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  به كمك نور ليزر ) 111(زدايش عمودي  قرص سيليكان 

  

  4؛ ارضي ، عزت اله  3 شمس الدين مهاجرزاده ؛2ثقفي ، سعيده ؛ 2و1زندي ، كاظم

  همدان ،شهرك مدني ،  آزاد اسالمي واحد همدانه گروه فيزيك دانشگا1
  ، حصارك ، تهران آزاد اسالمي واحد علوم وتحقيقات دانشگاهمركز تحقيقات فيزيك پالسما ،   2

   ، تهرانكارگر شمالي  خيابان برق و كامپيوتر دانشگاه تهران ،ي مهندسدانشكده 3
  تهرانانتهاي خيابان كارگر شمالي ،   ، ه تهران فيزيك دانشگاآزمايشگاه نانو فيزيك، دانشكده  4

  
  چكيده

  

اسيدهاي  از محلول مخلوطيدر حاليكه زدايش با استفاده از فاز بخار  . ده استگزارش ش) 111(در اين مقاله يك روش جديد براي زدايش عمودي قرص سيليكان 
62(فلوئور سيليسيك  SiFH (و   به طول موج نور ليزرآهنگ زدايش شديداً. و نيتريك انجام مي شود نور ليزر، زدايش را در جهت تابش در اثر القا تقويت مي كند

 و عكسبرداري اپتيكي به كمك  1با استفاده از ميكروسكوب الكتروني. است قابل دسترسي hrmμ30 و حداكثر تا آهنگ  دارددرصد تركيبات محلول بستگي
  . و نتايج آن گزارش شده استقرار گرفته مورد بررسي خالي شدن زير ماسك، ميكروسكوپ 
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Abstract 

 
A new method for vertical etching of (111) silicon wafers is reported. While the etching is performed using a 
vapor phase of a mixture of fluoro-silicic and nitric acids, laser illumination is exploited to enhance the etching 
in the direction of laser radiation yielding vertical removal of exposed silicon atoms. Etch rate is strongly 
dependent on the wavelength of the laser beam and the proportion of each component of the enchants in the 
mixture of the vapor, hence a maximum value of hrmμ30  is achieved. SEM has been used to study the mask 
undercut and micrograph of the samples are presented.          
 
PACS: 68.37Hk , 68.55.Jk , 81.05.Cy , 82.50.Hp          
 

  قدمهم
له اي پراهميت در ساخت ح سيليكان مرناهمسانگردزدايش      

كاربردهاي مهم . دي به حساب مي آاي هپك ترونيكيكافزاره هاي ال
ه ير الياي ساخت غشاءهاي نازك بر روي ز هنكاري كپيزماشير
 با  و عموماًناهمسانگردش يكان مي باشد كه به روش زدايليس

ساخت شاره  .رديذ صورت مي پ -OHيياياستفاده از محلولهاي قل
لي ه هاي مادون قرمز ترموكوپيار، آراسنجهاي گاز، حسگرهاي فش

ق غشاء بر يجاد دقيت خود را مرهون ايو حسگرهاي گاز موفق
   .كان استيليروي تراشه س
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 از سيليكان ناحيه هاييهدف ريزماشينكاري كپه اي برداشتن      

 . در مقياس زيادآنهم  ،است )دمي شوكه به عنوان زيراليه استفاده (
بدين معني كه ، دايش به طور خاصي انجام مي پذيرد اما اين ز

 كه متفاوت مي باشد زدايش آهنگ بلوريبراي صفحات مختلف 
،  انجام مي گيرد يزدايش به طور انتخابگفته مي شود  اصطالحاً

سريعتر از بعضي ديگر خورده مي بلوري يعني بعضي از صفحات 
 سيليكان با استفاده از محلولهاي ناهمسانگرد زدايش عموماً . شوند
 صورت مي غيرهو KOH , NaOH TMAH , مانند  -OHقليايي
مقدار زيادي اما مشكل اينجاست كه در اين حالت ،  ]1[گيرد
   .)1شكل( از بين مي رودبدون مصرف حجم قرص از

  
  

                 
  

 
 
 
 

كه نشان مي دهد قسمت قابل توجهي از زدايش ناهمسانگرد سيليكان . 1شكل
  .نمونه بدون مصرف از بين مي رود

  
 جديـد بـراي زدايـش عمـودي سـيليكان           يبنابر ايـن يـافتن روشـ      

از ديگـر روشـهاي زدايـش سـيليكان          . ضروري به نظر مـي رسـد      
),,( HNAاستفاده از محلول اسـيدي       33 HFHNOCOOHCH 

نور آن با تاباندن در  ] 3و2[مي باشد كه طبق گزارشهاي انجام شده
 از خـود  يناهمـسانگرد خاصـيت    ،زدايـش ،  به نمونه   ماوراء بنفش   
  نـامبرده در هر يك از دو روش   .)UV-HNAتكنيك  (نشان مي دهد  

، به صورت انتخابگري صورت مي گيـرد         )100(زدايش سيليكان    ،
 به طور عمودي غيـر ممكـن        )111(سيليكان   ناهمسانگردزدايش  اما

ــرا ا . اســت ــسازيزي ــرژي فعال ــيليكان موجــود در    2ن ــاي س اتمه
در ]. 4 [خيلي بيشتر است)100(نسبت به صفحات  )111(صفحات

) 111(اين مقاله ما روش جديدي را براي زدايش عمودي سيليكان           
  .براي اولين بار گزارش مي كنيم

  
  

  آزمايش  دستگاه-1
يش تشكيل شده است از يـك        استفاده شده در اين آزما     محفظة     

 تفلوني به همراه دريچه اي روي ديواره آن بـراي عبـور             نگهدارندة
  .  )2شكل(نور ليزر و يك پيچ تنظيم فشار بخار در باالي آن

 .nm532با طول موج   Nd-Yag ليزر عبارتست از ليزر چشمة      
آهنگ زدايش شديداً به طول موج نور ليزر بستگي دارد كه دليل آن 

هاي سيليكان نياز به يك مينيمم انرژي كندن اتماين است كه براي 
لول و مابقي آن توسط نور است كه درصدي از آن توسط مح

 كه طبق محاسبات انجام شده بايد طول موج  شودمين ميتابشي تأ
نور تابشي در محدودهnm 540-530محلول . ]3[ قرار داشته باشد

 و توسط زدايش در داخل ظرف نگهدارنده ريخته مي شود
.  به فاز بخار برده مي شود درجة سلزيوس100 در )يتره(گرماده

  علت اينكه از فاز بخار استفاده مي شود اين است كه آهنگ زدايش 
  

  
  
  
  
  
  
       
  

   دستگاه آزمايش-2شكل
  

 در داخل محلول گذاشته زيرا اگر نمونه مستقيماً، مي آيد پايين تر 
ت پيدا نمي شود آهنگ زدايش آنقدر باال مي رود كه نور ليزر فرص

روي دريچه . بش افزايش دهدكند كه آهنگ زدايش را در جهت تا
 كوارتز قرار داده شده است تا اجازه دهد نور ليزر به يك تيغة

فشار داخل محفظه توسط پيچ تنظيمي كه در باالي آن . برسدنمونه 
  .تعبيه شده است در حد فشار اتمسفر نگه داشته مي شود

  
   

  نمونه

ــيم  ــيچ تنظ پ
  فشار

محلــــول 
  زدايش

  نگهدارنده نمونه

 گرماده

دريچه 
 كوارتز

 چشمه ليزر

 عدسي مقعر

 حجم غير مصرف
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    و نتايجآزمايشها -2

نسبت تركيبات در محلول نقش مهمي را در نحوه زدايش ايفا      
در صورتي كه ميزان فلوئور در محلول باال رود زدايش . مي كند

در اين . ] 6و5[خواهد رفت  پيش همسانگرد هاجهت همةدر
 از تركيب 2:1:1آزمايش نسبت تركيبات به صورت 

OHSiFHHNO 2623 اسك كروم  م3شكل.  اتخاذ شده است::
 الگوهاي دايره اي  در آن از كه -مورد استفاده در اين آزمايش را

 نشان مي دهدكه با استفاده از دستگاه -استفاده شده استهم مركز 
 اليه گذاري و به كمك تكنيك  3اليه نشاني به روش پراكنش

اين ماسك به اين دليل روي  .ليتوگرافي الگودهي شده است
 الگوي مورد نظر روي  شود كه اوالًسيليكان اليه نشاني مي

در شكل نواحي سياه رنگ از زدايش محافظت ( سيليكان اجرا شود
ط محلول و به كمك تابش زدايش مي سمي شود و بقيه نواحي تو

بايد .  از تابش نور به نواحي مورد نظر جلوگيري شودثانياًو  )شود
فظ براي زدايش سيليكان، سيليكان توجه شود كه بهترين اليه محا

است اما چون اين اليه در برابر نور شفاف است از آن در  4نيترايد
 . اين آزمايش نمي توان استفاده كرد

  

  
  
  
  

  
  .آزمايشاين  در  شده استفاده ماسك الگوهاي-3شكل

  
دليل استفاده از الگوهاي دايره اي به جاي الگوي مستطيل شكل 

 عمودي با استفاده از اين الگو، خالي شدن اين است كه در زدايش
زير ماسك بهتر مشخص مي شود و ديگر اينكه چون زدايش، 
عمودي است اگر الگوها دايره اي انتخاب شوند در صورتي كه 
زدايش به صورت انتخابگري انجام شود لبه هاي تيز ايجاد شده 
خيلي راحت تر قابل تشخيص خواهد بود تا وقتي كه الگوها 

      . شوند مي انتخابييلمستط

 زدايش شده در بخار محلول در غياب نور ةالف نمون -4شكل      
 همانطور كه مشاهده مي شود زير ماسك .ليزر را نشان مي دهد

  گرفتهانجام همسانگرد  به صورتو زدايش 5خالي شده است
كه در بخار محلول مشابهي در  مشابهي ب نمونة -4 شكل .است
 و همانطور كه ،زدايش شده است را نشان مي دهدور نور ليزر حض

در شكل مشخص است زير ماسك خالي نشده است و زدايش 
  . استگرفته انجام ناهمسانگرد كامالً
 است كه در mμ60 اين شكل  ايجاد شده در 6عمق غشاء     

راين آهنگ زدايش در  بناب. ساعت ايجاد شده است2مدت زمان 

 سلسيوس  درجة100 دماي
h

mμ30خواهد بود .   
  

  )ب(                                )الف(                
 
  

 ة نمون- زدايش شده در بخار محلول در غياب نور ليزر و بنةنمو: الف. 4شكل
  .زدايش شده در بخار محلول در حضور نور ليزر

 
 مشاهده UV-HNAو تكنيك  -OH  در محلولهاي قليايياين رفتار  

 ، ش داردفمزيتي كه اين روش در مقايسه با نور ماوراءبن. نمي شود
 متمركز بودن نور است زيرا ثانياً تك طول موج بودن نور و اوالً

ي توان با يك  مشاهده مي شود نور ليزر را م2همانطور كه در شكل
  .تاباند دلخواه واگرا كرد و بر نمونه عدسي مقعر به اندازة

 مشخص در حال حاضر برايمان خيليمكانيسم اين فرايند      
كه فوتونهاي نور ليزر كه مي توان حدس زد هر چند ، نيست 

بر ( انرژي خود را به اتمهاي سيليكان در حال زدايش مي دهند
و آهنگ زدايش آنها را در جهت تابش نور ) همكنش نور با ماده

شهاي متعدد ديگري بايد انجام پذيرد  به هر حال آزماي.باال مي برند
تا معلوم شود كه آيا مكانيسم فوتوالكتروشيميايي است يا شيميايي 

Si (111) 

 ماسك
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خالص ، نوع آاليش زيراليه چه تأثيري در نوع زدايش دارد ، و 

  . نحوه بريدن پيوندهاي بلوري در موقع زدايش چگونه است 
ررسي ما اثرات تركيبات مختلف را بر روي زدايش نمونه ب     
62  به جايHFاستفاده از . يمه اكرد SiFH باعث باال رفتن آهنگ 

جهت زدايش در ، زدايش مي شود و همانطور كه توضيح داده شد 
 HF پيش خواهد رفت كه دليل آن واكنش هر چه بيشتر همسانگرد

  ].6و5[وجود آمده در اثر واكنش استه  ب2SiOبا گاز 
  

           و فعاليتهاي آيندهنتيجه گيري
زدايش به طور خالصه ما موفق شديم كه شيمي حاكم بر     

سيليكان را به كمك محلول جديدي با معرفي نور ليزر به عنوان 
قيقات حدر اين ت .يك منبع انرژي خارجي دستكاري كنيم

) 111(غشاءهايي با ماسك كروم به كمك زدايش عمودي سيليكان 
OHSiFHHNOستفاده از محلول جديدبا ا 2623 با درصد  ::

 در عين حال كه . ساخته شد در حضور نور ليزر 2:1:1 تركيبات
 زير ماسك هم خالي ، عمودي و كامالً ناهمسانگرد است ،زدايش

  ،مكانيسم اين رفتار به طور دقيق مشخص نشده است .نشده بود
ليزر در جهت تابش انرژي پيش بيني مي شود كه فوتونهاي نور  اما

با افزايش . خود را به اتمهاي سيليكان در حال كنده شدن مي دهند
 افزايش مي يابد و ريدريك به محلول آهنگ زدايش سريعاًاسيد فلو

ينده قصد بر اين آدر . زدايش در جهت همسانگرد پيش مي رود
 بين مختلفاست كه بر روي ليزرهاي مختلف با طول موج هاي 

  آزمايشاتي را انجام دهيم تا مشخص شود nm540-530 محدودة
طول موج نور ليزر تابشي  محدودةكه نحوه زدايش تا چه اندازه به 

  .بستگي دارد
   

   سپاسگزاري
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان و دانشگاه آزاد كار با پشتيباني  اين     
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