετική σε αρνητική [Jansen95].
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H διαδικασία της κρυογενικής εγχάραξης με πλάσμα SF6/O2 υψηλής
πυκνότητας, σε αντίθεση με την τεχνική Bosch, δεν διαθέτει ξεχωριστά βήματα
εγχάραξης και εναπόθεσης παθητικού στρώματος, καθώς τα δύο αυτά βήματα
συμβαίνουν ταυτόχρονα. Στη συγκεκριμένη χημεία πλάσματος, η διάσπαση του SF6
παράγει ρίζες F, οι οποίες εγχαράσσουν το πυρίτιο αυθόρμητα και ισοτροπικά μέσω
του σχηματισμού πτητικών προϊόντων SiF4. To παθητικό στρώμα σχηματίζεται από
τις ρίζες του οξυγόνου του πλάσματος μέσω του σχηματισμού και της εναπόθεσης
ενός στρώματος SiOxFy. Η ψύξη του δείγματος σε κρυογενικές θερμοκρασίες
ενισχύει

την

παθητικοποίηση

της

εγχάραξης

αφού

μειώνεται

η

χημική

αντιδραστικότητα και η πτητικότητα του προϊόντος της αντίδρασης (SiF4). Ωστόσο, η
διάσπαση του SF6 παράγει επίσης ιόντα όπως SF5+, τα οποία υποβοηθούν τοπικά την
εγχάραξη του στρώματος SiOxFy, καθώς κτυπούν την επιφάνεια με σχετικά μικρές
κινητικές ενέργειες. Τα πλαϊνά τοιχώματα των δομών που εγχαράσσονται εκτίθονται
πολύ λιγότερο στον βομβαρδισμό των ιόντων παραμένοντας καλυμμένα από το
παθητικό στρώμα. Αντιθέτως, ο πυθμένας των δομών εκτίθεται, επιτρέποντας την
εγχάραξη να προχωρήσει στα σημεία αυτά, οδηγώντας σε ανισοτροπικές δομές
[deBoer02].

3.3.1

Παθητικό στρώμα

Έχουν παρουσιαστεί αρκετές μελέτες σχετικές με το μηχανισμό σχηματισμού
και τις ιδιότητες που παθητικού στρώματος στη διεργασία κρυογενικής εγχάραξης. Ο
σχηματισμός του παθητικού στρώματος SiOxFy οφείλεται στην παρουσία του
φθορίου και του οξυγόνου, με τα προϊόντα της εγχάραξης (SiF4) να παίζουν
σημαντικό ρόλο [Dussart07]. Δύο μηχανισμοί έχουν προταθεί: (α) Αρχικά. τα
προϊόντα SiF4 διασπωνται στο πλάσμα. Ενώσεις SiFx εναποτίθενται στα τοιχώματα
και αντιδρούν με τις ρίζες οξυγόνου ώστε να σχηματιστεί ένα λεπτό στρώμα SiOxFy.
(β) Κατά την εγχάραξη, άτομα φθορίου προερχόμενα από τη διάσπαση του SF6,
διαχέονται εντός μερικών μονοστρωμάτων Si και σχηματίζουν ρίζες SiFx. Οι ρίζες
οξυγόνου αντιδρούν άμεσα με αυτές τις ρίζες συνθέτοντας το στρώμα SiOxFy
[Mellhaoui05]. Οι κύριες παράμετροι που επηρρεάζουν την αποτελεσματικότητα του
παθητικού στρώματος είναι η θερμοκρασία και η ποσότητα του O2 στο μίγμα SF6/O2.
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Μετρήσεις με XPS έχουν ποσοστοποιήσει τις συγκεντρώσεις των στοιχείων Si, F και
Ο, δείχνοντας ότι το θείο δεν είναι αναγκαίο στοιχείο για το σχηματισμό του
παθητικού στρώματος, καθώς και ότι δεν υπάρχει σχηματισμός SiO2 στα τοιχώματα
[Dussart04]. Το παθητικό στρώμα αφαιρείται πλήρως κατά τη διάρκεια επαναφοράς
του δείγματος σε θερμοκρασία δωματίου, οδηγώντας σε πολύ καθαρές επιφάνειες στα
πλαϊνά τοιχώματα. Αυτό συμβαίνει διότι κατά τη θέρμανση, η διάχυση του οξυγόνου
και του φθορίου οδηγεί εκ νέου στο σχηματισμό πτητικών ενώσεων SiF4 [Pereira09].
Στην Εικόνα 2 φαίνεται η εξέλιξη του πάχους του στρώματος SiOxFy όπως αυτό
προέκυψε από μετρήσεις ελλειψομετρίας. Κατά την παρουσία του πλάσματος στους
-100°C, το παχός του παθητικού στρώματος αυξάνεται γραμμικά μέχρι τα 90 nm.
Σβήνοντας το πλάσμα και θερμαίνοντας σταδιακά το δείγμα το πάχος μειώνεται μέχρι
τα 19 nm στους 20°C.

Eικόνα 2: Η εξέλιξη του πάχους του στρώματος SiOxFy, κατά τη διάρκεια κρυογενικού πλάσματος και
κατά τη θέρμανση του δείγματος υπολογισμένο με ελλειψομετρική ανάλυση [Dussart07].

Για την εγχάραξη του πυριτίου με πλάσμα SF6/O2, οι Tillocher et al.
αναφέρουν την ύπαρξη ενός κατωφλίου οξείδωσης, όταν η πόσοτητα του οξυγόνου
είναι αρκετή ώστε να σχηματιστεί το παθητικό στρώμα SiOxFy [Tillocher06]. Όσο
περισσότερο ψύχεται το δείγμα, απαιτείται λιγότερη ποσότητα οξυγόνου και η τιμή
του κατωφλίου μικραίνει, ενώ εμφανίζεται σε υψηλότερα ποσοστά οξυγόνου, όταν η
ισχύς της πηγής ή η τάση αυτοπόλωσης αυξάνονται (Εικόνα 3). Η παρουσία του
κατωφλίου είναι εμφανής από μετρήσεις φασματοσκοπίας μάζας ιόντων, όπως τα
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SiF3+, F+ και SOF2+. Επίσης, προτείνουν ένα μοντέλο που περιγράφει την κάλυψη
από οξυγόνο, που αντανακλά την συμπεριφορά του παθητικού στρώματος, ως
συνάρτηση της θερμοκρασίας, της ισχύς και της αυτοπόλωσης.

(α)

(β)

(γ)
Εικόνα 3: Το κατώφλι οξείδωσης (ποσοστό % οξυγόνου) συναρτήσει της (α) θερμοκρασίας
υποστρώματος (συνθήκες 700W, 0V bias, 3 Pa), (β) ισχύς της πηγής πλάσματος (-85°C,
0V bias, 3 Pa), και (γ) της τάσης αυτοπόλωσης (-85°C, 700W, 3 Pa). [Tillocher06]

3.3.2

Βελτιστοποίηση του προφίλ των δομών

Α)

Yποεγχάραξη
Βασικός στόχος κατά τη βελτιστοποίηση μιας διαδικασίας ανισοτροπικής

εγχάραξης είναι η ελαχιστοποίηση της οριζόντιας εγχάραξης κάτω από τη μάσκα
(υποεγχάραξη ή undercut), η οποία οφείλεται κυρίως στη χημική εγχάραξη του
πυριτίου από τις ρίζες του πλάσματος, με την υποβοήθηση από φαινόμενα στη
διεπιφάνεια μάσκας/υποστρώματος. Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί η επίδραση των
πιο σημαντικών παραμέτρων στην εμφάνιση της υποεγχάραξης κατά τη διαδικασία
εγχάραξης με πλάσμα SF6/O2 σε κρυογενικές συνθήκες.
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Στην Εικόνα 4α φαίνεται μια ισχυρή εξάρτηση της υποεγχάραξης από τη
θερμοκρασία του δείγματος. Όσο μειώνεται η θερμοκρασία ο συντελεστής
προσκόλλησης του οξυγόνου στο πυρίτιο αυξάνεται ενισχύοντας έτσι το μηχανισμό
παθητικοποίησης και μειώνοντας την υποεγχάραξη. Η αύξηση του λόγου αερίων
O2/SF6 μειώνει την εμφάνιση της υποεγχάραξης (Eικόνα 4β). Η εγχάραξη κάτω από
τη μάσκα συνδέεται άμεσα με την αποδοτικότητα του παθητικού στρώματος, που
εξαρτάται περισσότερο από την ποσότητα των ριζών οξυγόνου. Ως συνέπεια, όλες οι
παράμετροι που οδηγούν σε αύξηση της συγκέντρωσης των ριζών οξυγόνου (ως
αποτέλεσμα της αύξησης της διάσπασης του αερίου O2) μειώνουν την υποεγχάραξη
[Boufnichel05]. Από την άλλη όμως, η μεγάλη αύξηση της ποσότητας του οξυγόνου
μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις, όπως η σημαντική μείωση στο ρυθμό εγχάραξης
και η εμφάνιση του black silicon στον πάτο των δομών.

(β)

(α)

(γ)
Εικόνα 4 : H εξέλιξη της εγχάραξης κάτω από τη μάσκα ως συνάρτηση (α) της θερμοκρασίας, (β) του
ποσοστού του O2 στο μείγμα O2/SF6, και (γ) της ισχύος RF, για διαφορετικά ανοίγματα
μάσκας [Boufnichel05].

H αύξηση της ισχύος του πλάσματος ενισχύει τη διάσπαση και τον ιονισμό
των αερίων με αποτέλεσμα η πυκνότητα των ιόντων και η συγκέντρωση των ριζών
του οξυγόνου και του φθορίου να αυξάνονται [Boufnichel02]. H εξέλιξη της
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συγκέντρωσης του φθορίου ακολουθεί την εξέλιξη της υποεγχάραξης ως συνάρτηση
της ισχύος RF (Εικόνα 4γ). Πολύ υψηλή συγκέντρωση φθορίου έχει ως αποτέλεσμα
μεγαλύτερο ρυθμό οριζόντιας εγχάραξης. Καθώς τα ουδέτερα συστατικά του
πλάσματος διαχέονται κάτω από τη μάσκα, η πυκνότητα των ουδετέρων είναι
μεγαλύτερη κοντά στην είσοδο της μάσκας και ελαττώνεται με το βάθος. Γι’αυτό η
οριζόντια εγχάραξη είναι πιο εμφανής κοντά στη μάσκα. Αντίθετα με την ισχύ, η
τάση αυτοπόλωσης δεν επηρρεάζει την οριζόντια εγχάραξη κάτω από τη μάσκα.
Αυτό δείχνει ότι τα ιόντα δεν παίζουν σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση της
υποεγχάραξης. Συνοψίζοντας, ο σχηματισμός της υποεγχάραξης κατά την εγχάραξη
σε κρυογενικές συνθήκες με αέρια SF6/O2 δεν εξαρτάται από τη ροή και την ενέργεια
των ιόντων, αλλά από τη συγκέντρωση των ριζών φθορίου, τη συγκέντρωση του
οξυγόνου και τη θερμοκρασία.
Τέλος, όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της μάσκας εγχάραξης, η υποεγχάραξη
είναι ανεξάρτητο από το πάχος και το άνοιγμα της μάσκας και συνεπώς από τη
στερεά γωνία πρόσπτωσης των ιόντων. Η συμπεριφορά των ριζών είναι επίσης
ανεξάρτητη από το πάχος της μάσκας λόγω του πολύ μικρού λόγου ασυμμετρίας της
και της τυχαίας ισοτροπικής τροχιάς τους. Αντιθέτως, η φύση της μάσκας παίζει ρόλο
στην εμφάνιση της υποεγχάραξης. Χαρακτηριστικά μεγέθη της μάσκας όπως η
ηλεκτρική αγωγιμότητα και η επιφανειακή διάχυση είναι σημαντικά, ενώ τα
φαινόμενα φόρτισης της μάσκας είναι γενικά αμελητέα [Boufnichel05].

Β)

Καμπύλωση
Καμπύλωση (bowing) ονομάζεται η πλευρική εγχάραξη στα πλάγια

το ιχώματα της δο μής, δίνο ντας στο προ φίλ σχήμα τόξου. Σύμφωνα με διάφορες
μελέτες, η καμπύλωση μπορεί να οφείλεται σε αρκετά φαινομενα: στην ηλεκτρική
φόρτιση της μάσκας ή των πλευρικών τοιχωμάτων του πυριτίου, στην κλίση των
τοιχωμάτων της μάσκας, η οποία κάνει τα ιόντα να αποκλίνουν από τη τροχιά τους,
σε πολύ υψηλή ενέργεια ιόντων προκαλώντας σε καταστροφή του προφίλ από
βομβαρδισμό ιόντων, και σε μη αποτελεσματικό παθητικό στρώμα.
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(β)

(α)

(γ)

(δ)

Εικόνα 5 : Η εξέλιξη της καμπύλωσης (bowing) συναρτήσει (α) του ποσοστού του O2 στο μείγμα
O2/SF6, (β) της ισχύς RF, (γ) της τάσης αυτοπόλωσης, και (δ) της κλίσης του τοιχώματος
της μάσκας, για διαφορετικά ανοίγματα μάσκας [Boufnichel02].

Στην Εικόνα 5 φαίνεται η επίδραση του λόγου των ροών Ο2/SF6, της ισχύος
RF και της τάσης αυτοπόλωσης στην εμφάνιση της καμπύλωσης κατά την εγχάραξη
σε κρυογενικές συνθήκες [Boufnichel02]. Η καμπύλωση είναι εμφανής σε μικρές
ποσότητες οξυγόνου στο μείγμα, δηλαδή στην περίπτωση όπου το παθητικό στρώμα
δεν είναι αποτελεσματικό. Επίσης, φαίνεται ότι η αύξηση της ισχύος (Εικόνα 5β) και
της τάσης αυτο πό λωσης (Εικό να 5 γ) πάνω από μία ο ρισμένη τιμή οδηγεί στην
δημιουργία καμπύλωσης στα πλάγια τοιχώματα. Μεγαλύτερη τάση αυτοπόλωσης
συνεπάγεται μεγαλύτερη ενέργεια των ιόντων που προσπίπτουν στην επιφάνεια
εγχαράσσοντάς την. Σημαντική παράμετρος είναι η γωνία πρόσπτωσης των ιόντων
στην επιφάνεια του πυριτίου. Αν η γωνία αυτή είναι μικρότερη από 60°, τα ιόντα θα
απορροφηθούν από την επιφάνεια. Για γωνίες κοντά στις 90°, τα ιόντα θα
ανακλαστούν και στην ενδιάμεση περιοχή, η πιθανότητα ανάκλασης των ιόντων
αυξάνεται σχεδόν γραμμικά από 0 σε 1 [Westerheim95]. Aν υποθέσουμε ότι οι
συγκρούσεις στα τοιχώματα τις μάσκας είναι αμελητέες, η γωνία σύγκρουσης των
ιόντων στον πυθμένα της δομής, βρίσκεται στη περιοχή των 80° με 86°. Οπότε τα
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ιόντα (με αρχική ενέργεια >40-50 eV) θα υποστούν πολλαπλές ανακλάσεις,
προκαλώντας συγκρούσεις και στα πλάγια τοιχώματα.
Στην Εικόνα 5δ παρατηρούμε ότι όταν η κλίση των πλάγιων τοιχωμάτων της
μάσκας εγχάραξης μειώνεται κάτω από τις 75°, η καμπύλωση αυξάνεται. Η μάσκα θα
πρέπει να έχει όσο τον δυνατόν πιο κάθετα τοιχώματα, ώστε να μην επηρρεάζεται η
γωνιακή κατανομή των ιόντων και να μην προκαλούνται πολλαπλές ανακλάσεις.
Συνεπώς, οι συγκρούσεις των ιόντων στα πλάγια τοιχώματα της μάσκας σε
συνδιασμό με τις ανακλάσεις τους στα πλάγια τοιχώματα των δομών, μπορεί να
αποτελεί τον μηχανισμό που προκαλεί την καμπύλωση [Boufnichel03].

3.3.3

Ο ρόλος της θερμοκρασίας

Όταν στα πειράματα εγχάραξης σε κρυογενικές συνθήκες μεταβάλλεται η
θερμοκρασία του ηλεκτροδίου, παρουσιάζεται ένα αξιοπρόσεκτο αποτέλεσμα.
Έχοντας ως σημείο αναφοράς την ιδανική θερμοκρασία που δίνει ανισοτροπική
εγχάραξη,

παρατηρούνται προφίλ αρνητικής κλίσης με κρυσταλλογραφική

κατεύθυνση όταν μειώνεται η θερμοκρασία, ενώ για υψηλότερες θερμοκρασίες
εμφανίζεται θετική κλίση στα προφίλ. Αυτό αποδεικνύει ότι υπό ορισμένες συνθήκες
ο ρυθμός εγχάραξης εξαρτάται από τον κρυσταλλικό προσανατολισμό του δείγματος.

(β)

(α)

Εικόνα 6: Προφίλ εγχαραγμένης δομής με (α) θετική και (β) αρνητική κλίση τοιχωμάτων.

Η κρυσταλλογραφική αυτή προτίμηση έχει αναφερθεί σε αρκετές μελέτες της
κρυογενικής εγχάραξης [Βartha95, Blauw00, Crasiun01], και γίνεται πιο εμφανής σε
μεγαλύτερες πίεσεις της διεργασίας ή σε μικρότερες ενέργειες ιόντων. O Μcfeely et
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al. παρατήρησε ότι στη περίπτωση εγχάραξης σε πλάσμα που περιέχει φθόριο, η
επιφάνεια του πυριτίου καλύπτεται από πολλά μονοστρώματα SiF2. Αναφέρει μια
τάση να υπάρχουν περισσότερα μέρη SiF2 στο Si {100} από ότι στο Si {111}
[McFeely86]. To SiF2 θεωρείται το βασικό ενδιάμεσο στοιχείο κατά τον σχηματισμό
του τελικού προϊόντος SiF4. Ο Μcfeely καταλήγει ότι για την την εγχάραξη του Si
{111} μέσω της ενδιάμεσης κατάστασης του SiF2, πρέπει να σπάσει ένας δεσμός SiSi, με μεγαλύτερη ενέργεια ενεργοποίησης, με αποτέλεσμα μικρότερο ρυθμό
εγχάραξης από ότι στο Si {100}. Η κατάσταση αυτή φαίνεται να είναι όμοια με την
υγρή εγχάραξη του πυριτίου με διαλύμματα που περιέχουν -ΟΗ. Επίσης, οι de Boer et
al. και Zijlstra et al. πρότειναν κάποιους φυσικούς και χημικούς μηχανισμους, που
σχετίζονται

με

φαινόμενα

μεταφοράς,

τη

κινητική

της

αντίδρασης,

τα

χαρακτηριστικά της επιφάνειας, την επίδραση της ενέργειας των ιόντων κ.α., και
πιθανόν οδηγούν σε κρυσταλλογραφική εγχάραξη [Zijlstra99, deBoer02].

Εικόνα 7: Αυλάκια Si εγχαραγμένα με πλάσμα SF6/O2 σε κρυογενικές συνθήκες, Εμφανής είναι η
εξάρτηση από τη κρυσταλλογραφική διεύθυνση του δείγματος στο κάτω μέρος των δομών
[Blauw00].

Γενικά, εξάρτηση της ξηρής εγχάραξης από τη κρυσταλλογραφική διεύθυνση
συμβαίνει μόνο όταν ο ρυθμός της επιφανειακής αντίδρασης παίζει σημαντικό ρόλο
στο συνολικό ρυθμό εγχάραξης [Blauw00]. Για να βρεθούν οι ιδανικές συνθήκες για
ανισοτροπική κρυογενική εγχάραξη, είναι προτιμότερο να επιλεχθεί αρχικά η
κατάλληλη θερμοκρασία (π.χ. στους -110°C) και να χρησιμηποιηθεί στη συνέχεια
μόνο για μικρορυθμίσεις στο τελικό προφίλ αν χρειάζεται. Η θερμοκρασία κοντά
στους

-115

°C

θεωρείται

γενικά

το
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κατώφλι

για

την

εμφάνιση

της

κρυσταλλογραφικής εξάρτησης. Αυξάνοντας τη θερμοκρασία πέρα από το κατώφλι
αυτό, η διεργασία γίνεται ανεξάρτητη της κρυσταλλογραφικής διεύθυνσης τους
δείγματος πυριτίου, και επιπλέον ο ρυθμός εγχάραξης αυξάνεται λόγω της
μεγαλύτερης πτητικότητας των προϊόντων της αντίδρασης και της μεγαλύτερης
αντιδραστικότητας του φθορίου.
Η μεταφορά της θερμότητας από το ηλεκτρόδιο, που ψύχεται κρυογενικά, στο
δείγμα ελέγχεται από την πίεση του ηλίου, το οποίο εισάγεται στην κάτω πλευρά του
δείγματος. Υψηλότερη πίεση ηλίου συνεπάγεται καλύτερη μεταφορά της θερμότητας,
άρα και καλύτερη ψύξη το υ δείγματο ς. Η πίεση το υ ηλίο υ δε θα πρέπει ό μως να
αυξάνεται πολύ, ώστε να μην προκαλέσει το ράγισμα ή σπάσιμο του δείγματος.

3.3.4

Το Black Silicon

‘Οπως έχει αναφερθεί ήδη, κατά την εγχάραξη σε κρυογενικές συνθήκες,
υπάρχει ένας διαρκής ανταγωνισμός μεταξύ των ριζών φθορίου, οι οποίες
εγχαράσσουν, και των ριζών οξυγόνου που συνεισφέρουν στο παθητικό στρώμα. Σε
ένα ορισμένο ποσοστό οξυγόνου στο μίγμα επιτυγχάνεται ισορροπία των δύο
μηχανισμών με αποτέλεσμα δομές με κάθετα τοιχώματα. Για ροές οξυγόνου
μεγαλύτερες από αυτό το ποσοστό, η διασικασία εγχάραξης εισέρχεται στην περιοχή
της υπερπαθητικοποίησης (overpassivating regime). Ένα σημαντικό φαινόμενο σε
αυτήν τη περιοχή είναι η εμφάνιση του ονομαζόμενου black silicon (“μαύρο
πυρίτιο”) [Jansen95]. Πρόκειται για κατακόρυφες νανοδομές που δημιουργούνται
στον πάτο της επιφάνειας του πυρίτου, και έχουν σχήμα ακίδας ή κολόνας. Στο
φαινόμενο δόθηκε αυτό το όνομα επειδή οι ακίδες αυτές «παγιδεύουν» το φως
δίνοντας στην επιφάνεια ένα μαύρο χρώμα. Οι ακίδες σχηματίζονται λόγω της
παρουσίας μικρο-μασκών, οι οποίες προέρχονται από την εναπόθεση σωματιδίων
(φυσικό οξείδιο, υλικό από τα τοιχώματα, σκόνη κ.α.), μειώνοντας τοπικά το ρυθμό
εγχάραξης. Οι Dussart et al. πρότειναν ένα φυσικό μηχανισμό σύμφωνα με τον οποίο
τα προϊόντα SiFx της αντίδρασης εγχάραξης, τα οποία εναποτίθοντε ξανά στην
επιφάνεια, συμμετέχουν στην εμφάνιση του black silicon [Dussart05].
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Εικόνα 8 : Πλαϊνή άποψη του black silicon (“μαύρο πυρίτιο”) από εικόνα SEM [Dussart05]

Εικόνα 9 : Το black silicon ως συνάρτηση της θερμοκρασίας και του ποσοστού οξυγόνου [Jansen01].

Η παρουσία του black silicon είναι γενικά ανεπιθύμητη και θεωρείται μια
σημαντική ατέλεια για τις περισσότερες εφαρμογές, αφού δημιουργεί τραχύτητα και
μειώνει σημαντικά το ρυθμό εγχάραξης. Από την άλλη, το φαινόμενο του black
silicon μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο για τη βελτιστοποίηση της κρυογενικής
εγχάραξης [Jansen95, Dussart05, Jansen09]. Η μέθοδος Black Silicon εκμεταλεύεται
το γεγονός ότι οι συνθήκες σχηματισμού του black silicon βρίσκονται πολύ κοντά
στις ιδανικές συνθήκες ανισοτροπικής εγχάραξης του πυριτίου. Στην Εικόνα 9
φαίνεται η περιοχή εμφάνισης του black silicon ως συνάρτηση της θερμοκρασίας και
του ποσοστού του οξυγόνου στο μίγμα SF6/O2 [Jansen01]. Από τη στιγμή που βρεθεί
η περιοχή εμφάνισης του black silicon, οι ιδανικές συνθήκες ανισοτροπικής
εγχάραξης εντοπίζονται στην περιοχή κοντά και κάτω δεξιά της καμπύλης της
Εικόνας 9 (π.χ. σημείο Α), δηλαδή είτε μειώνοντας κατά μικρό ποσοστό το οξυγόνου
στο πλάσμα, είτε αυξάνοντας την θερμοκρασία.
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3.3.5

Υλικά μάσκας στην κρυογενική εγχάραξη

Σημαντικό ζήτημα μιας διαδικασίας εγχάραξης αποτελεί η επιλογή του
κατάλληλου υλικού για τη μάσκα εγχάραξης. Το πιο κοινό υλικό μάσκας είναι το
φωτοευαίσθητο πολυμερές, το οποίο όμως σε σύγκριση με τις σκληρές μάσκες
μειονεκτεί σε επιλεκτικότητα. Το άλλο μεγάλο μειονέκτημα του φωτοπολυμερούς,
όταν χρησιμοποιείται σε εγχάραξη σε κρυογενικές συνθήκες, είναι η ευαισθησία του
στο σπάσιμο. Γενικά, λεπτά πάχη ρητίνης (<1.5 μm) δεν αντιμετωπίζουν αυτό το
πρόβλημα [Walker97]. Η επιλογή του υλικού της μάσκας μπορεί να επηρρεάσει το
ρυθμό εγχάραξης, την εγχάραξη κάτω από τη μάσκα και την ποιότητα των
επιφανειών των εγχαρασσόμενων δομών.
Οι Sainiemai et al. μελέτησαν την επίδραση των κρυογενικών συνθηκών
εγχάραξης (Τ = -110°C) σε οκτώ διαφορετικά υλικά μάσκας, από τα οποία πέντε
φωτοευαίσθητα πολυμερή [Sainiemi07a], συμπεριλαμβανομένου και του AZ 5214 E
της Clariant, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στα πειράματα τις παρούσας εργασίας. Το
πάχος του φωτοπολυμερούς παίζει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία ραγισμάτων, με
εξαίρεση να αποτελεί το αρνητικό φωτοπολυμερές SU-8, το οποίο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και σε μεγάλα πάχη. Το AZ 5214 E εμφανίζει προβλήματα
ραγίσματος μερικές φορές σε πάχη μεγαλύτερα από 1.5 μm. Φαίνεται ακόμα, ότι η
πίεση He που χρησιμοποιείται για την ψύχη στην πίσω πλευρά του δείγματος
δημιουργεί ραγίσματα στο φωτοπολυμερές. Επίσης, η μάσκα από ΑΖ 5214 Ε σπάει
ευκολότερα αν η εγχάραξη γίνει αμέσως μετά τη λιθογραφία, πιθανότατα λόγω της
μεγαλύτερης βαθμίδας θερμοκρασίας. Η χρήση σκληρής μάσκας (SiO2, Αl, Al2O3)
παρακάμπτει τα αυτά τα προβλήματα. Σύμφωνα με τους Sainiemi et al. το ράγισμα
του φωτοευαίσθητου πολυμερούς οφείλεται σε δύο πιθανούς μηχανισμούς. Ο πρώτος
σχετίζεται με τη διαφορά στους συντελεστές θερμικής διαστολής μεταξύ του υλικού
της μάσκας και του πυριτίου. Ο δεύτερος σχετίζεται με τις εντατικές πιέσεις και την
παραμόρφωση του δείγματος λόγω της μεγάλης διαφοράς πίεσης που υπάρχει μεταξύ
των δύο πλευρών του. Η πίεση του He είναι περίπου τρεις τάξεις μεγαλύτερη από την
πίεση στην πάνω πλευρά του δείγματος.
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3.3.6

Τάσεις παραμέτρων στην κρυογενική εγχάραξη

Στα διαγράματα της Εικόνας 10 παρουσιάζονται οι τάσεις των παραμέτρων
(ροές SF6 και Ο2, θερμοκρασία, τάση αυτοπόλωσης) στον έλεγχο του προφίλ των
δομών κατά την κρυογενική εγχάραξη και οι συνθήκες κατά τις οποίες η εγχάραξη
του πυριτίου γίνεται ανισοτροπική. Από τα διαγράμματα της ροής οξυγόνου και της
ροής SF6 συναρτήσει της κρυογενικής θερμοκρασίας προκείπτει ότι για υψηλές
συγκεντρώσεις οξυγόνου το σχήμα του προφίλ δεν επηρρεάζεται από τη
θερμοκρασία. Επίσης, οι αναλογίες ροής O2/ροής SF6 και ροής Ο2/τάση αυτοπόλωσης
δείχνουν πανομοιότυπες τάσεις στον έλεγχο του προφίλ.

Εικόνα 10 : Διαγράμματα με τις τάσεις των παραμέτρων για τη βελτιστοποίηση των προφίλ στην
εγχάραξη πυριτίου σε κρυογενικές συνθήκες [deBoer02].

Στην Εικόνα 11 παρουσιάζονται οι κατευθυντήριες γραμμές για τη ρύθμιση
της κρυογενικής εγχάραξης. Στη πάνω σειρά είναι οι εφτά παράμετροι που ελέγχονται
άμεσα από τον αντιδραστήρα πλάσματος. Τα βέλη δείχνουν

την

επίδραση

των

παραμέτρων αυτών στις συνθήκες της διεργασίας και εν τέλει στο ρυθμό εγχάραξης
του πυριτίου, την επιλεκτικότητα και την ανισοτροπία.
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Εικόνα 11 : Κατευθυντήριες γραμμές για τη ρύθμιση της κρυογενικής εγχάραξης.

Για την εφαρμογή της κρυογενικής εγχάραξης σε έναν αντιδραστήρα
πλάσματος, θα πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Θα πρέπει να υπάρχει η
δυνατότητα κρυογενικής ψύξης του ηλεκτροδίου σε θερμοκρασίες < 100°C, με χρήση
υγρού αζώτου. Θα πρέπει να εισάγεται He κάτω από το δείγμα για να παρέχεται καλή
θερμική επαφή. Για να επιτευχθεί ομοιόμορφη θερμοκρασία σε μεγάλα δείγματα θα
πρέπει να υπάρχουν στη βάση πολλαπλά σημεία εισαγωγής He. Επίσης, η σύσφιξη
του δείγματος (clamping) στο ηλεκτρόδιο πρέπει να είναι αποτελεσματική για να
υπάρχει ομοιόμορφη κατανομή του He, και επομένως της θερμοκρασίας. Οι ελεγκτές
ρο ής των αερίων θα πρέπει να μπο ρο ύν να ελέγχουν μικρές μεταβολές στη ροή με
ακρίβεια. Προσθήκη μικρής ποσότητας O2 στο μίγμα μπορεί να έχει δραματική
επίπτωση στο τελικό προφίλ.

3.3.7

Παραδείγματα εγχάραξης πυριτίου σε κρυογενικές συνθήκες

H κρυογενική εγχάραξη με πλάσμα αερίων SF6/O2 χρησιμοποιείται για την
κατασκευή διάφορων δομών πυριτίου, όπως αυλάκια, οπές, κολόνες κ.α. ‘Εχει
εφαρμοστεί από αρκετούς ερευνητές για βαθιά εγχάραξη ενεργών ιόντων (DRIE), για
την κατασκευή δομών μεγάλου λόγου ασυμμετρίας, αποτελώντας μια ανταγωνιστική
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μέθοδος της κυρίαρχης ως σήμερα μεθόδου Bosch. Οι εφαρμογές αυτές απαιτούν
μεγάλο ρυθμό εγχάραξης και υψηλή επιλεκτικότητα ως προς τη μάσκα. Οι Aachboun
et al. παρουσίασαν βαθιά αυλάκια με κάθετα τοιχώματα σε υπόστρωμα πυριτίου, με
πλάτος 4 μm και βάθος έως 50 μm (Eικόνα 12α), επιτυγχάνοντας ρυθμό εγχάραξης 5
μm/min και πολύ υψηλή επιλεκτικότητα (>500:1) ως προς το SiO2 [Aachboun00].
Επίσης, οι Craciun et al. κατασκεύασαν παρόμοια βαθιά αυλάκια (Εικόνα 12β),
πλάτους 1.5 μm και 2 μm, με λόγο ασυμμετρίας 30:1 και 32:1, αντίστοιχα
[Craciun02]. Μελετώντας παράλληλα την επίδραση της θερμοκρασίας στην
κρυογενική εγχάραξη, αναφέρουν ρυθμό εγχάραξης 3.5 μm/min.

(β)

(α)

Εικόνα 12: Παραδείγματα DRIE σε κρυγοενικές συνθήκες. (α) Αυλάκι Si πλάτους 4 μm εγχαραγμένο
σε βάθος 50 μm [Aachboun00]. (β) Aυλάκια Si πλάτους 1.5 μm και 2 μm με λόγο
ασυμμετρίας 30:1 και 32:1 αντίστοιχα [Craciun02].

Οι Tillocher et al. χρησιμοποίησαν την κρυογενική εγχάραξη για να
τρυπήσουν δισκία πυριτίου πάχους 400 μm [Tillocher07]. Η διαδικασία που
ανέπτυξαν επιτρέπει την εγχάραξη οπών διαμέτρου 12-14 μm σε βάθος 200 μm
(Εικόνα 13α), σε χρόνο 30 λεπτών με ένα μέσο ρυθμό εγχάραξης 7 μm/min. Η
κρυογενική εγχάραξη έχει εφαρμοστεί επίσης για την κατασκευή δομών πυριτίου
πλάτους μικρότερου του μικρομέτρου. Οι Pruessner et al. βελτιστοποίησαν τη μέθοδο
σε αυλάκια πλάτους 600 nm (Εικόνα 13β), επιτυγχάνοντας ρυθμό εγχάραξης 4
μm/min, επιλεκτικότητα 26:1 ως το πολυμερές της μάσκας [Pruessner07].
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(α)

(β)

Eικόνα 13: (α) Προφίλ οπών Si διαμέτρου 14 μm ως συνάρτηση της θερμοκρασίας [Tillocher07], και
(b) αυλάκια Si πλάτους 600 nm [Pruessner07], όπως προέκυψαν μετά από κρυογενική
εγχάραξη.

(α)

(β)

(γ)

Εικόνα 14: Μικροκολόνες πυριτίου, μετά από κρυογενική εγχάραξη, με διαστάσεις: (α) διάμετρος
κορυφής 200 nm και ύψος 7.2 μm, (β) διάμετρος 1.6 μm και ύψος 27 μm, (γ) διάμετρος
700 nm και ύψος 5 μm [Sokmen10]

H εγχάραξη με πλάσμα σε κρυογενικές συνθήκες έχει βρει εφαρμογή στην
κατασκευή κολόνων πυριτίου. Στην Εικόνα 14 φαίνονται διάφορες μικροκολόνες
πυριτίου διαμέτρου από 0.7 μm μέχρι 1.6 μm, με λόγο ασυμμετρίας ως 16:1, οι οποιές
προέκυψαν μετά από κρυογενική εγχάραξη [Sokmen09, Sokmen10]. Υπάρχει η
δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης των το χι ωμάτων, ώστε ο ι κο λόνες να έχο υν
κυλινδρική ή κωνική μορφή. Τέλος, ακολουθώντας τη γενική τάση σμίκρυνσης των
διαστάσεων και το πέρασμα από τη μικροκλίμακα στη νανοκλίμακα, έχουν ήδη
αρχίσει οι πρώτες προσπάθειες για εγχάραξη νανοδομών σε κρυογενικές συνθήκες.
Oι Nelson et al. πραγματοποίησαν κρυογενική νανοεγχάραξη κατασκευάζοντας
προβόλους με πλάτος 150 nm και 50 nm [Nelson06]. Οι Chekurov et al. παρουσίασαν
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νανοκολόνες πυριτίου με διάμετρο μικρότερη απο 100 nm και μέγιστο λόγο
ασυμμετρίας 15:1 (Εικονα 15). Για μάσκα χρησιμοποίησαν τοπική εμφύτευση με
γάλλιο, στην οποία η κρυογενική εγχάραξη εμφανίζει επιλεκτικότητα 1000:1. Η
εγχάραξη στη νανοκλίμακα απαιτεί μικρότερους ρυθμούς εγχάραξης (<1μm/min), για
τον καλύτερο έλεγχο του προφίλ.

(α)

(β)

Εικόνα 15: (α) Σειρές από νανοκολόνες Si διαμέτρου 84 nm και ύψους 600 nm, και (β) νανοκολόνα Si
διαμέτρου 40 nm και ύψους 600 nm, κατασκευασμένες με εγχάραξη πλάσματος SF6/O2 σε
κρυογενικές συνθήκες [Chekurov09].

Συνοψίζοντας, η εγχάραξη με πλάσμα σε κρυογενικές θερμοκρασίες βρίσκει
συνεχώς νέο πρόσφορο έδαφος στην εγχάραξη δομών μεγάλου ύψους και
νανοδομών. Ειδικά στην περιοχή της νανοκλίμακας υπερέχει σημαντικά της μεθόδου
Bosch. Στα πλεονεκτήματά της περιλαμβάνονται η δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης
του προφίλ (από θετικό σε αρνητικό) και κατασκευής δομών μεγάλου λόγου
ασυμμετρίας και οι λείες επιφάνεις, η καλή ομοιομορφία και τα λεία κάθετα
τοιχώματα, χωρίς πλευρική τραχύτητα και εγκοπές. Επίσης, εμφανίζει καλούς
ρυθμούς εγχάραξης και υψηλή επιλεκτικότητα ως προς τα φωτοευαίσθητα πολυμερή
και το SiO2. Χρησιμοποιεί μια απλή και εξαιρετικά καθαρή χημεία πλάσματος, καθώς
περιέχει αέρια SF6 και O2 και όχι φθοριούχο άνθρακα, οπότε δε μολύνει τον
αντιδραστήρα πλάσματος. Βασικό μειονέκτημα αποτελεί το κόστος για τον
εξοπλισμό που να παρέχει τη ψύξη σε κρυογενικές θερμοκρασίες.
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3.3.8

Εναλλακτικές διεργασίες κρυογενικής εγχάραξης

Τελευταία αρκετές προσπάθειες έχουν στραφεί στην εύρεση εναλλακτικών
διεργασιών ανισοτροπικής εγχάραξης σε κρυογενικές συνθήκες, διατηρώντας πάντα
την ίδια χημεία πλάσματος. Αυτές βασίζονται στην ιδέα της διαδικασίας Bosch,
δηλαδή στην εισαγωγή δύο εναλλασσόμενων βημάτων, ένα εγχάραξης και ένα
ενίσχυσης του παθητικού στρώματος. Mία τέτοια πρωτότυπη μέθοδο εφάρμοσαν οι
Isakovic et al. χρησιμοποιώντας δύο βήματα κυκλικά, στα οποία μεταβάλλεται το
ποσοστό του O2 στο μίγμα SF6/O2, από 8% σε 20%, σε θερμοκρασία -100°C
[Ιsakovic08]. H μέθοδος οδηγεί στην κατασκευή κάθετων τοιχωμάτων, ελαχιστοποιεί
την εμφάνιση του black silicon, και έχει συγκρίσιμη απόδοση με τη μέθοδο Bosch
όσον αφορά το ρυθμό εγχάραξης, την επιλετικότητα και την ομοιομορφία. Η μέθοδος
δοκιμάστηκε μόνο σε δομές με διαστάσεις στην κλίμακα των μερικών μικρομέτρων.
Μειονέκτημά της αποτελεί η εμφάνιση κυματοειδούς τραχύτητας στα πλαϊνά
τοιχώματα, η οποία εισάγει προβλήματα στην εγχάραξη δομών στην νανοκλίμακα.

(α)

(β)

Εικόνα 16: Προφίλ κρυογενικής εγχάραξης σε: (α) αυλάκι πλάτους 4 μm με εναλλαγή πλάσματος SF6
και SiF4/O2, (β) αυλάκι πλάτους 10 μm με εναλλαγή πλάσματος SF6/Ο2 και SiF4/O2.
[Τillocher08]

Oι Τillocher et al. πρότειναν δύο εναλλακτικούς τύπους κρυογενικής
εγχάραξης του πυριτίου. Βασίζονται στην ικανότητα του πλάσματος SiF4/O2 να
δημιουργεί παθητικό στρώμα στα τοιχώματα, ειδικά σε χαμηλές θερμοκρασίες
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υποστρώματος [Τillocher08]. Η πρώτη αποτελείται από ένα σύντομο βήμα
ισοτροπικής εγχάραξης με πλάσμα SF6, που εναλλάσσεται με ένα επίσης σύντομο
βήμα παθητικοποιήσης με μίγμα αερίων SiF4/O2, σε χαμηλή θερμοκρασία (-85°C).
Είναι αρκετά αποδοτική μέθοδος, αλλά ο ρυθμός εγχάραξης είναι μικρός λόγω της
συχνής εναλλαγής των αερίων, και τα τοιχώματα έχουν πτυχώσεις παρόμοιες με τη
μέθοδο Bosch (Εικόνα 16α). Στη δεύτερη μέθοδο, ένα μακρύ βήμα ανισοτροπικής
εγχάραξης με πλάσμα SF6/O2 εναλλάσσεται με ένα σύντομο βήμα SiF4/O2 για την
ενίσχυση του παθητικού στρώματος, με την θερμοκρασία στους -90°C. Με αυτή τη
μέθοδο μειώνεται η τραχύτητα στα πλαϊνά τοιχώματα (Εικόνα 16β), ο ρυθμός
εγχάραξης είναι όμοιος με την τυπική κρυγονική μέθοδο, και μειώνονται σημαντικά
ατέλειες του προφίλ όπως το undercut. Η ενίσχυση του παθητικού στρώματος
επιτρέπει την εγχάραξη σε μεγάλο βάθος (>50 μm), που σε συνδιασμό με την
καθαρότητα της χημείας πλάσματος, καθιστά τη μέθοδο αυτή ανταγωνιστική της
μεθόδου Bosch [Oubensaid09]. Ζήτημα αποτελεί όμως η μείωση του μεγέθους των
κυματώσεων στα πλαινά τοιχώματα, ώστε η μέθοδος να είναι εφαρμόσιμη για βαθιά
εγχάραξη δομών, με πλάτος μικρότερο του μικρομέτρου.

3.4

Μέθοδος εγχάραξης με πλάσμα ΗBr

Η μέθοδος αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν απαιτείται πολύ μεγάλη
επιλεκτικότητα ως προς το SiO2, όπως για παράδειγμα σε νανοδιατάξεις MOSFET
όπου το οξείδιο της πύλης είναι εξαιρετικά λεπτό. Η χημειά πλάσματος HBr είναι
πολύ καθαρή, και προσφέρει έλεγχο της κλίσης του προφίλ και ομαλές επιφάνειες.
Εγχαράσσει δομές μερικών νανομέτρων και σε βάθος μερικών εκατοντάδων
νανομέτρων (Εικόνα 17α). Μειονεκτήματα αποτελούν ο σχετικά μικρός ρυθμός
εγχάραξης και ο περιορισμός στο βάθος εγχάραξης. Όταν το βάθος ξεπερνά το 1 μm
ο έλεγχος του προφίλ γίνεται δύσκολος. Γενικά, προτιμάται η χρήση μάσκας οξειδίου
καθώς αποδίδει πολύ υψηλή επιλεκτικότητα, ενώ οι μάσκες από φωτοπολυμερή είναι
επίσης αποδεκτές. Η προσθήκη στη χημεία πλάσματος αερίου O2 βελτιώνει την
επιλεκτικότητα ως προς το οξείδιο. Η διαδικασία εγχάραξης γίνεται σε θερμοκρασία
δωματίου. [Welch06]
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Εικόνα 17: Δομές Si πλάτους 35 nm και ύψος 270nm πάνω σε υπόστρωμα SiO2 εγχαραγμένες με
πλάσμα HBr.. [Welch06]

(β)

(α)

Εικόνα 18: (α) Γραμμές πλάτους 100 nm και (β) κολόνες διαμέτρου 100 nm, ως αποτέλεσμα
εγχάραξης με πλάσμα αερίων SF6/CHF3 σε αντιδραστήρα RIE. [Gogolides98]

3.5

Μέθοδος εγχάραξης με μίγμα αερίων (SF6/CHF3, SF6/C4F8)

Μια μέθοδος ανισοτροπικής εγχάραξης του πυριτίου με πλάσμα κάνει χρήση
μίγματος αερίων εξαφθοριούχου θείου (SF6) και τριφθορομεθανίου (CHF3)

σε

θερμοκρασία δωματίου [Gogolides95]. Υπεύθυνο για την εγχάραξη είναι το αέριο
SF6, ενώ ταυτόχρονα το αέριο CHF3 οδηγεί στο σχηματισμό του παθητικού
στρώματος από πολυμερικό τεφλόν. Αναπτύσσοντας τη μέθοδο αυτή σε
αντιδραστήρα RIE, οι Gogolides et al. παρουσίασαν κάθετες δομές (κολόνες,
γραμμές, αυλάκια) με υψηλή ανισοτροπία, λείες επιφάνειες, με λόγο ασυμμετρίας ως
25:1 και διαστάσεις μέχρι 50 nm σε πλάτος (Εικόνα 18). Ο ρυθμός εγχάραξης είναι
120nm/min, ενώ η επιλεκτικότητα ως προς το φωτοπολυμερές της μάσκας εγχάραξης
είναι μικρή (~1:1). Εφαρμόζοντας την ίδια μέθοδο σε αντιδραστήρα ICP μπορεί να
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επιτευχθεί υψηλότερος ρυθμός εγχάραξης (περίπου 430 nm/min) και καλύτερη
επιλεκτικότητα (μέχρι 20:1) ως προς το φωτοπολυμερές, σε ανισοτροπικές δομές με
πλάτος μικρότερο από 0.5 μm [Tserepi98].
Μία άλλη τεχνική χρησιμοποιεί χημεία πλάσματος με μίγμα αερίων
οκταφθοριούχου κυκλοβουτάνιου (C4F8) και εξαφθοριούχου θείου (SF6) σε
θερμοκρασία δωματίου [Welch06]. Αναφέρεται και ως μέθοδος Pseudo-Bosch
[Ηenry09], και παρέχει ταυτόχρονη εγχάραξη με σχηματισμό του παθητικού
στρώματος. Προσφέρει καλό έλεγχο του προφίλ με ομαλά τοιχώματα και δυνατότητα
για δομές υψηλού λόγου ασυμμετρίας. Έχει υψηλότερη επιλεκτικότητα ως προς τις
μάσκες φωτοπολυμερών συγκριτικά με τη χημεία ΗBr. Ωστόσο η επιλεκτικότητα ως
προς το οξείδιο είναι πολύ μικρότερη και παρουσιάζει την τάση για εμφάνιση του
φαινομένου notching [Welch06]. Επίσης, επειδή γίνεται χρήση πολυμερικού αερίου
(C4F8), η διαδικασία δεν είναι καθαρή, και απαιτείται καθαρισμός (μηχανικός ή με
πλάσμα) του θαλάμου του αντιδραστήρα, ώστε να διατηρείται η απόδοση. Μια
παραλλαγή της μεθόδου, κάνει χρήση μίγματος τριών αερίων, εισάγωντας O2. Γενικά
αποτελεί καλή επιλογή για την εγχάραξη του πυριτίου σε πολλές εφαρμογές στη
μικροκλίμακα και τη νανοκλίμακα (Eικόνα 19).

Εικόνα 19: Αυλάκια πυριτίου πλάτους 50 nm και βάθος 300 nm εγχαραγμένα με πλάσμα C4F8/SF6.
[Welch06]

Στον Πίνακα 1 γίνεται μία συγκριτική παρουσίαση της απόδοση των τριών
δημοφιλέστερων μεθόδων για την εγχάραξη νανοδομών με διεργασίες πλάσματος.
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Πίνακας 1: Σύγκριση της απόδοσης των μεθόδων πλάσματος για τη νανο-εγχάραξη του πυριτίου.

Μέθοδος εγχάραξης

ΗΒr

C4F8/SF6

κρυογενική

Βάθος

0.05-1 μm

0.05-10 μm

0.2 → 100 μm

Μέγεθος δομής

≥ 5 nm

≥ 5 nm

≥ 5 nm

Λόγος ασυμμετρίας

≥ 5:1

≥ 5:1

≥ 10:1

Ρυθμός εγχάραξης (nm/min)

≥ 100

≥ 200

≥ 300

Oμοιομορφία

< ± 5%

< ± 5%

< ± 5%

Επιλεκτικότητα SiO2

> 100:1

> 10:1

> 30:1

Eπιλεκτικότητα φωτοπολυμερή

> 3:1

> 5:1

> 15:1

Κλίση προφίλ

80-92°

80-92°

80-92°

Τραχύτητα τοιχωμάτων

< 10 nm

< 10 nm

< 10 nm

87

88

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

4.1

Αvτιδραστηρας πλασματος helicon ΜΕΤ Alcatel
Ο αντιδραστήρας που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της παρούσας

διπλωματικής εργασίας είναι ο αντιδραστήρας πλάσματος που διαθέτει το εργαστήριο
πλάσματος του Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ «Δημόκρικος».
Πρόκειται για τον helicon αντιδραστήρα MET (Micromachinig Etch Tool) της
Alcatel-Adixen (Εικόνα 1). Είναι σχεδιασμένος κυρίως για εφαρμογές της
μικρομηχανικής και για την επεξεργασία δισκίων πυριτίου, χρησιμοποιείται όμως
επίσης για την εγχάραξη πολυμερών και για διεργασίες εναπόθεσης.

Εικόνα 1: Ο αντιδραστήρας helicon MET Alcatel του εργαστηρίου πλάσματος.
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Οι βασικές μονάδες από τις οποίες αποτελείται το σύστημα είναι ο κύριος
θάλαμος, ο προθάλαμος, η κεντρική

μονάδα που διαχειρίζεται τις βασικές

λειτουργίες του συστήματος (λειτουργία θερμαντών, ψυκτών, μεταφορά του
δείγματος, εκκίνηση πλάσματος κ.α.), η μονάδα ελέγχου της ισχύος, το σύστημα
ρύθμισης δυναμικού, τα σύστηματα ρύθμισης θερμοκρασίας και πίεσης, οι ρυθμιστές
ροής των αερίων, οι μετρητές πίεσης του θάλαμου και του προθάλαμου και η μονάδα
ενημέρωσης της κατάστασης της τουρμπο-μοριακής και της μηχανικής αντλίας.
Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα ελέγχου της ισχύος μπορεί να ρυθμίσει την
ισχύ της ραδιοσυχνότητας (RF) μέχρι τα 2000 W. H παροχή ισχύος RF βρίσκεται σε
σύζευξη με το πλάσμα μέσω μιας επιχαλκωμένης κεραίας που περιβάλει την πηγή και
ψύχεται με νερό. Το εναλλασσόμενο μαγνητικό πεδίο που προκύπτει από την κεραία
έχει συχνότητα στα 13.56 MHz, η οποία προσφέρει υψηλή ιοντική ενέργεια, χωρίς
περιπλοκές προερχόμενες από τη σύζευξη της εμπέδησης, και μεγαλύτερη απόδοση
ισχύος συγκριτικά με αντιδραστήρες που λειτουργούν σε χαμηλότερες συχνότητες.
Το σύστημα ρύθμισης δυναμικού έχει τη δυνατότητα ρυθμίσης του δυναμικόυ
αυτοπόλωσης (bias) του υποστρώματος από 0 εώς -200 V, με τη βοήθεια μιας πηγής
τάσης RF. Η τάση πόλωσης δεν είναι ποτέ 0 V αφού το πλάσμα δημιουργεί από μόνο
του ένα αρνητικό δυναμικό (floating potential). Το δυναμικό είναι αρνητικό επειδή τα
ηλεκτρόνια κινούνται πιο γρήγορα από τα ιόντα μέσα στο πλάσμα με αποτέλεσμα να
φορτίζουν τις επιφάνειες αρνητικά. Καθώς η παροχή ηλεκτρονίων συνεχίζεται, το
αρνητικό φορτίο των ηλεκτρονίων που βρίσκονται στις επιφάνειες δημιουργεί ένα
ηλεκτρικό πεδίο που απωθεί τα εισερχόμενα ηλεκτρόνια και έλκει τα ιόντα. Έτσι
δημιουργείται μία τάση πόλωσης που αυξάνεται μέχρι η ροή των ηλεκτρονίων στην
επιφάνεια να εξισορροπηθεί με τη ροή των ιόντων. Η τιμή αυτή είναι το floating
potential και για το συγκεκριμένο αντιδραστήρα είναι περίπου - 20 V. H επιπλέον
παροχή εξωτερικού δυναμικού μεγαλώνει την τάση αυτή κατά απόλυτη τιμή.
To σύστημα ελέγχου της πίεσης ρυθμίζει τη θέση μιας βάνας, την οποία
κλείνει ή ανοίγει, αυξάνοντας ή μειόνοντας αντίστοιχα την τιμή της πίεσης στο
θάλαμο από 0.2 μέχρι 133 Pa.
Το σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας μπορεί να ρυθμίσει τη θερμοκρασία
του υποστρώματος από -110°C μέχρι +150°C. Η ψύξη γίνεται με τη βοήθεια υγρού
αζώτου και η θέρμανση με τη χρήση θερμαντικής αντίστασης.
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Όλες οι βασικές διαδικασίες ελέγχου του αντιδραστήρα γίνονται από τη
κεντρική μονάδα. Από εκεί τίθεται σε λειτουργία το σύστημα, γίνεται η άντληση ή η
επαναφορά του θαλάμου και του προθαλάμου, γίνονται όλες οι ρυθμίσεις που
αφορούν την εισαγωγή των αερίων στο θάλαμο και δίνεται η εντολή για την
εισαγωγή και την εξαγωγή των δειγμάτων προς και από τον κύριο θάλαμο. H
φόρτωση των δειγμάτων που πρόκειται να επεξεργαστούν γίνεται στον προθάλαμο.
Τα δείγματα μπορεί να είναι ολόκληρα δισκία των 3 και 4 ιντσών ή επιμέρους
κομμένα κομμάτια. Στην τελευταία περίπτωση και όταν πρόκειται για δισκία 3
ιντσών, τα δείγματα τοποθετούνται πάνω σε μία βάση πυριτίου 4 ιντσών, η οποία
μπορεί να είναι επιστρωμένη με πολυμερές SU-8, αναλόγως με τη διαδικασία
εγχάραξης που θα πραγματοποιηθεί. Τα δείγματα κολλούνται στη βάση με μια
θερμική κόλλα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή μεταφορά θερμότητας από τη
βάση προς το δείγμα. Στη συνέχεια ο θάλαμος αντλείται με τη βοήθεια μιας
μηχανικής και μιας τούρμπο αντλίας και η πίεσή του κατεβαίνει μέχρι τα ~10-6 mbar.

Εικόνα 2 : Σχηματική αναπαράσταση του αντιδραστήρα ΜΕΤ της Alcatel.

Aφού αποκατασταθεί το κενό στο προθάλαμο, το δισκίο μεταφέρεται
μηχανικά από τον προθάλαμο στον κύριο θάλαμο όπου παράγεται το πλάσμα. Ο
βραχίονας, αφού μεταφέρει το δισκίο, το αφήνει στην υποδοχή που υπάρχει στο κάτω
μέρος του θαλάμου και στη συνέχεια αποσύρεται. Το δισκίο σφραγίζεται μηχανικά
μέσα στον υποδοχέα υποστρώματος. Η περιοχή στην οποία γίνεται η αφή του

91

πλάσματος περικλείεται από κύλινδρο αλουμίνας (dome) ύψους 26 cm και ακτίνας
8.5 cm. Η στεφάνη είναι από χαλκό επικαλλυμένο με πλατίνα, ψύχεται εσωτερικά με
συνεχή διέλευση ψυκτικού, και βρίσκεται έξω από τον κύλινδρο από αλουμίνα, στο
κάτω μέρος του, λίγα εκατοστά μακριά από αυτόν. Ο θάλαμος του αντιδραστήρα
είναι επενδυμένος εσωτερικά με ανοδιωμένο αλουμίνιο. Είναι κυλινδρικός,
τοποθετημένος συμμετρικά κάτω από το dome, με ύψος 19 cm και ακτίνα 20 cm. Ο
κύριος θάλαμος είναι επίσης εξοπλισμένος με ένα μαγνητικό πολυπολικό σύστημα
περιορισμού του πλάσματος, αποτελούμενο από ραβδόμορφους μαγνήτες σε διάταξη
NS - SN.
Το ηλεκτρόδιο στο οποίο τοποθετείται το δείγμα είναι από αλουμίνιο. Στο
κέντρο του υπάρχει μία οπή για την διοχέτευση αερίου He στο πίσω μέρος του
δείγματος, με το οποίο γίνεται ο έλεγχος της θερμοκρασίας του. Η θερμοκρασία του
ηλεκτροδίου ρυθμίζεται με κατάλληλο σύστημα PID με χρήση ηλεκτρικών
αντιστάσεων και ροής υγρού αζώτου.
Πριν από κάθε διεργασία, ο αντιδραστήρας λειτουργούσε σε κατάσταση
πλάσματος για 15-20 min, χωρίς το δείγμα μέσα στο θάλαμο, ώστε να επιτευχθεί
μόνιμη κατάσταση των τοιχωμάτων του. Ιδιαίτερη προσοχή χρειαζόταν στις
περιπτώσεις που είχε παρεμβληθεί πείραμα απόθεσης φθορανθράκων (χρήση αερίου
C4F8), πριν από την κρυογενική εγχάραξη με πλάσμα SF6/O2. Σε αυτές τις
περιπτώσεις πάντα ο θάλαμος ανοιγόταν με αφαίρεση του πάνω μέρους του, που
περιλαμβάνει την κεραία, το matching box, το dome και το πηνίο, καθαριζόταν
μηχανικά και μετά λειτουργούσε για επαρκή χρονικό διάστημα ώστε να επανέλθει ο
θάλαμος στις ιδανικές συνθήκες.

4.2

Αντιδραστήρας πλάσματος RIE - Nextral Alcatel NE330

Ο αντιδραστήρας πλάσματος RIE NE330 (Eικόνα 3) βρίσκεται στον καθαρό
χώρο του Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής και χρησιμοποιείται για την εγχάραξη
υλικών, όπως πυρίτιο, νιτριδίο και οξειδίο του πυριτίου, και φωτοπολυμερή. Η
εγχάραξη γίνεται από αέριο σε χαμηλή πίεση, στο οποίο γίνεται εκκένωση πλάσματος
με εφαρμογή τάσης RF. H τάση επιταχύνει τα ιόντα και επιτυγχάνει έντονο
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βομβαρδισμό εξασφαλίζοντας εγχάραξη με κατάλληλη ανισοτροπία, επιλεκτικότητα
και ομοιομορφία.

Εικόνα 3: Ο αντιδραστήρας πλάσματος Nextral Alcatel NE330 του Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής.

O θάλαμος διεργασιών είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο και έχει
εσωτερική διάμετρο 42 cm. Η κάθοδος, διαμέτρου 33 cm, καλύπτεται από ένα δίσκο
χαλαζία, στον οποίο τοποθετούνται τα προς εγχάραξη δείγματα. Έτσι, αποφευγεται
οποιαδήποτε μόλυνση από το χάλυβα της καθόδου. Πάνω από την κάθοδο
τοποθετείται το ηλεκτρόδιο της ανόδου, διαμέτρου 30 cm, που είναι γειωμένο και σε
ρυθμιζόμενη απόσταση από την κάθοδο. Tα αέρια των διεργασιών τροφοδοτούνται
στον θάλαμο συμμετρικά μέσα από την άνοδο. Το σύστημα κενού που επιτρέπει την
εκκένωση των αερίων και των προϊόντων των αντιδράσεων, αποτελείται από μία
μηχανική αντλία και μια τουρμπο-μοριακή αντλία που εξασφαλίζει κενό μέχρι 10-6
mbar. H πίεση του θαλάμου ρυθμίζεται από 5 μέχρι 100 mTorr και διατηρείται
σταθερή με τη βοήθεια ρυθμιστικής βαλβίδας, που διαχωρίζει το θάλαμο από το
σύστημα κενού. Για την εισαγωγή των αερίων διατίθενται τρεις ρυθμιστές ροής για
τα αέρια SF6, CHF3 και Ο2. Οι μέγιστες ροές είναι 25 sccm, 50 sccm και 100 sccm,
αντίστοιχα.
Ο εγχαράκτης λειτουργεί στη συχνότητα εναλλασσόμενης τάσης 13,56 MHz
και διαθέτει ένα δίκτυο προσαρμογής (matching network), για να ελαχιστοποιεί την
ανακλώμενη ισχύ προς τη πηγή. Το δίκτυο περιλαμβάνει μία σταθερή επαγωγή και
δύο μεταβλητούς πυκνωτές. Η μέγιστη ισχύς της γεννήτριας RF είναι 600 W.
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Για τον έλεγχο και την παρακολούθηση των επιτελούμενων διεργασιών, το
σύστημα είναι εξοπλισμένο με ένα συμβολόμετρο με laser, για τη μέτρηση της
αλλαγής του πάχους των δειγμάτων και τον υπολογισμό του ρυθμού εγάραξης, ένα
φασματοφωτόμετρο και ένα φασματογράφο μάζας.

4.3

Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης (SEM)

Η Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης (Scanning Electron Microscopy,
SEM) είναι μία σύγχρονη και ευέλικτη μεθόδος ανάλυσης της μικροδομής μεγάλου
αριθμού υλικών. Η ικανότητα των οπτικών μικροσκοπίων περιορίζεται λόγω της
φύσης του φωτό ς σε επίπεδα μεγεθύνσεων έως ×1000 και σε διακριτική ικανότητα
έως 0.2 μm. Η απαίτηση μεγεθύνσεις μεγαλύτερες από ×10,000 οδήγησε στην
εφεύρεση και εφαρμογή των ηλεκτρονικών μικροσκοπίων. Το ηλεκτρονικό
μικροσκόπιο σάρωσης είναι ένα όργανο που λειτουργεί, όπως περίπου και ένα οπτικό
μικροσκόπιο, μόνο που χρησιμοποιεί δέσμη ηλεκτρονίων υψηλής ενέργειας αντί για
φως, για να εξετάσει αντικείμενα σε λεπτομερή κλίμακα. Τα ηλεκτρόνια λόγω της
κυματικής τους φύσης μπορούν να εστιαστούν όπως και τα οπτικά κύματα, αλλά σε
πολύ μικρότερη επιφάνεια (π.χ. κόκκος υλικού). Η δέσμη ηλεκτρονίων σαρώνει την
επιφάνεια του δείγματος με την οποία αλληλεπιδρά. Από την αλληλεπίδραση αυτή
προκύπτουν πληροφορίες σε σχέση με τα άτομα των στοιχείων που απαρτίζουν το
εξεταζόμενο υλικό. Από τα άτομα αυτά εκπέμπονται κυρίως δευτερογενή (secondary)
και οπισθοσκεδαζόμενα (backscattered) ηλεκτρόνια καθώς και ακτίνες-Χ. Η ένταση
των εκπεμπόμενων ηλεκτρονίων επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά της επιφάνειας.
Έτσι το SEM δίνει πληροφορίες που αφορούν κυρίως στη μορφολογία, αλλά και στη
σύσταση της επιφανείας.
Η λειτουργία του SEM στηρίζεται στις αλληλεπιδράσεις της προσπίπτουσας
δέσμης ηλεκτρονίων με το προς εξέταση δείγμα. Οι βασικές διατάξεις που υπάρχουν
στο μικροσκόπιο είναι: το σύστημα παραγωγής δέσμης ηλεκτρονίων, το σύστημα
κατεύθυνσης της δέσμης, το σύστημα πληροφοριών και τέλος το σύστημα κενού. Τα
βασικά στάδια λειτουργίας ενός ηλεκτρονικού μικροσκοπίου είναι:
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1) Σχηματίζεται μία δέσμη ηλεκτρονίων από την πηγή και επιταχύνεται προς το
δείγμα μέσω ενός θετικού ηλεκτρικού δυναμικού.
2) Χρησιμοποιώντας μεταλλικά ανοίγματα, ηλεκτρομαγνητικούς φακούς και πηνία
σάρωσης, επιτυγχάνεται μία λεπτή εστιασμένη μονοχρωματική δέσμη, η οποία
σαρώνει την επιφάνεια του δείγματος.
3) Οι αλληλεπιδράσεις δέσμης δείγματος καταγράφονται από τους ανιχνευτές και
μετατρέπονται σε εικόνα.

Εικόνα 4: Γραφική αναπαράσταση της δομής και λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου
Σάρωσης (SEM).

Σύμφωνα με τη θεωρία του De Broglie, το μήκος κύματος λ των ηλεκτρονίων
υπολογίζεται από το τύπο:

λ = 0.1

150
V

(1)

όπου V είναι η τάση επιτάχυνσης σε Volts και λ το μήκος κύματος των ηλεκτρονίων.
Έτσι για μια τάση επιτάχυνσης 80 kV, το μήκος κύματος λ είναι ίσο με 0.004 nm. Η
διακριτική ικανότητα είναι:
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d = 0.61

λ
A

(2)

όπου Α είναι το αριθμητικό άνοιγμα του φακού. Από τη σχέση αυτή προκύπτει ότι η
διακριτική ικανότητα στη συγκεκριμένη περίπτωση γίνεται περίπου 0.15 nm.

Εικόνα 5: Το SEM JOEL JSM-7401F του Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής.

Στην παρούσα διπλωματική εργασία χρησιμοποιήθηκαν δύο διατάξεις SEM
του Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής, το JOEL JSM-7401F και το LEO-440. To
πρώτο είναι ένα ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης εκπομπής πεδίου (Field
Emission SEM). Η διακριτικά ικανότητα του JOEL JSM-7401F είναι 1 nm (στα
15kV) και 1.5 nm (στο 1kV) και η μεγέθυνση που επιτυγχάνεται είναι από×100 ως
×1000000. Χρησιμοποιεί έναν εκτοξε υτή ηλεκτρονίων (electron gun) ψυχρής
εκπομπής πεδίου, με τάση επιτάχυνσης δέσμης από 0.1kV ως 30kV. Η ευθυγράμμιση
του εκτοξευτή γίνεται με ηλεκτρομαγνήτες. Η πίεση στο χώρο του εκτοξευτή είναι
περίπου 10-8 Pa. Το κενό στο ν κυρίως θάλαμο είναι της τάξης του 10-5 Pa, ενώ
υπάρχει και προθάλαμος για τη μεταφορά του δείγματος. Η βασική μονάδα του JSM7401F αποτελείται από το ηλεκτρονιακό οπτικό σύστημα και το σύστημα λειτουργίας
και απεικόνησης, όπως φαίνεται στην Εικόνα 5. Το ηλεκτρονιακό οπτικό σύστημα
αποτελείται από μία οπτική στήλη, η οποία περιέχει τον εκτοξευτή ηλεκτρονίων, τους
ηλεκτρονικούς φακούς και τον κυρίως θάλαμο του δείγματος, και την κυρίως
κονσόλα, η οποία περιλαμβάνει το σύστημα κενού συνδεμένο με μία εξωτερική
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περιστροφική αντλία λαδιού. Το σύστημα λειτουργίας και απεικόνισης περιέχει το
σύστημα ελέγχου των οπτικών στοιχείων, έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή με την
οθόνη απεικόνισης, το σύστημα παροχής ρεύματος και έναν πίνακα λειτουργίας που
ελέγχει τις παραμέτρους της διαδικασίας μέσω κατάλληλου λογισμικού.

4.4

Μικροσκοπία Ατομικών Δυνάμεων (AFM)

Το μικροσκόπιο ατομικών δυνάμεων (Atomic Force Microscope-AFM)
εφερεύθηκε από τους G. Binnig et al. το 1986 για τη μελέτη επιφανειών σε ατομική
κλίμακα. Το AFM στηρίζεται σε μια τεχνική σάρωσης για να παράγει τρισδιάστατες
εικόνες των επιφανειών πολύ υψηλής ανάλυσης. Μετρά πολύ μικρές δυνάμεις (<1
nN) μεταξύ της επιφάνειας της ακίδας του AFM που βρίσκεται τοποθετημένη σε ένα
εύκαμπτο βραχίονα και της μελετούμενης επιφάνειας δείγματος (Εικόνα 6α). Οι
μικρές αυτές δυνάμεις καθορίζονται με τη μέτρηση της κίνησης ενός πολύ εύκαμπτου
βραχίονα με εξαιρετικά μικρή μάζα, με διάφορες τεχνικές μέτρησης, όπως οπτική
εκτροπή και φαινόμενο σήραγγας. Στη διαδικασία μέτρησης με AFM, το δείγμα
μελετάται με τέτοιο τρόπο ώστε οποιαδήποτε μετακίνηση του βραχίονα να μην
προκαλεί δονήσεις. Με AFM μπορούν να μελετηθούν μεγάλων διαστάσεων δείγματα,
με την ακίδα να ανιχνεύει το δείγμα ενώ αυτό είναι ακίνητο. Για να επιτευχθεί
ατομική ανάλυση με το AFM, το σταθερό ελατήριο του βραχίονα πρέπει να είναι πιο
μαλακό από το ‘ισοδύναμο ελατήριο’ μεταξύ των ατόμων (δεσμοί ατόμων). Για
υψηλή ανάλυση, οι άκρες των ακίδων πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αιχμηρές.
Με τη χρήση αιχμηρής άκρης ακίδας από διαμάντι που τοποθετείται σε ένα βραχίονα,
το AFM μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλες λειτουργίες, όπως εγχάραξη. Η
θραύση, φθορά και η λίπανση των ορίων στη διεπιφάνεια μεταξύ δύο στερεών είναι
μεγέθη που επίσης μελετώνται με AFM.
Κατά τις πειραματικές διεργασίες της παρούσας διπλωματικής εργασίας
χρησιμοποιήθηκε το ΑFM Veeco CP-II του Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής Eικόνα
6β). Οι μετρήσεις ΑFM πραγματοποιήθηκαν σε tapping mode με χρήση ακίδας n+πυριτίου, δηλαδή σε κατάσταση μη επαφής ώστε να ελαχιστοποιούνται οι
αλληλεπιδράσεις μεταξύ της ακίδας και του δείγματος.
97

(α)

(β)

Εικόνα 6: (α) Αρχή λειτουργίας AFM. (β) Το AFM CP-II της Veeco.

4.5

Ελλειψομετρία
Η ελλειψομετρία είναι μία από τις βασικές φασματοσκοπικές μεθόδους

οπτικού χαρακτηρισμού. Οι οπτικές μέθοδοι επηρεάζουν ελάχιστα το υπό μελέτη
δοκίμιο και μπορούν να εφαρμοστούν με υψηλή φασματική, χρονική και χωρική
διακριτική ικανότητα. Με τη μέθοδο της φασματοσκοπικής ελλειψομετρίας
προσδιορίζεται η διηλεκτρική συνάρτηση του υλικού, και επομένως ο δείκτης
διάθλασης και ο συντελεστής απορρόφησης για μεγάλη περιοχή συχνοτήτων (από το
NIR ως το NUV) με υψηλή ακρίβεια. Η μέθοδος είναι κατάλληλη για το
χαρακτηρισμό πολυστρωματικών υλικών. Η διηλεκτρική συνάρτηση σχετίζεται
άμεσα με το δείκτη διάθλασης και το ν συντελεστή απορρόφησης και εμπεριέχει
πληροφορίες για την ηλέκτρονική δομή, για το πάχος και τη μορφολογία (τραχύτητα)
της επιφάνειας.
Η μέθοδος της ελλειψομετρίας βασίζεται στην αλλαγή που προκαλείται στην
κατάσταση πόλωσης του φωτός μετά από την αλληλεπίδρασά του με το υλικό. Η
προσπίπτουσα δέσμη είναι, κατά κανόνα, γραμμικά πολωμένη, ενώ η ανακλώμενη
είναι, στη γενική περίπτωση, ελλειπτικά πολωμένη. Η βασική ελλειψομετρική
διάταξη περιλαμβάνει: πηγή φωτός, πολωτή, δείγμα, αντισταθμιστή, αναλυτή και
ανιχνευτή.
Για την μέτρηση του πάχους των λεπτών υμενίων από φωτοπολυμερές AZ,
PMMA, πολυστυρένιο και SiO2, καθώς και για τον υπολογισμό των ρυθμών
εγχάραξης, χρησιμοποιήθηκε η ελλειψομετρική διάταξη του εργαστηρίου πλάσματος.
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Προκειται για το μοντέλο M2000-F Spectroscopic Ellipsometer system της εταιρείας
J.A.WOOLLAM (Εικόνα 7), το οποίο έχει την δυνατότητα ex-situ μετρήσεων, αλλά
και in-situ προσαρμοσμένο στο θάλαμο του αντιδραστήρα.

Εικόνα 7: Το ελλειψόμετρο J.A.WOOLLAM M2000-F του εργαστηρίου πλάσματος.

4.6

Ακτινομετρία

Η ακτινομετρική φασματοσκοπία εκπομπής αποτελεί μία από τις πιο ισχυρές,
μη επεμβατικές διαγνωστικές τεχνικές για την κατανόηση του ρόλου που παίζουν τα
διάφορα μέρη μιας ηλεκτρικής εκκένωσης πλάσματος. Η τεχνική αυτή επιτρέπει τη
μέτρηση των ενεργών ατόμων και των συγκεντρώσεων των μορίων συγκρίνοντας τις
οπτικές εκπομπές τους με τις αντίστοιχες ενός ή περισσοτέρων αδρανών αερίων που
προστίθονται στο πλάσμα. Αποτελεί το πιο διαδεδομένο διαγνωστικό εργαλείο για
διάφορους τύπους μειγμάτων αερίων που χρησιμοποιούνται είτε για εγχάραξη είτε
για εναπόθεση. Η μέθοδος προτάθηκε από τους Coburn και Chen το 1980
[Coburn80], αλλά διαδόθηκε κυρίως από τον R. d’Agostino, o οποίος εφάρμοσε τη
μεθοδολογία αυτή για τη μέτρηση της συγκέντρωσης των ατόμων F σε πλάσμα
μίγματος SF6-O2 [Agostino81, Agostino85].
Η τεχνική της ακτινομετρίας βασίζεται στην προσθήκη στο μίγμα του
πλάσματος μιας μικρής (εώς 5%) και σταθερής ποσότητας ενός ή περισσοτέρων
«σχεδόν» αδρανών αερίων (ακτινομετρικό αέριο ή μάρτυρας), όπως Ar, N2 και He, τα
οποία δε μεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά της εκκένωσης. Στις περισσότερες των
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περιπτώσεων το αδρανές αέριο είναι το αργό (Ar). Η μέθοδος βασίζεται στη μέτρηση
και σύγκριση της έντασης της κο ρυφής πο υ προ έρχεται από το συστατικό πο υ μας
ενδιαφέρει με την αντίστοιχη ένταση του ακτινομετρικού αερίου. Η γνώση των
ενεργών διατομών των συγκρούσεων με τα ηλεκτρόνια είναι απαραίτητη. Αν
υποθέσουμε ότι υπερισχύει η διέγερση από άμεση κρούση ηλεκτρονίων, η διαδικασία
για την παραγωγή οπτικής εκπομπής είναι
e + X → X* + e

(3)

X* → X + hv

(4)

X* + M → X + M

(5)

όπου e, Χ και Μ είναι τα ηλεκτρόνια, συστατικά που εκπέμπουν στην βασική
κατάσταση και τρίτα συστατικά αντίστοιχα.
Στη σταθερή κατάσταση, η ένταση εκπομπής του X*, Ix, σχετίζεται με την
πυκνότητα του Χ, Νx, και αυτήν των ουδετέρων συστατικών N σύμφωνα με τη σχέση

IX ∝

N Xη X
1 − NK Q AX *

(6)

όπου ηX είναι η αποδοτικότητα της διέγερσης του X από ηλεκτρόνια με ενέργεια
μεγαλύτερη του ενεργειακού κατωφλίου εth, KQ και ΑΧ* είναι ο συντελεστής ρυθμού
συγκρούσεων (collision deactivation rate) και η πιθανότητα μετάπτωσης για
αυθόρμητη εκπομπή του X*. Συνήθως, ο όρος NK Q / AX * θεωρείται είτε μικρότερος
της μονάδας σε χαμηλές πιέσεις ( ≤ 1 torr), ή σταθερός σε υψηλές πιέσεις. Έτσι η
εξίσωση (6) μπορεί να απλοποιηθεί στην

I X ∝ N Xη X

(7)

Η αποδοτικότητα διέγερσης μπορεί να εκφραστεί ως ακολούθως

ηΧ = Ne

2e0
m

∞

∫ε

σ X * (ε )εf (ε )dε = N e k X

(8)

th

όπου e0 και m είναι το φορτίο και η μάζα του ηλεκτρονίου, σΧ*(ε) είναι η ενεργός
διατομή της διέγερσης, f(ε) είναι η συνάρτηση κατανομής των ηλεκτρονίων, EDF, και
kX είναι ο συντελεστής ρυθμού διέγερσης. Οι εξισώσεις (3)-(8) ισχύουν για τα αέρια
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του πλάσματος που εκπέμπουν και για τα ακτινομετρικά αέρια. Από αυτές εύκολα
προκύπτει:
IX
N η
k NX
NX
∝ X X = X
= k X'
I act N act η act k act N act
N act

(9)

H εξίσωση (9) αποτελεί τη βασική αναλυτική σχέση της ακτινομετρίας. Αν ο λόγος
των συντελεστών ρυθμού διέγερσης του αερίου του μίγματος X και του
ακτινομετρικού αερίου δεν εξαρτάται από μεταβολές στις παραμέτρους της
εκκένωσης πλάσματος, προκύπτει η απλή ακτινομετρική εξίσωση
IX
N
∝ X
I act N act

(10)

η οποία επιτρέπει τη μέτρηση της συγκέντρωσης του X από τις μεταβολές του λόγου
IX/Iact όταν η συγκέντρωση Nact είναι γνωστή ή παραμένει σταθερή. Η ισχύς της
εξίσωσης (10) εξαρτάται από τη σταθερότητα του όρου k X' , ο οποίος ωστόσο μπορεί
να μεταβάλλεται ως συνέπεια διαφορών στη μορφή των ενεργών διατομών σ(ε) και
διαφορών στις τιμές του ενεργειακού κατωφλίου εth των ειδών του μίγματος και του
ακτινομετρικού αερίου. Συνοπτικά, οι απαραίτητες συνθήκες για την εξαγωγή
ασφαλών συμπερασμάτων με τη μέθοδο της ακτινομετρίας είναι [Katsch00]:
•

Η μορφή των ενεργών διατομών των διεγέρσεων για το προς ανάλυση είδος
και το ακτινομετρικό αέριο να είναι παρόμοιες και με κοντινές τιμές ενέργειας
κατωφλίου.

•

Το πλήθος των διεγερμένων καταστάσεων προς ανώτερες καταστάσεις να
είναι αμελητέο.

•

Οι αποδιεγέρσεις μέσω μετασταθών καταστάσεων να είναι αμελητέες

•

Να μην υπάρχουν είδη στην ατομική κατάσταση προερχόμενα από
διασπάσεις.

•

Οι διεργασίες αποδιέγερσης χωρίς εκπομπή φωτός να είναι αμελητέες.

Οι μετρήσεις της ακτινομετρίας πραγματοποιήθηκαν με το μονοχρωμάτορα/
φασματογράφο Spectra-Pro 500 της Acton Research Corporation. Πρόκειται για ένα
μονοχρωμάτορα εστιακού μήκους 500 mm που διαθέτει οπτικό σύστημα με
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αστιγματική διόρθωση και τριπλό σύστημα οπτικών φραγμάτων. Διαθέτει άμεσο
ψηφιακό μηχανισμό οδήγησης της σάρωσης (DDS) με ικανότητα σάρωσης πλήρους
φάσματος. Η διάταξη περιλαμβάνει μία περιστροφική βάση με τρείς θέσεις για
οπτικά φράγματα, ένα οπτικό σύστημα απεικόνισης, ένα μικρο-επεξεργαστή 32-bit
για τον έλεγχο της σάρωσης, διασυνδέσεις RS232 και IEEE488, και μία σχισμή
εισόδου που ελέγχεται μικρομετρικά. Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του
φασματογράφου είναι:
Εστιακό μήκος:
Εύρος σάρωσης:
Εύρος λειτουργίας:
Διακρ. ικανότητα:
Ακρίβεια:
Επαναληψιμότητα:
Βήμα οδήγησης:

500 mm
μηχανικό εύρος 0 με 1400 nm
185 nm μέχρι το μακρό υπέρυθρο
0.05 nm στα 435.8 nm
± 0.2 nm
± 0.05 nm
0.0025 nm
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στο Κεφάλαιο αυτό θα γίνει πλήρης παρουσίαση των πειραματικών
διαδικασιών που περιλαμβάνουν τη βελτιστοποίηση των λιθογραφικών μεθόδων,
ξεκινώντας από την οπτική λιθογραφία, και την αριστοποίηση της κρυογενικής
διεργασίας εγχάραξης του πυριτίου από την μικροκλίμακα προς τη νανοκλίμακα. Θα
συζητηθούν θέματα και προβλήματα που προέκυψαν κατά τις διεργασίες καθώς και
οι τρόποι αντιμετώπισής τους, και θα παρουσιαστούν οι τελικές δομές μικρο- και
νανοκολόνων πυριτίου μεγάλου λόγου ασυμμετρίας.

5.1

Διεργασία οπτικής λιθογραφίας
Στα πρώτα στάδια των πειράματων για την βελτιστοποίηση της κρυογενικής

διαδικασίας

εγχάραξης

χρησιμοποιήθηκε

ως

υλικό

μάσκας

εγχάραξης

το

φωτοευαίσθητο πολυμερές AZ 5214E της εταιρείας Clariant. Η μάσκα που
χρησιμοποιήθηκε για την λιθογραφία αποτελείται από περιοχές με σκοτεινές και
διάφανες κυκλικές δομές διαμέτρου 1μm, 0.7 μm και 0.5 μm, καθώς επίσης με
περιοχές με παράλληλες γραμμές πλάτους από 0.4 μm έως 4 μm σε διάφορες
αποστάσεις μεταξύ τους. Τα δισκία πυριτίου πρέπει να είναι διαμέτρου των 3 ιντσών.
Όλες οι διεργασίες για την οπτική λιθογραφία που θα περιγραφούν στη συνέχεια
πραγματοποιήθηκαν στον καθαρό χώρο του Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής.

5.1.1

Λιθογραφία υμενίων ΑΖ μεγάλου και μικρού πάχους

Το αρχικό στάδιο για τη λιθογραφία είναι ο καθαρισμός της επιφάνειας του
πυρίτιου, ο οποίος γίνεται με τη βύθιση του δισκιδίου σε ακετόνη (C3H6O) και
προπανόλη (CH3CH2CH2OH) διαδοχικά. Σε περίπτωση που το δισκίο δεν είναι
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καινούργιο αλλά έχει υπολείμματα από προηγούμενες διεργασίες απαιτείται και ο
καθαρισμός σε διάλυμα piranha, το οποίο αποτελείται από θειϊκό οξύ (H2SO4) και
υπεροξείδιο του υδρογόνου (H2O2) σε αναλογία 2:1. Στην συνέχεια γίνεται η
εφαρμογή με τη διαδικασία της επίστρωσης διά περιστροφής του βοηθιτικού
επίστρωσης, ενός διαλύματος που βοηθά στην καλύτερη πρόσφυση του
φωτοπολυμερούς στο πυρίτιο. Ακολουθεί η δια περιστροφής επίστρωση του
φωτοπολυμερούς. Το φωτοπολυμερές ΑΖ 5214Ε είναι κατάλληλο για οπτική
λιθογραφία

θετικού

και

αρνητικού

τόνου.

Το

πάχος

του

υμενίου

του

φωτοπολυμερούς που επιστρώνεται αποτελεί συνάρτηση της ταχύτητας περιστροφής
του spinner, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1.

Πίνακας 1: Το πάχος του υμενίου ως συνάρτηση της ταχύτητας περιστροφής για χρόνο 30 s.
ταχύτητα περιστροφής
(rpm)

2000

3000

4000

5000

6000

7000

πάχος AZ (μm)

1.98

1.62

1.40

1.25

1.14

1.00

πάχος AZ:PGMEA(2:1)
(μm)

0.746

0.617

0.550

0.512

0.485

-

Για πάχος υμενίου μικρότερο από 1μm ενδείκνυται η αραίωση του
φωτοπολυμερούς ΑΖ με διαλύτη PGMEA (C6H12O3). Tο πάχος που προκύπτει για
διαφορετικές τιμές της ταχύτητας περιστροφής, όπως προέκυψαν από μετρήσεις
ελλειψομετρίας, αναγράφονται στον Πινακα 1. Στις Εικό ες
ν 1(α) και 1 β)
(
παρουσιάζονται τα αντίστοιχα διαγράμματα πάχους ως προς ταχύτητα περιστροφής.
Παρατηρούμε ότι υπάρχει ένα όριο στο ελάχιστο πάχος υμενίου που μπορεί να
επιτευχθεί σε κάθε περίπτωση αραίωσης της ΑΖ.
Αν το επιθυμητό πάχος της επίστρωσης με AZ είναι μικρότερο από 200 nm,
θα πρέπει να γίνει μεγαλύτερη αραίωση του φωτοπολυμερούς με διαλύτη PGMEA.
Στον Πίνακα 2 αναφέρονται ενδεικτικά οι τιμές του πάχους για διαλύματα
PGMEA:AZ σε αναλογίες 3:1, 4:1 και 8:1.
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(α)

(β)
Εικόνα 1: Το πάχος του υμενίου συναρτήσει της ταχύτητας περιστροφής για την επίστρωση στην
περίπτωση (α) του φωτοπολυμερούς ΑΖ και (β) του αραιωμένου φωτοπολυμερούς
AZ:PGMEA (2:1).

Πίνακας 2: Το πάχος του υμενίου φωτοπολυμερούς για διάφορες αραιώσεις σε PGMEA.

Αναλογία
PGMEA:AZ
3:1
4:1

8:1

Ταχύτητα περιστροφής
(rpm)
2000

Πάχος υμενίου (nm)
140

5000

110

1500

150

7000

75

4000

50

5000

40

7000

39
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Στην περίπτωση της λιθογραφίας θετικού τόνου τα βήματα και οι συνθήκες
που ακολουθούνται είναι:
•

Αρχικό ψήσιμο του φωτοπολυμερούς ΑΖ στο hot-plate σε θερμοκρασία 95°C
για χρόνο 10 min.

•

Έκθεση στον ευθυγραμμιστή μάσκας Karl Suss MA6/BA6 για 25 sec. Για την
έκθεση χρησιμοποιείται λάμπα υδραργύρου.

•

Εμφάνιση του φωτοπολυμερούς με βύθιση στον εμφανιστή (developer) για
χρόνο 60 sec. Σημειώνεται ότι ο χρόνος εμφάνισης μειώνεται στα 40-50 sec
για την περίπτωση του διαλύματος AZ:PGMEA(2:1) και στα 20 sec για τις
υπόλοιπες αραιώσεις.

•

Τελικό ψήσιμο του φωτοπολυμερούς στο hot-plate σε θερμοκρασία 120°C για
χρόνο 15 min.

Για τη λιθογραφία αρνητικού τόνου τα αντίστοιχα βήματα και συνθήκες είναι:
•

Αρχικό ψήσιμο του φωτοπολυμερούς ΑΖ σε φούρνο σε θερμοκρασία 100°C
για χρόνο 90 sec.

•

Έκθεση στον ευθυγραμμιστή μάσκας Karl Suss MA6/BA6 για χρόνο 25 sec.

•

Ψήσιμο του φωτοπολυμερούς στο hot-plate σε θερμοκρασία 120°C για χρόνο
90 sec.

•

Έκθεση χωρίς μάσκα (flood exposure) στο Karl Suss MJB3 για χρόνο 3 min.

•

Εμφάνιση του φωτοπολυμερούς με βύθιση στον εμφανιστή (developer) για 60
sec. Ομοίως, ο χρόνος εμφάνισης μειώνεται στα 40-50 sec για την περίπτωση
του διαλύματος AZ:PGMEA (2:1) και στα 20 sec για τις υπόλοιπες αραιώσεις.

•

Τελικό ψήσιμο του φωτοπολυμερούς στο hot-plate σε θερμοκρασία 120°C για
χρόνο 15 min.

Τα πλαϊνά τοιχώματα της δομής του φωτοπολυμερούς μετά τη θετική
λιθογραφία δεν προκύπτουν κάθετα αλλά έχουν μία θετική κλίση περίπου 75 - 85°
αναλόγως των συνθηκών της διεργασίας και το σύστημα έκθεσης που
χρησιμοποιείται. Αντιθέτως, το προφίλ των δομών του φωτοπολυμερούς που
προκύπτουν μετά από λιθογραφία αρνητικού τόνου είναι αρκετά καλύτερο με κλίση
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πλευρικών τοιχωμάτων που μπορεί να φτάσει τις 90°, αναλόγως το πάχος του. Η
κλίση των τοιχωμάτων της μάσκας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο προφίλ που θα
προκύψει από την εγχάραξη του πυριτίου που ακολουθεί, καθώς εμφανίζεται το
φαινόμενο της μεταφοράς το υ προ φίλ της μάσκας στο υπό στρωμα. Στην Εικό να 2
φαίνεται σε κάτοψη από φωτογραφία οπτικού μικροσκοπίου, η διάταξη της μάσκας
AZ για την κατασκευή κολόνων πυριτίου, όπως προκύπτει μετά από οπτική
λιθογραφία αρνητικού τόνου. Η διάμετρος της κυκλικής δομής ΑΖ είναι 1μm, και η
διάταξη μπορεί να είναι αραιή ή πυκνή (ίδια διάμετρος αλλά δομές σε μεγαλύτερη ή
μικρότερη απόσταση μεταξύ τους). Παρόμοια μορφή έχουν και οι μάσκες ΑΖ με
διάμετρο 0.7 μm και 0.5 μm.

Εικόνα 2: Κάτοψη της μάσκας ΑΖ σε αραιή και πυκνή διάταξη όπως προκύπτει μετά από οπτική
λιθογραφία αρνητικού τόνου, σε φωτογραφία από οπτικό μικροσκόπιο. Η διάμετρος κάθε
κυκλικής δομής είναι 1 μm.

Στην Εικόνα 3 φαίνεται το προφίλ της μάσκας από ΑΖ πάνω σε πυρίτιο για αρνητική
λιθογραφία και διάμετρο μάσκας 1 μm. Η κυλινδρική δομή έχει ύψος 940 nm και
διάμετρο 920 nm, ενώ τα τοιχώματα είναι σχεδόν κάθετα με μια μικρή αρνητική
κλίση. Οι Εικόνες 4(α) και 4(β) δείχνουν σε φωτογραφίες SEM, το προφίλ της
μάσκας από αραιωμένο φωτοπολυμερές AZ:PGMEA(2:1) (ταχύτητα περιστροφής
4000 rpm/min) για θετική και αρνητική λιθογραφία αντίστοιχα. Το ύψος των δομών
είναι 480 nm και η διάμετρος βάσης είναι 940 nm. Αισθητή είναι η διαφορά στην
κλίση των πλευρικών τοιχωμάτων, τα οποία είναι κάθετα στην αρνητική λιθογραφία,
ενώ στην θετική έχουν κλίση 80°.
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Εικόνα 3: Δομές από φωτοπολυμερές ΑΖ (μάσκα εγχάραξης, διάμετρος 0.92μm) μετά από αρνητική
λιθογραφία.

(α)

(β)

Εικόνα 4: Δομές από φωτοπολυμερές ΑΖ:PGMEA (2:1) (μάσκα εγχάραξης, διάμετρος 0.94 μm) μετά
από (α) θετική λιθογραφία, και (β) αρνητική λιθογραφία.

Λαμβάνοντας υπ’όψιν τα αποτελέσματα αυτά, στα πειράματα επιλέχθηκε η
χρήση λιθογραφίας αρνητικού τόνου που προσφέρει σχεδόν κάθετα τοιχώματα στη
μάσκα εγχάραξης, επιτρέποντας έτσι την καλύτερη μεταφορά του σχήματος στο
υπόστρωμα πυριτίου και την κατασκευή κολόνων πυριτίου με κάθετα τοιχώματα.
Επίσης, ως υλικό μάσκας επιλέχθηκε το αραιωμένο φωτοπολυμερές ΑΖ:PGMEA
(2:1), με το οποίο μπορούμε να αυξήσουμε την διακριτική ικανότητα της οπτικής
λιθογραφίας στο υπάρχον σύστημα έκθεσης, ώστε να πάρουμε μάσκα με διάμετρο
μέχρι και 0.5 μm.
Μετά το τέλος της λιθογραφίας ακολουθεί ο καθαρισμός του δισκίου πυριτίου
με πλάσμα οξυγόνου σε ήπιες συνθήκες ώστε να απομακρυνθούν τυχόν υπολύματα
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του φωτοπολυμερούς και οι δομές της μάσκας ΑΖ να γίνουν πιο καθαρές. Για τον
σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε ο αντιδραστήρας πλάσματος RIE ΝΕ330 του
Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής. Οι συνθήκες εγχάραξης σε πλάσμα οξυγόνο είναι:
ισχύς 100 W, πίεση 100 mTorr και ροή οξυγόνου 50 sccm για χρόνο 30 sec.
Σημειώνεται ότι το πάχος της μάσκας ΑΖ που προκύπτει μετά τη διεργασία
πλάσματος οξυγόνου είναι περίπου 50-70 nm μικρότερο από το αρχικό λόγω
εγχάραξης.

5.1.2

Kατασκευή βάσης μεταφοράς δείγματων για εγχάραξη

Στα πειράματα εγχάραξης στον αντιδραστήρα helicon ΜΕΤ Alcatel,
χρησιμοποιήθηκαν κομμένα δείγματα πυριτίου τετράγωνου σχήματος και επιφάνειας
έως 1 cm2, που προήλθαν από την κοπή του λιθογραφημένου δισκίου Si διαμέτρου 3
ιντσών. Για την μεταφορά των δειγμάτων εντός του θαλάμου του αντιδραστήρα
χρησιμοποιήθηκαν ως βάσεις μεταφοράς δισκίδια Si διαμέτρου 4 ιντσών
επιστρωμένα με υμένιο φωτοπολυμερούς SU-8 3035 της εταιρείας MicroChem,
αρχικού πάχους 50 μm. Η επίστρωση με SU-8 χρησιμοποιείται για τη αποφυγή του
φαινομένου microloading που ενδεχομένως να εμφανιστεί στο τελικό προφίλ της
εγχάραξης, και που οφείλεται στην μεγάλη ελεύθεση επιφάνεια πυριτίου του
δισκιδίου μεταφοράς. Τα δείγματα κολλούνται στη βάση μεταφοράς με θερμική
κόλλα για ομαλή μεταφορά της θερμότητας. Οι βάσεις αυτές έπρεπε να
αντικατασταθούν με καινούριες όταν το στρώμα του φωτοπολυμερούς είχε
εγχαραχθεί σε σημαντικό βαθμό. Τα βήματα για την κατασκευή της επίστρωσης με
SU-8, του δισκιδίου πυριτίου της βάσης είναι:
•

Καθαρισμός επιφάνειας δείγματος με ακετόνη και προπανόλη. Για
χρησιμοποιημένο δισκίο ο καθαρισμός γίνεται με διάλυμα Piranha
(H2SO4/H2O2 σε αναλογία 2:1) για 15 min.

•

Επίστρωση διά περιστροφής σε spinner σε δύο βήματα: 1) ταχύτητα 500 rpm
για 10 sec με επιτάχυνση 100 rpm/sec, και 2) ταχύτητα 2000 rpm για 30 sec
με επιτάχυνση 300 rpm/sec.

•

Ψήσιμο (soft bake) στους 95°C για 15 min.
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•

Έκθεση χωρίς μάσκα για 30 min.

•

Ψήσιμο (post bake) σε δύο βήματα: 1) στους 65°C για 1 min, και 2) στους
στους 95°C για 5 min.

•

Τελικό ψήσιμο στους 150°C για 30 min.

Υπό τις αυτές τις συνθήκες επίστρωσης και ψησίματος, το τελικό πάχος του υμενίου
του φωτοπολυμερούς SU-8 3035 είναι περίπου 50 μm, όπως φαίνεται και από το
διάγραμμα της Εικόνας 5.

Εικόνα 5: Το πάχος του υμενίου συναρτήσει της ταχύτητας περιστροφής για τα φωτοπολυμερή
SU-8 3000 (Microchem).

5.2

Αριστοποίηση Κρυογενικής Εγχάραξης Πυριτίου

5.2.1

Σχεδιασμός και οργάνωση πειραμάτων

Η αριστοποίηση της διεργασίας κρυογενικής εγχάραξης του πυριτίου έγινε
κατασκευάζοντας μικροκολόνες πυριτίου διαμέτρου 0.7 μm - 1 μm, χρησιμοποιώντας
ως μάσκα εγχάραξης το φωτοπολυμερές AZ, όπως αυτό σχηματοποιήθηκε μετά από
την οπτική λιθογραφία που περιγράφηκε στην προηγούμενη ενότητα. Ο σχεδιασμός
των

πειραμάτων

περιελάμβανε

σειρά

από

επαναλαμβανόμενους

κύκλους

βελτιστοποίησης που αποτελούνται από το πείραμα εγχάραξης στον αντιδραστήρα
πλάσματος και την παρατήρηση των εγχαραγμένων δομών στο ηλεκτρονικό
μικροσκόπιο σάρωσης (SEM).
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Όπως έχει ήδη αναφερθεί αναλυτικά στο Κεφάλαιο 3, στη διεργασία της
κρυογενικής εγχάραξης του πυριτίου χρησιμοποιείται μίγμα αερίων SF6 και Ο2 σε
κρυογενικές θερμοκρασίες (Τ<100°C). Η διεργασία προσφέρει τη ταυτόχρονη
εγχάραξη από τις ρίζες F με προϊόν την πτητική ένωση SiF4, και το σχηματισμό του
παθητικού στρώματος (SiOxFy), με τη συμβολή κυρίως του O2, το οποίο προστατεύει
τα πλαϊνά τοιχώματα των δομών από την εγχάραξη στην οριζόντια διεύθυνση. Η
κρυογενική εγχάραξη είναι μία καθαρή, ανισοτρόπικη διεργασία που μπορεί να
προσφέρει εγχάραξη σε μεγάλο βάθος, ωστόσο είναι πολύ ευαίσθητη σε παραμέτρους
όπως η ποσότητα του O2 στο μίγμα SF6/O2 και η θερμοκρασία. Αρχικός σκοπός ήταν
η γνώση του ρόλου κάθε παραμέτρου του πλάσματος στο τελικό προφίλ της δομής.
Γι’αυτό το σκοπό έγινε εκτενής βιβλιογραφική μελέτη, η οποία παρουσιάστηκε στο
Κεφάλαιο 3. Με παράλληλη διενέργεια πειραμάτων, έγινε δυνατή η κατανόηση του
ρόλου των παραμέτρων του πλάσματος, ώστε να κατασκευάσουμε το διάγραμμα της
Εικόνας 11 του Κεφ.3, το οποίο αποτέλεσε τον οδηγό για τη διαδικασία της
βελτιστοποίησης. Στα πειράματα, η ισχύς, η πίεση, η ροή του SF6 διατηρήθηκαν
σταθερές, ενώ τις μεταβλητές παραμέτρους αποτέλεσαν η ροή του Ο2, η τάση
αυτοπόλωσης (bias) και η θερμοκρασία. Όταν τα αποτέσματα ήταν ικανοποιητικά
κατασκευάζοντας μικροκολόνες πυριτίου μεγάλου λόγου ασυμμετρίας, περάσαμε στο
επόμενο στάδιο που είναι η κατασκευή κολόνων πυριτίου με διάμετρο μικρότερη από
0.5 μm.

5.2.2

Πειράματα βελτιστοποίησης της ανισοτροπικής εγχάραξης

Στον

Πίνακα

3

παρουσιάζονται

οι

τιμές

των

παραμέτρων

που

χρησιμοποιήθηκαν κατά την αριστοποίηση. Η θερμοκρασία κρατήθηκε σταθερή
στους -105°C που θεωρήθηκε ότι μπορεί να προσφέρει στο σχηματισμό του
παθητικού στρώματος, χωρίς να είναι τόσο χαμηλή ώστε να παρουσιαστεί το
φαινόμενο της κρυσταλλογραφικής εγχάραξης λόγω χαμηλής θερμοκρασίας. Η πίεση
τέθηκε στα 1.33 Pa (10 mTorr), η ροή του SF6 στα 200 sccm, και η ισχύς στα 800W,
τιμή που μπορεί να προσφέρει ρυθμούς εγχάραξης του πυριτίου της τάξης των 450 900 nm/min. Πριν από κάθε εγχάραξη το δείγμα πρέπει να μένει πάνω στο
ηλεκτρόδιο για περίπου 10-15 λεπτά, ώστε να επιτευχθεί η σωστή ψύξη του
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δείγματος. Αρχικά, μετρήθηκε ο ρυθμός εγχάραξης (ΕR) της κρυογενικής διεργασίας
στο φωτοπολυμερές ΑΖ, ώστε να υπολογιστεί η επιλεκτικότητα (S) ως προς το
πυρίτιο. Οι τιμές που υπολογίστηκαν είναι:
ERAZ ≈ 42 nm/min και

S (Si : AZ) ≈ 13 : 1 .

Ο ρυθμός εγχάραξης προσδιορίζεται με μέτρηση του πάχους του υμενίου του
φωτοπολυμερούς πριν και μετά την εγχάραξη με τη χρήση ελλειψομετρίας.

Πινακας 3: Τιμές παραμέτρων για τη βελτιστοποίηση της κρυογενικής εγχάραξης.
Θερμοκρασία

(°C)

-105

Iσχύς (W)

Tάση bias
(V)

Πίεση
(Pa)

Ροή SF6
(sccm)

Ροή Ο2
(sccm) - %
ποσοστό στο
μίγμα SF6/O2

800

20...65

1.33

200

25...80
13% - 30%

Η κύρια ατέλεια στο τελικό προφίλ των δομών είναι η εμφάνιση της
υποεγχάραξης (undercut) λόγω ασθενούς παθητικοποίησης. Γνωρίζοντας το ρόλο της
ροής του O2 στο σχηματισμό του παθητικού στρώματος, έγινε σάρωση μιας μεγάλης
περιοχής ποσοστού οξυγόνου στο συνολικό μίγμα αερίων από 13% έως 26%,
κρατώντας τις υπόλοιπες παραμέτρους σταθερές και τη τάση αυτοπόλωσης στα -65V.
Τα πειράματα αυτά έγιναν για μικρούς χρόνους εγχάραξης με μάσκα εγχάραξης
διαμέτρου 1μm. Στην Εικόνα 6 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα στην κατασκευή
κολόνων πυριτίου για ροή οξυγόνου 30, 35, 45, 50, 55, 60, 65 και 70 sccm. Ο χρόνος
εγχάραξης είναι 90 sec σε όλες τις περιπτώσεις, ενώ στην περίπτωση της ροής των 70
sccm η μάσκα έχει διάμετρο 0.7 μm. Για μικρό ποσοστό Ο2 η υποεγχάραξη είναι
τόση ώστε η οριζόντια εγχάραξη να οδηγήσει στην καταστροφή της κολόνας (Εικόνα
6α). Στις Εικόνες 6(β) έως 6(ε) είναι εμφανής η εγχάραξη κάτω από τη μάσκα, η
οποία μειώνεται με την αύξηση του ποσοστού οξυγόνου, μέχρι που μηδενίζεται όπως
φαίνεται στις περιπτώσεις 6(ζ) και 6(η).
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(α) Ο2: 30 sccm (13.0%)

(β) Ο2: 35 sccm (14.9%)

(γ) Ο2: 45 sccm (18.4%)

(δ) Ο2: 50 sccm (20%)

(ε) Ο2: 55 sccm (21.6%)

(στ) Ο2: 60 sccm (23.1%)

(ζ) Ο2: 65 sccm (24.5%)

(η) Ο2: 70 sccm (25.9%)

Εικόνα 6: Μικροκολόνες Si διαμέτρου ~1 μm μετά από 90 sec κρυογενικής εγχάραξης για
διαφορετικές τιμές του ποσοστού Ο2 στο μίγμα SF6/O2. Συνθήκες εγχάραξης όπως
φαίνονται στον Πίνακα 3. Φωτογραφίες SEM με κλίση 80°.
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Στο διάγραμμα της Εικό νας 7 φαίνεται η εξέλιξη της υπο εγχάραξης (σε
nm/min) και ο ρυθμός εγχάραξης του πυριτίου συναρτήσει του ποσοστού του Ο2, για
τιμές από 13% εώς 29%. Παρατηρούμε ότι η υποεγχάραξη μειώνεται με την αύξηση
του ποσοστού του Ο2 και μηδενίζεται για τιμές μεγαλύτερες από 27%, που
αντιστοιχεί σε 75 sccm ροή Ο2 και 200 sccm ροή SF6. Ο ρυθμός εγχάραξης του
πυριτίου φαίνεται να μειώνεται εκθετικά με το ποσοστό του Ο2. Όταν επιτυγχάνεται η
ανισοτροπία στην εγχάραξη (δηλαδή η υποεγχάραξη είναι μηδενική), φαίνεται να
τείνει προς ένα ελάχιστο ρυθμό εγχάραξης στην τιμή 540 nm/min. Η τάση για
σταθεροποίηση του ρυθμού εγχάραξης είναι ένδειξη ότι έχουμε πετύχει την περιοχή
όπου η εγχάραξη γίνεται πλήρως ανισοτροπική.

Εικόνα 7: Η υπογχάραξη και ο ρυθμός εγχάραξης πυριτίου συναρτήσει του ποσοστού Ο2 στο μίγμα
αερίων για κρυογενική διεργασία εγχάραξης.

Η δεύτερη σημαντική ατέλεια στο προφίλ των δομών που εμφανίζεται είναι η
καμπύλωση (bowing) των πλευρικών τοιχωμάτων. Όπως διακρίνεται στις Εικόνες
6(ζ) και 6(η), ενώ δεν υπάρχει εγχάραξη κάτω από τη μάσκα, εμφανίζεται μία
λέπτυνση της δομής προς τη βάση της και τα πλευρικά τοιχώματα καμπυλώνονται.
Το φαινόμενο αυτό είναι πιο έντονο σε πιο μικρές διαστάσεις διαμέτρου κολόνας, σε
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πιο αραιές δομές και σε μεγαλύτερους χρόνους εγχάραξης, όπως φαίνεται στην
Εικόνα 8, όπου η διάμετρος της κολόνας είναι 550 nm και ο χρόνος εγχάραξης 3 min.

Εικόνα 8: Φαινόμενο καμπύλωσης σε κολόνες Si διαμέτρου 550 nm και ύψους 1.7 μm μετά από 3 min
εγχάραξης σε συνθήκες -105°C, 800W, -65V bias, 1.33Pa, 200sccm SF6 και 75 sccm Ο2.

(β) τάση bias = -30V, t = 3 min

(α) τάση bias = -65V, t = 4 min

Εικόνα 9: Κολόνες Si μετά από κρυογενική εγχάραξη για τάση αυτοπόλωσης (α) -65 V και (β) -30 V,
για χρόνους εγχάραξης 4 min και 3 min, αντίστοιχα Λοιπές συνθήκες -105°C, 800W,
1.33Pa, 200sccm SF6 και 75 sccm Ο2. Στην περίπτωση (β) είναι εμφανής η διόρθωση του
φαινομένου της καμπύλωσης (φωτογραφίες SEM με κλίση 80°).

Σε όλα αυτά τα πειράματα η τάση αυτοπόλωσης είναι -65 V. Η τάση αυτοπόλωσης
σχετίζεται άμεσα με την ενέργεια των ιόντων που προσπίπτουν στην υπό εγχάραξη
επιφάνεια. Μετά από δοκιμές, βρέθηκε ότι η πιθανότερη αιτία για την καμπύλωση
είναι η υψηλή ενέργεια των ιόντων, που σε συνδιασμό με φαινόμενα φόρτισης των
τοιχωμάτων, ανακλάσεις ιόντων στη μάσκα, στα πλαινά τοιχώματα πυριτίου και στο
πυθμένα, προκαλεί την απόκλιση των ιόντων από την κατακόρυφη κατεύθυνση.
Κάποια από τα ιόντα προσπίπτουν και στα πλευρικά τοιχώματα καταστρέφοντας έτσι
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το παθητικό στρώμα. Το πρόβλημα επιλύθηκε με τη μείωση της τάσης αυτοπόλωσης
στα -30 V. Όπως φαίνεται σε σύγκριση στην Εικόνα 9, για την τιμή αυτή της τάσης
αυτοπόλωσης, τα πλευρικά τοιχώματα των κολόνων γίνονται κάθετα και η εγχάραξη
πλήρως ανισοτροπική. Οι υπόλοιπες παράμετροι του πλάσματος είναι ίδιες και στις 2
περιπτώσεις. Οι χρόνοι εγχάραξης είναι 4 min στην περίπτωση 9(α) και 3 min στην
περίπτωση 9(β).

5.2.3

Θέματα αστάθειας διεργασίας - Αντιμετώπιση προβλημάτων

Κατά τη διάρκεια των πειραμάτων αριστοποίησης εμφανίστηκαν αρκετά
προβλήματα που αφορούν κυρίως την αστάθεια της διεργασίας και τη μη
επαναληψιμότητα. Έτσι, σε πειράματα με χρονική απόσταση που εφαρμόζονταν οι
ίδιες συνθήκες πλάσματος, το τελικό προφίλ των δομών μετά την εγχάραξη ήταν
διαφορετικό. Η αστάθεια αυτή οφείλεται στη μεγάλη ευαισθησία που επιδεικνύει η
κρυογενική εγχάραξη στην ποσότητα του αερίου O2, τη θερμοκρασία (δηλαδή την
ψύξη του δείγματος) και την κατάσταση των τοιχωμάτων του θαλάμου. Οι μεταβολές
που παρατηρήθηκαν δείχνουν ότι η κατάσταση του θαλάμου του αντιδραστήρα
πλάσματος δεν παρέμενε σταθερή.
Κατά το πρώτο διάστημα των πειραματικών διεργασιών εγχάραξης της
παρούσας εργασίας, στον αντιδραστήρα ΜΕΤ Alcatel γίνονταν επίσης διεργασίες
εγχάραξης και εναπόθεσης που περιείχαν φθοράνθρακα (αέριο C4F8). Η ύπαρξη
φθορανθράκων μέσα στο θάλαμο κενού, με τη μορφή εναπόθεσης στα τοιχώματά
του, αποτελεί σημαντική μόλυνση για τη κρυογενική διεργασία, αφού η ύπαρξή του
επηρρέαζει τις αντιδράσεις εντός του θαλάμου και την ποσότητα του ατομικού
οξυγόνου. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που είχε προηγηθεί διεργασία με
φθοράνθρακα, επιβαλλόταν ο μηχανικός καθαρισμός των τοιχωμάτων του
αντιδραστήρα. Με την έλευση στο εργαστήριο πλάσματος δεύτερου παρόμοιου
αντιδραστήρα MET Alcatel, στον οποίο μεταφέρθηκαν όλες οι διεργασίες πλάσματος
με φθοράνθρακα, δόθηκε η δυνατότητα διατήρησης του θαλάμου κενού σε σταθερή
και καθαρή κατάσταση των τοιχωμάτων, αφού σε αυτόν γίνονται μόνο διεργασίες
πλάσματος Ο2 και SF6.
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Για το έλεγχο της κατάστασης και της σταθερότητας του θαλάμου,
χρησιμοποιήθηκε η ακτινομετρική φασματοσκοπία εκπομπής ως διαγνωστικό
εργαλείο, με την οποία μπορούμε να μετρήσουμε τους λόγους των συγκεντρώσεων
των αεριών του πλάσματος, και επομένως τυχόν μεταβολές που προκύπτουν. Στην
ακτινομετρία γίνεται η σύγκριση της οπτικής εκπομπής του κάθε αερίου του
πλάσματος με ένα αδρανές αέριο (μάρτυρας) που προστίθεται στο πλάσμα σε μικρή
ποσότητα ώστε να μην το αλλοιώνει. Λεπτομερής περιγραφή της τεχνικής γίνεται στο
Κεφάλαιο 4. Ως αδρανές αέριο χρησιμοποιήθηκε το αργό (Ar) που προστέθηκε στο
μίγμα του πλάσματος σε μικρή σταθερή ποσότητα (ροή 5 sccm). Oι μετρήσεις του
φάσματος εκπομπής έγιναν συνδέοντας το φασματογράφο με μία οπτική ίνα σε
παράθυρο του θαλάμου του αντιδραστήρα. Τα μήκη κύματος στα οποία μετρήθηκαν
οι κορυφές του φάσματος εκπομπής από τα άτομα φθορίου, οξυγόνου και αργού
φαίνονται στον Πίνακα 4. Επίσης αναγράφονται οι στάθμες από τις οποίες γίνεται η
εκπομπή μετάπτωσης και η σχετική ένταση της κορυφής. Στην Εικόνα 10 φαίνεται
ενδεικτικά η μορφή των φασμάτων εκπομπής για τα τρία αυτά στοιχεία για ροές SF6:
200 sccm, O2: 60 sccm, Ar: 5 sccm και συνθήκες: θερμοκρασία -105°C, ισχύς 800W,
τάση αυτοπόλωσης -65 V και πίεση 1.33 Pa. Ο χρόνος συλλογής των φασμάτων είναι
5 sec για τα αέρια F και Ar, και τρεις κύκλοι των 5 sec για το οξυγόνο.

Πινακας 4: Μήκη κύματος κορυφών φάσματος ακτινομετρίας.

Στοιχείο

Μήκος
κύματος (nm)

Στάθμες μετάπτωσης

Σχετική ένταση
κορυφής

F

703.8

2s22p4(3P)3s - 2s22p4(3P)3p

45000

777.2

2s22p3(4S°)3s - 2s22p3(4S°)3p

870

844.6

2s22p3(4S°)3s - 2s22p3(4S°)3p

1000

750.4

3s23p5(2P°1/2)4s -3s23p5(2P°1/2)4p

20000

O

Ar
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(α)

(β)

(γ)

(δ)

Εικόνα 10: Φάσματα ακτινομετρίας για τα στοιχεία F (703.8nm), Ar (750.4 nm) και Ο (777.2 και
844.6 nm) για ροές SF6: 200sccm, O2: 60sccm, Ar: 5sccm και συνθήκες πλάσματος 800W,
-65V bias, 1.33Pa, -105°C.

Πίνακας 5: Αποτελέσματα μετρήσεων ακτινομετρίας.
Ροή αερίων
(sccm)
SF6

O2

Ar

200

30

200

Ένταση Ακτινομετρίας (counts)
σε χρόνο συλλογής φάσματος 5 s
F
0
Ar

Ακτινομετρικοί λόγοι

Ποσοστό
O2 %

IF/IAr

IO/IAr

IF/IO

12560

3.21

0.344

9.32

13.0

3811

11648

3.58

0.327

10.95

14.9

43346

4270

11444

3.79

0.373

10.15

16.6

5

44061

4190

11238

3.92

0.373

10.52

18.4

50

5

43355

4240

11315

3.83

0.375

10.23

20.0

200

55

5

43789

4280

11414

3.84

0.375

10.23

21.6

200

60

5

43213

4284

11197

3.86

0.383

10.09

23.1

(703.8nm)

(777.2nm)

(750.4nm)

5

40316

4326

35

5

41713

200

40

5

200

45

200
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Η κορυφή εκπομπής του οξυγόνου στα 844.6 nm είναι αρκετά ασθενής και
δύσκολα διαχωρίζεται από το θόρυβο (Εικόνα 10δ). Γι’αυτό το λόγο για τις μετρήσεις
επιλέχθηκε η κορυφή εκπομπής του οξυγόνου στα 777.2 nm. Για τις μετρήσεις
ακτινομετρίας, διατηρούσαμε σταθερές τις ροές των SF6 και Ar και μεταβάλλαμε τη
ροή του Ο2 στο μίγμα αερίων. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβανόταν πριν από τη
διεξαγωγή των πειραμάτων βελτιστοποίησης της κρυογενικής εγχάραξης, ώστε να
μπορούμε να εντοπίζουμε τυχόν μεταβολές στις συγκεντρώσεις των αερίων. Στον
Πίνακα 5 παρουσιάζονται ενδεικτικά τα αποτελέσματα για μία από τις
ακτινομετρικές μετρήσεις, όπου μετρώντας την ένταση της κάθε κορυφής,
υπολογίζαμε τους ακτινομετρικούς λόγους των εντάσεων IF/IAr, IO/IAr, και IF/IO.
Θυμίζουμε ότι ισχύει:

IX
N
∝ X όπου Ν η συγκέντρωση των στοιχείων.
I act N act

Στις Εικόνες 11(α)-(γ) φαίνονται οι ακτινομετρικοί λόγοι συναρτήσει του
ποσοστού του οξυγόνου στο μίγμα αερίων SF6/O2, όπως προέκυψαν από μετρήσεις
που έγιναν σε διαφορετικές ημερομηνίες από 13-1-2010 έως 22-3-2010.
Παρατηρείται μία σημαντική μετατόπιση των καμπυλών μεταξύ των μετρήσεων που
έγιναν μέχρι τις 9-2-2010 και των μετρήσεων που έγιναν μετά τις 1-3-2010, γεγονός
που σημαίνει ότι υπήρξε σημαντική αλλαγή στις συγκεντρώσεις των αερίων για ίδιες
ροές SF6 και Ο2, και άρα μεταβολή στις συνθήκες του θαλάμου. Η αστάθεια αυτή
μεταφράζεται σε αλλαγή στο προφίλ των εγχαρασσόμενων δομών και μη
επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων.
Κατά την χρονική αυτή περίοδο των πειραμάτων εντοπίστηκε στο σύστημα
του αντιδραστήρα πλάσματος μικρή διαρροή αέρα από τον προθάλαμο στον κυρίως
θάλαμο, ικανή να αλλάξει τα αποτελέσματα που λαμβάναμε. Η διαρροή αυτή
προκαλούσε πρόβλημα στην άντληση του θαλάμου και την επίτευξη του απαραίτητου
χαμηλού κενού.
Επίσης, εντοπίστηκε διαρροή στο σύστημα παροχής υγρού αζώτου για τη
ψύξη του ηλεκτροδίου, που οφειλόταν σε τρύπημα του σωλήνα μεταφοράς του
αζώτου σε σημείο κάτω από το ηλεκτρόδιο. Αυτό σημαίνει πως δεν γινόταν σωστή
ψύξη του ηλεκτροδίου στις κρυογενικές θερμοκρασίες και δεν είχαμε καλό έλεγχο
της ψύξης μεταξύ διαφορετικών πειραμάτων.
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(α)

(β)

(γ)
Εικόνα 11: Οι ακτινομετρικοί λόγοι (α) IO/IAr, (β) IF/IAr, (γ) IF/IO, συναρτήσει του ποσοστού Ο2 στο
μίγμα αερίων, για διαφορετικές ημερομηνίες μετρήσεων.
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Η απώλεια ψύξης είναι μία από τις αιτίες για τη συνεχή μετατόπιση των συνθηκών
ανισοτροπικής εγχάραξη σε περιοχές μεγαλύτερου ποσοστού Ο2 την οποία
παρατηρούσαμε. Η διαρροή αυτή στην παροχή του υγρού αζώτου ήταν η πιθανή αιτία
του σπασίματος του bellows που βρίσκεται κάτω από το ηλεκτρόδιο και έγινε τον
Απρίλιο του 2010. Η σημαντική αυτή βλάβη έκανε αδύνατη την εκτέλεση
πειραμάτων και ο αντιδραστήρας παρέμεινε ανενεργός για μεγάλο χρονικό διάστημα
μέχρι να επισκευαστεί (από τον Απρίλιο 2010 έως τον Ιούνιο 2010).
Με την επίλυση των προβλημάτων που αναφέρθηκαν παραπάνω, την
επισκευή του αντιδραστήρα πλάσματος, τον καλό έλεγχο της θερμοκρασίας ψύξης
και των συνθηκών εντός του θαλάμου κενού (μείωση διαρροής, μη εκτέλεση
διεργασιών με φθοράνθρακες, κατάσταση τοιχωμάτων κ.α.), οδηγηθήκαμε στην
αριστοποίηση και σε καθαρότερες και επαναλήψιμες διεργασίες κρυογενικής
εγχάραξης του πυριτίου.

5.2.4

Κατασκευή μικροκολόνων πυριτίου

Στον Πίνακα 6 αναφέρονται οι ιδανικές συνθήκες ανισοτροπικής εγχάραξης
του πυριτίου με πλάσμα SF6/O2 σε κρυογενικές συνθήκες, για την κατασκευή
κολόνων πυριτίου διαμέτρου από 1 μm έως 0.5 μm (με μάσκα ΑΖ), όπως αυτές
προέκυψαν μετά την αριστοποίηση.

Πινακας 6: Συνθήκες ανισοτροπικής κρυογενικής εγχάραξης σε πλάσμα SF6/O2.

(°C)

Iσχύς
(W)

Tάση
bias
(V)

Πίεση
(Pa)

Ροή SF6
(sccm)

Ροή Ο2
(sccm) (ποσοστό %)

-105

800

-30

1.33

200

80
(28.6%)

Διάμετρος
δομής (μm)

Θερμοκρασία

0.5 - 1

Οι Εικόνες 12(α)-(στ) δείχνουν μικροκολόνες πυριτίου με διάμετρο από 980
nm μέχρι 430 nm, και λόγο ασυμμετρίας (AR) μέχρι 9:1, για διάφορους χρόνους
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κρυογενικής εγχάραξης. Ο ρυθμός εγχάραξης του πυριτίου κυμαίνεται στα 500-550
nm/min. Οι δομές εμφανίζουν κάθετα τοιχώματα και ομαλές επιφάνειες, δείχνοντας
πιστή μεταφορά του σχήματος από τη μάσκα του φωτοπολυμερούς ΑΖ.

(α) d=950 nm, AR=3:1

(β) d=700 nm, AR=9:1

(γ) d=680 nm, AR=6:1

(δ) d=680 nm, AR=6:1

(ε) d=500 nm, AR=6:1

(στ) d=430 nm, AR=7:1

Εικόνα 12: Μικροκολόνες Si εγχαραγμένες σε πλάσμα SF6/O2 σε κρυογενικές συνθήκες για χρόνους
εγχάραξης (α) 3 min, (β) 11 min (γ)-(δ) 8 min, και (ε)-(στ) 6 min. Σε κάθε περίπτωση
σημειώνονται η διάμετρος και ο λόγος ασυμμετρίας (AR) των δομών. Συνθήκες όπως
στον Πίνακα 6.
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Λαμβάνοντας υπ’οψιν το αρχικό πάχος της μάσκας εγχάραξης (~ 480 nm,
ΑΖ:PGMEA(2:1)) και το ρυθμό εγχάραξής της, o μέγιστος χρόνος που μπορούμε να
εγχαράξουμε είναι 12-13 λεπτά. Στην Εικόνα 13 φαίνεται το αποτέλεσμα σε κολόνες
πυριτίου διαμέτρου 1 μm μετά από 12 min κρυογενικής εγχάραξης. Παρατηρούμε ότι
ενώ η εγχάραξη είναι πλήρως ανισοτροπική με το ύψος των δομών να είναι 6.5 nm,
εμφανίζεται μία σημαντική ατέλεια στην κορυφή κάθε κολόνας ακριβώς κάτω από τη
μάσκα. Πρόκειται για εγχάραξη στην οριζόντια διεύθυνση δείχνει ότι το παθητικό
στρώμα στα τοιχώματα δεν είναι αρκετά ανθεκτικό. Επίσης, η μορφή της εγχάραξης
δείχνει ότι οφείλεται κυρίως στη μεγάλη ποσότητα ιόντων που προσπίπτουν στην
περιοχή που βρίσκεται στην κορυφή της κολόνας, προκαλώντας παράλληλα αύξηση
της θερμοκρασίας στο σημείο αυτό με αποτέλεσμα το παθητικό στρώμα να γίνεται
ασθενέστερο. Έχουμε ήδη αναφέρει το ρόλο της κρυογενικής θερμοκρασίας στη
σχηματισμό του παθητικού στρώματος. Το φαινόμενο αυτό θα πρέπει να προσεχτεί
ιδιαίτερα στο μέλλον σε περιπτώσεις που θέλουμε να εφαρμόσουμε μεγάλους
χρόνους εγχάραξης. Μία λύση θα μπορούμε να αποτελέσει η κατά διαστήματα
εγχάραξη. Μία διακοπή κατά τη διάρκεια της εγχάραξης θα επέτρεπε να επανέλθει η
σωστή ψύξη στο δείγμα.

Εικόνα 13: Μικροκολόνες Si διαμέτρου 1μm με ΑR=6.5:1, μετά από 12 min κρυογενικής εγχάραξης.
Δεξιά φαίνεται η ατέλεια του προφίλ που εμφανίζεται στη κορυφή της κάθε κολόνας.
Συνθήκες όπως στον Πίνακα 6. (Φωτογραφίες SEM με κλίση 75°)

Αυξάνοντας το ποσοστό του Ο2 στο μίγμα πέρα από τις ιδανικές συνθήκες
(Πίνακας 6) κατά 1% περίπου, μπορούμε κατασκευάσουμε κολόνες πυριτίου με
θετική κλίση στα το ιχώματα, δηλαδή η κο λόνα να έχει μεγαλύτερη διάμετρο στη
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βάση από ότι στην κορυφή. Στην Εικόνες 14(α) και (β) φαίνονται μικροκολόνες
πυριτίου μεγάλου λόγου ασυμμετρίας με θετικό προφίλ, διαμέτρου στη κορυφή 690
nm και 400 nm αντίστοιχα. Οι συνθήκες κρυογενικής εγχάραξης που εφαρμόστηκαν
είναι: θερμοκρασία -105°C, ισχύς 800 W, τάση αυτοπόλωσης (bias) -30 V, πίεση 1.33
Pa, ροή SF6 200 sccm και ροή O2 90 sccm.

(α) d=690 nm, AR=9:1

(β) d=400 nm, AR=15:1

Εικόνα 14: Μικροκολόνες Si με θετική κλίση στα τοιχώματα, αποτέλεσμα κρυογενικής εγχάραξης για
11 min. Σε κάθε περίπτωση σημειώνονται η διάμετρος της κορυφής και ο λόγος
ασυμμετρίας (AR) των δομών. Συνθήκες: -105°C, 800 W, -30 V bias, 1.33 Pa, 200 sccm
SF6 και 90 sccm O2. (Φωτογραφίες SEM με κλίση 75°)

5.3

Κατασκευή νανοκολόνων Si με μάσκα σφαιρών PS

Στην ενότητα αυτή, θα γίνει η επέκταση της κρυογενικής εγχάραξης πυριτίου
σε δομές διαστάσεων στην περιοχή των 150 - 450 nm. Για την κατασκευή των
νανοκολόνων απαιτούνται τρία βήματα: 1) η κολλοειδής λιθογραφία για την
επίστρωση μικροσφαιρών πολυστυρενίου πάνω στο υπόστρωμα, 2) η σμίκρυνση των
μικροσφαιρών με ισοτροπική εγχάραξη για να αποκτήσουν την επιθυμητή διάσταση
μάσκας και 3) η κρυογενική εγχάραξη για την μεταφορά του σχήματος στο
υπόστρωμα του πυριτίου.
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5.3.1

Κολλοειδής λιθογραφία

Για την κατασκευή της μάσκας εγχάραξης από κολλοειδή σωματίδια με τη
διαδικασία

της

φυσικής

(ή

κολλοειδούς)

λιθογραφίας

νανοσφαιρών

χρησιμοποιήθηκαν μικροσωματίδια πολυστυρενίου (PS) της εταιρείας microParticles
GmbH διαμέτρου ~0.967 μm διαλυμένα σε υδατικό διάλυμα. Το διάλυμα που
χρησιμοποιήθηκε για την επίστρωση των σωματιδίων περιείχε σε αναλογία 1:1 το
υδατικό διάλυμα με τα μικροσωματίδια πολυστυρενίου, και διαλύμα αναλογίας 1:400
Triton Χ-100 (Sigma-Aldrich) και μεθανόλης. Το Τriton X-100 χρησιμοποιείται για
να κάνει το υπόστρωμα του πυριτίου υδροφιλικό ώστε να έχουν καλύτερη πρόσφυση
τα μικροσωματίδια του πολυστυρενίου σε αυτό. Η κατασκευή του μονοστρώματος
κολλοειδών σωματιδίων πάνω σε ελεύθερη επιφάνεια δισκίου πυριτίου έγινε με
επίστρωση δια περιστροφής (spin coating) σε δύο βήματα. Το πρώτο βήμα προσφέρει
την ομοιόμορφη επίστρωση του διαλύματος. Πραγματοποιείται με ταχύτητα
περιστροφής 300 rpm για 40 δευτερόλεπτα. Το δεύτερο βήμα γίνεται για να
απομακρυνθεί τυχόν ποσότητα του διαλύματος που δεν έχει εξατμιστεί, ώστε να
σχηματιστεί το μονοστρωματικό στρώμα των σωματιδίων. Πραγματοποιείται με
ταχύτητα περιστροφής 1000 rpm για 20 δευτερόλεπτα.
Η συγκεκριμένη μέθοδος επίστρωσης προσφέρει αρκετά καλά αποτελέσματα
και καλύπτει πάνω από το 80% της συνολικής επιφάνειας του δισκίου. Έχει όμως
κάποια ελαττώματα τα οποία επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα της επίστρωσης
όπως το ότι εμφανίζονται κάποιες κενές από σωματίδια περιοχές πάνω στο δείγμα.
Επίσης, σε κάποιες περιοχές, κυρίως στις άκρες, εμφανίζονται πολυστρωματικά
στρώματα των σφαιρών πολυστυρενίου. [Ellinas09] Στην Εικόνα 15(α) φαίνεται σε
φωτογραφία (κάτοψη) από οπτικό μικροσκόπιο, περιοχή διαστάσεων 300× 300 μm με
επίστρωση μονοστρώματος μικροσφαιρών πολυστυρενίου πάνω σε υπόστρωμα
πυριτίου. Η Εικόνα 15(β) δείχνει τις επιστρωμένες σφαίρες πολυστυρενίου διαμέτρου
0.967 μm πάνω σε πυρίτιο από φωτογραφία SEM. Είναι εμφανής η ομοιόμορφη και
μονοστρωματική κάλυψη του υποστρώματος. Η επίστρωση έγινε σε δισκίδια
πυριτίου διαμέτρου 3 ιντσών.
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(α)

(β)

Εικόνα 15: Επίστρωση μονοστρώματος μικροσφαιριδίων πολυστυρενίου διαμέτρου 0.967 μm πάνω σε
υπόστρωμα πυριτίου σε φωτογραφία από (α) οπτικό μικροσκόπιο σε κάτοψη (περιοχή
300×300μm, μεγέθυνση×50 ) και (β) μικροσκόπιο ηλεκτρονικής σάρωσης (μεγέθυνση
×5500, κλίση 45°).

5.3.2

Ισοτροπική εγχάραξη μικροσωματιδίων πολυστυρενίου

Αφού έχει γίνει η επίστρωση των σφαιρών πολυστυρενίου πάνω στο
υπόστρωμα του πυριτίου, πραγματοποιείται η σμίκρυνσή τους, ώστε να αποκτήσουν
την επιθυμητή διάσταση για μάσκα εγχάραξης. Για την ομοιόμορφη σμίκρυνση
απαιτείται η ισοτροπική εγχάραξη σε πλάσμα οξυγόνου, χωρίς την εφαρμογή τάσης
αυτοπόλωσης στο ηλεκτρόδιο, ώστε να τροποποιηθεί η διάμετρος των σφαιρών
πολυστυρενίου χωρίς να επηρεαστεί σημαντικά το σφαιρικό τους σχήμα.

Οι

συνθήκες ισοτροπικής εγχάραξης πολυστυρενίου με πλάσμα οξυγόνο είναι:
θερμοκρασία 15°C, ισχύς 1900W, τάση αυτοπόλωσης 0V, ροή οξυγόνου 100 sccm,
πίεση 0.75 Pa. Ύπο αυτές τις συνθήκες ο ρυθμός εγχάραξης είναι περίπου 140
nm/min. O ρυθμός εγχάραξης μπορεί να ρυθμιστεί μεταβάλλοντας την πίεση.
Αύξηση της πίεσης συνεπάγεται τη μείωση του ρυθμού ισοτροπικής εγχάραξης του
πολυστυρενίου.
Στην Εικόνες 16(α) και 17(α) φαίνεται το αποτέλεσμα της σμίκρυνσης των
σφαιρών πολυστυρενίου με ισοτροπική εγχάραξη σε πλάσμα οξυγόνου για χρόνο
εγχάραξης 2 min, από φωτογραφία οπτικού μικροσκοπίου (κάτοψη σε μεγέθυνση
×100) και από φωτογραφία SEM (μεγέθυνση ×14000 σε κλίση 45°). Η διάμετρος των
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σφαιρών μετά από 2 min εγχάραξης είναι ~450 nm. Ομοίως, στις Εικόνες 16(β) και
17(β) φαίνεται το αποτελέσμα μετά από 2.5 min ισοτροπικής εγχάραξης σε πλάσμα
οξυγόνου. Οι σφαίρες πολυστυρενίου που προκύπτουν έχουν διάμετρο ~250 nm. Από
τις εικόνες αυτές φαίνεται ότι μετα την εγχάραξη διατηρείται η περιοδική διάταξη
των μικροσωματιδίων πάνω στο υπόστρωμα του πυριτίου, καθώς και το σφαιρικό
τους σχήμα.

(α)

(β)

Εικόνα 16: Φωτογραφίες οπτικού μικροσκοπίου σε κάτοψη (μεγέθυνση
×100) των επιστρώσεων
σφαιρών πολυστυρενίου μετά από ισοτροπική εγχάραξη σε πλάσμα οξυγόνου για χρόνο
εγχάραξης (α) 2 min με διάμετρο 450 nm, και (β) 2.5 min με διάμετρο 250 nm. Συνθήκες:
1900W, 0V bias, 0.75 Pa, 100 sccm O2, 15°C.

(α)

(β)

Εικόνα 17: Σφαίρες πολυστυρενίου μετά από ισοτροπική εγχάραξη σε πλάσμα οξυγόνου για χρόνο
εγχάραξης (α) 2 min με διάμετρο 450 nm, και (β) 2.5 min με διάμετρο 250 nm. H αρχική
διάμετρος των σφαιρών πριν την σμίκρυνσή τους ήταν 967 nm. Συνθήκες: 1900W, 0V bias,
0.75 Pa, 100 sccm O2, 15°C.
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5.3.3

Κρυογενική εγχάραξη Si με μάσκα σφαιριδίων πολυστυρενίου.

Αφού έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή της μάσκας σωματιδίων πολυστυρενίου
(βήματα κολλοειδούς λιθογραφίας και ισοτροπικής εγχάραξης) ακολουθεί το τρίτο
βήμα που περιλαμβάνει την ανισοτροπική εγχάραξη του πυριτίου με πλάσμα σε
κρυογενικές συνθήκες, για την κατασκευή κολόνων πυριτίου. Για την κρυογενική
εγχάραξη χρησιμοποιήθηκε η συνταγή που αναπτύχθηκε προηγουμένως στην
κατασκευή μικροκολόνων σε δείγματα με μάσκα φωτοπολυμερούς οπτικής
λιθογραφίας και διαμέτρου 0.5-1 μm, στην οποία μετά από διαδοχικά πειράματα και
παρατήρηση των δειγμάτων στο SEM έγινε η απαραίτητη βελτιστοποίηση ώστε να
παίρνουμε πλήρως ανισοτροπικά προφίλ δομών.
Αρχικά, μετρήθηκε ο ρυθμός εγχάραξης (ΕR) της κρυογενικής διεργασίας στο
πολυστυρένιο (PS) ώστε να υπολογιστεί η επιλεκτικότητα (S) ως προς το πυρίτιο. Οι
τιμές που υπολογίστηκαν είναι:
ERPS = 18 nm/min και

S (Si : PS) ≈ 30 : 1 .

Λόγω της σφαιρικής μορφής της μάσκας, δε γίνεται να εκμεταλευτούμε πλήρως την
επιλεκτικότητα αυτή, αφού δε μπορούμε να εγχαράξουμε το συνολικό πάχος της
μάσκας. Αυτό θα οδηγούσε σε παράλληλη μείωση της διαμέτρου της σφαιρικής
μάσκας, με αποτέλεσμα να μην γίνεται να κατασκευαστούν ανισοτροπικές
κυλινδρικές δομές πυριτίου.
Ως μάσκα εγχάραξης χρησιμοποιήθηκαν σωματίδια πολυστυρενίου όπου η
σμίκρυνσή τους έγινε σε χρόνους ισοτροπικής εγχάραξης 2 min και 2.5 min, όπως
φαίνεται στην Εικόνα 17. Η επιλογή αυτή έγινε ώστε να κατασκευαστούν κολόνες
πυριτίου με διάμετρο στην περιοχή των 400 nm και 200 nm αντίστοιχα.
Οι βέλτιστες συνθήκες της κρυογενικής εγχάραξης με πλάσμα για τις δύο
περιπτώσεις φαίνονται στον Πίνακα 7. H αριστοποίηση των συνθηκών έγινε
κρατώντας σταθερές όλες τις παραμέτρους εκτός από τη ροή του οξυγόνου και την
τάση αυτοπόλωσης. Τα δείγματα είχαν τετράγωνο σχήμα με διαστάσεις περίπου ×1
1
cm.
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Πίνακας 7: Συνθήκες κρυογενικής εγχάραξης σε πλάσμα SF6/O2

(°C)

Iσχύς
(W)

Tάση
bias
(V)

Πίεση
(Pa)

Ροή SF6
(sccm)

Ροή Ο2
(sccm) ποσοστό %

400

-105

800

-28

1.33

200

85 - 29.8%

200

-105

800

-28

1.33

200

90 - 31.0%

200

-105

800

-20

1.33

200

95 - 32.2%

Διάμετρος
δομής (nm)

Θερμοκρασία

(θετικό προφίλ)

Στις Εικόνες 18(α)-(δ) φαίνεται το αποτελέσμα της κρυογενικής εγχάραξης
του πυριτίου στα δείγματα με μάσκα σφαιρών PS διαμέτρου 400 nm, για χρόνους
εγχάραξης 3, 5 και 8 λεπτά. Η εγχάραξη είναι πλήρως ανισοτροπική, και προκύπτουν
κολόνες πυριτίου με κάθετα πλαϊνά τοιχώματα, διάμετρο ~400 nm και λόγο
ασυμμετρίας 4:1, 7:1 και 10:1 για τους τρεις χρόνους αντίστοιχα. Στην τελευταία
περίπτωση (Εικόνα 18δ) το ύψος των κολόνων είναι 3.9 μm. O ρυθμός εγχάραξης του
πυριτίου είναι ~ 540 nm/min. Από την Εικόνα 18(β) (μικρότερη μεγέθυνση) φαίνεται
η περιοδική διάταξη και η πυκνότητα των δομών.
Δοκιμάζοντας τις συνθήκες εγχάραξης στα δείγματα με μάσκα σφαιρών PS
διαμέτρου 200 nm, προέκυψαν κολόνες πυριτίου με μία εμφανής καμπύλωση των
πλαϊνών τοιχωμάτων ιδιαίτερα στο κάτω μέρος των κολόνων. Η αλλαγή στο προφίλ
οφείλεται στο ότι σε αυτή την περίπτωση οι κολόνες βρίσκονται σε πιο αραιή διάταξη
σε σύγκριση με τις δομές των 400 nm. To πρόβλημα αυτό επιλύθηκε αυξάνοντας
κατά 1% την περιεκτικότητα σε Ο2 στο μίγμα αερίων SF6/O2, βελτιώνοντας με αυτόν
το τρόπο την αντοχή του παθητικού στρώματος. Στην Εικόνα 19 φαίνεται συγκριτικά
το αποτέλεσμα στο προφίλ της αύξησης της ροής του Ο2 από 85 sccm σε 90 sccm, για
εγχάραξη 3 min. Στην δεύτερη περίπτωση τα τοιχώματα των κολόνων είναι κάθετα
και η εγχάραξη πλήρως ανισοτροπική.
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(α) t = 3 min, AR=4:1

(β) t = 5 min, AR=7:1

(γ) t = 5 min, AR=7:1

(δ) t = 8 min, ΑR=10:1

(ε) t = 8 min, ΑR=10:1
Εικόνα 18: Κολόνες πυριτίου διαμέτρου 400 nm, εγχαραγμένες με πλάσμα σε κρυογενικές συνθήκες
για χρόνους εγχάραξης (α) 3 min, (β)-(γ) 5 min, και (δ)-(ε) 8 min. Σε κάθε περίπτωση
σημειώνεται ο λόγος ασυμμετρίας (AR). Συνθήκες: -105°C, 800W, -28V bias, 1.33 Pa, 200
sccm SF6 και 85 sccm Ο2 (Φωτογραφίες SEM με κλίση 75°).
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(α) ποσοστό Ο2 = 29.8%

(β) ποσοστό Ο2 = 31%

Εικόνα 19: Ρόλος ποσοστού Ο2 στο μίγμα SF6/O2 της κρυογενικής εγχάραξης στην κατασκευή
νανοκολόνων Si διαμέτρου 200 nm. (α) ροή Ο2 85 sccm και (β) ροή οξυγόνου 90 sccm.
Λοιπές συνθήκες: -105°C, 800W, -28V bias, 1.33 Pa, 200 sccm SF6, για χρόνο εγχάραξης
3 min (Φωτογραφίες SEM με κλίση 75°).

(α) t = 3 min, AR=8:1

(β) t = 8 min, AR=18:1

Εικόνα 20: Νανοκολόνες πυριτίου διαμέτρου 200 nm, εγχαραγμένες σε πλάσμα με κρυογενικές
συνθήκες για χρόνους εγχάραξης (α) 3 min, και (β) 8 min. Σε κάθε περίπτωση σημειώνεται
ο λόγος ασυμμετρίας (AR). Συνθήκες: -105°C, 800W, -28V bias, 1.33 Pa, 200 sccm SF6
και 90 sccm Ο2 (Φωτογραφίες SEM με κλίση 75°, μεγέθυνση ×7500).

Με αυτές τις συνθήκες (βλ. Πίνακα 7), αφού έγινε η βελτιστοποίηση για
μάσκα στα 200 nm, κατασκευάστηκαν νανοκολόνες πυριτίου διαμέτρου ~200 nm.
Στις Εικόνες 20(α) και 20(β) παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για 3 min και 8 min
κρυογενικής εγχάραξης, με νανοκολόνες λόγου ασυμμετρίας 8:1 και 18:1 αντίστοιχα.
Ο λόγος διαμέτρου προς ύψος κολόνας 18:1 αποτελεί το βέλτιστο αποτέλεσμα για
αυτό το είδος μάσκας εγχάραξης, με το ύψος της κολόνας να είναι ίσο με 3.5 μm.
Σημειώνεται ότι ο χρόνος των 8 min είναι ο μέγιστος χρόνος εγχάραξης που
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μπορούμε να εφαρμόσουμε σε αυτήν την περίπτωση χωρίς να έχουμε σημαντική
παραμόρφωση της σφαιρικής μάσκας PS, η οποία θα οδηγούσε σε ατέλειες στην
μεταφορά του σχήματος στο υπόστρωμα του πυριτίου.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η κρυογενική εγχάραξη προσφέρει την δυνατότητα
εύκολης ρύθμισης της κλίσης των τοιχωμάτων των δομών του πυριτίου από αρνητική
σε θετική. Επομένως μπορούμε να κατασκευάσουμε νανοκολόνες με θετικό προφίλ,
δηλαδή σε σχήμα κώνου αντί κυλίνδρου. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να αυξηθεί κι
άλλο το ποσοστό του Ο2 στο συνολικό μίγμα αερίων σε 32% και ταυτόχρονα να
μειωθεί η τάση αυτοπόλωσης σε -20V. Oι υπόλοιπες παράμετροι παραμένουν
αμετάβλητες (βλ. Πίνακα 7). Στην Εικόνα 21(α) παρουσιάζεται το αποτέλεσμα για 8
min κρυογενικής εγχάραξης. Οι κολόνες πυριτίου έχουν διάμετρο κορυφής 220 nm,
διάμετρο βάσης 500 nm και ύψος 3.6 μm. H απόκλιση των πλαικών τοιχωμάτων από
την κατακόρυφο είναι ~2°. Για σύγκριση του προφίλ, στην Εικόνα 21(β) φαίνονται
νανοκολόνες πυριτίου διαμέτρου 200 nm (ΑR=18:1) για χρόνο εγχάραξης 8 min, σε
φωτογραφίες SEM ίδιας μεγέθυνσης. Δομές όπως αυτές της Εικόνας 21(α) είναι
ιδανικές για χρήση ως σφραγίδες για λιθογραφία νανοαποτύπωσης, για τη
σχηματοποίηση μαλακών υλικών. Η μικρή κλίση στα τοιχώματα της κολόνας βοηθά
στο να εισέρθει και να εξέλθει ευκολότερα η σφραγίδα στο υπό εντύπωση
υπόστρωμα.

(α) προφίλ θετικής κλίσης τοιχωματων

(β) προφίλ κάθετων τοιχωμάτων

Εικόνα 21: Νανοκολόνες πυριτίου διαμέτρου 200 nm (ΑR=18:1) με (α) θετική κλίση στα τοιχώματα
σε ποσοστό 32.2% Ο2, και (β) κάθετα τοιχώματα σε ποσοστό 31% Ο2, αποτέλεσμα
κρυογενικής εγχάραξης για 8 min. Συνθήκες όπως φαίνονται στον Πίνακα 7 (Φωτογραφίες
SEM με κλίση 75°, μεγέθυνση ×12000)
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5.4

Αυτο-οργάνωση κατευθυνόμενη από το πλάσμα

H κατασκευή νανοκολόνων με διάμετρο μικρότερη από 100 nm απαιτεί την
κατασκευή κατάλληλης μάσκας για την εγχάραξη. Για το σκοπό αυτό θα
χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της κατευθυνόμενης από το πλάσμα αυτο-οργάνωσης, με
την οποία κατασκευάζονται περιοδικές νανοτελείες διαστάσεων 40-60 nm σε
πολυμερικά υμένια,

όπως

πολυ(μεθακρυλικός

μεθυλεστέρας) (PMMA) και

πολυστυρένιο (PS). (E. Gogolides et al., Patent Appl. no.PCT/GR2009/000039, N.
Vourdas et al., Nanotechnology 21 (2010) 085302), που θα λειτουργήσουν ως μάσκα
εγχάραξης. Πρόκειται για μία απλή, μη λιθογραφική, γρήγορη και χαμηλού κόστους
διεργασία που αποτελείται από ένα βήμα εγχάραξης σε πλάσμα οξυγόνου. Οι
νανοτελείες μπορούν να κατασκαυαστούν είτε σε πλακίδια πολυμερικού υλικού, είτε
σε λεπτά υμένια που βρίσκονται πάνω σε κάποιο υπόστρωμα (π.χ. πυρίτιο). Στην
δεύτερη αυτή περίπτωση οι νανοτελείες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μάσκα
εγχάραξης του υποστρώματος.
Στην Εικόνα 22 παρουσιάζεται ένα σχηματικό διάγραμμα με τις εναλλακτικές
ροές της διεργασίας που μπορούν να ακολουθηθούν στην κατευθυνόμενη από το
πλάσμα αυτο-οργάνωσης. Στην περίπτωση (α) οι νανοτελείες κατασκευάζονται
κατ’ευθείαν πάνω στο πολυμερικό πλακίδιο κατά τη διάρκεια της εγχάραξης με
πλάσμα οξυγόνου. Όταν οι νανοτελείες σχηματίζονται σε πολυμερικό υμένιο,
μπορούν να λειτουργήσουν ως μάσκα εγχάραξης όταν φτάσουν στο υπόστρωμα
(Εικόνα 22b). Για τη μεταφορά του σχήματος στο υπόστρωμα, και κατά συνέπεια την
δημιουργία περιοδικών νανοτελειών σε αυτό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο ίδιος
αντιδραστήρας πλάσματος αλλάζοντας την χημεία και τις συνθήκες της εκκένωσης.
Στην περίπτωση που θέλουμε να κατασκευάσουμε δομές με υψηλό λόγο ασυμμετρίας
στο υπόστρωμα, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα ενδιάμεσο μη οργανικό στρώμα
(Εικόνα 22c), για παράδειγμα SiO2, με το οποίο θα αυξηθεί η επιλεκτικότητα ως προς
το υπόστρωμα, επιτρέποντας την εγχάραξη σε μεγάλο βάθος. [Vourdas10]
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Εικόνα 22: Σχηματικό διάγραμμα των εναλλακτικών ροών της διεργασίας της κατευθυνόμενης από το
πλάσμα αυτο-οργάνωσης. [Vourdas10]

Στην Εικόνα 23 φαίνονται οι δισδιάστατες μορφολογίες σε κάτοψη και η
αντίστοιχη τρισδιάστατη εστιασμένη απεικόνηση των περιοδικών νανοτελειών που
αναπτύσσονται σε πλακίδια PMMA (Εικόνα 23α), και πάνω σε υμένια PMMA
(Εικόνα 23β), από μικροσκόπιο ατομικής δύναμης (AFM), όπως παρουσιάστηκαν
από τους Vourdas et al. [Vourdas10]. H Εικόνα 23(γ) δείχνει τη μέση δυναμική
φασματική πυκνότητα PSD (power spectral density) των μορφολογιών αυτών
επιδεικνύοντας ισχυρές κορυφές και για τα δύο υποστρώματα, που αναλογεί σε
περιοδικότητες, λ, ίσες με ~50 nm και ~ 62 nm, για το πλακίδιο και το υμένιο,
αντίστοιχα. Η ισχυρή κορυφή είναι ενδεικτική της τάξης των νανοτελειών που
σχηματίζονται. Ένα μέτρο για την ποσοτικοποίηση της περιοδικότητας της
μορφολογίας μίας επιφάνειας είναι η παράμετρος τάξης ω = L λ , όπου L είναι το
μήκος συσχέτισης (αντιστρόφως ανάλογο του FWHM της κορυφής PSD). Όσο
μεγαλύτερη είναι η τιμή της παραμέτρου τάξης ω, τόσο ισχυρότερη είναι η
περιοδικότητα. Στις μορφολογίες της Εικόνας 23(α) και (β) η τιμή της ω είναι 2 και
1.8, αντίστοιχα. [Vourdas10]
Το φαινόμενο της αυτο-οργάνωσης και του σχηματισμού των πολυμερικών
νανοτελειών οφείλεται στην γρήγορη εγχάραξη του πολυμερούς από τα ιόντα με
ταυτόχρονη εναπόθεση στο δείγμα παρεμποδιστών που παράγονται μέσω ιοντοβολής
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(sputtering) από τα τοιχώματα του αντιδραστήρα πλάσματος [Vourdas10]. Όπως
φαίνεται στην Εικόνα 24, το δείγμα κάθεται κάτω από τον κύλινδρο αλουμίνας
(dome), ο οποίος περιβάλλεται από την κεραία (antenna). Το δείγμα συγκρατείται
πάνω στο ηλεκτρόδιο από ένα δαχτυλικό σφιγκτήρα φτιαγμένο από ανοδιωμένη
αλουμίνα. Ο αντιδραστήρας MET δεν έχει ηλεκτροστατική θωράκιση της antenna,
οπότε συμβαίνει ιοντοβολή από τα τοιχώματα του dome. Η αλουμίνα του dome παίζει
καθοριστικό ρόλο στο σχηματισμό των πολυμερικών νανοτελειών.

(α)

(β)

(γ)

Εικόνα 23: (α) 2×2 μ m2 (512×512 σημεία) εικόνα AFM της επιφάνειας του πλακιδίου PMMA μετά
από διεργασία πλάσματος οξυγόνου διάρκειας 2 min. H τιμή RMS της τραχύτητας είναι
~9.0 nm. (β) 2×2 μm2 (512×512 σημεία) εικόνα AFM της επιφάνειας του υμενίου PMMA
μετά από διεργασία πλάσματος οξυγόνου διάρκειας 46 s. H τιμή RMS της τραχύτητας
είναι ~5.2 nm. (γ) Η μέση δυναμική φασματική πυκνότητα (PSD) για τις εικόνες ΑFM (α)
και (β). Η κορυφή στα 0.020 αντιστοιχεί στο (α) και η κορυφή στα 0.016 στο (β).
[Vourdas10]

Εικόνα 24: Σχεδιάγραμμα του θαλάμου του αντιδραστήρα πλάσματος ΜΕΤ Alcatel.
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Ήδη με την ανάπτυξη της τεχνικής έγιναν οι πρώτες προσπάθειες για τη
χρήση των πολυμερικών νανοτελειών ως μάσκα εχάραξης για τη μεταφορά του
σχήματος στο υπόστρωμα [Vourdas10]. Οι Εικόνες 25(a) και (b) δείχνουν την
μεταφορά σε πυρίτιο του σχεδίου από νανοτελείες PMMA μεγέθους ~40 nm, μέσω
ενός στρώματος οξειδίου (sacrificial layer) πάχους ~60 nm, σύμφωνα με τη ροή της
διεργασίας που φαίνεται στην Εικόνα 22(c). Χρησιμοποιήθηκαν 3 διαδοχικά βήματα
εγχάραξης: (1) πλάσμα οξυγόνου για το PMMA, (2) πλάσμα φθοράνθρακα για την
εγχάραξη του οξειδίου του πυριτίου, και (3) πλάσμα μίγματος φθορίουφθοράνθρακα-οξυγόνου (SF6/C4F8/O2) για τη νανοεγχάραξη του πυριτίου. Η
περιοδικότητα παραμένει μετά την μεταφορά του σχήματος ό πως φαίνεται από το
διάγραμμα PSD της Εικόνας 25(c), το οποίο προέκυψε μετά από ανάλυση των
φωτογραφιών SEM. Η κορυφή στο 0.014 αντιστοιχεί σε περίοδο ~70 nm, τιμή κοντά
στην αρχική περιοδικότητα. Το ύψος των νανοκολόνων είναι >100 nm. [Vourdas10]

Εικόνα 25: (a) Νανοκολόνες Si (εικόνα SEM σε κάτοψη) όπως προέκυψαν από τη μεταφορά του
σχήματος από νανοτελείες PMMA μέσω ενός στρώματος οξειδίου. (b) Οι ίδιες δομές σε
κλίση και μεγαλύτερη μεγέθυνση. (c) Το διάγραμμα PSD της εικόνας (α). [Vourdas10]

(α)

(β)

Εικόνα 26: Νανοτελείες πυριτίου διαμέτρου <50 nm κατασκευασμένες με πλάσμα SF6/C4F8/O2 σε
εικόνες από (α) ΑFM και (β) SEM.
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Επίσης, έχουν γίνει δοκιμές για την απευθείας μεταφορά του σχήματος από το
PMMA στο πυρίτιο σύμφωνα με τη ροή της διεργασίας που φαίνεται στην Εικόνα
22(b). Η εγχάραξη του πυριτίου έγινε με πλάσμα μίγματος αερίων SF6/C4F8/O2 και το
αποτέλεσμα φαίνεται στις Eικόνες 26(α) και (β) από ΑFM και SEM αντίστοιχα. Οι
νανοτελείες πυριτίου που κατασκευάστηκαν έχουν μέγεθος μικρότερο από 50 nm. H
επιλεκτικότητα της εγχάραξης του πυρίτιου με μίγμα SF6/C4F8/O2 ως προς το PMMA
είναι μόνο 2:1, και ως προς το SiO2 είναι περίπου 3-5:1. Τα μεγέθη αυτά καθιστούν
ανέφικτη την κατασκευή νανοκολόνων πυριτίου μεγάλου λόγου ασυμμετρίας.
Αντιθέτως, η χρήση της κρυογενικής εγχάραξης του πυριτίου θα μπορούσε να είναι
πιο αποτελεσματική για το σκοπό αυτό, αφού η επιλεκτικότητα ως προς το PMMA
και το SiO2 είναι 13:1 και 65:1 αντίστοιχα, τιμές κατα πολύ μεγαλύτερες έναντι της
εγχάραξης με μίγμα αερίων. Η εφαρμογή της κρυογενικής εγχάραξης για τη
μεταφορά του σχήματος από πολυμερικές νανοτελείες θα παρουσιαστεί στη συνέχεια.

5.4.1

Κατασκευή μάσκας πολυμερικών νανοτελειών

Για την κατασκευή του υμενίου PMMA, πάνω στο οποίο θα γίνει ο
σχηματισμός των νανοτελειών, χρησιμοποιήθηκε διάλυμα που περιέχει PMMA
(μονάδα -[CH2C(CH3)(CO2CH3)]-n με μοριακό βάρος 120 g/mol, της εταιρείας
Αldrich) που προμηθευτήκαμε από την εταιρεία Αldrich, σε διαλύτη PGMEA. Το
διάλυμα επιστρώνεται δια περιστροφής (spin coating) πάνω στο δισκίο του πυριτίου.
Μετά την επίστρωση γίνεται το ψήσιμο του δείγματος στους 150°C για 90 min.
Μεταβάλλοντας την περιεκτικότητα του διαλύματος σε PMMA μπορούμε να
ρυθμίσουμε το πάχος του υμενίου. Το πάχος που προκύπτει από διάλυμα
περιεκτικότητας PMMA 15% κατά βάρος, σε ταχύτητα περιστροφής 3000 rpm για
χρόνο 30 s, είναι 1.15 μm. Eπίσης, παρασκευάστηκαν υμένια πολυστυρενίου πάνω σε
υπόστρωμα πυριτίου, από διάλυμα περιεκτικότητας 10% κατά βάρος πολυστυρενίου
(Poly(1-phenylethane-1,2-diyl)/Polystyrene/(PS) με Μ.Β. = 350k, από την εταιρεία
Aldrich) σε διαλύτη PGMEA. Το πάχος μετά την επίστρωση, σε ταχύτητα
περιστροφής 3000 rpm για χρόνο 30 s, είναι 680 nm. Σημαντική παράμετρος
αποτελεί η ομοιομορφία του υμενίου. Το πάχος θα πρέπει να είναι το ίδιο σε όλη την
επιφάνεια του δισκίου ή του δείγματος. Για το σκοπό αυτό, γίνεται έλεγχος του
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πάχους με ελλειψομετρία σε αρκετά σημεία που να καλύπτουν όλη την επιφάνεια,
πριν προχωρήσουμε στη χρήση του δείγματος για εγχάραξη.
H διεργασία για τον σχηματισμό των νανοτελειών έγινε στον αντιδραστήρα
υψηλής πυκνότητας πλάσματος ΜΕΤ της Αlcatel-Adixen. Οι συνθήκες του
πλάσματος οξυγόνου που χρησιμοποιήθηκαν για το PMMA και το πολυστυρένιο
φαίνονται στον Πίνακα 8. Επίσης, αναγράφεται ο ρυθμός εγχάραξης σε κάθε υλικό. Η
διαφορά στη θερμοκρασία ανάμεσα στα δύο υλικά οφείλεται στο ότι στη χαμηλότερη
θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης του PS έναντι του PMMA ( Tg (PS) ≈ 95°C και
Tg (PMMA ) ≈ 105°C ).

Πινακας 8: Συνθήκες διεργασίας άμεσης αυτο-οργάνωσης με πλάσμα.

(°C)

Iσχύς
(W)

Tάση
bias
(V)

Πίεση
(Pa)

Ροή Ο2
(sccm)

Ρυθμός
εγχάραξης
(nm/min)

PMMA (15%)

65

1900

0

0.75

100

530

PS (10%)

55

1900

0

0.75

100

260

Υλικό

Θερμοκρασία

Στην αρχή κάθε πειράματος μετράται ο ρυθμός εγχάραξης του πολυμερούς
στο πλάσμα Ο2, ο οποίος προκύπτει μετά από μέτρηση του πάχους του υμενίου με
φασματοσκοπική ελλειψομετρία. Ο ρυθμός εγχάραξης του PMMA είναι περίπου 530
nm/min ή 8.8 nm/s και του πολυστυρενίου 260 nm/min ή 4.3 nm/s. Το πολυστυρένιο
είναι πιο ανθεκτικό στο πλάσμα Ο2 σε σύγκριση με το PMMA. Για να ελεγχθεί η
διαδικασία μεταφοράς του σχήματος της μάσκας, θα πρέπει να προσδιοριστεί ο
ακριβής χρόνος κατά τον οποίο οι νανοτελείες φτάνουν στο υπόστρωμα, ώστε να
εκτίθεται στο πλάσμα η επιφάνεια του υποστρώματος. Αρχικά, ο ρυθμός εγχάραξης
του υμενίου παραμένει σχεδόν σταθερός και το πάχος του υμενίου μειώνεται
γραμμικά με το χρόνο όπως φαίνεται στην Εικόνα 27. Όταν οι νανοτελείες φτάσουν
στο υπόστρωμα, ο ρυθμός εγχάραξης του PMMA αρχίζει να μειώνεται με το χρόνο,
εμφανίζοντας ένα γωνιακό σημείο στο αντίστοιχο διάγραμμα [Vourdas10]. Με
διαδοχικές μετρήσεις ελλειψομετρίας, ex situ ή in situ, παρακολουθείται η εξέλιξη
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της εγχάραξης, προσδιορίζεται το εναπομείναν πάχος του PMMA και ο ρυθμός
εγχάραξης, και μπορεί να εντοπιστεί ο ζητούμενος χρόνος εγχάραξης. Για
μεγαλύτερους χρόνους εγχάραξης από τη στιγμή που οι νανοτελείες φτάσουν στο
υπόστρωμα, το ύψος και το πλάτος τους μειώνεται.

Εικόνα 27: Το εναπομείναν πάχος και ο ρυθμός εγχάραξης του πολυμερούς συναρτήσει του χρόνου
εγχάραξης σε πλάσμα Ο2. Όταν οι νανοτελείες φτάσουν στο υπόστρωμα, υπάρχει απότομη
μείωση στο ρυθμό εγχάραξης. [Vourdas10]

Στις Εικόνες 28(α)-(β) φαίνεται από AFM το αποτέλεσμα του πλάσματος Ο2
σε υμένιο PMMA για χρόνο εγχάραξης 114 sec, σε 2D απεικόνιση περιοχής 2×2 μ m2
σε κάτοψη και σε 3D απεικόνιση αντίστοιχα. H τιμή RMS της επιφανειακής
μορφολογίας είναι ~8.1 nm και η μέγιστη διακύμανση στο ύψος των δομών είναι 48.9
nm. Στο χρόνο των 114 sec θεωρούμε ότι οι νανοτελείες PMMA έχουν φτάσει στο
υπόστρωμα πυριτίου. Αντίστοιχα, στις Εικόνες 28(γ)-(δ) φαίνεται το αποτέλεσμα για
χρόνο εγχάραξης 118 sec, σε 2D και 3D απεικόνιση από ΑFM. H τιμή RMS της
επιφανειακής μορφολογίας είναι ~2.3 nm και η μέγιστη διακύμανση στο ύψος των
δομών είναι 24.4 nm. Παρατηρούμε ότι έχοντας ξεπεράσει χρονικά το σημείο όπου οι
νανοτελείες PMMA φτάνουν στην επιφάνεια του υποστρώματος, το μέγεθός τους
μειώνεται τόσο σε ύψος όσο και σε πλάτος, και η μεταξύ τους απόσταση αυξάνεται.
Το αρχικό πάχος του υμενίου PMMA ήταν 1.15 μm.
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2 ｵm

1 ｵm

0 ｵm
0 ｵm

1 ｵm

2 ｵm

(α)

(β)

2 ｵm

1 ｵm

0 ｵm
0 ｵm

1 ｵm

2 ｵm

(γ)

(δ)

Εικόνα 28: (α) 2×2 μ m (512×512 σημεία) εικόνα AFM της επιφάνειας υμενίου PMMA μετά από
διεργασία πλάσματος οξυγόνου διάρκειας 114 sec. H τιμή RMS της τραχύτητας είναι ~8.1
nm. (β) 3D απεικόνιση της ίδιας επιφάνειας. (β) 2×2 μm2 (512×512 σημεία) εικόνα AFM
της επιφάνειας του υμενίου PMMA για χρόνο εγχάραξης 118 sec. H τιμή RMS της
τραχύτητας είναι ~2.3 nm. (d) Η αντίστοιχη 3D απεικόνιση της επιφάνειας. Το αρχικό
πάχος του υμενίου PMMA ήταν 1.15 μm.
2

Στην Εικόνα 29 φαίνεται από AFM το αποτέλεσμα της διεργασίας
πλάσματος Ο2 σε υμένιο πολυστυρενίου για χρόνο εγχάραξης 138 sec, σε (α) μια
περιοχή 2×2 μm2 σε 2D απεικόνιση και (β) μία περιοχή 1×1 μ m2 σε 3D απεικόνηση.
H τιμή RMS της επιφανειακής μορφολογίας είναι ~5.4 nm και η μέγιστη διακύμανση
στο ύψος των δομών είναι 30.1 nm. Το αρχικό πάχος του υμενίου PS ήταν 680 nm.
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(α)

(β)

Εικόνα 29: (α) 2×2 μm2 (512×512 σημεία) εικόνα AFM της επιφάνειας υμενίου πολυστυρενίου μετά
από διεργασία πλάσματος οξυγόνου διάρκειας 138 sec. H τιμή RMS της τραχύτητας είναι
~5.4 nm. (β) 1×1 μm2 (256×256 σημεία) 3D εικόνα AFM της ίδιας επιφάνειας. Αρχικό
πάχος του υμενίου PS 1.15 μm.

5.4.2

Μεταφορά σχήματος στο πυρίτιο με κρυογενική εγχάραξη

Έχοντας κατασκευάσει τη μάσκα εγχάραξης που αποτελείται από τις
νανοτελείες πολυμερών, έγιναν οι πρώτες δοκιμές εφαρμογής της κρυογενικής
εγχάραξης για τη μεταφορά του σχήματος στο υπόστρωμα του πυριτίου.
Χρησιμοποιήθηκαν δείγματα πυριτίου με μάσκα από PMMA και πολυστυρένιο (PS),
η μορφολογία των οποίων, μετά την αυτοργάνωση με το πλάσμα, ήταν αυτή που
φαίνεται στις Εικόνες 28 και 29. Οι συνθήκες κρυογενικής εγχάραξης που
εφαρμόστηκαν είναι: θερμοκρασία -105°C, ισχύς 800 W, τάση αυτοπόλωσης -30V,
πίεση 1.33 Pa, ροή SF6 200 sccm και ροή O2 85 sccm, σε χρόνους εγχάραξης από 30
sec ως 3 min.
Στις Εικόνες 30(α)-(β) φαίνεται το αποτέλεσμα της κρυογενικής εγχάραξης
για χρόνο εγχάραξης 30 sec σε δείγμα με τη μάσκα PMMA της Εικόνας 28(γ)-(δ).
Ομοίως, οι Εικόνες 31(α)-(β) και 31(γ)-(δ) δείχνουν την τελική μορφολογία μετά από
κρυογενική εγχάραξη για χρόνους 2 min και 3 min αντίστοιχα, σε δείγματα με τη
μάσκα PMMA της Εικόνας 28(α)-(β). Τέλος, στις Εικόνες 32(α)-(β) και 32(γ)-(δ)
φαίνεται το αποτέλεσμα για χρόνους εγχάραξης 1 min και 2 min αντίστοιχα, σε
δείγμα με τη μάσκα πολυστυρενίου της Εικόνας 29(γ)-(δ). Στον Πίνακα 9
παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι χρόνοι εγχάραξης για το πλάσμα O2 και την
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εγχάραξη για τη μεταφορά του σχήματος για όλα τα δείγματα. Το αποτέλεσμα της
Εικόνας 30 δείχνει ότι δεν έχει γίνει πιστή μεταφορά του σχήματος στο πυρίτιο από
το PMMA. Εμφανίζονται δομές με διάμετρο <100 nm, χωρίς να υπάρχει
ανισοτροπική εγχάραξη στο βάθος που αναμέναμε. Επίσης, ενδιάμεσα στις κύριες
δομές, στις κοιλάδες της μορφολογίας, εμφανίζονται κάποιες δευτερεύουσες δομές.
Στις Εικόνες 31(α)-(δ) φαίνεται πάλι ότι δεν υπάρχει μεταφορά του σχήματος αλλα
εμφανίζεται μία τραχύτητα με δομές που έχουν μορφή σαν οροσειρές. Παρόμοια
είναι τα αποτελέσματα για την περίπτωση των νανοτελειών πολυστυρενίου.
Συγκεκριμένα, για χρόνο εγχάραξης 1 min η μάσκα δεν έχει «ανοίξει» ώστε να
αρχίσει η εγχάραξη του πυριτίου, ενώ για χρόνο εγχάραξης 2 min εμφανίζεται μία
τραχύτητα στην επιφάνεια όμοια με την περίπτωση του PMMA

Πίνακας 9: Χρόνοι εγχάραξης και υλικό μάσκας για τα δείγματα των Εικόνων 30-32.

Εικόνα

Υλικό μάσκας

Χρόνος πλάσματος
Ο2 (κατασκευή
νανοτελειών)

30(α),(β)

PMMA

118 s

30 s

31(α),(β)

PMMA

114 s

2 min

31(γ),(δ)

PMMA

114 s

3 min

32(α),(β)

PS

138 s

1 min

32(γ),(δ)

PS

138 s

2 min

(α)

Χρόνος κρυογενικής
εγχάραξης

(β)

Εικόνα 30: Αποτέλεσμα κρυογενικής εγχάραξης (χρόνος 30 s) σε δείγμα με μάσκα PMMA. Συνθήκες:
-105°C, 800 W, -30V bias, 1.33 Pa, ροή SF6 200 sccm και ροή O2 85 sccm (Φωτογραφίες
SEM με κλίση 45°).
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(α)

(β)

(γ)

(δ)

Εικόνα 31: Αποτέλεσμα κρυογενικής εγχάραξης για χρόνους εγχάραξης (α)-(β) 2 min και (γ),(δ) 3 min
σε δείγματα με μάσκα PMMA. Συνθήκες: -105°C, 800 W, -30V bias, 1.33 Pa, ροή SF6 200
sccm και ροή O2 85 sccm (Φωτογραφίες SEM με κλίση 45°)

Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι ενώ οι νανοτελείες έχουν σχεδόν φτάσει
στην επιφάνεια του πυριτίου, υπάρχουν υπολείμματα πολυμερούς ενδιάμεσά τους που
λειτουργούν ως παρεμποδιστές της εγχάραξης. Σε συνδιασμό με την μεγάλη
επιλεκτικότητα που έχει η κρυογενική εγχάραξη ως προς τα πολυμερή (13:1 για το
PMMA και 30:1 για το PS), η εγχάραξη του πυριτίου καθυστερεί να εκκινήσει και
δεν είναι ομοιόμορφη. Γι’αυτό το λόγο θα πρέπει να γίνει καλύτερος έλεγχος για τον
εντοπισμό του κρίσιμου σημείου κατά το οποίο οι νανοτελείες φτάνουν στην
επιφάνεια του πυριτίου, καθώς και να βρεθούν τρόποι ώστε η μάσκα να είναι πιο
«καθαρή» χωρίς την παρουσία υπολειμμάτων. Μία λυσή θα αποτελούσε η μεταβολή
των συνθηκών του πλάσματος, όπως για παράδειγμα η εφαρμογή τάσης
αυτοπόλωσης, ώστε να υπάρχουν περισσότερα ιόντα που να προσπίπτουν στην
επιφάνεια και να την καθαρίζουν.
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(α)

(β)

(γ)

(δ)

Εικόνα 32: Αποτέλεσμα κρυογενικής εγχάραξης για χρόνους εγχάραξης (α)-(β) 1 min και (γ),(δ) 2 min
σε δείγματα με μάσκα πολυστυρενίου. Συνθήκες: -105°C, 800 W, -30V bias, 1.33 Pa, ροή
SF6 200 sccm και ροή O2 85 sccm (Φωτογραφίες SEM με κλίση 45°).

5.4.3

Μεταφορά σχήματος σε ενδιάμεσο στρώμα SiO2

Ο ρυθμός εγχάραξης (ΕR) της κρυογενικής διεργασίας στο οξείδιο του
πυριτίου (SiO2) και η επιλεκτικότητα (S) ως προς το πυρίτιο είναι:
ERSiO2 ≈ 8 nm/min και

S (Si : SiO 2 ) ≈ 68 : 1 .

Οι τιμές αυτές αφορούν τις συνθήκες πλάσματος που αναγράφονται στον Πίνακα 6.
Η τιμή της επιλεκτικότητας είναι σημαντικά μεγαλύτερη από τις αντίστοιχες για τα
υλικά μάσκας που έχουμε χρησιμοποιήσει ως τώρα (ΑΖ, PS, PMMA). Eπομένως, η
χρήση ενός λεπτού ενδιάμεσου στρώματος SiO2, μεταξύ του υλικού της μάσκας και
του υποστρώματος, στο οποίο θα πρέπει να μεταφερθεί πρώτα το σχέδιο, δίνει τη
δυνατότητα εγχάραξης του πυριτίου σε μεγαλύτερο βάθος. Αυτό είναι ιδιαίτερα
χρήσιμο στην περίπτωση που χρήσιμοποιείται μάσκα PMMA ή πολυστυρενίου με τη
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μέθοδο της άμεσης αυτο-οργάνωσης με πλάσμα (βλ. ροή διεργασίας της Εικόνας
21c). Στρώμα SiO2 πάχους 30 nm μπορεί να τετραπλασιάσει το μέγιστο βάθος
εγχάραξης του Si σε σύγκριση με τις νανοτελείες PMMA πάχους 50 nm.

Πίνακας 10: Iδιότητες εγχάραξης σε πλάσμα CHF3

Υλικό

Ρυθμός εγχάραξης
(nm/min)

Επιλεκτικότητα
(SiO2:μάσκα)

SiO2

28

-

PMMA

30

1:1

πολυστυρένιο

10

3:1

φωτοπολυμερές ΑΖ

13

3:1

Πίνακας 11: Iδιότητες κρυογενικής εγχάραξης Si σε πλάσμα SF6/O2.

Υλικό

Ρυθμός εγχάραξης
(nm/min)

Επιλεκτικότητα
(Si:μάσκα)

Si

540

-

φωτοπολυμερές ΑΖ

42

13:1

πολυστυρένιο

18

30:1

PMMA

44

13:1

SiO2

8

65:1

Για το σκοπό αυτό παρασκευάστηκαν δισκία Si με στρώμα SiO2 πάχους 30
nm, με τη διεργασία της θερμικής οξείδωσης σε θερμοκρασία 950°C για χρόνο 50
λεπτών. Έπειτα δοκιμάστηκε η μεταφορά του σχήματος από τη μάσκα κολλοειδών
σφαιρών πολυστυρενίου ή νανοτελειών. Για τη μεταφορά του σχήματος στο SiO2
χρησιμοποιήθηκε πλάσμα αερίου CHF3. H διεργασία εγχάραξης έγινε στον
αντιδραστήρα πλάσματος RIE - Nextral Alcatel NE330. Οι συνθήκες του πλάσματος
που επιλέχθηκαν για την εγχάραξη είναι: ισχύς 400 W, πίεση 10 mTorr και ροή CHF3
50 sccm σε θερμοκρασία δωματίου. Στον Πίνακα 10 παρουσιάζονται οι ρυθμοί
εγχάραξης της διεργασίας που μετρήθηκαν στα διάφορα υλικά μάσκας και η
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επιλεκτικότητα στο SiO2 ως προς αυτά. Στον Πίνακα 11 παρουσιάζονται οι τιμές του
ρυθμού εγχάραξης της κρυογενικής ανισοτροπικής εγχάραξης πυριτίου σε πλάσμα
SF6/O2 για τα διάφορα υλικά μάσκας που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και η
επιλεκτικότητα της εγχάραξης του πυριτίου ως προς τα υλικά αυτά. Οι τιμές ισχύουν
για τις συνθήκες πλάσματος που αναγράφονται στον Πίνακα 6.

5.5

Συμπεράσματα - Μελλοντικές προοπτικές
Στη παρούσα εργασία έγινε η ανάπτυξη μιας διεργασίας εγχάραξης πυριτίου

με πλάσμα SF6/O2 σε κρυογενικές συνθήκες. Tα πειράματα βελτιστοποίησης έδειξαν
το ρόλο κάθε παραμέτρου του πλάσματος, και κυρίως της ροής του οξυγόνου, και με
αυτόν τον τρόπο επιτεύχθηκε η αριστοποίηση της ανισοτροπικής εγχάραξης και
κατασκευάστηκαν μίκρο- και νανοκολόνες πυριτίου μεγάλου λόγου ασυμμετρίας.
Επίσης, αναδείχθηκε ο ρόλος της μάσκας εγχάραξης στη μεταφορά του σχήματος.
Θέμα προς άμεση μελέτη αποτελεί η κατασκευή νανοκολόνων πυριτίου με διάμετρο
μερικών μόνο δεκάδων νανομέτρων που θα προκύψουν μετά από μεταφορά του
σχήματος από τη μάσκα νανοτελειών από την κατευθυνόμενη από το πλάσμα
εγχάραξη. Όπως είδαμε, η μεγάλη επιλεκτικότητα της κρυογενικής εγχάραξης ως
προς το PMMA και το πολυστυρένιο δημιουργεί πρόβλημα στη μεταφορά του
σχήματος, οπότε πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στην κατασκευή της μάσκας ώστε
οι νανοτελείες να είναι καλά διαχωρισμένες μεταξύ τους.
Ζήτημα προς περαιτέρω μελέτη είναι επίσης η κατασκευή νανοδομών με
μεγαλύτερο λόγο πλάτους προς ύψος. Όπως είδαμε το υλικό της μάσκας και η
επιλεκτικότητα της εγχάραξης ως προς αυτό, είναι ο βασικοί παράγοντες που
καθορίζουν το βάθος της εγχάραξης που μπορούμε να επιτύχουμε. Χρησιμοποιώντας
ένα ενδιάμεσο στρώμα διοξειδίου του πυριτίου ως μάσκα, μπορούμε να αυξήσουμε
σημαντικά το λόγο ασυμμετρίας των δομών λόγω της βελτίωσης της επιλεκτικότητας.
‘Εχουν ήδη γίνει ενέργειες προς αυτήν την κατεύθυνση.
Τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε κατά τις πειραματικές διαδικασίες
αφορούσαν κυρίως την μεγάλη ευασθησία της κρυογενικής εγχάραξης στο ποσοστό
του οξυγόνου και τη θερμοκρασία της διεργασίας. Όπως είδαμε, η κατάσταση του
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θάλαμου κενού του αντιδραστήρα δεν παρέμενε σταθερή κατά τη περίοδο των
πειραμάτων, γεγονός που επιβεβαιώθηκε με τη χρήση ακτινομετρίας, μια αστάθεια
που επηρρέαζε σε σημαντικό βαθμό το τελικό αποτέλεσμα της εγχάραξης. Η
διενέργεια πειραμάτων με φθοράνθρακα, η διαρροή αέρα στο θάλαμο και η απώλεια
ψύξης ήταν οι βασικοί παράγοντες που προκαλούσαν την αστάθεια του θαλάμου.
Εντοπίζοντας

τα

προβλήματα

αυτά

και

επιλύοντάς

τα,

μπορέσαμε

να

αριστοποιήσουμε την κρυογενική εγχάραξη και να οδηγηθούμε σε καθαρές
διεργασίες με επαναλήψιμα αποτελέσματα. Το ζήτημα αυτό αναδεικνύει την αναγκή
για πλήρη και καλύτερο έλεγχο της κατάστασης του θαλάμου του αντιδραστήρα στο
μέλλον, με χρήση διαγνωστικών μεθόδων και με τη προτυποποίηση της ακολουθίας
βημάτων της κάθε διεργασίας.
Ένα ζήτημα είναι οι εφαρμογές που μπορούν να έχουν οι μικρο- και
νανοδομές που κατασκευάστηκαν και γενικότερα η κρυογενική εγχάραξη στη
νανοκλίμακα που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της μελέτης αυτής. Άμεση εφαρμογή
αποτελεί η υποστήριξη διεργασιών κατασκευής σφραγίδων πυριτίου για λιθογραφία
νανοαποτύπωσης, όπως αναλύθηκε στο Κεφάλαιο 2. Οι νανοκολόνες πυριτίου που
κατασκευάζονται πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως σφραγίδα για τη σχηματοποίηση
μαλακών και εύκαμπτων υλικών που προορίζονται για οργανικά φωτοβολταϊκά. Μία
δεύτερη εφαρμογή αποτελεί η κατασκευή χρωματογραφικής στήλης για χημική
ανάλυση. Εφαρμογή που προυποθέτει την κατασκευή των νανοκολόνων εντός
καναλιών ροής.
Τέλος, η κρυογενική νανοεγχάραξη του πυριτίου που αναπτύχθηκε
αναμένεται να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για τη μεταφορά σχήματος μετά
από λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης μετά την εγκατάσταση του συστήματος
ηλεκτρονικής λιθογραφίας στο Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής.
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