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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Плазмохімічні технології обробки матеріалів знаходять 

все більш широке практичне використання в технологічних процесах виготовлення 

виробів мікроелектроніки, силових приладів, мікромеханіки, обчислювальної, НВЧ- 

техніки, та ін. [1]. Проте фізико-хімічні процеси, які відбуваються у плазмохімічних 

реакторах, вивчені недостатньо. Це пов’язано зі складністю діагностики процесів, 

які проходять в хімічно активній багатокомпонентній плазмі. При дослідженні 

оптичних спектрів плазми вдається ототожнити тільки найбільш інтенсивні лінії, які 

належать збудженим атомам, та молекулярні смуги, які відносяться до спектрів 

добре вивчених молекул [2]. При розрядах у хімічно активній плазмі часто 

відбуваються хімічні реакції, які неможливі при звичайних хімічних процесах. Тому 

в таблицях молекулярних спектрів відсутні довжини хвиль смуг оптичних спектрів 

молекул, особливо трьох- та багатоатомних, які утворюються при складних 

плазмохімічних процесах у високочастотних розрядах з керованими магнітними 

полями. Наприклад, при травленні кремнію у фторвмісній плазмі (SF6) утворюються 

такі молекули, як SF5, SF4, SF3, SF3О, SF2О2, SF2О, SFО і т.п., не враховуючи 

продуктів реакцій фтору з кремнієм та сполук сірки з киснем, які були виявлені при 

мас-спектрометричних дослідженнях [3]. Молекулярні оптичні спектри більшості з 

цих складних сполук недостатньо вивчені або відсутні в існуючих таблицях 

молекулярних спектрів. 

Недостатньо вивчене питання впливу керованого магнітного поля (КМП) на 

параметри багатокомпонентної хімічно активної плазми, яка використовується для 

плазмохімічної обробки матеріалів. Одним із найбільш важливих електричних 

параметрів такої плазми являється напруга автозміщення. Відомо, що у розрядах без 

магнітних полів постійна складова напруги автозміщення приблизно рівна амплітуді 

змінної ВЧ напруги і визначає середню енергію іонів, які взаємодіють з 

оброблюваним матеріалом [4]. Не вивчено, як впливають конфігурації та величини 

керованих магнітних полів на напругу автозміщення, а також як впливає величина 

напруги автозміщення на процеси травлення матеріалів. Мало досліджено питання 

впливу цих параметрів на такі важливі показники плазмохімічного травлення, як 

швидкість травлення, анізотропія та радіаційні пошкодження поверхні 

оброблюваних матеріалів. 

З огляду на вищесказане, дослідження процесів, які спостерігаються при 

високочастотних розрядах в керованих магнітних полях на сьогодні є актуальною 

задачею як для фізики, так і для технології. Оскільки отримані результати доповнять 

існуючі теорії та розширять фізичне розуміння утворення негативної напруги 

автозміщення і впливу на її величину зовнішніх керованих магнітних полів. Поряд з 

цим це дасть змогу вирішити актуальну проблему технології плазмохімічного 

травлення, а саме - підвищити якість та керованість даного процесу в плазмі 

високочастотного розряду низького тиску з використанням КМП. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконувалась у рамках науково-дослідних тем, що проводилися у відділі 

фізики плазми та плазмових технологій Інституту ядерних досліджень НАН України, 

в рамках виконання планових бюджетних та конкурсних науково-дослідних робіт: 
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«Дослідження фізичних процесів у низькотемпературній плазмі високочастотних та 

дугових розрядів з магнітними полями в газах і парах металів» (2010-2015 рр), № 

державної реєстрації 0111U001941; «Дослідження механізмів генерації плазми, 

транспортних та хвильових процесів в плазмі електричних розрядів у парах металів, 

газових і конденсованих середовищах» (2015-2020 рр), № державної реєстрації 
0115U004252; “Дослідження впливу взаємодії іонів водню та його ізотопів з 

конструкційними матеріалами, які використовуються в ядерній енергетиці” (2016 – 

2018 рр.), № державної реєстрації 0116U007563. 

Метою роботи є дослідження параметрів хімічно активної плазми 

високочастотного ємнісного розряду в керованих магнітних полях та визначення 

їхнього впливу на процес плазмохімічної обробки матеріалів. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні 

завдання: 

- дослідити процес формування напруги автозміщення у високочастотному 

розряді та вплив величини та конфігурацій КМП, та інших параметрів розряду 

на її величину;  

- визначити як впливають режими травлення на компонентний склад хімічно 

активної плазми високочастотного розряду в SF6, CF4, CCl4;  

- дослідити процеси анізотропного плазмохімічного травлення 

напівпровідникових матеріалів у високочастотному ємнісному (ВЧЄ) розряді 

з керованим магнітним полем;  

- визначити вплив параметрів ВЧЄ розряду на швидкість плазмохімічного 

травлення кремнію; 

Об’єкт досліджень – багатокомпонентна хімічно активна плазма, яка 

створюється високочастотним ємнісним розрядом у зовнішньому керованому 

магнітному полі. 

Предмет досліджень – електричні параметри багатокомпонентної хімічно 

активної плазми в керованому магнітному полі та їхній вплив на плазмохімічні 

процеси обробки матеріалів. 

В роботі було використано наступні методи досліджень.  

Для досліджень плазмового середовища та плазмохімічних процесів, які 

відбуваються у плазмохімічних реакторах (ПХР) були використані наступні методи 

досліджень: електрофізичні дослідження ВЧ розрядів у нейтральних і хімічно 

активних газах та їхніх сумішах в керованих магнітних полях; емісійна 

спектроскопія; мас-спектрометрія. 

Для досліджень властивостей матеріалів, після плазмохімічної обробки 

залучалися наступні методи досліджень: растрова електронна мікроскопія; оптична 

мікроскопія; рентгеноспектральний аналіз; вторинна-іонна мас-спектрометрія. 

Обґрунтованість та достовірність результатів та висновків.  

Достовірність наукових висновків та результатів дисертаційної роботи 

забезпечується використанням надійних сучасних спектроскопічних та мас-

спектрометричних діагностик, а також узгодженням результатів, отриманих із 

застосуванням різних незалежних дослідних методик та відтворюваністю отриманих 

результатів. 
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Наукова новизна результатів, отриманих в ході виконання дисертаційної 

роботи, полягає в наступному: 

1. Вперше продемонстрована висока ефективність використання керованих 

магнітних полів та їхньої конфігурації для управління параметрами плазми 

(напругою автозміщення) та параметрами процесу плазмохімічного травлення 

матеріалів. 

2. Встановлено, що у ВЧ ємнісному розряді при накладанні пробкового 

магнітного поля, перпендикулярного до електричного, спостерігається зменшення 

величини негативної напруги автозміщення. При накладанні дивергентного 

магнітного поля спостерігається збільшення величини напруги автозміщення 

відносно її величини без магнітного поля. 

3. Запропоновано пояснення механізму ефекту зменшення швидкості травлення 

кремнію з ростом величини негативної напруги автозміщення. Він полягає в 

блокуванні поверхні оброблюваного матеріалу атомами металів, внаслідок 

розпорошення конструкції ПХР. 

4. Експериментально виявлено, що поведінка анізотропії травлення кремнію від 

напруженості магнітного поля, описує дві характерні особливості. При напруженості 

магнітного поля до 4×103 А/м показник анізотропії досягає найбільшого значення, 

подальше збільшення напруженості поля призводить до зменшення показника 

анізотропії. 

5. Показано, що відбувається значна зміна емісійного спектру випромінювання 

плазми та поява інтенсивних ліній збуджених атомів металів на спектрах при 

напругах автозміщення на активному електроді понад - 200 В.  

6. Отримано анізотропію профілю травлення кремнію близько 10 при 

глибинному травленні кремнію до 100 мкм, при низьких енергіях хімічно активних 

іонів в діапазоні тисків 10-4 – 10-3 Тор у високочастотному ємнісному розряді з 

керованим магнітним полем.  

Практичне значення отриманих результатів полягає в наступному: 

Отримані в дисертації експериментальні дані, можуть бути використані для 

подальшої розробки фізико-технічних засад формування ВЧЄ розрядів, модернізації 

існуючих та конструювання нових плазмохімічних реакторів з використанням 

зовнішніх КМП. При розробці нових технологій плазмохімічного травлення 

матеріалів вони можуть бути використані для підвищення анізотропії, зменшення 

радіаційних пошкоджень та забруднень оброблюваних матеріалів елементами 

конструкцій реактора, підвищення якості та керованості процесу плазмохімічного 

травлення.  

Отримані результати вже використовуються у проекті № Р9903 “Створення 

універсальних тестових платформ для досліджень та розробки детекторів 

іонізуючого випромінювання для використань в медицині” Українського науково-

технологічного центру, з метою виготовлення нових типів мікростріпових металевих 

детекторів для реєстрації іонізуючого випромінювання. 

Результати можуть бути використані для швидкісного низькоенергетичного 

плазмохімічного травлення кремнію необхідного при виготовленні сонячних 

елементів, а також для вдосконалення технології високошвидкісного анізотропного 

плазмохімічного травлення кремнію, яка актуальна при розробці та виготовленні 
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приладів нічного бачення, високовольтних перемикаючих силових транзисторів, 

НВЧ p-i-n діодів та інших силових приладів. 

Особистий внесок здобувача. Дисертант брав безпосередню участь у 

підготовці та проведенні експериментальних досліджень, здійснював обробку, 

порівняльний аналіз та інтерпретацію отриманих експериментальних результатів 

спільно з науковим керівником. Встановлював механізми взаємодії компонентів 

плазми з оброблюваним матеріалом. Дисертанту належить значний внесок у 

підготовку та написання наукових статей і матеріалів конференцій опублікованих за 

темою дисертаційного дослідження. 

Особистий внесок автора полягає: 

у роботі [1] – досліджував формування напруги автозміщення в 

плазмохімічних реакторах з керованим магнітним полем. Визначено вплив величини 

та конфігурації магнітного поля та інших параметрів розряду на керування 

негативною напругою автозміщення; 

у роботі [2] – вивчав вплив негативної напруги автозміщення на швидкість 

плазмохімічного травлення матеріалу з використанням методик емісійної 

спектроскопії та рентгеноспектрального аналізу. Запропоновано механізм ефекту 

зменшення швидкості травлення кремнію з ростом величини негативної напруги 

автозміщення. Він полягає в блокуванні поверхні оброблюваного матеріалу 

компонентами конструкції ПХР. Сформульовано відповідні висновки та 

рекомендації щодо плазмохімічної обробки матеріалів; 

у роботі [3] – досліджував вплив відсоткового вмісту кисню на еволюцію 

основних хімічно активних радикалів газових сумішей SF6/O2, CF4/O2, C3F8/O2, 

сформульовані відповідні висновки; 

у роботі [4] –  проводив дослідження емісійних властивостей хімічно активної 

плазми ССl4 при різних значення негативної напруги зміщення. Було показано, що з 

ростом величини напруги зміщення спостерігається суттєві зміни спектрів 

випромінювання хімічно активної плазми. Показано, що при високих значеннях 

негативної напруги зміщення на емісійних спектрах з’являються лінії атомів металів, 

внаслідок розпорошення конструкцій ПХР при високих напругах зміщення; 

у роботі [5] – досліджував вплив вмісту кисню у суміші з гексафторидом сірки 

на швидкість та анізотропію плазмохімічного травлення. Досліджував вплив 

величини напруженості магнітного поля на вищезгадані параметри плазмохімічного 

травлення кремнію.  

у роботі [6] – досліджував вплив низькоенергетичних іонів водню на структуру 

поверхні вольфраму. Показано, що відбувається зменшення оксидів вольфраму, 

внаслідок їхнього розпорошення та відновлення у водневій плазмі.  

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертації 

доповідалися на семінарах відділу фізики плазми та плазмових технологій, секціях 

Вченої ради з фізики плазми Інституту ядерних досліджень НАН України, а також 

були представлені на наступних конференціях: 

 щорічних наукових конференціях Інституту ядерних досліджень НАН України у 

2014, 2015, 2016, 2017, 2018 роках; 

 Українська конференція з фізики плазми та керованого термоядерного синтезу, 

Київ, Україна, 22-23 вересня, 2015; 
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 міжнародних наукових та науково-практичних конференціях: 

- International Conference-School on Plasma Physics and Controlled Fusion 

(ICPPCF-2014, ICPPCF-2016) (Kharkiv, Ukraine, 2014, 2016); 

- Международная научно-практическая конференция «Современные 

информационные и электронные технологии» (СИЭТ-2015, СИЭТ-2017) 

(Одесса, Украина, 2015, 2017); 

- XIII and XIV International conference Plasma electronics and new acceleration 

methods (Kharkiv, Ukraine, 2015, 2018); 

- VI Міжнародна науково-практична конференція «Структурна релаксація в 

твердих тілах» (Вінниця, Україна, 2018). 

Публікації.  
Результати дисертаційної роботи опубліковано в 16 роботах: 6 статтях у 

фахових журналах [1-6], а також, в 10 тезах та працях за матеріалами доповідей на 

конференціях [1-10].  

Всі публікації виконані у співавторстві. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із анотації 

українською та англійською мовами, переліку умовних позначень, вступу, п’ятьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел з 155 найменуваннями та додатків. 

Повний обсяг дисертації складає 156 сторінок, з яких 112 складають основний текст 

дисертації, у тому числі 63 рисунки і 4 таблиці. У додатках наведені рисунки з 

експериментальними даними та відомості про апробацію результатів досліджень. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовується актуальність дослідження процесів, які 

відбуваються у багатокомпонентній плазмі високочастотних розрядів. Подаються 

відомості про наукову новизну одержаних результатів та їхнє практичне значення, 

про особистий внесок здобувача у результати досліджень, про публікації, апробацію 

результатів дисертації, структуру та основний зміст дисертації. 

У першому розділі дисертації подано огляд літературних джерел, який 

містить відомості про фізичні основи високочастотного розряду, основи 

плазмохімічної обробки матеріалів та методів їхньої діагностики. Розглянуто 

механізми травлення кремнію у фторвмісній плазмі. Зокрема, приведено 

експериментальні та теоретичні дані про вплив добавки О2 до SF6 та CF4 в процесах 

плазмохімічного травлення. Приведені експериментальні дані по залежності 

швидкості плазмохімічного травлення (ПХТ) матеріалу від напруги автозміщення, а 

також пояснення даної залежності. 

З приведеного огляду літературних джерел, присвячених вивченню 

плазмохімічних процесів, які відбуваються у багатокомпонентній плазмі 

високочастотних розрядів, можна зробити такі висновки: 

– з’ясовано, що при процесах ПХТ важливим є наявність добавок кисню. Він 

відіграє важливу роль у процесі травлення, впливаючи на швидкість та анізотропію 

процесу травлення; 

– також слід відзначити, що існують декілька моделей, які пояснюють процес 

плазмохімічного травлення, і знаходять експериментальне та теоретичне 



6 

підтвердження, наприклад: модель Флема та Доннелі, модель Чуанга. Це вносить 

неоднозначність у розуміння хімії процесу травлення кремнію у фторвмісному 

середовищі; 

– було вияснено, що високоякісними діагностичними методами для контролю 

процесів плазмохімічного травлення являються емісійна спектроскопія та мас-

спектрометрія. Дані методи використовуються для контролю процесів ПХТ у 

реальному часі та дозволяють визначати фізико-хімічні процеси, які відбуваються у 

плазмі, доповнюючи одна одну; 

– однак майже всі результати, які приведені у літературному огляді, отримані на 

плазмохімічних реакторах без магнітного поля, або лише при наявності постійного 

магнітного поля без можливості регулювання інтенсивності і форми силових ліній, 

що значно звужує межі використання даних ПХР; 

– значну роль для процесів ПХТ відіграє напруга автозміщення, яка обумовлює 

потік позитивних іонів на електрод. Як з’ясовано, напруга автозміщення відображає 

середню енергію іонів, які взаємодіють з матеріалом. Проте, досліджень у даному 

напрямку недостатньо, що не дозволяє зрозуміти ті процеси, при яких зафіксовано 

зменшення швидкості травлення з ростом напруги автозміщення, а також залежність 

даної напруги від параметрів розряду. 

Другий розділ дисертаційної роботи присвячено опису методики 

експерименту та експериментальним установкам на яких проводилися дослідження 

з використанням ВЧЄ розряду в керованому магнітному полі. Представлено детальні 

схеми експериментальних установок, які дозволяють досліджувати плазмохімічні 

процеси. Описані методики досліджень якісного складу багатокомпонентної 

хімічно-активної плазми, а також методики, які використовувалися для аналізу 

поверхні оброблених зразків після ПХТ. 

Для досліджень процесів ПХТ напівпровідникових матеріалів у даній роботі 

використовувався ПХР циліндричного типу з аксіальним магнітним полем, схема 

якого представлена на рис. 1. Для розширення експериментальних досліджень по 

вивченню напруги автозміщення проведено також серію дослідів на ПХР 

планарного типу з магнітним полем, яке направлено паралельно поверхні ВЧ 

електродів (схема представлена на рис. 2). Використання ПХР різної геометрії 

дозволяє розширити дослідження процесів формування негативної напруги 

автозміщення. В свою чергу це доповнює отримані результати та підтверджує їхню 

достовірність. 

Розроблені ПХР мають площі активних електродів менші, ніж заземлених. Це 

призводить до виникнення на активних електродах негативного потенціалу 

автозміщення і до іонної стимуляції при процесах травлення чи напорошенні 

матеріалів. 

Для визначення компонентного складу плазми використовували методику 

оптичної емісійної спектроскопії. Отримані емісійні спектри плазми дозволили 

дослідити зміну якісного складу плазми у залежності від зміни величини негативної 

напруги автозміщення. Для досліджень хімічних реакцій, які протікають в ПХР 

використовувалася методика мас-спектрометрії. За допомогою отриманих мас-

спектрів вивчалася зміна компонентного складу плазми на різних етапах обробки 
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матеріалів. Мас-спектрометрія дозволила визначити еволюцію хімічно активних 

радикалів у залежності від вмісту добавки кисню до основного робочого газу. 

 
Рис. 1. Схема циліндричного ПХР: 1 - активний електрод; 2 - корпус реактора; 3 - 

фланець; 4 - оброблюваний зразок; 5, 6, 7 - магнітні котушки; 8 - система подачі води. 

 

 
 

Рис. 2. Схема планарного ПХР: 1 - корпус; 2 - підкладинка; 3 - тримач підкладинки 

(заземлений електрод); 4 - плазмогасник; 5 - нагрівач; 6 - система напуску газу; 7 - 

котушки магнітного поля; 8 - плаваючі електроди; 9 - активний електрод; 10 - 

система відкачування; 11 - вакууметр; 12 - вимірювач температури (термопара). 

 

Використання рентгеноспектрального та вторинного іонного мас-

спектрометричного (ВІМС) аналізів дозволило досліджувати стан поверхні 

оброблюваних матеріалів і визначити основні механізми, які відповідають за 

зменшення швидкості травлення оброблюваних матеріалів. 
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Третій розділ містить результати експериментальних досліджень на ПХР 

циліндричного та планарного типів по дослідженню особливостей поведінки 

негативної напруги автозміщення в керованих магнітних полях, від витрат робочого 

газу, його роду та тиску, від величин високочастотної напруги та розрядного струму, 

конфігурації та інтенсивності магнітних полів. 

Досліджувалися особливості утворення негативної напруги автозміщення для 

різних робочих газів у залежності від напруженості магнітного поля. При всіх інших 

незмінних параметрах розряду окрім 

величини магнітного поля спостерігається 

зменшення негативної напруги 

автозміщення для всіх використовуваних 

газів. Механізм зменшення напруги 

автозміщення обумовлений ефектом 

«замагнічування» електронів, який відіграє 

головну роль у зменшенні їхньої дифузії на 

поверхню електродів. Отриманий результат 

вказує на те, що негативна напруга 

автозміщення є керованою і, відповідно, є 

можливість зміни середньої енергії хімічно 

активних іонів. 

Досліджувався вплив конфігурації 

магнітного поля на поведінку негативної 

напруги автозміщення. Було використано 

два типи конфігурації: пробкову та 

дивергентну (рис. 3). При використанні 

пробкової конфігурації, коли напруженість 

магнітного поля поблизу торців реактора 

збільшується, було виявлено, що величина напруги автозміщення зменшується, 

тобто реалізується магнітна пастка для електронів, що обмежує їхню дифузію на 

поверхню електродів. При реалізації дивергентної конфігурації, тобто коли силові 

лінії магнітного поля розходяться поблизу торців реактора, було виявлено 

збільшення величини негативної напруги автозміщення. Збільшення напруги 

автозміщення, обумовлено механізмом переконфігурації силових ліній магнітного 

поля, що сприяло збільшенню потоку електронів до поверхні заземленого електроду. 

Отриманий результат вказує на те, що за допомогою керування конфігурацією 

магнітних полів здійснюється ефективне регулювання величини напруги 

автозміщення та енергії іонів.  

З’ясовано, що ріст швидкості протоку робочого газу зменшує час перебування 

компонентів газу в міжелектродному просторі. Це призводить до зменшення 

напруги автозміщення, внаслідок зменшення концентрація електронів у плазмовому 

об’ємі і до зменшення кількості енергетично та хімічно активних частинок. 

Показано, що при великих значеннях напруженості магнітного поля понад 

8×103 А/м напруга автозміщення зі збільшенням тиску практично не змінюється та 

залишається постійною (рис.4).  

 
Рис. 3. Залежність негативної 

напруги автозміщення від типу 

конфігурації магнітного поля, де Ін, Ів 

– напрямок струму в магнітних 

котушках.  
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Залежність негативної напруги автозміщення в ПХР з керованими магнітними 

полями від падіння високочастотної напруги на розряді приведена на рис. 5 при 

незмінному тиску та складі газів. Отримана залежність суттєво відрізняється від 

приведеної в [5], а її збільшення йде 

швидше зі збільшенням падіння напруги 

на розряді. Таким чином отриманий 

результат вказує на відхилення від 

закономірності, яка зазначена в роботі 

[4,6]. Дане відхилення обумовлюється 

ефектом «замагнічування» електронів в 

магнітному полі і блокуванням їхнього 

потоку на заземлений електрод. 

В четвертому розділі дисертації 

приведено матеріал по вивченню 

процесів ПХТ в реакторі з керованим 

магнітним полем. Показано, що 

використання керованого магнітного 

поля дозволяє ефективно керувати 

параметрами ПХТ. Встановлений 

лінійний механізм травлення, в рамках 

якого пояснено, що швидкість травлення 

кремнію лінійно збільшується з ростом 

напруженості магнітного поля. При 

незначних напруженостях магнітного 

поля показник анізотропії зростає, і 

досягає оптимального значення. 

Подальше збільшенні напруженості поля 

призводить до зменшення показника 

анізотропії.  

Це пов’язано з впливом магнітного 

поля на величину негативної напруги 

автозміщення, і, відповідно, на середню 

енергію іонів, яка зменшується. При 

зменшенні енергії іонів зростає 

імовірність їхнього відхилення від нормалі і потрапляння на бічні стінки 

витравлюваного профілю. Це призводить до росту швидкості травлення в 

тангенціальному напрямку і погіршує форму витравлюваного профілю. 

Показано, що зростом тиску показник анізотропії зростає та при подальшому 

збільшенні тиску виходить на насичення. 

Результати досліджень впливу відсоткового вмісту О2 в суміші з SF6 на 

анізотропію і швидкість травлення при постійному тиску газової суміші 

представлені на рисунку 6, а. Показано, що додавання кисню до 10% збільшує як 

анізотропію, так і швидкість травлення. При подальшому збільшенні кількості 

кисню в суміші робочих газів реактора до 40% спостерігається зменшення як 

анізотропії, так і швидкості травлення. Вплив концентрації О2 на анізотропію і 

 

Рис. 4. Залежність негативної напруги 

автозміщення від тиску в атмосфері SF6 

при різних напруженостях магнітного 

поля (1 - Н = 0 А/м; 2 - Н = 4 × 103  А/м; 

3 - Н = 8 × 103  А/м). 

 
Рис. 5. Залежність негативної напруги 

автозміщення від падіння напруги на 

ВЧ розряді (Н = 12·× 103 А/м,                       

Р = 0,05 Тор). 
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швидкість травлення при постійному парціальному тиску елегазу представлено на 

рисунку 6, б. Незначна добавка кисню (до 7-10%) призводить до збільшення 

швидкості травлення (крива «v») та анізотропії (крива «A»). Подальше збільшення 

кількості кисню в об’ємі розрядної камери призводить до різкого зменшення як 

швидкості, так і анізотропії. 

 

  

а) б) 

Рис. 6. Залежність швидкості травлення та анізотропії в суміші SF6/О2, від 

кількості кисню: а) Р = const, б) PSF6= const (ІР = 7,6 А, Uазм = 60 В). 

 

З’ясовано, що на процес травлення суттєво впливає напруга автозміщення. 

Збільшення негативної напруги автозміщення до 350 В призводить до падіння 

швидкості травлення кремнію з 2,3 мкм/хв до 1 мкм/хв (рис.7). Висунуто 

припущення про те, що зменшення швидкості травлення кремнію пов’язане із 

забрудненням поверхні оброблюваного матеріалу атомами металів, які не 

створюють летких сполук з фтором. Тобто реалізується механізм блокування 

поверхні оброблюваного матеріалу елементами конструкції ПХР. 

Для оцінки забруднення поверхні оброблених зразків переосадженими 

матеріалами, розпорошеними з активного електрода, було проведено 

рентгеноспектральні та вторинно–іонні мас спектрометричні (ВІМС) дослідження. 

Результати рентгеноспектрального аналізу (РСА) приведені на рисунку 8. 

Отриманий результат підтвердив наявність елементів конструкції ПХР, які 

призводять до зменшення швидкості травлення матеріалу при підвищенні негативної 

напруги зміщення до величин більшої 200 В.  

Виявлені на поверхні оброблюваного матеріалу елементи конструкцій ПХР: 

залізо, нікель і хром не утворюють летких сполук при взаємодії з фтором і хлором. 

Тому їх важко видалити з поверхні оброблюваних кремнієвих зразків при 

виникненні істотного перенапорошення. Отриманий результат корелює із 

результатами одержаними з допомогою ВІМС методики аналізу поверхні 

оброблюваних матеріалів. 

Показано, що напруга зміщення також відіграє важливу роль в формуванні 

текстури поверхні оброблюваних матеріалів. При високих напругах негативного 
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зміщення (130 В) спостерігається значна шорсткість поверхні оброблюваного 

матеріалу. Зниження напруги зміщення призводить до зменшення шорсткості. 

Оптимум для обробки кремнію визначений в межах негативної напруги зміщення 

від 70 до 50 В. 

Результати спектроскопічних та мас-спектрометричних досліджень 

багатокомпонентної хімічно активної плазми представлені в п’ятому розділі 

роботи. 

Як видно з рис. 9, при великих 

значеннях негативної напруги зміщення 

в спектрі присутні найбільш інтенсивні 

лінії Cl 725,6 нм; 741,1 нм; 754,7 нм. 

Виявлено також велику кількість 

атомарних ліній збуджених атомів 

металів, які входять до складу матеріалу 

електродів. Найбільш помітними 

являються інтенсивні лінії заліза (Fe) в 

ближній ультрафіолетовій області, а 

також резонансні лінії Cr 520,6 нм; 520,8 

нм та лінія 540,9 нм, по яких проводять 

визначення кількості домішок при 

емісійному спектральному аналізі 

атомних матеріалів. 

Отриманий результат вказує на те, 

що якісний склад плазми змінюється при 

збільшенні середньої енергії іонів, які 

взаємодіють із оброблюваним 

матеріалом та поверхнею електрода. При 

високих енергіях в основному 

спостерігаюся лінії випромінювання 

збуджених атомів металів. Результати 

емісійної спектроскопії підтверджують 

результати ВІМС та РСА, а також 

підтверджують негативну роль ефекту 

розпорошення активного електрода в 

зменшенні швидкості травлення кремнію 

або іншого матеріалу при підвищенні 

негативної напруги автозміщення на 

активному електроді до величин понад 200 В.  

Мас-спектрометрія плазми дозволила визначитися із загальним компонентним 

складом хімічно активної плазми без оброблюваного матеріалу та за його наявності. 

Дослідження еволюції основних фрагментів дисоціації молекул SF6, CF4 та C3F8 в 

залежності від відсоткового вмісту кисню в суміші з основним робочим газом. 

Показано, що ріст концентрації кисню призводить до зменшення інтенсивності 

досліджуваних фрагментів сполук SF5
+, SF3

+, СF2
+ та СF3

+.  

 

Рис. 7. Залежність швидкості травлення 

від напруги керованого зміщення в SF6, 

(Ір = 8 А, Н = 12·× 103  А/м, Р = 0,04 Тор). 

 
 

Рис. 8. Результати рентгенівського 

аналізу протравлених в SF6 зразків 

кремнію в залежності від негативної 

напруги керованого зміщення. 
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Рис. 9. Спектр випромінювання плазми ВЧ розряду в тетрахлорметані в 

керованому магнітному полі при негативній напрузі зміщення 400 В. 

 

Результати мас-спектрометричних досліджень процесу травлення кремнію в 

елегазі (SF6) подані на рис.10. Отриманий результат може вказувати на те, що SiF4 

не є основним продуктом, який десорбується з поверхні кремнієвої підкладки. Даний 

результат вказує на те, що SiF4 може бути продуктом газофазної рекомбінації SiFх 

радикалів. При цьому інтенсивність та кількість сполук окисфторидів, які були 

виявлені в газовій суміші SF6/О2 без оброблюваного матеріалу, значно зменшуються 

при обробці кремнію. Отриманий результат вказує на високу продуктивність 

реакторів даного типу. 

 

Рис. 10. Мас-спектри продуктів дисоціації та продуктів хімічних реакцій у ВЧ 

розряді в атмосфері SF6: Ір = 10 А, Uазм = -170 В, Рк = 0,1 Тор. 

 

ВИСНОВКИ 

1. Було показано, що величину напруги автозміщення в плазмохімічних 

реакторах з керованим магнітним полем можна регулювати з допомогою зміни 

інтенсивності та конфігурації магнітного поля. У ВЧЄ розряді в керованому магнітну 
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полі спостерігаються суттєві відмінності в утворенні негативної напруги 

автозміщення в порівнянні з розрядами без магнітних полів.  

2. Встановлено зменшення швидкості травлення кремнію при збільшенні 

величини негативної напруги зміщення при незмінних інших умовах розрядів. Таку 

поведінку швидкості травлення пояснено через механізм блокування оброблюваної 

поверхні елементами конструкцій ПХР, внаслідок їхнього розпорошення. 

3. Встановлений лінійний механізм травлення, в рамках якого пояснено, що 

швидкості травлення кремнію лінійно збільшується з ростом напруженості 

магнітного поля.  

4. Вперше вивчена зміна спектрів випромінювання плазми ВЧЄ розряду в 

залежності від напруги керованого зміщення. Встановлено, що з ростом величини 

негативної напруги автозміщення понад 200 В на спектрах випромінювання плазми 

з'являються лінії збуджених атомів металів. При цьому молекулярні смуги та 

атомарні лінії, які належать продуктам дисоціації робочого газу, практично не 

спостерігаються.  

5. Показано, що напруга автозміщення також відіграє важливу роль в формуванні 

текстури поверхні оброблюваних матеріалів. Після обробки кремнію при високих 

напругах зміщення спостерігається значна шорсткість поверхні, яка зменшується із 

зменшенням величини напруги автозміщення. 

6. Визначені найбільш ефективні режими для травлення, як кремнію, так і інших 

напівпровідникових матеріалів. Для мінімізації забруднення оброблюваних 

матеріалів елементами конструкцій ПХР слід проводити травлення при негативних 

напругах зміщення менших 200 В. 

7. Виявлено утворення поверхневого блістерінгу на поверхні алюмінію в 

результаті його обробки низькоенергетичними іонами водню з енергією 250 еВ та 

температурі додаткового нагріву 300 оС. При цьому спостерігається збільшення 

концентрації водню по глибині в оброблюваних зразках алюмінію. В основі 

утворення блістерінгу та збільшення концентрації водню можуть лежати декілька 

механізмів, наприклад: дифузія водню в полях напружень прихованих дефектів 

(пошкоджень), хімічна абсорбція, фізична абсорбція і т.п. Слід відзначити, що саме 

наявність додаткового нагріву зразків, відповідає за проявлення ефекту блістерінгу 

та росту концентрації водню в зразках. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Гладковський В.В. Властивості хімічно активної плазми ємнісного 

високочастотного розряду в керованих магнітних полях. - Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних 

наук за спеціальністю 01.04.08 – фізика плазми. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, МОН України. – Київ, 2019. 

Робота присвячена дослідженню параметрів високочастотного ємнісного 

розряду в керованих магнітних полях. Запропоновано механізм, який пояснює 

зменшення швидкості травлення кремнію від напруги автозміщення і зміщення. В 

основі даного механізму лежить ефект розпорошення конструкцій плазмохімічного 

реактора, який призводить до блокування оброблюваної поверхні атомами металів. 

Досліджено вплив магнітного поля на анізотропію та швидкість травлення 

кремнію. Встановлено лінійний механізм росту швидкості травлення кремнію від 

напруженості магнітного поля. Виявлено, що анізотропією профілю травлення 

можна керувати з допомогою магнітного поля. 

Вперше вивчена зміна спектрів випромінювання плазми ВЧЄ розряду в 

залежності від керованої напруги зміщення. Встановлено, що з ростом величини 

негативної напруги автозміщення понад 200 В на спектрах випромінювання плазми 

з'являються лінії збуджених атомів металів. При цьому молекулярні смуги та 

атомарні лінії, які належать продуктам дисоціації робочого газу, практично не 

спостерігаються.  

Ключові слова: плазма, плазмохімічне травлення, анізотропія, швидкість 

травлення, емісійна спектроскопія, мас-спектрометрія, високочастотний розряд, 

напруга автозміщення, напруга зміщення. 

 

АННОТАЦИЯ 
 

Гладковский В.В. Свойства химически активной плазмы емкостного 

высокочастотного разряда в управляемых магнитных полях. - 

Квалификационный научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических 

наук по специальности 01.04.08 - физика плазмы. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, МОН Украины. – Киев, 2019.  

Работа посвящена исследованию параметров высокочастотного емкостного 

разряда в управляемых магнитных полях. Предложен механизм, который объясняет 

уменьшение скорости травления кремния от напряжения автосмещения и смещения. 

В основе данного механизма лежит эффект распыления конструкций 

плазмохимического реактора, который приводит к блокированию обрабатываемой 

поверхности атомами металлов. 

Исследовано влияние магнитного поля на анизотропию и скорость травления 

кремния. Установлено линейный механизм роста скорости травления кремния от 

напряженности магнитного поля. Обнаружено, что анизотропией профиля 

травления можно управлять с помощью магнитного поля. 
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Впервые изучена изменение спектров излучения плазмы ВЧЕ разряда в 

зависимости от управляемого напряжения смещения. Установлено, что с ростом 

величины отрицательного напряжения автосмещения более 200 В на спектрах 

излучения плазмы появляются линии возбужденных атомов металлов. При этом 

молекулярные полосы и атомарные линии, которые принадлежат продуктам 

диссоциации рабочего газа, практически не наблюдаются. 

Ключевые слова: плазма, плазмохимическое травления, анизотропия, 

скорость травления, эмиссионная спектроскопия, масс-спектрометрия, 

высокочастотный разряд, напряжение автосмещения, напряжение смещения. 

 

ANNOTATION 
 

Hladkovskyi V.V. Properties of the chemically active plasma of capacitive high-

frequency discharge in controlled magnetic fields. - Qualification scientific work on the 

rights of manuscript. 

Dissertation for the degree of a candidate of physical and mathematical sciences in 

specialty 01.04.08 – plasma physics. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

MES of Ukraine, Kyiv, 2019. 

The work is devoted to the investigate of parameters of high-frequency capacitive 

discharge in controlled magnetic fields. The influence of the configuration of magnetic 

fields on the self-bias voltage was investigated. Two types of configurations were used: 

cork and divergent. When using the cork configuration it was found that the self-bias 

voltage decreases. When using a divergent configuration, the growth of the self-bias 

voltage was recorded. 

The results of research on the behavior of the negative self-bias voltage from the 

magnitude of the magnetic field intensity for different gases used in plasma-chemical 

processes (SF6, H2, Ar, CF4 and CH4) are presented. 

The behavior of the negative self-bias voltage, depending on the pressure variation 

at various configurations of the magnetic field for cylindrical plasma chemical reactor at 

the RF discharge in sulfur hexafluoride, was investigated. The dependences of the negative 

of self-bias voltage on pressure at different output capacities of the generator for planar 

plasma chemical reactor at high-frequency discharges in H2, Ar, CF4 and CH4 are given. 

It was investigated the dependence of the self-bias voltage on pressure at various 

tensities of the magnetic field. The self-bias voltage practically does not change and 

remains constant at the level of 220 V with increasing pressure (at magnitude of the 

intensity of the magnetic field ~ 8×103 A / m). The obtained result confirms the rationality 

of the use of controlled magnetic fields for regulating the self-bias voltage and ion energy. 

The mechanism, which explains the reduction of the rate of etching of silicon from 

the self-bias voltage and bias voltage, is proposed. The basis of this mechanism lies the 

effect of sputtering structures plasma chemical reactor, which leads to blocking the surface 

to be treated with metal atoms. 

It was found that an increase in the intensity of the magnetic field in different ways 

affects the rate and anisotropy of the etching. So for a rate there is a positive effect, which 

is due to an increase in the concentration of chemically active compounds in the plasma, 

while the cork configuration of the magnetic field is realized. However, anisotropy has both 
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a positive effect and a negative effect. As it was previously established, increasing the field 

strength, with this field configuration, leads to a reduction in the self-bias voltage, i.e., to 

the decrease of the ion energy. With decreasing ion energy, the probability of their 

deviation from the normal increases, which leads to an increase in the rate of digestion in 

the tangential direction. 

In order to solve the problem of deep anisotropic etching, the mode of digestion of 

silicon in a mixture of sulfur hexafluoride with 10% O2 in a plasma chemical reactor with 

a low energy of chemically active ions is most suitable. The etching depths of 1 μm SiO2 

and silicon 100 μm were obtained without damage to the protective mask with a thickness 

of 0.4 μm. In this case, etching of silicon with maximum anisotropy (10) was achieved, 

which allows to obtain practically vertical walls. 

For the first time, the change in the spectra of the radiation of the plasma of the HF 

discharge depending on the controlled bias voltage was investigated. It was established that 

with the increase in the negative self-bias voltage more than 200 V, the lines of excited 

metal atoms of Fe, Cr, Ni, Ti, hydrogen (Hα-656.2 nm, Hβ-486.1 nm) and some others 

appear on the spectra of plasma radiation. Most of the lines of radiation are intensive 

emission lines of metal atoms of the sputtered active electrode. In this case, the molecular 

bands and atomic lines, which belong to the products of dissociation of working gas, are 

practically not observed. 

The results of research of the dynamics of the main fragments of the SF6 molecule, 

depending on the change in the content of O2 in the volume of the PCR chamber, are given. 

It was established that on mass-spectrographs there is practically a linear decrease in the 

intensity of the radicals SF5
+ and SF3

+ with an increase in the amount of oxygen in the 

discharge. An increase in the intensity of HF+ with an increase in the content of O2 in the 

reactor chamber, which may indicate an increase in the concentration of atomic fluorine, 

was observed. 

The formation of surface blistering on the surface of aluminum because of its 

treatment by low-energy ions of hydrogen with energy of 250 eV and a temperature of 

additional heating of 300 oC was revealed. At the same time, an increase in the 

concentration of hydrogen in depth in the processed samples of aluminum was observed. 

It should be noted that it is the presence of additional heating samples, is responsible for 

showing the effect of blistering and the growth of hydrogen concentration in the samples. 

The most effective modes for digestion, both silicon and other semiconductor 

materials, were determined. To minimize the contamination of treated materials with 

elements of plasma chemical reactor designs, digestion should be carried out at negative 

bias voltages below 200 V. 

The obtained results can be used for high-speed low-energy plasma chemical etching 

of silicon required for the production of solar cells, as well as for improving the technology 

of high-speed anisotropic plasma-chemical etching of silicon, which is relevant for the 

design and manufacture of night vision devices, high-voltage switching power transistors, 

microwave pin diodes and other power devices. 

Key words: plasma, plasma-chemical etching, anisotropy, etching rate, emission 

spectroscopy, mass spectrometry, high-frequency discharges, selfbias voltage, bias 

voltage. 


