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3

فاطمه سمائیفر ،1حسن عبداللهی ،2حسن حاج قاسم ، 3منصور محتشمیفر ،2مجیدرضا علیاحمدی
2دانشجوی دکتری برق و الکترونیک  -دانشگاه صنعتی مالک اشترfsamaeifar@yahoo.com ،
 9هیات علمی دانشکده برق -دانشگاه هوایی شهید ستاریhassan_abdollahi@yahoo.com ،
0دانشیار دانشکده برق و الکترونیک  -دانشگاه تهرانhhajghassem@gmail.com ،
4پژوهشگر دانشکده برق و الکترونیک  -دانشگاه صنعتی مالک اشترtah1965_moh@yahoo.com ،
 5پژوهشگر دانشکده برق و الکترونیک  -دانشگاه صنعتی مالک اشترmr_aliahmadi@yahoo.com ،

23

محلولهای 8HDP ،7KOHو  2TMAHا متداو ترین سونشگرهای
مرطوب و ناهمسانگرد سیلیکون میباشند .محلو  KOHار ان
قیمت و غیرسمی میباشد .ناهمواری 22سطح سونش شده با KOH
ناچیز است .اما برای سونش سیلیکون در  KOHعالوه بر ماسک
اکسید سیلیکون احتیاج به یک الیه نیترات سیلیکون میباشد .الیه-
نشانی نیترات سیلیکون به روش بخار شیمیایی کر فشار 29انجا می-
شود که گران قیمت است .بنابراین فرایند سونش سیلیکون در KOH
طوالنی است .محلو  EDPنسبتا با  CMOSسا گار است و برای
سونش سیلیکون در محلو  EDPماسک اکسید سیلیکون بهتنهایی
کفایت میکند ،اما به شدت خطرناك و بخار آن سرطان ا است .ا
این رو باید آن را در چگالندههای 20کامالً بسته قرار داد و کار با آن
بسیار مشک است .نر سونش سیلیکون در محلو  TMAHباال
است و استفاده ا یک ماسک اکسید سیلیکون بهتنهایی برای سونش
24
سیلیکون کفایت میکند .هرچنین  TMAHقابلیت گزینندگی
خوبی دارد و سمی بودن آن نیز اندك میباشد .ا این رو در سونش
مرطوب سیلیکون ،استفاده ا  TMAHنسبت به سایر سونشگرها
ترجیح داده می شود[.]7
در این مقاله فرایند ساخت غشاهای سیلیکونی با استفاده ا محلو
 TMAHبه طور کام توضیح داده شده است.

چکیده
در این مقاله فرآیند ساخت غشاهای میکرومترری برر روی ویفرر
سرریلیکون بررا اسررتفاده ا محلررو هیدروکسررید آمررونیر تترامتیرر
) (TMAHبیان شده است .برای محافظت ا غشراهای میکرونری در
حین فرایند سونش مرطوب سریلیکون ،ا عملیرات حرارتری برر روی
ماسک کرومی استفاده شده است .هررچنرین بره منظرور بابرت نگره
داشتن دما و غلظت  ،TMAHابزار آ مایشگاهی مخصوصی طراحری و
ساخته شده است .فرایند سرونش سریلیکون در محلرو  TMAHبرا
غلظت  %95و در دمای  23oCانجرا شرد و نرر سرونش سریلیکون
 45µm/hبه دست آمد .تصاویر  SEMگرفته شده ا سطح سیلیکون
سونش شده نشان میدهد که سطح آن صاف و ناهمواری آن کمتر ا
 2µmمیباشد .هر چنین نرر سرونش صرفحه < >233نسربت بره
صفحه < >222برابر  5/49به دست آمد.
واژه های کلیدی
غشای سیلیکونی ،سونش ناهمسانگرد ،میکروماشینکاریTMAH ،

مقدمه
میکروماشینکاری حجمی سیلیکون 2یکی ا فرایندهای اصلی و مهر
ریزفناوری و میکرماشینکاری 9است .ا فرایند سونش مرطوب
ناهمسانگرد 0سیلیکون بهطور گسترده برای ساخت سا ههای کامال
5
پیچیده سهبعدی ا جمله تیرهای یک سرگیردار ،4غشاهای
سیلیکونی و نا ها 6بر روی بستر سیلیکون استفاده میشود[ .]2در
سا های اخیر ا غشاهای سیلیکونی با ضخامت میکرومتری برای
ساخت حسگرهای گا ی ،حسگرهای فشار ،حسگرهای رطوبت،
آشکارسا های مادون قرمز ،منابع مادون قرمز و راه اندا ها استفاده
میشود[.]6-9

آزمایش
برای سونش مرطوب ناهمسرانگرد سریلیکون ا ویفرهرای سریلیکون
) (233نررو  pبررا ضررخامت  463µmو مقاومررت ویررژه 2-93Ω.cm
اسررتفاده گردیررد .ویفررر ) (233یکرری ا پرکرراربردترین صررفحات در
میکروماشینکاری میباشد و اگر ماسک گذاری به گونهای باشرد کره
امتداد لبه ماسک موا ی جهت{ }223باشد ،دیوارههای مای با اویه
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شک  .2روندنما فرایند ساخت غشای سیلیکونی میکرومتری الف) الیه نشانی  SiO2ب) الیه نشانی  Crدر روی نمونهها ج) الگودهی پشت نمونهها جهت ایجاد
پنچره د) سونش سیلکیون ه) دایش کام  Crروی نمونهها و) ادامه سونش سیلیکون جهت نا ك سا ی

میدهد که نور ا یر نمونهها تابیدهشده است .عبور نور مرئی به رنگ
قرمز ا سیلیکون نشان دهنده ضخامت کر سیلیکون است.

یرر

 54/74در طی پروسه سونش شرک مریگیرنرد .بنرابراین نرر
بریدگی 25در راستای این لبههای ماسک بسیار پایین است.
شک  2فرایند ساخت غشای سیلیکونی میکرومتری را نشان میدهد.
ابتدا ویفر به ابعاد  2/9cm×2/9cmدر جهت { }233برش داده مری-
شود ،سپس این ویفرها به روش استاندارد  RCAتمیز میگردیدند .در
ادامه اکسید سیلیکون در دو طرف نمونهها به ضخامت  9μmبه روش
حرارتی رشد داده میشود (شک -2الرف) .اکسرید سریلیکون نقرش
ماسک را در حین فراینرد سرونش سریلیکون در  TMAHدارد .بررای
محافظت بیشتر اکسید روی نمونهها در طی فرایند سرونش مرطروب
سیلیکون 253 ،نانومتر کرو بر روی نمونهها الیره نشرانی مریشرود
(شک -2ب) .بعد ا آن اکسید پشت نمونههرا برا فتور یسرت م برت
 Shipley1813الگودهی میشود تا یک پنجره به ابعراد 9/9×9/9mm2
ایجاد شود .باید توجه داشت که در هنگا لیتوگرافی نمونهها ،امترداد
لبه ماسک موا ی با جهت { }223باشد تا در حین سونش سیلیکون
26
میزان یر بریدگی ناچیز شود .سپس اکسید پشت نمونهها در BHF
( 6واحد محلو فلورید آمونیو  %43با  2واحد  )%08 HFبره مردت
 23دقیقه سونش میشود تا یرک پنجرره در الیره اکسرید سریلیکون
ایجاد شود (شک -2ج) .بعد ا سونش اکسید ،نمونهها را با آب مقطر
شسته شده و بالفاصله به مدت  2ساعت در داخ محلو  TMAHبرا
غلظت  %95و در دمای  23oCقرار مریگیرنرد ترا سرونش سریلیکون
داخ پنجرهها انجا شود (شک -2د) .در این مرحلره سریلیکون ترا
عمق  433μmسونش شده و سپس کرر روی نمونرههرا برا محلرو
آمرونیر سرریر  %08(NH4)2 Ce (NO3) : H2O%08بره طرور کامر
دوده میشود (شک  -2ه) .بعد ا دایرش کرر  ،سرونش سریلیکون
ادامه مییابد تا نور مرئی ا پوسته عبور کند (شک -2و) .در شک 9
دو تصویر با میکروسرکوپ نروری ا پشرت و روی نمونرههرا را نشران

ب

شک  9تصاویر میکروسکپ نوری ا پوسته الف) تصوبر ا روی نمونه ب)
تصویر ا یر نمونه.

هرچنین در فرایند سراخت غشرا ،بررای افرزایش پایرداری کررو در
 ،TMAHنمونهها تحت عملیات حرارتری 27در دمرای  453درجره در
محیط نیتروژن قرار گرفتند .تصاویر شک  0سطح الیه کرو را قب و
بعد ا عملیات حرارتی نشان میدهد .همانطور کره مشرخا اسرت
رنگ الیه کرو عوض شده است و حفررههرای کوچرک28روی سرطح
کرو کاهش یافته است .با بهبود نراهمواریهرای سرطح الیره کررو ،
پایداری آن در  TMAHافزایش مییابد.
Pinhole

شک  : 0تصاویر میکروسکوپ نوری ا الیۀ کرو  ،تصویر راست قب ا
عملیات حرارتی و تصویر چپ بعد ا عملیات حرارتی الیه کرو
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آن برش داده شده است تا تصویر ا وضوح بیشتر برای بررسی
برخوردار باشد و هرچنین بتوان ضخامت غشاء را اندا هگیری نمود.
شک  -5الف تصویر غشاء ا باال ،شک -5ب تصویر غشاء ا پایین و
شک -5ج تصویر شیب سونش با اویه  54/74درجه را نشان میدهد.
هرچنین شک -5د ضخامت غشاء را نشان میدهد .همانطور که این
تصویر نشان میدهد ،ضخامت اندا هگیری شده غشا در حدود 03μm
گردیده است.
92
در شک  6تصویر 9 SEMبعدی ا ناهمواریهای ایجاد شده در
سیلیکون سونش شده در کف پنجره بعد ا  2/5ساعت با دقت 2µm
نشان داده شده است .همان طور که مشخا است در  TMAHبا
غلظت  ،%95سطح سیلیکون سونش شده کامال صاف و بدون
ناهمواری است.
سونش سیلیکون در صفحه < >233نسبت به صفحه < ،>222مورد
دیگری است که مورد بررسی قرار گرفت .در طی پروسه سونش عالوه
بر سونش در جهت < ،>233سونش در جهت < >222نیز وجود
دارد که باعث ایجاد یربریدگی در نمونهها میشود .ولی نر سونش
در جهت < >222کمتر ا سونش در جهت < >233است .با افزایش
نر سونش در جهت < >222یربریدگی افزایش مییابد که مطلوب
نیست .در شک  7اندا ه یربریدگی بعد ا  2/5ساعت نشان داده
شده است .میزان سونش سیلیکون در  TMAHبا غلظت  %95بعد ا
 2/5ساعت در جهت < >233برابر  403µmو در جهت <>222
 72/00µmگردید که نسبت سونش صفحه < >233به <>222
 5/49میباشد.

ابزار آزمایشگاهی طراحی شده
به منظور بابت نگه داشتن دما و غلظت  TMAHدر مدت فرایند
سونش ،ابزار آ مایشگاهی سادهای طراحی و ساخته شده است
(شک  .)4این ابزار آ مایشگاهی ا بخشهای یر تشکی شده است
که عبارتند ا  )2 :ظرف محتوی آب  )9درب ظرف شیشهای  )0ظرف
محتوی  )4 TMAHدرب ظرف محلو  )5 TMAHدماسنج )6
مگنت  )7اجاق حرارتی با تنظیر کننده حرارت و همزن مغناطیسی.
ظرف شیشه ای بزرگ این ابزار ،حاوی آب به مقدار یک لیتر است ،به
طوریکه ظرف محلو  TMAHدر داخ آن به حالت معلق قرار می-
گیرد .این مجموعه بر روی یک تنظیرکننده درجه حرارت 22قرار
میگیرد که میتواند دما را ا محدوده دمای اتاق تا  233درجه گر و
بابت نگه می دارد .آب داخ ظرف توسط یک همزن مغناطیسی 93با
سرعت  233rpmمیچرخد تا دمای آب داخ ظرف یکنواخت شود.
با این روش دمای داخ ظرف  TMAHبابت باقی میماند .جهت
کنتر غلظت محلو  ،TMAHمحلو در ظرفهایی شیشهای با
درپوش مارپیچ قرار میگیرد .اگر محلو در حین فرایند سونش بخار
شود ،بخارات توسط لوله مارپیچ به مایع تبدی شده و به داخ ظرف
با گردانده میشود ،به این ترتیب غلظت  TMAHدر حین فرایند
سونش بابت نگه داشته میشود .هر چنین برای عایق بندی حرارتی
بهتر ،پتوی نسو در اطراف این مجموعه قرار گرفت .دمای محلو در
حین فرایند سونش نیز به وسیله ترموکوپ با دقت  3/2درجه
سلسیوس اندا هگیری و کنتر میشود.

نتیجهگیری و جمعبندی
در ای ن مقاله غشاهای سیلیکونی میکرومتری ساخته شرده اسرت .بره
منظور کنتر فرایند سونش و بهبود ناهمواریهای سرطح سریلیکون
سونش شده ،ابزار آ مایشگاهی مخصوصی طراحی و سراخته شرد ترا
دما و غلظت  TMAHرا در مدت انجا فراینرد بابرت نگره دارد .هرر
چنین نر سونش صفحه < >233نسبت بره صرفحه < >222و یرر
بریدگی غشای سیلیکونی ایجاد شده ،به طور کام بررسی شد.

شک  .4ابزار آ مایشگاهی طراحی شده

بحث و نتیجه
فرایند سونش ناهمسانگرد سیلیکون در  TMAHبا غلظت  %95و در
دمای  23oCدر مدت  2ساعت و  03دقیقه انجا گرفت .نر سونش
سیلیکون با این شرایط  45µm/hبه دست آمد .شک  5تصاویر SEM
0بعدی ا غشای سیلیکونی ساخته شده را نشان میدهد که یک لبه
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شک  .5تصاویر  SEMسه بعدی ا غشاء ساخته شده در  TMAHبا غلظت  %95و در دمای  23oCدر مدت  2/5ساعت الف) تصویر ا باالی غشاء ب) تصویر ا
پایین غشاء د) تصویر ا شیب سونش ه) تصویر ا ضخامت غشاء

شک  .7تصویر  SEMا یر بریدگی ایجاد شده سیلیکون سونش شده در
 TMAHبا غلظت  %95بعد ا  2/5ساعت

شک  .6تصویر  SEMدوبعدی با دقت  2µmا سطح سیلیکونهای سونش
شده در کف پنجره در  TMAHبا غلظت  % 95در دمای  23oCدر مدت
 2/5ساعت
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