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Дослiджено процес коригуючого iонно-променевого травлення як засiб ре-
гулювання товщини функцiональних шарiв мiкроелектронiки з високою то-
чнiстю. Функцiональний шар на пiдкладцi травиться скануючим сфокусо-
ваним iонним пучком, локалiзацiя i потужнiсть якого вiдповiдає топографiї
неоднорiдностi товщини функцiонального шару. Показано можливiсть ре-
гулювання розподiлу товщини плiвок по поверхнi пiдкладок до 4 Å i змен-
шення шорсткостi поверхнi.

Ключовi слова: iонний пучок, iонно-променеве травлення, функцiональ-
ний шар

1 Вступ

Подальший розвиток плазмових технологiй спрямований на пiдвищення крити-
чних параметрiв плазмових джерел iонiв. Одним iз цих параметрiв є густина струму,
яку можна пiдвищити шляхом збiльшення iонного струму та/або полiпшення фоку-
сування потоку iонiв.

Нещодавно розглянуто конструкцiї дуоплазмотрону [1], здатного створювати пу-
чки iонiв фокусуванням розбiжних iонних пучкiв за допомогою електростатичних
лiнз, де зусилля спрямованi на пiдвищення повного струму пучка iонiв. В данiй
роботi описується безсiткове, компактне джерело iонiв з холодним катодом, здатне
забезпечити пучок iонiв водню з густиною струму – 0,16 A/см2. Така густина струму
є характерною для пристроїв термоядерного синтезу i дозволяє експериментально
моделювати взаємодiю плазми з першою стiнкою термоядерного реактора.

Останнiм часом особлива увага придiляється джерелам iонiв з анодним шаром
(такi джерела зазвичай називають коригуючими ракетними двигунами Хола [2]),
якi створюють цилiндричний пучок iонiв зi струмом до 300 мА. Вони характери-
зуються простотою та надiйнiстю конструкцiї, стабiльнiстю роботи, портативнiстю.
Найбiльш важливим параметром цього виду джерел є найвище вiдношення струму
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пучка iонiв до струму розряду. Можливе перетворення 40 – 80% розрядного струму
у струм пучка iонiв (для порiвняння, у дуоплазмотронi можна перетворити лише
1–3% розрядного струму).

В цiй роботi представлено дослiдження, спрямованi на оптимiзацiю фокусуючої
системи холiвського двигуна для нанорозмiрної обробки твердого тiла. Розраховано
вiдхилення траєкторiй iонiв вiд балiстичних. Цi розрахунки були прийнятi до уваги
при розробцi конструкцiї реверсивної магнiтної фокусуючої системи. Було отрима-
но профiль густини струму в площинi кросовера пучка. Вiн свiдчить про високу
локалiзацiю густини потужностi - до 3 кВт/см2. Така оптимiзована iонно-променева
система може бути застосована для високошвидкiсного травлення, полiрування та
осадження тонких плiвок з використанням лише одного блоку живлення постiйного
струму.

У данiй роботi також дослiджується процес нанорозмiрної обробки, в якому ви-
користовується джерело iонiв FALCON [3] з надзвичайно високою густиною струму
iонного пучка для високоточного регулювання товщини функцiональних шарiв мi-
кроелектронiки. Неоднорiднi шари, нанесенi на пiдкладку, травляться шляхом ска-
нування сфокусованим пучком iонiв, змiна положення i потужностi якого вiдповiдає
топографiї неоднорiдної поверхнi шару.

2 Обладнання i результати експериментiв

При застосуваннi методу балiстичного фокусування для збiльшення густини
струму пучка геометричний коефiцiєнт компресiї дорiвнює (рис. 1.)

Gj = 8R sin
2 α

a
.

При значеннях, що є характерними для наших експериментальних умов, кое-
фiцiєнт компресiї дорiвнює Gj = 171. Площа ж очiкуваного кросовера становить
Scrossover = 3,45 мм2.

В холiвському джерелi iонiв стандартний струм пучка сягає 200 мА за середньої
енергiї iонiв 1 кеВ. За рахунок зменшення площi пучка ми можемо отримати густину
струму jcrossover = 5,79 А/см2. А це вже неабияка потужнiсть на одиницю площi P
= j εib = 116 МВт/м2.

Для здiйснення балiстичного фокусування звичайний плаский катод та анод хо-
лiвського джерела було замiнено на новi спецiальної форми з каналами, що забезпе-
чують формування конусоподiбного пучка. Експерименти проводились за розрядної
напруги (1,5 ÷ 5) кВ. Струм у котушцi магнiтного поля змiнювався вiд 0,7 до 3 А,
що вiдповiдає максимальнiй напруженостi магнiтного поля в розрядному промiжку
900 – 3300 Е. Тиск у робочiй камерi становив (4 ÷ 5)·10−4 Торр. Як робочий газ
використовувався аргон.

Було показано, що дiаметр пучка d в площинi кросовера збiльшується зi збiльше-
нням напруженостi магнiтного поля, зменшується зi збiльшенням розрядної напру-
ги, не залежить вiд тиску газу й струму пучка (рис. 2.). Квадратики, трикутники,
кола та iншi фiгури на рис. 2 вiдповiдають серiї експериментiв.
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а) б)

в)

г)

Рис. 1: Модель балiстичного фокусування пучка (а), його геометричнi параметри (б), еле-
ктроди для забезпечення цилiндричного пучка (в) та електроди для формування конусо-
подiбного пучка (г).

Мiнiмальний дiаметр перерiзу площини кросовера, отриманий нами при засто-
суваннi балiстичного фокусування, досягає 1,5 см. Таким чином, балiстичне фоку-
сування в холiвському джерелi не дає iдеального конусоподiбного пучка.

Також розглянуто етапи руху iона в нашiй системi. Iон, утворившись у розря-
дному промiжку, попадає в щiлину магнiтопроводiв зi швидкiстю, обумовленою роз-
рядною напругою.

У щiлинi магнiтопровода iон рухається в поперечному радiальному магнiтному
полi (рис. 3.) i пiд дiєю сили Лоренца здобуває азимутальне прискорення. При ви-
ходi iз зони iснування магнiтного поля iон зберiгає поперечну швидкiсть, яка може
перешкоджати успiшнiй збiжностi iонного потоку. Характерний розмiр областi ма-
гнiтного поля l1 ≈ 2 см i ларморiвський радiус ρL = 10 см (ρL > l1).

Сумарне вiдхилення траєкторiї iона вiд точки фокусування визначається вира-
зом:

yΣ = ωHil
2

1

2υZ

+ωHil1L
υZ

= l1L
ρL

≈
H
√

U
.
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Рис. 2: Залежнiсть внутрiшнього дiаметра пучка в площинi кросовера вiд спiввiдношення
струму в котушцi магнiтної системи джерела та розрядної напруги.

Рис. 3: Якiсний розподiл напруженостi магнiтного поля в холiвському джерелi.
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З цього виразу видно основну проблему - поперечний iмпульс, здобутий iоном на
невеличкiй дiлянцi l1, зберiгається на довгiй дiлянцi L. Для покращення фокусува-
ння запропоновано зкомпенсувати поперечний iмпульс за рахунок магнiтного поля
зворотного напрямку (знаку), тобто використати для холiвського iонного джерела
магнiтну систему з реверсивним магнiтним полем (рис 4.).

Рис. 4: Якiсний розподiл напруженостi магнiтного поля в реверсивнiй системi.

В цьому випадку при виходi з областi магнiтного поля

y(l2) = ωHil
2

1

2υZ
+ωHi1l1 l2

υZ
−

ωHil
2

2

2υZ
.

Для нашої мети iдеальним є випадок, коли υy2(l2) = 0, тобто ωBi1l1 = ωBi2l2, що
фiзично означає рiвнiсть магнiтних потокiв, тобто симетричну реверсивну магнiтну
конфiгурацiю. При цьому вiдхилення пучка дорiвнює:

y(l2) = ωHi1l1l2
υZ

= l1l2
ρL1

.

Для максимального фокусування iонного пучка необхiдно мати мiнiмальнi ха-
рактернi розмiри областей реверсивного магнiтного поля. Для досягнення високої
густини потужностi в областi кросовера сфокусованих пучкiв актуальним є питання
знаходження траєкторiй заряджених частинок. Для знаходження траєкторiї польо-
ту iона в холiвському джерелi iонiв з балiстичним та магнiтним фокусування було
взято аналог теореми Буша та закон збереження енергiї:

mẋ−mẋ0 = −e (ψ − ψ0),
mẋ2

2
−

mẏ2

2
= εi =

mυ2

0

2
.

Звiдси можна отримати вираз для траєкторiї iона в трьох послiдовних областях,
в яких вiн рухається (рис. 5.). В першiй областi iон рухається у магнiтному полi в
щiлинi балiстичного фокусування. У другiй областi частинки рухаються у реверсив-
ному магнiтному полi, яке створюється магнiтопроводами магнiтного фокусування.
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Рис. 5: Якiсне представлення розподiлу напруженостi магнiтного поля в системi магнiто-
проводiв.

У третiй областi магнiтне поле вiдсутнє, у нiй частинки рухаються по заздалегiдь на-
бутих напрямах. На малюнках рис. 6 (а, б) показанi траєкторiї руху iона у просторi
дрейфу сфокусованого пучка iонiв при рiзних геометричних параметрах магнiтної
системи.

На основi проведених теоретичних дослiджень було внесено змiни у конструкцiю
серiйного холiвського прискорювача з анодним шаром з балiстичним та магнiтним
фокусуванням пучка iонiв [4] без зовнiшнього джерела електронiв з метою досягне-
ння максимальної густини потужностi в областi кросовера (рис. 7). Балiстичне та
магнiтне фокусування пучка iонiв дозволяє перетворити форму пучка iз цилiндри-
чної у «конусоподiбну». Таке конструктивне рiшення дає змогу розв’язати декiлька
задач: значно збiльшити густину струму пучка iонiв на оброблюванiй поверхнi; за-
стосовувати розпилюючi мiшенi малих розмiрiв з високим коефiцiєнтом використа-
ння матерiалу в процесах iонно-променевого нанесення покриттiв.

Експериментально профiль густини струму пучка iонiв в площинi кросовера бу-
ло отримано за допомогою iонно-променевого розпилення плiвки SiO2 на кремнiєвiй
пiдкладцi та вiдновлений за iнтерферометричною картиною. На рис. 8 показано про-
фiль густини струму iонного пучка та iнтерферометричну картину профiлю трав-
лення плiвки SiO2 товщиною 1,5 мкм на протязi 60 сек iонами водню з середньою
енергiєю 1,5 кеВ при струмi пучка 10 мА. Видно, що запропонована модифiкацiя
холiвського джерела iонiв дозволила перетворити перерiз пучка iз кiльця в круг
у площинi кросовера з характерним дiаметром ≈ 3 мм. Це вiдповiдає середньому
коефiцiєнту компресiї Gj ≈ 50.

Було розраховано просторовий розподiл температури (рис. 9) при взаємодiї сфо-
кусованого пучка iонiв водню з поверхнею вольфрамової пластини. Розрахунки по-
казують, що зразок зазнає значних теплових навантажень. Отриманi результати
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а)

б)

Рис. 6: Траєкторiї руху iонiв водню (а) та аргону (б) при рiзних значеннях енергiї.
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Рис. 7: Холiвське джерело iонiв з балiстичним та магнiтним фокусуванням пучка: 1–анод;
2–катод-магнiтопровiд балiстичного фокусування; 3–магнiтопровiд магнiтного фокусуван-
ня.

Рис. 8: Iнтерферометрична картина профiлю травлення плiвки SiO2 та розподiл густини
струму в фокусi iонного пучка.
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свiдчать про те, що така модифiкацiя серiйного джерела iонiв дозволяє застосову-
вати його для моделювання процесiв взаємодiї плазми зi стiнкою в термоядерних
установках.

Рис. 9: Просторовий розподiл температури поверхнi вольфраму пiд дiєю високоiнтенсив-
ного сфокусованого пучка iонiв водню. Iзотермiчнi поверхнi.

Експерименти з нанорозмiрної обробки поверхнi твердих тiл проводились на
iонно-променевiй системi, яка використовує коригувальне iонно-променеве травле-
ння для регулювання товщини функцiональних шарiв мiкроелектронiки з високою
точнiстю на пiдкладках дiаметром вiд 100 до 200 мм (рис. 10).

Система монтувалась у вакуумнiй камерi, яка вiдкачувалась турбомолекуляр-
ним насосом до тиску 10−7 Торр. Робочий тиск - 10−5 Торр. Iонно-променева система
складається з джерела iонiв середнiх енергiй i координатної системи позицiонування-
сканування iонного пучка на поверхнi, котра обробляється (3,4) з програмним управ-
лiнням. Програмне забезпечення локального позицiонування дозволяє точно управ-
ляти кiлькiстю витравленого матерiалу на питомiй (визначенiй) областi пiдкладки.

Локальна швидкiсть травлення функцiональних шарiв регулюється змiною по-
тужностi пучка. Оскiльки газовий розряд в джерелi iонiв типу прискорювача з ано-
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Рис. 10: Схема установки для нанорозмiрної обробки поверхнi твердого тiла.

дним шаром має зростаючу вольт-амперну характеристику, то потужнiсть пучка
легко регулюється змiною розрядної напруги. Профiль потужностi струму iонного
пучка вiдповiдає профiлю травлення поверхнi зразкiв i показаний на рис. 8.

Для даного джерела iонiв розроблено безрозжарювальний плазмовий нейтралi-
затор заряду iонного пучка на основi додаткового несамостiйного газового розря-
ду магнетронного типу iз застосуванням ефекту «порожнистого катода». Його за-
стосування дозволяє здiйснювати високоефективну струмову нейтралiзацiю iонного
пучка електронами i використовувати джерело iонiв для iонно-променевої обробки
дiелектричних матерiалiв також iонами хiмiчно активних газiв.

Процес iонно-променевого полiрування включає два етапи. На першому етапi
трипроменевим iнтерферометром визначається товщина плiвки в локальних точках
поверхнi плiвки. Кiлькiсть таких точок вимiрювання товщини на поверхнi пiдклад-
ки в залежностi вiд необхiдної точностi може сягати 1000, але зазвичай вiдповiдає
кiлькостi чипiв, якi створюються на пластинi i їх розмiщенню. Топографiя поверх-
нi функцiонального шару на поверхнi пiдкладки вiдновлюється програмним шля-
хом i потiм використовується для обчислення коригувальних локальних параметрiв
травлення. На рис. 11,а показана типова топографiя поверхнi плiвки нiтриду алю-
мiнiю. Сiрi точки вiдповiдають точкам локального вимiрювання товщини плiвки.
Характернi параметри топографiї: середнє значення товщини плiвки – 8265.4 Å, ма-
ксимальна товщина – 8341.7 Å, мiнiмальна товщина – 8179.8 Å, амплiтуда – 161.8
Å.

Потрiбно вiдзначити, що для партiї зразкiв, отриманих на тому самому обла-
днаннi i в однакових технологiчних умовах, топографiя поверхнi i її параметри ма-
ло вiдрiзняються, тому надалi можна використовувати їхнi середнi значення. На
другому етапi функцiональний шар на пiдкладцi травиться скануючим iонним пу-
чком. Локалiзацiя i потужнiсть iонного пучка програмно управляється таким чином,
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щоб величина травлення вiдповiдала топографiї неоднорiдностi товщини функцiо-
нального шару. Пiсля обробки iонним пучком для контролю ефективностi процесу
полiрування повторюється процес визначення топографiї поверхнi.

а) б)

в)

Рис. 11: Типова топографiя поверхнi плiвки нiтриду алюмiнiю, отриманого реактивним
магнетронним напиленням (а), та топографiя поверхнi, отримана пiсля полiрування ска-
нуванням iонним пучком за один раз (б). (в) – розподiл кiлькостi FBAR в залежностi вiд
резонансної частоти: 1 – початковий; 2 – пiсля полiрування.

На рис. 11,б показана типова топографiя поверхнi плiвки нiтриду алюмiнiю пiсля
одноразового скануючого травлення поверхнi плiвки iонним пучком. Характернi па-
раметри топографiї поверхнi плiвки пiсля iонно-променевого полiрування: середнє
значення товщини плiвки – 8172.3 Å, максимальна товщина – 8176.2 Å, мiнiмаль-
на товщина – 8169.0 Å, амплiтуда – 7.2 Å. Таким чином, неоднорiднiсть товщини
плiвок за рахунок iонно-променевого полiрування можна знизити до субнанометро-
вого розмiру. Ефективнiсть процесу iонно-променевого полiрування демонструється
на рис. 11(в), де показано розподiл кiлькостi тонкоплiвкових об’ємних акустичних
резонаторiв (FBAR), отриманих на однiй пiдкладцi, вiд резонансної робочої часто-
ти. Видно, що частотна смуга знижується бiльше, нiж у два рази, що забезпечує в
промисловостi збiльшення якостi i виходу придатних приладiв у мiкроелектронiцi.
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3 Висновки

Дослiджено процес коригуючого локального iонно-променевого травлення для
регулювання товщини функцiональних шарiв мiкроелектронiки з високою точнi-
стю. Функцiональний шар на пiдкладцi травиться скануючим сфокусованим iонним
пучком середнiх енергiй, локалiзацiя i потужнiсть, якого вiдповiдає топографiї не-
однорiдностi товщини функцiонального шару. Показано можливiсть регулювання
розподiлу товщини плiвок по поверхнi пiдкладок до +/-4 Å i зменшення шорсткостi
поверхнi. Таким чином, неоднорiднiсть товщини можна знизити до субнанометро-
вого розмiру.

В роботi було теоретично розраховано траєкторiї руху iонiв рiзних робочих газiв
у сфокусованому джерелi iонiв холiвського типу. На базi цих розрахункiв було опти-
мiзовано реверсивну магнiтну систему для нанорозмiрної обробки поверхнi твердого
тiла. Експериментально було отримано iнтерферометричну картину профiлю трав-
лення сфокусованого джерела iонiв, яка свiдчить про високу густину потужностi до
3 кВт/см2 в площинi кроссовера. Також було теоретично розраховано просторовий
розподiл температури при взаємодiї сфокусованого пучка iонiв водню з пластиною
вольфраму. Розрахунки вказують на можливi значнi тепловi навантаження на по-
верхню твердого тiла. Цi результати свiдчать про можливiсть застосування даної
модифiкацiї джерела для експериментiв з моделювання взаємодiї плазми зi стiнкою
в термоядерних установках. Також було отримано залежнiсть температури поверхнi
вольфраму в точцi максимальної густини потужностi вiд часу.
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OPTIMIZATION OF ION BEAM SYSTEM FOR
NANOTRIMMING OF SOLID SURFACE
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This paper concerns with investigation of the trimming process which uses ion
beam etching for high-precision adjustment of the thickness of functional mi-
croelectronics layers. The layer deposited on the substrate is etched by scanni-
ng focused ion beam; its position and power is regulated according to the
topography of layer non-uniformity. The trimming allows to create pre-defined
topography of the non-uniformity with accuracy down to 4 Å and decrease the
roughness of the surface.

Key words: ion beam, ion beam trimming, functional layer

ОПТИМИЗАЦИЯ ИОННО-ЛУЧЕВОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ
НАНОРАЗМЕРНОЙ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ

ТВЕРДОГО ТЕЛА

И. Мисирук, А. Гирка, К. Середа, А. Бизюков

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина,

кафедра физики плазмы

пл. Свободы, 4, 61077, Харьков, Украина

e-mail: ivanmisiruk@gmail.com

Исследован процесс корректирующего ионно-лучевого травления как сред-
ство регулировки толщины функциональных слоев микроэлектроники с
высокой точностью. Функциональный слой на подложке травится скани-
рующим сфокусированным ионным пучком, локализация и мощность кото-
рого соответствует топографии неоднородности толщины функционального
слоя. Показана возможность регулировки распределения толщины пленок
по поверхности подложек до +/-4 Å и уменьшение шероховатости поверх-
ности.

Ключевые слова: ионный пучок, ионно-лучевое травление, функциональ-
ный слой


