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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η διπλωµατική αυτή εργασία πραγµατοποιήθηκε στο εργαστήριο πλάσµατος του
Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής του Ε.ΚΕ.Φ.Ε. ‘∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ’, στο πλαίσιο του
∆ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού Μικροηλεκτρονικής του τµήµατος Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καπποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Στην παρούσα εργασία έγινε µια µελέτη για τη βελτιστοποίηση του Bosch Process
που είναι µια τεχνική ανισοτροπικής εγχάραξης µε εναλλαγή δύο αερίων (SF6 και C4F8).
Η µελέτη αυτή έγινε στο πλαίσιο της βελτιστοποίησης της πλευρικής και επιφανειακής
τραχύτητας των δοµών που προκύπτουν µε τη χρήση του Bosch Process .
Η πλευρική τραχύτητα, δηλαδή το προφίλ των δοµών, µελετήθηκε µε τη µεταβολή
ορισµένων παραµέτρων του αντιδραστήρα πλάσµατος, µέσα στον οποίο
πραγµατοποιούνται τα πειράµατα και µε την παρατήρηση των προκύπτουσων δοµών,
στο ηλεκτρονικό µικροσκόπιο σάρωσης (SEM).
Το µεγαλύτερο βάρος της εργασίας δόθηκε όµως στη µελέτη του ρυθµού εγχάραξης
των δοµών αυτών και καθώς επίσης της επιφανειακής τραχύτητας ελεύθερων δοµών που
εγχαράχτηκαν (ισοτροπικά) στις συνθήκες του Bosch Process. Τόσο ο ρυθµός εγχάραξης
όσο και η επιφανειακή τραχύτητα ερευνήθηκαν µε ένα µόνο αέριο (SF6), δηλαδή χωρίς
στο πλάσµα αερίων να περιέχεται το βήµα µε το C4F8, το οποίο είναι αέριο που
εναποθέτει ένα πολυµερικό στρώµα προστασίας εµποδίζοντας την οριζόντια εγχάραξη
και ευνοώντας την ανισοτροπία. Για τη µελέτη του ρυθµού εγχάραξης και της
επιφανειακής τραχύτητας οι συνθήκες που µεταβάλαµε ήταν η ισχύς και η πίεση σε ένα
εύρος τιµών από 700-1800 Watt και από 3 – 11 Pa αντίστοιχα. Η τάση, η θερµοκρασία
και η ροή του SF6 διατηρήθηκαν σταθερές στη διάρκεια όλων των πειραµάτων.
Tα βασικά αποτελέσµατα της µελέτης µας ήταν ότι οι παράµετροι του πλάσµατος
(συγκέντρωση και ροή ατόµων φθορίου, ροή ιόντων) µεταβάλλονται ανάµεσα σε δύο
περιοχές και η µεταβολή από την µία περιοχή στην άλλη εξαρτάται από την χηµεία του
πλάσµατος, όπως αυτή διαµορφώνεται από την ισχύ και την πίεση. Ο ρυθµός εγχάραξης
βρέθηκε να είναι ανάλογος της συγκέντρωσης και της ροής των ατόµων φθορίου µε
αποτέλεσµα οι τιµές του να βρίσκονται πάλι ανάµεσα σε δύο επίπεδα τιµών (χαµηλό και
υψηλό).
Η τραχύτητα παρουσιάζει µια πιο ιδιόµορφη συµπεριφορά. Σε πίεση 5 Pa βρέθηκε
να αυξάνεται µέχρι ενός σηµείου και µετά να µειώνεται µε την αύξηση της ισχύος ενώ
στα 9 Pa βρέθηκε να αυξάνεται µονοτονικά. Επίσης µε την αύξηση της πίεσης φάνηκε να
µειώνεται µε µια µεγαλύτερη µείωση στα 5 Pa. Τα αποτελέσµατα µας ήρθαν σε αντίθεση
µε ορισµένες εξισώσεις της υπάρχουσας βιβλιογραφίας που προσπαθούσαν να
ερµηνεύσουν τη συµπεριφορά της τραχύτητας και τελικά προέκυψε το συµπέρασµα πως
οι σχέσεις αυτές της βιβλιογραφίας ισχύουν µόνο για συγκεκριµένες περιοχές τιµών.
Τέλος παρατηρήσαµε ότι η τραχύτητα µεταβάλλεται σε αντιστοιχία µε την απόδοση
εγχάραξης για µια µεγάλη περιοχή τιµών.
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Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή στο πλάσµα και στην εγχάραξη µε αυτό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
EΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΛΑΣΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΓΧΑΡΑΞΗ ΜΕ ΑΥΤΟ
1.1 Πλάσµα
O όρος ‘πλάσµα’ συνηθίζεται να αναφέρεται στην τέταρτη κατάσταση της ύλης.
Είµαστε εξοικειωµένοι µε τις τρεις πρώτες καταστάσεις, τη στερεά, την υγρή και την
αέρια επειδή βρίσκονται σε αφθονία γύρω µας αλλά το πλάσµα αν και βρίσκεται σε
αφθονία στο σύµπαν, εµφανίζεται στη γη µόνο κάτω υπό ορισµένες συνθήκες. Για
παράδειγµα στη γη φυσικές καταστάσεις πλάσµατος είναι η αστραπή και το βόρειο
σέλας (Σχήµα 1.1) ενώ ένα παράδειγµα πλάσµατος ανθρώπινης κατασκευής είναι οι
φωτεινές πινακίδες νέου.

Σχήµα 1.1: Μια κατάσταση πλάσµατος που
βρίσκεται στη φύση: Βόρειο σέλας

Το πλάσµα δηµιουργείται κατά την εφαρµογή υψηλής τάσης, συνήθως στην
περιοχή των ραδιοσυχνοτήτων (RF Power) µέσα σε ένα αέριο που βρίσκεται σε θάλαµο
υπό κενό, µε ηλεκτρική εκκένωση. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί µέσα στο
θάλαµο ένα ηλεκτρικά ουδέτερο µίγµα από ηλεκτρόνια, ιόντα, φωτόνια, προϊόντα
επανασύνδεσης και ουδέτερα (ελεύθερες ρίζες, άτοµα) µε την ταυτόχρονη εκποµπή
λάµψης (Σχήµα 1.2). Από τα προϊόντα αυτά τα ελεύθερα ηλεκτρόνια είναι αυτά που
ξεκινούν τη διαδικασία του πλάσµατος επειδή µε την κινητική ενέργεια που αποκτούν
και σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι είναι αρκετά ελαφρά, συγκρούονται συνεχώς µε
άλλα άτοµα ή µόρια και αποκτούν µια υψηλή µέση ενέργεια πολλών eV (electron Volts)
που αντιστοιχούν σε δεκάδες χιλιάδες βαθµούς πάνω από τη θερµοκρασία του αερίου, η
οποία είναι συνήθως λίγο υψηλότερη από τη θερµοκρασία περιβάλλοντος.
Η υψηλή θερµοκρασία των ηλεκτρονίων επιτρέπει στις συγκρούσεις
ηλεκτρονίων – µορίων να προκαλούν αντιδράσεις υψηλής θερµοκρασίας που
δηµιουργούν ελεύθερες ρίζες, ιόντα και άλλα ηλεκτρόνια λόγω ιονισµού µέσα στο
χαµηλής θερµοκρασίας ουδέτερο αέριο. ∆ηµιουργώντας τα ίδια αντιδρώντα στοιχεία
χωρίς πλάσµα θα απαιτούσε θερµοκρασίες στην περιοχή µεταξύ ~ 103 – 104 οΚ που θα
κατέστρεφε τα οργανικά πολυµερή και πολλά ανόργανα φιλµ. H συνύπαρξη ενός ψυχρού
αερίου (από εκεί προκύπτει και ο όρος ‘ψυχρό πλάσµα’ που συχνά χρησιµοποιείται) και
των θερµών ηλεκτρονίων είναι αυτό που διαφοροποιεί τον αντιδραστήρα του πλάσµατος
___________________________________________________________________________________________________________

Κωνσταντίνος Π. Μπούκουρας
‘Εγχάραξη επιφανειών πυριτίου σε αντιδραστήρα πλάσµατος υψηλής
πυκνότητας και µελέτη της επιφανειακής και πλευρικής τραχύτητας’
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από τη συµβατική θερµική διεργασία (D. Manos, D. Flamn, Plasma Etching An
Introduction Kεφάλαιο 1).
Eίναι σωστή προσέγγιση να θεωρούµε ότι τα περισσότερα ουδέτερα σωµατίδια
έχουν µία κοινή θερµοκρασία ή µέση ενέργεια. Συνηθίζεται να αναφερόµαστε σε µια
ξεχωριστή θερµοκρασία για κάθε είδος σωµατιδίου (π.χ. Τi για το σωµατίδιο i ). Η
θερµοκρασία µπορεί να οριστεί σε σχέση µε τη µέση ενέργεια, є, των σωµατιδίων:
3
єi = kTi ,
2
όπου k είναι η σταθερά Boltzman, 1.38 X 10-23 JoK-1 ή 8.62 Χ 10-5 eVoK-1. Έτσι η
θερµοκρασία και η µέση ενέργεια αναλογούν στο ίδιο πράγµα (D. Manos, D. Flamn,
Plasma Etching An Introduction Kεφάλαιο 1).
Τυπικές τιµές θερµοκρασίας είναι 0.05 – 100 eV για τα ιόντα, 0.025 για τα
ουδέτερα, 1-10eV για τα ηλεκτρόνια.
Οι συγκρούσεις που γίνονται µέσα στο πλάσµα µπορεί να είναι ελαστικές ή
ανελαστικές. Στις ελαστικές συγκρούσεις που συνήθως αποτελούν και τη πλειοψηφία
των συγκρούσεων µεταξύ ηλεκτρονίων και ατόµων η µορίων, τα σωµατίδια
ανταλλάσσουν ορµή και κινητική ενέργεια χωρίς να επηρεάζονται οι εσωτερικές τους
καταστάσεις. Στις ανελαστικές συγκρούσεις αλλάζουν οι εσωτερικές καταστάσεις και τα
σωµατίδια που συµµετέχουν τοποθετούνται συνήθως σε διεγερµένες καταστάσεις. Αν η
µέση ενέργεια των ηλεκτρονίων είναι µικρή για να προκαλέσει διέγερση, οι πιο πολλές
συγκρούσεις ηλεκτρονίων-µορίων θα είναι ελαστικές και αυτό συµβαίνει συνήθως µε τα
ευγενή αέρια ενώ αντίθετα στα µοριακά αέρια ένα µεγαλύτερο µέρος των συγκρούσεων
είναι ανελαστικές.

Ελαστική σύγκρουση:
−
e −fast + Aslow → eless
fast + Aless slow
Ανελαστική σύγκρουση που οδηγεί σε διέγερση ή ιονισµό:
−
e −fast + A → e slower
+ A*
−
→ eslower
+ A+ + e −

Σούπερ-ελαστική σύγκρουση όπου ένα διεγερµένο άτοµο αποδιεγείρεται από τη
σύγκρουση αυξάνοντας το άθροισµα των κινητικών ενεργειών:
*
Aslow
+ Bslow → A faster + B faster
Πρέπει να σηµειωθεί πως οι συγκρούσεις των σωµατιδίων µέσα στο πλάσµα
γίνονται από απόσταση. Το κάθε σωµατίδιο έχει το δικό του ηλεκτρικό πεδίο και
επηρεάζει την κίνηση των µακρινών σωµατιδίων και αυτή η συµπεριφορά είναι που δίνει
στο πλάσµα τα µοναδικά του χαρακτηριστικά. Επειδή το κάθε σωµατίδιο επηρεάζεται
από τα ηλεκτρικά και µαγνητικά πεδία πολλών σωµατιδίων, ο όρος που χρησιµοποιείται
για να χαρακτηρίσει την κινητική µέσα στο πλάσµα είναι ‘συλλογική κίνηση’ (D. Manos,
D. Flamn, Plasma Etching An Introduction Kεφάλαιο 1).
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Το πλάσµα φορτίζεται θετικά σε σχέση µε του τα τοιχώµατα του αντιδραστήρα και
το δισκίο και τα θετικά στοιχεία (ιόντα) επιταχύνονται από το πλάσµα σε µια
κατεύθυνση κάθετη προς αυτές τις επιφάνειες. Με αυτόν τον τρόπο τελικά τα ιόντα
ταξιδεύουν σε όλες τις οριζόντιες επιφάνειες περιλαµβανοµένων και αυτών που
βρίσκονται στο πυθµένα των δοµών. Σε αντίθεση τα ηλεκτρόνια διαχέονται έξω από το
πλάσµα όταν η ενέργεια κάθε ηλεκτρονίου ξεχωριστά ξεπεράσει το δυναµικό του
πλάσµατος σε σχέση µε την επιφάνεια. Συγκεκριµένα όταν µία πολωµένη επιφάνεια (π.χ.
ένα δισκίο πυριτίου) πλησιάσει το δυναµικό του πλάσµατος, µία ροή από θερµικά
(10000-50000 Κ) ηλεκτρόνια διαχέεται ισοτροπικά στην επιφάνεια. Η πλειοψηφία αυτών
των ηλεκτρονίων απορροφούνται στην πάνω επιφάνεια των δοµών που βρίσκονται στο
δισκίο. Τα αρνητικά ιόντα τα οποία βρίσκονται σε µία πολύ χαµηλότερη θερµοκρασία
και διαχέονται πιο δύσκολα είναι γενικά ανίκανα να διαφύγουν το πλάσµα και χάνονται
αντίθετα σε συγκρούσεις επανασύνδεσης και απόσπασης (D. Manos, D. Flamn, Plasma
Etching An Introduction, Kεφάλαιο 1).
Οι ρίζες που σχηµατίζονται µέσα στο πλάσµα αντιδρούν µε την επιφάνεια του
στρώµατος µε χηµικό τρόπο ενώ τα ιόντα επιδρούν µε µηχανικό τρόπο, µέσω της
ιονοβολής. Η οπτική εκποµπή που παρατηρείται µέσα σε ένα πλάσµα είναι αποτέλεσµα
των διεγερµένων ατόµων και µορίων που σχηµατίζονται στο πλάσµα καθώς χάνουν την
επιπλέον ενέργειά τους. Το µήκος κύµατος της εκποµπής του φωτός είναι ικανό να σπάει
και τους χηµικούς δεσµούς και µπορεί να είναι χρήσιµο στην τροποποίηση κατά την
επεξεργασία πολυµερικών υλικών.
Για τις περισσότερες καταστάσεις πλάσµατος που έχουν ενδιαφέρον στην
εγχάραξη ο βαθµός ιονισµού είναι πολύ µικρός. Τυπικά υπάρχει µόνο ένα φορτισµένο
σωµατίδιο ανά 100,000 – 1,000,000,000 ουδέτερα άτοµα και µόρια. Το θετικό φορτίο
είναι κυρίως στη µορφή µονών ιονισµένων σωµατιδίων από τα οποία ένα µόνο
ηλεκτρόνιο έχει αφαιρεθεί (π.χ. Αr+, CF3+, SF5+). Η πλειονότητα των αρνητικά
φορτισµένων σωµατιδίων είναι συνήθως τα ελεύθερα ηλεκτρόνια παρόλο που σε πολύ
ηλεκτροαρνητικά αέρια όπως το Cl2, τα αρνητικά ιόντα µπορεί να πλεονάζουν (Cl-) (D.
Manos, D. Flamn, Plasma Etching An Introduction Kεφάλαιο 1).
Ένα σηµαντικός παράγοντας που χαρακτηρίζει το πλάσµα είναι το µήκος Debye
(Debye length) που καθορίζει τα µέγεθος µιας περιοχής που προφυλάσσεται από το
φορτίο χώρου (space charge) και µέσα στην οποία δεν µπορούν να επιδράσουν
εξωτερικές ηλεκτρικές διαταραχές. Το µέγεθος του µήκους Debye που προκύπτει
καθορίζει πολλές ιδιότητες του πλάσµατος που είναι σχετικές µε τις διεργασίες µέσα
στον αντιδραστήρα όπως για παράδειγµα το φράχτη δυναµικού (plasma (Debye) sheath).
(M. Sugawara, Plasma Etching Fundamentals and Applications, Kεφάλαιο 1)
Παρόλο που αρχικά υπάρχουν ίσοι αριθµοί αρνητικών και θετικών φορτισµένων
σωµατιδίων σε ένα πλάσµα, η διάχυση ή φόρτιση στα τοιχώµατα και η επανασύνδεση
στις οριακές επιφάνειες του πλάσµατος τείνουν να εξαντλήσουν το φορτίο στη γειτονική
αέρια φάση, δηµιουργώντας ένα λεπτό οριακό στρώµα που λέγεται φράχτης ηλεκτρονίων
ή δυναµικού (sheath). Αυτό συµβαίνει γιατί τα ηλεκτρόνια είναι ελαφρά και έχουν υψηλή
ενέργεια µε αποτέλεσµα να διαχέονται πιο γρήγορα και να αφήνουν ένα πλεόνασµα
θετικού φορτίου και ένα δυναµικό πλάσµατος που είναι θετικό σε σχέση µε στα
τοιχώµατα. Η περιοχή του κυρίως πλάσµατος αποτελεί έναν αρκετά καλό αγωγό και η
µεγαλύτερη πτώση δυναµικού εµφανίζεται κατά µήκος του φράχτη δυναµικού (sheath).
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Η τάση κατά µήκος του φράχτη δυναµικού κυµαίνεται από µερικά volts µέχρι χιλιάδες
volts, γεγονός που εξαρτάται από διάφορες παραµέτρους. Η διαφορά δυναµικού κατά
µήκος του φράχτη δυναµικού είναι αυτή που επιταχύνει τα ιόντα και τα κάνει να
προσκρούουν στις επιφάνειες και στα τοιχώµατα.

Σχήµα 1.2: Τα ενεργά σωµατίδια που υπάρχουν σε ένα πλάσµα οξυγόνου

Η µείωση της πίεσης κάτω από τα ~ 0.05 – 0.1 Τοrr έχει σαν αποτέλεσµα την
αύξηση του φράχτη δυναµικού και η τάση κατά µήκος του αυξηθεί από µερικές δεκάδες
volts σε εκατοντάδες ή περισσότερο. Συνεπώς σε αυτήν την περιοχή, καθώς η πίεση
µειώνεται, το δυναµικό του πλάσµατος αυξάνει, αυξάνοντας έτσι κατακόρυφα και την
ιοντική ενέργεια βοµβαρδισµού του υποστρώµατος. Αυτά τα αποτελέσµατα είναι
συνέπεια του µεγαλύτερου µέσου µήκους ελεύθερης διαδροµής και του µειωµένου
ρυθµού συγκρούσεων µεταξύ ηλεκτρονίων και µορίων. ∆ηλαδή προκειµένου να αυξηθεί
η πιθανότητα ιονισµού για να διατηρηθεί το πλάσµα, παρόλο το µικρότερο ρυθµό
συγκρούσεων, αυξάνει η ενέργεια των ηλεκτρονίων και το δυναµικό του πλάσµατος.
Στο κυρίως σώµα του πλάσµατος η πυκνότητα του πλάσµατος είναι κανονικά από
109 – 1012 cm-3. Οι τιµές αυτές προκύπτουν από θεµελιακά όρια. ∆ηλαδή όταν η
πυκνότητα των ηλεκτρονίων είναι κάτω από ~109 cm-3 η ηλεκτροστατική δύναµη είναι
αρκετά αδύναµη για να χωρίσει το φορτίο κατά µήκος µιας αρκετά µεγάλης απόστασης
και η ουδετερότητα δεν διατηρείται πια, ενώ πυκνότητες πλάσµατος πάνω από ~1012 cm-3
αντιστοιχούν σε υψηλά ρεύµατα και σηµαντική θέρµανση του αερίου. Η υψηλή αυτή
θερµοκρασία µπορεί να είναι επιβλαβής στο υλικό του υποστρώµατος και οδηγεί σε
αστάθεια του πλάσµατος και ανοµοιοµορφία (D. Manos, D. Flamn, Plasma Etching An
Introduction, Kεφάλαιο 1).

1.2 Eγχάραξη µε πλάσµα
1.2.1

Ο ρόλος του πλάσµατος στη µίκρο και νανο-τεχνολογία

Η εγχάραξη αποτελεί το στάδιο κατασκευής ολοκληρωµένων κυκλωµάτων ή
µικροµηχανικών διατάξεων κατά το οποίο αφαιρείται υλικό είτε µε υγρό χηµικό τρόπο
(υγρή εγχάραξη) είτε µε πλάσµα αερίων (ξηρή εγχάραξη). Το υλικό που εγχαράσσεται
µπορεί να είναι οποιοδήποτε υλικό της µικροηλεκτρονικής που µπορεί µε κάποιο τρόπο
να αντιδράσει µε το πλάσµα και δηµιουργώντας πτητικά προϊόντα να αφαιρεθεί. Το πιο
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συνηθισµένο είναι το πυρίτιο. Άλλα υλικά µπορεί να δράσουν προστατευτικά ως προς το
υλικό που θέλουµε να εγχαραχτεί και χρησιµοποιούνται ως µάσκες. Με τη χρήση των
µασκών είναι δυνατό να εγχαράξουµε το υλικό επιλεκτικά σε συγκεκριµένες περιοχές
αφήνοντας το υπόλοιπο ανέπαφο δηµιουργώντας έτσι απλά ή πολύπλοκα σχέδια
(patterns) ανάλογα µε την εφαρµογή που θέλουµε να υλοποιήσουµε. Στην παρακάτω
εικόνα φαίνεται η χρήση της εγχάραξης σαν τµήµα της διαδικασίας κατασκευής µιας
µικροδοµής.

1.

Αρχικό υλικό (π.χ. πυρίτιο), εγχαράσσεται
εύκολα

Yπεριώδες φως

2.

Επίστρωση φωτοπολυµερούς (photoresist)

Μάσκα
: ∆εν περνάει φως
: Περνάει φως

3.

Αποτύπωση του σχεδίου µε τη βοήθεια της
λιθογραφίας.

4.

Η δοµή που
λιθογραφία.

προκύπτει

µετά

τη

5.

Η εγχάραξη και ο σχηµατισµός βαθιών
καναλιών. Η αποτύπωση δηλαδη του
αρχικού σχεδίου (µάσκα) σε βάθος.

6.

Η αφαίρεση του υπερκείµενου στρώµατος
φωτοπολυµερούς και η τελική
εγχαραγµένη δοµή.

Σχήµα 1.3: Η εγχάραξη σαν τµήµα µιας κατασκευαστικής διαδικασίας στη µικροηλεκτρονική.

1.2.2

Χαρακτηριστικά µεγέθη και µηχανισµοί της εγχάραξης

Το πιο χαρακτηριστικό µέγεθος της εγχάραξης είναι η ποσότητα του υλικού που
αφαιρείται συναρτήσει του χρόνου που πραγµατοποιείται η εγχάραξη και ονοµάζεται
ρυθµός εγχάραξης. Η επιλεκτική εγχάραξη µε τη χρήση µασκών στηρίζεται στο γεγονός
ότι η µάσκα έχει πολύ µικρότερο ρυθµό εγχάραξης σε σχέση µε το υλικό που βρίσκεται
από κάτω µε αποτέλεσµα να παραµένει πρακτικά αναλλοίωτη κατά τη διάρκεια της
εγχάραξης ενώ το υλικό στις περιοχές που δεν καλύπτεται από τη µάσκα εγχαράσσεται
µε γρήγορους ρυθµούς. Ο λόγος ανάµεσα στους δύο αυτούς ρυθµούς εγχάραξης
ονοµάζεται επιλεκτικότητα (selectivity) και αποτελεί µια πολύ σηµαντική παράµετρο.
Συνήθως θέλουµε η επιλεκτικότητα του υποστρώµατος προς τη µάσκα να είναι µεγάλη,
ώστε να αφαιρείται πολύ υλικό ενώ η µάσκα να παραµένει πρακτικά αναλλοίωτη. Επίσης
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µια άλλη σηµαντική παράµετρος είναι και η απόδοση εγχάραξης η οποία περιγράφει τον
αριθµό των ατόµων της επιφανείας που αφαιρούνται ανά προσπίπτον ιόν µέσα στο
πλάσµα και ορίζεται σαν το λόγο του ρυθµού εγχάραξης προς τη ροή των ιόντων.
Ενώ η υγρή εγχάραξη πραγµατοποιείται µέσα σε χηµικά διαλύµατα (π.χ. ΗF, ΚΟΗ)
και είναι κατά κύριο λόγο ισοτροπική, δηλαδή η ίδια ποσότητα υλικού αφαιρείται από
όλες τις κατευθύνσεις η ξηρή εγχάραξη πραγµατοποιείται µε τη χρήση πλάσµατος και
µπορεί να είναι τόσο ισοτροπική όσο και ανισοτροπική, ανάλογα µε τις συνθήκες (βλέπε
σχήµα 1.3). Καθώς η ισοτροπική εγχάραξη προχωρά και στην κάθετη και στην οριζόντια
διεύθυνση έχει το ανεπιθύµητο αποτέλεσµα ότι αφαιρείται και το υλικό κάτω από τη
µάσκα, φαινόµενο το οποίο οδηγεί σε απώλεια των κρίσιµων διαστάσεων (undercutting).
Αντίθετα στην ανισοτροπική εγχάραξη το υλικό αφαιρείται µόνο στην κάθετη διεύθυνση
ενώ στην οριζόντια η εγχάραξη είναι αµελητέα και έτσι προκύπτουν τελικά κάθετα
προφίλ εγχάραξης.
Επιπλέον η ξηρή εγχάραξη πλεονεκτεί έναντι της υγρής επειδή επιτρέπει τη χρήση
αερίων που δεν είναι τοξικά όπως το Ο2 και το CF4, έχει ευέλικτες διαδικασίες από
πλευράς συνθηκών και παραµέτρών που µπορούν να µεταβληθούν, εύκολη αποβολή των
απορριµµάτων και τη χρήση απλών αυτοµατισµών στη διαδικασία της εγχάραξης (D.
Manos, D. Flamn, Plasma Etching An Introduction, Kεφάλαιο 1).
.
Μάσκα
ΦΙΛΜ
Υπόστρωµα
Σχήµα 1.3α: Αρχικό δείγµα

Μάσκα

Μάσκα

ΦΙΛΜ

ΦΙΛΜ

Υπόστρωµα

dv
dH

Υπόστρωµα

Σχήµα 1.3β: Ανισοτροπική εγχάραξη

Σχήµα 1.3γ: Ισοτροπική εγχάραξη

Σχήµα 1.4 - Ανισοτροπική – Ισοτροπική εγχάραξη

Οι βασικοί µηχανισµοί που προκαλούν την εγχάραξη είναι η µηχανική αφαίρεση
του υλικού από τα ιόντα του πλάσµατος που ονοµάζεται ιονοβολή (sputtering), η χηµική
εγχάραξη (θερµική εγχάραξη) και η χηµική εγχάραξη υποβοηθούµενη από τα ιόντα (ion
enhanced chemical etching). Η βασική διαφορά της ιονοβολής µε τη χηµική και τη
χηµική εγχάραξη υποβοηθούµενη από ιόντα είναι ότι στο sputtering έχουµε µηχανική
αφαίρεση του υλικού ενώ στη δεύτερη περίπτωση το υλικό µετατρέπεται πρώτα σε
χηµική ένωση (π.χ. SiFX), που είναι αέριο προϊόν και κατόπιν εξαχνώνεται (βλέπε Σχήµα
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1.5). Η χηµική εγχάραξη έχει αρκετά µεγάλη επιλεκτικότητα καθώς εξαρτάται από τις
διαφορές µεταξύ των δεσµών και στη χηµική συνοχή του υποστρώµατος. Αντίθετα η
επιλεκτικότητα µε την ιονοβολή είναι πολύ µικρή γιατί η εγχάραξη στην περίπτωση αυτή
δεν εξαρτάται από τη χηµική φύση των υλικών. Η καθαρά χηµική εγχάραξη είναι
συνήθως ισοτροπική διαδικασία ενώ η χηµική εγχάραξη υποβοηθούµενη από ιόντα που
διακρίνεται σε ιοντικά ενεργή (energetic ion) και σε εγχάραξη µε στρώµα προστασίας
(inhibitor induced), η οποία είναι γενικά ανισοτροπική.
Ουδέτερο
ΝEUTRAL
ΙΟΝ
ΠΤΗΤΙΚΟ
άτοµο ή
ΠΡΟΪΟΝ
ρίζα

1. Ιονοβολή

Ουδέτερο
ΝEUTRAL
άτοµο
ή
ρίζα/

2. Xηµική εγχάραξη

Ουδέτερο
άτοµο ή ρίζα
ΝEUTRAL

ΙΟΝ

ΙΟΝ

ΠΤΗΤΙΚΟ
ΠΡΟΪΟΝ

ΠΤΗΤΙΚΟ
ΠΡΟΪΟΝ

Παρεµποδιστής
ΙΝΗΙΒΙΤΟR
(στρώµα
προστασίας)

3. Ιοντικά υποβοθούµενη
εγχάραξη (ενεργητική)

4. Ιοντικά υποβοθούµενη
εγχάραξη (µε στρώµα
προστασίας που δηµιουργείται από το πλάσµα

Σχήµα 1.5: Οι τέσσερις βασικοί µηχανισµοί της εγχάραξης µε πλάσµα

Στην ιοντικά ενεργή εγχάραξη ένα ηλεκτρικό πεδίο επιταχύνει ιόντα που
προσκρούουν κάθετα στην επιφάνεια και αυξάνουν τον αριθµό των αντιδράσεων που
πραγµατοποιούνται. Έτσι ενώ µια επιφάνεια χωρίς ιοντικό βοµβαρδισµό δεν θα
µπορούσε να εγχαραχθεί µε τη χρήση µόνο του αερίου, τώρα εγχαράσσεται. Στην
εγχάραξη µε στρώµα προστασίας υπάρχουν δύο ειδών σωµατίδια, αυτά που
εγχαράσσουν (etchants) και σε αυτά που προστατεύουν (παρεµποδιστές - inhibitors). Τα
inhibitors σχηµατίζουν ένα λεπτό στρώµα στα κάθετα τοιχώµατα, που εµποδίζει τη
δράση των στοιχείων εγχάραξης σε αυτήν την κατεύθυνση. Το γεγονός αυτό σε
συνδυασµό µε το ότι οι κάθετες επιφάνειες δέχονται ελάχιστο ή καθόλου ιοντικό
βοµβαρδισµό έχει σαν αποτέλεσµα η εγχάραξη να είναι ανισοτροπική, αφού στις
οριζόντιες επιφάνειες η παρεµπόδιση αποµακρύνεται µε ιόντα (D. Manos, D. Flamn,
Plasma Etching An Introduction, Kεφάλαιο 1).
Η αλλαγή στην ιοντική ενέργεια τείνει να αλλάξει τη διαδικασία µε την οποία
αφαιρείται το υλικό. Για παράδειγµα σε υψηλότερες πιέσεις η χηµική εγχάραξη από ρίζες
υπερισχύει όταν η χηµεία είναι κατάλληλη. Έπειτα σε χαµηλότερη πίεση η ιοντική
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ενέργεια αυξάνει, η πυκνότητα των αντιδρώντων ουδετέρων που βρίσκονται στην αέρια
φάση µειώνεται και οι µηχανισµοί επιφανειακής αλλοίωσης προκαλούµενοι από την
ενέργεια είναι πιο σηµαντικοί. Τελικά σε πολύ υψηλή ιοντική ενέργεια και χαµηλή πίεση
αντίστοιχα κυριαρχεί η φυσική ιονοβολή.

1.3 Απαιτήσεις και προβλήµατα της εγχάραξης µε πλάσµα
Η εγχάραξη δεν έχει πάντα τα ίδια χαρακτηριστικά. Ανάλογα µε τις συνθήκες τόσο
της εγχάραξης όσο και του ίδιου του αντιδραστήρα µέσα στον οποίο πραγµατοποιείται
εµφανίζονται διάφορα προβλήµατα που έχουν να κάνουν µε τη µορφή των δοµών και την
ποιότητα των επιφανειών.
1.3.1 Οµοιοµορφία
Μια βασική απαίτηση της εγχάραξης είναι να είναι οµοιόµορφη σε όλη την
επιφάνεια του δείγµατος, ένα χαρακτηριστικό που ονοµάζεται οµοιοµορφία (uniformity).
Η οµοιοµορφία εξαρτάται από τη διαδροµή του αερίου από τη στιγµή που εισέρχεται
στον αντιδραστήρα µέχρι να φτάσει στην περιοχή του πλάσµατος, από τη διαδροµή
άντλησης µεταξύ της περιοχής του πλάσµατος και της αντλίας κενού και από το µέγεθος
της εγχαρασσόµενης επιφάνειας. Άνιση εισαγωγή και άντληση των αερίων µπορεί να
προκαλέσει ανοµοιοµορφίες.
Ο ρυθµός εγχάραξης κατά κανόνα µειώνεται µε την αύξηση της επιφάνειας του υπό
προς επεξεργασία δισκίου που εισέρχεται στον αντιδραστήρα. Αυτό είναι το loading
effect και είναι αποτέλεσµα της ελάττωσης του αέριου προϊόντος που προκαλεί την
εγχάραξη καθώς αντιδρά µε το δισκίο. Ο ρυθµός εγχάραξης είναι ανάλογος της
συγκέντρωσης των στοιχείων εγχάραξης και αν πρέπει να επεξεργαστεί µια µεγάλη
επιφάνεια (π.χ. δισκίο 4’’) ο ρυθµός µειώνεται ανάλογα µε τη µείωση της συγκέντρωσης
των στοιχείων εγχάραξης µέσα στο πλάσµα. Η χρήση ενός µεγάλου αντιδραστήρα
ελαχιστοποιεί την ευαισθησία του ρυθµού εγχάραξης στην περιοχή του εγχαρασσόµενου
υλικού (Μ. Sugawara, Plasma Etching Fundamental and Applications, Kεφάλαιο 8).
Η οµοιοµορφία ευνοείται από τις χαµηλές πιέσεις επειδή η διάχυση µεταβάλλεται
αντιστρόφως ανάλογα µε την πίεση. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η διάχυση των
αντιδρώντων ουδετέρων στην αέρια φάση µειώνοντας τις βαθµίδες συγκεντρώσεως στην
αέρια φάση.
1.3.2 Ανισοτροπία
Ανισοτροπία είναι η ικανότητα να µπορούµε να ελέγχουµε την κλίση των
πλευρικών τοιχωµάτων που είναι ένα από τα πιο σηµαντικά χαρακτηριστικά στην βαθιά
εγχάραξη πυριτίου (βλέπε σχήµα 1.6). Ο αδιάστατος ανισοτροπικός παράγοντας α
oρίζεται σαν ο λόγος του βάθους του αυλακιού, h-c προς την απόλυτη τιµή της διαφοράς
του πλάτους στην κορυφή συγκρινόµενο µε αυτό σε ένα σηµείο αναφοράς στο βάθος του
αυλακιού, για παράδειγµα (h-c)/|a-b|. Το σηµείο αυτό αναφοράς ορίζεται σαν αυτό όπου
η κλίση του τοίχου αλλάζει από µία ευθεία γραµµή σε µία κυρτή γραµµή. Στις
περισσότερες περιπτώσεις αυτό αναγνωρίζεται εύκολα. Αν όµως εµφανίζεται κάµψη
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(bowing) ή επιφανειακή ζηµιά τότε το σηµείο αυτό δεν µπορεί να αναγνωριστεί εύκολα
(Α.Α. Αyοn et al) (βλέπε σχήµα 1.7).
a

h

c
b
Σχήµα 1.6: Εγχαραγµένη δοµή ( η µάσκα δε φαίνεται), όπου φαίνονται ποιες διαστάσεις
χρησιµοποιούνται για την ανισοτροπία ( (h-c)/|a-b| )

Μάσκα
ΦΙΛΜ

Υπόστρωµα
Σχήµα 1.7: Bowing

Η ανισοτροπία εξαρτάται από την εφαρµοζόµενη ισχύ ηλεκτροδίου και την πίεση
του θαλάµου και αυξάνει καθώς η ισχύς αυξάνει H αύξηση της πίεσης αυξάνει αρχικά
την ανισοτροπία καθώς πιο παχιά φιλµς εναποτίθενται προστατεύοντας τα τοιχώµατα.
Παρόλα αυτά καθώς η πίεση αυξάνει περισσότερο η µείωση της µέσης ενέργειας των
ιόντων καθώς και η αύξηση της γωνίας πρόσπτωσης τους συνδυάζονται ώστε να
προκαλέσουν αρνητικά αποτελέσµατα στην ανισοτροπία.
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1.3.3 Υστέρηση της εγχάραξης (RIE lag) και εγχάραξη εξαρτώµενη από το λόγο
ασυµµετρίας της δοµής
Tο µειωµένο ρεύµα και η µειωµένη ενέργεια των ιόντων που φτάνουν στις κάτω
επιφάνειες µιας δοµής συνεισφέρουν σε ένα φαινόµενο που εξαρτάται από το λόγο
ασυµµετρίας της δοµής (ύψος / πλάτος δοµής, aspect-ratio) και είναι γνωστό σαν
υστέρηση εγχάραξης (RIE lag), κατά το οποίο µεγάλες δοµές εγχαράσσονται µε έναν
µεγαλύτερο ρυθµό από τις πιο µικρές (βλέπε σχήµα 1.8).

Μάσκα

Σκίαση ατόµων

Μάσκα (Μονωτικό υλικό)
+ + +
- - ΦΙΛΜ

ΦΙΛΜ
Yπόστρωµα

+ + +
- - -

Υπόστρωµα
Σχήµα 1.8: Υστέρηση εγχάραξης κατά την οποία µεγάλες δοµές
εγχαράσσονται µε µεγαλύτερο ρυθµό από τις πιο µικρές καθώς
στο πυθµένα των µεγαλύτερων δοµών φτάνει µεγαλύτερη ροή
ατόµων και ιόντων

Σχήµα 1.9: Το nοtching (πλευρική εγκοπή) που
σχηµατίζεται καθώς τα ιόντα αποκλίνουν στα τοιχώµατα.
Η απόκλιση αυτή οδηγεί επίσης σε µείωση της ροής των
ιόντων στων πυθµένα των δοµών γεγονός που συνεισφέρει
στο RIE lag.

Η υστέρηση εγχάραξης χειροτερεύει καθώς ο λόγος ασυµµετρίας των
ολοκληρωµένων κυκλωµάτων αυξάνει. Μπορεί να ελαττωθεί µειώνοντας τη
θερµοκρασία των ηλεκτρονίων, Τe ή µειώνοντας το λόγο Τe προς την ενέργεια των
ιόντων. Επίσης είναι σηµαντική και η επίδραση της ροής του SF6 καθώς η αύξηση της
µειώνει το πρόβληµα.
Yπάρχουν τέσσερις βασικοί µηχανισµοί για πού περιγράφουν την ανισοτροπία και
την υστέρηση (Buie et al):
α) Σκίαση ιόντων (Ion Shadowing)
Οι συγκρούσεις µερικών ιόντων µε µόρια του αερίου ελαττώνουν την καθετότητα
των ιόντων, δίνοντάς τους και οριζόντια κίνηση, µε συνέπεια να κτυπούν το τοίχωµα της
δοµής πριν φτάσουν στον πυθµένα (βλέπε σχήµα 1.8). Μειώνοντας την πίεση
λειτουργίας µειώνονται αυτές οι συγκρούσεις, επιτρέποντας περισσότερα από τα
εισερχόµενα ιόντα να φτάσουν τον πυθµένα των δοµών, ενισχύοντας έτσι την
ανισοτροπία.
___________________________________________________________________________________________________________

Κωνσταντίνος Π. Μπούκουρας
‘Εγχάραξη επιφανειών πυριτίου σε αντιδραστήρα πλάσµατος υψηλής
πυκνότητας και µελέτη της επιφανειακής και πλευρικής τραχύτητας’

Σελίδα 10

Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή στο πλάσµα και στην εγχάραξη µε αυτό

β) Σκίαση ουδετέρων (Neutral shadowing)
Τα ουδέτερα ούτως ή άλλως έχουν ισοτροπική κίνηση άρα δεν κινούνται µόνο προς
τον πυθµένα. Συγκρούσεις είτε µε άλλα σωµατίδια είτε µε τα τοιχώµατα σταµατούν τη
ροή των αντιδρώντων ιόντων (π.χ. F) µέσα στις δοµές. Έτσι εµποδίζεται η ροή των
ουδετέρων στο βάθος των δοµών που χρειάζεται για να αποµακρύνει το εναποτιθέµενο
πολυµερές και να δηµιουργήσει πτητικά προϊόντα εγχάραξης. Η µείωση της πίεσης
ελαττώνει αυτό το φαινόµενο.
γ) Σταδιακή οικοδόµηση φορτίου (charge buildup)
Tα ηλεκτρόνια που διαχέονται πιο εύκολα, µε τυχαία κατεύθυνση και µεγαλύτερο
µέσο µήκος ελεύθερης διαδροµής, έχουν µια τάση να φορτίζουν τα πάνω τµήµατα των
δοµών εγχάραξης και των περιοχών της µάσκας. Σαν αποτέλεσµα η κατεύθυνση των
ιόντων καµπυλώνει προς τα πλευρικά τοιχώµατα, το οποίο µπορεί να οδηγήσει σε
µείωση της ροής στον πυθµένα, άρα σε υστέρηση. Για να εµποδιστεί αυτό το φαινόµενο
µπορούν να γίνουν αλλαγές στη χηµική σύνθεση του πλάσµατος.
δ) Μεταφορά ουδετέρων προϊόντων
Η ροή των παρα-προϊόντων έξω από µια δοµή µπορεί να συγκρουστεί µε τα
εισερχόµενα σωµατίδια ή να εναποθετηθεί πάλι στο βάθος της δοµής. Η µείωση της
πίεσης λειτουργίας µειώνει αυτό το φαινόµενο, αυξάνοντας τη διάχυση και την
πτητικότητα των παρα-προϊόντων εγχάραξης.
1.3.4 Τραχύτητα
Η τραχύτητα εκφράζει την επιφανειακή αλλοίωση των επιφανειών µέσα στο
πλάσµα και την απόκλισή τους από την οµαλή επιφάνεια και διαχωρίζεται στην
επιφανειακή που έχει να κάνει µε την ποιότητα της επιφάνειας και στην πλευρική που
περιγράφει το πόσο τραχύ είναι το προφίλ των δοµών. Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η
επιφανειακή και πλευρική τραχύτητα:

Επιφανειακή
τραχύτητα

Πλευρική
τραχύτητα

Εικόνα 1.1: Επιφανειακή και πλευρική τραχύτητα Si µετά από εγχάραξη µε πλάσµα
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Στη µικροµηχανική συνήθως θέλουµε τόσο η επιφανειακή όσο και η πλευρικη
τραχύτητα να είναι µικρή. Για παράδειγµα συχνά θέλουµε να κατασκευάσουµε µικροοπτικές εφαρµογές όπως είναι οι µικρο-καθρέφτες και οι µικρο-φακοί, που
χρησιµοποιούνται στις εφαρµογές laser και για τη κατασκευή οπτικών ινών. Για να
ελαχιστοποιήσουµε τη σκέδαση του φωτός και να διατηρήσουµε την ευθυγράµµιση της
δέσµης (W. H. Juan and S.W. Pang) στις παραπάνω εφαρµογές πρέπει οι επιφάνειες να
είναι οµαλές και τα προφίλ κάθετα, που σηµαίνει ότι χρειαζόµαστε µικρή επιφανειακή
και πλευρική τραχύτητα. Εκτός από τις οπτικές εφαρµογές η µικρή τραχύτητα είναι
απαραίτητη για τη υλοποίηση αξιόπιστων και αποδοτικών µικροµηχανικών εφαρµογών
και µικροσυστηµάτων όπως είναι τα συστήµατα µικρο-ρευστό µηχανικών διατάξεων
(micro-fluidics) και των µικρο-µηχανών (micromachines). Στην κατηγορία των µικρορευστό µηχανικών διατάξεων οι οµαλές και κάθετες επιφάνειες εξασφαλίζουν την οµαλή
ροή του υγρού µέσα από τα κανάλια, ενώ στην περίπτωση των µικρο-µηχανών (π.χ.
µικρο-αισθητήρες, µικρο-κινητήρες) βοηθάνε στη µηχανική σταθερότητα των
συστηµάτων.

Εικόνα 1.2: Ένας µικροµηχανικός αισθητήρας. Οι οµαλές επιφάνειες και οι κάθετες δοµές βελτιώνουν
τη µηχανική σταθερότητα του αισθητήρα

1.4 Κίνητρα και σκοπός της παρούσας εργασίας
Μέσα σε έναν αντιδραστήρα πλάσµατος η τραχύτητα εξαρτάται από µία πλειάδα
παραγόντων όπως είναι η κατάσταση του αντιδραστήρα, η πίεση, η ισχύς, η τάση, η ροή
των αερίων και άλλες. Προκειµένου να µελετήσουµε και να βελτιώσουµε την τραχύτητα,
πρέπει να µελετήσουµε τον τρόπο που επηρεάζεται τους από τους παράγοντες του
πλάσµατος.
Η µελέτη της πλευρικής τραχύτητας θα γίνει µε την αλλαγή στις συνθήκες της
ανισοτροπικής διαδικασίας που είναι γνωστή σαν Bosch Process και στην παρατήρηση
του προφίλ των δοµών που προκύπτουν στο ηλεκτρονικό µικροσκόπιο στο πλαίσιο της
προσπάθειας βελτίωσής του.
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Η επιφανειακή τραχύτητα θα µελετηθεί συναρτήσει όλων των παραµέτρων του
πλάσµατος, δηλαδή της ροής των ατόµων, της ροής των ιόντων και του ρυθµού
εγχάραξης. Για να γίνει αυτό όµως πρέπει πρώτα να µελετήσουµε κάθε µια από τις
παραµέτρους αυτές ξεχωριστά. Καθώς η µεταβολή των παραµέτρων του πλάσµατος
όπως είναι η πίεση και η ισχύς οδηγεί σε µεταβολές της ροής των ιόντων και των ατόµων
µέσα στον αντιδραστήρα, θα προσπαθήσουµε να συσχετίσουµε την τραχύτητα µε τις
ροές αυτές. Επίσης για να συσχετίσουµε το ρυθµό εγχάραξης µε την τραχύτητα θα
προσπαθήσουµε να µελετήσουµε την εξάρτησή του από τις συνθήκες του πλάσµατος
προτού αναφερθούµε στην τραχύτητα.
Αναλυτικά η διάρθρωση της υπόλοιπης εργασίας έχει ως εξής: Στο δεύτερο
κεφάλαιο γίνεται µια παρουσίαση των πειραµατικών διατάξεων και διαγνωστικών
µεθόδων που χρησιµοποιούµε. Στο τρίτο κεφάλαιο θα µελετηθεί η πλευρική τραχύτητα.
Στη αρχή θα γίνει µια θεωρητική επισκόπηση της ανισοτροπικής εγχάραξης, µε ιδιαίτερο
βάρος να δίνεται στο λεγόµενο Bosch Process, την πιο εδραιωµένη τεχνική
ανισοτροπικής εγχάραξης, και κατόπιν θα παρουσιαστούν οι πειραµατικές µας µελέτες
που θα ασχολούνται µε τη µελέτη της πλευρικής τραχύτητας. Το τέταρτο κεφάλαιο
αναφέρεται στην εγχάραξη του πυριτίου σε πλάσµα SF6 και αποτελείται από ένα
θεωρητικό τµήµα αποτελούµενο από τη σύγχρονη βιβλιογραφία και από ένα πειραµατικό
που παρουσιάζει τα πειραµατικά µας δεδοµένα και εξετάζονται οι ροές των ατόµων, των
ιόντων και ο ρυθµός εγχάραξης συναρτήσει των παραµέτρων του αντιδραστήρα. Το
κεφάλαιο αυτό θα αποτελέσει το απαραίτητο υπόβαθρο για τη µελέτη της επιφανειακής
τραχύτητας η οποία γίνεται στο πέµπτο κεφάλαιο. Στην αρχή του κεφαλαίου αυτού θα
γίνει µια θεωρητική µελέτη της τραχύτητας επίπεδων επιφανειών πυριτίου, όπως
βρίσκεται στη βιβλιογραφία και κατόπιν θα παρουσιαστούν τα πειραµατικά µας
δεδοµένα που συσχετίζουν την τραχύτητα µε τις παραµέτρους του αντιδραστήρα και του
πλάσµατος. Τόσο στο τέταρτο όσο και στο πέµπτο κεφάλαιο θα γίνει σύγκριση των
πειραµατικών αποτελεσµάτων µε τα αποτελέσµατα θεωρητικού µοντέλου το οποίο έχει
αναπτυχθεί στο Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής από το Γ. Κόκκορη.
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Κεφάλαιο 2

Πειραµατικές διατάξεις και διαγνωστικές µέθοδοι χαρακτηρισµού πλάσµατος και δοµών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ KAI ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ MEΘΟ∆ΟΙ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ∆ΟΜΩΝ
2.1 Εισαγωγή
Η περιγραφή των πειραµατικών διατάξεων που χρησιµοποιούµε και ειδικά του
αντιδραστήρα πλάσµατος κρίνεται σκόπιµο να γίνει πριν εµβαθύνουµε περισσότερο στη
µελέτη της εγχάραξης, καθώς η γνώση της λειτουργίας του αντιδραστήρα θα βοηθήσει
στην κατανόηση των παραµέτρων που την επηρεάζουν
Το εργαστήριο πλάσµατος του Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής είναι εξοπλισµένο
µε έναν αντιδραστήρα πλάσµατος υψηλής πυκνότητας, στον οποίο έχουν συνδεθεί ένα
φασµατοφωτόµετρο και µία διάταξη µέτρησης της ροής των ιόντων. Στο µέλλον
πρόκειται να συνδεθεί και ένα ελλειψόµετρο. Το Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής διαθέτει
επίσης SEM, ΑFM και προφιλόµετρο ακίδας διατάξεις απαραίτητες για τη µελέτη των
δειγµάτων που επεξεργαζόµαστε στον αντιδραστήρα.
2.2 Αντιδραστήρας πλάσµατος
Εισαγωγή αερίων

Ρύθµιση
δυναµικού
(bias)

Πηγή Πλάσµατος
Κύριος Θάλαµος
(είσοδος και
επεξεργασία
δείγµατος)

Προθάλαµος
(φόρτωση δισκίου)

PLC

Ρύθµιση βασικών
λειτουργιών
(φόρτωση-εκφόρτωση
δείγµατος κ.α.)
Ρύθµιση
Πίεσης

Μαγνήτες

Είσοδος
υγρού Ν2

Ρύθµιση
Θερµοκρασίας
Ένδειξη πίεσης
προθαλάµου
Ενδείξη πίεσης
κυρίουςθαλάµουυ

Ρύθµιση
ισχύος

Κατάσταση τούρµποµοριακής αντλίας
κυρίως θαλάµου
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Σχήµα 2.1: Ο ICP αντιδραστήρας του εργαστηρίου πλάσµατος του Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής

Πίνακας 2.1
Χαρακτηριστικά µεγέθη του ΙCP αντιδραστήρα του εργαστηρίου πλάσµατος
Mέγεθος
Όρια λειτουργίας
Ισχύς Πηγής
µέχρι 2000 Watt
Tάση Υποστρώµατος (Volts)
-20 µέχρι -250 Volts
Πίεση
0.2 – 133 Pa
Θερµοκρασία
-100 µέχρι +150 οC
Ρυθµός εγχάραξης Si
Μέχρι 10 µm/min

Ο αντιδραστήρας πλάσµατος που βρίσκεται στο εργαστήριο πλάσµατος του
Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής είναι κατασκευασµένος από την Alcatel, έχει την
ονοµασία MET (Micromachining Etch Tool) και είναι ικανός για την εγχάραξη πυριτίου
ή παρεµφερών υλικών ανισοτροπικά και σε βάθη όσο το πάχος του δισκίου.
Όπως φαίνεται και στην παραπάνω εικόνα το σύστηµα αποτελείται από έναν
προθάλαµο, από τον κύριο θάλαµο και από ένας διάφορες επιµέρους µονάδες που
χρησιµεύουν για τη λειτουργία του αντιδραστήρα. Αυτές είναι το η κεντρική µονάδα που
διαχειρίζεται τις βασικές λειτουργίες του συστήµατος (π.χ. φόρτωση – εκφόρτωση
δισκίου), το σύστηµα ρύθµισης δυναµικού (bias), το σύστηµα ελέγχου πίεσης, η µονάδα
ελέγχου ισχύος , το σύστηµα ρύθµισης θερµοκρασίας, οι ρυθµιστές ροής των αερίων, οι
ενδείξεις πίεσης του προθαλάµου και του κυρίους θαλάµου και η µονάδα ενηµέρωσης
της κατάστασης της τούρµπο-µοριακής αντλίας και µηχανικών αντλιών (βλέπε σχήµα
2.1).
Πιο αναλυτικά, στο κεντρικό ταµπλό γίνονται όλες οι βασικές διαδικασίες ελέγχου
του αντιδραστήρα. Από εδώ πραγµατοποιείται η άντληση ή επαναφορά στον αέρα του
θαλάµου και του προθαλάµου και δίνεται η εντολή για την εισαγωγή η την εξαγωγή του
των δειγµάτων προς και από τον κύριο θάλαµο. Επίσης δίνει εντολή ώστε να έρθουν τα
αέρια σε θέση εισαγωγής στον κύριο θάλαµο και τέλος µπορεί να κλείσει τη παροχή
ρεύµατος στο σύστηµα ή στην αντίθετη περίπτωση να το ξεκινήσει.
Στο προθάλαµο γίνεται η φόρτωση των δειγµάτων που πρόκειται να επεξεργαστούν
τα οποία µπορεί να είναι είτε επιµέρους κοµµάτια είτε δισκίο 3’’ ή 4’’ ιντσών . Στην
περίπτωση που τα δείγµατα είναι επιµέρους κοµµάτια ή δισκίο 3΄΄ τοποθετούνται πάνω
σε ειδική βάση από ανοδιωµένο αλουµίνιο µε τη µεσολάβηση θερµικής κόλλας ώστε να
εξασφαλίζεται οµαλή µεταφορά θερµότητας από το δίσκο αλουµινίου προς το δείγµα.
Στην περίπτωση που το δείγµα είναι δισκίο 4΄΄ τοποθετείται ως έχει µέσα στον
προθάλαµο. Στη συνέχεια ο προθάλαµος αντλείται µε τη βοήθεια µια µηχανικής και µιας
τούρµπο αντλίας και η πίεσή του κατεβαίνει µέχρι τα ~10-4 mbar.
Αφού αποκατασταθεί το κενό µπορούµε να µεταφέρουµε το δισκίο από τον
προθάλαµο στον κύριο θάλαµο. Αυτό πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια ένας βραχίονα ο
οποίος αναλαµβάνει να πάρει το δισκίο και να το µεταφέρει στον κύριο θάλαµο.
Μέσα στον κύριο θάλαµο παράγεται το πλάσµα. Η πηγή πλάσµατος βρίσκεται
τοποθετηµένη στο επάνω µέρος του κυλινδρικού θαλάµου και το πλάσµα διαχέεται µέσα
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σε αυτόν (βλέπε σχήµα 2.2). Σύµφωνα µε τον κατασκευαστή η πηγή πλάσµατος µπορεί
να επιτύχει πυκνότητες του ρεύµατος πλάσµατος µεγαλύτερες από 40 mA/cm2. Ο κύριος
θάλαµος είναι ανοδιωµένος και βρίσκεται υπό κενό µε τη βοήθεια δύο αντλιών µια
µηχανικής και µιας τούρµπο-µοριακής αντλίας. Η πίεση στην οποία βρίσκεται είναι
συνήθως 10-6 mbar. Ο βραχίονας αφού φέρει το δισκίο από τον προθάλαµο, το αφήνει
στην υποδοχή που υπάρχει µέσα στο κάτω µέρος του θαλάµου και κατόπιν αποσύρεται
ενώ στη συνέχεια το δισκίο σφραγίζεται µηχανικά µέσα στον υποδοχέα υποστρώµατος
(substrate holder). Αυτό βελτιώνει τη θερµική µεταφορά µεταξύ του δισκίου και του
υποδοχέα του υποστρώµατος. Πρέπει να σηµειωθεί πως όλα τα υδραυλικά συστήµατα
µέσα στον αντιδραστήρα κινούνται µε τη βοήθεια αέριου αζώτου, ενώ το υπόστρωµα
ψύχεται µε υγρό άζωτο και θερµαίνεται µε αντιστάσεις. Επίσης στην κάτω πλευρά του
δισκίου εφαρµόζεται πίεση ηλίου ώστε να γίνεται ρύθµιση της θερµοκρασίας στην
επιθυµητή τιµή και έτσι εξασφαλίζεται η οµαλή µεταφορά θερµότητας µεταξύ του
δισκίου και της ψυχρής υποδοχής του υποστρώµατος. Τέλος ο κύριος θάλαµος είναι
εξοπλισµένος και µε ένα µαγνητικό, πολυπολικό σύστηµα περιορισµού (πολλοί µαγνήτες
ραβδοµορφής σε διάταξη NS-SN), που ανακλά τα ηλεκτρόνια µέσα στο πλάσµα. Στο
παρακάτω σχήµα φαίνεται ο κύριος θάλαµος του ICP αντιδραστήρα µε την πηγή
πλάσµατος και την παροχή ισχύος:
ο

RF παροχή ισχύος

Πηνίο

Ήλιο

Υγρό άζωτο

Σχήµα 2.2 Ο κύριος θάλαµος του ICP αντιδραστήρα µε την πηγή πλάσµατος και τη παροχή ισχύος.
∆εξιά φαίνεται η σύζευξη ηλεκτρικού και µαγνητικού πεδίου.

Το σύστηµα ελέγχου ισχύος µπορεί να ρυθµίσει την ισχύ (ισχύς ραδιοσυχνότητας RF) σε ένα εύρος από 0 µέχρι 2000 W. Η RF παροχή ισχύος βρίσκεται σε σύζευξη µε το
πλάσµα µέσω µιας επιχαλκωµένης κεραίας (πηνίο) που ψύχεται µε νερό και που
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περιβάλει την πηγή. Η κεραία αυτή συνδέεται σε αυτόµατο δίκτυο προσαρµογής ειδικής
αντίστασης. Το εναλλασσόµενο µαγνητικό πεδίο που προκύπτει από την κεραία έχει µια
συχνότητα στα 13.56 ΜΗz. Συνήθως οι εµπορικοί αντιδραστήρες πλάσµατος που
κυκλοφορούν λειτουργούν στα 2.45 ΜΗz ή στα 13.56 ΜΗz γιατί αυτές είναι οι
βιοµηχανικές συχνότητες που έχουν άδεια σύµφωνα µε την FCC. Η συχνότητα
λειτουργίας στα 13.56 ΜΗz προσφέρει το πλεονέκτηµα υψηλότερης ιοντικής ενέργειας
χωρίς περιπλοκές που προέρχονται από τη σύζευξη της εµπέδησης (impedance matching)
και µεγαλύτερη απόδοση ισχύος σε σχέση µε αντιδραστήρες που λειτουργούν σε
χαµηλότερες συχνότητες (C. Fairfield).
Το σύστηµα ρύθµισης δυναµικού ρυθµίζει το δυναµικό του υποστρώµατος
(substrate bias) σε µια περιοχή από 0 µέχρι –200 Volts µε τη βοήθεια µιας RF πηγής
τάσης. Στην ουσία ποτέ δεν έχουµε 0 Volts πόλωση αφού το πλάσµα δηµιουργεί από
µόνο του ένα αρνητικό δυναµικό που ονοµάζεται 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 των ηλεκτρονίων
προς τις επιφάνειες 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 µια αρνητική τάση πόλωσης (DC bias) που
αυξάνει µέχρι η ροή των ηλεκτρονίων στην επιφάνεια και η ροή των ιόντων
εξισορροπηθούν. Η τιµή αυτή είναι το floating potential και για τον αντιδραστήρα µας
είναι περίπου -20 Volts. Η επιπλέον παροχή εξωτερικού δυναµικού µεγαλώνει κατά
απόλυτη τιµή την αρνητική τιµή της τάσης.
Το σύστηµα ελέγχου πίεσης στην ουσία ελέγχει τη θέση µιας βάνας που την κλείνει
ή την ανοίγει, αυξάνοντας έτσι η µειώνοντας αντίστοιχα την τιµή της πίεσης σε ένα
εύρος από 1.33 µέχρι 133 Pa (1 mTorr – 1 Torr).
To σύστηµα ελέγχου θερµοκρασίας µπορεί να ρυθµίσει τη θερµοκρασία του
υποστρώµατος από –100 ως +150 οC. Η ψύξη πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια υγρού
αζώτου ενώ η θέρµανση µε τη χρήση θερµαντικής αντίστασης.
Από τη στιγµή που το δισκίο έχει φορτωθεί στον κύριο θάλαµο για να εισάγουµε τα
αέρια το υπόστρωµα µετακινείται, µαζί µε τη βάση του, σε µια υψηλότερη θέση (µαζί µε
όλους τους µηχανισµούς που το συνοδεύουν από κάτω και αποτελούν το λεγόµενο
chuck). Η άνοδος του δισκίου γίνεται ώστε αυτό να είναι πιο κοντά στην πηγή. Κατόπιν
τα αέρια εισέρχονται στο θάλαµο. Η ροή των αερίων ρυθµίζεται από ελεγκτές αερίων
(mass flow controllers) και µπορούµε να εισάγουµε ένα µέχρι τέσσερα αέρια
(ταυτόχρονα) στο θάλαµο.
Επιπλέον το σύστηµα διαθέτει και έναν προγραµµατιζόµενο λογικό ελεγκτή
(Programmable Logic Controller – PLC), το οποίο µπορεί να ρυθµίσει αυτόµατα τη ροή
και το χρόνο δράσης των αερίων. Έτσι είναι δυνατό να εισάγουµε µέχρι και τέσσερα
αέρια, µε τη σειρά και τη διάρκεια που επιθυµούµε ή ακόµα και ταυτόχρονα. Μέχρι
στιγµής δύο αέρια ήταν αρκετά και µπορέσαµε να πραγµατοποιήσουµε την διεργασία
προηγµένης εγχάραξης (Αdvanced Silicon Etch – ASEΤΜ Process ή Bosch Process). Ένα
αέριο (C4F8) χρησίµευε για την εναπόθεση του πολυµερούς και ένα άλλο (SF6) για την
εγχάραξη του πυριτίου.
Ο ICP αντιδραστήρας έχει σηµαντικά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τους
προκάτοχούς του. Συγκεκριµένα οι διεργασίες που πραγµατοποιούνται σε έναν
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αντιδραστήρα ICP γίνονται µε µεγαλύτερο ρυθµό εγχάραξης, έχουν µεγαλύτερη
επιλεκτικότητα, επιτρέπουν καλύτερο έλεγχο της κρίσιµης διάστασης (critital dimension
– CD).
Οι αντιδραστήρες ICP επιτρέπουν στο υπόστρωµα του δισκίου να τροφοδοτείται µε
διαφορετική ισχύ από αυτή της πηγής γεγονός που προκαλεί σηµαντική αποσύζευξη
µεταξύ της ιοντικής ενέργειας (wafer bias) και της συγκέντρωσης των ιόντων (που
προκαλείται κυρίως από την ισχύ της πηγής). Έτσι καθώς η ισχύς της πηγής µπορεί να
πάρει διάφορες τιµές, ο αριθµός των σωµατιδίων που προκαλούν την εγχάραξη µπορεί να
αυξηθεί χωρίς να χρειάζεται να αυξήσουµε την τάση του υποστρώµατος, καθώς αυτό
συµβάλει στη διάβρωση της µάσκας και σε επιφανειακές φθορές εξαιτίας ιοντικού
βοµβαρδισµού. Το αποτέλεσµα είναι ότι ένας αντιδραστήρας ICP µπορεί να
λειτουργήσει σε υψηλότερες πυκνότητες και σε χαµηλότερες πιέσεις από τα συµβατικά
εργαλεία πλάσµατος.
Η λειτουργία σε χαµηλή πίεση βοηθάει να αυξηθεί η κατευθυντικότητα των ιόντων
και έτσι βελτιώνει τον έλεγχο του προφίλ της εγχάραξης. Επίσης βελτιώνει τη µεταφορά
των σωµατιδίων σε βαθιά αυλάκια και γενικά βοηθάει στο να προκύψουν πιο
ανισοτροπικές δοµές. Σε χαµηλή πίεση η αλληλεπίδραση µεταξύ πλάσµατος και
τοιχωµάτων διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στον καθορισµό της χηµείας κατά τη
διάρκεια της εγχάραξης. Έτσι υπάρχουν δύο σηµαντικές, εξαρτώµενες από το χρόνο
διαδικασίες, που επηρεάζουν την αλλαγή των χαρακτηριστικών της εγχάραξης
συναρτήσει του χρόνου. Η πρώτη είναι η µόλυνση των τοιχωµάτων του αντιδραστήρα µε
εναποθέσεις (π.χ. πολυµερών φθορανθράκων) και η δεύτερη είναι η αύξηση της
θερµοκρασίας του αντιδραστήρα. Έχει παρατηρηθεί ότι ακόµη και τα τοιχώµατα
αλουµινίου απορροφούν πολυµερικά υλικά (φθοράνθρακες).
2.3 Hλεκτρονικό µικροσκόπιο σάρωσης (Scanning Electron Microscopy – SEM)
Για τη µελέτη των δοµών που κατασκευάζουµε το βασικό όργανο που
χρησιµοποιείται είναι το ηλεκτρονικό µικροσκόπιο σάρωσης.
Το ηλεκτρονικό µικροσκόπιο είναι ένα µικροσκόπιο που όπως υποδηλώνει και το
όνοµα του στηρίζει τη λειτουργία του σε µια δέσµη ηλεκτρονίων µεγάλης κινητικής
ενέργειας που φωτίζει την περιοχή του δείγµατος που πρόκειται να µελετηθεί. Η δέσµη
των ηλεκτρονίων που προέρχεται από το δείγµα επεξεργάζεται µε τη βοήθεια του
προγράµµατος που συνοδεύει το SEM αναπαριστώντας µια τρισδιάστατη εικόνα της
εξωτερική επιφάνειας της δοµής.
Το µοντέλο του SEM που βρίσκεται στο Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής είναι το
LEO 440 (Zeiss-Leica) και η διακριτική ικανότητά, σύµφωνα µε τον κατασκευαστή
είναι, είναι 5 nm. Τα δείγµατα επιµεταλλώνονται µε ένα στρώµα πλατίνας ώστε να µη
φορτίζεται η επιφάνεια τους από τα ηλεκτρόνια που πέφτουν πάνω της. Η επιµετάλλωση
(sputtering) πραγµατοποιείται µέσα σε µια διάταξη πλάσµατος. Oι βασικοί παράµετροι
του SEM που χρησιµοποιήσαµε στην εργασία αυτή ήταν: Tάση δέσµης: 15 - 40 ΚVolts,
ρεύµα δέσµης: ~3 Αmpere. Παρακάτω φαίνεται µια τυπική εικόνα από το SEM, όπου
φαίνονται και ορισµένοι παράµετροι. Συγκεκριµένα η µεγέθυνση είναι 23.570 φορές, η
τάση δέσµης 15 KVolts και το µήκος 2 µm.
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Mεγέθυνση

Tάση δέσµης

Κλίµακα
Σχήµα 2.3: Eικόνα από το SEM

2.4 Μικροσκόπιο ατοµικής δύναµης (Atomic Force Microscopy - AFM)
Για τη µέτρηση της επιφανειακής τραχύτητας (rms) και µορφολογίας το πιο
κατάλληλο όργανο είναι το µικροσκόπιο ατοµικής δύναµης. To όργανο αυτό επιτρέπει τη
σάρωση µη αγώγιµων δειγµάτων και µπορεί να λειτουργήσει µε δύο διαφορετικούς
τρόπους (modes), σε contact και σε non-contact, η διαφορά των οποίων είναι ότι στη µεν
πρώτη η ακίδα σάρωσης έρχεται σε πραγµατική επαφή µε την επιφάνεια που πρόκειται
να µετρηθεί ενώ στη δεύτερη περίπτωση η ακίδα απλά πλησιάζει την επιφάνεια και
σαρώνει διατηρούµενη σε σταθερή απόσταση από αυτή. Η µέτρηση και στις δύο
περιπτώσεις γίνεται και κατακόρυφα (επίπεδο Z) και οριζόντια (επίπεδο Χ-Υ). Η
διακριτική ικανότητα στο επίπεδο Ζ είναι 0.1 nm ενώ στο επίπεδο X-Y είναι περίπου 10
nm. Η διακριτική ικανότητα στο επίπεδο Χ-Υ εξαρτάται και από το µέγεθος της περιοχής
που σαρώνεται και βελτιώνεται για µικρότερα παράθυρα σάρωσης επειδή έτσι έχουµε
περισσότερα σηµεία για να χαρακτηρίσουµε µια περιοχή. Μετά το τέλος της σάρωσης η
επιφάνεια µπορεί να παρασταθεί σε εικόνα δύο ή και τριών διαστάσεων στην οποία
φαίνεται και η τιµή της τραχύτητας (rms). Το AFM που βρίσκεται στο Ινστιτούτο
Μικροηλεκτρονικής είναι το µοντέλο ΡΜΧ 2000 της εταιρείας Topometrix. Παρακάτω
φαίνεται µια τυπική εικόνα µιας επιφάνειας που µετρήθηκε στο AFM. Nα σηµειωθεί ότι
η τιµή της τραχύτητας που µετριέται είναι η µέση τετραγωνική τιµή της τραχύτητας (root
mean square roughness, rms).
Οι µετρήσεις που κάναµε έγιναν σε non-contact mode και οι παράµετροι του AFM
φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 2.2
Οι παράµετροι του AFM που χρησιµοποιήσαµε
Μέγεθος παραθύρου σάρωσης: 2.5 µm / 2.5 µm
300
Aριθµός σηµείων:
5 µm / min
Ταχύτητα µέτρησης:
3 –5
Αριθµός µετρήσεων / δείγµα
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Σχήµα 2.4: Εικόνα από το AFM

2.5 Προφιλόµετρο ακίδας
Μετά την εγχάραξη για τον υπολογισµό του ρυθµού εγχάραξης είναι απαραίτητο να
µετρηθεί το βάθος της δοµής που εγχαράχθηκε. Ένας τρόπος είναι η µέτρηση του
δείγµατος στο SEM αλλά επειδή οι µετρήσεις στο SEM είναι χρονοβόρες και
πολύπλοκες προτιµάται το προφιλόµετρο για τη µέτρηση του βάθους. Το προφιλόµετρο
που βρίσκεται στο Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής είναι της εταιρείας Ambios
Technology και είναι το µοντέλο XP-2. Μπορεί να µετρήσει το βάθος δοµών µέχρι και
100 µm. Οι παράµετροι που χρησιµοποιήσαµε ήταν: ∆ύναµη ακίδας: 0.20 – 0.50 mg και
ταχύτητα σάρωσης 0.5 m/sec.
2.6 Φασµατοφωτόµετρο και φασµατοσκοπία οπτικής εκποµπής
H φασµατοσκοπία είναι µια τεχνική που µας επιτρέπει να υπολογίσουµε τις
σχετικές συγκεντρώσεις ενός ατόµου ή ρίζας µέσω χαρακτηριστικής γραµµής εκποµπής
του. Βασίζεται στην εκποµπή του φωτός που όπως είδαµε στην εισαγωγή οφείλεται στην
αποδιέγερση ατόµων και µορίων καθώς χάνουν την επιπλέον ενέργειά τους και
επανέρχονται στη βασική τους ή ενδιάµεση κατάσταση.

A + e → A* → A + hv
Για τη φασµατοσκοπία χρησιµοποιούµε το φασµατοφωτόµετρο SP-500 της
εταιρείας SBIG, το οποίο διαθέτει κάµερα CCD (µοντέλο ST-6i). Η κάµερα συλλέγει
την ακτινοβολία µέσω µιας οπτικής ίνας που είναι τοποθετηµένη σε ειδική θέση
εξωτερικά του αντιδραστήρα πλάσµατος και στη συνέχεια η ακτινοβολία αναλύεται
µέσω ενός µονοχρωµάτορα.. Τα φάσµατα που προκύπτουν τα βλέπουµε στην οθόνη του
υπολογιστή µας µε τη βοήθεια του προγράµµατος Κestrel Spec της SBIG. Οι ρυθµίσεις
του φασµατοφωτόµετρου που χρησιµοποιήσαµε ήταν:
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Πίνακας 2.3
Ρυθµίσεις του φασµατοφωτόµετρου
Binning mode (διάταξη των στοιχείων του 2 x 242 (κολώνες x γραµµές)
CCD)
375 x 1 (κολώνες x γραµµές)
Aνάλυση:
0.5 sec
Xρόνος έκθεσης:
1
Aριθµός σαρώσεων:
1
Αριθµός µετρήσεων / σάρωση:

Επίσης πριν πάρουµε τα φάσµατα ενεργοποιούµε και µια ιδιότητα του
προγράµµατος αυτόµατης αφαίρεσης του θορύβου υποβάθρου (δυναµική αφαίρεση).
Παρακάτω φαίνονται δύο φάσµατα περιοχών χαρακτηριστικών της εκποµπής του F και
του Αr αντίστοιχα.
Κορυφή F στα 703.7 nm για 1800 W ισχύ και 5.5 Pa πίεση SF6
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Σχήµα 2.5: Η κορυφή του φθορίου

Κορυφή του Ar στα 750.4 nm για 1800 W και 5.5 Pa πίεση
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Σχήµα 2.6: Η κορυφή του αργού στα 750.4 nm
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Η ακτινοµετρία είναι µια φασµατοσκοπική µέθοδος που χρησιµοποιώντας ένα
αέριο ανίχνευσης, το οποίο στην περίπτωσή µας είναι το Αr, υπολογίζει τη συγκέντρωση
ενός άλλου αερίου, που επιθυµούµε και το οποίο στην περίπτωσή µας είναι το F.
Στηρίζεται στο γεγονός ότι η συγκέντρωση του F, στη µη-διεγερµένη κατάσταση, είναι
ανάλογη της συγκέντρωσης του Ar και του λόγου των εντάσεων εκποµπών τους (D’
Agostino et Al). Η εκποµπή του Ar ( 4s’[1/2]0 - 4p’[1/2] ) είναι στα 750.4 nm, µε
ενέργεια διέγερσης ίση µε 13.48 eV ενώ η ένταση εκποµπής του F ( 3s2P – 3p2P0 ) είναι
στα 703.7 nm µε ενέργεια διέγερσης 14.76 eV. Το αέριο ανίχνευσης που
χρησιµοποιείται είναι ευγενές αέριο (π.χ. Ar) γιατί σε αντίθεση µε το F δεν διασπάται
µέσα στο πλάσµα εποµένως η κορυφή της έντασης του εξαρτάται µόνο από την
ηλεκτρονική πυκνότητα. ∆ιαιρώντας την κορυφή της έντασης του Ar µε το F στην ουσία
απαλείφουµε την επίδραση της ηλεκτρονικής πυκνότητας και έχουµε ένα λόγο που
εξαρτάται µόνο από τις συγκεντρώσεις των F και Αr.
Κατά τη διάρκεια της ακτινοµετρίας η ροή του Ar ρυθµίζεται έτσι ώστε η πίεσή του
να αντιστοιχεί στο 3% της πίεσης του SF6 έτσι ώστε να µην αλλοιώνεται η φύση του
πλάσµατος SF6. Στη συνέχεια µε τη χρήση εξισώσεων (1 – 9) υπολογίζουµε από τις
τιµές των εντάσεων του Ar και του F, τις συγκεντρώσεις NAr και ΝF και τέλος την τιµή
της ροής των ατόµων φθορίου JF.
Η µεθοδολογία που ακολουθούµε για τους υπολογισµούς αυτούς είναι η εξής:
Έστω IF και IAr η τιµή της έντασης του F και του Ar αντίστοιχα. Τότε ισχύει ότι:

I Ar = K exc Ar ⋅ N Ar ⋅ ne ⋅ Coptical (2.1)

I F = K excF ⋅ N F ⋅ ne ⋅ C optical (2.2), όπου Coptical οπτική σταθερά και Κχ είναι
σταθερές του Ar και του F αντίστοιχα.
Ορίζουµε σαν λ το λόγο:

K excF N F (1)
ΙF
I K excAr
=
⇒ N F = N Ar F
λ=
I Ar K excAr N Ar ( 2)
I Ar K excF

ή

N F = N Ar ⋅ λ ⋅

K exc Ar
K exc F

(2.3)
Με PAr συµβολίζουµε την µερική πίεση του Ar, µε PSF6 τη µερική πίεση του SF6 και µε
Ptotal την ολική πίεση. Χωρίς πλάσµα ισχύει βέβαια ότι: PAr + PSF6 = Ptotal .
Από την καταστατική εξίσωση των αερίων έχουµε ότι:

Ptotal
(2.4), όπου T=300oK και k = 1.38054 10-23 J/oK.
kT
Συνεπώς από τη στιγµή που γνωρίζουµε την ολική πίεση PTotal του αντιδραστήρα
µπορούµε εύκολα να υπολογίσουµε και τη συνολική συγκέντρωση ΝΤotal.
Ptotal = Ntotal k T Ù N total =

Για να υπολογίσουµε τη συγκέντρωση του Αr έχουµε:
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PAr = NAr k T Ù NAr = PAr (2.5).
kT

N total
PAr (2.6)
Ptotal
Από τις σχέσεις (2.3), (2.6) προκύπτει για τη συγκέντρωση του F (NF) ότι:
K exc Ar
N
N F = total PAr ⋅ λ ⋅
(2.7),
Ptotal
K excF

Eποµένως από (2.4), (2.5): ΝΑr =

όπου

K exc Ar
K excF

= 0.56 είναι µια σταθερά (S. Mabong et al). Προφανώς ο λόγος αυτός

αλλάζει λίγο από αντιδραστήρα σε αντιδραστήρα.
Η ροή των ατόµων φθορίου δίνεται από τη σχέση:

JF =

UF
N F (2.8),
4

όπου UF η θερµική ταχύτητα των ατόµων φθορίου και η οποία δίνεται από τη σχέση:
UF =

3 / 2kT
(2.9),
MF

ΜF = 0,0189984 Κg, είναι η ατοµική µάζα του φθορίου
2.7 Ιοn Flux Probe
To Ιοn Flux Probe είναι ένα όργανο που µετράει την ιοντική ροή µέσα στον
αντιδραστήρα πλάσµατος σε mA/cm2 σε ένα εύρος από 0 µέχρι 2 mA/cm2. Λειτουργεί
χρησιµοποιώντας µια παλµική rf τάση που βρίσκεται σε σύζευξη µε έναν πυκνωτή,
µετρώντας τα ιόντα που φτάνουν στην ακίδα του ανιχνευτή (ion probe) ανά µονάδα
επιφανείας κάθε δευτερόλεπτο. Ο παλµός rf που εφαρµόζεται στο probe έχει σαν
αποτέλεσµα τη δηµιουργία µιας αρνητικής DC τάσης που εξαρτάται από τη ροή των
ιόντων που βρίσκεται στην άκρη του probe. Με την εφαρµογή του παλµού ο πυκνωτής
φορτίζεται και όταν η παλµική rf τάση µηδενιστεί η τάση του probe φθίνει µέχρι να
φτάσει το floating potential. Για να υπολογιστεί η ιοντική ροή το ρεύµα µετριέται
αµέσως µόλις µηδενιστεί ο παλµός. Αν αγνοήσουµε τις διαταραχές µέσα στο φράγµα
δυναµικού το ρεύµα που µετριέται από το ion probe σχετίζεται µε τη ροή ιόντων J+
σύµφωνα µε την παρακάτω σχέση (Ion Flux Probe Manual):
I IFT = J + ⋅ e ⋅ A ,
όπου Α είναι η επιφάνεια ανίχνευσης και e είναι το φορτίου του ηλεκτρονίου.
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Παρακάτω φαίνεται η µεταβολή της ιοντικής ροής κατά τη διάρκεια ανισοτροπικής
εγχάραξης µε τη παλµική χρήση δύο αερίων (SF6 και C4F8) που ονοµάζεται Bosch
Process (βλέπε κεφάλαιο 5) συναρτήσει του χρόνου, όπως µετριέται από το όργανο.
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Σχ. 2.7 H µεταβολή της ιοντικής ροής στη διάρκεια του Bosch Process
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΑΝΙΣΟΤΡΟΠΙΚΗ ΕΓΧΑΡΑΞΗ ∆ΟΜΩΝ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΣΕ ΠΛΑΣΜΑ
ΦΘΟΡΑΝΘΡΑΚΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ
ΤΡΑΧΥΤΗΤΑΣ
3.1 Τεχνικές ανισοτροπικής εγχάραξης

3.1.1 Γενικά
Η µικροµηχανική απαιτεί πολύ ανισοτροπική εγχάραξη, ενώ παράλληλα πρέπει να
διατηρούνται οι υψηλές επιλεκτικότητες και οι υψηλοί ρυθµοί εγχάραξης. Επιπλέον
προτιµάται η χρήση αερίων και χηµείας που είναι µη τοξική και µη διαβρωτική. Για τους
λόγους αυτούς µια βασική ιδέα είναι να χρησιµοποιηθεί ένα υψηλής πυκνότητας πλάσµα
SF6 το οποίο είναι ικανό να δηµιουργήσει ένα µεγάλο αριθµό ατόµων φθορίου και να
οδηγήσει σε ένα µεγάλο ρυθµό εγχαραξης. Παρόλα αυτά τα άτοµα φθορίου είναι γνωστό
ότι αντιδρούν αυτόµατα µε το πυρίτιο και χωρίς να γίνεται βοµβαρδισµός, που σηµαίνει
ότι εξαιτίας του στιγµιαίου ρυθµού εγχάραξης δεν είναι δυνατόν να πετύχει κανείς
ανισοτροπικά προφίλ σε καθαρή χηµεία φθορίου, χωρίς προστασία παθητικοποίησης
(passivation) των τοιχωµάτων.
∆ύο διαφορετικοί βασικοί µηχανισµοί µπορούν να εφαρµοστούν για το σκοπό
αυτό. Ο πρώτος µηχανισµός βασίζεται στη χρήση του O2 για την παθητικοποίηση των
τοιχωµάτων ενώ ο δεύτερος στην εναπόθεση πολυµερούς στα τοιχώµατα µε την
προσθήκη ενός αερίου που σχηµατίζει πολυµερή στο SF6 (π.χ. C4F8). Mε αυτήν τη
τεχνική ένα λεπτό στρώµα φθορανθράκων COxFy σχηµατίζεται κατά µήκος των κάθετων
τοιχωµάτων που προστατεύει την επιφάνεια του πυριτίου από τη διάβρωση από το
φθόριο.
Η δεύτερη τεχνική µε την εναπόθεση του πολυµερούς, είναι γνωστή σαν Bosch
Process και θα αποτελέσει το αντικείµενο µελέτης του κεφαλαίου αυτού, µαζί µε τις
υπόλοιπες τεχνικές ανισοτροπικής εγχάραξης. Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στην πλευρική
τραχύτητα των δοµών και στους τρόπους µείωσής της.
3.1.2 Εγχάραξη πυριτίου σε πλάσµα φθορίου και οξυγόνου (SF6 + Ο2) (κρυογενική
εγχάραξη)
Μια λύση στην παθητικοποίηση των τοιχωµάτων είναι η προσθήκη στο SF6 µιας
µικρής ποσότητας Ο2 ενώ η θερµoκρασία του δισκίου κρατιέται σε χαµηλές τιµές, τυπικά
γύρω στους -100οC. Τα άτοµα οξυγόνου αντιδρούν µε ακόρεστα (ρίζες SFx) και
φτιάχνουν άτοµα φθορίου, ενώ µειώνουν τα στοιχεία που είναι αποτέλεσµα
πολυµερισµού. Αυτό βελτιώνει το ρυθµό εγχάραξης και βελτιώνει την επιλεκτικότητα σε
σύγκριση µε το καθαρό SF6. Mε τη χρήση της τεχνικής αυτής ένα πολύ λεπτό στρώµα,
βασισµένο στο SiO2, θα προστατέψει τα τοιχώµατα από τη διάβρωση από το F και δεν θα
χρειαστεί επιπλέον βήµα καθαρισµού.
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Kατά την εγχάραξη µεγάλου βάθους αυλακιών σε πλάσµατα µεγάλης πυκνότητας
και σε χαµηλές θερµοκρασίες (160 – 210 Κ) παρατηρείται ότι υπάρχουν δύο καταστάσεις
εγχάραξης οι οποίες εξαρτώνται από τις σχετικές ροές σωµατιδίων (ατοµικό φθόριο,
οξυγόνο και ιόντα) (M.A. Blauw et al).
Στην πρώτη κατάσταση εγχάραξης, προτιµάται η εγχάραξη κατά µήκος των
κρυσταλλογραφικών αξόνων, καθώς για παράδειγµα το Si<111> εγχαράσσεται πιο αργά
από το Si<100>, ώστε έτσι να προκύπτει τελικά µια πλευρικοποίηση των δοµών
(faceting). Στην άλλη κατάσταση παρατηρείται η κανονική ανισοτροπική, συµπεριφορά
που προκαλείται από τα ιόντα. Στην περίπτωση αυτή η ροή ιόντων είναι µεγάλη και η
εγχάραξη περιορίζεται µόνο από τη ροή του φθορίου. Ελέγχοντας τις παραµέτρους όπως
η πίεση, η τάση πόλωσης και η θερµοκρασία µπορούµε να αλλάξουµε από τη µία στην
άλλη κατάσταση έχοντας πλήρη έλεγχο.
Η κρυσταλλογραφική εγχάραξη κυριαρχείται από επιφανειακές κινητικές. H
αύξηση της πίεσης µειώνει την εγχάραξη κατά µήκος των κρυσταλλογραφικών αξόνων,
στο βάθος των δοµών, γιατί µε την αύξηση της πίεσης µειώνεται το µήκος της µέσης
ελεύθερης διαδροµής και αυξάνεται ο φραγµός δυναµικού του πλάσµατος (sheath). Αυτό
έχει ως αποτέλεσµα σε αυτή την περιοχή οι συγκρούσεις ιόντων-ουδετέρων να
συµβαίνουν πιο συχνά, να έχουµε απώλεια ενέργειας και κατευθυντικότητας και ο
ιοντικός βοµβαρδισµός να είναι λιγότερο αποτελεσµατικός, Σε όλο το όριο πίεσης (0.20
– 0.40 Pa, ΕCR αντιδραστήρας) η πυκνότητα του ρεύµατος ιόντων παραµένει η ίδια, που
σηµαίνει ότι η εγχάραξη κυριαρχείται από επιφανειακή κινητική (surface kinetics).
Mε χαµηλότερη τάση πόλωσης η πλευρικοποίηση εµφανίζεται πιο έντονη (σε ροές
32.5 sccm SF6 και 3.6 sccm O2 στα 0.30 Pa). Συνεπώς η τάση πόλωσης του
υποστρώµατος ιονίζει εύκολα το αέριο και η πυκνότητα ιόντων θα αυξάνεται. Η
απόδοση (yield) ανά ιόν µειώνεται γρήγορα σε υψηλότερες πολώσεις και αυτό δείχνει τη
µετάβαση από µία περιοχή περιορισµένη από ιόντα (ion limited), µε χαµηλή τάση
πόλωσης, σε µια περιοχή περιορισµένη από ατοµικό φθόριο (atomic fluoritne limited)
στην υψηλή πόλωση. Η κρυσταλλογραφική κατάσταση είναι πιο εµφανής στην περιοχή
εγχάραξης περιορισµένη από ιόντα. Επίσης η απόδοση (yield) είναι της τάξης 103 και η
διαθέσιµη ενέργεια ανά αφαιρούµενο άτοµο πυριτίου (στα –20 volts τάση πόλωσης) είναι
20 meV, που σηµαίνει ότι τα ιόντα δεν εµπλέκονται στο σπάσιµο χηµικών δεσµών αλλά
απλά δρουν για να παρέχουν κάποια ενέργεια για να διεγείρουν τη θερµική προσρόφηση.
Επίσης σε χαµηλότερες θερµοκρασίες η εγχάραξη κατά µήκος των κρυσταλλογραφικών
αξόνων (πλευρικοποίηση) είναι πιο έντονη.
Όσο αναφορά την επίδραση του λόγου ασυµµετρίας (aspect ratio dependent
etching, ARDE) στην ανισοτροπική εγχάραξη µε SF6 και Ο2 τα φαινόµενα που θα
περιγραφούν παρατηρήθηκαν σε αντιδραστήρα Αlcatel – MET. Σε συνθήκες ισχύς 2200
W, ροής SF6 300 sccm, πίεσης 2.8 Pa και θερµοκρασίας υποστρώµατος –115οC και για
εγχάραξη ίση µε 5 λεπτά το προφίλ ήταν ανισοτροπικό. Η εγχάραξη στη συνέχεια για ένα
λεπτό στους 25 οC προκάλεσε ένα µεγάλο underetch που προστέθηκε στο ανισοτροπικό
προφίλ, ενώ ο πυθµένας της δοµής δεν εγχαράχτηκε καθόλου. Στους -115 οC αντίθετα
δεν υπήρχε underetch και τα προφίλ εγχαράσσονται παραπέρα ανισοτροπικά. Αυτό
οφείλεται στο γεγονός ότι, ενώ γενικά ο αριθµός των πλευρικών συγκρούσεων είναι
µεγάλος, σε χαµηλότερες θερµοκρασίες η προσκόλληση του φθορίου στα τοιχώµατα
λόγω αντιδράσεων µειώνεται εξαιτίας της ενισχυµένης προστασίας. Έτσι είναι δυνατό να
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φτάσει αρκετή ροή φθορίου στο πυθµένα και να αυξήσει το βάθος εγχάραξης. Τόσο το
φθόριο, όσο και το οξυγόνο και η ροή ιόντων παίζει σηµαντικό ρόλο στο στην ολική
ανάπτυξη του προφίλ (M.A. Blauw et al).
Η αύξηση του λόγου ασυµµετρίας µειώνει το ρυθµό εγχάραξης γιατί η µεταφορά
ριζών φθορίου εµποδίζεται από τις πλευρικές συγκρούσεις και αυτή είναι η βασική αιτία
για το ARDE φαινόµενο σε εγχάραξη αυλακιών µεγάλου βάθους.
Μια διαδικασία εγχάραξης που πραγµατοποιείται στην ιοντικά περιορισµένη
περιοχή, µε πλεονασµό αντιδρώντων (F και O) κατά µήκος του αυλακιού, θα δώσει ένα
ρυθµό εγχάραξης σχεδόν ανεξάρτητο από τη ροή φθορίου και έτσι το ARDE µπορεί να
κατασταλεί. ∆ηλαδή η περιοχή της εγχάραξης που είναι ανεξάρτητη από το λόγο
ασυµµετρίας συµπίπτει µε την εγχάραξη εξαρτώµενη από τον κρυσταλλογραφικό
προσανατολισµό (M.A. Blauw et al).
3.1.3 Εγχάραξη πυριτίου σε πλάσµα SF6/CHF3
Στο Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του Ε.ΚΕ.Φ.Ε. ‘∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ’ έχει
αναπτυχθεί µια τεχνική για την εγχάραξη βαθιών ανισοτροπικών δοµών µε τη χρήση SF6
και CHF3 (Α. Τserepi et al). Σε αντίθεση µε την κρυογενική εγχάραξη όπου η
ανισοτροπία επιτυγχάνεται µε την ελάττωση της χηµικής εγχάραξης σε χαµηλές
θερµοκρασίες, στην εγχάραξη µε SF6/CHF3 η ανισοτροπία επιτυγχάνεται µε
παθητικοποίηση των πλευρικών τοιχωµάτων µε ρίζες CF2 που προκύπτουν από τη
διάσπαση µέσα στο πλάσµα του CHF3 και εναποτίθενται στα τοιχώµατα δηµιουργώντας
ένα στρώµα που τα προστατεύει από την οριζόντια χηµική εγχάραξη. Η εγχάραξη
προκύπτει από άτοµα F που προέρχονται από τo SF6. Με την τεχνική αυτή και µε το
κατάλληλο µείγµα SF6/CHF3 είναι δυνατό να επιτευχθούν ανισοτροπικά προφίλ. Πρέπει
να σηµειωθεί ότι η χρήση της τεχνικής αυτής σε αντιδραστήρες υψηλής πυκνότητας
(ICP) έδωσε µεγαλύτερη συγκέντρωση ατόµων F και µικρότερη ριζών CF2 σε σχέση µε
έναν αντιδραστήρα RIE, µε αποτέλεσµα το βέλτιστο µείγµα αερίων για το κάθε
αντιδραστήρα να είναι διαφορετικό (E. Gogolides et al).
3.1.4 Αdvanced Silicon Etch Process (ASETM) – Bosch Process
Ο ρυθµός εγχάραξης του πυριτίου, η οµοιοµορφία κατά µήκος του δισκίου, η γωνία
του προφίλ, ο έλεγχος της κρίσιµης διάστασης (critical-dimension, CD), η πλευρική
τραχύτητα και η επιλεκτικότητα ως προς τη µάσκα είναι όλες παράµετροι που πρέπει να
βελτιστοποιηθούν ανάλογα µε την ΜΕΜS εφαρµογή που θέλουµε να υλοποιήσουµε.
Η διαδικασία Advanced Silicon Etch (ASE) (F. Larmer et al) µας δίνει τη
δυνατότητα να µεταβάλουµε ένα µεγάλο αριθµό παραµέτρων βελτιστοποίησης δίνοντάς
µας έτσι την ευελιξία να αντιµετωπίσουµε ένα µεγάλο εύρος απαιτήσεων της
βιοµηχανίας των MEMS. Αναπτύχθηκε από την Surface Technology Systems (STS) από
µια αρχική συνεργασία µε την Bosch και είναι γνωστή ως και Bosch Process ή και ως
Ηigh Aspect Ratio Si Etch (HARSE) διαδικασία. Η ΑSE διαδικασία αποτελείται από µία
ακολουθία από εναλλασσόµενους κύκλους εγχάραξης και προστασίας (pulsing). Τα
αέρια που εγχαράσσουν και εναποθέτουν είναι τα SF6 και C4F8 αντίστοιχα.
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Στο Ιnstitute of Technical Physics, του Πανεπιστηµίου του Κάνσας αναπτύχθηκε
επίσης µία τεχνική για εγχάραξη δοµών µε υψηλό λόγο ασυµµετρίας που είχε την
ονοµασία ‘τεχνική εγχάραξης σταµατήµατος αερίωv’, gas chopping etching technique
(GCET) (B. Volland et al). Αν και αρχικά ξεκίνησε για την εγχάραξη δοµών πολυµιδίου
µε τη χρήση CHF3 και CH4 στη συνέχεια µεταφέρθηκε για την εγχάραξη δοµών πυριτίου
µε εναλλασσόµενες ροές SF6 και C4F8, αλλά προφανώς αφού είχε κατοχυρωθεί το Bosch
Process. Η µέθοδος αυτή είναι αντίστοιχη µε την ASE διαδικασία (Βοsch Process) αλλά
επειδή µια παραλλαγή της είχε εφαρµοστεί παλιότερα για την εγχάραξη πολυµιδίου (oι
πρώτες δηµοσιεύσεις που αφορούσαν την εγχάραξη του πολυµιδίου εκδόθηκαν το 1990
και 1992) την ονόµασαν GCET. Η ουσία είναι όµως πως η πατέντα για την ανισοτροπική
εγχάραξη του πυριτίου, µε τη χρήση του SF6 για εγχάραξη και του C4F8 για προστασία,
ανήκει στην Bosch.
Στις συµβατικές τεχνικές εγχάραξης όλα τα αέρια εισάγονται στο πλάσµα σαν ένα
συνεχές µίγµα αερίων και η διαδικασία εναπόθεση του στρώµατος προστασίας, στη
συνέχεια η αφαίρεσή του από τον πυθµένα και τελικά η εγχάραξη του πυθµένα λαµβάνει
χώρα ταυτόχρονα. Αυτό µπορεί να οδηγήσει ορισµένες φορές σε ανεπαρκή εναπόθεση
στα τοιχώµατα και εξαιτίας του υψηλού ρυθµού εγχάραξης του πυριτίου στο SF6 και της
υψηλής επιλεκτικότητας της διαδικασίας εγχάραξης ως προς τα πολυµερή που έχουν
εναποτεθεί, η εγχάραξη να πραγµατοποιείται πολύ έντονα σε κάθε απροστάτευτο σηµείο
(micromasking). Έτσι σε υψηλές ροές του SF6 στο µίγµα αερίων υπάρχει ένας µεγάλος
αριθµός κοιλωµάτων, ενώ αντίθετα σε καθαρό SF6 τα τοιχώµατα είναι οµαλά επειδή
ακριβώς δεν υπάρχει το στρώµα πολυµερούς. Ο σχηµατισµός micromasking και ‘black
silicon’ στον πυθµένα ευνοείται επίσης από την ταυτόχρονη εισαγωγή του µίγµατος των
αερίων στο θάλαµο του πλάσµατος αν και υπάρχουν αναφορές για την εξάλειψη τέτοιων
φαινοµένων σε αυτά τα µίγµατα µε τη χρήση χαµηλής ισχύoς και χαµηλής τάσης
υποστρώµατος (K. Richter et al).
Οι λόγοι αυτοί οδήγησαν στην αντικατάσταση του µίγµατος των αερίων µε µια
τεχνικής εναλλαγής των αερίων Το όριο για το οποίο µια τέτοια τεχνική (Βοsch Process,
GCET) είναι αντίστοιχη µε µια διαδικασία συνεχούς ροής αερίων δίνεται από το χρόνο
παραµονής των αερίων της διαδικασίας στο θάλαµο πλάσµατος (B. Volland et al). Αν ο
χρόνος παραµονής του κάθε αερίου γίνει µεγαλύτερος από τη διάρκεια του καθενός
διαδικαστικού βήµατος τότε το αέριο της προηγούµενης διαδικασίας βρίσκεται στο
θάλαµο κατά τη διάρκεια του επόµενου κύκλου.
Ο χρόνος παραµονής υπολογίζεται χρησιµοποιώντας την εξίσωση:
V
τ=
S
όπου V είναι ο όγκος του θαλάµου και S η ταχύτητα άντλησης του θαλάµου, η
οποία υπολογίζεται χρησιµοποιώντας την εξίσωση:
Q
S=
p
όπου p είναι η πίεση του θαλάµου και Q είναι ο ρυθµός ροής του αερίου. Οι τιµές p
και Q είναι βέβαια σταθερές τιµές. Για τις τυπικές πιέσεις και τους ρυθµούς ροής των
αερίων οι χρόνοι παραµονής για τα διάφορα αέρια είναι από µερικά δέκατα του
δευτερολέπτου µέχρι και αρκετά δευτερόλεπτα. Για παράδειγµα στο δικό µας
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αντιδραστήρα ο χρόνος παραµονής του SF6 (µε ροή 172 sccm και πίεση 5 Pa) είναι
περίπου 0.56 sec.
Με την εναλλαγή των αερίων η µερική πίεση p του προηγουµένου αερίου
µειώνεται εκθετικά σύµφωνα µε τη σχέση:
t
p (t ) = p o exp(− ) ,

τ

όπου po είναι αρχική µερική πίεση (δηλαδή η µερική πίεση του αερίου πριν
ακριβώς το αέριο κλείσει). Έπειτα από το χρόνο παραµονής τ η µερική πίεση έχει πέσει
περίπου στο ένα τρίτο της αρχικής πίεσης. Για να µπορούµε να διαχωρίζουµε το βήµα
εγχάραξης από το βήµα εναπόθεσης απαιτείται να διατηρούµε τη διάρκεια του κάθε
βήµατος πέντε φορές τουλάχιστον µεγαλύτερη από το χρόνο παραµονής του κάθε αερίου
(B. Volland et al).
Η µέγιστη συχνότητα εναλλαγής των δύο αερίων εξαρτάται επίσης και από τον
εξοπλισµό που χρησιµοποιείται για την διαδικασία. Οι ελεγκτές ροή του αερίου (mass
flow controllers) που χρησιµοποιούνται για να κόβουν τα αέρια πρέπει να φτάνουν στην
απαιτούµενη ροή µέσα σε ένα χρόνο πολύ µικρότερο από το χρόνο του κάθε βήµατος.
Επίσης αν χρησιµοποιείται ένας αυτόµατος ελεγκτής πίεσης (ΑPC), µετά την εναλλαγή
των αερίων, πρέπει να επιστρέφει αρκετά γρήγορα στην απαιτούµενη πίεση.
Η συνεχής αλλαγή µεταξύ κύκλων εναπόθεσης και εγχάραξης παράγει
ανισοτροπικά εγχαραγµένα προφίλ, παρόλα αυτά, η επιφάνεια αυτών των προφίλ είναι
κυµατιστή. Κάθε κύµα αντιπροσωπεύει έναν κύκλο εναπόθεσης και εγχάραξης.
Αυξάνοντας τη συχνότητα εναλλαγής το µέγεθος αυτών των κυµάτων µειώνεται σε µια
κλίµακα των 10nm. Για τις περισσότερες εφαρµογές των MEMS όπου τα αυλάκια έχουν
βάθος από µερικές δεκάδες µέχρι εκατοντάδες µικρόµετρα το µέγεθος των κυµάτων
µπορεί να αγνοηθεί ή είναι ακόµα µέσα σε αποδεκτά όρια. Για την κατασκευή όµως
διατάξεων όπου είναι απαραίτητο τα τοιχώµατα να είναι οµαλά, όπως συµβαίνει στις
οπτικές διατάξεις, η κυµατιστή πλευρική επιφάνεια είναι ένας περιοριστικός παράγοντας
για την εφαρµογή της τεχνικής (Bosch Process, GCET) (B. Volland et al).
Κυµατισµοί
(ripples) του
προφίλ

Αντιστοιχεί σε έναν κύκλο
εγχάραξης-εναπόθεσης

Εικόνα 3.1 – Κυµατισµοί του προφίλ
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Kατά τη διάρκεια του κύκλου προστασίας ένα στρώµα πολυµερούς από
φθοράνθρακα (CxFy)n εναποτίθεται σε όλες τις επιφάνειες και τα αυλάκια του δισκίου.
Στη διάρκεια της εναπόθεσης το αέριο (στην προκειµένη περίπτωση C4F8) διαχωρίζεται
από το πλάσµα. Αντιδράσεις πολυµερισµού λαµβάνουν χώρα και ένα προστατευτικό
στρώµα από πολυµερές φθοράνθρακα n[CF2] εναποτίθεται στα πλευρικά τοιχώµατα,
στον πυθµένα των δοµών και πάνω στη µάσκα.
Κατά τη διάρκεια κάθε κύκλου εγχάραξης το πολυµερές αφαιρείται από τον
πυθµένα των δοµών που εγχαράσσονται µε τη βοήθεια ιοντικής ενέργειας. Το αέριο
εγχάραξης (SF6) διαχωρίζεται από το πλάσµα, απελευθερώνοντας µεγάλες ποσότητες
σωµατιδίων εγχάραξης που αποµακρύνουν το προστατευτικό στρώµα µε τη βοήθεια
ιοντικού βοµβαρδισµού. Το υπόλοιπο του κύκλου εγχάραξης είναι µία σύντοµη
ισοτροπική εγχάραξη του εκτεθειµένου πυριτίου. H εγχάραξη στην κάθετη διεύθυνση
είναι πολύ πιο γρήγορη από την οριζόντια µε αποτέλεσµα να είναι δυνατό να
επιτευχθούν πολύ ανισοτροπικά προφίλ.
Παρακάτω φαίνονται οι χηµικές αντιδράσεις που πραγµατοποιούνται στον κύκλο
της εγχάραξης και εναπόθεσης (K. Richter et al).
1) ∆ιάσπαση του σχετικά αδρανή µορίου SF6 σε ρίζες ατοµικού φθορίου:
SF6 + e − → S x Fy+ + S x Fy* + F * + e −
2) Αφαίρεση του στρώµατος εναπόθεσης:
n[CF2 (film) ] + ( F + + W(ion) ) → CFx (adsorbed)
→ CFx (gas)

3) Οι ιοντικά υποβοηθούµενες ρίζες φθορίου εγχαράσσουν το πυρίτιο:
Si + F → Si − nF + W( ion ) → SiFx (adsorbed)
→ SiFx (gas)
4) Εναπόθεση ενός στρώµατος προστασίας (CxFy) στα τοιχώµατα και στη βάση της
δοµής:

C 4 F8 + e − → CFx+ + CFx* + F * + e −
CFx* → nCF2 (fluorocarbon polymer)
Ο ρυθµός εγχάραξης αυξάνει καθώς ο ενεργός κύκλος της εγχάραξης αυξάνει
εξαιτίας της µεγαλύτερης διάρκειας εγχάραξης µε το SF6. Αντίστοιχα ο ρυθµός
εγχάραξης µειώνεται καθώς η διάρκεια του ενεργού κύκλου του C4F8 αυξάνεται εξαιτίας
µιας πιο παχιάς εναπόθεση στρωµάτων, που είναι σαν τεφλόν, στο πυρίτιο. Αν και έχει
αναφερθεί ότι η ανάπτυξη του φθοριωµένου στρώµατος υπόκειται σε περιορισµούς
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πιστεύεται ότι στην παρουσία ιοντικού βοµβαρδισµού το πάχος του είναι ανάλογο µε το
χρόνο εναπόθεσης. Κατά τη διάρκεια της εναπόθεσης ο ρυθµός εγχάραξης έχει µόνο µία
αµυδρή εξάρτηση από τη ροή του C4F8 και από την εφαρµοζόµενη ισχύ του ηλεκτροδίου
(A.M. Hynes et al).
Η µείωση του χρόνου του κύκλου εναπόθεσης αυξάνει το ρυθµό εγχάραξης γιατί
µειώνεται η ποσότητα του στρώµατος που εναποτίθεται στη βάση των δοµών που
εγχαράσσονται. Έτσι το πυρίτιο εγχαράσσεται για ένα µεγαλύτερο µέρος του κύκλου
εγχάραξης και ο ολικός ρυθµός εγχάραξης αυξάνεται. Μικρές αλλαγές στον κύκλο
εναπόθεσης προκαλούν µεγάλες αλλαγές στο ρυθµό εγχάραξης. Επειδή γενικά η αύξηση
του ρυθµού εγχάραξης αυξάνει την επιλεκτικότητα η µείωση του κύκλου εναπόθεσης
µπορεί να οδηγήσει στο ίδιο αποτέλεσµα. Εντούτοις η µείωση του κύκλου εναπόθεσης
δεν είναι πάντα δυνατή εξαιτίας των αλλαγών που προκαλεί στο undercut της µάσκας,
στην πλευρική τραχύτητα ή στη γωνία του προφίλ και σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να
µεταβληθούν άλλες παράµετροι για να αυξηθεί ο ρυθµός εγχάραξης (A.M. Hynes et al).
Η αύξηση της πίεσης αυξάνει το σχηµατισµό του ατοµικού φθορίου και άλλων
ριζών σε σχέση µε αυτών των ιόντων και έτσι ενισχύει τα ισοτροπικά προφίλ. Επίσης
µειώνει την µέγιστη ιοντική ενέργεια, το πλάτος του φράχτη δυναµικού και την πτώση
τάσης κατά µήκος του. Η εφαρµοσµένη ισχύς του ηλεκτροδίου αυξάνει την αυτοπόλωση
και την κατευθυντικότητα των ιόντων και έτσι εγχαράσσει ανισοτροπικά. Η ενέργεια του
ιοντικού βοµβαρδισµού τυπικά αυξάνει και το ρυθµό εγχάραξης του φωτοευαίσθητου
πολυµερούς σε σχέση µε το πυρίτιο (A.M. Hynes et al).
Ο ολικός ρυθµός εγχάραξης είναι ένας συνδυασµός του ρυθµού µε τον οποίο το
στρώµα εναπόθεσης αφαιρείται από τις δοµές στην αρχή του κάθε βήµατος και του
ρυθµού µε τον οποίο το πυρίτιο εγχαράσσεται στη συνέχεια. Αυξάνοντας την ισχύ της
πηγής αυξάνεται ο ολικός ρυθµός εγχάραξης, παρόλα αυτά ο βαθµός ελέγχου εξαρτάται
από το συγκεκριµένο process window (A.M. Hynes et al). Για παράδειγµα σε µια
διαδικασία µε ένα µεγάλο λόγο κύκλου εγχάραξης / εναπόθεσης η ισχύς µπορεί να πάρει
πάρει αρκετά µεγάλες τιµές. Υπάρχει όµως ένα όριο στην αύξηση της ισχύς της πηγής
καθώς προκαλεί και την αύξηση του ρυθµού εγχάραξης της µάσκας. Καθώς ο ρυθµός
εγχάραξης της µάσκας εξαρτάται περισσότερο από της ισχύ της πηγής, η αύξηση της
ισχύς γενικά οδηγεί σε µια µείωση της επιλεκτικότητας της διαδικασίας. Ο έλεγχος του
προφίλ είναι ένας άλλος παράγοντας που περιορίζει το εύρος στο οποίο η ισχύς της
πηγής µπορεί να µεταβληθεί. Η µείωση της ισχύς µε σκοπό να βελτιώσει την
επιλεκτικότητα µπορεί να οδηγήσει σε θετικά προφίλ (τα αυλάκια πιο στενά στη βάση)
ενώ αυξάνοντας την ισχύ µπορεί να οδηγήσει σε προφίλ τόξου.
3.1.5 Μηχανισµός δηµιουργίας πλευρικής τραχύτητας
Στην κανονική HARSE διαδικασία η βασική αιτία των κυµατώσεων στο προφίλ
(πλευρική τραχύτητα) οφείλεται στον ιοντικό βοµβαρδισµό που κατευθύνεται κάθετα
προς την επιφάνεια του δισκίου, µε την προϋπόθεση πως οι παράµετροι της εγχάραξης
έχουν ρυθµιστεί έτσι ώστε να προκύπτουν αυλάκια µε µεγάλο λόγο ασυµµετρίας. Αυτό
συµβαίνει γιατί στην αρχή της διαδικασίας τα αυλάκια εκτίθενται σε έναν πολύ
ενεργητικό ιοντικό βοµβαρδισµό. Το στρώµα εναπόθεσης αφαιρείται πολύ γρήγορα από
τη βάση των αυλακιών και η χηµική (θερµική) εγχάραξη λαµβάνει χώρα ταχύτατα.
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Επιπλέον ο ιοντικός βοµβαρδισµός δηµιουργεί ενεργά κέντρα, διευκολύνοντας την
προσρόφηση ριζών φθορίου στην επιφάνεια του πυριτίου και επιπλέον ενισχύει την
απορρόφηση των πτητικών προϊόντων εγχάραξης (π.χ. SiFX) που προκύπτουν από την
εγχαραγµένη επιφάνεια λόγο ιονοβολής. Όλα αυτά τα φυσικά και τα χηµικά
αποτελέσµατα αυξάνουν την αποτελεσµατικότητα της χηµικής (θερµικής) εγχάραξης
στην κορυφή των αυλακιών που οδηγεί στο σχηµατισµό κυµατιστών τοιχωµάτων. Η
περιοδικότητα των κυµάτων είναι φανερό ότι οφείλεται στην κυκλική φύση της HARSE
διαδικασίας και το κάθε κύµα αντιστοιχεί στην ουσία σε έναν κύκλο εναπόθεσης /
εγχάραξης.
Καθώς το βάθος εγχάραξης αυξάνει η µεταφορά των ενεργών σωµατιδίων
εγχάραξης στο βάθος των αυλακιών και η αποµάκρυνση των προϊόντων της εγχάραξης
έξω από τα αυλάκια γίνεται πιο δύσκολη. Έτσι η αποτελεσµατικότητα του ιοντικού
βοµβαρδισµού ελαττώνεται και το πλάτος των κυµατισµών του προφίλ τείνει να
µειώνεται (M. Chabloz et al).
3.1.6 Parameter Ramping
Ένα άλλο πρόβληµα που προκύπτει κατά την εγχάραξη δοµών µεγάλου λόγου
ασυµµετρίας είναι ότι οι αρχικές συνθήκες εγχάραξης / εναπόθεσης να µην αποδίδουν
αφού η δοµή έχει εγχαραχτεί για κάποιο χρόνο. Για παράδειγµα ενώ το βάθος αυξάνεται
υπάρχει µια µείωση του µέσου ρυθµού εγχάραξης για σταθερές συνθήκες. Αυτό οδηγεί
τελικά στη µείωση του ρυθµού εγχάραξης σε ένα βαθµό που η ισορροπία εγχάραξηςεναπόθεσης είναι τέτοια που η εγχάραξη σταµατά και η δοµή κλείνει. Αν προσπαθήσει
κανείς να αντιµετωπίσει το πρόβληµα αυτό ξεκινώντας µε έναν υψηλότερο λόγο
εγχάραξης / εναπόθεσης, για να αντισταθµίσει το µειωµένο ρυθµό εγχάραξης που
εµφανίζεται στη συνέχεια, µπορεί να οδηγηθεί σε απαράδεκτα αποτελέσµατα στην αρχή
της εγχάραξης, για παράδειγµα µεγάλο undercut της µάσκας ή υπερβολική πλευρική
τραχύτητα ενώ σε άλλες περιπτώσεις το προφίλ της δοµής µπορεί να ανοίγει ή να κλείνει
(bowing).
Για να πετύχει κανείς ικανοποιητικά αποτελέσµατα τόσο σε χαµηλούς όσο και σε
υψηλούς λόγους ασυµµετρίας, για παράδειγµα στην αρχή και στο τέλος της διαδικασίας,
πρέπει να αναπτυχθεί το λεγόµενο parameter ramping (A.M. Hynes et al). Αυτό
επιτρέπει, µέσα σε µία ορισµένη χρονική περίοδο, την αυτόµατη µεταβολή ορισµένων
διαδικαστικών συνθηκών, από µια αρχική συνταγή σε µια τελική. Για παράδειγµα µια
µεγάλη ισχύς υποστρώµατος χρειάζεται µαζί µε µειωµένη πίεση για να βελτιωθεί η
µεταφορά των σωµατιδίων στο πυθµένα ενός αυλακιού και για να αυξηθεί η
κατευθυντικότητα. Παρόλα αυτά µειώνοντας την πίεση της διαδικασίας αυξάνει ο
ρυθµός βοµβαρδισµός της µάσκας και έτσι µειώνεται η επιλεκτικότητα της εγχάραξης.
Έτσι για µεγάλα βάθη το πάχος της µάσκας µπορεί να µην είναι αρκετό. Αυξάνοντας την
ισχύ του υποστρώµατος ο ρυθµός εγχάραξης αυξάνεται αφαιρώντας το προστατευτικό
στρώµα από βάση του αυλακιού. Βοηθάει επίσης στο να διατηρήσει τον έλεγχο του
προφίλ αλλά από την άλλη πλευρά αυξάνει και το βοµβαρδισµό της µάσκας.
Η αλλαγή της πίεσης από χαµηλή τιµή σε υψηλή µειώνει το βοµβαρδισµό της
µάσκας στο αρχικό στάδιο της διαδικασίας µε κόστος το ρυθµό εγχάραξης. Παρόλα αυτά
αργότερα στη διαδικασία η αυξηµένη ισχύς συντηρεί τη µεταφορά των σωµατιδίων στα
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αυλάκια. Αυτό βοηθάει στο να διατηρηθεί ένα καλός µέσος ρυθµός εγχάραξης και ένα
ποιοτικό προφίλ. Έτσι ένας ρυθµός αλλαγής (ramp rate) µπορεί να επιλεγεί για κάθε
παράµετρο ώστε να προκύψουν βέλτιστα αποτελέσµατα τόσο σε υψηλούς όσο και σε
χαµηλούς λόγους ασυµµετρίας. Τα οπτικά MEMS είναι ένα τυπικό παράδειγµα δοµών
που απαιτούν την τεχνική parameter ramping, για την επίτευξη µεγάλης ακρίβειας
κρίσιµων διαστάσεων (CD) και εξαιρετικά οµαλών επιφανειών.
3.1.7 Πολλών βηµάτων ΑSE (ή HARSE) τεχνική
Ένα παράδειγµα του parameter ramping µε την ASETM τεχνική έρχεται από µια
οµάδα ερευνητών που εφάρµοσε µία διαδικασία τριών βηµάτων δίνοντάς τους τη
δυνατότητα να δηµιουργήσουν δοµές µε µεγάλο λόγο ασυµµετρίας πετυχαίνοντας
ταυτόχρονα πολύ οµαλές επιφάνειες (M. Chabloz et al).
Tα πειράµατά πραγµατοποιήθηκαν µέσα σε αντιδραστήρα ICP κατά τη διάρκεια
των οποίων οι παράµετροί τους ρυθµίστηκαν για ένα λόγο ασυµµετρίας ίσο µε 20 (για
αυλάκια πλάτους 2 µm). Οι βασικοί παράγοντες που µεταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια
των τριών βηµάτων της διαδικασίας HARSE ήταν η ισχύς, η πίεση, ο χρόνος των κύκλων
εναπόθεσης και εγχάραξης και η ροή των αερίων.
Το αποτέλεσµα ήταν ότι ενώ στην κανονική HARSE διαδικασία τα προφίλ
παρουσιάζονταν µε κυµατισµούς στην κορυφή των αυλακιών, µε τη HARSE διαδικασία
τριών βηµάτων δεν παρατηρούνται οι κυµατισµοί αυτοί και τα προφίλ είναι κάθετα. Στη
συνέχεια περιγράφεται ο µηχανισµός δηµιουργίας πλευρικής τραχύτητας.
Επίσης µε την εφαρµογή µιας τεχνικής πέντε βηµάτων µπόρεσαν να φτιάξουν
αυλάκια µε λόγο ασυµµετρίας µέχρι 40 και µε πλευρική τραχύτητα µικρότερη από 8 nm
rms κατά µήκος όλου του βάθους εγχάραξης. Σε σύγκριση µε την κανονική ASE
διαδικασία η πλευρική τραχύτητα βελτιώθηκε κατά ένα παράγοντα 4. Επιπλέον µπορεί
να σηµειωθεί πως η πλευρική τραχύτητα οφείλεται κυρίως στην ενέργεια ιοντικού
βοµβαρδισµού και στο πάχος του στρώµατος εναπόθεσης (M. Chabloz et al).
3.1.8 Bελτίωση πλευρικής τραχύτητας µε τη χρήση ευγενών αερίων στο βήµα εγχάραξης
Μια άλλη ερευνητική οµάδα (B. Volland et al) για να αντιµετωπίσει το πρόβληµα
κατασκευής πολύ οµαλών προφίλ, χωρίς κυµατισµούς, ελαχιστοποίησε το ισοτροπικό
βήµα του SF6 σε σχέση µε το ανισοτροπικό βήµα. Αυτό έγινε µε την προσθήκη ενός
ευγενούς αερίου (Ar) στο πλάσµα του SF6 µε αποτέλεσµα οι ιοντικά βοηθούµενες
χηµικές αντιδράσεις στο πυθµένα των δοµών να αυξάνονται και να προκύπτουν κάθετα
προφίλ. Αυτό εξηγείται αν λάβει κανείς υπόψη ότι η θερµική εγχάραξη είναι υπεύθυνη
για την ισοτροπική εγχάραξη και οφείλεται στις ελεύθερες ρίζες (ουδέτερα) που
υπάρχουν στο πλάσµα, ενώ η ανισοτροπική εγχάραξη οφείλεται στα ιόντα. Με την
προσθήκη του ευγενούς αερίου αυξάνεται η ροή των ιόντων και συνεπώς ευνοείται η
ανισοτροπική εγχάραξη.
Η ερευνητική οµάδα κατέφερε να πετύχει προφίλ χωρίς κυµατισµούς µε ένα
µίγµα αερίων Ar (7 sccm) και SF6 (1 sccm), σε πίεση 25 mTorr και ισχύ πηγής 53 W µε
κύκλο εγχάραξης διάρκειας 2 λεπτών, ενώ στον κύκλο εναπόθεσης το SF6
αντικαταστήθηκε από CHF3 (εµείς χρησιµοποιούµε C4F8). Η βελτιωµένη ποιότητα όµως
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του προφίλ αντισταθµίζεται από το γεγονός ότι η µέθοδος αυτή έχει µειωµένο ρυθµό
εγχάραξης και την ελαττωµένη επιλεκτικότητα ως προς την µάσκα (B. Volland et al).
3.1.9 Εγχάραξη σε στρώµατα θαµµένου οξειδίου
Σην κατασκευή συσκευών MEMS µία συνήθης απαίτηση είναι η εγχάραξη µέσα
από ένα στρώµα πυριτίου σε ένα υποκείµενο στρώµα οξειδίου του πυριτίου. Αυτό το
στρώµα µπορεί να βρίσκεται µέχρι και 50 µm κάτω από την επιφάνεια. Σε υψηλές
πυκνότητες πλάσµατος η εγχάραξη τείνει να έχει έναν υψηλό ρυθµό στη διεπιφάνεια
πυριτίου / οξείδιου, µε αποτέλεσµα να εµφανίζονται εγκοπές στις άκρες της διεπιφάνειας,
ένα φαινόµενο που είναι γνωστό σαν notching. Αυτό το φαινόµενο οφείλεται στην
αύξηση του φορτίου στην επιφάνεια του θαµµένου οξειδίου που αποµακρύνει τα
επιπλέον εισερχόµενα ιόντα, τα οποία στη συνέχεια καταλήγουν στα τοιχώµατα (S.A.
McAuley et al).
Παλιότερα η λύση σε αυτό το πρόβληµα ήταν να σταµατήσει η εγχάραξη ακριβώς
πριν συνεχίσει στο στρώµα οξειδίου. Κατόπιν οι παράµετροι εγχάραξης προσαρµόζονταν
για να µειωθεί η συσσώρευση φορτίου στο στρώµα του οξειδίου, αλλά µε αποτέλεσµα
ένα µικρότερο ρυθµό εγχάραξης σε σχέση µε το αρχικό στάδιο. Η µεγαλύτερη δυσκολία
σε αυτήν την προσέγγιση δύο βηµάτων ήταν το πότε ακριβώς να σταµατήσει το πρώτο
βήµα. Επιπλέον το δεύτερο βήµα είχε ένα περιορισµό στο βάθος εγχάραξης. Αν
ξεκινούσε πολύ νωρίς τα αυλάκια θα έκλειναν πριν φτάσουν στο θαµµένο οξείδιο ενώ αν
ξεκινούσε πολύ αργά το notcing θα µπορούσε να έχει ήδη εµφανιστεί σε ορισµένα µέρη
του wafer. Έτσι αυτό απαιτούσε την εφαρµογή κάποιου είδους ανίχνευσης του τελικού
σηµείου πριν το οξείδιο. Μία άλλη δυσκολία µε αυτήν την προσέγγιση εµφανίζεται όταν
πρόκειται να εγχαραχτουν αυλάκια µεταβλητού πλάτους. Τα πλατιά αυλάκια φτάνουν
στο στρώµα του οξειδίου πριν από τα πιο στενά αυλάκια και έτσι ένα µεγαλύτερος
χρόνος υπερεγχάραξης µπορεί να οδηγήσει σε ένα µεγαλύτερο notching στα µεγαλύτερα
αυλάκια. Για να αντιµετωπιστεί αυτό το πρόβληµα στην πηγή του έπρεπε να γίνουν
µετατροπές στη συσκευή , έτσι ώστε να µειωθεί το φαινόµενο της αύξησης του φορτίου.
Στην τυπική συχνότητα λειτουργίας των 13,56 ΜΗz τα ιόντα δεν µπορούν να
ανταποκριθούν στο δυναµικό και έτσι επιταχύνονται από το χρονικό µέσο όρο του
δυναµικού. Αυτό είναι της τάξης του µισού της τάσης από κορυφή σε κορυφή (peak-topeak voltage). Σε χαµηλές συχνότητες τα ιόντα ανταποκρίνονται στο δυναµικό σε
µεγαλύτερο βαθµό, µε αποτέλεσµα µία πλατύτερη συνάρτηση κατανοµής ενέργειας.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα ένα µεγαλύτερο αριθµό ιόντων χαµηλής ενέργειας σε σχέση
µε την περίπτωση υψηλής συχνότητας. Επειδή τα ιόντα χαµηλής ενέργειας έχουν χαµηλή
κατευθυντικότητα είναι ικανά να ουδετεροποιούν το αρνητικό φορτίο που δηµιουργείται
στην κορυφή των αυλακιών. Αυτό επιτρέπει τα ηλεκτρόνια να φτάνουν στο πυθµένα των
δοµών και να ουδετεροποιούν το θετικό φορτίο στη βάση. Έτσι το notching µειώνεται σε
χαµηλότερες συχνότητες (380 Hz), για ένα µεγάλο εύρος δοµών και για αυξηµένο overetch. Παλιότερα το πλάτος της εγκοπής (notch) σε κάθε άκρη θα ήταν 300nm µε την endpoint µέθοδο ανίχνευσης ενώ µε τη νέα αυτή προσέγγιση το πλάτος του notch έχει
µειωθεί στα 150 nm χωρίς end-point detection (S.A. McAuley et al).
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3.2 Μελέτη του Βοsch Process – Πειραµατικά αποτελέσµατα
Η πειραµατική µελέτη του Bosch Pattend ξεκίνησε εφαρµόζοντας την κλασσική
Bosch Pattend συνταγή σε δοµές µε µάσκα οξειδιου και πυρίτιο από κάτω.
Μάσκα Οξειδίου
Πυρίτιο

Σχήµα 5.2 Αρχικό ∆είγµα

Ο σκοπός των πειραµάτων ήταν να µελετήσουµε την επίδραση που είχαν οι
συνθήκες του πλάσµατος στο προφίλ των δοµών στο πλαίσιο της προσπάθειας
βελτιστοποίησης των δοµών αυτών. Οι παράµετροι που µελετήσαµε ήταν η ροή του SF6,
η ισχύς και η ροή του C4F8. Οι αρχικές πειραµατικές συνθήκες ήταν αυτές του
κλασσικού Bosch Process και φαίνονται παρακάτω. Ο χρόνoς εγχάραξης επιλέχτηκε να
είναι 3 min.

Πίνακας 3.1 – Συνθήκες του Bosch Process
3 min (Eναλλαγή SF6/C4F8: Εγχάραξη 7 sec (α),
Χρόνος εγχάραξης:
Εναπόθεση: 3 sec (β))
SF6 – 172 sccm
Aέριο εγχάραξης – Ροή:
Aέριο εναπόθεσης – Ροή: C4F8 – 106 sccm
1800 Watt
Ισχύς:
-55 Volts
Tάση Υποστρώµατος:
5.25 Pa
Πίεση:
15οC
Θερµοκρασία
ηλεκτροδίου:
Το αποτέλεσµα της εγχάραξης που πήραµε φαίνεται µε τη χρήση του SEM στην επόµενη
σελίδα.
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Mάσκα
οξειδίου

Πλάτος
του
undercut

Συνολικό ύψος

Πλάτος
γραµµής

΄Υψος του
undercut

Εικόνα 3.3 – Ανισοτροπική εγχάραξη στις συνθήκες του Βοsch Process

Τα µεγέθη που µας ενδιαφέρουν να µετρήσουµε είναι το ύψος του undercut, το πλάτος
του undercut, το συνολικό ύψος και ο ρυθµός εγχάραξης και φαίνονται παρακάτω. Να
σηµειωθεί ότι οι µετρήσεις αυτές αφορούν το την πρώτη κυµάτωση κάτω από την
µάσκα:

Πίνακας 3.2
Αποτελέσµατα του Bosch Process
5 µm
Πλάτος γραµµής:
1131,64 nm
Ύψος undercut:
Πλάτος undercut: 850 nm
7,6 µm
Συνολικό ύψος:
Ρυθµός εγχάραξης: 2,5 µm / min.
H κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο θάλαµος επηρεάζει πολύ τα αποτελέσµατα
της εγχάραξης. Στο πρώτο αυτό πείραµα ο θάλαµος δεν ήταν στην καλύτερη κατάσταση
µε αποτέλεσµα ο ρυθµός εγχάραξης που υπολογίστηκε να είναι µικρότερος από αυτούς
που υπολογίστηκαν στα επόµενα δύο πειράµατα.
Στην προσπάθεια µας να βελτιστοποιήσουµε το Bosch Process συνεχίσαµε µειώνοντας
τη ροή του SF6 και κρατώντας τις υπόλοιπες συνθήκες σταθερές:

Πίνακας 3.3
Τροποποιηµένο Bosch Process µε µειωµένη ροή SF6 και αντίστοιχα αποτελέσµατα
Πειραµατικές συνθήκες:
4 min (Eναλλαγή SF6/C4F8: Εγχάραξη 7 sec (α),
Χρόνος εγχάραξης:
Εναπόθεση: 3 sec (β))
SF6 – 102 sccm
Aέριο εγχάραξης – Ροή:
C4F8 – 106 sccm
Aέριο εναπόθεσης – Ροή:
1800 Watt
Ισχύς:
-55 Volts
Tάση Υποστρώµατος:
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Πίεση:
Θερµοκρασία ηλεκτροδίου:
Αποτελέσµατα:

Πλάτος γραµµής:
Ύψος undercut:
Πλάτος undercut:
Συνολικό ύψος:
Ρυθµός εγχάραξης:

5.25 Pa
15οC

5 µm
365,588 nm
650 nm
12,8 µm
3,2 µm / min

Παρατηρούµε πως η µείωση της ροής του SF6 βελτίωση τις δοµές καθώς µείωσε
τόσο το ύψος όσο και το πλάτος του undercutting. Ο ρυθµός εγχάραξης παρέµεινε µέσα
σε επιθυµητά όρια και ήταν µεγαλύτερος από το πρώτο πείραµα, γεγονός που
αντικατοπτρίζει την καλύτερη κατάσταση του θαλάµου και το πόσο µπορεί να επηρεάσει
τα αποτελέσµατα της εγχάραξης.
Στο επόµενο πείραµα κρατώντας τις υπόλοιπες συνθήκες σταθερές σε σχέση µε το
αρχικό Bosch Process µειώσαµε την ισχύ:

Πίνακας 3.4
Τροποποιηµένο Bosch Process µε µειωµένη ισχύ και αντίστοιχα αποτελέσµατα
Πειραµατικές συνθήκες:
4 min (Eναλλαγή SF6/C4F8: Εγχάραξη 7 sec (α),
Χρόνος εγχάραξης:
Εναπόθεση: 3 sec (β))
SF6 – 172 sccm
Aέριο εγχάραξης – Ροή:
C4F8 – 106 sccm
Aέριο εναπόθεσης – Ροή:
1400 Watt
Ισχύς:
-55 Volts
Tάση Υποστρώµατος:
5.25 mTorr
Πίεση:
15οC
Θερµοκρασία ηλεκτροδίου:
Αποτελέσµατα:
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Πλάτος γραµµής:
Ύψος undercut:
Πλάτος undercut:
Συνολικό ύψος:
Ρυθµός εγχάραξης:

5 µm
1210 nm
686,12 nm
13,08 µm
2,8 µm / min

Η µείωση της ισχύoς αύξησε το ύψος του undercutting αλλά βελτίωσε το πλευρικό
προφίλ µε αποτέλεσµα να φαίνεται πιο οµαλό. Επίσης η µείωση της ισχύς µειώνει εν
γένει και το ρυθµό εγχάραξης. Στη περίπτωση µας αυτό δε φαίνεται καθαρά και δίνεται η
εντύπωση ότι το πείραµα µε τη µειωµένη ισχύ δίνει µεγαλύτερο ρυθµό εγχάραξης από το
πρώτο πείραµα, αλλά αυτό οφείλεται καθαρά σε φαινόµενα εναπόθεσης από τα
τοιχώµατα του αντιδραστήρα καθώς το πρώτο πείραµα έγινε σε σχετικά ακάθαρτο
θάλαµο.
Στα πειράµατα που ακολούθησαν η κατάσταση του θαλάµου δεν ήταν καλή µε
αποτέλεσµα υλικό από τα τοιχώµατα να εναποτίθεται πάνω στην επιφάνεια των
δειγµάτων δηµιουργώντας micromasking φαινόµενα και έτσι οι προκύπτουσες επιφάνειες
ήταν πολύ τραχιές και εµφάνιζαν αυτό που ονοµάζουµε ‘γρασίδι’.
Επίσης µια άλλη αιτία που την περίοδο που έγιναν αυτά τα πειράµατα ενίσχυε το
micromasking φαινόµενο ήταν η ιονοβολή από τις περιοχές αλουµινίου µέσα στον
αντιδραστήρα που κάποτε είχαν ανοδιωθεί και που πια η ανοδίοση είχε φύγει.
Για να οµαλοποιήσουµε την επιφάνεια εφαρµόσαµε ένα επιπλέον βήµα εγχάραξης
3 sec µε καθαρό SF6 πριν την εφαρµογή της συνταγής του Bosch Process µε αποτέλεσµα
το ‘γρασίδι’ από τις επιφάνειες σχεδόν να εξαφανιστεί. Επίσης εφαρµόσαµε πρώτα το
βήµα εναπόθεσης και µετά το βήµα εγχάραξης για να µειωθεί το πρώτο undercut.
Η επανάληψη όµως των αρχικών πειραµάτων στις νέες συνθήκες και µε το επιπλέον
αρχικό βήµα των 3 sec δεν έδωσε τα αρχικά αποτελέσµατα, γεγονός που πρέπει να
οφειλόταν στην εναπόθεση πολυµερών στα τοιχώµατα του αντιδραστήρα. Έτσι ο ρυθµός
εγχάραξης µειώθηκε περίπου στο ένα τρίτο των αρχικών πειραµάτων µε αποτέλεσµα να
προκύψουν δοµές µε µικρότερο ύψος και µεγαλύτερη επιφανειακή τραχύτητα. Σαν
αποτέλεσµα του µειωµένου ρυθµού εγχάραξης το undercut είναι πολύ µικρότερο σε
σχέση των αρχικών πειραµάτων.
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Το τελευταίο πείραµα που πραγµατοποιήσαµε ήταν η µελέτη της επίδρασης της
µείωσης της ροής του C4F8 στο προφίλ των δοµών. Το πείραµα αυτό πραγµατοποιήθηκε
µε το επιπλέον βήµα 3 sec του καθαρού SF6 και µε το βήµα της εγχάραξης να ακολουθεί
το βήµα της εναπόθεσης.

Πίνακας 3.5
Τροποποιηµένο Bosch Process µε µειωµένη ροή C4F8 και αντίστοιχα αποτελέσµατα
Πειραµατικές συνθήκες:
Bήµα 1ο:Εγχάραξη για 3 sec µε καθαρό SF6 σε ροή και συνθήκες που φαίνονται
παρακάτω
Βήµα 2ο : Eναλλαγή αερίων C4F8/SF6 - Χρόνος εγχάραξης 3 min ((Εναπόθεση: 3 sec (α),
Εγχάραξη 7 sec (β))
SF6 – 172 sccm
Aέριο εγχάραξης – Ροή:
C4F8 – 90 sccm
Aέριο εναπόθεσης – Ροή:
1800 Watt
Ισχύς:
-55 Volts
Tάση Υποστρώµατος:
5.25 Pa
Πίεση:
15οC
Θερµοκρασία ηλεκτροδίου:
Αποτελέσµατα:

Πλάτος γραµµής:
Ύψος undercut:
Συνολικό ύψος:
Ρυθµός εγχάραξης:

5 µm
150 nm
6 µm
2 µm / min

Όπως φαίνεται και από τις παραπάνω φωτογραφίες µε τη µείωση της ροής του C4F8
και µε το πρώτο βήµα εγχάραξης πολύ µικρό και επόµενο το βήµα εναπόθεσης,
βελτιώθηκε κατά πολύ η επιφανειακή τραχύτητα, καθώς µειώθηκε τόσο το ‘γρασίδι’ όσο
και το στρώµα του πολυµερούς που εναποτίθεται στα τοιχώµατα, γεγονός το οποίο
οδήγησε και στο διπλασιασµό του ρυθµού εγχάραξης, πάντα σε σχέση µε τα υπόλοιπα
πειράµατα που είχαν πραγµατοποιηθεί στη νέα κατάσταση του αντιδραστήρα. Επίσης το
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πλευρικό προφίλ είναι αρκετά καλό και το undercutting κάτω από τη µάσκα έχει µειωθεί
πολύ.
Το συµπέρασµα ότι η µείωση της ροής του C4F8 µειώνει το στρώµα εναπόθεσης
και κατά συνέπεια αυξάνει το ρυθµό εγχάραξης και το βάθος των δοµών είναι γενικό και
ισχύει για οποιαδήποτε κατάσταση του αντιδραστήρα.

3.3 Εφαρµογή του Bosch Process στην κατασκευή ακίδων από Si
Mια τροποποιηµένη εκδοχή του Bosch Process εφαρµόστηκε στο Ινστιτούτο
Μικροηλεκτρονικής από το ∆ρ. Pascal Normand σε µια προσπάθεια για την κατασκευή
ακίδων (tips) για µικροσκόπιο ατοµικής δύναµης (AFM). Ο σκοπός ήταν ένας
συνδυασµός τεχνικών ξηρής και υγρής εγχάραξης για να προκύψουν δοµές που θα
µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν σαν ακίδες στο AFM.
Συγκεκριµένα εφαρµόστηκε ένα µεγαλύτερο πρώτο ισοτροπικό βήµα στις αρχικές
συνθήκες του Βοsch Process αλλά µόνο µε SF6 και στη συνέχεια η τροποποιηµένη
µέθοδος του Bosch Process µε τη µειωµένη ισχύ, και µε πρώτο τον κύκλο εναπόθεσης
και µετά τον κύκλο εγχάραξης. Έτσι προέκυψαν οι δοµές που φαίνονται στην παρακάτω
εικόνα:

Iσοτροπικό
βήµα

Βοsch
Process

Eικόνα 3.4 Εφαρµογή του τροποποιηµένου Bosch Process

Στη φωτογραφία φαίνεται καθαρά το πρώτο ισοτροπικό βήµα και το βήµα του Bosch
Process. Στη συνέχεια το δείγµα εισήχθηκε µέσα σε υγρό διαλύτη (EDP) όπου
εγχαράχθηκε ισοτροπικά. H εγχάραξη µέσα στο EDP πραγµατοποιείται κατά τους
κρυσταλλογραφικούς άξονες και το αποτέλεσµα φαίνεται παρακάτω:
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Eικόνα 3.5 – Υγρή εγχάραξη σε EDP

Στη συνέχεια για την ολοκλήρωση της κατασκευής των ακίδων πρέπει να αφαιρεθεί
η µάσκα που βρίσκεται πάνω από την κορυφή της δοµής, ενώ η εγχάραξη πρέπει να
προχωρήσει για πιο πολύ ώρα ώστε τελικά να προκύψει δοµή που φαίνεται παρακάτω:

Σχήµα 3.3 – Ακίδα για ΑFM

Η µέθοδος αυτή ακόµη δεν έχει ακόµη εφαρµοστεί µέχρι το τελικό της στάδιο,
παρόλα αυτά αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγµα δυνατής εφαρµογής του Bosch Process
στην κατασκευή µικροµηχανικών δοµών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
EΓΧΑΡΑΞΗ ΕΠΙΠΕ∆ΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΣΕ ΠΛΑΣΜΑ
SF6 : ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΕΓΧΑΡΑΞΗΣ
4.1 Θεωρητικό υπόβαθρο
Στα πειράµατά µας χρησιµοποιήσαµε πλάσµα SF6 για την εγχάραξη επιφανειών
πυριτίου. Η εγχάραξη µε SF6 προτιµάται έναντι της εγχάραξης µε φθόριο (F2) µόνο λόγω
της χαµηλής τοξικότητας του SF6. Το SF6 διασπάται µέσα στο πλάσµα και προκύπτουν
άτοµα φθορίου τα οποία είναι αυτά που πραγµατοποιούν την εγχάραξη.
Από µελέτες που έχουν γίνει (D. C. Hays et al) έχει διαπιστωθεί ότι το SF6 δίνει το
µεγαλύτερο ρυθµό εγχάραξης (ER) συγκρινόµενο µε αέρια όπως είναι τα NF3, PF5 και
BF3. Συγκεκριµένα ισχύει ότι ERBF3 < ERNF3 < ERPF5 < ERSF6. Παρόλο που θα περίµενε
κανείς το µεγαλύτερο ρυθµό εγχάραξης να τον έχει το NF3 καθώς έχει περισσότερα
ουδέτερα άτοµα φθορίου που αντιδρούν και διασπάται αποτελεσµατικά στο πλάσµα,
αυτό δεν ισχύει και αντίθετα το NF3 δίνει αρκετά µικρότερο ρυθµό σε σχέση µε το SF6.
Ο λόγος που συµβαίνει αυτό δεν έχει γίνει ακόµη γνωστός. Εντούτοις έχει παρατηρηθεί
(D. C. Hays et al) πως το SiC εγχαράσσεται πιο γρήγορα σε πλάσµα NF3, παρά σε SF6,
και για το λόγο αυτό πρέπει να γίνει κάποιου είδους ανάλυση της εγχαραγµένης από ΝF3
επιφάνεια για να βρεθει η αιτία που ο ρυθµός εγχάραξης του Si δεν είναι µεγάλος στο
πλάσµα NF3.
Τα πειράµατα δείχνουν ότι όταν το καθαρό πυρίτιο εκτίθεται σε ατοµικό φθόριο,
γρήγορα αποκτά ένα φθοριωµένο στρώµα που εκτείνεται περίπου ένα µε πέντε στρώµατα
(monolayers) µέσα στο κυρίως όγκο (εξαρτάται από το αέριο και το χρόνο έκθεσης).
Έτσι κατά τη διάρκεια της εγχάραξης τα άτοµα φθορίου συναντούν µία φθοριωµένη
επιφάνεια πυριτίου που µπορεί να είναι διαφορετική από το πυρίτιο όπως το τεφλόν είναι
από τον άνθρακα. Παρόλο που µερικές λεπτοµέρειες είναι υπό έρευνα, σύµφωνα µε το
µοντέλο εγχάραξης άτοµα φθορίου διεισδύουν στο φθοριωµένο στρώµα και επιτίθενται
στους υποεπιφανειακούς δεσµούς Si-Si. Πολλές µελέτες έχουν επιβεβαιώσει ότι η
επίθεση απελευθερώνει δύο προσροφητικά προϊόντα σε αέρια µορφή: Την ελεύθερη ρίζα
SiF2 και το σταθερό τελικό προϊόν SiF4. Παρόλο που θα περίµενε κανείς αυτοί οι δύο
µηχανισµοί αντιδράσεως να έχουν µια διαφορετική θερµοκρασιακή εξάρτηση, στην
πραγµατικότητα έχουν ακριβώς την ίδια ενέργεια ενεργοποίησης, πιθανώς επειδή
υπάρχει µία κοινή ενεργοποιηµένη κατάσταση που υφίσταται διάσπαση, ώστε να
σχηµατιστεί το SiF2 ή σταθεροποίηση του SiF2 και στη συνέχεια φθορίωσή του προς
SiF4. Ο συνολικός ρυθµός εγχάραξης αντιπροσωπεύει το άθροισµα των δύο µηχανισµών.
Το SiF2 µπορεί να ανιχνευθεί ξεχωριστά αφού αντιδρά στην αέρια φάση µε F ή F2 για να
σχηµατιστεί τελικά µία διεγερµένη κατάσταση SiF3, η οποία εκπέµπει µία φανερή
χηµιοφωταύγεια (chemiluminescence) µε κορυφή γύρω στα 500 nm:
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F( s ) +F( s ) − Si − → SiF2 ↑ (gas) (4.1a)
surf

 F( g ) 
*
SiF2 + 
 → SiF 3 (+ F ) (4.1b)
 F2 ( g ) 
SiF * 3 → SiF3 + hvcontinuum (4.1c)
O βαθµός στον οποίο η αντίδραση διακλαδώνεται στο κανάλι 4.1a ή 4.1b είναι
στατιστικό, εξαρτάται πιο πολύ από τη θερµότητα της αντίδρασης και από τη
θερµοκρασία του υποστρώµατος. Οι µελέτες έχουν δείξει ότι το περισσότερο υλικό
φεύγει από την επιφάνεια σαν SiF4, µε το SiF2 να αναλογεί µεταξύ 5 και 30% του
προϊόντος της εγχάραξης.
Παρόλο που το βασικό σκεπτικό της εγχάραξης µε ένα διακλαδωµένο πρόδροµο
(precursor), που καθυστερείται από ένα στρώµα που πρέπει να διαπεραστεί για να
προχωρήσει η µετατροπή του σε αέριο έχει γερές βάσεις, υπάρχει µία αντίθεση σχετικά
µε τις χηµικές λεπτοµέρειες του φθοριωµένου στρώµατος. Αυτό το στρώµα φαίνεται να
περιέχει –SiF-, -SiF2-, -SiF3- και ακόµα λίγο SiF4. ∆εν είναι απολύτως ξεκάθαρο αν µία
δεσµευµένη –SiF2- οµάδα (που φαίνεται στο Σχ. 1), αντί για µία –SiF- oµάδα, είναι ο
πρόδροµος µια αντίδρασης διακλάδωσης.
Στη συνέχεια φαίνεται ο απόλυτος ρυθµός εγχάραξης του µονοκρυσταλλικού
πυριτίου µε ατόµα F, όσο αναφορά τη θερµική (ισοτροπική) εγχάραξη:
°

Rate( A/ min) = 2.9 × 1012 T 1 / 2 exp(− E F / RT ) NF, (4.2)
όπου Τ είναι η απόλυτη θερµοκρασία του ηλεκτροδίου, NF η πυκνότητα του
ατοµικού φθορίου και EF είναι η υπολογισµένη ενέργεια ενεργοποίησης των 2.5
kcal/mol. Από την παραπάνω εξίσωση είναι προφανές ότι για να αυξηθεί ο ρυθµός
εγχάραξης του Si πρέπει να αυξηθεί η πυκνότητα των ουδετέρων ατόµων φθορίου. Η
αύξηση της θερµοκρασίας δεν προτιµάται επειδή συνήθως χρησιµοποιούνται
φωτοευαίσθητα πολυµερή (photoresist) ή πολυµερή σαν υλικά µάσκας µε χαµηλή
θερµική σταθερότητα.
4.2 Πειραµατικές Μελέτες

4.2.1 Αφετηρία των πειραµατικών µας ερευνών
Για την εγχάραξη των επιφανειών πυριτίου µέσα σε πλάσµα SF6 αποφασίσαµε να
χρησιµοποιήσουµε σταθερή ροή του αέριου SF6 και να µεταβάλουµε την πίεση και την
ισχύ του ηλεκτροδίου (RF Power). Έτσι η ροή του SF6 διατηρήθηκε σταθερή στα 172
sccm (standard cubic centimeter / min), τιµή που είναι χαρακτηριστική για το Bosch
process, το οποίο εξηγείται αναλυτικά στο κεφάλαιο της ανισοτροπίας.
Σκοπός των πειραµάτων µας ήταν να χρησιµοποιήσουµε τις συνθήκες του
ισοτροπικού βήµατος του Bosch Process σαν σηµείο αφετηρίας για την επεξεργασία των
επιφανειών πυριτίου. Με αυτό το σκεπτικό η τάση πόλωσης του υποστρώµατος (Vbias)
διατηρήθηκε σταθερή στα -55 Volts, ενώ η ισχύς µεταβλήθηκε από τα 700W µέχρι τα
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1800W και η πίεση από τα 3 Pa µέχρι τα 11 Pa. Συνεπώς η πίεση και η ισχύς ήταν οι δύο
µεταβαλλόµενοι παράµετροι στα πειράµατά µας.
Σε κάθε πείραµα που πραγµατοποιούσαµε µέσα στον αντιδραστήρα µετρούσαµε
τους παράγοντες που χαρακτήριζαν την εγχάραξη, δηλαδή τη ροή ιόντων και ουδετέρων
F και το ρυθµό εγχάραξης. Έτσι µε τη χρήση του ion flux probe µετρήσαµε τη ροή των
ιόντων (J+) ενώ µε τη χρήση της φασµατοσκοπίας εκποµπής και ακτινοµετρίας (βλέπε
κεφάλαιο 2) τη ροή των ατόµων του φθορίου (JF). Γνωρίζοντας έτσι τις τιµές των
εντάσεων του F και του Ar και τις µερικές πιέσεις του SF6 και του Αr, µπορέσαµε να
υπολογίσουµε τελικά τη ροή των ατόµων φθορίου JF.
Ο ρυθµός εγχάραξης υπολογίζεται ξεχωριστά σε κάθε πείραµα µε την εγχάραξη
ενός λιθογραφηµένου δείγµατος µε δοµές πυριτίου. Nα σηµειωθεί πως τον καιρό που
έγιναν τα πειράµατα τα δείγµατα που χρησιµοποιήθηκαν είχαν ένα λεπτό στρώµα
οξειδίου πριν από το πυρίτιο µε αποτέλεσµα, καθώς το οξείδιο έχει ρυθµό εγχάραξης
αρκετά µικρότερο από το πυρίτιο, το βάθος εγχάραξης να είναι πιο µικρό απ’ όσο θα
ήταν κανονικά. Έτσι ενώ για παράδειγµα ένα δείγµα µε το λεπτό στρώµα οξειδίου πάνω
από το πυρίτιο εγχαράσσεται µε ρυθµό ~ 5 µm / min, ένα δείγµα χωρίς οξείδιο
εγχαράσσεται µε ρυθµό 6 – 6.5 µm/min, στις ίδιες συνθήκες. Οι ρυθµοί εγχάραξης που
αναγράφονται στη συνέχεια αντιστοιχούν σε δείγµατα µε ένα λεπτό στρώµα οξειδίου
πάνω από το πυρίτιο.
Επίσης στη µελέτη µας θα λάβουµε υπόψη και την απόδοση εγχάραξης (Etching
Yield – Ε.Υ.) η οποία εκφράζει τον αριθµό των ατόµων που αφαιρούνται ανά
προσπίπτον ιόν και ορίζεται ως εξής:
Ρυθµός εγχάραξης
(4.3)
Απόδοση Εγχάραξης =
Ροή ιόντων
Tα συνολικά πειραµατικά δεδοµένα καθώς και τα αποτελέσµατα που προκύπτουν
από την επεξεργασία τους φαίνονται σε συγκεντρωτικό πίνακα του παραρτήµατος.
Παρακάτω φαίνονται οι τιµές των J+, JF, ρυθµού εγχάραξης και απόδοσης εγχάραξης
συναρτήσει της πίεσης και της ισχύος.:
Πίνακας 4.1
J , JF, RF, RF’ και Ε.R.συναρτήσει της ισχύος για τιµές πίεσης 3, 5, 7, 9 και 11 Pa
Χρόνος εγχάραξης 2 min, ΦSF6 = 172 sccm, Vbias = -55 Volts, T = 15oC
+

*

JF
Πίεση Iσχύς
(Pa) (Watt) (άτοµα/m^2*sec)

**
NF
(άτοµα /
m^3)

J+
RF
(mA/cm^2),
(ions/m^2/sec) (JF/J+)

Ρυθµός
RF' εγχάραξης
(J+/JF) (µm / min)

Etching
Yield
(άτοµα Si /
ιόν)

3

700

8.30E+20 5.80E+18 0.17 1.06E+19 78.11163 0.012802

0.62 41.84045

3

900

1.17E+21 8.19E+18 0.31 1.94E+19 60.42451 0.01655

1.25 46.2596

3 1100

3.09E+21 2.16E+19 0.45 2.81E+19 109.8935

0.0091

1.8 45.88952

3 1300

4.04E+21 2.82E+19 0.6 3.75E+19 107.6079 0.009293

2.15 41.10937

3 1500

4.76E+21 3.33E+19 0.79 4.94E+19 96.45197 0.010368

2.7 39.2094

3 1800

5.88E+21 4.11E+19

1 6.25E+19 94.0936 0.010628

3.35 38.43248
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5

700

1.11E+21 7.75E+18 0.21 1.31E+19 84.40068 0.011848

0.88 48.07474

5

900

1.24E+21 8.64E+18 0.21 1.31E+19 94.15918 0.01062

0.925 50.53311

5 1100

3.34E+21 2.34E+19 0.27 1.69E+19 198.1566 0.005047

2.65 112.5993

5 1300

4.30E+21 3.01E+19 0.36 2.25E+19 191.2353 0.005229

3 95.60317

5 1500

5.13E+21 3.59E+19 0.48 3.00E+19 170.9168 0.005851

3.45 82.45774

5 1800

6.73E+21 4.71E+19 0.63 3.94E+19 170.9936 0.005848

4 72.84051

7

700

1.64E+21 1.14E+19 0.24 1.50E+19 109.0436 0.009171

0.8 38.24127

7

900

1.71E+21 1.19E+19 0.24 1.50E+19 113.8441 0.008784

0.85 40.63135

7 1100

1.84E+21 1.29E+19 0.24 1.50E+19 122.9672 0.008132

0.9 43.02143

7 1300

5.01E+21 3.50E+19 0.27 1.69E+19 296.7876 0.003369

3.18 135.1192

7 1500

6.30E+21 4.41E+19 0.34 2.13E+19 296.6624 0.003371

3.32 112.0244

7 1800

8.07E+21 5.64E+19 0.46 2.88E+19 280.6876 0.003563

4.2 104.7478

9

700

2.08E+21 1.72E+19 0.25 2.45E+21 119.0025 0.008403

1 40.97279

9

900

2.21E+21 1.70E+19 0.26 2.43E+21 126.3977 0.007912

1.05 43.02143

9 1100

2.38E+21 1.77E+19 0.27 2.53E+21 135.9922 0.007353

1.1 45.07007

9 1300

2.50E+21 1.86E+19 0.27 2.66E+21 147.9669 0.006758

1.105 46.95178

9 1500

6.61E+21 1.95E+19 0.36 2.79E+21 391.6984 0.002553

1.35 57.3619

9 1800

8.25E+21 7.17E+19 0.41 1.03E+22 366.4696 0.002729

5 159.3386

11

700

4.33E+21 3.03E+19 0.32 2.00E+19 216.5804 0.004617

1.3 46.60655

11

900

3.20E+21 2.24E+19 0.32 2.00E+19 160.143 0.006244

1.35 48.39911

11 1100

3.21E+21 2.25E+19 0.32 2.00E+19 160.5495 0.006229

1.36 48.75762

11 1300

3.10E+21 2.17E+19 0.31 1.94E+19 160.1808 0.006243

1.38 51.0706

11 1500

3.17E+21 2.22E+19 0.3 1.88E+19 169.2922 0.005907

1.46 55.83225

11 1800

6.46E+21 4.52E+19 0.33 2.06E+19 313.4039 0.003191

4.8 166.871

U
*
J F = F N F , UF = 572 m/sec
4
IF
**
, k = 0.56
N F = N Ar ⋅ k ⋅
I Ar
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Μελέτη της συγκέντρωσης ατόµων φθορίου (ΝF)

Στις παρακάτω γραφικές παραστάσεις φαίνεται η µεταβολή της συγκέντρωσης των
ατόµων φθορίου συναρτήσει της ισχύς και της πίεσης:

NF - Πίεση για διαφορετικές τιµές ισχύος
7E+19

ΝF (άτοµα / m^3)

6E+19

700 Watt
900 Watt

5E+19

1100 Watt

4E+19

1300 Watt

3E+19

1500 Watt
1800 Watt

2E+19
Iσχύς

1E+19
0
0

2

4 Πίεση
6 (Pa) 8

10

12

(α)
NF - Iσχύς για διαφορετικές πιέσεις
7E+19

3 Pa

6E+19
NF(άτοµα / m^3)

5 Pa
7 Pa

5E+19

9 Pa

4E+19

11 Pa

3E+19

Πίεση

2E+19
1E+19
0
0

500

1000
Ισχύς
(Watt)

1500

2000

(β)
Σχήµα 4.1 : Η µεταβολής της συγκέντρωσης των ατόµων φθορίου
συναρτήσει της πίεσης και της ισχύος

Από το σχήµα 4.1(β) φαίνεται ότι όταν η ισχύς υπερβεί µια συγκεκριµένη τιµή, η
οποία εξαρτάται από την τιµή της πίεσης, η συγκέντρωση των ατόµων φθορίου (ΝF)
αυξάνει απότοµα µε την αύξηση ισχύος. Όσο µεγαλύτερη είναι η πίεση τόσο σε πιο
µεγάλη τιµή της ισχύος παρατηρείται η απότοµη αύξηση του ΝF. Έτσι στα 3 και 5 Pa το
ΝF αρχίζει να αυξάνει απότοµα από τα 1100 W και µετά, στα 7 Pa από τα 1300, στα 9 Pa
από τα 1500 και στα 11 Pa αυξάνει µόλις στα 1800 W. Στα 11 Pa το ΝF δε φτάνει στη
µέγιστη τιµή του καθώς αυτό θα χρειαζόταν επιπλέον ισχύ που δεν µπορεί να παράγει ο
αντιδραστήρας.
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Η συµπεριφορά αυτή οφείλεται στο ότι για να διασπαστεί αποτελεσµατικά το αέριο
η ισχύς πρέπει να ξεπεράσει ένα συγκεκριµένο κατώφλι το οποίο µεγαλώνει µε την
αύξηση της πίεσης. Η υψηλή πίεση προκαλεί αύξηση στις συγκρούσεις µεταξύ των
σωµατιδίων και µειώνει το µέσο µήκος ελεύθερης διαδροµής τους µε αποτέλεσµα η
συγκέντρωση των ατόµων φθορίου να είναι µικρή. Η µεγάλη ισχύς αντισταθµίζει το
φαινόµενο αυτό, βοηθώντας τον ιονισµό και τη διάσπαση του αερίου, αυξάνοντας έτσι
τις συγκεντρώσεις των ατόµων F.
Στο σχήµα 4.1(α) φαίνεται πιο καθαρά η επίδραση της πίεσης στο ΝF. Αν και σε
χαµηλές τιµές ισχος (700 – 900 Watt) η κατάσταση του πλάσµατος µέσα στον
αντιδραστήρα είναι τέτοια ώστε να ευνοεί µια ελαφριά αύξηση του ΝF συναρτήσει της
πίεσης, σε µεγαλύτερες τιµές ισχύος το ΝF µειώνεται απότοµα αφού η πίεση υπερβεί ένα
κατώφλι το οποίο είναι µεγαλύτερο όσο αυξάνει η ισχύς. Έτσι στα 1100 Watt το ΝF
αρχίζει να µειώνεται απότοµα από τα 5 Pa και µετά, στα 1300 Watt η µείωση
παρατηρείται στα 7 Pa και στα 1500 και 1800 Watt στα 9 Pa περίπου.
4.2.3 Mελέτη της ροής ατόµων φθορίου (JF) και της ροής ιόντων (J+)
Στη συνέχεια θα σχεδιάσουµε τη µεταβολή της ροής των ατόµων φθορίου και τη
ροή των ιόντων συναρτήσει της ισχύος και της πίεσης.
JF - Iσχύς για διαφορετικές πιέσεις
9E+21
8E+21
3 Pa

6E+21

5 Pa

5E+21
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0
0
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JF - Πίεση για διαφορετικές τιµές ισχύος
9E+21

JF (άτοµα / m^2 sec)

8E+21
7E+21

700 Watt

6E+21

900 Watt

5E+21

1100 Watt
1300 Watt

4E+21

1500 Watt

3E+21

1800 Watt

2E+21

Iσχύς

1E+21
0
0

5

10

15

Πίεση (Pa)

(β)
Σχήµα 4.2: H µεταβολή της ροής των ατόµων φθορίου συναρτήσει της
ισχύος και της πιέσης

∆εδοµένου ότι η ροή των ατόµων φθορίου είναι ανάλογη της συγκέντρωσης των
U
ατόµων φθορίου ( JF = F N F ) έπεται ότι η συµπεριφορά της συναρτήσει της πίεσης
4
και της ισχύος θα είναι και αυτή ανάλογη αυτή της ΝF, όπως άλλωστε φαίνεται στα
σχήµατα 4.2(α) και 4.2(β). Τα φαινόµενα που κυβερνούν τη συµπεριφορά του NF
σχετίζονται άµεσα και µε τη συµπεριφορά του JF. Έτσι το αέριο πρέπει να ιονιστεί
αποτελεσµατικά για να αυξηθεί η ροή του φθορίου, το οποίο συµβαίνει αφού η ισχύς
ξεπεράσει µια τιµή που µεγαλώνει µε την αύξηση της πίεσης (σχήµα 4.2(α)). Αντίστοιχα
για τιµές ισχύος µεγαλύτερες των 900 W το JF µειώνεται απότοµα εφόσον η πίεση
ξεπεράσει ένα κατώφλι το οποίο µεγαλώνει µε την αύξηση της ισχύος (σχήµα 4.2(β)).
J+ - Iσχύς για διαφορετικές πιέσεις
7E+19

J+ (ions / m^2 sec)

6E+19
3 Pa

5E+19

5 Pa
7 Pa

4E+19

9 Pa

3E+19

11 Pa

2E+19
Πίεση
1E+19
0
0

500

1000
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J+ - Πίεση για διαφορετικές τιµές ισχύος
7E+19
700 Watt

J+ (ions / m^2 sec)

6E+19

900 Watt

5E+19

1100 Watt
1300 Watt

4E+19

1500 Watt
1800 Watt

3E+19
2E+19

Ισχύς

1E+19
0
0

5 Πίεση (Pa) 10

15

(β)
Σχήµα 4.3: Η µεταβολή της ροής των ιόντων συναρτήσει της
ισχύος και της πίεσης

Σε αντιστοιχία µε τη συµπεριφορά του ΝF και JF παρατηρούµε ότι η ροή των ιόντων
συναρτήσει της ισχύος αυξάνει απότοµα αφότου η ισχύς ξεπεράσει ένα κατώφλι το οποίο
µεγαλώνει µε την αύξηση της πίεσης. ∆ηλαδή το J+ αυξάνει απότοµα στα 1100, 1500 και
1800 Watt αντίστοιχα για τιµές πίεσης 5, 7 και 9 Pa (σχήµα 4.3(α)). Αυτό εξηγείται πάλι
µε την αύξηση του ιονισµού του αερίου που προκαλεί η µεγαλύτερη ισχύς.
Επίσης το J+ φαίνεται να µειώνεται σχεδόν εκθετικά µε την αύξηση πίεσης
συγκλίνοντας στη ίδια περιοχή τιµών (σχήµα 4.4(β)). Στα 700 Watt η ισχύς είναι πολύ
µικρή και το J+ παραµένει στην ουσία σταθερό. Στις υπόλοιπες τιµές ισχύος το J+
µειώνεται µε την πίεση και όσο µεγαλύτερη είναι η ισχύς τόσο λιγότερο απότοµη είναι
αυτή η µείωση.
Στην επόµενη γραφική παράσταση έχουµε σχεδιάσει σε ηµιλογαριθµική κλίµακα το
JF και J+ συναρτήσει της ισχύος για διαφορετικές τιµές πιέσης, ώστε να προκύπτουν
εύκολα οι συγκρίσεις.
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log(JF), log(J+)

- Iσχύς για διαφορετικές πιέσεις

1E+22

log(J+), log(JF)

JF

1E+21
7 Pa στα
1300 Watt
5 Pa στα
1100 W

1E+20

9 Pa στα
1800 Watt

J+ - 3 Pa
J+ - 5 Pa
J+ - 7 Pa
J+- 9 Pa
J+ - 11 Pa
JF - 3 Pa
JF - 5 Pa
JF - 7 Pa
JF - 9 Pa
JF - 11 Pa
Πίεση

J+
1E+19
0

500

1000
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Ισχύς (Watt)
Σχήµα 4.4: log(JF) και log(J+) συναρτήσει της ισχύος για διαφορετικές τιµές πίεσεις. Στα πλαίσια φαίνονται
οι συνθήκες στις οποίες γίνονται οι απότοµες αυξήσεις στις ροές.

Στο παραπάνω ηµιλογαριθµικό διάγραµµα φαίνεται πως η ροή των ατόµων
φθορίου αρχίζει να αυξάνει περίπου στις ίδιες τιµές που αυξάνει και η ροή των ιόντων.
Αυτό φαίνεται αρκετά καθαρά για τα 5,7 και 9 Pa. Ακόµη όµως και στα 11 Pa φαίνεται
πως µια µικρή αύξηση στη ροή των ιόντων καθώς η πίεση αυξάνει από τα 1500 στα 1800
Watt προκαλεί µια σηµαντική αύξηση στη ροή των ατόµων φθορίου. Μόνο στα 3 Pa
όπου επειδή η πίεση είναι σχετικά µικρή και δεν έχουµε µικρότερες τιµές ισχύος δεν
µπορούµε να διαπιστώσουµε αν η ροή των ατόµων και των ιόντων αυξάνει απότοµα στα
700. Watt. Είναι όµως ασφαλές να θεωρήσουµε ότι η συµπεριφορά στα 3 Pa θα είναι
αυτή που παρατηρείται και στις µεγαλύτερες πιέσεις.
Επίσης µια άλλη ποσότητα που µας ενδιαφέρει είναι ο λόγος της ροής των ατόµων
J
προς τη ροή των ιόντων που συµβολίζεται µε RF. ∆ηλαδή R F = F+ . Παρακάτω φαίνεται
J
η µεταβολή του RF συναρτήσει της ισχύος και της πίεσης αντίστοιχα:
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Για λόγους πληρότητας και για να βρισκόµαστε σε αντιστοιχία και µε την υπόλοιπη
βιβλιογραφία παραθέτουµε παρακάτω το αντίστροφο του RF, RF’ (J+/JF) συναρτήσει της
πίεσης και της ισχύος.
RF (JF/J+) - Iσχύς για διαφορετικές πιέσεις
450
400

3 Pa

350

5 Pa
7 Pa

RF (JF/J+)
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(α)
RF - Πίεση για διαφορετικές τιµές ισχύος
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Σχήµα 4.5: Η µεταβολή του RF συναρτήσει της ισχύος και της πίεσης
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RF' - Ισχύς για διαφορετικές τιµές πιέσεως
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Σχήµα 4.6: Η µεταβολή του RF’ συναρτήσει της ισχύος και της πίεσης

Παρατηρούµε πως το RF (JF/J+) µε τη µεταβολή της ισχύος και της πίεσης
εµφανίζει αντίστοιχη συµπεριφορά µε το NF, το JF και το J+, αλλά εδώ τα δύο επίπεδα και
η τιµή του κατωφλίου µετάβασης φαίνονται πιο καθαρά. Έτσι το RF αυξάνει απότοµα
στα για τιµές 3 - 5, 7, 9 και 11 Pa, στα 900, 1100, 1300 και 1500 Watt αντίστοιχα
(σχήµα 4.5α). Επίσης µε εξαίρεση τα 700 - 900 Watt η αύξηση της πίεσης µειώνει
απότοµα το RF και η µείωση αυτή πραγµατοποιείται στα 5, 7 και 9 Pa για τιµές ισχύος
1100, 1300 και 1500 – 1800 Watt (σχήµα 4.5 (β)).
Έτσι τελικά φαίνεται πως οι τιµές του λόγου JF/J+ συναρτήσει της πίεσης ανήκουν
σε δύο διαφορετικές οµάδες τιµών: µια που αντιστοιχεί σε υψηλά RF (και χαµηλά RF’)
και µια άλλη που αντιστοιχεί σε χαµηλά RF (και υψηλά RF’).
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Στο σηµείο αυτό θα συγκρίνουµε τα αποτελέσµατά µας µε µια αναλογία της
βιβλιογραφίας (Petri et al), σύµφωνα µε την οποία:
Wrf
1
J+
=
∝
RF’=
(4.4), όπου Wrf η ισχύς και Pr η πίεση και ΦSF6 η ροή του
RF J F
Φ SF6 Pr
SF6.

Στη συνέχεια σχεδιάζουµε την παραπάνω αναλογία (4.4), χωρίς να περιλαµβάνουµε
τη ροή του SF6, που στην περίπτωση µας είναι σταθερή. Έτσι µε βάση τα πειραµατικά
µας δεδοµένα προκύπτουν οι παρακάτω καµπύλες:
RF' - Iσχύς/Πίεση

RF' (J+/JF)

0.018
0.016
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Σχήµα 4.7 RF’ συναρτήσει του λόγου Ισχύος / Πίεση

Από το σχήµα 4.7 φαίνεται πως ο λόγος J+/JF, δεν είναι εντελώς ανάλογος του
λόγου τις ισχύος προς την πίεση καθώς οι καµπύλες φαίνονται να αποτελούνται από δύο
περιοχές τιµών, οι οποίες είναι οι ίδιες µε το διάγραµµα 4.5(β). Για την καλύτερη
αναπαράσταση των τιµών αυτών σχεδιάζουµε τα διαγράµµατα 4.8 (α,β) αναπαριστώντας
τις δύο περιοχές τιµών, σχεδιάζοντας όµως το RF’ συναρτήσει του 1/Πίεση. Επίσης
έχουµε κάνει και γραµµικά fit στα σηµεία των δεδοµένων µας, όπως φαίνεται στα
διαγράµµατα 4.8(α) και 4.8(β). Ο λόγος που µελετάµε το RF’ είναι για να είµαστε σε
αντιστοιχία µε τη βιβλιογραφία
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Σχήµα 4.8 – ∆ύο περιοχές τιµών στις µεταβολές του RF’ (και του RF)

Εποµένως από τα σχήµατα (4.7, 4.8) φαίνεται πως ο ισχυρισµός της Γαλλικής
οµάδας (Petri et al) για την αναλογική συµπεριφορά της σχέσης (4.4) ισχύει ξεχωριστά
για τις δύο γραµµικές περιοχές τιµών, που έχουν διαφορετική κλίση και όχι για το
σύνολο των τιµών.
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Μελέτη του ρυθµού εγχάραξης και της απόδοσης εγχάραξης

Στη συνέχεια θα µελετήσουµε την συµπεριφορά του ρυθµού εγχάραξης (Ε.R.) και
της απόδοσης εγχάραξης (Ε.Υ.) συναρτήσει όλων των προαναφερθέντων παραµέτρων
(ισχύ, πίεση,NF, JF, J+, RF) που χαρακτηρίζουν το πλάσµα.
Παρακάτω φαίνεται η µεταβολή του ρυθµού εγχάραξης συναρτήσει της ισχύος και
της πίεσης αντίστοιχα σε δύο διαγράµµατα για να φανεί καλύτερα η µεταβολή:
Ρυθµός εγχάραξης- Ισχύς για διαφορετικές
πιέσεις

6

3 Pa
5 Pa

Etch Rate (µm/min)

5

7 Pa
9 Pa

4

11 Pa

3

Πίεση

2
1
0
0

500

1000
Ισχύς (Watt)

1500

2000

Σχήµα 4.9
Μεταβολή του ρυθµού εγχάραξης συναρτήσει της ισχύος
Απόδοση εγχάραξης - Ισχύς για διαφορετικές
πιέσεις
180
3 Pa

Aπόδοση εγχάραξης (άτοµα Si/
προσπίπτον ιόν)

160

5 Pa

140

7 Pa
9 Pa

120

11 Pa

100
80
60
40
20

Πίεση

0
0

500

1000
Ισχύς (Watt)

1500

2000

Σχήµα 4.10
Μεταβολή της απόδοσης εγχάραξης συναρτήσει της ισχύος
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Συναρτήσει της ισχύος ο ρυθµός εγχάραξης παραµένει σταθερός για ένα διάστηµα
και µετά αυξάνεται απότοµα αφότου η ισχύς υπερβεί ένα κατώφλι το οποίο εξαρτάται
από την τιµή της πίεσης και γίνεται µεγαλύτερο όσο η πίεση αυξάνει (σχήµα 4.9). Οι
τιµές των κατωφλίων αυτών είναι σχεδόν οι ίδιες µε αυτές που παρατηρήθηκαν στη
µελέτη των προηγουµένων παραµέτρων (NF, JF, J+, RF) γεγονός που δείχνει ότι όταν το
αέριο έχει διασπαστεί και ιονιστεί αποτελεσµατικά, οι αυξηµένες συγκεντρώσεις των
ατόµων φθορίου σε συνδυασµό µε τις υψηλές ροές ιόντων αυξάνουν το ρυθµό
εγχάραξης. Έτσι ο ρυθµός εγχάραξης αυξάνεται στα 5,7 και 9 – 11 Pa απότοµα, όταν η
ισχύς υπερβεί τα 900, 1100 και 1500 Watt αντίστοιχα. Στα 3 Pa ο ρυθµός εγχάραξης
φαίνεται να αυξάνεται σχεδόν γραµµικά, αλλά πιθανόν το άλµα να συµβαίνει σε
µικρότερες τιµές ισχύος.
Η απόδοση εγχάραξης (σχήµα 4.10) φαίνεται να αυξάνεται και αυτή απότοµα µε
την αύξηση της ισχύος και όσο µεγαλύτερη είναι η πίεση τόσο πιο πολύ αργεί να γίνει να
αυξηθεί. Μόλις όµως αποκτήσει µεγάλη τιµή, η παραπέρα αύξηση της ισχύος µειώνει
την απόδοση της εγχάραξης και αυτό φαίνεται τόσο στα 5 όσο και στα 7 Pa. Στα 9 και
στα 11 Pa που η απόδοση αποκτά µεγάλη τιµή µόνο στο τελευταίο σηµείο δεν µπορούµε
να παρατηρήσουµε αν µετά µειώνεται. Στα 3 Pa αν και εκ πρώτης όψεως φαίνεται να
διατηρείται σταθερή σε χαµηλές τιµές, στην ουσία υπάρχει µια µικρή αυξοµειώση από τα
700 στα 1300 Watt.
Κατόπιν σχεδιάζουµε το ρυθµό εγχάραξης και την απόδοση εγχάραξης συναρτήσει
της πίεσης:
Ρυθµός εγχάραξης. - Πίεση για διαφορετικές
τιµές ισχύος
Ρυθµός εγχάραξης (µm/min)

6

700 Watt
900 Watt

5

1100 Watt
4

1300 Watt
1500 Watt

3

1800 Watt

2

Ισχύς

1
0
0

5

Πίεση (Pa) 10

15

Σχήµα 4.11
Μεταβολή του ρυθµού εγχάραξης συναρτήσει της πίεσης
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Aπόδοση εγχάραξης - Πίεση για διαφορετικές τιµες
ισχύος
700 Watt

Απόδοση εγχάραξης (άτοµα Si /
προσπίπτον ιόν)

180

900 Watt

160

1100 Watt

140

1300 Watt
1500 Watt

120

1800 Watt

100

Ισχύς

80
60
40
20
0
0

2

4

6
Πίεση (Pa)

8

10

12

Σχήµα 4.12
Μεταβολή της απόδοσης εγχάραξης συναρτήσει της ισχύος

∆ιατηρώντας την ισχύ σταθερή και αυξάνοντας την πίεση (βλέπε σχήµα 4.11)
παρατηρούµε ότι για µικρές τιµές ισχύος (700 και 900 Watt) ο ρυθµός εγχάραξης είναι
πολύ µικρός και διατηρείται σχεδόν σταθερός. Σε µεγαλύτερες τιµές ισχύος (1100 – 1500
Watt) o ρυθµός εγχάραξης αυξάνεται για λίγο και µειώνεται απότοµα. Στα 1100 η
µείωση αυτή παρατηρείται καθώς η πίεση αυξάνεται από τα 5 Pa προς τα 7 Pa, ενώ στα
1300 και 1500 Watt η µείωση παρατηρείται από τα 7 στα 9 Pa. Στα 1800 W επειδή η
ισχύς είναι πολύ µεγάλη συντηρεί το πλάσµα και έτσι ο ρυθµός εγχάραξης διαρκώς έχει
µεγάλη τιµή. Η µείωση του ρυθµού εγχάραξης µε την αύξηση της πίεσης οφείλεται στη
σηµαντική µείωση των ουδετέρων,
που καταναλίσκονται σε συγκρούσεις και
αντιδράσεις, οι οποίες ευνοούνται στις υψηλές πιέσεις. Παράλληλα η µείωση της ροής
των ουδετέρων δεν αντισταθµίζεται από την παραγωγή νέων ουδετέρων που να
προέρχονται από τις συγκρούσεις ηλεκτρονίων – µορίων που προκαλεί η υψηλή ισχύς.
Επίσης η απόδοση εγχάραξης συναρτήσει της πίεσης φαίνεται να µεταβάλλεται µε
αντίστοιχο τρόπο µε το ρυθµό εγχάραξης. ∆ηλαδή εκτός από τα 1800 Watt όπου
αυξάνεται συνεχώς, στις άλλες ισχύς είτε διατηρείται σχεδόν σταθερή (700,900 Watt)
είτε αυξάνεται µέχρι ενός σηµείου και µετά µειώνεται (1100, 1300, 1500 Watt),
συναρτήσει της πιέσεως.
Ακολουθούν οι γραφικές παραστάσεις του ρυθµού εγχάραξης συναρτήσει του JF
και J+.
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Ρυθµός εγχάραξης - JF

Ρυθµός εγχάραξης (µm / min)

6

3 Pa
5 Pa

5

7 Pa
9 Pa

4

11 Pa

3

Πίεση

2
1
0
0

2E+21 4E+21

6E+21 8E+21 1E+22 1.2E+2
2

JF (άτoµα / m^2 sec)

Σχήµα 4.13
Μεταβολή του ρυθµού εγχάραξης συναρτήσει της ροής ατόµων

Etch Rate (µm / min)

Etch Rate - J+ για διαφορετικές πιέσεις

6
3 Pa
5 Pa
7 Pa
9 Pa
11 Pa

5
4
3
2

Πίεση

1
0
0

2E+19
4E+19
6E+19
J+ (ions / m^2 sec)

8E+19

Σχήµα 4.14
Μεταβολή του ρυθµού εγχάραξης συναρτήσει της ροής ιόντων

Στο σχήµα 4.13 φαίνεται η γραµµική αναλογία που υπάρχει µεταξύ JF και ρυθµού
εγχάραξης. Παρατηρούµε πως η αύξηση του JF αυξάνει γραµµικά το ρυθµό εγχάραξης
και πως µεγάλες τιµές του JF αντιστοιχούν σε υψηλούς ρυθµούς εγχάραξης.
Από το σχήµα 4.14 φαίνεται πως δεν υπάρχει σαφής µονοσήµαντη εξάρτηση του
ρυθµού εγχάραξης από το J+ καθώς οι τιµές βρίσκονται σε ευθείες παράλληλες µεταξύ
τους. Στη συνέχεια θα σχεδιάσουµε την απόδοση της εγχάραξης συναρτήσει της ροής
των ατόµων και ιόντων.
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Απόδοση εγχάραξης - JF
Απόδοση εγχάραξης - J+
180

160
140
120

3 Pa

100

5 Pa
7 Pa

80

9 Pa

60

11 Pa
Πίεση

40
20

Aπόδοση εγχάραξης (άτοµα Si/
προσπίπτον ιόν)

Aπόδοση εγχάραξης (άτοµα Si/
προσπίπτον ιόν)

180

160

3 Pa

140

5 Pa

120

7 Pa

100

9 Pa
11 Pa
Πίεση

80
60
40
20
0

0
0

0

2E+21 4E+21 6E+21 8E+21 1E+22 1E+22

2E+19

4E+19

6E+19

JF (άτοµα / m^2 sec)

Σχήµα 4.15
Μεταβολή της απόδοσης εγχάραξης συναρτήσει της ροής ατόµων

Σχήµα 4.16
Μεταβολή της απόδοσης εγχάραξης συναρτήσει της ροής ιόντων

Παρατηρούµε πως µε την αύξηση τόσο της ροής των ατόµων όσο και της ροής των
ιόντων η απόδοση εγχάραξης αυξάνεται στα 3-7 Pa µέχρι ενός σηµείου και στη µετά
µειώνεται και πάλι ενώ στα 9 και 11 Pa η ροές αργούν να αυξηθούν και η απόδοση
εγχάραξης αυξάνεται µόνο µε την πρώτη µεγάλη αύξηση της ροής.
Στη συνέχεια θα σχεδιάσουµε το ρυθµό εγχάραξης και την απόδοση εγχάραξης
συναρτήσει του RF τόσο ξεχωριστά για κάθε πίεση, όσο και ενοποιηµένα για να φανούν
οι δύο οµάδες τιµών που παρατηρήσαµε (βλέπε σχήµατα 4.17(α,β)).
Ρυθµός εγχάραξης - RF για διαφορετικές πιέσεις
Ρυθµός εγχάραξης (µm/min)

6
3 Pa

5

5 Pa
7 Pa

4

9 Pa
11 Pa

3

Πίεση

2
1
0
0

100

8E+19

J+ (ιόντα/m^2 sec)

200
300
RF (JF/J+)

400

500

(α)
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Oµάδα (1)

E.R. - RF

Οµάδα (2)

6
5

E.R. (µm / min)

4
3
2
1
0
0

100

200

300

400

RF(JF/J+)

(β)
Σχήµα 4.17: Μεταβολή του ρυθµού συναρτήσει του RF

Παρατηρούµε πως για ένα µεγάλο εύρος τιµών o ρυθµός εγχάραξης αυξάνεται µε
το RF. Φαίνεται πως υπάρχει µια γραµµική περιοχή µαζί µε διασπορά τιµών, κυρίως στα
3 και 5 Pa. Eπίσης από το σχήµα 4.17 (β) φαίνονται και οι δύο οµάδες τιµών, η µία που
αντιστοιχεί σε χαµηλά RF και η άλλη που αντιστοιχεί σε υψηλά.
Απόδοση εγχάραξης - RF
3 Pa

Aπόδοση εγχάραξης (άτοµα Si/
προσπίπτον ιόν)

180

5 Pa

160

7 Pa

140

9 Pa

120

11 Pa
Πίεση

100
80
60
40
20
0
0

100

200

300

400

500

RF (JF/J+)

(α)
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Οµάδα 1

Ε.Υ. - RF

Οµάδα 2

180
E.Y. (άτοµα / προσπίπτον ιόν)

160
140
120
100
80
60
40
20
0
0

100

200
RF (JF/J+)

300

400

(β)
Σχήµα 4.18: Μεταβολή της απόδοσης εγχάραξης συναρτήσει του RF

Παρατηρούµε ότι η απόδοση εγχάραξης συναρτήσει του RF φαίνεται να ακολουθεί
µια σιγµοειδή συµπεριφορά. Επίσης και στην περίπτωση αυτή φαίνονται και οι δύο
οµάδες τιµών που αντιστοιχούν σε χαµηλά και υψηλά RF.
Επίσης ενδιαφέρουν έχει να δούµε το ποσοστό κάλυψης της επιφανείας από άτοµα
S f RF
F: θ f =
, (4.5) όπου Sf = 0.2 [ F atoms / ion], βf = 4.407259
S f RF + 2β f
Oµάδα 1

ΘF - RF

Οµάδα 2

1
0.9
0.8
0.7
ΘF

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0

100

200
RF (JF /J+)

300

400

Σχήµα 4.19: Μεταβολή τoυ θF συναρτήσει του RF

Από το σχήµα 4.19 παρατηρούµε καθαρά τις δύο οµάδες τιµών. Αυτή που
αντιστοιχεί σε χαµηλά RF αντιστοιχεί σε χαµηλά ποσοστά κάλυψης της επιφάνειας από
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άτοµα F, ενώ αυτή που αντιστοιχεί σε υψηλά RF αντιστοιχεί και σε σε υψηλά ποσοστά
κάλυψης. Το βf στη σχέση (4.5) ονοµάζεται συντελεστής υποβοηθούµενης από ιόντα
εγχάραξης, ενώ το sF ονοµάζεται συντελεστής προσκόλλησης ατόµων F.
4.3

Σύγκριση µε θεωρητικό µοντέλο

4.3.1 Εξισώσεις µοντέλου
Στο Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής έχει αναπτυχθεί ένα θεωρητικό µοντέλο ( από το
Γιώργο Κόκκορη ) σε γλώσσα C++ που υπολογίζει το ρυθµό εγχάραξης αν είναι γνωστά
τα JF και J+. Αποφασίσαµε ότι θα ήταν χρήσιµο να γίνει µια σύγκριση των πειραµατικών
αποτελεσµάτων µε το θεωρητικό αυτό µοντέλο.
Στη συνέχεια ακολουθεί µια περιγραφή του µοντέλου και των βασικών εξισώσεων
που χρησιµοποιεί.
Το ισοζύγιο στις θέσεις επιφάνειας για τα άτοµα F είναι:
d[Si*]
= sF (N − θF) jF – 2βF θF jION = 0 (4.6)
dt

Στο ισοζύγιο για τα άτοµα F ο πρώτος όρος είναι όρος προσρόφησης
(χηµειορρόφησης) ατόµων F µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία ειδών SiFx (κυρίως SiF2,
θF=θSiF2). Το Ν είναι το συνολικό πλήθος των ελεύθερων επιπέδων (monolayers) για
προσρόφηση. Ο δεύτερος όρος εκφράζει τη διεργασία εγχάραξης υποβοηθούµενης από
ιόντα η οποία αποµακρύνει 2 άτοµα F για να παράγει SiF4 δικαιολογώντας τον
παράγοντα 2.
Από την (1) ορίζοντας RF = jF /jION, jION ≠ 0, προκύπτει
sF N RF − sF θF RF – 2βF θF = 0
sF RF
θF = N
(4.7)
sF RF + 2 β F

⇒ θF (sF RF + 2βF) = sF N RF ⇒

Η εγχάραξη Si οφείλεται στην ιονοβολή, στην υποβοηθούµενη από ιόντα εγχάραξη
µε άτοµα F και στη θερµική εγχάραξη. Η απόδοση εγχάραξης (άτοµα Si ανά προσπίπτον
ιόν) δίδεται από την εξίσωση (4.8):
ρERSI = ∑ x i y SP,i (1 – θF) jION + βF θF jION + K(T) jF θF (4.9)
i

Αν ο όρος ιονοβολής είναι πολύ µικρότερος από τον όρο υποβοηθούµενης από ιόντα
εγχάραξης µπορεί να θεωρηθεί αµελητέος και:
ρERSI ≈ βF θF jION + Κ(Τ)jF (410)
Από (4.10) και (4.8) προκύπτει ότι:
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Σxi y SΡ ,ι

ρ

( Ν − θ F ) j ION +

Nβ F

ρ

S F RF
K (T )
jion +
j F θF (4.11)
S F RF + 2β F
ρ

Ο πρώτος όρος της σχέσης (4.11) αντιστοιχεί στην εγχάραξη λόγω ιονοβολής, ο δεύτερος
στην εγχάραξη υποβοηθούµενη από ιόντα και ο τρίτος στη θερµική εγχάραξη.
Πίνακας 4.2
Οι συντελεστές του θεωρητικού µοντέλου
Συντελεστής
του µοντέλου
Ρ
βF

Περιγραφή
η πυκνότητα του Si
συντελεστής υποβοηθούµενης από ιόντα εγχάραξης
µε άτοµα F (ion-enhanced etching coefficient of Si
οn fluorine atoms surface coverage)

sF

συντελεστής προσκόλλησης ατόµων F σε καθαρή
επιφάνεια Si βοµβαρδιζόµενη από ιόντα (sticking
coefficient for fluorine atoms on a clean surface
previously exposed to ion bombardment)

jION

: ροή ιόντων (ion flux)

θF

κλάσµα κάλυψης της επιφάνειας από άτοµα F
(fluorine atom surface coverage)
λόγος ροής ατόµων F προς τη ροή ιόντων (ratio of
fluorine atom flux to ion flux)
είναι το κλάσµα ιόντος i στο συνολικό ρεύµα ιόντων
ροή ατόµων F (fluorine atom flux)
αδιάστατος συντελεστής Arrhenius της αντίδρασης
θερµικής εγχάραξης (dimensionless Arrhenius
coefficient for thermal etching reaction)
απόδοση ιονοβολής ή µηχανικής εγχάραξης λόγω
του ιόντος µε αύξωντα αριθµό i (physical sputtering
yield caused by ion i)

RF
xi
jF
K(T)

ySP,i

N

Πλήθος monolayers για προσρόφησης.

Τιµή
~5 10-2 atoms Si/A3
0.629(1+0.009) ( Ε − 4 )

[Si

atoms/ion], E ενέργεια ιόντων
σε [eV].
0.2 [F atoms/ion]

[ions/(A2s)]

Ν=1

4.3.2 Γραφική απεικόνιση των αποτελεσµάτων των εξοµοιώσεων
Το µοντέλο σαν παραµέτρους δέχεται το RF και τη ροή των ιόντων, δηλαδή το J+
και το JF. Τα αποτελέσµατα των εξοµοιώσεων µαζί µε τα πειραµατικά δεδοµένα
φαίνονται παρακάτω. Στις εξοµοιώσεις περιλαµβάνεται η θερµική συνιστώσα της
εγχάραξης, εκτός του όρου της ιοντικά υποβοηθούµενης χηµικής εγχάραξης, καθώς και η
εγχάραξη λόγω ιονοβολής .

___________________________________________________________________________________________________________

Κωνσταντίνος Π. Μπούκουρας
‘Εγχάραξη επιφανειών πυριτίου σε αντιδραστήρα πλάσµατος υψηλής
πυκνότητας και µελέτη της επιφανειακής και πλευρικής τραχύτητας’

Σελίδα 63

Κεφάλαιο 4

Εγχάραξη επίπεδων επιφανειών πυριτίου σε πλάσµα SF6: Μελέτη του ρυθµού εγχάραξης

Πίνακας 4.3
Πειραµατικός και θεωρητικός ρυθµός εγχάραξης
Πειραµατικός χρόνος εγχάραξης 2 min. Θεωρητικοί συντελεστές: bF = 4.407259
KT = 0.0025

PSF6 Power JF (άτοµα/ J+ (ions/
(Pa)

(Watt) m^2*sec) m^2sec)
3
700 8.2994E+20 1.0625E+19
3
900 1.1707E+21 1.9375E+19
3 1100 3.0908E+21 2.8125E+19
3 1300 4.0353E+21 3.75E+19
3 1500 4.7623E+21 4.9375E+19
3 1800 5.8809E+21 6.25E+19

E.R.
Etch Rate
(µm/min)
(µm / min)
(θεωρητικό) (πειραµατικό)
0.037217861
0.62
0.060842756
1.25
0.105228094
1.8
0.147976599
2.15
0.187430155
2.7
0.235119918
3.35

Etching Yield
(άτοµα Si / ιόν)
(θεωρητικό)
2.795196885
2.530169724
3.117869447
3.099193522
2.999281447
2.97608596

Etching Yield
(άτοµα Si /
ΘF
ιόν)
(πειραµατικό) (θεωρητικό)
41.84044818 0.639293964
46.25960061 0.578241052
45.88952381 0.713751349
41.10936508 0.709438091
39.20940325 0.686370939
38.43247619 0.681017578

5
5
5
5
5
5

700 1.1078E+21 1.3125E+19
900 1.2358E+21 1.3125E+19
1100 3.3439E+21 1.6875E+19
1300 4.3028E+21 2.25E+19
1500 5.1275E+21
3E+19
1800 6.7329E+21 3.9375E+19

0.047395852
0.049387805
0.080393246
0.106120949
0.137003546
0.1798407

0.88
0.925
2.65
3
3.45
4

2.871771633
2.976741659
3.56888194
3.545769363
3.469299069
3.469615509

48.07473923
50.53310658
112.5992945
95.6031746
82.4577381
72.84051398

0.656951316
0.681168899
0.818054155
0.812702503
0.795001072
0.795074306

7
7
7
7
7
7

700 1.64E+21
1.5E+19
900 1.7077E+21
1.5E+19
1100 1.8445E+21
1.5E+19
1300 5.0083E+21 1.6875E+19
1500 6.3041E+21 2.125E+19
1800 8.0698E+21 2.875E+19

0.059461544
0.060339932
0.061903569
0.089812202
0.113083877
0.150711626

0.8
0.85
0.9
3.18
3.32
4.2

3.110990159
3.148871791
3.214843308
3.796092375
3.795887614
3.768445025

38.24126984
40.63134921
43.02142857
135.1191534
112.0244258
104.7478261

0.712162505
0.720912448
0.736155154
0.870701852
0.870654375
0.864291926

2.45E+21 1.5625E+19

0.069597272

1

900 2.4349E+21 1.625E+19
1100 2.5337E+21 1.6875E+19
1300 2.6582E+21 1.6875E+19
1500 2.7893E+21 2.25E+19
1800 1.0258E+22 2.5625E+19

0.071363976
0.074153964
0.075232116
0.093101834
0.148138174

1.05
1.1
1.105
1.35
5

2E+19
2E+19

0.097672463
0.089603249

1.3
1.35

3.624411219 46.60654762 0.830914701
3.4225615 48.39910714 0.784186024

1100 3.211E+21
2E+19
1300 3.1035E+21 1.9375E+19
1500 3.1742E+21 1.875E+19
1800 6.464E+21 2.0625E+19

0.0896707
0.086809223
0.085388953
0.111411566

1.36
1.38
1.46
4.8

3.424414178
3.422733855
3.462554392
3.822011174

9
9
9
9
9
9
11
11
11
11
11
11

700

700 4.3316E+21
900 3.2029E+21

3.408225469 45.88952381 0.780869254
3.372997846
3.374523851
3.410432036
3.22166238
3.925970887

46.33076923
46.73932981
46.95178131
43.02142857
139.9070848

48.75761905
51.07059908
55.83225397
166.8709957
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0.772720184
0.773073154
0.781379745
0.737731028
0.900827262

0.784614677
0.784225901
0.793440178
0.876711943
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log(Ρυθµός εγχάραξης (θεωρητικός και
πειραµατικός)) συναρτήσει του J+
10

3 Pa - Θεωρητικά

log(Ρυθµός εγχάραξης)
(µm / min)

3 Pa Πειραµατικά
5 Pa - Θεωρητικά
5 Pa - Πειραµατικά

1
0

2E+19

4E+19

6E+19

7 Pa - Θεωρητικά

8E+19

7 Pa - Πειραµατικά
9 Pa - Θεωρητικά
9 Pa - Πειραµατικά

0.1

11 Pa - Θεωρητικά
11 Pa - Πειραµατικά

Πίεση

0.01

J+ (ιόντα / m^2 sec)
(α)

log(Ρυθµός εγχάραξης (θεωρητικός και
πειραµατικός)) συναρτήσει του J+
log(Ρυθµός εγχάραξης)
(µm / min)

10

3 Pa - Θεωρητικά
3 Pa Πειραµατικά
5 Pa - Θεωρητικά
5 Pa - Πειραµατικά

1
0

5E+21

1E+22

7 Pa - Θεωρητικά
1.5E+22
7 Pa - Πειραµατικά
9 Pa - Θεωρητικά

0.1

9 Pa - Πειραµατικά
11 Pa - Θεωρητικά
11 Pa - Πειραµατικά

0.01

JF (ιόντα / m^2 sec)

Πίεση

(β)
Σχήµα 4.20: Μεταβολή του ρυθµού εγχάραξης (πειραµατικού και θεωρητικού)
συναρτήσει του J+, JF

Συγκρίνοντας την συµπεριφορά των πειραµάτων και του µοντέλου φαίνεται πως το
µοντέλο προβλέπει σωστά τα πειραµατικά δεδοµένα. Η διαφορά έγκειται στις απόλυτες
µετατοπίσεις των τιµών του µοντέλου µακριά από τις πειραµατικές τιµές. Στο πρώτο
διάγραµµα, συναρτήσει της ροής των ιόντων (σχήµα 4.20 (α)) οι τιµές του µοντέλου
είναι περισσότερο συγκεντρωµένες από τις πειραµατικές, ενώ στο δεύτερο γράφηµα
συναρτήσει της ροή των ατόµων (σχήµα 4.20 (β)), περισσότερο διασκορπισµένες από τις
πειραµατικές.
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Στη συνέχεια σχεδιάζουµε το θεωρητικό ρυθµό εγχάραξης και απόδοση εγχάραξης
συναρτήσει του περαµατικού:
3 Pa

E.Rθεωρ.- Ε.R.πειρ.

5 Pa

0.25

7 Pa
9 Pa

Ε.R.θεωρ. (µm / min)

y = 0.0764x - 0.0221

11 Pa

0.2

Linear (3 Pa)
Πίεση

0.15

0.1

0.05

0
0.2

1.2

2.2

Ε.R.πειρ.

3.2

4.2

5.2

(µm / min)

Σχήµα 4.21: Θεωρητικός ρυθµός εγχάραξης συναρτήσει του πειραµατικού
(ΚΤ = 0.0025)
Ε.Υ. (θεωρητικό) - Ε.Υ. / 10 (Πειραµατικό)
6
y = 0.1336x + 2.7758

Ε.Υ. (θεωρητικό)

5
4
3
2
1
0
0

5

10

15

Ε.Υ. / 10 (Πειραµατικό)

Σχήµα 4.22: Θεωρητική απόδοση εγχάραξης συναρτήσει της
πειραµατικής

Παρατηρείται µια γραµµικότητα µεταξύ του θεωρητικού και του πειραµατικού
ρυθµού εγχάραξης, µε µια διασπορά όµως ορισµένων τιµών προς τα δεξιά. Οι τιµές
αυτές φαίνονται να βρίσκονται πάνω σε παράλληλες ευθείες (σχήµα 4.21). Η διασπορά
αυτή βρέθηκε ότι µειώνεται µε την αύξηση του θερµικού συντελεστή Κ(Τ). Για
µεγαλύτερες τιµές του Κ(Τ) οι τιµές του σχήµατος 4.21 τοποθετούνται πάνω σε µια
ευθεία. Επίσης η µειωµένες ποσοτικά τιµές βρέθηκε ότι µεγαλώνουν µε την αύξηση του
Ν, του αριθµού των monolayers στα οποία προχωρά η εγχάραξη. ∆ηλαδή αν
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θεωρήσουµε ότι η εγχάραξη πραγµατοποιείται ταυτόχρονα σε πολλά στρώµατα
(monolayers) τότε η αύξηση του Ν στη σχέση 4.11 αυξάνει το ρυθµό εγχάραξης.
Παρακάτω σχεδιάζουµε τον θεωρητικό ρυθµό εγχάραξης συναρτήσει του πειραµατικού
για θερµικό συντελεστή ΚΤ = 0.25, δηλάδη δύο τάξεις µεγέθους µεγαλύτερο από πριν.
Από το σχήµα 4.23 φαίνεται η σύγκλιση των τιµών σε µια ευθεία σε σύγκριση µε το
σχήµα 4.21 (ΚΤ = 0.0025)., τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά
E.R (πειρ.) - Ε.R. (θεωρ.)

Οµάδα 1

ΚΤ = 0.25

Οµάδα 2

7

ER (θεωρ.)
(µm / min)

6
5
4
3
2
1
0
0

1

2

3

4

5

ER (πειρ.)
(µm / m in)

Σχήµα 4.23: Θεωρητικός ρυθµός εγχάραξης συναρτήσει του πειραµατικού (ΚΤ = 0.0025)

4.4

Συµπεράσµατα – παρατηρήσεις

Μελετήσαµε τη συµπεριφορά του ρυθµού εγχάραξης καθώς και της απόδοσης
εγχάραξης σε σχέση µε τις υπόλοιπες παραµέτρους του πλάσµατος (NF, JF, J+ και RF) και
τις παραµέτρους του αντιδραστήρα (πίεση και ισχύ). Επίσης µελετήσαµε ξεχωριστά τα
NF, JF, J+ και RF συναρτήσει της πίεσης και της ισχύος. Σε όλα τα πειράµατα οι υπόλοιποι
παράµετροι του αντιδραστήρα (θερµοκρασία, τάση υποστρώµατος, ροή αερίου)
παρέµεναν σταθεροί.
Τα NF, JF, J+ και RF διαµορφώνονται άµεσα από την πίεση και την ισχύ και
µεταβάλλονται µε παρόµοιο τρόπο συναρτήσει τόσο της ισχύος όσο και της πίεσης κάθε
φορά. Ο ρυθµός εγχάραξης µπορεί να µελετηθεί είτε άµεσα παρατηρώντας την επίδραση
που έχει σε αυτόν η πίεση και η ισχύς είτε έµµεσα από τη µεταβολής της ροής των
ατόµων και των ιόντων.
Εν γένει η µεταβολή τόσο του ρυθµού εγχάραξης όσο και των υπολοίπων
παραµέτρων (συγκέντρωση ατόµων, ροή ατόµων, ροή ιόντων, RF) γίνεται ανάµεσα σε
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δύο επίπεδα τιµών, ένα χαµηλό και ένα υψηλό και η µετάβαση από το ένα στο άλλο
γίνεται απότοµα, όταν η τιµή των παραµέτρων αυτών υπερβεί ένα συγκεκριµένο
κατώφλι, το οποίο διαφέρει ανάλογα µε την τιµή της πίεσης και ισχύος.
Έτσι διατηρώντας την πίεση σταθερή και αυξάνοντας την ισχύ οι τιµές
διατηρούνται για λίγο σε ένα χαµηλό επίπεδο τιµών και µετά από ένα συγκεκριµένο
κατώφλι, το οποίο είναι µεγαλύτερο όσο αυξάνουµε την πίεση, αυξάνουν απότοµα σε
ένα υψηλό επίπεδο τιµών. Σε πολύ χαµηλές τιµές πιέσεως (3 Pa) το κατώφλι αυτό µπορεί
να µη φαίνεται καθαρά αλλά όσο η πίεση αυξάνει τα δύο επίπεδα τιµών ξεκαθαρίζουν.
Από την άλλη πλευρά αν διατηρήσουµε την ισχύ σταθερή και αυξήσουµε την
πίεση τα ΝF, JF και Ε.R. αυξάνονται και στη συνέχεια µειώνονται απότοµα µόλις η πίεση
ξεπεράσει ένα κατώφλι, το οποίο µεγαλώνει όσο αυξάνει η ισχύς. Αυτή η συµπεριφορά
δεν παρατηρείται σε πολύ µεγάλη ισχύ (1800 Watt) όπου το πλάσµα συντηρείται
ικανοποιητικά. Αντίθετα το J+ παρουσιάζει µια συνεχή, σχεδόν εκθετική µείωση, καθώς
η πίεση µεγαλώνει για όλες τις τιµές ισχύς, εκτός των 700 Watt.
H συµπεριφορά αυτή οφείλεται στις διαφορετικές επιπτώσεις που έχει η αύξηση
της ισχύος και της πίεσης στις διαδικασίες που γίνονται µέσα στο πλάσµα. Η υψηλή
ισχύς προµηθεύει το πλάσµα µε περισσότερα ηλεκτρόνια, ευνοώντας τις συγκρούσεις
µεταξύ ηλεκτρονίων και των µορίων και την αύξηση της συγκέντρωσης των ουδέτερων
ατόµων. Το πλάσµα είναι ένα ηλεκτρικά ουδέτερο νέφος σωµατιδίων, εποµένως η
αύξηση των αρνητικών φορτίων (ηλεκτρονίων) πρέπει να αντισταθµιστεί µε µια αύξηση
των θετικών φορτίων (θετικά ιόντα), µε αποτέλεσµα η συγκέντρωσή τους και η ροή τους,
να αυξάνει ώστε η ηλεκτρική ουδετερότητα να διατηρείται. Επιπλέον η παραγωγή
περισσοτέρων ουδέτερων ατόµων και ιόντων οδηγεί στην αύξηση και του ρυθµού
εγχάραξης.
Αντίθετα η αύξηση της πίεσης µειώνει το µέσο µήκος ελεύθερης διαδροµής των
σωµατιδίων, αυξάνοντας τον αριθµό των συγκρούσεων µεταξύ τους µε αποτέλεσµα οι
συγκεντρώσεις και οι ροές των ουδετέρων και των ιόντων να µειώνονται.
Εποµένως η αύξηση της πίεσης και της ισχύος επιδρούν στο πλάσµα µε αντίθετα
αποτελέσµατα, µε τη µεν ισχύ να αυξάνει τις ροές ατόµων και ιόντων, ενώ τη δε πίεση να
τις µειώνει.
Επίσης παρατηρήσαµε πως ο ρυθµός εγχάραξης φαίνεται να είναι ανάλογος της
ροής των ατόµων φθορίου άρα και της συγκέντρωσής τους ενώ δεν είναι ανάλογος της
ροής των ιόντων. Η µεγιστοποίησή του πραγµατοποιείται σε µεγάλες τιµές ισχύος και
πίεσης (1800 Watt 5-9 Pa). Αντίθετα σε µικρότερες τιµές ισχύος (1100 – 1500 Watt)
µεγιστοποιείται σε µικρές τιµές πιέσεως (γύρα στα 5 Pa, ανάλογα µε την τιµή της
ισχύος).
Είδαµε πως η αναλογία της σχέση (4.4) δεν ισχύει για όλο το εύρος τιµών,
εποµένως τα αποτελέσµατα της βιβλιογραφίας επιβεβαιώνονται για τις δύο ξεχωριστές
περιοχές τιµών µόνο, ιδιαίτερα µάλιστα για τη µια από τις δύο (κίτρινη οµάδα) και όχι
για το σύνολο των τιµών. Οι δύο αυτές περιοχές τιµών φαίνονται σε όλα τα διαγράµµατα
και σχεδιάσαµε ενδεικτικά µερικά.
Επίσης µε τη χρήση του θεωρητικού µοντέλου, προβλέψαµε το ρυθµό εγχάραξης,
γνωρίζοντας τα RF, J+. O θεωρητικός ρυθµός εγχάραξης αν και ποσοτικά διαφέρει
αρκετά από τον πραγµατικό, µπορεί να προβλέπει σωστά την εξάρτηση του ρυθµού από
το JF και J+. Μια απόκλιση των πειραµατικών τιµών από τις θεωρητικές τιµές του ρυθµού
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εγχάραξης παρουσιάζεται, αλλά οι τιµές που αποκλίνουν βρίσκονται πάνω σε ευθείες,
παράλληλες µεταξύ τους, γεγονός το οποίο δείχνει τη γραµµικότητα της µεταβολής.
Υπάρχουν τρόποι να βελτιωθεί ποσοτικά ο θεωρητικός ρυθµός εγχάραξης καθώς και η
σύγκλιση των τιµών σε µία ευθεία και είναι υπό µελέτη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΕΓΧΑΡΑΞΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΣΕ
ΠΛΑΣΜΑ SF6 : MEΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑΣ

5.1 Εισαγωγή

Στη µικροηλεκτρονική και µικροµηχανική η τραχύτητα διαδραµατίζει σηµαντικό
ρόλο στα τεχνικά χαρακτηριστικά των δοµών όπως είδαµε στο 1ο Κεφάλαιο. Ο τελικός
σκοπός της εργασίας µας είναι η µελέτη της τραχύτητας oριζόντιων επιφανειών πυριτίου
που έχουµε εγχαράξει προκειµένου να βρούµε τρόπους να τη βελτιώσουµε. Η µελέτη µας
αυτή έγινε συναρτήσει των παραµέτρων του αντιδραστήρα (ισχύς και πίεση), των
παραµέτρων του πλάσµατος (ροή ατόµων, ροή ιόντων) καθώς και του ρυθµού
εγχάραξης.
Στη διεθνή βιβλιογραφία αντίστοιχη πειραµατική µελέτη της τραχύτητας
συναρτήσει των παραµέτρων του αντιδραστήρα και του πλάσµατος έχει γίνει κυρίως από
τον R. Petri et al, αλλά όπως θα διαπιστώσουµε τα αποτελέσµατά τους περιορίζονται
µόνο σε µια περιοχή τιµών των παραµέτρων.
5.2 Θεωρητικό υπόβαθρο

5.2.1 Γενικά περί τραχύτητας
Καθώς η εγχάραξη εξελίσσεται, η επιφάνεια που βρίσκεται εκτεθειµένη µέσα στον
αντιδραστήρα πλάσµατος αρχίζει να αλλοιώνεται και να γίνεται πιο τραχιά,
παρουσιάζοντας ‘κοιλάδες’ και ‘κορυφές’. Η απόσταση µεταξύ µιας κοιλάδας και µιας
κορυφής, η οποία τείνει να γίνεται µεγαλύτερη για µεγαλύτερους χρόνους εγχάραξης,
είναι το λεγόµενο ύψος τραχύτητας (height roughness) και συνήθως περιγράφεται, για
κάθε χρονική στιγµή t, από τη µέση τετραγωνική τιµή της τραχύτητας (rms).
Πειραµατικά η τιµή της τραχύτητας αυτή υπολογίζεται µε τη βοήθεια του AFM, µε τη
χρήση της παρακάτω σχέσης :
rms = (< h 2 (r , t ) > − < h(r , t ) 2 >)1 / 2 (5.1),
όπου h είναι το ύψος της επιφάνειας που µετριέται το οποίο εξαρτάται από
οριζόντια απόσταση r του σηµείου που γίνεται η µέτρηση σε µια χρονική στιγµή t. Τα
εισαγωγικά ‘< >’ δηλώνουν χωρική (κατά µήκος του r) συνολική τιµή µέσων τιµών.
Το rms, όπως δίνεται από την παραπάνω σχέση υπολογίζεται αυτόµατα από το
AFM για όλη την περιοχή στην οποία γίνεται η σάρωση η οποία στην περίπτωσή µας
αποτελείται από 300 διαφορετικά σηµεία.
Αξίζει να σηµειωθεί πως εκτός από το ύψος τραχύτητας υπάρχει εξάρτηση της
τραχύτητας κατά µήκος της επιφάνειας. Αυτή ονοµάζεται ‘κατά πλάτος’ ή οριζόντια
συσχέτιση της τραχύτητας και χαρακτηρίζεται από µια παράµετρο που ονοµάζεται µήκος
συσχέτισης (correlation length), το οποίο όµως δεν µπορεί να αναλυθεί µέσω του rms και
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δεν θα αποτελέσει αντικείµενο µελέτη µας. Στη συνέχεια της εργασίας µας όταν
αναφερόµαστε σε τραχύτητα θα εννοούµε τη µέση τετραγωνική τιµή (rms) της
επιφανειακής τραχύτητας που υπολογίζεται σύµφωνα µε τη βοήθεια της σχέσης (5.1).
5.2.2 Υπάρχουσες έρευνες στη βιβλιογραφία
Μια Γαλλική ερευνητική οµάδα (Richard Petri et al) πραγµατοποίησε µελέτη της
τραχύτητας µέσα σε έναν υψηλής πυκνότητας και χαµηλής πίεσης, επαγωγικό
αντιδραστήρα πλάσµατος (resonant inductive plasma etcher, helicon source) που η ισχύς
του µπορούσε να πάρει τιµές από 0 – 2000 W και η τάση υποστρώµατός του από 0 µέχρι
–200 Volts. H πίεση που χρησιµοποίησαν ήταν από 1 µbar µέχρι 6 µbar (0.1 – 0.6 Pa ή
0.75 – 4.5 mTorr), ενώ µοναδικό αέριο εγχάραξης ήταν το SF6. Τα αποτελέσµατά της
εγχάραξης µελετήθηκαν µε τη βοήθεια AFM και έγινε προσπάθεια συσχετισµού των
παραµέτρων του πλάσµατος µε την επιφανειακή (rms) τραχύτητα. Οι µετρήσεις της
τραχύτητας έγιναν µε επαφή (contact mode) και τα δεδοµένα προέκυψαν από παράθυρα
διαστάσεων 3.2 µm x 3.2 µm τα οποία είχαν 256 σηµεία δεδοµένων. Να σηµειωθεί πως
το rms εξαρτάται από το µέγεθος του παραθύρου σάρωσης, που σηµαίνει πως γενικά
όλες οι µετρήσεις στο AFM πρέπει να γίνονται στα ίδια µεγέθη παραθύρων.
Η ροή ατόµων JF και η ροή ιόντων J+ υπολογίστηκε τόσο πειραµατικά όσο και
θεωρητικά. Για το θεωρητικό υπολογισµό βασίστηκαν σε υπάρχουσα βιβλιογραφία
σύµφωνα µε την οποία ισχύει ότι η ροή των ατόµων είναι ανάλογη της ροής του αερίου
SF6 και της πίεσης:
J F ∝ Φ SF6
J + ∝ Wrf

(5.1), όπου ΦSF6 είναι η ροή του SF6 καιWrf η ισχύς της πηγής

Υπάρχει επίσης ο ισχυρισµός ότι ο λόγος της ιοντικής ροής προς τη ροή των
ατόµων είναι ανάλογος του πηλίκου της ισχύος προς το γινόµενο της ροής επί της πίεση:
Wrf
J+
1
(5.2), όπου Wrf η ισχύς και Pr η πίεση.
=
∝
RF J F
Φ SF6 Pr
Όπως θα διαπιστώσουµε στη πειραµατική µας µελέτη η παραπάνω αναλογία ισχύει
µόνο για ένα περιορισµένο εύρος τιµών των παραµέτρων του αντιδραστήρα και του
πλάσµατος.
Για το θεωρητικό υπολογισµό του ρυθµού εγχάραξης οι Γάλλοι χρησιµοποιούν την
παρακάτω σχέση:
J F (ε + ε S )( J + / J F )
(5.3),
ER =
J + / JF + εs /γ
που προκύπτει από ένα µοντέλο που περιγράφει την εγχάραξη του polysilicon σε
αντιδραστήρα RIE (reactive ion etching) µε πλάσµα SF6. To JF είναι η ροή των
ουδετέρων, το J+ η ροή των ιόντων, το γ η απόδοση της αντίδρασης από ιονοβολή το
οποίο είναι ανάλογο του E ( E είναι η µέση κινητική ενέργεια που συνδέεται άµεσα µε
την τάση υποστρώµατος) και τα ε, εs είναι οι πιθανότητες της αυτόµατης εγχάραξης
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(spontaneaous etching) και της προσρόφησης προϊόντων αντίστοιχα. Η σχέση (5.3) στην
περίπτωσή µας ισχύει µόνο για ένα περιορισµένο εύρος τιµών.
Το βασικό συµπέρασµα της Γαλλικής ερευνητικής οµάδας είναι ότι η τραχύτητα
µεταβάλλεται σε αναλογία µε το λόγο J+ / JF, γεγονός το οποίο δείχνει το συνδυασµένο
ρόλο τόσο των ιόντων όσο και των ουδετέρων στην εξέλιξη της τραχύτητας. Κατέληξαν
στο συµπέρασµα ότι σε χαµηλή ιοντική ροή τα ουδέτερα οµαλοποιούν την επιφάνεια,
ενώ σε υψηλότερη ιοντική ροή πολλαπλασιάζουν τις ιοντικά προκαλούµενες ατέλειες,
ενισχύοντας έτσι την τραχύτητα. Παρόλα αυτά στα πειράµατά µας θα δούµε πως σε
ορισµένες περιπτώσεις υψηλής ιοντικής ροής η τραχύτητα µειώνεται.
Όσο αναφορά τις παραµέτρους του πλάσµατος διαπίστωσαν ότι η αύξηση της
ισχύος και συνεπώς η αύξηση της ιοντικής ροής οδηγεί σε µία σχεδόν γραµµική αύξηση
της τραχύτητας, καθώς και του ρυθµού εγχάραξης. Αυτό όπως θα δούµε στα πειραµατικά
µας αποτελέσµατα είναι σωστό µόνο για µια περιορισµένη περιοχή τιµών ισχύος. Επίσης
η αύξηση της πίεσης οδηγεί σε µια µονοτονική µείωση της επιφανειακής τραχύτητας,
ενώ παράλληλα ο ρυθµός εγχάραξης αυξάνεται. Σε αυτό το συµπέρασµα γενικά
συµφωνούνε και οι δικές µας µελέτες, εκτός για µια ιδιόµορφη συµπεριφορά που
παρατηρείται στα 5 Pa και η οποία θα περιγραφεί σχολαστικά παρακάτω. Σύµφωνα µε
τους Γάλλους η µεταβολή της τραχύτητας σε συνάρτηση µε την ισχύ και την πίεση είναι
εντελώς ανάλογη της µεταβολής της σε σχέση µε το λόγο J+/JF. Αντίθετα όπως θα δούµε
σε εµάς η αναλογία ισχύει µόνο για µία συγκεκριµένη περιοχή τιµών.
Επίσης το γεγονός ότι η αύξηση της πίεσης µειώνει την τραχύτητα αλλά αυξάνει το
ρυθµό εγχάραξης οδήγησε στο συµπέρασµα ότι είναι λάθος να νοµίζει κανείς ότι η
επιφανειακή µορφολογία είναι ανάλογη του ρυθµού εγχάραξης.
Επίσης διαπιστώθηκε ότι η τραχύτητα αυξάνει γραµµικά µε το χρόνο εγχάραξης
και όσο χαµηλότερη ήταν η πίεση τόσο µεγαλύτερη ήταν η αύξηση αυτή. Συνολικά
εγχάραξαν τις επιφάνειές τους µέχρι 10 λεπτά και µέτρησαν τιµές ώς και ~18 nm rms (σε
1000 Watt ισχύ). Στο δικό µας αντιδραστήρα 10 λεπτά είναι υπερβολικά µεγάλος χρόνος
εγχάραξης, εξαιτίας των υψηλών ρυθµών εγχάραξης. Τρία λεπτά εγχάραξης ήταν αρκετά
να οδηγήσουν το AFM στα όρια της µέγιστης Ζ απόκλισης που µπορεί να µετρήσει,
αλλά όπως θα δούµε στο τοµέα της εξάρτησης της τραχύτητας από το χρόνο
συµφωνούµε πλήρως µε τη Γαλλική δουλειά. Επίσης η µεταβολή της θερµοκρασίας δε
φάνηκε να επηρεάζει την τραχύτητα σε ένα εύρος από –120οC µέχρι +100οC. Τέλος η
τραχύτητα φαίνεται να µειώνεται µε την αύξηση της ενέργειας των ιόντων (Ε). Να
σηµειωθεί πως η ενέργεια των ιόντων (Ε) αντιστοιχεί στην τάση υποστρώµατος Vbias.
Με βάση τις παραπάνω µελέτες τους οι Γάλλοι κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι
ισχύει η παρακάτω εµπειρική σχέση που συνδέει την τραχύτητα (rms) µε την ενέργεια E
των ιόντων και µε το λόγο (J+/JF)
n

 1   J +  β  1  1  β
 t = 
rms ∝ 
 
 n  t (5.4)
 E   JF 
 E  RF 

O εκθέτης n εξαρτάται από τη µορφή της γραφικής παράστασης σ(J+/JF) και τον
υπολόγισαν n ≈ 0.45 .
Ο όρος tβ σηµαίνει πως η τραχύτητα εξαρτάται από το χρόνο εγχάραξης. Το β
ονοµάζεται εκθέτης χρόνου (time exponent) και τον βρήκαν β ≈ 1 που σηµαίνει ότι η
εξάρτηση µε το χρόνο είναι σχεδόν γραµµική.
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5.3 Πειραµατικά αποτελέσµατα

5.3.1 Προετοιµασία
Για την πραγµατοποίηση των πειραµάτων µας χρησιµοποιήσαµε δισκία πυριτίου
3’’ τύπου p. Η διαδικασία καθαρισµού των δειγµάτων περιλάµβανε βούτηγµα σε
ακετόνη, ξέπλυµα µε προπανόλη, βούτηγµα για 30΄΄ σε διάλυµα BHF και ξέπλυµα στο
τέλος µε νερό και στέγνωµα. Ο καθαρισµός πραγµατοποιήθηκε στον καθαρό χώρου του
Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής και ο βασικός λόγος αυτής της διαδικασίας ήταν να
φύγει το φυσικό οξείδιο (native oxide) που έχουν τα δισκία πυριτίου και µπορεί να
επηρέαζε το σχηµατισµό της τραχύτητας. Το κάθε δισκίο κόπηκε κατόπιν σε έξι
κοµµάτια τα όποια εισήλθαν, ένα κάθε φορά, στον αντιδραστήρα για εγχάραξη.
Οι συνθήκες στις οποίες έγιναν τα πειράµατα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 5.1 - Πειραµατικές συνθήκες εγχάραξης για τη µελέτη της τραχύτητας
700-1800 Watt
Iσχύς:
3 – 11 Pa (22.5 mTorr – 82.5 mTorr)
Πίεση:
-55 Volts (συν -20 volts το δυναµικό του αντιδραστήρα, floating
Tάση
potential)
υποστρώµατος
SF6
Aέριο εγχάραξης:
172 sccm
Ροή αερίου:
15οC
Θερµοκρασία:

Οι συνθήκες αυτές επιλέχτηκαν γιατί η αρχική ιδέα ήταν η µελέτη της τραχύτητας
στο πλαίσιο του Bosch Process. Η µελέτη της τραχύτητας µαζί µε το βήµα εναπόθεσης
θα ήταν αρκετά δύσκολη και για αυτό το λόγο έπρεπε να απλοποιήσουµε τη διαδικασία.
Έτσι αφαιρέσαµε το βήµα εναπόθεσης µε το C4F8 και µελετήσαµε τη συµπεριφορά της
εγχάραξης µε ένα αέριο µόνο (SF6). Οι αρχικές συνθήκες που επιλέξαµε ήταν αυτές του
Βοsch Process και στη συνέχεια µεταβάλαµε την ισχύ και την πίεση. Επίσης η µελέτη
της τραχύτητας θα ήταν πιο δύσκολο να γίνει σε δείγµατα µε δοµές (λιθογραφηµένα
δείγµατα) καθώς το AFM µπορεί να µετρήσει εύκολα ελεύθερες επιφάνειες.
Για να προσδιοριστεί η τραχύτητα τα δείγµατα µετρήθηκαν από το AFM του
Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής σύµφωνα µε τις παρακάτω παραµέτρους:
Πίνακας 5.2 – Παράµετροι του AFM
Μέγεθος παραθύρου σάρωσης: 2.5 µm / 2.5 µm
300
Aριθµός σηµείων:
5 µm / min
Ταχύτητα µέτρησης:
3 –5
Αριθµός µετρήσεων / δείγµα
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5.3.2 Εξέλιξη της τραχύτητας σε σχέση µε το χρόνο
Το πρώτο µέληµά µας στη µελέτη της τραχύτητας (rms) ήταν να µελετήσουµε τη
συµπεριφορά σε σχέση µε το χρόνο εγχάραξης. Τα πειράµατα αυτά πραγµατοποιήθηκαν
αρκετό καιρό πριν και σε µια περίοδο που το δαχτυλίδι συγκράτησης του δείγµατος δεν
ήταν ανοδιωµένο µε αποτέλεσµα να έχουµε sputtering µέσα στον αντιδραστήρα. Έτσι οι
τιµές της τραχύτητας που προέκυψαν ήταν µεγαλύτερες από αυτές που µετρήσαµε
πρόσφατα σε αντίστοιχα πειράµατα. Εντούτοις στη µελέτη της εξέλιξης της τραχύτητας
συναρτήσει του χρόνου αυτό ίσως δεν είναι σηµαντικό καθώς ενδιαφερόµαστε µόνο για
τον τρόπο εξέλιξής της.
Τα πειράµατα που πραγµατοποιήσαµε και οι αντίστοιχες τιµές της τραχύτητας που
µετρήσαµε µε το βοήθεια του AFM φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 5.3 - Εξέλιξη της τραχύτητας συναρτήσει του χρόνου και για τρεις
διαφορετικές πιέσεις (P = 1800 Watt, ΦSF6 = 172 sccm, Vbias = -55 Volts, T = 15oC)
Τραχύτητα (rms)(nm)
Χρόνος
P = 2.5Pa
P = 5.5Pa
P = 9Pa
(sec)
(19 mT)
(41 mT)
(68 mT)

15
30
45
60
75
90
120

1.12±0.12
2.39±0.76
4.92±1.24
6.89±0.35
7.81±0.71
10.09±0.23
10.49±0.32

2.42±0.15
8.01±0.30
9.97±1.44

5.64±0.30

σ(rms) - t
14

σ (rms)(nm)

12
10.1
10.0

10
8

8.0
6.9

6

10.5

7.8
2.5 Pa

4.9

4

5.5 Pa
Linear (2.5 Pa)

2.4

2

1.1

Πίεση

0
0

20

40

60
80
t(sec)

100

120

140

Σχήµα 5.1 - Εξέλιξη της τραχύτητας συναρτήσει του χρόνου για δύο διαφορετικές πιέσεις (2.5 και
5.5 Pa)
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Από το παραπάνω σχήµα παρατηρούµε ότι η τραχύτητα µεταβάλλεται σχεδόν
γραµµικά µε το χρόνο. Αν και η διαφορά µεταξύ των δύο τελευταίων τιµών, για 90 και
120 sec αντίστοιχα είναι σχετικά µικρή δεν µπορούµε να πούµε µε βεβαιότητα ότι η
τραχύτητα σταµατάει να αυξάνεται για µεγαλύτερους χρόνους εγχάραξης. Το AFM είχε
δυσκολία (παρουσίαζε µεγάλο θόρυβο) να µετρήσει rms µεγαλύτερο από ~12 nm µε
αποτέλεσµα επιφάνειες που εγχαράχτηκαν για µεγαλύτερους χρόνους να µην µπορούν να
µετρηθούν µε ακρίβεια ή και καθόλου. Πάντως µε βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία
και µε βάση το γεγονός ότι επιφάνειες που είχαµε εγχαράξει για µεγαλύτερους χρόνους
(180 sec) δεν µπορούσαν να µετρηθούν, πιστεύουµε ότι η τραχύτητα είναι πιθανό να
συνεχίσει να αυξάνεται.
Από τη παραπάνω γραφική παράσταση και από το γραµµικό fit που έχουµε κάνει
φαίνεται πως στην περίπτωσή µας ο εκθέτης χρόνου είναι β ≈ 1 . Επίσης από τα πρώτα
αυτά δεδοµένα φαίνεται η αύξηση της τραχύτητας µε την πίεση η οποία θα µελετηθεί πιο
σχολαστικά αργότερα.
5.3.3 Mεταβολή της τραχύτητας σε σχέση µε την ισχύ και την πίεση
Το επόµενο βήµα ήταν η µελέτη της τραχύτητας συναρτήσει δύο πολύ βασικών
παραµέτρων του πλάσµατος, της ισχύος και της πίεσης. Για τη µελέτη συναρτήσει της
ισχύoς πραγµατοποιήσαµε εγχαράξεις στα 700, 900, 1100, 1300, 1500 και 1800 Watt και
για δύο διαφορετικές πιέσεις 5 και 9 Pa. Oι υπόλοιπες συνθήκες είναι αυτές που
φαίνονται στον πίνακα 5.1 και διατηρήθηκαν σταθερές. Να σηµειωθεί πως όλες οι
µετρήσεις έγιναν σε αντιδραστήρα που είχε πρόσφατα καθαριστεί και µε ανοδιωµένο το
δαχτυλίδι.
Επίσης τα πειράµατα στα 5 Pa έγιναν δύο φορές. Την πρώτη φορά (σειρά
πειραµάτων (Π1) πραγµατοποιήθηκαν τα πειράµατα που αναφέρθηκαν στον
προηγούµενο κεφάλαιο (Πίνακες 4.1 και 4.2) και µετρήθηκε η τραχύτητα δειγµάτων στα
5 Pa, για ισχύ από 700 µέχρι 1800 Watt. Για όλες τις υπόλοιπες τιµές πιέσεως (3,7,9 και
11 Pa) µετρήθηκε η τραχύτητα µόνο στα 1800 Watt.
Στη συνέχεια για να επιβεβαιώσουµε τα πρώτα αυτά αποτελέσµατα
πραγµατοποιήσαµε µια νέα σειρά πειραµάτων (Π2) στην οποία µετρήσαµε την
τραχύτητα στα 5 (για δεύτερη φορά) και στα 9 Pa σε ένα εύρος τιµών ισχύος από 700
µέχρι 1800 Watt. Στη σειρά αυτή µετρήσαµε εκ νέου τη ροή ιόντων και τη ροή ατόµων
(αναλυτικά οι τιµές τους φαίνονται στο παράρτηµα), όχι όµως και το ρυθµό εγχάραξης.
Τα αποτελέσµατα των µετρήσεών µας φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 5.4 - Εξέλιξη της τραχύτητας συναρτήσει της ισχύος για δύο
διαφορετικές πιέσεις 5 και 9 Pa (tεγχ. = 1 min, ΦSF6 = 172 sccm, Vbias = -55
Volts, T = 15oC)
Πίεση
Ισχύς
Τραχύτητα
Τραχύτητα
Μέσος όρος
(Pa)
(Watt)
(rms)(nm)
(rms)(nm)
(rms)(nm)
Π1
Π2
(Π1 και Π2)
5
700
0.8
0.49
0.645
900
1.32
0.66
0.99
1100
2.76
2.96
2.86
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Πίεση
(Pa)

9

1300
1500
1800
Ισχύς
(Watt)
700
900
1100
1300
1500
1800

2.42

3.29

2.855

1.52

2.64

2.08

1.91

1.73

1.82

Τραχύτητα
(rms)(nm)
Π2
1.19
1.24
1.36
1.85
2
2.58

Oι αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις φαίνονται παρακάτω:

σ (rms)(nm)

σ (rms) συναρτήσει της ισχύος
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

5 Pa (µέσος
όρος Π1, Π2)
9 Pa - Π2
3 Pa
7 Pa
11 Pa

Πίεση

0

500

1000
1500
Iσχύς (Watt)

2000

Σχήµα 5.2 - Εξέλιξη της τραχύτητας συναρτήσει της ισχύος για δύο διαφορετικές πιέσεις, 5 Pa και 9 Pa
(στα 5 Pa τα πειράµατα έχουν γίνει δύο φορές).

Στην πιο πάνω γραφική παράσταση έχουµε σχεδιάσει τη συµπεριφορά της
τραχύτητας συναρτήσει της ισχύος για δύο διαφορετικές πιέσεις, 5 και 9 Pa. Στα 5 Pa
επαναλάβαµε δύο φορές τα ίδια πειράµατα για να επιβεβαιώσουµε τα αποτελέσµατα,
καθώς η τραχύτητα παρουσιάζει µια ιδιόµορφη συµπεριφορά.
Συγκεκριµένα µέχρι τα 900 W έχει µικρή τιµή, στη συνέχεια αυξάνεται απότοµα
µέχρι τα 1200 Watt περίπου και κατόπιν αρχίζει να ελαττώνεται. Η συµπεριφορά στα 9
Pa είναι πιο οµαλή και η τραχύτητα αυξάνεται ελαφρώς µε την αύξηση της ισχύος µέχρι
τα 1300 Watt, κατόπιν ελαττώνεται για λίγο µέχρι τα 1500 Watt και στη συνέχεια
αυξάνεται και πάλι. Επειδή η διαφορά της τραχύτητας µεταξύ 1300 και 1500 Watt είναι
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πολύ µικρή (0.15), που είναι µέσα στα όρια σφάλµατος της µετρήσεως, µπορούµε να
θεωρήσουµε ότι γενικά στα 9 Pa η τραχύτητα αυξάνεται µονοτονικά µε την ισχύ.
Αν θυµηθούµε τη Γαλλική µελέτη θα διαπιστώσουµε ότι η συµπεριφορά που
παρατηρούν σε σχέση µε την ισχύ είναι µόνο αυτή που παρατηρούµε και εµείς στα 9 Pa.
Αντίθετα δεν έχουν δει εξέλιξη της τραχύτητας που παρατηρείται στα 5 Pa. Αυτό
οφείλεται µάλλον στο ότι οι Γάλλοι έκαναν τα πειράµατά τους σε πολύ χαµηλές πιέσεις
(0.1 – 0.6 Pa). Η λειτουργία του αντιδραστήρα µας σε τόσο χαµηλή πίεση δεν είναι
δυνατή (0.1 – 0.6 Pa) µε την υπάρχουσα ροή ρου SF6 (172 sccm) καθώς αυτό οδηγεί σε
αστάθεια του πλάσµατος.
Κατόπιν µελετάµε τη συµπεριφορά της τραχύτητας σε συνάρτηση µε την πίεση.
Στα 5 και 9 Pa σαν τιµή τραχύτητας έχουµε βάλει το µέσο όρο που προκύπτει από τις
σειρές πειραµάτων Π1 και Π2 στις αντίστοιχες συνθήκες.
Πίνακας 5.5 - Μεταβολής της τραχύτητας
συναρτήσει της πίεσης στα 1800 Watt
Ισχύς
Πίεση
σ (rms) (nm)
(Watt)
(Pa)
1800
3
3.96
5
1.82
7
2.69
9
2.43
11
2.3

H αντίστοιχη γραφική παράσταση φαίνεται παρακάτω στην οποία έχουµε
προσθέσει και ζευγάρια τιµών πίεσης και για άλλες τιµές ισχύος:
σ (rms) συναρτήσει της πίεσης
4.5

1800 Watt
700 Watt
900 Watt
1100 Watt
1300 Watt
1500 Watt

4

σ (rms) (nm)

3.5
3
2.5
2
1.5

Ισχύς

1
0.5
0
0

5

Πίεση (Pa)

10

15

Σχήµα 5.3 - Μεταβολή της τραχύτητας συναρτήσει της πίεσης για σταθερή ισχύ
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Από το σχήµα 5.3 φαίνεται ότι η αύξηση της πίεσης οδηγεί γενικά σε µείωση της
τραχύτητας. Στα 5 Pa παρατηρούµε ότι ανάλογα µε την τιµή της ισχύος η τραχύτητα
παρουσιάζει µια διακύµανση, όπως έχουµε δείξει στο σχήµα 5.2. Στο σηµείο αυτό στα
1800 Watt η µείωση της τραχύτητας είναι αρκετά µεγάλη σε σχέση µε τα 7, 9 και 11 Pa.
Έτσι στη συνέχεια η τραχύτητα από τα 5 στα 7 Pa φαίνεται να αυξάνεται. Η ιδιόµορφη
αυτή συµπεριφορά δεν µπορούµε να πούµε ότι οφείλεται σε λάθος µετρήσεις, καθώς οι
µετρήσεις στα 5 Pa έχουν επαναληφτεί δύο φορές για επιβεβαίωση και εποµένως πρέπει
να την αποδώσουµε στην ιδιαιτερότητα του πλάσµατος στην περιοχή αυτήν.
5.3.4 Mεταβολή της τραχύτητας σε σχέση µε τη ροή των ατόµων και των ιόντων
Κατόπιν σχεδιάζουµε τη µεταβολή της τραχύτητας (σ) συναρτήσει του JF και J+.
σ (rms) συναρτήσει του JF

4.5
5 Pa - µέσος
όρος Π1,Π2
9 Pa

4
σ (rms) (nm)

3.5
3
2.5

3 Pa

2

7 Pa

1.5

11 Pa

1

Πίεση

0.5
0
0

2E+21 4E+21 6E+21 8E+21 1E+22
JF(άτοµα/m^2 sec)

Σχήµα 5.4 - Μεταβολή της τραχύτητας συναρτήσει του JF για µεταβλητή ισχύ στα 5 και 9 Pa.

Παρατηρούµε πως στα 5 Pa η τραχύτητα αυξάνει για ροή ατόµων µέχρι 5 1021
άτοµα/m2 sec και στη συνέχεια αρχίζει να ελαττώνεται όσο η ροή των ατόµων αυξάνεται.
Αντίθετα στα 9 Pa η συµπεριφορά είναι πιο οµοιόµορφη µε εξαίρεση µια τιµή ροής, 6
1021 άτοµα / m2 sec, γύρω από την οποία παρατηρείται µια µικρή αυξοµείωση της
τραχύτητας, που όπως αναφέραµε και προηγουµένως είναι µέσα στα περιθώρια
σφάλµατος µέτρησης του AFM. Εποµένως στα 9 Pa η τραχύτητα αυξάνει µε τη ροή των
ατόµων φθορίου. Η συµπεριφορά στα 5 και στα 9 Pa της τραχύτητας συναρτήσει της
ροής των ατόµων είναι η ίδια που έχει σε συνάρτηση και µε την ισχύ (σχήµα 5.2).
Επίσης από το σχήµα 5.4 φαίνεται η τραχύτητα δεν είναι ανάλογη της ροής των
ατόµων φθορίου JF καθώς φαίνεται πως η αύξηση της ροής των ατόµων φθορίου αυξάνει
για ένα διάστηµα την τραχύτητα, αλλά στη συνέχεια η τραχύτητα φαίνεται να
σταθεροποιείται γύρω από ένα εύρος τιµών: 2.3 ± 0.15% . Έτσι µια γραµµική
συµπεριφορά στη µεταβολή της τραχύτητας µε το JF παρατηρείται µόνο µέχρι η ροή των
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ατόµων να γίνει ίση µε 4 1021 άτοµα/m2sec ενώ στη συνέχεια φαίνεται σταθερή.
Παρακάτω σχεδιάζουµε τη µεταβολή της τραχύτητας συναρτήσει του J+.
σ (rms) συναρτήσει του J+
4.5

5 Pa µέσος
όρος Π1,Π2
9 Pa

4
σ (rms) (nm)

3.5
3

3 Pa

2.5

7 Pa

2

1.5

11 Pa

1

Πίεση

0.5
0
0

2E+19
4E+19
6E+19
J+ (ιόντα/m^2 sec)

8E+19

Σχήµα 5.5 - Μεταβολή της τραχύτητας συναρτήσει του J+ για µεταβλητή ισχύ σε σταθερή πίεση

Από το σχήµα 5.5 παρατηρούµε πως στα 5 Pa η τραχύτητα αυξάνει µε την αύξηση
του J+ µέχρι τα 2 1019 ιόντα / m2 sec και στη συνέχεια µειώνεται καθώς η ροή αυξάνει.
Στα 9 Pa η τραχύτητα αυξάνεται συνεχώς µε την αύξηση της ιοντικής ροής, ενώ στις
µεµονωµένες περιπτώσεις των ιοντικών ροών που αντιστοιχούν στα 3,7 και 11 Pa η
τραχύτητα φαίνεται να αυξάνεται µε τις ροές. Η µεταβολή της τραχύτητας που
παρατηρούµε στο σχήµα 5.5 συναρτήσει της ροής των ιόντων είναι ανάλογη µε τη
µεταβολή της τραχύτητας σε σχέση µε τη ροή των ατόµων (σχήµα 5.4) και σε σχέση µε
την ισχύ (σχήµα 5.2).
Στη συνέχεια σχεδιάζουµε τη µεταβολή της τραχύτητας συναρτήσει του RF (JF/J+)
και του RF’ (J+/JF) για λόγους οµοιότητας µε παλιότερες εργασίες.
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σ (rms) - RF

5 Pa - µέσορς
όρος Π1, Π2
9 Pa

4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

σ (rms)

3 Pa
7 Pa
11 Pa
Πίεση

0

200 RF (JF/J400
+)

600

Σχήµα 5.6: Μεταβολή της τραχύτητας συναρτήσει του RF (JF/J+) για µεταβλητή ισχύ και σταθερή
πίεση

Από το παραπάνω γράφηµα παρατηρούµε πως η τραχύτητα φαίνεται να αυξάνεται
όσο το RF αυξάνει. Στο διάγραµµα έχουµε τοποθετήσει και τρία µεµονωµένα σηµεία στα
3, 7 και 11 Pa (1800 Watt). Η τραχύτητα φαίνεται να αυξάνεται µε την αύξηση του RF
µέχρι ενός σηµείου (~210) και µετά είναι σχεδόν σταθερή στις µεταβολές του RF.
Εποµένως δεν µπορούµε να πούµε πως η τραχύτητα µεταβάλλεται σε αναλογία µε το RF
για όλο το εύρος τιµών του RF. Φαίνεται πως µέχρι και για R F ≈ 210 , η τραχύτητα
αυξάνεται σε αναλογία µε το RF, αλλά στη συνέχεια για 210 ≤ RF ≤ 400 η τραχύτητα
δείχνει να διατηρείται σχεδόν σταθερή µε το RF. Επίσης φαίνεται πως το RF για πολύ
µικρή τιµή (94) αντιστοιχεί σε µεγάλη τραχύτητα (3.96). Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία
(R. Petri et al) η τραχύτητα είναι ανάλογη του λόγου J+/JF, γεγονός που εδώ δε φαίνεται
να επιβεβαιώνεται παρά µόνο για µια συγκεκριµένη περιοχή τιµών.
Παρακάτω για λόγους οµοιότητας µε άλλες εργασίες παραθέτουµε και τη µεταβολή
της τραχύτητας µε το RF’

σ(rms) (nm)

σ(rms) συναρτήσει του RF' για σταθερή πίεση

4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

5 Pa - µέσος
όρος Π1, Π2
9 Pa
3 Pa
7 Pa
11 Pa

Πίεση
0

0.005
0.01
RF' (J+/JF))

0.015
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Σχήµα 5.7 - Εξέλιξη της τραχύτητας συναρτήσει του RF’ (J+ /JF) για δύο διαφορετικές πιέσεις, 5 Pa
και 9 Pa

Στη βιβλιογραφία (R. Petri et al) η τραχύτητα παρουσιάζεται να αυξάνει µε την
αύξηση του λόγου (J+/JF), ενώ όπως φαίνεται από το σχήµα (5.9) η τραχύτητα στην
περίπτωσή µας ελαττώνεται µε την αύξηση του λόγου (J+/JF). Η διαφορά αυτή πρέπει να
οφείλεται ότι στη βιβλιογραφία η τραχύτητα έχει µελετηθεί για πολύ µικρές πιέσεις (0.1
– 0.6 Pa) και είναι πιθανό σε µικρές πιέσεις η τραχύτητα να συµπεριφέρεται διαφορετικά
απ’ ότι συµπεριφέρεται στην περιοχή 3-11 Pa που µελετάµε εµείς.
Στο προηγούµενο κεφάλαιο αναφέραµε την ύπαρξη δύο οµάδων τιµών. Στη
συνέχεια θα σχεδιάσουµε το σ (rms) συναρτήσει του RF για τις δύο αυτές περιοχές.
Οµάδα 1

σ - RF

Συµπεριφορά ου
παρατηρείται στη
βιβλιογραφία

Οµάδα 2

4.5
4
3.5
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3
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2
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1
0.5
0
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Σχήµα 5.8 - Εξέλιξη της τραχύτητας συναρτήσει του RF (JF /J+) για τις δύο οµάδες τιµών

Εποµένως φαίνονται δύο περιοχές τιµών. Οι τιµές της τραχύτητας που βρίσκονται
στην περιοχή µε κόκκινο φαίνονται να αυξάνουν γραµµικά µε την αύξηση του RF. Οι
τιµές µε κίτρινο είναι για το µεγαλύτερο εύρος σταθερές. ∆υστυχώς έχουµε µόνο ένα
σηµείο που ξεχωρίζει (rms 3.96) το οποίο και δίνει και την κλίση που παρατηρείται στη
βιβλιογραφία. Εποµένως είναι δυνατό σε χαµηλές τιµές ισχύος η ροή ιόντων που είναι
πολύ µεγάλη να ενισχύει την τραχύτητα των επιφανειών. Στη συνέχεια, καθώς η πίεση
µεγαλώνει και η ροή ατόµων αυξάνει, η ροή ιόντων µειώνεται. Έτσι είναι λογικό η
τραχύτητα να µειώνεται σε υψηλές πιέσεις καθώς ο ιοντικός βοµβαρδισµός της
επιφάνειας είναι µικρότερος. Η αύξηση της ροής των ατόµων µε την πίεση σε συνδυασµό
µε τον ιοντικό βοµβαρδισµό (έστω και ελαττωµένο) µπορεί να αυξάνει ως ενός σηµείου
την τραχύτητα, στη συνέχεια όµως, καθώς η ισοτροπική θερµική (χηµική) εγχάραξη (που
προκαλείται από τη ροή των ατόµων) αυξάνει, είναι πιθανό η τραχύτητα να
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σταθεροποιείται ή και σε ορισµένες περιπτώσεις (5 Pa) να βελτιώνεται. Αυτό συµβαίνει
γιατί η ισοτροπική εγχάραξη εν γένει οµαλοποιεί τις επιφάνειες.
5.3.5 Μελέτη της τραχύτητας σε σχέση µε το ρυθµό εγχάραξης
Στην παρακάτω γραφική παράσταση φαίνεται η µεταβολή της τραχύτητας µε το
ρυθµό εγχάραξης.
σ (rms) συναρτήσει του ρυθµού εγχάραξης

4.5

5 Pa µέσος
όρος Π1 - Π2

4
3.5

9 Pa - Π2

σ (rms) (nm)

3

2.5
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2

1.5

7 Pa

1
0.5

11 Pa

0
0

1
2
3
4
5
Ρυθµός Εγχάραξης (µm / min)

6

Πίεση

Σχήµα 5.9 - ∆ιάγραµµα σ(rms) συναρτήσει του ρυθµού
εγχάραξης

σ (rms) σε συνάρτηση µε την απόδοση εγχάραξης

5 Pa

4.5
4
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Σχήµα 5.10 - ∆ιάγραµµα σ(rms) συναρτήσει της απόδοσης εγχάραξης
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Από την παραπάνω γραφική παράσταση (σχήµα 5.9) φαίνεται πως για πίεση ίση µε
5 Pa η τραχύτητα αυξάνεται µε το ρυθµό εγχάραξης, µέχρι µια τιµή (~3 µm / min) και
στη συνέχεια ελαττώνεται. Αντίθετα στα 9 Pa η τραχύτητα φαίνεται να αυξάνεται σε
συνεχώς µε το ρυθµό εγχάραξης. Η αύξηση αυτή παρατηρείται κυρίως στις τελευταίες
τιµές, που αντιστοιχούν στα 1300, 1500 και 1800 Watt.
Στο σχήµα 5.10 παρατηρούµε πως στις τιµές για τις οποίες η τραχύτητα µειώνεται,
µειώνεται και η απόδοση της εγχάραξης σε αντίθεση µε το ρυθµό εγχάραξης (σχήµα 5.9)
όπου ενώ η τραχύτητα µειώνεται ο ρυθµός εγχάραξης συνεχίζει να αυξάνεται. Εποµένως
φαίνεται να υπάρχει αναλογία µεταξύ της τραχύτητας και της απόδοσης εγχάραξης.
Για να επιβεβαιώσουµε αυτή την αναλογία σχεδιάζουµε στη συνέχεια µαζί την
τραχύτητα και την απόδοση εγχάραξης συναρτήσει της ισχύος και της πίεσης σε
ηµιλογαριθµικά διαγράµµατα.
σ (rms), E.Y. συναρτήσει της ισχύος

log (σ (rms), E.Y.)
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Σχήµα 5.11 - Απόδοση εγχάραξης και τραχύτητα συναρτήσει της ισχύος και της πίεσης
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Ο ρυθµός εγχάραξης που έχουµε µετρήσει είναι ο κάθετος ρυθµός εγχάραξης. Είναι
πιθανό ο υπολογισµός του οριζόντιου ρυθµού εγχάραξης (µε τη βοήθεια του SEM) να
µας κάνει να κατανοήσουµε περισσότερο την εξέλιξη της τραχύτητας µε το ρυθµό
εγχάραξης.
Επίσης σχεδιάζουµε και το σ συναρτήσει του ρυθµού εγχάραξης και της απόδοσης
εγχάραξης για να φανούν οι δύο περιοχές τιµών:
σ - Ε.R.
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Oµάδα 1

4

Οµάδα 2
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Σχήµα 5.12 - ∆ιάγραµµα σ(rms) συναρτήσει του ρυθµού εγχάραξης
Οµάδα 1
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Σχήµα 5.13 - ∆ιάγραµµα σ(rms) συναρτήσει της απόδοσης εγχάραξης
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5.3.6 Μελέτη της τραχύτητας σε σχέση µε το κλάσµα κάλυψης της επιφάνειας από
άτοµα F (ΘF)
Τέλος σχεδιάζουµε τη τραχύτητα σε συνάρτηση µε το κλάσµα κάλυψης της
επιφάνειας από άτοµα F (ΘF) για τις δύο περιοχές τιµών:
Oµάδα 1

σ - ΘF

Οµάδα 2
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Σχήµα 5.14 - ∆ιάγραµµα σ(rms) συναρτήσει του κλάσµατοε κάλυψης της επιφάνειας από άτοµα F
(ΘF)

Παρατηρούµε πως µε εξαίρεση µια τιµή (3 Pa, 1800 Watt), η τραχύτητα φαίνεται
να µεταβάλλεται σε αναλογία µε το κλάσµα κάλυψης της επιφάνειας από άτοµα F.

5.4 Παρατηρήσεις – Συµπεράσµατα
Στο κεφάλαιο αυτό µελετήσαµε τη συµπεριφορά της τραχύτητας οριζόντιων
επιφανειών πυριτίου που εγχαράχτηκαν µέσα στον αντιδραστήρα πλάσµατος σε πλάσµα
SF6 συναρτήσει του χρόνου καθώς και των παραµέτρων του αντιδραστήρα και του
πλάσµατος.
Από τα πειράµατα φαίνεται πως συναρτήσει του χρόνου η τραχύτητα εξελίσσεται
γραµµικά. Επιβεβαιώνουµε έτσι παλιότερες µελέτες της βιβλιογραφίας που είχαν
καταλήξει στο ίδιο συµπέρασµα. ∆ηλαδή ο εκθέτης χρόνου (β) ισούται µε ένα.
Επίσης η αύξηση της πίεσης εν γένει ελαττώνει την τραχύτητα ενώ µε την αύξηση
της ισχύς, αν και για τις περισσότερες τιµές η τραχύτητα αυξάνει, σε ορισµένες
περιπτώσεις (5 Pa) παρουσιάζει µέγιστο και µετά µειώνεται. Αυτή η µείωση της
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τραχύτητας που παρατηρείται στα 5 Pa µπορεί να οφείλεται στην ισοτροπική δράση της
χηµικής εγχάραξης των ουδετέρων.
Σε σχέση µε τη ροή των ατόµων και τη ροή των ιόντων δεν παρατηρούµε µια
καθαρή αναλογία παρά µόνο για µερικές τιµές. Σε σχέση µε το RF παρατηρούµε δύο
συµπεριφορές. Μία κατά την οποία η τραχύτητα φαίνεται να µειώνεται µε την αύξηση
του RF µέχρι να σταθεροποιηθεί σε µια περιοχή τιµών και είναι αυτή που παρατηρείται
στη βιβλιογραφία και µια άλλη στην οποία η τραχύτητα αυξάνεται µε το RF µέχρι να
σταθεροποιηθεί πάλι σε µια περιοχή τιµών.
Επίσης η τραχύτητα δε φαίνεται να εξαρτάται και από το ρυθµό εγχάραξης ενώ
αντίθετα παρατηρούµε µια αναλογία µε την απόδοση εγχάραξης καθώς φαίνεται ότι η
µείωση της απόδοσης εγχάραξης προκαλεί και µείωση της τραχύτητας.
Τέλος παρατηρήσαµε πως το Ε.Υ. και το σ µεταβάλλονται συναρτήσει της ισχύος
µε τον ίδιο τρόπο, γεγονός που υποδεικνύει ότι µπορεί να υπάρχει µια συσχέτιση µεταξύ
αυτών των τριών µεγεθών, ενώ φαίνεται να υπάρχει και µια γραµµική αναλογία µεταξύ
της τραχύτητας και το κλάσµατος κάλυψης της επιφάνειας από άτοµα F.
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Παράρτηµα 2

Συγκεντρωτικοί πίνακες

ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α: Πειράµατα 5-10 / 12 / 2002 (Π1) - Με σταθερές πιέσεις

Aριθµός
∆είγµατος

PSF6
(Pascal)

PAr
(Pascal)

Ptotal
(Pascal)

Power
(Watt)

IAr

ISF6

λ (ISF6/ΙΑr)

Ntotal
(άτοµα/m^3)

NAr
(άτοµα/m^3)

NF
(άτοµα/m^3)

7

3

0.09

3.09

700

6370

3038

0.476923 7.46085E+20 2.17306E+19 5.80375E+18

8
9
10
11
12

3
3
3
3
3

0.09
0.09
0.09
0.09
0.09

3.09
3.09
3.09
3.09
3.09

900
1100
1300
1500
1800

6020
3716
3230
3000
2820

4050
6600
7490
8210
9530

0.672757
1.776103
2.318885
2.736667
3.379433

7.46085E+20 2.17306E+19 8.18689E+18
7.46085E+20 2.17306E+19 2.16137E+19
7.46085E+20 2.17306E+19 2.82189E+19
7.46085E+20 2.17306E+19 3.33029E+19
7.46085E+20 2.17306E+19 4.11248E+19

13
14
15
16
17

5
5
5
5
5

0.15
0.15
0.15
0.15
0.15

5.15
5.15
5.15
5.15
5.15

700
900
1100
1300
1500

11520
11875
8500
7300
6420

4400
5060
9800
10830
11350

0.381944
0.426105
1.152941
1.483562
1.767913

1.24347E+21 3.62177E+19 7.74657E+18
1.24347E+21 3.62177E+19 8.64223E+18
1.24347E+21 3.62177E+19 2.33839E+19
1.24347E+21 3.62177E+19 3.00895E+19
1.24347E+21 3.62177E+19 3.58567E+19

18

5

0.15

5.15

1800

5320

12350

2.321429 1.24347E+21 3.62177E+19 4.7083E+19

19
20
21
22
23
24

7
7
7
7
7
7

0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21

7.21
7.21
7.21
7.21
7.21
7.21

700
900
1100
1300
1500
1800

11320
11770
12233
9810
8457
7150

4560
4950
5557
12100
13130
14210

0.402827
0.420561
0.454263
1.233435
1.55256
1.987413

1.74086E+21 5.07048E+19 1.14381E+19
1.74086E+21 5.07048E+19 1.19417E+19
1.74086E+21 5.07048E+19 1.28987E+19
1.74086E+21 5.07048E+19 3.5023E+19
1.74086E+21 5.07048E+19 4.40845E+19
1.74086E+21 5.07048E+19 5.6432E+19

25
26
27
28
29
30

9
9
9
9
9
9

0.27
0.27
0.27
0.27
0.27
0.27

9.27
9.27
9.27
9.27
9.27
9.27

700
900
1100
1300
1500
1800

15620
15400
15180
15200
12400
10700

6231
6525
6920
7270
15700
16900

0.398912
0.423701
0.455863
0.478289
1.266129
1.579439

2.23825E+21 6.51919E+19 1.45632E+19
2.23825E+21 6.51919E+19 1.54683E+19
2.23825E+21 6.51919E+19 1.66424E+19
2.23825E+21 6.51919E+19 1.74611E+19
2.23825E+21 6.51919E+19 4.62231E+19
2.23825E+21 6.51919E+19 5.76613E+19

31
32
33
34
35
36

11
11
11
11
11
11

0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33

11.33
11.33
11.33
11.33
11.33
11.33

700
900
1100
1300
1500
1800

4920
6628
6800
6980
6730
7280

3340
3327
3422
3395
3348
7375

0.678862
0.501961
0.503235
0.48639
0.497474
1.013049

2.73564E+21
2.73564E+21
2.73564E+21
2.73564E+21
2.73564E+21
2.73564E+21

7.9679E+19 3.0291E+19
7.9679E+19 2.23976E+19
7.9679E+19 2.24545E+19
7.9679E+19 2.17028E+19
7.9679E+19 2.21974E+19
7.9679E+19 4.52025E+19
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1Β: Πειράµατα 5-10 / 12 / 2002 (Π1) - - Με σταθερές πιέσεις

JF
VF
J+
J+
(m/sec) (άτοµα/m^2*sec) (mA/cm^2) (ions/m^2/sec)
572

RF

RF'

(JF/J+)

(J+/JF)

Etch
Rate Etch Rate Etching
Yield (άτοµα
(µm /
(άτοµα Si /
min)

m^2s)

Si / ιόντα)

ΘF

σ (rms)

8.29936E+20
1.17072E+21
3.09075E+21
4.0353E+21

0.17
0.31
0.45
0.6

1.06E+19 78.11163 0.012802 0.62 4.44555E+20 41.84044818 0.639293964
1.94E+19 60.42451 0.01655 1.25 8.9628E+20 46.25960061 0.578241052
2.81E+19 109.8935 0.0091 1.8 1.29064E+21 45.88952381 0.713751349
3.75E+19 107.6079 0.009293 2.15 1.5416E+21 41.10936508 0.709438091

-

4.76232E+21
5.88085E+21

0.79
1

4.94E+19 96.45197 0.010368 2.7 1.93596E+21 39.20940325 0.686370939
6.25E+19 94.0936 0.010628 3.35 2.40203E+21 38.43247619 0.681017578

-

1.10776E+21
1.23584E+21
3.34389E+21
4.3028E+21
5.1275E+21
6.73287E+21

0.21
0.21
0.27
0.36
0.48
0.63

1.31E+19 84.40068 0.011848
1.31E+19 94.15918 0.01062
1.69E+19 198.1566 0.005047
2.25E+19 191.2353 0.005229
3E+19 170.9168 0.005851
3.94E+19 170.9936 0.005848

0.88 6.30981E+20 48.07473923 0.656951316
0.925 6.63247E+20 50.53310658 0.681168899
2.65 1.90011E+21 112.5992945 0.818054155
3 2.15107E+21 95.6031746 0.812702503
3.45 2.47373E+21 82.4577381 0.795001072
4 2.8681E+21 72.84051398 0.795074306

1.63565E+21

0.24

1.5E+19 109.0436 0.009171

0.8 5.73619E+20 38.24126984 0.712162505

-

1.70766E+21
1.84451E+21
5.00829E+21
6.30408E+21
8.06977E+21

0.24
0.24
0.27
0.34
0.46

1.5E+19 113.8441 0.008784 0.85 6.0947E+20 40.63134921 0.720912448
1.5E+19 122.9672 0.008132 0.9 6.45321E+20 43.02142857 0.736155154
1.69E+19 296.7876 0.003369 3.18 2.28014E+21 135.1191534 0.870701852
2.13E+19 296.6624 0.003371 3.32 2.38052E+21 112.0244258 0.870654375
2.88E+19 280.6876 0.003563 4.2 3.0115E+21 104.7478261 0.864291926

-

2.08254E+21
2.21196E+21

0.28
0.28

1.75E+19 119.0025 0.008403
1 7.17024E+20 40.97278912 0.72974061
1.75E+19 126.3977 0.007912 1.05 7.52875E+20 43.02142857 0.741464773

-

2.37986E+21
2.49694E+21
6.60991E+21
8.24557E+21

0.28
0.27
0.27
0.36

1.75E+19 135.9922 0.007353 1.1 7.88726E+20 45.07006803 0.755240334
1.69E+19 147.9669 0.006758 1.105 7.92311E+20 46.95178131 0.770502499
1.69E+19 391.6984 0.002553 1.35 9.67982E+20 57.36190476 0.898862958
2.25E+19 366.4696 0.002729
5 3.58512E+21 159.3386243 0.892647859

-

4.33161E+21
3.20286E+21
3.21099E+21

0.32
0.32
0.32

2E+19 216.5804 0.004617 1.3 9.32131E+20 46.60654762 0.830914701
2E+19 160.143 0.006244 1.35 9.67982E+20 48.39910714 0.784186024
2E+19 160.5495 0.006229 1.36 9.75152E+20 48.75761905 0.784614677

-

3.1035E+21
3.17423E+21
6.46396E+21

0.31
0.3
0.33

1.94E+19 160.1808 0.006243 1.38 9.89493E+20 51.07059908 0.784225901
1.88E+19 169.2922 0.005907 1.46 1.04685E+21 55.83225397 0.793440178
2.06E+19 313.4039 0.003191 4.8 3.44171E+21 166.8709957 0.876711943

-
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3.96
0.8
1.32
2.76
2.42
1.52
1.91

2.69

2.28

2.39
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2Α: Πειράµατα (Π2) 12-14 /02 /03 - Με σταθερές πιέσεις

Aριθµός
∆είγµατος

PSF6
(Pascal)

PAr
(Pascal)

Ptotal
(Pascal)

Power

IAr

ISF6

λ

1
2
3
4
5
6

5
5
5
5
5
5

0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15

5.15
5.15
5.15
5.15
5.15
5.15

700
900
1100
1300
1500
1800

12158
12000
9300
9750
10000
8500

4770
5310
16000
20070
23800
23800

(ISF6/ΙΑr)
0.392334
0.4425
1.72043
2.058462
2.38
2.8

7
8
9
10
11
12

9
9
9
9
9
9

0.27
0.27
0.27
0.27
0.27
0.27

9.27
9.27
9.27
9.27
9.27
9.27

700
900
1100
1300
1500
1800

19200
20079
21017
21800
22085
14860

9025
9365
10200
11100
11800
29200

0.470052
0.466408
0.485321
0.509174
0.534299
1.965007

(Watt)

Ntotal
(άτοµα/m^3)

NAr
(άτοµα/m^3)

NF (άτοµα/m^3)

1.24347E+21
1.24347E+21
1.24347E+21
1.24347E+21
1.24347E+21
1.24347E+21

3.62177E+19
3.62177E+19
3.62177E+19
3.62177E+19
3.62177E+19
3.62177E+19

7.95729E+18
8.97475E+18
3.48936E+19
4.17495E+19
4.8271E+19
5.67894E+19

2.23825E+21
2.23825E+21
2.23825E+21
2.23825E+21
2.23825E+21
2.23825E+21

6.51919E+19
6.51919E+19
6.51919E+19
6.51919E+19
6.51919E+19
6.51919E+19

1.71604E+19
1.70274E+19
1.77178E+19
1.85887E+19
1.95059E+19
7.17374E+19
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2Β: Πειράµατα (Π2) 12-14 /02 /03 – Με σταθερές πιέσεις

VF
(m/sec)

JF

J+

J+

RF

RF'

(άτοµα/m^2*sec) (mA/cm^2) (ions/m^2/sec) (JF/J+) (J+/JF)
572 1.13789E+21
0.19 1.19E+19 95.82254 0.010436
1.28339E+21
0.19 1.19E+19 108.0749 0.009253
4.98979E+21
5.97019E+21
6.90275E+21
8.12088E+21

0.31
0.41
0.51
0.68

1.94E+19 257.5375 0.003883
2.56E+19 232.9829 0.004292
3.19E+19 216.5568 0.004618
4.25E+19 191.0795 0.005233

2.45394E+21
2.43491E+21
2.53365E+21

0.25
0.26
0.27

1.56E+19 157.052 0.006367
1.63E+19 149.8407 0.006674
1.69E+19 150.1424 0.00666

2.65818E+21
2.78934E+21
1.02584E+22

0.27
0.36
0.41

1.69E+19 157.5217 0.006348
2.25E+19 123.9709 0.008066
2.56E+19 400.3296 0.002498

Etch Etch Rate Etching
Rate
Yield (άτοµα
(άτοµα Si /

ΘF

m^2s)

Si / ιόντα)

2.65 1.90011E+21 98.0703533 0.853875602
3 2.15107E+21 83.94425087 0.840925029
3.45 2.47373E+21 77.60728291 0.830899404
4 2.8681E+21 67.48459384 0.812578405
0 #DIV/0!
0
1 7.17024E+20 45.88952381 0.780869254
1.05 7.52875E+20 46.33076923 0.772720184
1.1 7.88726E+20 46.73932981 0.773073154

‘Εγχάραξη επιφανειών πυριτίου σε αντιδραστήρα πλάσµατος υψηλής
πυκνότητας και µελέτη της επιφανειακής και πλευρικής τραχύτητας’

2.96
3.29
2.64
1.73
1.19
1.24
1.36

1.105 7.92311E+20 46.95178131 0.781379745 2.12
1.35 9.67982E+20 43.02142857 0.737731028
2
5 3.58512E+21 139.9070848 0.900827262 2.58
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σ

(rms)
0.88 6.30981E+20 53.1352381 0.684959829 0.49
0.925 6.63247E+20 55.85238095 0.710329793 0.66

(µm / min)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Πειράµατα 5-10 / 12 / 2002 (Π1)

*

- Με σταθερές τιµές ισχύος

Ρυθµός
RF
RF' εγχάραξης
Ισχύ/Πίεση (άτοµα /
JF
J+
Ισχύς Πίεση (Watt/Pa)
(J+/JF) (µm / min)
m^3)
(άτοµα/m^2*sec) (ions/m^2/sec) (JF/J+)
700
3 233.3333 5.8E+18
8.3E+20 1.06E+19 78.11163 0.012802
0.62
700
5
140 7.75E+18
1.11E+21 1.31E+19 84.40068 0.011848
0.88
700
7
100 1.14E+19
1.64E+21
1.5E+19 109.0436 0.009171
0.8
700
9 77.77778 1.46E+19
2.08E+21 1.75E+19 119.0025 0.008403
1
700
11 63.63636 3.03E+19
4.33E+21
2E+19 216.5804 0.004617
1.3
NF

(άτοµα Si / (άτοµα Si /
ιόντα)
άτοµα F)

σ

41.84045
48.07474
38.24127
40.97279
46.60655

0.535649
0.569601
0.350697
0.344302
0.215193

(rms) ΘF
0.639294
0.8 0.656951
0.712163
0.729741
0.830915

46.2596
50.53311
40.63135
43.02143
48.39911

0.765577
0.536677
0.356903
0.340365
0.302224

0.578241
1.32 0.681169
0.720912
0.741465
0.784186

900
900
900
900
900

3
5
7
9
11

300 8.19E+18
180 8.64E+18
128.5714 1.19E+19
100 1.55E+19
81.81818 2.24E+19

1.17E+21
1.24E+21
1.71E+21
2.21E+21
3.2E+21

1.94E+19 60.42451 0.01655
1.31E+19 94.15918 0.01062
1.5E+19 113.8441 0.008784
1.75E+19 126.3977 0.007912
2E+19 160.143 0.006244

1100

3

366.6667 2.16E+19

3.09E+21

2.81E+19 109.8935

1100
1100
1100
1100

5
7
9
11

220 2.34E+19
157.1429 1.29E+19
122.2222 1.66E+19
100 2.25E+19

3.34E+21
1.84E+21
2.38E+21
3.21E+21

1.69E+19 198.1566 0.005047
1.5E+19 122.9672 0.008132
1.75E+19 135.9922 0.007353
2E+19 160.5495 0.006229

2.65
0.9
1.1
1.36

0.568234
0.349861
0.331417
0.303692

2.76 0.818054
0.736155
0.75524
0.784615

1300
1300
1300

3
5
7

433.3333 2.82E+19
260 3.01E+19
185.7143 3.5E+19

4.04E+21
4.3E+21
5.01E+21

3.75E+19 107.6079 0.009293
2.25E+19 191.2353 0.005229
1.69E+19 296.7876 0.003369

2.15 41.10937 0.382029
3 95.60317 0.499924
3.18 135.1192 0.455272

0.709438
2.42 0.812703
0.870702

1300
1300

9
11

144.4444 1.75E+19
118.1818 2.17E+19

2.5E+21
3.1E+21

1.69E+19 147.9669 0.006758
1.94E+19 160.1808 0.006243

1.105 46.95178 0.317313
1.38 51.0706 0.318831

1500
1500
1500
1500
1500

3
5
7
9
11

500 3.33E+19
300 4.41E+19
214.2857 4.41E+19
166.6667 4.62E+19
136.3636 2.22E+19

4.76E+21
5.13E+21
6.3E+21
2.79E+21
3.17E+21

4.94E+19 96.45197 0.010368
3E+19 170.9168 0.005851
2.13E+19 296.6624 0.003371
1.69E+19 165.2945 0.002553
1.88E+19 169.2922 0.005907

2.7
3.45
3.32
1.35
1.46

39.2094
82.45774
112.0244
57.3619
55.83225

0.406517
0.482444
0.377616
0.146444
0.329798

0.686371
1.52 0.795001
0.870654
0.789496
0.79344

1800
1800
1800
1800
1800

3
5
7
9
11

600 4.11E+19
360 4.71E+19
257.1429 5.64E+19
200 5.77E+19
163.6364 4.52E+19

5.88E+21
6.73E+21
8.07E+21
8.25E+21
6.46E+21

6.25E+19 94.0936 0.010628
3.94E+19 170.9936 0.005848
2.88E+19 280.6876 0.003563
2.25E+19 366.4696 0.002729
2.06E+19 313.4039 0.003191

3.35
4
4.2
5
4.8

38.43248
72.84051
104.7478
159.3386
166.871

0.408449
0.425984
0.373183
0.434794
0.532447

3.96 0.681018
1.91 0.795074
2.69 0.864292
2.28 0.892648
2.3 0.876712

0.0091

1.25
0.925
0.85
1.05
1.35

Etching Etching
Yield Yield

1.8 45.88952 0.417582
112.5993
43.02143
45.07007
48.75762

*Στις τιµές που υπάρχει σ(rms) τα µεγέθη που αναγράφονται είναι ο µέσος όρων των αντίστοιχων πειραµατικών τιµών Π1,Π2
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ΟΙ ∆ΥΟ ΟΜΑ∆ΕΣ ΤΙΜΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ 4Α: ΟΜΑ∆Α 1

JF
Πίεση Iσχύς Ισχύ/Πίεση
J+
(Pa) (Watt) (Watt/Pa) (άτοµα/m^2*sec) (ions/m^2/sec) RF (JF/J+) RF' (J+/JF)
11
1800 63.63636364
6.464E+21 2.0625E+19 313.403934 0.00319077
2.25E+19 123.970875 0.00806641
2.25E+19 366.469629 0.002728739

Etch Etching
Rate Yield
(µm /
min)

(άτοµα Si /
ιόντα)

ΘF

4.8

166.871 0.876712

2.39

1.35
5

43.0214 0.737731
159.339 0.900827

2
2.28

9
9

1500 166.6666667
1800
200

2.7893E+21
8.2456E+21

7
7
7
5
5
5
5
3

1300 185.7142857
1500 214.2857143
1800 257.1428571
1100
140
1300
180
1500
220
1800
260
1100 366.6666667

5.0083E+21
6.3041E+21
8.0698E+21
3.3439E+21
4.3028E+21
5.1275E+21
6.7329E+21
3.0908E+21

0.003369413
0.003370834
0.003562679
0.005046515
0.005229159
0.005850801
0.005848172
0.009099719

3.18
3.32
4.2
2.65
3
3.45
4
1.8

135.119
112.024
104.748
112.599
95.6032
82.4577
72.8405
45.8895

3
3
3

1300 433.3333333
1500
500
1800
600

4.0353E+21 3.75E+19 107.607949 0.009292994
4.7623E+21 4.9375E+19 96.4519736 0.010367854
5.8809E+21 6.25E+19 94.0936032 0.010627715

2.15
2.7
3.35

41.1094 0.709438
39.2094 0.686371
38.4325 0.681018

1.6875E+19 296.787559
2.125E+19 296.662445
2.875E+19 280.687645
1.6875E+19 198.156555
2.25E+19 191.23534
3E+19 170.916761
3.9375E+19 170.993591
2.8125E+19 109.893505

0.870702
0.870654
0.864292
0.818054
0.812703
0.795001
0.795074
0.713751
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4Β: ΟΜΑ∆Α 2

Etching

Πίεση Iσχύς Ισχύ/Πίεση
JF
J+
(Pa) (Watt) (Watt/Pa) (άτοµα/m^2*sec) (ions/m^2/sec) RF (JF/J+)
11

700 63.63636364

4.3316E+21

11

900 81.81818182

3.2029E+21

11 1100

100

3.211E+21

11 1300 118.1818182

3.1035E+21

11 1500 136.3636364

3.1742E+21

9

700 77.77777778

9

900

2.0825E+21

100

2.212E+21

9 1100 122.2222222

2.3799E+21

9 1300 144.4444444

2.6582E+21

7

700

100

1.6357E+21

7

900 128.5714286

1.7077E+21

7 1100 157.1428571

1.8445E+21

5

700

140

1.1078E+21

5

900

180

1.2358E+21

3

700 233.3333333

8.2994E+20

3

900

1.1707E+21

300

Ρυθµός
Yield
εγχάραξης (άτοµα Si /
RF' (J+/JF) (µm / min) ιόντα)

216.58 0.00461722
2E+19 160.143 0.00624442
2E+19 160.549 0.00622861
1.9375E+19 160.181 0.00624295
1.875E+19 169.292 0.00590695
1.75E+19 119.002546 0.00840318
1.75E+19 126.397745 0.00791153
1.75E+19 135.992154 0.00735337
1.6875E+19 157.521661 0.00634833
1.5E+19 109.043622 0.00917064
1.5E+19 113.844115 0.00878394
1.5E+19 122.967197 0.00813225
1.3125E+19 84.4006827 0.01184825
1.3125E+19 94.1591785 0.01062031
1.0625E+19 78.1116341 0.01280219
1.9375E+19 60.4245111 0.01654958
2E+19

‘Εγχάραξη επιφανειών πυριτίου σε αντιδραστήρα πλάσµατος υψηλής
πυκνότητας και µελέτη της επιφανειακής και πλευρικής τραχύτητας’

σ(rms)

1.3 46.607 0.830915
1.35 48.399 0.784186
1.36 48.758 0.784615
1.38 51.071 0.784226
1.46 55.832 0.79344

1.19

0.8 40.973 0.780869

1.24

0.85 43.021 0.77272

1.36

45.07 0.773073
1.105 46.952 0.78138

2.12

0.9

1.19

0.8 38.24127 0.712163
0.85 40.63135 0.720912
0.9 43.02143 0.736155
0.88 48.07474 0.656951

0.645

0.925 50.53311 0.681169

0.99

0.62 41.84045 0.639294
1.25 46.2596 0.578241
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5A: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
(Με παραµέτρους τις τιµές των πειραµάτων Π1) και Κ(Τ)=0.025, bf = 4.407259

Ρυθµός
εγχάραξης
RF
JF
(µm / min)
Πίεση Iσχύς
E.R.
J+
Ν
ΘF
(Pa) (Watt) (JF/J+) (ions/m^2/sec) (άτοµα/m^2*sec) (πειραµατικός) σ(rms) (θεωρητικός)
3
700 78.11163 1.0625E+19 8.29936E+20
0.62
0.037217861 16.65866833 0.634225755
3
3
3
3
3

900 60.42451 1.9375E+19 1.17072E+21
1100 109.8935 2.8125E+19 3.09075E+21
1300 107.6079 3.75E+19 4.0353E+21
1500 96.45197 4.9375E+19 4.76232E+21
1800 94.0936 6.25E+19 5.88085E+21

5
5

700 84.40068 1.3125E+19 1.10776E+21
900 94.15918 1.3125E+19 1.23584E+21

0.88 0.645 0.047395852 18.56702569 0.651600444
0.925 0.99 0.049387805 18.72931985 0.675417977

5
5
5
5

1100 198.1566 1.6875E+19 3.34389E+21
1300 191.2353 2.25E+19 4.3028E+21
1500 170.9168
3E+19 5.1275E+21
1800 170.9936 3.9375E+19 6.73287E+21

2.65 2.86 0.080393246 32.96296803 0.809773671
3 2.855 0.106120949 28.26963028 0.804529464
3.45 2.08 0.137003546 25.18182996 0.787178475
4 1.82
0.1798407 22.24190627 0.787250275

7
7
7

700 109.0436
900 113.8441
1100 122.9672

1.5E+19 1.63565E+21
1.5E+19 1.70766E+21
1.5E+19 1.84451E+21

0.8
0.85
0.9

-

7
7
7

1300 296.7876 1.6875E+19 5.00829E+21
1500 296.6624 2.125E+19 6.30408E+21
1800 280.6876 2.875E+19 8.06977E+21

3.18
3.32
4.2

0.089812202 35.40721547 0.86132736
0.113083877 29.35873864 0.8612809
2.69 0.150711626 27.86779046 0.85505422

9
9
9
9

700 119.0025 1.75E+19
900 126.3977 1.75E+19
1100 135.9922 1.75E+19
1300 147.9669 1.6875E+19

2.08254E+21
2.21196E+21
2.37986E+21
2.49694E+21

1
1.05
1.1
1.105

9
9

1500 391.6984 1.6875E+19 6.60991E+21
1800 366.4696 2.25E+19 8.24557E+21

1.35
5

0.096955646 13.92389253 0.888875739
2.28 0.126886854 39.40518536 0.882797518

11
11
11
11
11

700 216.5804
2E+19 4.33161E+21
900 160.143
2E+19 3.20286E+21
1100 160.5495
2E+19 3.21099E+21
1300 160.1808 1.9375E+19 3.1035E+21
1500 169.2922 1.875E+19 3.17423E+21

1.3
1.35
1.36
1.38
1.46

-

11

1800 313.4039

6.46396E+21

1.25
1.8
2.15
2.7
3.35

4.8

3.96

-

0.060842756 20.54476304 0.574091511
0.105228094 16.10195596 0.707439649
0.147976599 14.52932434 0.703202112
0.187430155 14.40536613 0.68053222
0.235119918 14.24804852 0.6752692

0.059461544 13.45407384 0.70587875
0.060339932 14.08685708 0.714474032
0.061903569 14.53874169 0.729442865

0.071446699 13.9964479 0.723144263
0.072869264 14.40936747 0.734655756
0.074587291 14.74782075 0.748177165
0.073825689 14.96768963 0.763152364

0.097672463 13.30979026 0.822373177
0.089603249 15.06641793 0.776573795
0.0896707 15.16660404 0.776994164
0.086809223 15.89692845 0.776612902
0.085388953 17.0982305 0.785648119

2.39 0.111411566 43.08349829 0.867208294
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5B: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
(Με παραµέτρους τις τιµές των πειραµάτων Π2) και Κ(Τ)=0.025, bf = 4.407259

Ρυθµός
PSF6
Power RF
J+
JF
εγχάραξης σ
E.R.
N
ΘF
(Pascal) (Watt) (JF/J+) (ions/m^2/sec) (άτοµα/m^2*sec) (µm / min) (rms)
5
700 95.82254
1.1875E+19
1.13789E+21
0.88 0.49 0.04497102 19.56815733 0.679144991
5
900 108.0749
1.1875E+19
1.28339E+21
0.925 0.66 0.046929348 19.71048065 0.704078197
5 1100 257.5375
1.9375E+19
4.98979E+21
2.65 2.96 0.099218547 26.70871615 0.844858056
5 1300 232.9829
2.5625E+19
5.97019E+21
3 3.29 0.127684127 23.49548113 0.832177543
5 1500 216.5568
3.1875E+19
6.90275E+21
3.45 2.64 0.155660798 22.16357652 0.822358192
5 1800 191.0795
4.25E+19
8.12088E+21
4 1.73 0.200404402 19.95964145 0.804407849
9
9
9
9
9
9

700 157.052
900 149.8407
1100 150.1424
1300 157.5217
1500 123.9709
1800 400.3296

1.5625E+19
1.625E+19
1.6875E+19
1.6875E+19
2.25E+19
2.5625E+19

2.45394E+21
2.43491E+21
2.53365E+21
2.65818E+21
2.78934E+21
1.02584E+22

1
1.05
1.1
1.105
1.35
5

1.19 0.069597272 14.36837919 0.773320972
1.24 0.071363976 14.71330572 0.76532788
1.36 0.074153964 14.83400129 0.765674128
2.12 0.075232116 14.68787616 0.773821638
2 0.093101834 14.50025136 0.730990102
2.58 0.148138174 33.75227245 0.890796589
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Παράρτηµα 3

Γραφικές Παραστάσεις
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
NF - Πίεση για διαφορετικές τιµές ισχύος

NF - Iσχύς για διαφορετικές πιέσεις
7E+19

7E+19

6E+19

6E+19

NF(άτοµα / m^3)

5 Pa

5E+19

11 Pa

1500 Watt
1800 Watt

3E+19

Iσχύς

2E+19

Πίεση

2E+19

1300 Watt

4E+19

9 Pa

3E+19

1100 Watt

5E+19

7 Pa

4E+19

900 Watt

ΝF (άτοµα / m^3)

3 Pa

700 Watt

1E+19

1E+19

0

0
0

500

1000

1500

2000

0

5

Ισχύς (Watt)

5 Pa

8E+21

7E+21

7 Pa

7E+21

6E+21

9 Pa
11 Pa

5E+21
4E+21

Pressure

3E+21
2E+21

RF' - Πίεση για διαφορετικές ισχύος

0.018
0.016
5E+21
0.014
4E+21 0.012
0.01
3E+21
0.008
6E+21

2E+21

0.006
1E+21 0.004
0.002
0
0

1E+21
0
0

500 Power
1000
(Watt) 1500

2000

0

6E+19

7 Pa
9 Pa

J+ (ions / m^2 sec)

J+ (ions / m^2 sec)

7E+19

5 Pa

5E+19

11 Pa

4E+19

Pressure

3E+19

700 Watt

1100 Watt

900 Watt

1300 Watt

1100 Watt

1500 Watt

1300 Watt

1800 Watt

1500 Watt

Iσχύς
2

0

4

6 (Pa)
Πίεση

5

8

10

10

12

15

J+ - Πίεση για διαφορετικές τιµές ισχύος

3 Pa

6E+19

900 Watt

Πίεση (Pa)

J+ - Iσχύς για διαφορετικές πιέσεις
7E+19

700 Watt

RF' (J+/JF)

JF (άτοµα / m^2 sec)

JF (άτοµα / m^2 sec)

9E+21

3 Pa

8E+21

15

JF - Πίεση για διαφορετικές τιµές ισχύος

JF - Iσχύς για διαφορετικές πιέσεις

9E+21

10
Πίεση (Pa)

2E+19
1E+19

700 Watt
900 Watt
1100 Watt

5E+19
4E+19

1300 Watt
1500 Watt
1800 Watt

3E+19
2E+19
1E+19

0
0

500

1000
Ισχύς (Watt)

1500

2000

0

0
5 Πίεση (Pa) 10
15
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450

300
250

350

Πίεση

200
150
100

Ισχύς

250
200
150
100

50

50

0
0

500

1000
Ισχύς (Watt)

1500

0

RF' - Ισχύς για διαφορετικές τιµές πιέσεως

0.014
0.012

5 Pa

0.016

7 Pa

0.014

700 Watt
900 Watt
1100 Watt
1300 Watt
1500 Watt

Οµάδα 2

1800 Watt

0.012
RF' (J+/JF)

11 Pa

0.008

15

RF' - Πίεση για διαφορετικές ισχύος

9 Pa

0.01

5 Πίεση (Pa) 10

0.018

3 Pa

0.016

Οµάδα 2

0

2000

0.018

Πίεση

Ισχύς

0.01

0.008

0.006

0.006

0.004

0.004

0.002

0.002

0
0

500

1000
Ισχύς (Watt)

1500

6

0

4

9 Pa

Πίεση6 (Pa)

8

6

10

12

700 Watt
900 Watt
1100 Watt

5

7 Pa

1300 Watt
1500 Watt

4

11 Pa
Πίεση

3

4

Ρυθµός εγχάραξης (µm/min)

5

2

Ρυθµός εγχάραξης. - Πίεση για διαφορετικές τιµές
ισχύος

3 Pa
5 Pa

Οµάδα 1

0

2000

Ρυθµός εγχάραξης- Ισχύς για διαφορετικές πιέσεις

E tc h R a te (µ m /m in )

RF' (J+/JF

Oµάδα 1

300

RF (JF/J+)

350
R F (J F/J+)

400

3 Pa
5 Pa
7 Pa
9 Pa
11 Pa

400

700 Watt
900 Watt
1100 Watt
1300 Watt
1500 Watt
1800 Watt

RF - Πίεση για διαφορετικές τιµές ισχύος

RF (JF/J+) - Iσχύς για διαφορετικές πιέσεις

1800 Watt

3

2

Ισχύς

2

1

1

0
0

500

1000
Ισχύς (Watt)

1500

2000

0
0

5 Πίεση (Pa) 10
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Ρυθµός εγχάραξης - JF

Etch Rate - J+ για διαφορετικές πιέσεις

6

5
4
3

700 Watt
900 Watt

2

1100 Watt
1300 Watt

1

E tc h R a te (µ m / m in )

Ρυθµός εγχάραξης (µm / min)

6

1500 Watt

3

11 Pa

2

Πίεση

1
0

Ισχύς
2E+21 JF4E+21
6E+21
8E+21
1E+22
(άτοµα / m^2 sec)

0

7 Pa
9 Pa

4

0

1800 Watt

0

3 Pa
5 Pa

5

2E+19

Ρυθµός εγχάραξης - RF

180

700 Watt
900 Watt

3

1100 Watt
1300 Watt

2

1500 Watt

1

1800 Watt
Ισχύς

0
(JF/J+)
RF 200

300

Aπόδοση εγχάραξης - Πίεση για διαφορετικές
τιµες ισχύος

180
160

Aπόδοση εγχάραξης (άτοµα
Si / προσπίπτον ιόν)

1800 Watt

Ισχύς

60
40
20
0
Πίεση (Pa)

10

9 Pa

120

11 Pa

100

Πίεση

80
60
40
20

15

500

1000
Ισχύς
(Watt)

1500

180
160
140
120

3 Pa

100

5 Pa
7 Pa

80

9 Pa

60

11 Pa
Πίεση

40
20
0
0

2E+21 4E+21 6E+21 8E+21 1E+22 1E+22
JF (άτοµα / m^2 sec)
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2000

Απόδοση εγχάραξης - JF

700 Watt

1500 Watt

5

7 Pa

0

1300 Watt

0

140

0

1100 Watt

100
80

5 Pa

400

900 Watt

140
120

3 Pa

160

Aπόδοση εγχάραξης (άτοµα Si/
προσπίπτον ιόν)

4

Aπόδοση εγχάραξης (άτοµα
Si/ προσπίπτον ιόν)

Ρυθµός εγχάραξης

5

100

8E+19

Απόδοση εγχάραξης - Ισχύς για διαφορετικές
πιέσεις

6

0

4E+19
6E+19
J+ (ions / m^2 sec)
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Παράρτηµα 3 – Γραφικές Παραστάσεις
Απόδοση εγχάραξης - RF

Απόδοση εγχάραξης - J+
3 Pa
5 Pa

160

Aπόδοση εγχάραξης (άτοµα Si/
προσπίπτον ιόν)

Aπόδοση εγχάραξης (άτοµα Si/
προσπίπτον ιόν)

180

7 Pa

140

9 Pa

120

11 Pa

100

Πίεση

80
60
40
20

5 Pa

160

7 Pa
9 Pa

140

11 Pa

120

Πίεση

100
80
60
40
20

0

0

0

2E+19

4E+19

6E+19

8E+19

0

100

J+ (ιόντα/m^2 sec)
Απόδοση Εγχάραξης - Ρυθµός εγχάραξης

160

120

3 Pa

100

5 Pa

σ (rms)

140

7 Pa

80

9 Pa

60

11 Pa

40
Πίεση

20
0
0

2
4
Ρυθµός εγχάραξης (µm/min)

9 Pa - Π2
3 Pa
7 Pa
11 Pa

Πίεση
0

6

500

1300 Watt

3.5

1500 Watt

σ (rms)

Ισχύς

2.5
2
1.5

9 Pa

7 Pa

3
2.5

11 Pa
Πίεση

2
1.5
1
0.5

0.5

0
0
5

Πίεση (Pa)

10

15

σ (rms) συναρτήσει JF

3 Pa

4
3.5

1

0

2000

4.5

σ (rms)

4

1000
1500
Ισχύς (Watt)

5 Pa - µέσος
όρος Π1,Π2

700 Watt
1100 Watt

0

500

5 Pa (µέσος
όρος Π1, Π2)

900 Watt

3

400

4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

1800 Watt

σ (rms) συναρτήσει της πίεσης

4.5

200
300
RF (JF/J+)

σ (rms) συναρτήσει της ισχύος

180
Aπόδοση εγχάραξης (άτοµα Si /
προσπίπτον ιον)

3 Pa

180

5E+21

1E+22

JF (άτοµα / m^2sec)
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σ (rm s) συναρτήσει του J+

σ (rms) - RF

4.5
4

4

3.5

3.5

3
σ (rms)

σ (rms)

3

2.5

5 Pa µέσος όρος
Π1,Π2
9 Pa

1.5

3 Pa

1.5

1

7 Pa

1

2

11 Pa

0.5

2.5
2

0.5

Πίεση

0
0

2E+19

4E+19
6E+19
J+ (ιόντα/m ^2 sec)

0
8E+19

0

100

σ (rms) συναρτήσει του ρυθµού εγχάραξης

4
3.5

5 Pa µέσος
όρος Π1 - Π2

5

9 Pa - Π2

4

σ (rms) (nm)

3

2.5

3 Pa

2

1.5

7 Pa

1
0.5
0

1
2
3
4
5
Ρυθµός Εγχάραξης (µm / min)

6

10
σ (rm s)
1
0

0.1

500

1000

1500

2000

5 Pa

3 Pa
7 Pa

2
11 Pa

Πίεση

0
0

50

100

150

Απόδοση εγχάραξης (άτοµα Si /
προσπίπτον ιόν)

200

1800 Watt - σ

7 Pa - σ
11 Pa - σ
5 Pa - E.Y.
9 Pa - E.Y.
3 Pa - E.Y.
7 Pa - E.Y.
11 Pa - E.Y.

σ (rms), Ε.Υ. συναρτήσει της πίεσης

1000

900 Watt - σ
1300 Watt - σ

100

1500 Watt - σ
1800 Watt - E.Y.
700 Watt - E.Y.

10

900 Watt - E.Y.
1100 Watt - E.Y.
1300 Watt - E.Y.

1
0

Πίεση

Ισχύς3
(Watt)
Παράρτηµα

5

10

0.1
Πίεση (Pa)

___________________________________________________________________________________________________________

Κωνσταντίνος Π. Μπούκουρας
‘Εγχάραξη επιφανειών πυριτίου σε αντιδραστήρα πλάσµατος υψηλής
πυκνότητας και µελέτη της επιφανειακής και πλευρικής τραχύτητας’

700 Watt - σ
1100 Watt - σ

log(σ (rms), Ε.Υ.)

100

500

3

Πίεση

5 Pa - σ
9 Pa - σ
3 Pa - σ

Ε.Υ.

400

9 Pa - Π2

σ (rms), Ε.Υ συναρτήσει της ισχύος
1000

300

RF (JF/J+)

1

11 Pa

0

200

σ (rms) σε συνάρτηση µε την απόδοση
εγχάραξης

σ (rms)(nm)

4.5

log (σ (rms), E.Y.)

5 Pa - µέσορς όρος Π1, Π2
9 Pa
3 Pa
7 Pa
11 Pa Πίεση

4.5
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1500 Watt - E.Y.
Ισχύς

15
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Παράρτηµα 3 – Γραφικές Παραστάσεις

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΥΟ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΙΜΩΝ
Oµάδα 1

JF - Iσχύς

Οµάδα 2

9E+21

9E+21

8E+21

8E+21

7E+21

JF (άτοµα / m^2 sec\

JF (άτοµα / m^2 sec\

Oµάδα 1

JF -Πίεση

Οµάδα 2

6E+21
5E+21
4E+21
3E+21
2E+21
1E+21

7E+21
6E+21
5E+21
4E+21
3E+21
2E+21
1E+21

0
0

500

1000

1500

0

2000

0

Ισχύς (Watt)

2

4

8

10

12

Πίεση (Pa)

Oµάδα 1

J+ - Iσχύς

6

Οµάδα 2

Oµάδα 1

J+ -Πίεση

Οµάδα 2

7E+19

7E+19
6E+19

5E+19

J+ (ιόντα / m^2 sec\

J+ (ιόντα / m^2 sec\

6E+19

4E+19
3E+19
2E+19
1E+19
0
0

500

1000

1500

5E+19
4E+19
3E+19
2E+19
1E+19

2000

0
0

Ισχύς (Watt)

2

4

8

Οµάδα 2

Oµάδα 1

RF -Πίεση

Οµάδα 2

400

400

350

350

300

300

250

250

200

RF

RF

10

Πίεση (Pa)

Oµάδα 1

RF - Iσχύς

6

150

200

100

150

50

100
50

0
0

500

1000

1500

2000

Ισχύς (Watt)

0
0

2

4

6

8

10

12

Πίεση (Pa)
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12

Ρυθµός εγχάραξης - Ισχύς

Ρυθµός εγχάραξης (µm / min)

6

Οµάδα 2

Οµάδα 2
6

5

5

E.R. (µm / min)

4
3
2

4
3
2
1

1

0
0

0
0

500

1000
Ισχύς (Watt)

1500

2

4

6

2000

8

10

12

Πίεση (Pa)

Oµάδα 1

E.R. -JF

Οµάδα 2

Oµάδα 1

E.R. -J+

6

Οµάδα 2

6

5

5

4

E.R. (µm / min)

E.R. (µm / min)

Oµάδα 1

E.R. -Πίεση

Οµάδα 1

3
2
1

4
3
2
1

0
0

2E+21

4E+21

6E+21

8E+21

0

1E+22

0

JF (άτοµα / m^2 sec)
Oµάδα 1

E.R. -RF

180

Οµάδα 1

E.Y. (άτοµα / προσπίπτον ιόν)

160

5
4
3
2
1

8E+19

Ε.Υ. - Πίεση

Οµάδα 2

6

E.R. (µm / min)

2E+19
4E+19
6E+19
J+ (ιόντα / m^2 sec)

Οµάδα 2

140
120
100
80
60
40
20

0
0

100

200

300

400

RF

0
0

2

4

6
Πίεση (Pa)

8
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10

12

Ε.Υ. - Ισχύς
Οµάδα 1

180

Οµάδα 2

160

E.Y. (άτοµα / προσπίπτον ιόν)

E.Y. (άτοµα / προσπίπτον ιόν)

180

Ε.Υ. - JF

160
140
120
100
80
60
40
20

Οµάδα 1
Οµάδα 2

140
120
100
80
60
40
20
0

0
0

500

1000

1500

0

2000

2E+21

4E+21

Ε.Υ. - J+

E.Y. (άτοµα / προσπίπτον ιόν)

120
100
80
60
40
20
4E+19

6E+19

Οµάδα 2

160
140
120
100
80
60
40
20

0

0

8E+19

0

100

200

J+(ιόντα/m^sec)

300

RF

E.Y. - ΘF

E.Y.

E.Y. (άτοµα / προσπίπτον ιόν)

140

2E+19

Οµάδα 1

180

Οµάδα 2

0

1E+22

Ε.Υ. - RF

Οµάδα 1

160

8E+21

JF(άτοµα/m^2sec)

Ισχύς (Watt)

180

6E+21

E.Y. - ΘF (1)
E.Y. - ΘF (2)

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

ΘF
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400

Oµάδα 1

σ - Ισχύς

Οµάδα 2

σ - Πίεση

4.5

Οµάδα 2

4.5

4

4

3.5

3.5

3

3

2.5

σ (rms)

σ (rms)

Oµάδα 1

2
1.5

2.5
2
1.5

1

1

0.5

0.5

0
0

500

1000

1500

0

2000

0

Ισχύς (Watt)

5

10

15

Πίεση (Pa)
Oµάδα 1

σ - JF

Οµάδα 2

4.5

4

4

3.5

3.5

σ (rms)

σ (rms)

4.5

3
2.5
2

3
2.5
2
1.5

1.5

1

1

0.5

0.5

0

0
0

2E+21

4E+21

6E+21

8E+21

0

1E+22

2E+19

4E+19

6E+19

8E+19

J+ (ιόντα / m^2 sec)

JF (άτοµα / m ^2 sec)
Oµάδα 1

σ - RF

Oµάδα 1

σ - ER

Οµάδα 2

4.5
4

4.5

3.5

4

Οµάδα 2

3.5

3

σ (rms)

σ (rms)

Oµάδα 1

σ - J+

Οµάδα 2

2.5
2

3
2.5
2
1.5

1.5

1

1

0.5

0.5

0

0

0

0

100

200

300

400

RF (JF / J+)

2

4

6

ER (µm / min)
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Oµάδα 1

σ - EY
4.5

4

3.5

3.5

3

σ (rms)

σ (rms)

Οµάδα 2

4.5

4

2.5
2
1.5

3
2.5
2
1.5

1

1

0.5

0.5

0
0

50

100

150

0

200

0

E.Y. (άτοµα Si / προσπίπτον ιόν)

0.2

0.4

0.6

0.8

1

ΘF

RF' - Iσχύς / Πίεση

Oµάδα 1

ΘF - RF

Οµάδα 2

1

0.018

0.9

0.016

0.8

y = 4E-05x + 0.0027

0.014

0.7

RF' (J+/JF)

0.6
0.5
0.4
0.3

y = 2E-05x - 0.0004

0.012
0.01
0.008

Oµάδα 1

0.006

Οµάδα 2
Linear (Oµάδα 1)
Linear (Οµάδα 2)

0.2

(α)
0.004

0.1

0.002

0
0

100

200

300

0

400

0

RF (JF /J+)

200

400

600

Iσχύς / Πίεση (Watt / Pa)

RF' - 1/Πίεση
0.018
0.016
y = 0.0359x + 0.0033

0.014
0.012

RF' (J+ / JF)

ΘF

Oµάδα 1

σ - ΘF

Οµάδα 2

0.01

Oµάδα 1

0.008
Οµάδα 2

0.006
0.004

Linear
(Οµάδα 2)

y = 0.0314x - 0.0007

0.002
0
0

0.1

0.2

0.3

0.4

Linear
(Oµάδα 1)

1 / Πίεση (1/Pa)
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