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Resumo 
1 I Neste trabalho são apresentados o projeto, cons

trução, caraterização e utilização de um dispositi
vo de produção de plasmas por absorção de on
das eletromagnéticas, na frequência ciclotrônica dos 
elétrons - ECR (" electron-cyclotron resonance"), Os 
fundamentos teóricos dos processos físicos relevan
tes, tanto com relação a absorção das ondas eletro
magnéticas como quanto ao diagnóstico do plasma, 
são discutidos de forma a permitir uma apresentação 
completa do tema, A construção e a utilização do 
dispositivo, para crescimento de filmes semiconduto
res de interesse sobre substratos de silício, são descri
tos em detalhe. No caso de filmes de nitreto de boro 
cúbico, as experiências não tiveram exito devido a 
impossibilidade de conseguir a fonte de boro previs
ta no projeto, decaborana, Já no caso de nitreto 
de alumínio hexagonal, foi possível demonstrar, pe
la primeira vez diretamente em dispositivos ECR, o 
crescimento de grãos polícristalinos, A configuração 
magnética e os parâmetros de plasma apropriados 
para crescimento de nitreto de alumínio foram devi
damente determinados. 
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Abstract 
The design, construction, and characterization of 

an electron-cyclotron-resonance (ECR) plasma de
vice, as well as its utilization for deposition of thin 
semiconductor films, is described in detail. The ba
sic theory of the relevant physical process, regarding 
electromagnetic wave absorption by the plasma and 
diagnostic, is díscussed in order to provide a self
contained presentation of the subject. The growth 
of cubic boron nitrite and hexagonal aluminium ni
trite over silicon substrates was pursued. In the first 
case, the experimental procedure was hindered by 
the impossibility to import decaborane, which was 
envisaged in the original project as the source of bo
ron. The attempts to other sources were unsuccess
fuI. In the latter case, a sucessful growth of polycris
talins aluminium nitride was achieved, for the first 
time directly in a ECR plasma), to the best of our 
knowledge. The magnetic connguratíon and plas
ma parameters required for successful crystal growth 
were determined. 
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Capítulo 1 

Deposição de Filmes por Plasma 

1.1 	 Introdução - Dispositivos para aplicação 

tecnológica de plasmas 

A miniaturização das dimensões em dispositivos de micrlreletrônica colocaram 

em evidência as deficiências estruturais dos equipamentos convencionais de etching 

e deposição. Por exemplo, consideremos a largura para o gate de um transistor, que 

não pode ter uma variação maior que 10%, isto é, para aletas de até lp.m sua variação 

não poderia ser maior que O, lpmj atualmente estas dimensões assumem valores de 

0,25J.tm com variações menores que 0,025jLm. Para tanto é necessário aumentar o 

controle e anisotropia do transporte iônico para o substrato do dispositivo, além do 

que já se consegue com os reatores existentes com acoplamento capacitivo de rádio

frequência (RF). As colisões entre Íons na região do substrato são um fator limitante 

para conseguir a anisotropia demandadaj dai a necessidade de operação em baixas 

pressões. Nos dispositivos convencionais de RF uma pressão mais baixa implica em 

campos elétricos mais altos (curva de Paschen), que por sua vez implica em energias 

maiores de bombardeamento do substrato por parte dos íons. Isto porque a energia 

e o fluxo iônico nestes dispositivos estão intrinsicamente acoplados. Esta ausência de 

controle independente da energia iônica causa danos ao material tratado (etching) 

ou impossibilita a formação do material a ser depositado. 

Nas descargas de RF com acoplamento capacitivo (também chamadas de diodos

http:0,25J.tm
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1.1 Introdução - Dispositivos para aplicação 
tecnológica de plasmas 

RF, esquema na Fig. 1.1) os substratos são colocados sobre um dos eletrodos numa 

atmosfera de baixa pressão (10-' -lo'Torr). Sua. operação é geralmente feita. entre 

as frequências de plasma dos íons e elétrons, wpi < W <:: Wp.el muitas vezes com 

fontes: comerciais de 13, 56M H z [wpa :;;; J:::J!, onde na e ma são respectivamente a. 
densidade e a massa da. espécie a]. Nestas condições, os elétrons, que possuem mobi

lídade muito maior que a dos íons, respondem oscilando instantaneamente entre os 

dois eletrodos, e os íons furmam uma nuvem que responde apenas ao campo elétrico 

médio. As oscilações da nuvem de elétrons dão origem às bainhas de plasma, regiões 

que têm carga líquida positiva. quando tomada a. média temporal sobre um período 

de oscilação do campo elétrico (Fig. 1.1). Tal ea.rgalíquida. positiva proporciona um 

campo elétrico De em meio a ba.inha apontando para fora do plasma. Os íons saindo 

do centro da descarga são acelerados na bainha em direção ao substrato provocando 

um bombardeamento iônico que pode a.umentar) inibir ou modificar reações superfi

ciais no dispositivo sobre o substrato [fuJe<:e95j. As amplitudes típicas de voltagem 

RF entre os dois eletrodos variam entre lOOV e ikV. 

Bainha 
~ i" ~Iir
~,I ~""oro

E I detl'<>n1ca I !f 
I I~ 
+1~I - : ..:... 

i &l"' 1;79 
de
sistemaI + vacuo 

...~IplIr lÇ 111 Diodo RF 
I 1\' 
I[::1 -~II 

n ~ PLASMA I' 

n. 
" '" • 


distaneía entre os eletrudooos X 


Figura 1.1: Esquemas para descarga RF, Diodo e Magnetron 
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1.1 Introdução - Dispositivos para aplicação 
tecnológica de plasmas 

A região central é quase neutra sem campos elétricos. A diferença de tensão 

é observada. a.penas ao longo da bainha onde temos campos intensos, o que leva à 
modelos de bainha. de alta voltagem como a lei de Child-Langmuir, Sobre a interface 

plasma-bainha, o modelo de Bohn [Lieber94] requer que a velocidade média dos íons 

seja igual a velocidade Íon-acústica Un = /fi, gerando um fluxo de bombardea.

mento iônico ri = nUl}o Nestas equações, Te é a temperatura eletrônica em eV, M 
é a massa dos íons e n a densidade do plasma. Entre os equipamentos convencio

nais de RF encontramos também triodos, que oferecem um controle independente 

adicional sobre a energia iônica.. Isto é feito coJocando-se os dispositivos a serem 

tratados sobre um substrato com polarização de RF fornecida por uma. fonte auxiliar 

(usualmente de menor potência). 

Desenvolveram-se ainda. equipamentos que fazem uso de campo magnético uni

forme entre 50 - 1500, os magnetrons (Fig. 1.1), ainda na forma de diodos, para 

operar no regime de pressões de roTorr, em que o campo elétrico aplicado pode ser 

DC ou RF [Rohde94]. Estes dispositivos são aplicados em deposiçãe.s rápidas de 

filmes metálicos ou dispooítivos de etching reativo. O campo magnético é paralelo 

ao catodo e facilita o acoplamento aumentando a eficiência com que a potência é 

transferida da fonte para o plasma ao mesmo tempo que melhora seu confinamen

to, impedindo o fluxo de íons em direção a parede da cavidade, inibindo portanto 

O sputtering devido ao bombardeamento iônico. Como resultado principal, os 
magnetrons oferecem densidad~ de plasma maiores que os diodos convencionais 

de De ou RF1 podendo operar em menores voltagens para. formar a descarga.. Os 

parâmetros típicos para estes magnetrons são tensões de 500 V e corrente de 5 AI 

enquanto que diodos não magnetizados operam em 2500 V e corrente de 0,5 A. No 

entanto observam-se correntes laterais sobre o substrato, devido à corrente de deriva 

Ê x Ê, que causam diversos danos ao processo em andamento. Nesta configuração 

são utilizadas baixas frequências de RF, que não possibilitam operar O plasma na 

ressonância eletron-ciclotrônica, diferentemente das descargas de microondas. 



1.2 Fontes de plasma com alta densidade 4 

1.2 Fontes de plasma com alta densidade 

Os dispositivos de plasmas convencionais são caracterizados pelo contato direto 
entre a descarga e os eletrodos polarizados que a mantém, descargas capacitivas DC 
ou RF. Tais processos são acompanhados por bainhas de elevado campo elétrico que 
por sua vez inviabiliza o uso deste dispositivo em determinados tratamentos. Desde 
meados dos anos 80 as fronteiras criadas pelo uso dos diodos RF, e suas variantes 
magneticamente melhoradas, levaram ao desenvolvimento de novas fontes de plasma 
que apresentassem campos elétricos menos intensos em suas bainhas (fig. 1.2). 

Sua característica em comum é o acoplamento de potência não capacitiva em RF 

ou microondas através de cilíndros ou janelas dielétricas, possibilitando voltagens 
mais baixas em todas as bainhas. O potencial De destes plasmas, e portanto a 
energia de aceleração iônica, é da ordem de 20-30 V em todas as superfícies. Para 
controlar a energia iônica em níveis mais baixos, o eletrodo onde são colocados os 
substratos pode ser polarizado com um sinal auxiliar em RF de menor potência. 
Desta forma condiciona-se independentemente o fluxo iônico (potência transferida 
à fonte de plasma) e a energia iônica de bombardeamento (fonte auxiliar de polari
zação) [Lieber94]. 

Veremos que tais dispositivos apresentam algumas dificuldades como a falta de 

uniformidade radial sobre grandes áreas, presente nos diodos RF de acoplamento 
capacitivo, para contornar esta dificuldade o plasma é formado entre os eletrodos 
com pequena distância de separação (razão ~ « I), proporcionando uniformidade. 
Por utilizarem princípios ressonantes ou indutivos em sua operação, os novos reatores 
requesitam equipamentos de alto vácuo, resultando em instalações mais caras, além 
da preocupação com possíveis deposições metálicas sobre as janelas dielétricas que 
servem ao acoplamento de potência. 

Nas fontes de acoplamento indutivo (Fig. 1.2.a-superior), o plasma formado 
atua como O enrolamento secundário de um transformador de espira única acoplada 

à bobina indutiva de RF através de um cilíndro de quartzo. Aplicando PRF a uma 
espira indutiva não ressonante, este dispositivo apresenta vantagem em simplicidade, 
pois não requer campo magnético, podendo operar em largo intervalo de potência 
e pressão, exibindo um limite na densidade de plasma, em torno de 1013cm-3 , para 

um acoplamento eficiente de potência à descarga. São referidos como ICP (induced 
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Figura 1.2: Fontes de plasma com alta densidade 

coupled plasmas) e por vezes usam um escudo eletrostático entre a espira e o 
cilíndro de quartzo, diminuindo o acoplamento capacitivo e evitando dificuldades na 

eficiência do acoplamento indutivo de potência à descarga [Gott94]. 

Estas descargas foram inicialmente reportadas em 1884 por Hittorf [Hitt84] e até 

1940 não se sabia bem ao certo se eram de princípio capacitivo, pelo acoplamento 

do plasma às voltagens alta e baixa nos terminais da espira, ou formadas pelo 
campo elétrico induzido no interior da cavidade. Na verdade a descarga é indutiva 

em processos com alta densidade de plasma, sofrendo uma transição para descarga 

capacitiva nos processos com baixa densidade de plasma e por conseguinte altas 
voltagens de bainha em pressões maiores [Thomson27]. Sua operação em regime de 

pressões altas (até atmosféricas) recebeu muita atenção nos anos 70, em aplicações 

industriais de tochas a plasma. A partir dos anos 80 desenvolveu-se a configuração de 

espira plana (Fig. 1.2.a-inferior) para opera<;ão em baixas pressões (~ 50mTorT) e 

alta densidade de plasma [Lam92]. Esta última, por vezes, é utilizada para processos 
em substratos de área estendida (R 20cm) , somando-se um campo magnético t"V 
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de pouca intensidade; localizando a espira plana nas proxímidades do substrato e 

procedendo um enrolamento não uniforme desta, com O propósito de formar um 

plasma radialmente uniforme num aspecto semelhante ao dos diodos RFl 1l < 1. 

As fontes tipo helicon (Fig. 1.2.b) fazem uso de campo magnético axial "" 

longo de uma antena polarizada com RF contornando um ciJ.:fudro de quartzo. O 

campo magnético é de baixa intensidade, 50-200 G, em dispositivos práticos. Em 
dispositivos para estudo fundamental de seu comportamento, faz-se uso de até lkG. 

Tais fontes apresentam potenciais de plasma tipicamente baixos, da ordem de 15

20 volts. A interação ressonante onda-partícula) transfere energia ao plasma de 
duas formas fundamentais, colísíonal (díssipativa) e não colísíonal (amortecimento 

de Landau) [Chen91]. 

A:s ondas helicon são modos próprios em colunas de plasma axia.l.mente magneti

7.adas (modos wbistler com dimensões transversais finitas). Tais modos \em vari~ 

radial, azimutal e axial, baixa rrequência, baixo campo magnético e altas densidades 

de carga: 

2
mUI « W « Wee e wWce « wpe 

sendo WLR a frequência. híbrida ínferior, dada por: 

1 1 1 ....,=-+
wLH ~ WeeWci 

Em geral o plasma atua remotamente, ísto é, o substrato é posicionado numa 

cavidade abaixo da região de ressonância (downstroom), por vezes impossibilitando 

a uniformidade do tratamento superficial. Em a1gnns casos aproxima-se o substrato 

da região de ressonância., aumentando o fluxo de espécies ativas, colimando a energia 
iônica., resultando em maior uniforrnidadej no entanto o substrato fica muito exposto 

it radiação que mantém a descarga. 

A frequência de excitação pode estar entre 1 e 50 MHz j assim como para fins 

aplicativos pode-se usar fontes comerciais de 13,56 MHz, O,5-2kW; 50Q com malha de 

acoplamento para minimizar reflexões de potência à fonte. Frequentemente operam 

num intervalo 1011 -10"cm-' de densidade de plasma [Boswell70J. 

As fontes ECa (ressonância e1etron-ciclotrônica, Fig. 1.2.c) são caracterizadas 

pelo acoplamento de potência, na faixa de microondas, ao 'plasm~ por meio de 
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campos magnéticos que pennitem a ressonânciacia ciclotrônica, W ce = ~ ~ ou seja) a 

trajetória descrita pelos elétrons têm a mesma frequência angular do campo elétrico 

de microondas, w = 21T}. A potência de microondas é injetada na cavidade através 

de uma janela dielétrica, propagando ao longo das linhas de força, até alcançar a 

região d. campo magnético ressonante; no caso de f = 2,45 G Hz (} campo associado 

é 875 G. Neste ponto observa-se a disruptura do gás na cavidade e o plasma fonnado 

passa a a.bsorver eficientemente a potência de microondas, fluindo ao longo das linhas 
magnéticas até a cavidade de processamento [Jes89j. 

Nos últimos anos as fontes de plasma ECR tem sido estudadas em diversas 

tecnologias de plasma e fontes de feixe iônico. A idéia de usar o ECR como fonte de 

plasma. teve seu início nos anos 60 em pesquisas na área. de aquecimento eletrônico 

em plasmas de fusão por Dandl [Dandl62]. N, primeiras aplicações tecnol6gícas do 

j<XJR foram feitas em meados dos anos 70 por Musil, Suzuki e Salmdo, nas áres de 

implantação iônica, axid""ão de sllicio e etching por plasma [MusiI70-Sakudo77]. 

As principais propriedades deste dispositivo serão discutidas l deta1hadamente) ao 

longo de todo este trabalho. 

Durante a segunda guerra mundial, com o surgimento de fontes de potência de 

microondas para o desenvolvimento do RADAR (radio-assisted detection and 

ranging) e sistemas de comunicação, gerou-se a possibilidade de aplicru;ães de tais 

fontes em muitas áreas de pesquisa. científica. No que diz respeito às descargas 

em gases) tais frequências altíssimas influenciam o movimento eletrônica (os ions 

massivos permanecem praticamente parados), em baixas pressões, de forma que, 

antes que o elétron atinja uma parede da cavidade, o campo aplicado troca sua 

direção impedindo que o elétron deixe a região da descarga e mesmo quando deixárla 

O fará com velocidades baixas. As aplicações de campos de microondas fazem uso de 

guias ou ressonadores (dependendo do dispositivo), evitando o distúrbio provocado 

pela presença de eletrodos com altas polarizações que se formam em descargas DC 
ouRF. 

Plasmas gerados por microoudas podem operar desde pressões atmosféricas até 

10-5 TOIT, sendo desca.:rgas não--magnetízadas no intervalo de 1 atm até 1O-2Ton 

e as descargas com ressonãncia eletron-ciclotronica {ECR-eletroncyc1otron reso

nance) no restante do intervalo até 1O-6Torr. Entre os reatores não magneti2ados 

encontramos três formas fundamentais de acoplamento do campo de microondas à 
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descarga, fornecendo diferentes características ao plasma formado e determinando a 
que processo tais condições podem ser aplicadas. 

DE FLUXO CONTINUO 

REATOR DE FLUXO CONTINUO 
DE CAMPO INTENSO 

Figura 1.3: Reatores de guia acoplado 

o mais utilizado é o reator de guia acoplado (Fig. 1.3), onde o sistema para 
aplicação é instalado dentro de um guia de microondas [Reece95]. Tal sistema é 
composto por cilindros de quartzo ou cerâmica, de forma que seu eixo principal 

esteja paralelo à componente de campo elétrico que se propaga no guia. Este reator 
é eficiente e seu acoplamento é simplificado pela escolha dos guias adequados para 
transmissão de uma potência expressiva de microondas, podendo variar de 100 W 
até 2 k W. Opera como reator de fluxo contínuo em pressões próximas à pressão 
atmosférica. Este é um exemplo de um reator não-ressonante: o gm, fluindo em seu 
interior sofre disruptura devido à intensidade do campo elétrico. 

Os dois outros tipos de reatores não magnetizados são operados preferencialmen
te em pressões baixas com a entrada de microondas feita por janelas que isolam os 
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guias de onda, na pre;são atmosférica, da região de aplicação do plasma. Para apli

cações em mÍcroeletrônica, por exemplo, existe interesse em plasmas uniformes para 

tratamento de superfícies com 20 - 30 em de diâmetro. As dimensões da cavidade 

do reator, raio e altura, são muito maiores que {) comprimento de onda associado 

à. microonda (Ão) utilizada. Estes reatores fazem uso de cavidade ruultimodos on

de a. potência. de microondas é espalhada uniformemente em todo o volume. Se as 

dimensões da cavidade são comparáveis a Ào, temos então uma ca.vidade ressonante 

que possibilita sua operação em pressões mais altas (lO-ITorr). Muitos reatores tipo 

CVD fazem uso desta geometria IKamath92]. 

1.3 Deposição de filmes de nitreto de boro cúbico 

o Nitreto de Boro possui três estruturas cristalinas IKester94J, podendo-se fawr 
um paralelo com as estruturas crist'llinas do carbono: a estrutura hexagonal em 

camadas (h-BN), que é similar 8.0 grafite; a estrutura cúbica (c-BN), análoga 8.0 

diamante; e a estrutura hexagonal! mais rara., chamada "wurtzítal>(w~BN), corres
pondendo à.lonsdeüta, no caso do carbono. As duas últimas f.... são metaestáveís 

em temperaturas e pressão moderadas e não ocorrem na natureza.. A fase amor

fa também é comum, tanto no caso do Nitreto de Boro (a-BN) I como no caso do 

carbono, 

O Nitreto de Boro cúbico (c-BN) é um material cerâmico de grande importância 

tecnológica atual, sendo que a possibilidade de crescê-Io na fonna de filme aumentou 

ainda mais as possibilidades de sua aplicação. 

As propriodades fisicas e químicas do c-BN [DeVries90] são muito semelhantes às 
do diamante, como sua. alta dureza, excelente condutividade térmica, alto gap, re

sistência ao ataque quúuico etc. No entanto, este material também apresenta outras 

propriedades, não compartilhadas com o diamante, e que o tornam tecnologicamente 

muito interessante: é um material que não se difunde em aço~ podendo ser deposita

do com sucesso em substratos ferrosos; o c-BN também possui a propriedade de não 

permitir a desorpção de elementos de a1to númerO atômico em sistemas de vácuo, 

eliminando a presença. indesejada destes elementos em aplicações como dispositivos 

de confinamento magnético de plasmas. 
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o c-BN produzido em altas temperaturas e pressões já é amplamente emprega

do em usinagem de aços, onde o uso de ferramentas de diamante causa problemas, 

devido a transferência de carbono para o metal após transformação do diamante 

em grafite na interface aquecida.. No entanto~ O material obtido por prensagem em 

altas pressões é quebradiço e poroso) o que torna sua utilização difícil em algumas 

aplicaçõe8$ como em sistemas de alto vácuo. Pór isso, nos últimos anos tem havido 

uma atividade intensa na deposição de filmes de c-BN sobre diferentes substratos 

[Dema.z93j_ A principal motivação é naturalmente a utilização destes filmes em rer

ramentas e equipamentos, que têm que operar em ambientes corrosivos e sujeitos 

a desgaste mecânico, para isolar eletricamente ou passívax superfícies que têm que 

operar em ambientes hostis ou que tenham que manter alta condutividade térmica) 

ou ainda para condutores térmicos em dispositivos eletrônicos. Outra aplicação im

portante do c-BN, ainda ligada a ferramentas, é utilizá-lo como interface entre llhne 

de diamante e ferramenta contendo ferro, desde que o depósito direto de diamante 

sobre substrato ferroso é inviável 

A pesquisa. em fusão termonuclear controlada, por outro lado, amplia significan

temente o espectro de pOSSíveis aplicações para filmes de nitreto de boro. Um dos 

problemas cruciais em dispositivos de confinamento magnético de plasmas é evitar 

que impurezas de alto número atômico sejam geradas por desorpção nas paredes 

da câmara de vácuo e penetrem no plasma. E>Stas ímpurezas~ ao serem ionizadas, 

aumentam substancialmente a perda da energia por radiação de breenIStrahlung, 

diminuindo a temperatura. do plasma e l consequentemente, a taxa de reações de 

fusão termonuclear. Nos últimos anos) os pesquisadores em fusâo tennonuclear con
trolada. demonstraram que é possível diminuir consideravelmente a desorpção de 

impurezas através da boronização das paredes da câmara de vácuo [Winter89]. Es

ta boronização é produzida através de descargas com uma. pequena quantidade de 

um gás composto de boro, como a diborana, BzHa. Ao ser absorvido nas paredes 

da cã.mara de vácuo, o boro funciona como uma armadilha para impurezas. Por 

outro ]ado~ embora. Oplasma quente seja confinado magneticamente: existe inevl

tavelmente um transporte de energia e de partículas para. a periferia da coluna. de 

plasma. Nos reatores à fusão, é previsto que este transporte de energia resulte nu

ma deposição de mais de lMWfm' [ITER.91] nas chamadas superfícies divertoras, 

para onde o fluxo de plasma é dirigido. Estas superfícies têm que ser altamente 
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resistentes, quimicamente inertes e isolantes, mas com alta. condutividade térmica. 

Portanto, a investigação das propriedades de filmes de c-BN depositadas em su

perfícies metálicas de interesse para reatores à fusão, como ru;o 504L e INCONEL, 

é de grande relevância. No Laboratório de Plasmas do IFUSP exlste um interesse 

imediato em filmes de c~BN, relacionado com a pesquisa. do aquecimento de plas

mas confinados magnetkamente. Está em operação neste laboratório um tokarnak 

(dispositivo d. confinamento magnético de plasmas com simetria axial), TCABR, 

dedicado ao estudo do aquecimento de plasma.s por ondas de AJfven. 
Embora estas ondas sejam altamente promissoras, do ponto de vista. teórico l para 

geração de corrente e aquecimento de plasmas termonucleares l trabalhos experimen
tais realizados anteriormente DO Labora.tório de Lausannc j Suíça, deram resultados 

negativos. A razão prittcipal do msuCffiSO foi uma. grande quantidade de impure

zas geradas na superfície da antena utilizada para. excitar as ondas j que tem que 

~r colocada muito p:r6xima do plasma. O campo de rádio-frequêncÍa1 ínteragindo 

com o plasm.a. periférico, cria um componente eletrostático que acelera íons para. a 

superfície da antena, gerando impurezas. No Laboratório de Plasma do IFUSP se 

pretende investigar a possibilidade de se reduzir substancialmente este acoplamento 

ca.pacitivo plasma-antena através do recobrimento da antena com um :filme espesso 

de c-BN. Um esquema semelhante foi testado na Universidade de Winconsin) COm 

resultados promissores [Majeski94j. No entanto, ao invés de recobrir a antena, foram 

utilizadas placas d. nilreto de boro auto-sustentadas para impedir que o plasma pe

riférico entrasse em çontacto com a antena. Este esquema. não é muito interessante 

porque as placas são feitas de nitreto de boro prensado) que é porosol como já. foi 

dito} e portanto inapropriado para utilização em alto vácuo. 

O objetivo a longo prazo do projeto iniciado nesta fase é investigar o crescimento 

de filmes c-BN em diferentes substratos, incluindo silício e vários metais utilizan

do PACVD (plasma-assited chemica! vapor depositlon). Embora este método tenha 

sido amplamente utilizado com sucesso para a deposição de fihnes de c-BN, o proces

SO de nucleação ainda. não é satisfatoriamente enteudido. ]nvE'2tigações recentes dos 
estágios iniciais do processo indicam que primeiro uma fina camada (2nm) de a-BN 

e depois uma camada (2-5nm) de h-BN são depositados até qne o c-BN cresça. Por 

outro lado, os resultados experimentais indicam que a otimização do processo de de

posição depende criticamente dos parâmetros do plasma, como densidade, tempe:ra
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tura eletrônica., etc., e da temperatura do substrato. No entanto, os processos físicos 

que determinam esta dependência não estão claramente identificados e motivam a 

investigação científica nesta área, além do interesse tecnológico [!vfendez94-Kuhr94]. 
Alguns investigadores sugerem, a partir de resultados experimentais~ que, para uma 
dada temperatura do substrato, o momento transferido pelos íons energéticos para 

o filme em crescimento é o único parâmetro que controla. a formação de c-BN. En

tretanto este resultado não é universalmente aceito e nem suportado por modelos 

teóricos. Além disso l o fluxo de momento dos íons energéticos depende de vários 

parâmetros do plasma e das diferentes espécies de Íons presentes; parece que a. pre

sença de argônio aumenta o bombardeamento de íons sobre o substra.to e existem 

também sugestões de que hidrogênio desempeuhc um papel importante na estabili

zação da fase cúbica de nitreto de boro. NaturaJmente, como processo de deposição 

de filmes finos, existe uma competição entre sputtering e deposição, portanto en

tre a densidade de corrente iônica e a taxa de chegada de boro no substrato. Como 
mencionado anteriormente, quando um plasma está em contado com uma. parede 

sójida, os elétrons, que são mais leves e de mais alta temperatura, se deslocam mais 

rapidamente para a parede até que um campo eletrostátíco é formado entre a parede 

e o plasma) numa camada de espessura proporcional à. raiz quadrada. de T In, onde 

Te n são respectivamente a. temperatura. dos elétrons e densidade iônica do plasma. 

Praticamente toda a queda de potencial entre o substrato e o plasma ocorre nesta. 

camada e através dela os íons são acelerados do p]asrna para. o substrato. Portanto l 

pala controlar a energia e a corrente de íons chegando ao substrato, é necessário 
ter amplo controle de grau de ionização do plasma, temperatura dos elétrons, con

centração de diferentes íons no plasma, etc, Para atingír este objetivo, se procura 

utilizar diferentes mecanismos para produzir o plasma) ou seja, por microondas~ por 
rádio-frequênda, sem ou com a presença de um campo magnético. A pressão de 

operação (da ordem de 10-4 Torr) e o fluxo de BaB. são bastante inferiores aos 

valores correspondentes utilizados usualmente na deposição de filmes de diamante, 

Desta forma., é possíve1 controlar a taxa. de chegada de boro no substrato. 

http:substra.to
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Recentemente um grande número de pesquisas foram feitas relacionando apli

cações do grupo de nitretos semicondutores GaN, InN, AlN [JainOO]. O intervalo 

energético entre a banda de conducão e a banda de valência destes materiais va.ria 

de 1,9 eV para o nitreto de índio, passando por 3,4 eV para o nitreto de gálio até 

6,2 eV para o nitreto de alumínio; o que os promove a possíveis ca.nditatos para 

utilização em dispositivos optoeletrônicos do espectro visível ou ultravioleta (UV). 

Suas a.ltas energias de ligação estão entre 1,93 eV para o lnN, 2,2 eV para o GaN e 
2,28 e V para o AIN; implicando em a.lla temperatura de fusão [pakula96]. Alguns 

materiais como GaAs1 não podem ser utilizados em altas temperaturas. 

Devido ao alto gap e a.ltas energias de ligação estes materiais podem ser em

pregados em dispositivos emissores de luz- e translstores para operação em altas 

temperaturas com potências expressivas. 
Semicondutores de banda larga como c-BN e AlN motivaram pesquisas de dis

positiV<ll! de emissão eletrônica. O crescimento de c-BN demonstra alguma dificul

dade devido a sua estrutura. cristalina cúbica ser metaestável a baixa. temperatura 

e pressão, o que faz do AlN j que também é um semicondutor n e JKiopável, maia 
atrativo para algumas aplicações, uma vez que seu crescimento aprCSiEta maior 

facilidade. 

Em alguns trabalhos j o crescimento do nitreto foi feito sobre substratos de safira 
(OOl)Al,O" devido a sua semelhança nos parâmetros de rede, estabilidade em altas 

temperaturas e por seu baixo custo [Narayan90]. Também foram reportados traba

lhos utiJizando substratos de carbeto de silício, SiC, que possui vantagens sobre a 
safira. como menor tensão residual dos filmes crescidos e parâmetros de redes mais 

semelhantes ainda, principalmente no caso do AlN. No entanto o Seu alto custo difi

culta sua aplicação em escala [Dovidenko96]. Outro tipo de substrato pesquisado é 
o silício, (100)5i 011 (111)5i. O tratamento de dispositivos eletrôlÚoos em chip's de 

silício préviamemente processados demandam estes trabalhos. Filmes coro formação 

de GaN predominantemente cúbica sobre (100)Si demonstram a viabilidade de tai, 
componentes eletrônicos [Ustin96]. 
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Rescentes referências descrevem experimentos de crescimento destes materiais 

por vários métodos, GSMBE (Gas-Source Molecular Beam Epitaxi), sput
tering reativo de RF, CVD's, MOCVD's (Metal- Orgânico CVD), DECR (ECR 

Distribuido), PLD (Deposição por Laser Pulsado), etc. No caso do ECR alguns tr.,. 

balhos fazem uso de descargas em nitrogênio relatando a formação dos filmes entre 

400'C - 850'C [TamotsuS9]. 

A utilização destes nitretos como camada intennediária também ocupam lugar 

entre as referências mais recentes. Wang et aJ. promovera.m nucleação e crescimento 

de diamante sobre camadas de AlN com dezenas de "m depositados em substratos 

de (111)8i e WC a partir de maguetrons com atmosferas de N. e Ar. O filme de 

diamante foi crescido por CVD's convencionais de filamento quente em atmosferas 

com misturas de CHIj e H2l por descargas de fi hra, resultando filmes com espessuras 

de até 5 11m, menor tensão residual e maior aderência, se comparada. à deposições 

sem a camada intermediaria de AlN [WangOO]. 

A degradaçân do filme durante o processo de crescimento também foi reportada 

principalmente para o GaN. Em técnicas que usam ECR, tal fato foi ohservado em 

operação com pressões em tomo de 10 mTorr e altos níveis de potência de micro

ondas, acima de 1 kW [Johnson99]. De acordo com estes resultados existem outros 

trabalhos que fazem uso de sondas de Langmuir para caracterização das condições 

de crescimento dos filmes, li apontam um decréscimo exponencial da corrente iônica 

sobre o substrato conforme a pressão de nitrogênio é aumentada [R&sner96]. 

Experiências em PLD relatam deposição de AlN sobre safira e (100)8i em diversas 

pressões de uma mesma atmosfera de N2 apontando características mais interessan

tes na morfologia do filme crescido, uniformidade e baixa rngosidadc, como resultado 

de operação em pressões menores 1O-6_lO-4 TOlT, além de apresentar tendência à 
lexturizaçân de crescimento na orientaçân (000). Em pressões mais altas (10-1 Torr) 

os filmes apresentaram maior rugosidade) pouca unifonnidade e mudança parcial de 

orientaçân para (aOO) [OkamotoOO]. Ambos parâmetros como ntgosidade e orien

tação preferencial parecem ser determinados por colisões com o gás de N2 durante 

a deposição. 

Alguns dos experimentos mais recentes de crescimento de AlN descrevem a utili

zação de fontes alterna.tivas de precursores como trimetilalumínio (TMA) e amônia 

utilizados em fuixes moleculares supersônicos (MBS) em substratos (100)Si e AlN-Si 
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(1 pm de AIN crescido inicialmente em MOCVD sobre (lOO)Si com características 

de rugosidade), Novamente foi observada urna tendência de crescimento preferencial 

(OOe) [BallarottruJO). 

1.5 Objetivo deste trabalho 

o objetivo principal deste trabalho é fazer um estudo teórico/experimental de 

reatores ECR " d. sua utilização no crescimento de filmes de BN e AIN. No capítulo 

2 é apresentado uma descrição da teoria básica do plasma magnetizado, confinado 

num espelho magnético) e desenvolvido um modelo que permite calcular a absorção 

do campo de microondas neste plasma. No capítulo 3 é apresentado o projeto, 

construção, montagem e arranjo de um destes reatores. Os diagnósticos para carac

terização do plasma são discutidos no capítulo 4. Finalmente os resultado..ll obtidos 

são a.presentados no capítulo 5 e as sugestões para trabalhos futuros no capítulo 6. 
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Capítulo 2 

Descargas por Ressonância 

Ciclotrônica dos Elétrons (ECR ) 

2.1 Introdução 

Um plasma é uma mistura de partículas neutras, íons positivos e elétrons, ma

crosc6picaIuente neutro, permeado por campos macroscópicos gravitacionais, elétricos 

ou magnétic06. A interação entre suas partículas constituintes se dá através de ca.rn~ 

pos coletivos de longo alcance e por meio de colisões (que levam a estados íonizados 

ou excitados) ou recombinações. A característica dominante na dinâmica. de plas

mas é a interação de longo alcance entre seus componentes através de campos eletro

magnéticos. Podemos destacar duas escalas de tempo fundamentais nesta dinâmica.: 

a. primeira relaciona-se a w;t, que é o período característico das oscilações da nuvem 

eletrônica ao tentar manter a neutralidade frente a um campo externo perturbati

va; a segunda escala relaciona-se com W~11 que é perlodo associado ao movimento 

ciclotrônico das partículas ao redor das linhas de campo magnético. Numa escala 

microscópica, (} movimento das partículas carregadas no plasma dá origem a. flu

tuações de campo eletromagnético de acordo com as equações de Ma.xwell, tendo 

seus parâmetros constitutivos iguaJs ao do espaço livre J.to e eo- No entanto os efei

tos de interesse prático nos levam a considerar a interação do plasma com campos 

médios macroscópicos É(r, t) e B(r, t), incluindo" resposta do plasma às variações 
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dos campos nos parâmetros constitutivos do meio J1. e €. 

Em um meio genérico, tais campos médios induzem uma. resposta com po1ari
z~o elétrica (P) e magnética (M) descritas por: 

- B- _ 
P= D- <oE e M=--H (2.1)

1'0 

sendo fj o vetor deslocamento elétrico e fi o campo magnético. Para meios 
lliotrópicos D= tE e i1 = p,H, o que resulta: 

Bfi = X,toE e M=Xm (2.2)
jl(j 

Em plasmas fonnados de gases COmO Ar, H, e N, (gases atômicos e não polares) 

a susceptibilidade elétrica (X, ~ 10-') é desprezável, isto é, • = eo. O mesmo 

acontece para a susceptibilidade magnética (Xm ~ 2 x 10-9) para. magnetoplasmas 

usuais em laboratórios. 
Desta forma as leis de Ampere e Gauss são dadas por: 

- (}D \lXH=J+ 7it \I·D=p (2.3) 

Sendo o plasma um meio condutor resisth'O) supomos uma forma ohmica do 
tensor condutividadc {] entre a corrente e o campo elétrico 

J =u ·E. (2.4) 

Substituindo na lei de Ampere 

- {}\I" B = (jl(jU + jl(jeollJt)· E (2.5) 

e usando a lei de Farada-y no lado esquerdo da equação acima) temos: 

8... - 2.... ..
lJt V' x B = -\I x \I x E = \I E - \IV· E (2.6) 

O campo elétrico, neste trabalho, é dado pejo campo de microondas aplicado 

externamente ao plasma e pode ser representado por amplitudes de Fburler E = 

Eoerp{-i(k· r - wt)}, onde w é a frequéncia de microondas. k é fi vetor número 
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de onda na direção de propagação da onda. Derivandl>-Se a Eq. 2.5 em relação IW 

tempo, obtem-se a equação da onda. 

2~ ... 1 a â '" ...
V' E- V'V'·E = 	--{- + 1íw}' E (2.7) 

& fJt "" 
ou, para. as componentes de Fourier, 

2 •
2'"" _ ...... w ~ (! ""* 

k Eo - kk . Eo = 	-{I - i-} . Eo (2.8)
& !oW 

O termo em colchetes do lado direito é o tensor dielétrico €ij' Para determinarmos 

sua fonna em um plasma ECR fazemos. uso da equação de movimento (espécie Q!). 

man.(! +va' '1)v. = n.q.(E +v. x B) - m.n.v,(va - vp) (2.9) 

juntamente com a equação de continuidadef 

8n. + '1. (n.v.) 	= o. (2.10)
fJt 

Supomos um plasma esta.cionário, com densidade no e campo Bo = Boê:; de 

equili'brio. Os campos da onda são cOlllliderados como perturba<;ão ao estado de 

equihôrio, ou seja, 

na(l', t) = "" +n,.exp{-i(k·1' - wt)} 
v.(~ t) = v,. exp{-i(k. 1'- lOt)} l 

B(I', t) = B. + SdB.1 :l> Isd ( (2.11) 
liT1ll' 111 = IVla I « 1 

I >11 c 

Procedendo com o método perturbativo e desprezando termos de segunda ordem, 

separamos a Eq. 2.9 {""endo v. :l> vp, onde o índJce a está associado às particulas 

carregadas e p às partículas neutras. 

') q.E. q.E,(Vc -:w tlZQ - --vyu. = - 	 (2.12) 
ma ma: 

(v _ iw)v + q"E. _ q.E.. 
c 110. 	 V~m - --' (2.13) 

mo m• 
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(v, _ íw)vz.-_ q.Ez- (2.14) 
'mn 

o tenno ~o é a. frequência ciclotrônica de espécie Wro. Substítuindo fi = w+WC1 

onde Ve é a frequência. colisional efetivá, temos: 

'A -=::", n;-w~ o 
- = E (2.15)v" = .-!:I!~ in on2_w~", 

[ o o n 
i 

A densidade de corrente é definida por J = 2:« n.:.qC\:vo:; substituindo a equação 
acima para 110: e utilizando as equações 2.4 e 2.8} determinamos o tensor dielétrico 

para um plasma ECR. 

-i€"2 
[ <I (2.16)fii = i~ <I 

O :'J 
onde definimos: 

w2Q 
Ct =1 - ~ W(Q2 ~ w~) 

Wca;Wp 
2 

(2.17)'2 =2:: :;;;(Q2 _ w~)
" 

w2

.,=1- 2::-"

• wQ 

Nas duas próximas seções daremos continuidade ao estudo das aplicações deste 
tensor nOS plasmas ECR) com enfoques distintos. Na seção 2.2) apresentamos um 
tratamento direto da equação de onda para um modelo colisional de plasma frio 
e não-homogênw, jdentificando a atenuação de campos eletromagnéticos que sào 

absorvidos por efeitos colisionais! durante sua propagação ao longo de uma coluna 

de plasma.. Na seção 2.3~ trataremos de um plasma homogêneo levando em conta 

efeitos térmicos, fazendo uso das amplitudes de Fourier para determinarmos uma 

correção à forma do tensor na Eq. 2.16, originando termos que descrevam a absorção 

em plasmas ECR. 
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2.2 	 Modelo numérico unidimensional dos campos 

em plasmas ECR 

I 

Na intensão de estudarmos a inter~ dos campos de microondas com plasmas 

ECR, a.plicamos as formas do tensor tij a. uma. fonte idealizada. pa.ra procedermos 
uma simu1ação numérica unidimensional que indique o comportamento geral da. 
propagação do campo eletromagnético nestes dispositivos. Na teoria linearizado. d. 

plasmas, as diferentes ondas existentes no plasma dependem do ângulo fonnado 
entre o vetor k de propagação destas ondas e o campo magnético Bo. Fontes de 

íons Gomo o ECR são dispositívos onde as dimeDSÕcs do plasma e os comprimentos 
ca.ra.cterísticos da variação da densidade são comparáveis ao comprimento de onda 

À da microonda utilizadal de forma que k não é precisamente definido e devemos 

considerar .. equação de onda diretamente na sua rorma diferencial. No modelo , 
numérico E'i)tuda-se a estrutura dos: campos formados no plasma. a partir dos modos 
naturais t modos TEoh existentes nos guias que fornecem o campo de microondas. 

A prlncípal aproximação é supor um perfil parabólico para a densidade eletrônica, 
1te. A absorção de potência de microondas é determinada pelas colisões dos elétrons 

• com as partículas neutras, originando a força de fricção F = -mevcfJ, na Eq. 2.9, 
que por sua vez limita o intervalo de dlstribuição das velocidades, onde: 

» elEIVc « Wc e V
c	 (2.18)mee 

Com isto, supõe-se um mecanismo simplificado da absorção da onda. A ire
quência coUsional efetiva estará. funcionando como um parâ:rnetro de controle exter~ 
no. Nesta simulação, r .... se uso da componente z da equação de onda (Eq, 2,7) 
simultaneamente com seu divergente e a componente z de seu rotacional. Destas 
equações consegue-se um sistema de quatro equações complexas acopladas EDO 
ICo.venago961. O campo magnético externo possui um perfil parabólico: B.. = 

Be(1 - fiz)) assim ooroo wp(z) = w"o(l - fez)), onde fez) = (2z - L}'/L2; com 

valores L = 8 em, 130 =1,04 kO e w"o = w/2, onde w/211: =2, 45 OH•. Portanto as 

componentes do tensor dielétrico são funções apenas da coordenada longitudinal . 

• A equação 'i1 . (li,; . E) = Oresulta 
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(8E, 8E.) 8E, 8E.) 8 () (" - + - +.,C- - - + _. •,E, = o 2.19)
8x 81/ ex 8y ez 

• A terceira componente da equação de onda fornece 

... w2 ... 
(V X V x E), = & (ê'j . E), (2.20) 

ou 

28 " e " wex (V x E). - 8!i(V x E). = 02 <sE., (2.21) 

com o auxilio da componente ortogonal do operador Laplaciano (Ll. = fl~ + 
éP/ôz2 

) 

éPE, éPE. _ A _ w2 E 
(2.22)exDz + 8y8z ",,~Ez - ri' <, , 

Para. obter um sistema. de equações mais a.propriado para. integração numérica., 
são utilizadas as seguint~s combinações das derivadas dos campos 

T= DE, + ôE. e w = (V X E), (2.23)
ô'" 81/ 

e o deslocamento elétrico longitudinal 

D = €;;Ez. (2.24) 

• A terceira componente do rotacional da equação de onda fornece 

.. w'J _ 
[V x (V x V x E)], = &[V x (ê,;· E)],. (2.25) 

Manipulando o termo do lado esquerdo~ temos 

i.{ i.(fJE, _ 8E~) _ i!..W} _ i.{i.w _ i!..(8E, _ 8E,)} = 
{]x 8z 8y 8z 8", 8y 8y /'}z ôz ô" 
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8'E; 8'E, 8' W 'WA 	 (2.26)ôxôzây - âyôzôx - u-,-W - ôz' = -u 	. 

Para o tenno do lado direito, obtemos 

r - 8 _8_
;'1 X (fi! . E)], = ax (fi;- El. - ây (5;;- E). = -<.T + <lW (2.27) 

Assim, a equação de onda pode ser transformada. no seguinte sistema de equações 

· acopladas

I· • a) 	
8 
8z D +<lT+<,W=O (2.28) 

• b) 
w2fi,-a1 =_D+,-lA D 	 (2.29)z C2 3 '-'.L 

• c) 
<.T: l:,W +<lW 	 (2.30) 

Seja Ymn.(X, y) um sistema completo de autofunções do operador ÃJ.,. com autova.

lores '"Imn tal que A.iYmn = rmnYmn e que no easo cil!ndricosatisfaçam Ynm(a, O) ::;;: O; 
onde a é o raio interno da cavidade. Neste caso Ymn(T,9) = eimO Jm(Knm,T), sendo m 

inteiro e n ::;;: 1,2: ' , .; ~n ::;;: ~ onde Xmn sãô as raízes da. função de Besse!, isto 
I é, Jm(:~mn) = Oe 'l'mn = -K~n' Escrevendo o operador Â ::;;: .ó...L +~ e utilizando · 

para as funções W, D e T a forma W(x, li, z) = Em. W...(z)Ym.(X, li), obtemos: 

a 
8zDmn = -ElTml'l - É2Wmn 	 (2.31) 

a 2
-7; _ (W -1 )
8z mn - c2 +E3 Im» Dmn 	 (2.32) 

a 
-aW==W' 	 (2.33)z mo 

a ,
8z Wmn = -(t! +rmn)Wmn + €<"Tmn 	 (2.34) 
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N, equações resultantes podem ser tratadas como um problema de valor inicial. 

Integrando as equações ao longo da coordenada Zl podemos determinar numerica

mente as componentes do campo dentro da cavidade, Na Fig, 2,1 temos as soluções 

numéricas da parte real do rotacional da equação de onda e da parte complexa de 

seu divergente para o modo m = 1 e n = L As amplitudes iniciais (z = O) para 
estas componentes são: Re{W) = I e Im(T) = 0, Conforme a integração evolui 

a componente Re(W), o rotacional do campo elétrico associado à microonda que 

entra na cavidade) transfere potênda. à componente Im(T), parte complexa associa
da à absorção de Ê. Esta relação entre as duas componentes ll<:ompanha O perfil 

parabólico assumido para wp{z), 

1.5 i·· 
, R<>(W) 

i • • Im(T) 
, 

r, 11" ) '~\ "" 

r, 

i\ I " .; , ," 1111 I' " , \ , ,(\ 
i ! \ I ~' : :: :', ," I~ 0,5 rI, I \ I ,\ I i:, Ai; : I: \ i /: I, :' /, \ 

.Q I i I I I ,i , I' "\ ,~, I' I. " I, I' I''I" "1'1'1'"2. 'I r 1,[
j I, I' 'I, ,I,, 'I, 'I' . " ,: "" '1 " I",. ' E "\+I'.i:I'·I·'\'I:\I'\":I' :1'I'.l 

E '" I "') v" 1 ' I' I" "- I! "J ' "l" . I ' 
[ • i í)' 1 'I! \': ::V",' "vi ! 
11! -<l5 r 

\ I I\J' 'Vii :! :! ':VI \' \I " , " . 
V \ 

I
_1.5 o 2. 4 s 8 10 

Z(cm) 

Figura 2.1: Componentes Re(W) e Im(T) para o modo m = I e n = 1 • razão de 

amortecimento lI(jw = 0,2 

Este exemplo mostra como a equaçãú de onda pode ser integrada diretamente, 

num modelo simplificado de interação onda-plasmal para determinar () éomporta
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mento do campo eletromagnético na absorção. Este modelo, no entanto, supõe 
absorção oolisional da microonda pelo plasma e o perfil de densidade eletrônica tem 

que ser escolhido, de forma que o cálculo não é auto-consistente. Nas próximas seções 
discutiremos uma outra. aproximação para estudar o acoplamento onda-plasma., uti
lizando, desta vez, uma, aproximação eilconal. 

j 2.3 	 Absorção de potência de microondas por plas

mas ECR 

o estudo do espectro d. oscilações e da absorção de um plasma não cúlíslOllru 

magnetizado é muito mais complexo do que para plasmas não magnetizados. Neste 

estudo inícia.:remos peias aproximações de plasma frio t isto é, o movimento térmico 

das partículas é inteiramente desprezado. Tais aproximações são dadas pelas desi

gualdades: 

Otn 	 Vtn 
e ---« 1 	 (2.35)wjk «1 w,jk 

Na aproximação de plasma frio, as soluções da relação de dispersão apresentam 
apenas a parte real c) portanto, não descrevem a absorção destes modos, uma vez 
que os processos dissipativOB de origem térmica ou colisional são incluídos na parte 

complexa destas soluções. Derivaremos a relação de dispersão pata este modelo e, 

posteriormente, incluiremos efeitos térmicos exibindo a.bsorção dos modos. Como 

vamos supor que o plasma seja homogêneo e infinito (em oposição à seção anterior») 

podemos utilízar a reprooenta.ção de ondas planas. A partir da equação de onda 

(Eq. 2.8) em sua forma tensorial, 

w' 
{k2ói! - kJkj - ~eij(w)}Ej = O, 	 (2.36) 

obteremos as soluções desta equação nas díreçõcs paralela. e perpendicular ao 
campo magnético. O vetor de onda é decomposto nas componentes perpendicular 

e paralela ao campo maguético, ou seja, k = k-:;' + kil' O tensor dielétrico eij será 

ligeiramente düe:rellte do utilizado no modelo numérico da seção anterior, por não 

incluir o termo colisional, o que equivale a fazer Q:;;;: w. Então 
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fi -lE2 

(2.37)6ij = i~2 fi ~ 1 ' [ o <3 

onde 

w' 
<:1 =1 - L w2 _ •w!.:

• 

e='" ww'2-L..J-.. co p (2.38)
ti; w'" .. ~ 

_ w' 
<3=1-1.: 2 

a W' 
A equação de onda. nos fornece um sistema que relaciona. as componentes do 

vetor campo elétrico: 

w2 ui2 

(krr - (;2fl)E< - i(;2<,Ey - k~kIlE, = O (2.39) 

2 2w w
i(;2"E, + (k' - (;2'tlE, = O (2.40) 

w' 
-k~kIlE. + (k1 - (;2'3)E, (2.41 ) 

Em contraste aos plasmas não magnetizados) este sistema acopla as ondas lon

gitudinais e transversas, ou seja, as equações não permitem separar as componentes 

do campo elétrico paralela e perpendicular ao vetor de onda k. A condição para 

existência das soluções deste sistema nOS dá a relaçên de dispersên de um plasma 

frio magnetizado, relacionando w, kll e kJ.l 

A(w, k) = ,'«1"1 + f3k[) - ~ 
2 

[(Ei - e5 - <.E3)k1 

4 

+2k"le.l + ~ f3(~ - fi) = O (2.42) 
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Somente para alguns modos em especial teremos a separação da. equação acima 

em ondas puramente longitudinais. Para propagação ao longo do campo magnético 

(k,L = O), a relação de dispersão é dada por: 

2 4 

kU{<,kU} - 2~ kU<"3 + ~ '3«i -.;) = O (2.43) 

Como primeira solução temos €3 = 0, que representa as oscilações de plasma, 

UI = U}pe, uma vez que tope ;p wpi_ Substituindo esta solução na Eq, 2.41; percebemos 

que Ê 11 k 11 Éo, tratando-se de uma oscilação eletrostática. Ali outras soluções 

representam ondas transversas, 

>
,>_W(2 2 
'"1; - él 1::1 ± €2)' (2.44) 


Os sinais ± correspondem a dois modos independentes de polarização circular, 


um à direita E./E~ =; e outro à esquerda E,IE. = -i, Para exemplificar, podemos 


expressar, analiticamente, seus espectros em três limites como soluções assintóticas: 


2 2 2 Wre ) W :> Wre (2.45)w = k c +w;e(l 1= Jk2c2 +w~ 

k2t?W~ 
w= 2 W.,; « W « W~ (2.46) 

W", 

2 k'vi kVA} ) 
W = 1+vi/"" (1 'F w..(1+v1/&)312 W«W.. (2.47 

onde VA '" cw,,/wpi = Bo/,f41fN,M é a .elocidade de AJfvén [KraIl73J. O 
espectro de propagação perpendicular é derivado por procedimentos semelhantes, 

resolvendo a Eq, 2.42 para kll = O. Supondo uma propagação oblíqua, isto é, que 

entre os vetores k. Éu existe um ângulo O, teríamos uma descrição do espectro geral. 

Para cada um destes casos existem muitos ramos de modos propagantes no plas

ma. Nosso interesse principal são os modos d. propagação paralela, devido a for

ma. de injeção do feixe de microondas em nosso experimento, ao longo do campo 

magnético. Na condição wp, > Wre (E.qs. 2.45-47), existem cinco ramificações de 

ondas que se propagam ao longo do campo magnético} quatro delas são ondas tra.ns
versas (Ê..L k), e uma eletrostática (E 11 E). O ramo de oscilação que tende .,.,w
toticamente à Wcj é chamado de onda Alfvén) enquanto que o ramo com tendência 
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w 
kll P 

.I ~'+:::I -~ 
,p 

u 

/wp-w 	 • 
~ 

~-~/-'-~-, 
w=kcw

" 
/

lliCi ----7.'-""' ~~ ~ _..• 

k 

Figura 2.2: Diagrama de dispersão para ondas propagando num plasma magnetiza

do, na condição, wpl!. > W OO ) para propagação paralela.. 

à Wçe é dividido en duas partes: a. onda magnetosônica. (w < Wcã) e a. onda helicon 

(Wd < W < wce)' Este resultado é resumido na Fig. 2,2 que mostra o diagra
ma de dispersão para propagação longitudinal, No nosso experlmento~ utilizamos 

a ressonância ciclotronica dos elétrons em Je = 2,45 GHz; portanto, a condi~ã.o 
tape> w(&,) corresponde à densidades eletrônicas ne > 1,8 x 1015 m-a, 

A consideração de efeitos térmicos 1eva ao amortecimento dos quatro ramos de 

oscilação, dissipando energia no plasma., isto é, surgem contribuições complexas à 
relação de dispersãD. Teremos a fonnação de novas ondas se propagando no plasma.;, 

• 	 entre elas destacam-se as oscilações íon-acústicas de baixa frequência. A equação 

de onda num limite de plasma frio leva a um tensor dielétrico hermitiano (Eq. 

2,37); levando-se em conta processos de dissipação devido ao movimento térmico das 

partículas, este tensor recebe uma correção anti.hermítiana, isto é, e'j = 6# + erj 
[Alexandrov84]. EstA correção é dada por: 

,' -u::y 
st- = i~ 

•• 
oo1, 	 (2.48)<:. 

o or 'ÍÍ 
onde 
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,:'=i f'! w;' {exp(_(W-2w;l')+exp(_(W+,W;,yn, (2.49)V 8 wkllv", 2kll v" 2kll"'" 

2 k2 2
k-W.Lv,. Wt;y = €~+iV21r:: 2 exP(-Zk2 2)' (2.50) 

'UWWce UVt,e 

. f'! 2 
{exp( (w-wu )' (ru +ru

'-, 2 
U )')}, (2.51)ro", 

.:" = 'V liwkllV", 2k'v' ) - exp( 2~IIVteII te 

'fiWW:e. W2 ) (2.52).:lll =, -2 k3 3 exp( 2h'v' . 
IIV", 11 " 

Para a. simplificação destas expressões, consideremos apenas a propagação lon~ 
gitudinaJ, k.L = 0, de ondas com frequência próxllna à frequência ciclotrõlÚca dos 
elétrons, w IV WU ' 

,4 •• 
I -U2 

• 
[ 

•• 

Cij = '1.;2 '1 ~ J, (2.53) 
o ~ 

onde 

4~' w".
, 

exp( (w - wu )') (2.54)'I -,fi8 wlk!dVte " ,2kll"", 

A~ 4
t2 = fI (2.55) 

lI. J'V f1[ ww 
2 w'• (2.56)3= 'V 2Iklll';;>" exp( 2"ifvi'/ 

A partir desta correção} a relação de dispersão exibe uma parte imaginária, 

responsável pcia absorção da microonda pelo plasma. A Eq. 2.44, que doocrevc 

a propagação de ondas transversas deve ser acrescida. das novas componentes do 

wnoor dielétrlco. 

c?'K' 
fi' = _,li = (fI + ,~)2 + (f, + ~j2 (2.57)

w 
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Nesta equação, ii', representa o índice de refração (Fig. 2.3) com partes real e 

imaginária: 

w' 
Re{ií'} ~ 1 - ( p< ) (2,58)

w W-Wce: 

{ -Z} (if wie ((w-w"p) (2,59)
Im n 9!! V'2 wlkJllv", exp - 2~rv~ 

Portanto percebemos que fora do intervalo Iw - wcel « 1, isto é, fora da vizi

nhança da frequência ciclotrônica dos elétrons a parte imaginária decai exponen

cialmente, resgatando .a aproximação de plasma frio l decrita somente pela. parte 

real (Eq. 2.58). Por outro lado, na vizinhança de Wc.e1 W possui uma parte ima
ginária negativa expressiva. indicando que a amplitude da. onda irá decair no tempo, 

descrevendo a absorção ECR, E = Ê"exp{-í(k' r- (Ulr +iWi)t)}, 

, .. ri---~--,,-r- '" 
""'" "ln~ 

.! ,.,f', Imln~ 1 ,. 

>v'" :-'''''" oF"''''''''''••._. ....... 

d/T
,\: 

'\ 
•.•• d 

J" 
0"S'....:' 

ã 

':E. mm»•• "...... 

&' . .,.,,,,, 
.' ." 

·H"" 

"" 
-2000 I l_3D 

0,98 0,99 l,no 1,01 1.02 

w/wcc 

Figura 2.3: Índice de refração nas proximidades da ressonância. 

o amortecimento, c5, proveniente da consideração de movimento térmico dos 

elétrons no plasma a partir da correção efj é dado pela razão: 
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. Im{A(w,k)} _ k'A·+~k2B·+~C·
Ii= (2.60)

l,Re{A(w,k)} - k\:;"AH +k2.~,!;;BlI + 1.,'$CH 

onde 

Aa - ,a. B" - -2(<':," + ,a,")- "'31 - 1 3 ;} 1 

C" = ';(ff" - .,1/').) + 2Ei(~Ef - eMi) (2.61) 

AR =e!i; nH =-2fif cil; C lI =€:(€~2_!f1) 

A influência. do movimento térmico dos elétrons no amortecimento das ondas 

dclotrônicas torna-se evidente nO perfil do parâmetro 8 calculado para três valores 

d. temperatura eletrônica: 5, 10 e 25 eV (Fig. 2.4). 

"I 
1500 

~101'X1 

~ 
"" 
~ 

500 

o~-
0.99 (f)/(f) UH 

~ 

(\ : -- 5.V 
i 10aV 
I~'~ 25eV 

r
/\

\I ._ i, / .. . . ,,!Ir ,(
. ! r. 

.I ,J \"\\ ./ . t -. \ 

'j '(,_./ ~ ; ~"-~J 


Figura 2,4; Influência da temperatura eletrônica sobre o parâmetro de amorteci

mento nas proximidades da ressonância. 

Em plasmas térmicos em que a velocidade ténnica dos elétrons considerada re
side num intervalo próximo à velocidade de fase de ondas injeta.das no plasma, 
Vtc "'" v41 := w/k, é possível a ocorrência de forles interações onda-partícula na 
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2.3 Absorção de potêw:ia de microondas por plasmas ECR 

ausência de colisões. Um dos efeitos que mais chamam a nossa atenção é o amorte~ 

cimento de Landau, fenômeno que ocorre quando uma. onda. de campo elétrico lon

gitudinal, E;cxcos(kx - wt), ao se propa.gar no plasma transfere energia a elétrons 

que possuam velocidades próximas à velocidade de fase da onda. Este fenômeno 

promove um confinamento dos elétrons em 'i>üÇOO'J de potencial da onda propaga.

da, absorvendo a energia da onda durante este confinamento. O amortecimento de 

Landim é um mecanismo de aquecimento independente de Bu e ocorre ao longo de 

toda a coluna de plasma, fora das regiões de ressonância eletron-ciclotrônica. Con

tudo em plasmas aplicativos) a. pequena extenção de seus dispositivos tornam esta 

fonna de aquecimento pouco eficiente. Portanto) o aquecimento ECR não é dado 

pelo amortecimento de Landall e sim pelo amortecimento cidotrônico) através da 

condição determinada pelo valor especifico de campo magnético e da forma de campo 

elétrico da onda. circularmente polarizado à direita. A aceleração eletrônica ocorre 

no plano ortogonal à direção de deriva dos elétrons, a.o longo do campo magnético. 

Logo, em primeira a.proximação) esta ace1eração não modifica a velocidade paralela 

ao campo magnético que determina o tempo que a partícula gasta para atra.ves

sar a coluna de plasmat e principaJmente seu tempo de resídénda. nas regiões de 

ressonância [Bíttencourt95]. 
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Capítulo 3 

Fontes de Plasma ECR 

3.1 Desenvolvimento do reator ECR 

o experimento (Fig. 3.1) pode ser dividido em quatro partes principais, neste 

capítulo descreveremos a construção do equipamento que, basicamente, é formado 

por uma fonte de plasma e uma cavidade de processamento. Projetamos sua mon

tagem para um funcionamento prolongado, dependendo do tempo necessário para 

um determinado processo. 

• Sistema de injeção de microondas 

• Configuração de campo magnético ressonante 

• Cavidade de reação e sistema de vácuo 

• Sistema de fontes para polarização de RF 

o laboratório dispõe também de outros equipamentos de apoio, instalados ex~ 

ternamente: ventilação central; cilindros de gases utilizados na descarga. e circuito 

fechado de refrigeração. Este último conta com um reservatório de 500 litros e um 

cWl1er. O sistema de bombeamento é feito com o auxilio de um motor com 3 HP 

de potência. São refrigeradas as componentes do sistema de injeção de microondas, 

as espÍfas de campo magnético; a bomba turbo-molecular e os trocadores de calor 

nos guias que ficam em contato COm O plasma na cavidade de reação. 
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Todo o equipamento foi desenvolvido ao longo do projeto, e na medida do 

possível, melhoramos paulatinamente as instalações até Q estágio apresentado neste 

trabalho. A cada um dos quatro itens principais citados acima será dada uma des

crição atua11 comentando sucintamente o caminho adotado no seu desenvolvimento. 

No /lnal deste capítulo, na Fig. 3.9, apresentamos a fotogra6a do reator ECR. 

IfattltUm"","'>1,,,_ 
2Aá- Gl'I: .-~_;;ii""""..,---;;:;;;;t;<= 

Bobinas- de 
C-3.mpo Ma~llelico 

Reator ,,, 
ECR " 

'" 
" 

vnlv. burblJleta 

]", 

Gauge 

.. 

Figura 3.1: Esquema do reator ECR 

3.1.1 Sistema para injeção de microondas 

o sinal de microondas é injetado na parte superior da cavidade de reação) ao 

longo das linhas de campo magnético (f 11 ih por intermédio de um guia em forma 
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de cotovelo, que evita o contato direto entre o plasma e a janela de quartzo. Assim 

todo o plasma que escapa ao longo das linhas de força vai de encontro as paredes 

internas deste cotovelo, que é devidamente refrigerado. 

A maior dificuldade no projeto de um sistema ECR de microondas é o acopla

mento a uma carga não linear como um plasma, devido à mistura gasosa, taxa de 

fluxo, pressões variadas, etc [Gott94-Popov94]. Para o acoplamento eficiente sobre 

um largo intervalo de potência e pressão de operação, gerando plasmas ECR com di

ferentes características, temos de fazer uso de dispositivos externos para o casamento 

de impedâncias entre a carga e o oscilador, promovendo uma onda estacionária que 

aumente o acoplamento e diminua a reflexão neste intervalo 

Considerações sobre o equipamento utilizado 

A válvula magnetron 2.45 GHz Sanyo SM172J tem proteção feita por um relé a 

vácuo para 20 kV (atuador Jennings de 26.5 VDC) e circuito de alimentação compos

to por fonte contínua de alta voltagem com retificação de onda completa (Fig. 3.2), 

garantindo funcionamento contínuo à magnetron. Foi instalada a aproximadamente 

1,5 m da região das espiras de campo magnético do reatorj este é um cuidado que 

deve ser tomado para seu bom funcionamento. Este modelo é utilizado em fornos 

domésticos, permitindo um baixo custo e fácil disponibilidade no mercado nacional. 

No apêndice A, apresentamos um resumo sobre os princípios de funcionamento das 

magnetrons. 

Potência de saída da magnetron 0,3 - 1,0 kW 

Tensão de filamento 3,15 V 
Corrente de filamento 13 A 
Isolação do trafo de alimentação do filaraento 10 kV 

Tensão de pico no anodo 4,5 kV 

Corrente no anodo 100-600 mA 

A curva característica de operação de uma magnetron é semelhante a de um 

diodo, isto é, acima de uma dada tensão de corte a corrente sobe muito rapidamente. 

Por isso o circuito de alimentação faz uso de um limitador de corrente (resistor de 
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: • ~f"mA TENSAO 
. 15000 LIl!IT 

Q-4.5kV 
ENTRADA 

-1 ,OH ~ , ..., 

DE ALTA TENSAO 
:VENT; 
<----" 

Figura. 3.2: Circuito de alimentação da. maguetron 

potência de 1500 O); na intersecção da reta de carga. com a. curva característica 
temos o ponto de operação da magnetron. 

Componentes da Unha de alimentação (Fig. 3.3) 

• 	 Acoplador direcional, Gerlíng lab. modo GL202, em conjunto COm monitor de 
pOténcia, para leitura de potência incidente e potência. refletida.. A potência. 

acoplada à. carga de plasma. é dada pela oxpT€SSão p... = ~"' - p"J 

• 	Sintonizador de acoplamento do sistema guia-cavidade. Esta sintonia é feita 
durante a descarga. de fonna a minimi7..a.r a potência refletida lida. no monitor 
ligado ao acoplador direcional. 

• Circulador de três port.." 	 Gerling lab. modo GL401A, e carga falsa, modo 

GL402A. Estes componentes impedem que a maguetron sofra avarias por efelto 

da reflexão de microondas devido a falhas no acoplamento. Ambos refrigerados 

internamente pelo circuito de refrigeração. 

• 	 Jane!a em quartzo amorfo) responsável pela entrada de microondas na cavida
de de reação, fazendo a separação entre os guias de onda na pressão atmosférica 
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e cavidade, em alto-vácuo. A janela é refrigerada por ventilação forçada. Seu 

desenho de execução está descrito no apêndice B. 

r 	 - - - 'linha de 
I Alim~nt. 

I 	 Fonte ~e 
Pot",,, [ 

O-W~ 

Sintonizador 

lt Íf 'll' . Janelal;n...-m [[] d 

Wngn:tron l Oua;tzo 

Conversor 
de Hodo 

• 

TE 01 -Relangular TE 11 -Cilindrieo 

(0)-@ 
Figura 3.3: Sistema de injeção de microondas 

3.1.2 Configuração de campo magnético ressonante 

Nas fontes de plasma ECR, a configuração do campo magnético determina tanto 

a posição quanto o formato da região ressonante e, portanto, as principais carac

terísticas da absorção de potência de microondas pelo plasma (Fig. 3.4.a-e). Em ge

ral os arranjos são feitos com um par ou mais de espiras condutoras. A configuração 

poderá variar desde um campo completamente divergente (a), até a configuração de 

espelho magnético (e), passando pelo arranjo das bobinas de Helmholtz (b): 

A configuração de campo divergente (a) oferece propriedades interessantes aos 

dispositivos de deposição que demandam bombardeamento iônico do substrato du

rante o processo de crescimento do filme depositado. Os Íons criados na região res

sonante são acelerados ao longo das linhas de campo magnético pelo campo elétrico 

ambipolar gerado na difusão eletrônica (campo contínuo Enc que surge pela dife

rença de mobilidades entre Íons e elétrons em meio a um fluxo contínuo de plasma). 
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Janela de 
q~ 

~~~ 
(d) permanenle(e) 

Figura 3.4: Configurações fundamentais para reatores ECR 

A intensidade de E De pode ser calculada em tennas do potencial de plasma Vp 

[Wang92], com valores típicos entre 0,5 e 2 V fero, para os parâmetros da descarga 

ECR. A energia dos Íons acelerados pode atingir o intervalo 30-40 eV [Matsuo84]. 

Alguns reatores deste tipo, projetados para deposição em áreas extensas, instalam 

uma espira magnética adicional fora da região de ressonância (d); este campo colima 

a chegada do plasma à região de deposição uniformizando a descarga e reduzindo 

as perdas de partículas do plasma nas paredes do reator. Um dos primeiros dis
positivos ECR a fazer uso da configuração de campo divergente foi projetado por 

Miller [Popov94] para aceleração de feixes iônicos. Nos anos 80-90 este dispositivo 

passou a ser utilizado para deposição de filmes dielétricos por PACVD [Matsuo83], 

e mais adiante para aplicações em etching[Jes87]. Ainda na intenção de realizar 

uma região de deposição espalhada e uniforme, outros reatores usam cavidades sin

tonizadas, em lugar de guias de onda, para fornecimento de microondas à descarga. 

Dentro da cavidade instalam uma campânula de quartzo, usando ímãs permanentes 

(terras raras), em vez de espiras condutoras, para gerar a região de ressonância, que 

neste caso forma uma superfície tridimensional dentro da campânula de quartzo (e) 

[Jes89]. 
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o perfil de campo magnético gerado pela confignração tipo espelho (c) apresenta 

duas regiões de ressonância ECRJ em geral um par eoncavo e convexo de planos, 

devido à não uniformidade radial do campo formado. Uma propriedade interessante 

I desta confignração é a proteção da janela de entrada de microondas oferecida em 
I configurações que utilizem uma razão B:~H. ;::;. 1) 6, onde Bw é o campo na jane

la e Elton o campo de ressonância, afastando da. janela tanto a zona ressonante 
quanto o plasma de alta densidade, dÍlninuindo o bombardeamento iônico da janela 

[Stevens92]. 

Sua aplicação no aquecíme:nto de p1asmas teve origem em experimentos para 

fusão termonuc1ear, como O utilizado no TANDEM-MIT[Kesner83]. Alguns tra

balhos na área de processamento por plasmas reportam, em alguns casos, absorção 

total do campo de microondas incidente. Tal absorção da potência. de mkroondas 

foi associada. com o aquecímento e1etrônico em sucessivas passagens a.través da re

gião de ressonância ECR entre os dois espalhos [Jaeger72-SeidI63). Esta tal,... seja 

a confignração mais explorada, em reatores para. aplíeaçõe8 de plasma. No entanto, 

uma especial atenção deve ser dada à. dinâmica elelrônica neste tipo de experimento. 

O sistema de bobinas magnéticas instaladas em nosso reator dispõe de um con

junto de elevadores, confeccionados em aço.-inox, para. que possamos alterar a con
figuração d. campo prtncipal. Na Fi!!. 3.5 apresentamos os valores da componente 

longitudinal d. campo magnético, ." longn do eixo central da cavidade (r = O e 

O < z < 40 cm); medidos com o aUXl1lo de um gaussfrnetro (sonda de efeito Hall), 

para seis configurações diferentes (distância enlre as d""" espiras magnéticas). Nes
ta figura estão indicadas as regiões de entrada de microondas e do porta-substrato. 

O. pertis mostrados na Fig. 3.5 foram obtidos para uma corrente de 210 A nas 

espiras mas, naturalmente, sua fonua é independente da magnitude da corrente. 

As duas bobinas que produzem o campo magnético foram projetadas neste tra

balho (apêndice C) e construídas no Laboratório Nacional de Luz Síncroton. Cada 

bobina é fonnada por 5 espiras planas de 20 voltas, feita com um condutor tubular 

de seção quadrada, de fOnDa a permitir refrigeração por drculação de ágna. Os 

raios interno e externo de cada conjunto de espiras são 31 e 51 eID, respectivamen

te, e sua resistência. total é 86 rn!1, na tempera.tura ambiente. O campo máximo 

produzido pelo sistema das duas bobinas ligadas em série é obtido com uma sepa

ração de 5 cm entre elas (configuração de campo magnético divergente) e é dado por 
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Figura 3.5: P.r:fil magnético axial, 1800 = 210 A. B"CR = 815 G 

Confinamento em espelhos magnéticos 

o movimento circular de uma partícula carregada ao redor das linhas magnéticas 

gera o momento magnéti<:o definido pela corrente I = -~1 produzida por cada 

partícula, que atravessa a. área descrita pelo raio de Larmor) 7rPf: 

'w-IA- ewc 2_ ev.l2 = mv.L _ 2 (3.1)I'm- -2 P'-2w 2B-B 
o 

onde WJ. é a. energia cinética perpendicular. Este momento magnético não é uma 

constante de movimento exata, urna. vez que W1. não é necessariamente constante; 

no entanto se integrado em um período de giro) isto é, O< t :::; ;:, então, para. um 

campO magnético uniforme, 

(W.c) 
jl=~ (3.2) 

será uma. constante de movimento, Em camp06 magnéticos que formem espelhos) 

a variação de B é acompanhada de uma variação em tiL de forma que J.l poderá. ser 
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conservado (sem a presença de campos elétricos)1 gerando assim um confinamento 

imposto pelo vínculo entre o movimento da partícula, a conservação de j.t e da 

I energia cinética total. O movimento no campo magnético é ortogonal .ao pr6prio 
. I 	 campo, de forma que este não realiza trabalho, conservando a energia cinética total 

W"" = WiI + W.L =W •. No espelho magnético, conforme ilustrado na Fig. 3.6, o 

campo magnético é mínimo entre as espiras, l = III e máximo na região das espiras, 

l = ±lo. Se a energia total ê conservada então pode-se escrever 

WW) = W. -	 p.B(I) (3.3) 

e conforme B(l) aumenta, ha.verá um ponto, I"" onde p.B(lm ) = W., cessando o 

movimento paralelo, WiI(lm) = O= V)I; este será o ponto de retorno devido a. força. 

-p,VB, ísto é; dependendO' do valor de Wo e Bf'M:t;) poderemos ter um ponto de 

reflexão, Por outro lado~ se a partícula chegar ao ponto lm com VII :f: O, esta será 

sua. velocidade d. escape do espelho magnético. 

Espiras 
1iagneticas 

\.j/\ ------~7\' -----------
'::j li ~~:.~,r!~-~y.. .
;.:J ~.. ' .. 
?\ v' . i \J\

"-: 	 i I 

• 	 I I 
: 	 i I ,' ,. 

-to -tm I, em eo 

B..B." B.. B".B.. 

Figura 3.6: Esquema de um espelho magnético 

Para as partículas confinadas, a. projeção de suas velocidades no ponto h é Vl. = 
v sin (J e em Im é Vl. = v sendo p. uma constante: 

2: mv2mv -20- __ 
j.t= .... n sm - 2B:m 	 (3.4) 
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onde 

mn e= Jll'!';~ = R-li' (3.5) 
B'm 

Este ângulo 8 determina o cone de escape, Fig. 3,7. O fator R é a razão de 

espelho (em nosso arranjo este rator pode 8llSUlllÍr valores no intervalo 1, O< R < 
1,3), No espaço de velocidades determinamos, em função deste ângulo, as partículas 

confinadas e as que escaparân da regiân de confinamento. Neste estudo ainda nân 

consideramos colisões e campos elétricos no espelho magnético, Desprezando as 

colisões, consideremos o movimento eletrônico ~ um campo ECR sobre a posição 
li, Existe uma população de elétrons que são perifericamente desviados pelo campo 

da região de escape para a região de confinamento por estarem na borda do cone; 

isto é, um pequeno aumento d. VJ. (AvJ. < "11) irá confirul-kts. 

Espelho MagncUco ~VJ... Espelhe MagncUco 

IXIffi Campo ECR cvnvmcioual 


CONf'IN MENTO 

I;':r~·f~~>lciC()
PERDASv,\".e V,Cal)o ri, 

\\\~t..\I~,,'?'A~e e l'S(lilp(> 
~I:. ,p 

Figura 3,7: Rotas de confinamento e escape no espaço de velocidades 

Suponhamos que uma coleçân de elétrons apenas com energia térmica, w" = 
Wthll + Wth.Ll entre na. região F.lCR; uma. determinada. razão mínima ;y. garante 

que estes saiam pelo cone de escape. Ccntudo, ao passar pela região ECR, os 

elét.rons ganham um acréscimo em seu momento llJhJ. ::::::. A~~:;n, A nova fonna 

para á. energia perpendicular será W..1 ::::::. 6.W..1EOR + WthJ. e a energia total W wt = 

WJ.+W Ihll' Ao sair da região ECa, esta coleção de elétrons passará à região d. campa 

maguéticc Crescente (fora da absorção de Em",) de forma que p. = 1lt é novaraente 
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uma constante de movimento. Portanto a energia cinética perpendicular crescerá 

com o campo magnético e, para manter Wwt constante, consequentemente Wthll 
decrescerá (vlI --+ O). Como resultado teremos uma família de elétrons previamente 

prevista no cone de escape que serão confinados pejo ECR. Um espelho magnético 

que contenha uma região ECa será mais eficiente nO confinamento transformando 

o cone de escape numa região hiperbólica de escape (Fig. 3.7) [Geller96]. 

3.1.3 Cavidade de reação e sistema de vácuo 

A cavidade de reação é feita com um cilindro de PYREX (altura: 42 em, 

diâmetro: 25 em), externamente revestido por uma chapa., feita. em cobre) COm 

superfície reticulada que permite a visualização de toda a extensão do plasma for

mado, sem que haja vazamentos de microondas. 

Na parte superior do PYREX localizamos as llanges que conectam os gnías de 

onda à cavidade de vácuo. Tomamos o cuidado de confeccioná.-Ias com isoladores 

tipo CF para alto vácuo (anéis metálicos de cobre ou alumínio)) uma vez que mesmo 

anéis em VITON não suportariam sucessivas descargas sob a. ação térmica) estan~ 

caudo o vácuo necessário. Porém em peças como a janela de quartzo, para entrada 

de microondas, tivemos que optar pelo isolamento de vácuo por meio de anéis de 

VITON, dos dois lados do cristal, e neste caso utilizamos ventilação forçada sobre 

" peça. 
Na parte inferior do PYREX situa-se o porta-substrato com sua unidade de 

aquecimento. O porta-substrato é feito em Tântalo (três polegadas de diâmetro) 

com paredes laterais em aço ínox-316L (Fig. 3.8). Durante a descarga polerizamos 

esta região com um sinal auxiliar de RF (não mais que 300 Watts) e seu isolamento 

elétrico é feito por um passador cerâmico BALZERS de flange rotativa. A unidade d. 
aquecimento comporta em seu interior um filamento espiral de Tungstênio (O.8mm) 

que pode dissipar até 350 Watts para aquecer o substrato durante a. operação do rea.

tor. Este filamento é aiímentado por dois passadores d. corrente (feedtbroughs), 

soldados ua base da unidade de aquecimento. Toda esta peça (Fig. 3.8) possui 

isoladores de alto vácuo tipo CF-40, devido a temperatura à que é exposta durante 
o proC€SSo. A fonte de corrente AC I que alimenta o filamento j é protegida por fil
tros tipo "'1f)1 da ação do sinal de RF induzido no filamento durante a descarga. O 
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conjunto: porta-substrato, unidade de aquecimento e isoladores é dotado de posicio

namento móvel para que possamos alterar a altura em que colocamos o filme a ser 

tratado. Este arranjo pennite um deslocamento de até 15 em dentro da cavidade de 

reação; para tanto, o tubo conectado à base flange BALZERS dispõe de um sistema 

duplo de anéis dinâmicos que isolam o vácuo ao longo do curso. 

Unidade deJanela de Quarlzo elleoS80 da 

aquecimento 
disco em 

ceramica pJ 
il,menlO 

:~.' ~&!!d 
1!2' "li ~ "',t,,to em ~ TANTALO~ 

isolamento 

metalico 
 ~eedlhrough
(conflat) ~ (15 A-25 VAC) 

W-:&"~ . . ~~ ,~ ,i,t,m. [~8~~- n,ng'de vacuo 
. . CF-40 

... '. Conector " d, 

sistema de 

~ RF-300W 

passador 
BALZERS 

Figura 3.8: Esquema dos detalhes da cavidade de reação 

A cavidade de reação não é completamente fechada, possuindo duas aberturas: 

no topo, para a entrada do feixe de microondas; e na sua base, para dar passagem do 

porta-substrato a uma pré-câmara, onde fazemos a troca do substrato processado, 

através de uma flange lateral. Pelo outro lado a cavidade dá continuidade ao sistema 

de vácuo (Fig. 3.8). Na Fig. 3.10 é mostrada uma fotografia da montagem da 
cavidade de reação e pré-câmara. 

Algumas experiências são reportadas usando cavidades com dimensões de resso

nadores, por exemplo, para o modo T Ell3 de microondas [Matsuo83]. Estes autores 
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acreditam que uma cavidade ressonante é necessária proporcionando um alto nível 

da absorção da potência de microondas pelo plasma magnetizado; reportam também 

a capacidade de disruptura do gás com potência de microondas inferiores a 10 Watts 

sem campo magnético. 

Nossa. experiência nos leva a crer que tal cavidade seria interessante por evitar 

grandes quantidades de reflexão nos instantes em que fonnamos o plasma inicial e 

quando ocorrem distúrbios, por exemplo, COm a injeção d. gás. No entanto, durante 

o acompanhamento da experiência, a estabilidade observada oa doocarga, somada a 

pequenas quantidades de potência relletida durante a operação do plasma em meio 

ao campo magnético, nos levou à descartar a operação em cavidades ressonantes1 

bastando que existam regiões de ressonância ECR. ao loogo do plasma, para que 

tenhamos uma boa absorção da potência injetada. Durante a descarga monitoramos 

a potência refletida com o auxílio do sensor no acoplado! direcional l além de usarmos 
um detetor de vazamento de microondas) externamente à cavidade. 

O sistema de vácuo foi uma das primeiras preocupações no desenvolvimento 

do reator. Inicialmente operávamos com o auxílio de uma. bomba difusora Veeco 

ligada à uma armadilha fria Balzers, carregada com nitrogênio líquido. Sua oper:u;ÕI:l 
era lenta, mas eficiente; conseguíamos chegar a pressões em torno de 10-1 - 10-5 

mTorr. Procedemos nossa primeira descarga ECR com este arranjo. O piasma era 

estável, porém tínhamos sempre a preocup:u;ÕI:l com a carga de nitrogênio líquido, 
pois carecia. de reabastecimento durante o processo. Este sistema nos serviu para 

adiantar a instalação do reator I mas sabíamos que na operação em que incluíssimos 

substâncias contendo boro à atmosfera. da. descarga) estas iriam reagir com o óleo 

da difusora, prejudicando o seu funcionamento. Com o apoio do Laboratório do 

Tokamak TCABR, conseguimos um sistema de bomba turbo, por empréstimo, para 

concluinnos este projeto. 

A partir deste empréstimo, O sistema passou a alcançar pressões de 10-' mTorr 
rapidamente. No procedimento anterior à descarga, executamos uma purga com ni

trogênio (N,! entre as pressões de 10-2 mTorr até 10-1 mTorr. S6 entân preenchemos 

a ca.vidade com a a.tmosfera de operação. 

Descrição atual do sistema de vácuo: 
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! 

• 	Bomba turbo TurboVAC-450 e controladora Turbotronik-NT450 Leybold
Heraeus, conectada à pré-câmara por intenn€!dio de fole em aço, que 

protege a bomba turbo de vibrações . 

• 	 Bomba mecânica EDWARDS (EM18) com filtro de alumina, conec
tado ao sistema por válvulas Veeco . 

• 	Válvula tipo borboleta, instalada entre a pré-câmara e a bomba 
turbo, serve ao isolamento do alto vácuo no inicio da operação. 

• 	Painel de controle da injeção de gás. Instalado com tubulação em a~o 
inox e coneetores tipo Swagelok. Este sistema fornece gás argônio 
[Ar], hidrogênio [H,] e nitrogênio [N,] , com entrada na base da ca
vidade de reação, e é controlado por válvnia agulha EDWARDS em 
aço-inox e fiuxômetro DWYER em policarbonato que possni escala 
de intervalo para operação entre 5-50 sccm. Na entrada do painel 

instalamos válvulas de operação rápida, tipo diafragma, Speedivalve 
da EDWARDS (corpo usinado em aluminio). 

• 	Sensor Pyrani da SENSUM, para pré-vácuo, instalado na base da 
pré-câmara. Medidor de ionização de catodo quente, tipo BAYARD
ALPERT, para alto vácuo, instalado acima da entrada da bomba 
turbo~ Tanto a turbo quanto o sensor de alto vácuo devem estar 

fora de regiões com campo magnético inten.so~ 

3.1.4 Sistema de fontes para polarização de RF 

Fonte para polarização do substrato 

o plasma formado por técnicas de microondas tem demonstrado ser uma forma. 

eficiente de produzir plasmas com alta taxa de ionização, contribuindo para for

mação de precursor€",s da deposição. Operam em baixas pressões (menores que 10-2 

Torr), além de baixo potencial de plasma, propriedades responsáveis pelo controle 

de conta.mínsção na. superfície trateda [Fujita92]. 

http:inten.so
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A exemplo dos triados de RF, optamos pela instalação de uma fonte auxiliar 

que possibilitasse modificar a. polarização do substrato, alterando a energia cinética 

com a qual os íons incidem sobre sua superficiel de forma a não comprometer a 

estabilidade dos parâmetros de plasma no restante da descarga ECR. Este arranjo 

com a fonte RF permite que os íons migrem contínua €c colimadamente para a região 

do filme em crescímento, sem a presença de uma corrente elétrica liquida, devido 

ao fenômeno de aut<rpolarização (polarização dinâmica de RF- apêndice B). Para 

esta finalidade, em nosso experimento, utilizamos uma fonte RF que fornece uma 

potência máxima de 300 Watts. Ela. está conectada ao porta.-substrato (Fig. 3.8), 

podeodo depositar uma densidade de potência em torno de 6,6 Watts/cm' sobre a 

superfície de Tântalo do porta.-substrato em contato com O plasma. Sua instalação 

conta com dois módulos, um é o gerador de potência e outro de acoplamento. O 

casador de impedânclas utiliza um circuito tipo "V', fornecendo potência a cargas 

com impedância no intervalo real de 3-45 Obro, modelo RF-300 fabricada peja Toldo 

Hy-Power. 

Fonte para corrosão de amostras 

Outro ponto de interesse em nosso projeto inicial foi O de não fazer uso de gases 

tóxicos para incluirmos boro à. descarga. Muitos trabalhos sobre deposição de c-BN 

reportam a utili7,ação do gás dibor""a, B,H. [YeOOJ. Tóxico e explosivo, este gás 

requer uma instalação especial. 

Alguns trabalhos relatam descargas com fontes de boro, de menor risco) para 

boronização das paredes de Tokamaks [ITER91J. Entre estas fontes encontramos a. 

o-carboranal C2BtoH1'21 e adecaborana, BU}H14- Ambas são disponíveis em forma de 

sal, podendo ser sublimados cOm a ajuda de dispositivos semelhantes a fornos dentro 

da cavidade de operação [Brouch95J. Existe também a possibilidade de promover 

corrosão em amostras s6lidas por intermédio de níveis de polarização De ou RF 

mais altos, VDC,RF > 1 kV. Uma vez que os sinais de tensão DO geram perturbações 

muito intensas na. desca:r~ devido à corrente elétrica líqUida, a melhor opção nos 

pareceu ser o uso de pola.rlzação RF para corrosão das amostras sólidas. Fizemos 

testes com dois tipos de amostras: o carbeto de boro sintetizado, B4C1 e o boro puro 

(Fluka Lab.) eJetrolítico, B. Executamos o processo de corrosân utílizando uma fonte 

de RF que pode gerar até 2 kW de potância. A amostra de boro foi posicionada na 
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periferia. do plasma, dentro da. cavidade de reação, sendo sustentada por uma haste 

(eletrodo) de cobre revestido por um tubo d. cerâmica, alumin. (Fig. 3.1). Esta. 

haste é soldada a um passador de corrente (feedthrough) localizado na borda da 

fiange superior da cavidade, onde temos a entrada de microondas. Desta forma o 

sinal de RF é condU2ido à. amostra de boro sem que o eletrodo de condução seja 

atacado pelo plasma. Na Fig. 3.11 mostramos uma fotografia do porta-substrato 

nos testes da unidade de aquecimento, acima do porta-substrato podemos observar 

uma a.mostra de carbeto de boro para corrosão. 

3.2 Regime operacional 

Realizamos descargas em um p]asma gerado por ressonância eletron-cic1otrõníca 

de forma cilíndrica, 40 em de altura e apraxlmadamente 3 polegadas de diâmetro. 

A potência de microondas é acoplada ao plasma por um mecanismo de excitação 

ECR existente em uma ou duas regiões de campo magnético ressonante) ao longo da 

da coluna de plasma. A localização das regiões ressonantes depeode da disposição 

das espiras condutoras (seção 3.1.2). A desearga é operada em gás Argônio (Ar) ou 

Nitrogênio (Nz) no interva.lo de pressões entre 5 x 10-' mbar .. 2x 10-6 mbar e fluxos 
de 80 .. 10 soem respectivameote. A potência injetada de microondas pode variar 

de 100 W .. 1 k W, acoplada eficientemente, isto é, P", < 100 W. Tal acoplamento 

é influenciado pelo sistema de injeção de microondas; com o ama1io de dispositlvos 

que minimizam a reflexão, descritos na. seção 3.1.1, No entanto, este comportamento 

se deve também à boa absorção de microondas por parte do plasma) operando 

em baixas pressões. Nota-se um aumento na reflexão de potência em regimes de 

operação nas pressões mais alias, 5 x 100 mbar, não ultrapassando o limite de 200-' 

W~ enquanto injetamos lkW. 

Para. iniciannos a. descarga devemos executar uma determinada sequêneia. de 

procedimentos: 

• 	 Baixar a pressão de toda. a.. cavidade para o regíme de alto vácuo, pressões 

menores que 10-.5 mbar. 

• 	 Preeu('mmento da cavidade com gás de base (Ar ou N2 )t numa pressão opera.

cional entre 5 x 10-' mbar e 2 x 10-6 mbar, observando a estabilidade desta. 

http:interva.lo
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• 	 Acionar a fonte de corrente das espiras condutoras, gerando um campo magnético 
com perfil previamente determinado. 

• Aumentar, lentamente, a tensão De na fonte de polarização da magnetron, 

neste proceclimento deverá ocorrer a. disruptura do gás na cavidade de reação. 

• 	 A partir da. disruptura j podemos fazer alguns a.justes destes parâmetros, mi

nimizando a potência refletida. 

Durante o procedimento de disruptura, monitoramos a estabilidade da pressão 

de operação, o valor da corrente no anodo da magnetroD) a. potência injetada. e 

refletida c, simultaneamente~ acompanhamos possíveis vazamentos de microondas 

externamente ao experimento por intermédio de um detetor de microondas calibrado 
para 2450 MH., de fabricação da HOLADAY modelo 1501. Usualmente seu 

índicador não ultrapassa o intervalo 0,2 - 0, fi mWI"",' (valores próximos ao fundo 

d. escala). 
Em sequência, iniciamos a polarização RF do porta-substrato. A presença do 

plasma ECR facílíta em muito o acoplamento do sinal de RF. A fonte para polari

zação possui uma unidade de acoplamento (matching box), que indica a potência 

refletida. de RF e oferece ajustes de acop1amento. Podemos operar no intervalo ofe

recido de potência entre 10 W e 300 W de RF; a reflexão é inferior a 5%. S6 então 

acionamos a. fonte de RF pata corrosão das amostras. Na Fjg. 3.13 apresentamos 

uma fotografia da descarga em uma mistura de nitrogênio (80%) e argônio (20%) e 

na Fig. 3.14 uma fotografia da fonte de RF para corrosão. 















I 
I 
I 

3.3 Referências 58 

3.3 Referências 

[Gott94] 

[Popov94] 

[Wang92] 

[Matsu084] 

[Matsu083] 

[Jes87] 

[Jes89] 

[Stevens92] 

[Kesner83] 

[Jaeger72] 

[SeidI63] 

[Geiler96] 

[Fujita92] 

[YeOO] 

[ITER91j 

IBrouch95] 

M.A. Liebenuan e R.A. Gottscho, Design of High-Density 

Plasma Sources for MateriaIs Processing) em Physics of 
Thln Film., vaI. 18, editado por M.H. Francombe e 

J.L. Vossen (Academie Press, 1994) 

OIeg A. Popov, EIectron CycIotron Resonance PI""ma Somees 

and Their Use in PIasma-Assisted Cbemical V.pour Deposition 

of Thin Film., em Pbysics of Thln Film., voI. 18, editado 

por M.H. Francombe e J.L. Vossen (Academic Press, 1994) 

Y. Wang e M.J. Kusbner, J. Appl. Phys. 72,33(1992) 

S. Matsuo, T. Ono e C. Takahashi, Jpn. J. AppI. Phys. 23, L534(19S4) 

S. Ma!suo e M. lGuchi, Jpn. J. Appl. Phys. 22, L21O(1983) 


Jes Asmussen e M. Dahirnene, J. Vac. Sei. TechnoI. B5, 328(1987) 


Jes Asmussen, J. Vac. Sci. Technal. A7,883(1989) 


J.E. Stevens, Y.C. Huang, R.L. Jareck e J.L. Cecchl, J. Vac. 


Sei. Tecbna). AIO, 1270(1992) 


J. Kesner, M.J. Gerver, B.G. Lane e B.D. McVe)', Intruduclian 


to Tandem Mirrar Pbysics, Plasma Fusion Conter, M.I.T.(1983) 


F. Ja.ger, A.J. Lichtenberg e MA Lieberman, Plasma 


Phys. 14, 1073(1972) 

M. Seidl, Plasma Phys. 6, 597(1963) 

R. Geiler, loo Som... and ECR Plamas, pll5-131 


(Institute af Pbysics Publishing, 1996) 


H. Fujit., Y. Okuno e S. Yagnra, Report 00 ContraI 


Reactive Plasmas, p511, editado por R.Ita!ani (Kioto University, 1992) 


M. Y•• M.P. DeJplancke-OgIetree, Diamond Relat. 


Mater. 9, 1336(2000) 


ITER ConceptuaJ Design Repor!, ITER Document Ser. no. 18, 


IntemationaJ Atomic Energy Agency, Vienna, 1991 


DA Brouchous, D.A. mebold e M.L. Doczy, Rev. Sci. 

Instrum. 52, 333(1995) 




i 
. I, 

I 

Capítulo 4 

Medidas de Densidade e 

Temperatura 

4.1 Sondas de Langmuir 

o método de diagnósticos por sondas de Langmuir é um dos mais importantes e o 

mais original na área de física. de plasmas, uma vez que foi O próprio Langmuir quem 

escolheu o nome para este estado da matéria [Brown78]. Esta técnica determina a 

temperatura. eletrônica} densidade de íons) densidade de elétrons e especialmente 

a inHuêncla de campos magnéticas. No procedimento experimental são coletadas 
correntes de íons e elétrons por meio de um filamento com polarização própria, Tais 

correntes em função do potencial aplicado dão origem às curvas características da 
sonda (Fig. 4.1). 

Do lado positivo da polarização, região A, são co1hidos elétrons atraídos pelo 
potencial da sonda superior ao potencial de plasma, 11". Quando a polarização da 

sonda estiver exatamente sobre o potencial de plasma., nenhum campo elétrico estará 

atuando sobre os íons e elétrons colhidos pela sonda.. Como os elétrons possuem 
mobilidade e velocidade térmica muito maiores do que as dos íons, eles irão contribuir 

muito mais para a Corrente coletada. 

Conforme o potencial da sonda, V" torna-se menor qne O potencial de plasma, 
OS elétrons começam a ser repelidos e os íons atraídos; esta é a região B de campo 

inverso da característica, Desde que o fluxo dos íons aumente progressivamente, 
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Figura 4,1: Curva característica das sondas de Langmuir 

observaremos um ponto na escala de Vs a.presentando equilíbrio .antre os fluxos de 

elétrons e Íons, isto é, a corrent~ líquida que passa pela sonda. é zero. Neste ponto 

a polarizat;ão da sonda é negativa o bastante para repelir os elétrons, coletando 

apenas aqueles que compensem a corrente de Íons; este é o potencial flutuante, V,_ 
Um eletrodo que esteja isolado eletricamente, quando colocado em contato com um 

plasma, irá assumir este valor de potencial. 

A corrente de saturação iônica, região C l é expressivamente menor que a dos 

elétrons, uma vez que os íons são muito mais massivos e frios que os elétrons, pos

suindo portanto uma mobilidade muito menor; dai a dificuldade de detenninamos a 

temperatura iônica. por meio de sondas eletrostáticas. De uma fonna. geral, ao deter

minarmos a. curva na região S, obtemos a temperatura. dos elétrons e ao medínnos 

as duas correntes de saturação) regiões A e C; com o auxí1io de Te. determinamos 

então a densidede do plasma. 

A pArtir de uma polarizat;ão sobre o filamento da sonda, coletamos uma corrente 

que é dada pela soma: 

I:=:; A L nuqO;th (4.1) 
a 

sondo A a área do filamento imerso no plasma e v. a veIocidede média da espécie 

0:. Mesmo em baixas pressões, com poucas colisões) esperarse um equilíbrio na 

distribuição de velocidades das espécies em torno da velocidade média 
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Vq = ..!.. !vafa(va)dva (4.2) 
na 

Uma vez em equilíbrio, fa(va) será dada por uma Ma.xwelli.n.: 

~) _ (21rK,Ta )_3!Z {-malvl'}fa(Va -na exp 2KT. (4.3) 
mtt b li" 

Para exemplificar sua a.plicação) consideremos uma sonda. que 56 colete partículas 
com alguma componente V;e de velocidade; um disco no plano y X z seria o caso. 

Neste caso a. corrente na sonda não depende de Vy e v,:: e sofre a influência do 

potencial V =V$QJl44 - Vpfasffl4' Mesmo na distribuição V Z1 apenas as partículas com 

v...." :> (~)'!' serão coletada. de forma que a integral em 4.2 _um. a forma: 

I(vj = nqA 1°O dv.(21fK,Taj_lj'exp{ ;~;}. 
-00 ma b à 

2 
00 do (21rK,TQ)_1f2cxp{-mQvZ}.1-00 ~ ma 2KbTt.~ 

'" v.dv.(2r.K.Ta)-1!2 exp{ -m"v;} (4.4)1Vzmil'l mez 2KbTa 

A integral sobre vll e 'Uz roouz-se à unidade. Na região A da curva característica 

determinarse a corrente de sa.turação eIetrônicaj comO já mencionado, o potencial 

da sonda é maior que o potendal de plasma, de forma que todos QS elétrons coro V1) 

na direção d. sonda (vz :> O) serão coletados, 

00 21f'KbTe -l!' -"m:;,;;vf'i}Is, = -TI<lA 10 vzdvz(-- .) exp{-:: (4.5)
o me. 2KbTIJ. 

Is, = -neA( K,T, )'!' (4.6)
21i'm e 

Nas regiões B e C o potencíal sonda é menor que o potencial de plasma~ e nem 

todos os elétrons serão coletados, fornecendo uma corrente total dada. por: 

I( ) =1 . _ Al~ d (21rK.T')_1!' {-m,v~}v s, ne 1)x Vz ex)} 2K T. (4.7) 
v:"min me 9 e 
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onde ~mev~n = -eV I seleciona. os elétrons a serem eolatados) 

K,T, '/2 {eV 
, I(V) = Is, - neA(2--) exp K T. (4.8), 

1fm~ b e 
·1 Desde que a distribuição de velocidades eletrônicas seja uma Maxweltiana, a 

corrente, praticamente eletrônica na região B j crescerá exponencialmente conforme 

V ~ O, isto é, V4ond4 -7 'Vp!QQfM' Mesmo nesta região de rampa da corrente eletrônica 

podemos supor Is, «:: I(V). 

eV 
I(V) ~Is.exp{ K.T) (4.9) 

In(I(V» = eV -t dlnlII = _e_ (4.10)
Is, K,T, dV K.T, 

Ao diferenciarmos este logarítimo e determina.rn::los a inclinação da reta formada 

na região Vt < Vp , obtemos a temperatura eletrônica. Na região C determinamos 

a corrente de saturação .iônica. Para que seja coletada. uma corrente só de íons, 

O potencial ~0nd4 deve Ser negativo e da ordem de K~Tc 1 oferecendo uma barreira 

repulsiva para os elétrons e dando origem à uma região fina em torno da sonda onde 

a densidade de íons é ligeiramente maior que a densidade de elétrons. O critério 

de Bohm [Chaprnan80[ para formação de bainhas determina que íons chegaudo à. 
pré-bainha serão acelerados em direção à. sonda com a velocidade Íon-acústica VI) =: 

JKf e portanto 

[s, = neAJ2K,T, (4.11)
M, 

Ao passar pelo potencial flutuante) esta corrente será equilibrada pela corrente 

eletrÔDica apresentada na Eq. 4.8) anulando a corrente total e determinando uma 

expressão para "t: 

0= neAJ2K.T, _ neA( K,T, )1/7 exp( ..:'Y.l_} (4.12)
Mi 2'lTffie KhTe 

V = -K,T'ln( Mi )'/2r (4.13)
e 41l"tn..e 
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4.2 Difusão através de campos magnéticos 

o comportamento das sondas difere signífkativamente entre as situações em que 

a presença de campos magnéticos e colisõe; é considerada ou descartada. O efeito 

das tolisões é geralmente de reduzir a corrente que passa. pela. sonda) uma vez que 

as cargas terão que difundir até a sonda na presença de colisões. Na presença de 

campos magnéticos, seja para melhorar o confinamento do plasma ou que sirva a 

um processo ressonante de interesse, seu principal efeito será. sobre as trajetórias das 

partículas carregadas, forçando-as à girar ao redor das linhas de campo magnético 

como guias centraJizadoras descrevendo órbitas de raio PI = ! (raio de Lannor). 

Assim que ocorre uma colisão, os elétrons trocam de guias com centros distantes 

em média de um P't. Tal processo ""rá aleatório (natura.! das colisões) de forma que 

seu livre caminho médio, ).et será mantido ao longo das linhas de campo) porem 

ortogonalmente irá assumir outro valor PIe ~ Àe como veremos a seguir. 

Para campos magnéticos intermediários, O) 5-1kG, o raio de Larmordos elétrons 

será. drasticamente alterado em relação ao raio dos ÍOns, devido à diferença de massas:. 
Assim a corrente de saturação de Íons, /Si permanece inalterada enquanto que lse 

será. reduzida. No entanto, a região B (Fig. 4.1) da curva característica é governada 

por correntes eletrônicas baixas, mantendo sua rampa de crescimento praticamente 

a mesma, de forma que sua curva. logarítmica. In [Se X \'sonde ainda é válida para. 

determinarmos T. [Bohm49]. Neste regime de operação das sondas, a baffiha ao 

redor do filamento a.lnda é delgada; porém a pré-bainha. sofre uma extensão na 

rureção paralela ao campo magnético (Fig. 4.2); quando o potencial V, é negativo o 

bastante para repelir os elétrons l o fluxo de íons que entram na. bainha é acrescido 

pelo fluxo que difundiu através das linhas de campo passando pela extensão da 

pré-bainha [Wharton65]. 

Neste caso de interesse temos uma fonte perpendicular de íons. Supõem-se que 

esta possa ser descrita pelo coeficiente de difusão DJ.. e seu fluxo transverso é dado 

por Dl. V J.n. Uma expressão para Dl. pode ser determinada a partir da componente 

· ortogonal ao campo magoético da equação de momento (Eq. 2.9) para o caso de um· I plasma estacionário em meio a. Um gradiente de pressão: 

0= qn(Ê vJ. x Bo) - KTVn - mnvmvJ. (4.14) 

I 
! 
· 
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Figura 4.2: Efeito do campo magnético sobre a bainha 

suas componentes são: 

Iln 
rnTW"'Vr = qn(E.+v.Bo) - KT- (4.15)

8x 

ân 
mnVmlly = qn(E. - v.B,) - KT 8y (4.16) 

Em tennos dos coeficientes de mobilidade e difusão dados respectivamente por 

iql D- KTe - - (4.17). p= mV 
m mVm" • 

temos 

DIln w, 
Vr = I!"IE. - --8 + -li. (4.18)

n x Vm 

Dan Wc 
., = I!"IE. - n8y - v,. v, (4.19) 

Procedendo a solução só para a coordenada x e explicitando as expressões de 
mobilidade e difuaão na direção ortogunal ao campo, temos 

v. = I!"IE. _ D 8n. + w, (I!"IE _ D Iln _ w, v.) (4.20)nâx lIm !J nay lIm 

(1 + w~ )v. = I!"IE. _ D IJn + w; Eu _ w; KT ~ Iln (4.21) 
v~ n (h; v~ BfJ v! qBo n {Jy 

http:KT-(4.15
http:qn(E.+v.Bo
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D11'1 e (4.22)11'.L1 =. +~ D.1= 1+~ 
~ .~ 

_I IE _ DJ.1Jn 1 (E x fio) _ 1 KT(V'n x liO) (423)
v" - /L1. $ n 8$ + 1 + ~ Bff :r; 1 +.;#t qn Bff Z • 

< , 

onde estão presentes os termos de deriva Ex ROl UEJI e deriva diamagética, ÜDi.I,l; 
resultando 

ih = II'J.IE _ DJ.V'n+ ÚE +ÚVi. (4.24) 
n 1+~ w, 

Como podemos perceber, tais derivas são atenuadas pelo termo colisiona}! en

quanto que os termos perpendiculares de mobilidade e difusão existem somente na 

presença de colisões, além de serem atenuados pelo campo magnético. Por exemplo, 

para a intensidade de campo magnético citada e em regime de baixas pressões a 
aproximação .w..:.. » 1 é válida.; neste limite obtem-se 

v~ 

DJ. ~ KTvm Iqll/m (4.25)J1.1.. ~ mW:mw', 
Comparando os termos de difusão na aDsãocia de campos I!lll.glléticos e difusão 

perpendicular e usando as definições de velocidade média. v= JS:::; t Uvre caminho 

médio À = jjIVm e raio de Lannor Pl = !" 

D= KT = 7rllmA2 (4.26)
mVm 8 

D KTvm KTlIm 2 1l"Vm Z 
(4.27)1. IV rnw,2 = mv2 PI = T Pl 

Observamos que o raio de Larmor ocupou o lugar do livre caminho médio, im

plicando em sucessívas trocas de guias magnéticas conforme colisões ocorram na 

difusão ortogonal. Em nossas condi<;Õ€S de configuração do campo magnético, a 

difusão ao longo das linhas de campo é dada pela equação 4.26, enquanto que a 

difusão através das mesmas é dada pela equação 4.27. 
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Para fazermos uma estimativa do efeito do campo magnético sobre os parâmetros 
de plasma., podemos utilizar valores típicos do nosso experimento (tabela na próxima 
página) nas equações acima. Supondo uma descarga em argônio em que a tempera

tura do gás s~a a temperatura ambiente (TA. ~ 3000K) e pressão de operação igual 

a 4 x 10-4 mBar, podemos calcular o livre caminho médio dos elétrons, 

1 k,TA, = 1,3 m VT. 2,38JT,; -o 17 mm (4.28)Pce=w = Bo -,Àé = aNo = ~rPAr ce 

onde rAr = 1}54 X 10-10 m, ê o raio atômico do argônio. 

Parâmetros do plasma ECR 

Frequência. de microondas 2,45 GHz 

Pressão na descarga em Argônio 4 x 10-4 - 8 x 1O-6mBar 

Campo magnético 500-1000 G 
1011 _1013 cm-3Densidade de plasma 

Temperatura. eletrônica 8-16.V 

Escalas de tempo-segundos 
Oscilação do plasma eletrônico (w;.') 
Frequãocia de colisão eletrônica (v.;;') 
Oscilação do plasma iônico (w;;; ' ) 
Frequência de colisão iônica (vci1 ) 

Escalas espaciais--milímetros 
Comprimento de Debye (-'D) 0,01-0,2 
Raio ciclotrônioo eletrônico (p",) 0,05-2,0 
Raio ciclotrônico iônico (p,,) 0,1- 20 
Livre caminho médio eletrônico (),.) 100 -1000 
Altura da câmara (L) 400 

0,6- 6 x lO-li 

10-7 

1,5- 15 x 10-9 

10-5 
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No cálculo do raio ciclotronioo dos elétrons supomos uma temperatura eletrônica 

em torno d. 13 eV e campo magético, B. = 500 G. Desta forma obtemos D = 

6 X 101DJ. [Lampe98]. Este resultado indica a influência do fluxo eletrônico ao longo 

das linhas de campo magnético. A partir dessa diferença entre difusão para.lela 

e perpendicular, podemos extr.polar da bainha alongada da Fig. 4.2 par. tubos 

coletores de elétrons paralelos à Bu. Esta discussão nos serve de ilustração do efeito 

da presença de campos magnéticos intensos na região acima da sonda. Nos resultados 

apresentados nas seções 4.3 e 4.4, o campo magnético não ultrapassa o valor de 200 

G na maioria das aquisições, caso contrário, serão feitas considerações do efeito do 
campo sobre os perfis de temperatura e densidade do plasma. 
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4.3 Curvas das sondas simples no reator ECR 

Para a caracterização de plasmas, formados apenas com mÍcroondas j confeccio

mUDOS sondas simples com isolamento cerâmico de um filamento de Tungstênio j 

em funna de L, para que pudessemos estudar o perfil axial do plasma fonnado. 

Inicialmente fizemos testes com fiJamentos extremamente finos (alI mm), que apre
sentaram péssimos resultados para plasmas operados em limites de pressões mais 

altas. Estes tornavam-se incandescentes, alterando a corrente coletada pela sonda. 

Passamos à. operação com .filamentos mais robustos, 0,7 mm de diâmetro é 8 rum de 

comprimento. Seu isolamento no vácuo é feito COm sistema de anéis duplos) penni

tindo aterar sua. posição durante a descarga. A polarização da sonda foi feita. por 

meio de uma fonte ±100VDC; apresentamos sua fotografia na Fig. 4.23. 

Para que possamos avaliar a influência do campo magnético no tipo de plasma 

formado, utilizamos as mesmas sondas em duas configurações de campo diferentes, 
campo magnético divergente e espelho magoétieo (Fig. 4.3). 

Configuracão de campo Configuracao de campo 
magnético DIVERGENTE magnético ESPELHO 

íllHlr--. ~ j... ;;". !'tR!11Hii--. \ •~çK 

-"" 
"I",~ lX:l 

875 G 
(I, "220 Á) 

Figora 4.3: Configor.ções magnéticas utilizadas, dimensões indicadas em 

centímetros 



•• 

69 4.3 Curvas das sondas simples no reator ECR 

Na configuração de campo divergente, a região de ressonância, Bo = 875 G, 

encontra-se 50 cm acima da posição do substrato. Na configuração de espelho 


magnético, podemos encontrar duas ou três regiões de ressonância (entre 25 em e 70 

cm acima da posição do substrato), dependendo da intensidade de campo magnético. 


Nota-se que a parte superior da bobina, nas duas configurações, está posicionada 

logo abaixo da janela de quartzo, portanto nas duas configurações evitamos o bom

bardeamento iônico da janela de entrada de microondas, como resultado da ação do 


plasma. 


A - Curvas das sondas simples na configuração de espelho magnético 

Nesta configuração a distância interna das bobinas é de 15 cm o que significa que 
temos uma superfície ressonante aproximadamente 20 cm acima do porta-substrato 
no caso de 1Boo = 200 A, e em casos em que 1Boo = 240 A, esta superfície ressonante 
estará apenas 15 cm acima do porta-substrato. As curvas características de sonda 
simples possuem o comportamento apresentado na figura abaixo (Fig. 4.4) . 

• c..,.._c._.u,.. 
..., L _do ".~"!,s,..pI.. .~ 

v.....p..A'l'
,.1-,..--U<1I)'m&l 

.... _·\\W P.;--,;;:
s" /~[:""":._'" 'o !'OJ) 


• 

.? _'o 

~,1. , , ' , V, ,~ ~;: ' , • I 

·1. ... ... " .. 

VS(V) 

Figura 4.4: (e)Comportamento das curvas características de sonda simples; h(cm) 

é a altura acima da superfície do porta-substrato, Vs e 15 representam a tensão de 
polarização da sonda e a corrente coletada pela sonda, respectivamente.(d) Curva 
característica com barras de erro experimental 

Neste tipo de descarga observamos uma tendência presente em todas as medidas: 
a corrente de saturação eletrônica diminui conforme a sonda é afastada da região 

3DJ>1 I~k=14cm I 

o.o,~ 

-«1-40·21)0 21)..:1 !lO !lO '00 

V.(y) 
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de ressonância em direção ao substrato. Veremos ao final desta. seção que tal fato 

relaciona-se ao comportamento de ambos parâmetros, densidade eletrônica (ne) e 

temperatura eletrônica (Te). 
Os dados experimentais apresentados abaixo (Fig. 4.5,6), foram obtidos numa 

dmearga em ArgÔllio, injeção de 1,2 kW de potência de microondas, pressão de 

operação 2,5 x 10-5 mBar e 200 A de corrente náS espiras magnéticas, Nestes 

gráficos identíficamos a temperatura eletrônica (Te), a corrente de saturação iônica 

(Iri), o potencial flutuante (V,),o potencial de plasma (v,,), .. densidade iônica de 

acordo com O modelo de Laframboise (11;') [Lafram66], o comprimento de Debye 

(>'0) e a densidade eletrônica (n,). Estes dados foram analisados com o auxílio de 

um programa, curvcard, aperado com o MATLAB, de autoria de Raul M, de Castro 

[Castr0991· 

""'",""c.o~~--""";"'! Te_a_tAl 
,., 'Y",m;---·r!."._Hn mA ,.i =:~!;.,.,. ,\T .. 4SV~ , 
,. "p.?ilMV "', '4>~2CnV 


"-l..~tlt:!I1oo4 
 ff !. .. M;;'>I4JO~ 

" CM4I_D§Ob1n3""" .. 'i' (:i;",u} ..aoe<~1iM1 /-..
1 ... ~l~'H_:J!,,~ ....UI~U~ I 
" I
fc~~=r"'~""''''''''íl~ 

.;, o, iII, ••••"'~ ' .1..-"':;0 ~ ;r;;;-";;o--«. "'" .",_d-;M,",,~"~"""''''''''.
~,lY, v.r.. .. li> '" '''' 

Figura 4.5: Curvas características coletadas ao longo da coluna de plasma de argônio, 

a distâncias 16 cru e 10 CID, respectivamente, acima do substrato 
,.,.~.~,.~ .._~~ ", - .. '".. "'-:::.=-=...~ ......,.'--_.- '\ j"'=:;---'= J 

"'~dI""" "'--"_...... f ...~ ....
"' • .,:j$~ ... ..,Sv " \f~~Y 

'<I>_1StItV -.;. ....7aV ; ",,_3.'" 


. ~~ ............_,: ~ ".~.~_~'O_l: '" >U..uz-...~UI~ ,1"""'_O.G_..... ' I ~Jl.HIZ1.... ,O' ~.l>.~"....... : ' 

'" -.,._..,,~,: I , •••_-~: , L: -.~---~' / 11 

, , I , , I" :' I'I'"L , f
L·,,~J.L! ,.=~jL.; ~ ....~...J........, ...,.....,J,;~ . j ~ ~":" ......:.:..:....~..~.... J 

" ........ - ............." .............,. , lO ...... , .. " _ .. "'" lO , ........ ,.,
... ,.. .. ", ..", 

Fignra 4,6: Curvas características coletadas ao longo da coluna de plasma de argônio, 

a distâncias 5 CID}2 em e Oem} respectivamente, acima do substrato 



----

71 4.3 Curvas das sondas simples no reator ECR 

A partir destes dados podemos construir um perfil para a descarga. Os parâmetros 

de principal interes.o;;e são tempera.tura e densidade eletrônica, por dependerem for

temente das condições de fonnação do plasma, isto ê, a pressão de operação da 
descarga, a potência de microondas acoplada e configuração adotada para o campo 

magnético. Este perfil é apresentado na Fig. 4.7. Nele percebemos uma complemen

taridade entre as curvas descrita.1J ao longo da coordenada. a.xiaJ, isto é, ao passo que 

a sonda aproxima-se da região do porta-substrato, a. densidade de plasma diminui 

permitindo que a temperatura eletrônica cresça.. A razoo destes dois parâmetros de 

plasma. determina o comprimento de Debyej Àv = 7.4301!. 

~T•" ~", 
" 

Plasma: Arg6nlo " 
V",,2SV, 

V,... ·35V " :lo ,!o 10 
pressão .. 2,5:<10-5 roSar '0, Pot = 1,2 kW

MW s ~ 

, , 
,LI-"-"-"c-__c-'-J-~~-"-"-"-"C-__L-"-~ 

a 2 4 6 8 10 12 14 15 

Z{cm) 

Figura 4.7; Perfil axial de temperatura e densidade para um plasma de argôuio 

Neste intervalo, o comprimento de Debye varia entre 0,07 mm e 0,17 mm, aprfr

XÍmadamente. Embora a temperatura tenha um máximo pr6ximo ao substrato, () 

produto ?leTel isto é, a. pressão eletrônica (pe, = nekBTe) varia pouco em função da 

distância. Fora da região do substrato, 9 < neTe ~ 10 x lO!()eV/cms, e cai para 

aproxímadamente 6,5 x 101OeV/crn3 sobre () substrato) indicando uma cóllS€rvação 

da densidade de energia do plasma que flui da região de ressonância para. o substrato. 

Nas experiências realizadas, temos especial interresse na deposição de nitretos 

http:descrita.1J
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por meio de descargas em nitrogênio [Prema89]. Estas descargas também servem 
para nitretação de superfícies, uma espécie de implante iônico que toma a. superfícieI tratada m";. dura. Os dados experimentais apresentados abaixo (Fig. 4.8,9), foram 

obtidos numa descarga em N2 com injeção de 1 kW de potência. de microondas, 
pressão de operação 5 x 10-5 mBar- e 240 A de corrente nas espiras magnéticas. 
Neste caso a superfície ressonante inferior localiza-se 15 em acima da região do 

porta-suootrato. 
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Figura 4.8: Curvas características eolatadas ao longo da coluna de p1asma. de ni

j 
, 

trogênio a distâncias 16 em e 5 Cnlt respectivamente, acima. do substrato 
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Figura 4.9: Curvas características coletadas ao longo da co)una de plasma de ni

trogênio a distâncias 2 em e Ocm~ respectíva:mente, acima do substrato 

Em regime de operação em baixas pressões nas experiências com argônio, fre

quentemente observamos um ótimo acoplamento de potência de microondas. Na. 

http:Vp_43.57
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descarga acima, em nitrogênio, medimos uma reflexão em torno de 10 %da potência 

aplicada., acompanhada de um forte aquecimento da válvula magnetron. 

Os valores da densidade eletrônica nas descargas com nitrogênio são mais baixos 

que com as com argônio, indicando uma maior dificuldade de ionização 6 1 portan

to, de acordo com o aumento da potência refletida. No entantol as descargas em 

nitrogênio apresentam uma temperatura eletrônica mais alta que as em argônio, 

principalmente sobre o substrato~ fornecendo portanto íODS mais energéticos através 

da bainha. Para uma melhor comparação entre as descargas de nitrogênio e argônio, 
seria necessário produzi-las com a mesma pressão. Isto infelizmente não é possível) 

pois os valores de pressão nos quais as descargas nOS dois gases ficam mais estáveis e 

com maior densidade) são distíntos. Desta forma) foram tomadas medidas nos inter~ 

valos de pressão que oUmizam OS parâmetros ne e Te nas duas descargas: 2,5 X 10-5 

mBal\ pa.ra o argônio e 5, O X 10-5 mBar para o nitrogênio. 

Os próximos dados são para uma descarga em plasma de nitrogênio com 20% 

de argônio, em pressão mais baixa 2 X 10-5 mBar! menor potência de microondas 

acoplada à. descarga., 600 W e 200 A de corrente nas espiras magnéticas. Novamente 

a superfície ressonante encontrarse 20 em acima da região do porta substrato . 
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Figura 4.10: Curvas características coletada. ao longo da coluna de plasma em 

distâncias 14 em e 10 em, respectivamente] acima do substrato, numa descarga de 
80% de N,. 20% de As. 

A presença de uma pequena quantidade de argônio não s6 melhora o acoplamento 

da potência de microondas, protegendo o magnetron de aquecimentos indesejá.veist 

.. 
i 
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como também promove uma pequena taxa de sputtering da superfície tratada, que 

contribui para a limpeza do processo de deposição. 
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Figura 4.11: Curvas caracteristicas coletadas ao longo da coluna de plasma em 

distâncias 2 em e O Cln, respectivamente, acima do substra.to, numa descarga de 

80% de N. e 20% de Ar. 

É curioso notar, neste casol o efeito sinergétko da mistura argônio/nitrogênio. 

Embora a potência de microondas seja metade (600 W) da utilizada nas descargas 

com argônio S<lmente (1,2 kW), a configuração maguética seja a mesma (I""" = 200 
A) e a pressão também aprO>dmadamente a mesma, 2 - 2,5 X 10-5 mBar) as tem~ 

peraturas obtidas são superiores nas descargas com mistura, se comparadas com as 

descargas em argônio puro, e as densidades são superiores às obtidas com nitrogênio 

puro. No intervalo vizinho a 17 eV da energia eletrônica., a seção de choque para 

ionização do argônio é quatro vezes maíor que a do nitrogênio (Brown59]. 

B - Curvas das sondas simples na configuração de campo magnético 
divergente 

A possibílldade de operação dss descargas em meio a campos maguéticos menos 

intensos é uma característica desta configuração) possibiJitando a. comparação entre 

plasmas formados num intervalo maíor do que o oferecido pela configuração de 

espelho magnético. Nas duas próximas experiências apresentamos os resultados de 

descargas em argônio em que as correntes nas espiras magnéticas são respectivamente 

JB = 170 A • f B = 240 A. Nesta conliguração " distância interna das bobinas é de 5 

http:substra.to
http:Vp_.41.lt
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em o que significa que temos somente uma superfície ressonante aproximadamente 

50 em acima do pOrtarsubstrato no caso de I Baô = 170 AI e em casos em que 
1Boo = 240 A, teremos duas superfícies ressonantes em que a inferior estará. :20 em 

acima do porta-substrato. Os resultados serão resumidos na fonna de perfil j de 
forma a facilitar sua exposíção. Na descarga em que I B = 170 A operamos com uma 

pressão de 3,5 x 10-5 roBar e potência de microondas 900 W. 
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Figura 4.12: Comportamento das curvas características de sonda simples numa oon~ 

llguração d. campo divergente (1.00 = 170 A), para plasmas d. argônio. 

No gráfico acima, Fig. 4.12, observamos correntes de saturação eletrônica bem 

definidasl devido ao campo magnético de menor jntensidade. Um campo magnético 

maia intenso não permite que a corrente de saturação eletrônica seja alcançada) 

aumentando continuamente o valor da corrent~ sem saturar. 

Os perns de temperatura. e densidade (FigA.13) demonstram uma concordãncia 

com o comportamento observado na configuração de espelho magnético, ou seja, a 

densidade de plasma decresce e a temperatura. eletrônica aumenta quando o plasma 

'; 
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se afasta da. superfície ressonantel de forma que a. densidade de energia ténnica 
continue constante. 
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Figura. 4.13: Perfil axial de temperatura e densidade para um plasma de argônio nu
ma configuração de campo divergente de baixa intensidadct I BofJ = 170 A j superfície 
ressonante em h = 50 em. 

No perfil apresentado na FigA.14 percebemos um efeito diferente, neste caso a 

superfície ressonante está fora da região das espiras magnétícWl (Iuoo = 240 A), 

acerca de 20 em acima. do porta-substratoj entre as espiras o campo magnético é 
muito intenso (1200 G), 
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"' \ ':'i' iI ' 
,!...[ V~. / 
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Fignra 4,14: Perfil axial de temperatura e densidade para um plasma de argônio 

numa configuração de campo divergente de alta intensidade, 18 01; = 240 A. 

Ao sair da região d€ ressonância, OS elétrons descrevem dois caminhos: um em 
direção ao substrato (região inferior) e outro em direção ao centro das espiras (região 
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superior), estes últimos irão entrar numa região de ca.mpo intenso e sofrerão reBexão. 

Tal efeito aumentará a densidade eletrônica nas proxímídades da superfície resso-

nante. A temperatura eletrônica nesta região também é alta, devido li absorção do 

campo de microondas, região ECR na FigA.15. Conforme a distância. ao substrato 

diminui o perfil retoma, rapidamente, à sua forma característica. 

Linhas de campo 

IDa/rIlêtíeo 


O"~, 

M'\",,'\\: ,.~ 

~ l~~ 

[gJ
[g]/ li :*'"' ECR
2tH .' "'!:~:'. , , ' . 

'n(' 

5 

Figura 4.15: Esquema das linhas de campo magnétíco, configuração divergente, 
superfície ECa em h = 20 CID, 

Ao longo da descarga o potencial flutuante, v" mantém seu valor constante 

de 10 V até a região do substrato, h = 3 cm, onde sofre uma. forte queda para 
va.lores negativos; enquanto que o potencial de plasma, Vp~ oscila em torno de 40 V; 
apresentando uma queda para 38 V em h = fi em e atingindo o valor de 44 V sobre 

o substrato, h = O. Esta descarga foi operada em baixa pressão, 2 x 10-5 IDBar, e 

1200 W de potência de microondas acoplada ao plllSrlla. 
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4.4 	 Curvas das sondas com compensação RF no 

reator ECR 

Recentes técnicas de prepl!.l'3Ção de filmes finos pOssibilitam um controle inde

pendente de alguns parâmetros na dinâmica dos elétrons e ÍOlJjj da desc&rgl!., como 

a energia incidente sobre a superfície do substrato, a densidade de plasma nessa. 

regiào e o campo elétrico através da bainha de pla.ç;ma. A energia e densidade iônica 

estão fortemente relacionadas à potência de campo elétrico fornecida ã descarga. 

No entanto1 Suas relações com a qualidade do filme crescido ainda não estão bem 

estabelecidas [Fujita92J. Com a utílízação de plasmas formados por microondas, 

, oonsegue-se uma boa taxa de funna.ção de espécies iônicas ativas) sendo colimadas 

pelo campo magnético em direção ao substrato, aumentando o fluxo dessa popu

lação na região de interesse. Somando-se à região do substrato uma polarização RF 

auxiUar) formamos um plasma híbrido, que torna possível o controle da energia de 

chegada dos íons, na superfície a ser tratada, através do campo elétrico DC~ resul

tante da auto-polarização (Apêndice A). Podemos alterar a amplitude deste campo, 

sem modificar o fluxo iônico da região. 

Normalmente em plasmas excitados com ID\ observamos sinais induzidos a.través 

das bainhas de sondas eletrostá.ticas. Usualmente instalam-se circuitos para. filtrar 

este sinal: circuitos ressoDantes LC-paralelo, sintonizados na. frequência principal 

(choques RF), séries destes mesmos circuitos, na rrequéncia principal e em seus 

harmônicos, ou fHtros passa-baíxa. "Th.is filtros oferecem uma impedância alta às 

correntes de RF, de forma que a amplitude da tensão do sinal de RF será fortemente 
atenuada, desacoplando o circuito d. alimentação da sonda [A1len95J. 

Optamos pela instalação de um circuito LO ressonante (Li = Z'lp.H,L, = 33p.H 
e 0 1 = 2,17pF) em série com o filamento coletor e um capacitor em paralelo 

(C. = O,33I'F), conectado a um eletrodo de compensação, Fig. 4..16. Este eletrodo 

possui uma. área efetiva. bem maior que a superfície do filámento de tungstênio e atua 

diminuindo a impedância presente entre a bainha do plasma. e o coletor [008lr099J. 

Embora os componentes do choque RF utilizado estejam sintonizados na frequência 

principal, 13,56 ~rnz, o próprio cabo de conecção entre o coletor e o circuito res
sonante introduz uma. capacitância parasitica no circuito, alterando a rrequência 

I 
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onde encontramos máxima.. impedância do choque RE'. Para contornar este proble-. 

ma, confeccionamos uma. nova sonda que acomodasse o circuíto imediatamente após 

o filamento da sonda) próximo ao plasma. O circuito I míniaturizado) é protegido da 
! ação do plasma por uma ampola, de Pyrex; selada para operação em alto-vá.cuo, 

~; CifCuitil Etjuivalente du Chnque , 
~ 

:g 
, C=2,!7 pF cornpensaelln 
! -fi} 1.=59,27 f-LH Eletrodo de 

jaco lUtl)!;.) j; R=2!7 B kD! ' 
, C, =2.17 pF L, =27 f-LH Capilar 

coletorC.=O,33f-LF L,=33I'JI 

Figura 4,16: Esquema da sonda eletrostática e circuito equivalente do choque de RF 

Já DOS primeiros testes com a sonda simples (sem o circuito LC ressonante) 
percebemos os danos causados na sonda devido ao contato direto com plasma.. A 

vedação era feita. com Thrr-Seal na extremidade do Pyrex em conta.to com o plas

ma. Após vários experimentos identificava.mos micro-vaza.mentos que prejudicavam 

o funcionamento da bomba turbo-molecular. Decidimos bombear a parte interna do 

Pyrex e selar sua extremidade posterior j fora do conta.to com o plasma, evitando o 

surgimento de nOVOS vazamentos. Passamos a fase das medidas em meio ao sinal de 

RF com a preocupação de que o circuito acomodado dentro do pyrex funcionaria 

em vácuo, não havendo como dissipar o calor durante sua operação. Desde o início, 

procedemos aquisições rápidas dos dado.."S e recuando a sonda para for.!. do plasma 

sempre que possíve1~ uma. vez que possuímos apenas um exemplar do circuito LC 

m5niaturizado. 

Na Fig,4,17a mostramos dados experimentais da polarização RF do substrato. 

i 

http:conta.to
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No detalhe, Flg.4.17b, podemos observar o sinal de RF residual coletado pela sonda 

e1etrostátiC>., correspondendo a uma amplitude menOr que 5% do valor apliC>.do 

ao sub..trato. Em ambos percebemos o efeito da polarização dinâmiC>., tanto do, 
substrato (Voe = -126 V) quanto da sonda (VDO = -1 V). Estes são dados de 

uma descarga típica em nosso experimento, sendo o plasma operado numa pressão 

de 3 x 10-5 mBar de argônio, ínjeção de 1,lkW de potência de microondas numa 
configuração maguética do tipo espelho, I BO> = 210 A. A poténcia de RF acoplada 

ao substrato é d. 60 W. 
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Figura 4.17: (a) Forma de onda do ainal de RF acoplado ao substrato, exibindo -126 

V de auto-polarizas;ii.o DC e 200 V p-p de RF. (b) No detalhe é mostrado O sinal 

m;idual drenado pela sonda, localizada 2 em acima do substrato, da mesma forma 

exibe -1 V de auto-polarização DC e 7 V p-p de RF. 

Procedemos também testes para. comparação COm um plasma magnetizado, for

mado apenas pelo sinal de RF, sem microondas. Observamos que o valor da auto

polarização De no substrato era menor que a metade do valor observado nas descar

gas com ECR, em torno de 50 Voe· Este fato está associado ao volume de plasma ao 

qual o RF é acoplado. Em plasmas ECa, a descarga ''vista'' pela fonte de RF é mui

to maior, e a auttrpolarização é uma função da diferença de áreas entre os eletrodos 

de um diodo-RF. Em nosso caso l a presença do plasma ECR; estaria simulando um 

anodo muíto maior que o catodo. 

Na Fig. 4.24 é mootrada a fotografia das sondas simples e sonda com circuito de 

http:apliC>.do
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compensação de RF. Na Fig. 4.25 mostramos urna fotografia das partes da sonda 

para RF no momento de sua confecção, 

Os dados apresentados abaixo (FigA.18) são relativos à descarga da FigA.l7, 

exibindo um perfil para. tempera.turas eletrônicas bem ma.iores que as observadas 

nos plasmas puramente de microondas. Este eleito é devido ao acoplamento do 

campo de RF. Uma característica destas descargas é o deslocamento do potencial 

flutuante para valores negativos e o aumento substancial do potencial de plasma. 
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Figura 4.18: Perfil axial d. temperatura e densidade para um plasma ECR-RP' de 

argônio numa configuração de espelho maguético. 

Para que pudéssemos deser<l:ver a influência do tampo de RF nos parâmetros do 

plasma ECR, procedemos três descargas com as mesmas características de pressão 

(5 x 10-5 mBar), potência de microondas (1,1 kW), campo maguético (IH = 200 A) 

e diferentes polarizações de RF: 20, 40 e 60W respectivamente. 

Tal operação condiciona a observação da estabilidade dos principais parâmetros 

de funcionamento do reator. Uma vez que durante a operação do plasma! sua esta· 

bilidade demonstra ser muito sensível l principalmente sobre as variações na pressão 

e potência acoplada de microondas, procedíamos primeiro a estabilização do sinal 

de RF sem reflexões na sua potência acoplada, para depois acertarmos a pressão e 

potência de microondas. 
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Figura 4.19: Perfil axial de temperatura e densidade para um plasma ECR-RF de 

argônio numa configuração de espelho magnético, com 20 W de potência acoplada 

de RF. 

Durante o monitoramento da potência de microondas refletida, observamos pou

ca diferença entre os dois primeiros experimentos, sendo que no terceiro, acopla

mento de 60 W de RF, ocorreu uma reflexão em torno de 100 W da potência de 

microondas. 
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Figura 4.20: Perfil axial de temperatura e densidade para um plasma ECR-RF de 
argônio numa configuração de espelho magnético, com 40 W de potência acoplada 

de RF. 

Comparando estes três perfis, percebemos que entre 20 e 40 W tanto a tempera

tura quanto a densidade aumentam com o acréssimo de potência. Porém, no caso do 

acoplamento de 60 W, observamos uma queda acentuada no intervalo de densidades. 
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Este fato pode ser um resultado da reBexão da potência de microondas. Observa

mos um fato interessante, no perfil com 60 W (Fig. 4.21), a densidade ao longo da 
descarga exibe poucos desvios do valor 1'le = 9 X 109(cm-'); um comportamento que j não foi observado em descargas anteriores, Em descargas anteriores observamos que 
a complementaridade dos dois perfis, 1te e Tcn conservava uma. pressão eletrônica cos
tante, consequentemente, se a descarga apresenta uma região de densidade constante 
entre 2 e 8 em acima do substrato, teremos um acréscimo da pressão acompanhando 
o perfil de temperatura eletrônica até as proximidades do porta-substrato. 
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Figora 4.21: Perfil axial de temperatura e densidade para um plasma ECR-RF d. 
argônio numa configuração de espelho magnético, com 60 W de potência acoplada 

de RF. Neste caso percebemos uma região de densidade eletrônica. constante sobre 

o porta-substrato. 

Os dados experimentais apresentados abaixo (Figa. 4.22,23) foram obtidos de 

descargas em nitrogênio com 20% de argônio. A potência de RF acoplada foi 40 W e 

60 VI/ em pressão menOf1 3 x 10-5 mBar, e pressão maior~ 6 x 10-5 mBar, :respectiva.
mente, para um Inesmo perfil de campo magnético (IB'" = 220 A) em configuração 

tipo espelho. Observamos novamente uma redução na densidade eletrônica enquan
to a tempera.tura reproduz a tendência de a.umento com a potência acoplada de 
RF. Os dois experimentos apresentaram reflexão de microondas, chegando a 200 
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W na descarga com 6 x 10-& mBar (1,1 kW de potência injetada). Alguns fatores 
contribuíram para. este resultado: urna. concentração maior de nitrogênio já ofere

ce uma certa quantidade d. reflexão, a presença do sinal d. RF também contribill 

nesta direção e a pressão mais alta (segundo caso) diminui o livre caminho médio 
I 	 dos elétrons, dificultando o acoplamento de potência de microondas, Novamente 

percebemos que quanto maior a potência. acoplada. de RF, mais negativo se torna. o 

potencial flutuante. 
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Figura 4,22: Perfil axial de temperatura e densidade para um plasma ECR-RF de 

nitrogênio numa configuração de espelho magnético, com 40 W de potência acoplada 

de RF. 
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I"igura 4.23: Perfil axial de temperatura e densidade para um plasma ECR-RF de 

nitrogênio numa configuração de espelho maguético, com 60 W de potência acoplada 

de RF. 
J 
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I 


Figura 4.24: Fotografia das sondas: (e) sonda simples, (d) sonda com filtro LC e 
eletrodo de compensação. 
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, 
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Figura 4.25: Fotografia dos cowponentes utilizados para. a confecção da. sonda com~ 
pensada. 

No detalhe da fotografia, sob os componentes da sonda, é mostrado 
o gráfico de saída do impedancímetro, exibindo o intervalo de atuação 
do choque de RF, isto é, impedâncía máxima de 140 kObms sobre 13,56 
MHz. 
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Capítulo 5 

Resultados 

5.1 	 Preparo, processamento e caracterização das 

amostras 

Utilizamos substratos de silício monocristalino, (lOO)Si, por sua disponibilidade, 

resistência a processos térmicos, fácil manipulação e alto grau de pureza, evitando 

assim, contaminação da câmara durante o processamento. Muitos dos dispositivos 

de interesse em aplicações tecnológicas são construídos sobre silício já processado 

(LEDs ou LDs com eletrônica de silício), principalmente entre os nitretos-lII (GaN, 

AlN ou InN) crescidos sobre (lOO)Si ou (111)Si [JainOO]. Na preparação procedemos 

sua pesagem em balança digital, limpeza com acetona e álcool isopropílico seguido 

de banho em ultrasom com água duplamente destilada e 40 minutos de secagem a 

lOOoe em uma estufa. 

Na sequência, estes substratos receberam uma fina camada do material a ser 

tratado. Preparamos uma suspensão, para cada um dos materiais, no caso boro, 

nitreto de boro ou alwnínio, em água duplamente destilada. Durante a imersão do 

substrato na solução, enquanto que o material se depositava sobre o substrato e dis

tribuía-se unifonnemente, evitando aglomerações, retornávamos então o substrato à 

estufa por mais 1 hora de secagem e então procedíamos nova pesagem, detenninando 

quanto do material seria processado. Tanto o boro quanto o alumínio utilizados são 

de alto grau de pureza: 
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• 	 Boro eletrolítico puro (Fluka Lab.), cada amostra apresentava quantidades 

entre 15 e 25 rng de boro. 

• 	 Carbeto de boro sinterizado (B,C), puro para corrosão (Lab.). 

• 	 Nitreto de boro amorfo em pó (h-BN), puro (Lab.) 

• 	 Alumínio em pó, 99,99% puro (cedido pelo Lab. de Plasma do l.P.T.); cada 
amostra apresentava quantidades entre 5 e 15 mg de alumínio. 

o processamento das amostras preparadas é iniciado após o condicionamento da 

cavidade de reação. Neste procedimento fazemos uma purga com argônio, preen

chendo a cavidade a uma pressão de 3 x 10-3 mBar e então iniciamos o alto vácuo 

até atingir uma pressão mínima em torno de 1,5 x 10-6 roBar. A partir desta con

dição fazemos uma descarga promovendo a disruptura do argônio numa pressão de 

2 x 10-5 mBar e 600 W de potência acoplada de microondas, em uma configuração 

de espelho magnético de ressonância, Inob = 200 A, e aumentamos este valor de cor

rente (até IBob = 250 A). A descarga deixa sua forma colunar para espalhar-se em 

toda a cavidade, entrando em contato com as paredes do reator. Tal procedimento 

tem a duração de 20 minutos e contribui para a remoção de partículas adsorvidas 

às paredes. 

Para iniciarmos as condições de deposição retornamos a forma colunar do plasma, 

IBob = 200 A, com 1 k W de potência acoplada de microndas e incluímos nitrogênio 

à descarga, estabelecendo a pressão de operação, 4 - 6 X 10-5 mBar com 20 % de 

argônio e fluxo total de 30-50 sccm da mistura. Neste ponto iniciamos o acoplamen

to de potência de RF. Nos experimentos que produziram as amostras apresentadas 

na seção 5.2, utilizamos PRF = 50 W, o que proporcionou uma auto-polarização do 

substrato em torno de -90 VDC e 200 VRF (p-p). A partir desta condição, manti

vemos a descarga continuamente por 2 horas em média, para a amostra de boro, e 

6 horas para amostra de alumínio. A leitura nos monitores de reflexão de potência 

apontavam acoplamento total da potência de RF e uma reflexão de 10 %da potência 

de microondas (em torno de 100 W), durante todo o processo. 

Estas condições reproduzem descargas com as características apresentadas na 

Fig. 4.20. O levantamento das características do plasma operado são importantes 
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I 
para o conhecimento das condições às quais expomos o substrato. Nó entanto, um 

reator a plasma consiste d. uma descarga não linear, que é uma função de várias 

variáveis experimentais, determinando a que processo tais características possam ser 

ap1ícadas, como esquematizadQ na Fig 5.1. 

-'--~ ---:::- 
1'.rllmelr02 de Conlrole Extern 

Prcs~do de operaclia, mistura gasOSlt, ~ 
potência injetada de microondas e R~', eonflgul'twiio ~	 v
., de campo magnéUcG e 1iX'!I!ltacllo das surerflcim; ~ 

~ rosoonanl.es, temperatura do substrat/), elc. I 
-.- ---- FLUXO l(JNfCf) SOBRE 

--, __ / SUBSTRATO, ENERCiA \ 
/.V·, I d I DE lNCIDÊNCIJ. J(j'vlCA, \ 

/ 	 ' meu os o ~ Variãveis l EfiCIÊNCiA DB PROfJur.io \ 
Reator ECR Internas do Plasma I DAS ,seECIES ATms 
~rmensijes da \ Campn elelrictt acoplado à desrorga, ~ DIVERSIDADE :

( candade de reacio, RF e micronndas, temperatura elelrõnka, ' T:"E'{ APLIC."CO"ES I 
atlu!lt do S'!lbslratll'~ temperatura iônica, p\llencioJ de plasmn, j 1~ li J 

arranJO para entrada,r ohmcial flutuante, taxas dI! Ílm7'1.as.l\U' QUALlD.4DE MORFOLOCiCA IjJ\ de. mICroDndas, estabilidade da descarga DO PILME CRESCIDO, 
\ sllil~mas de / • UNIfORMIDADE. 

refngenwtiu Fc ....~ 	 TAXA DE CRESCIMENTO, 
~ ADERlNCIA AO 

. . ~ SURSTlIATOCOndICIOnamento no 
( Processo das Amostras 

TempD de duracão da descarga. 
\prcp<lr,ocão do substrato, qualidade do 
~~,OSlra 

Figura 5,1: Diagrama das variáveis envolvidas no processamento por plasma ECR. 

http:PROfJur.io
http:rosoonanl.es


.1 

5.1 Preparo, processamento e caracterização das amostras 91 

5.1.1 Métodos de caracterização 

Difratogramas de raios X (XRD) 

AJ; técnicas de difração por raios X, aplicadas ao estudo de materiais cristali

DOS, pennitem obter, de uma forma não destrutiva, informações importantes sobre 

as fases do cristal, presentes nas amostras assim como suas proporções relativas, 

orientações cristalinas preferenciais} microdeformaçõe8 e tensões residúa.is. 

A difração tem origem na propagação do fei". de raios X através de um grande 

número de átomos da amostra, que estão ordenados de forma periódica na rede 
cristalinal com espaçamentos comparáveis ao comprimento de onda da radiação X 

(da ordem de ãngstmns). Ao passar por este meio os raios X apresentam diferença 

de fase definida entre si, que podem ser destrutivas ou construtivas dependendo 

das direções. As direções construtivas correspondem aos raios difratados e estão 

definidas pela lei de Bragg [Klug74]. 

A disposição ordenada dos átomos em uma estrutura cristalina permite definir 

planos <:aracterizados por uma distância interplanar d. A lei de Bragg estabelece 

que serão produzidas difrações segundo a relação 

À = 2dsen8, (5.1) 

onde À é o comprimento de onda da radiação X utilizada e 8 é o ângulo de 

difração formado no plano a partir do feixe incidente, como indicado na Fig. 5.2. 

Os feixes difratados são caracterizados por sua posição angular, sua intensidade 

relativa (ao feixe incidente) e sua forma (distribuição ao redor do ângulo de difração). 

Estas infonnaçõ€s estão contidas nos diagramas de difração} difratogramas, que são 

gráficos da intensidade do feixe difratado em função do ângulo 28. 

A intensidade dos pic,os de difração depende, para uma dada estrutura cristalina 

(cúbica, hexagonal, etc), do plano difrata0 te e do tamanho dos grãos cristalinos 

[Fantini98]. Num cristal, os centros espalhadores são formados por átomos contidos 

nos planos cristalográficos e indexados através dos índices de Miller, hkl iCullity67]. 

Os parâmetros de rede, a,b e c, e os ângulos entre as direçôes dos três eixos de 

cela. unitária, Ck, !1 e /1 são obtidos a partir da distância interplanar d. Exemplo 

para dois tipos de formação: 

http:resid�a.is
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Difracão de Raios X Detetor 

Fonte de Raios X 9
'/', Diafragmae 

Figura 5.2: Esquema do equipamento de difração de raios x . 

• Cúbica, onde a = b = c e a = (3 = 'Y = 90° 

d= a (5.2)
.,Jh' +k' + I' 

• Ortorrômbica, onde a #- b #- c e a = f3 = 'Y = 900 

d= 1 (5.3) 
J(hfa)' + (k/W + (l/c)' 

Determina-se o tamanho dos grãos cristalinos, D, através da formula de Scherrer 

[Cullity67]: 

D = 0,89-' (5.4)ócosf) , 

onde ó é a largura a meia altura do pico de difração, deconvoluído o alargamen

to instrumental, b, determinado a partir de um cristal padrão (Si(lOO), Fig 5.3). 

Supondo uma superposição lorentziana, a largura a meia altura do pico de difração 

experimental, B, é tal que 
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B' =t?+/Í'. (5.5) 

o erro associado ao tamanho do grão, f::.D, pode ser determinado a partir da 

expressão (Cullity67), 

f::.D7)=VIM 
T +tgO x M, (5.6) 

onde f::.O é o passo angular do detetor (0,05") e f::.ó = O,OIÀ 

>rorl-.-,----T---~--~----r___, 

,@ 

~ 

•~ 
E 

~ 

:11"._.
<:I ..... .".... ~ 

_~;5". ,.". 
--~~~.......=

"I •~ [ 
b 
;;~ • 

~ 
b 

ir, 

" • ~ ~ • • " 2o(gtaUs} 

$1>QIl~-~ 

J,OW,lO_tru.lii\ 
_1).M'".l~lQ. 

'.w_.O,zl...... 

~1 '-r-'''''''- ~ l[J ,~ ~ 
mII

j i I,Lof\IrIldilrtlI (~l: 1IMI<>J.I6,$9 
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Figura 5.3: Dífratogramas de um padrão de síüeio policristaJino e ajuste lorentziano, 
sobre o primeiro pico de difr~ (lll), para detenninar o alargamento instrumental. 

A caracterização das amostras foi feita com esta técnica1 O XRD, no Laboratório 
de Cristalografia do IFUSP. O equipamento utilizado foi um gerador de raios X IRIS 

e difratômetro de pó convencional URD-6 da marca Zeiss-Jena, na geometria 0-20, 
com um detetor de cintilação. As medidas foram feitas usando-se radiação CnK. 
(Á = 1,5418À) COm filtro de Ni e potência de 1,2 kW (40 kV. 30 mA). 

As medidas foram feitas com a óptica: 

• Divergência. vertical: 10 mm 

• Soller: 0,5/2,5 mm 

• Divergência horizontal: 0,79 mm 
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• Recepção: 1,09 mm 

• Espalhamento: 0,22 mm 

Os difratogramas obtidos foram comparados com as fichas do sistema JCPDS 

(Joíut Commíttee on Powder Dilfraction 8tandards). 

Na Fig. 5.4 é mostrado o difratogrruna de um substrato de silício, (100)8i, indi

cando ser um monocristal pela ausência de picos de difração em diversas orientações. 
Faremos uma comparação deste com os substratos processados por plasma, ao longo 
da seção 5.2. 

"" 


'" 
" '"~ • 
~ 

100 

"c• 
~ 

'" 


sardo Substrato: 
40 kV, 30 mA (ROA) (100) 51 

~ M_Ipasso 0,05°, t=-iOs 

20/10J00 ~ 
,., 

c 

fIi 

\ 
11 ' .................. 
 -c-' -,_. "_,,I 

'"" '" " "' 2$ (graus) 

Figura 5.4: Difratograma de um substrato de silício monocristalíno, (100)81. 

Microscopia eletrônica de varredura-SEM 

Nas amostras em que consta.tou~sel por meio do XRD, a pre5üUÇ3. de AiN, fize
mos outra caracterização através de imagens de microscopia eletrônica de varredura 
(Scanning Electron Microscopy). O equipamento utilízado foí um microscópío 

eletrônico JEOL-840A com detetores EDAX, instalado no Lab. de Microscopia Ele

trônica do lFUSP. 
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5.2 	 Resultados das experiências para deposição 

de nitreto de boro e nitreto de alumínio. 

Experiência usando boro 

Dados específicos no processo da amostra com boro eletrolítico BObr~ o substrato: 

• Pressão de operação em N2 (20%Ar), 5 x 10-5 roBar. 

• Tempo de processamento 3:40 brs. 

• Quantidade de boro 18 mg. 

• P,ww=l kW; P/lF=50 W; 18 ",= 200 A. 

No difratograma abaixo (Fig. 5.5) percebemos a presença. de formações do boro 

em várias orientações. A orientação mais evidente é a (104)B, sua. intensidade 

relativa. está de acordo com as fichas JCPDS. 

" 	 ."'Q
4Q kV, 30 mA (ROA).." :f 

~ .• 	 P<lS$Q Q,o:t. t '" 10 tl 

t.. 
li i 

'~"_ 
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! 40 

<! 
~ " 
! " 

" , 


, 
t; ~ 	 06110/00 

il<. ::;. 	 iQ.~fl 	 ..
g Ir' 	~"" 
•< ", 

g 1 :1$ '" ~ • 
,.iÜllUll1

li 

..
" " 	 '" " 
26 {graUS) 

Figura. 5.5: Difratograma do substrato com boro, mostrando a indexação dos picos 

de difração de boro rombohédrico. 
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Não identificamos formações contendo nitrog\inio (h-BN, c-BN), índioando a di
ficuldade de obtennos essas estruturas, Outras experiências fora.m feitas, onde usa

vamos uma fina camada de nitreto de boro amorfo sobre o substrato, com resultados 

iguaJmente negativos para a formação de c-BN. 

Experiência usando alumfnio 

Dados específicos no processo da amostra com alumínio em pô sabre o substrato: 

• Pressão de operação em N.(20%Ar), 4 x 10-5 mB.,.. 

• Tempo d. processamento 6::10 hrB, 

• Quantidade de alumínio 11,15 mg. 

• PMw=l kW; PRF=õO W; 18 ",= 200 A, 

ooo~,'--~__~r-~~--__-r__--~~~ 
Nilteto de alum1nl0 :ô! 

40 kV, 30 mA (ROA) :!! j; 

!-passo 0,05 • t;:;: 10 $ ..... \1, <I" 
600 27110100 ~ 1-i 

j ~ •

i 41)(1 % ~ 

• 

j z  . " III<~
< 

; ~ ;:~~il ~.~~
'"I ~~o~: i1<:>aI§'~--' '''~.
,=y~\ T~ j~ l" i. ,~.,.....' ~ m 140 ~'-"""f"""""'

50 60 ' 

2Q (graus) 

Figura 5.6: Difratogràmà do substrato com aJumínio, mostrando a indexa.ção dos 
picos d. difração de AI, Si e AIN, 

No difratograma da Fig, 5,6, observamos a presença de vários picos de difração 

de diferentes substâncias. A existência de alumínio é evidente e deve-se ao seu uso 
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no preparo da amostra. No entanto, também observamos cristais de silício crescidos 

em diferentes orientações da que forma o monocristal utilizado como substrato, são 

elas: (lll)Si, (220)Si e (311)Si com maior intensidade. Estes picos de difração 

indicam uma recristalização do substrato, durante o processamento da amostra, 

transfonnanrlo partes do monocristal em estruturas policristalinas. 

Também identificamos a formação policristalina de nitreto de alumínio, AlN, 

exibindo uma orientação preferencial (002)AIN de maior intensidade. O conjunto 

de picos de difração foram determinados por comparação com padrões do sistema 

JCPDS. 

Um procedimento importante para a caracterização da formação cristalina de 

AlN é o cruzamento das informações contidas nos difratogramas de raios X (ca

racterísticas estruturais) com as imagens de microscopia eletrônica de varredura 

(características morfológicas ). Através dos difratogramas podemos determinar, em 

alguns casos, o tamanho dos grãos cristalinos e comparar com as observações de 

policristais encontrados nas imagens SEM. 

"" Nitrato da alumlnio 

•z 
40 kV, 30 mA (RDA) 

N 
passo 0,05", t = 10 s ª
27/10/00 ;, 

I , .. 
§; " 
•~• 
~•~ Lorootziana(fil); Arw=41,S3 


l.a'lJ. meia ali. (OO2)A1N; 6=0,25 


, 
~ 
O '" 

" " " 26 (gmus) 

Figura 5.7: Detalhe do difratograma da Fig. 5.6, exibindo resultados do ajuste 

lorentziano para o pico de difração (002)AIN. 

A partir do difratograma acima (Fig. 5.6) podemos estimar o parâmetro D na 
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equação 5.4. Escolhemos o pico de difração existente em 28 = 35,95°, pois de acordo 

com a equação de Scherrer, quanto menor a 1argura a meia altura do pico de difração, 

maior é o tamanho do grão cristalino. Na Fig. 5.7 fizemos uma ampliação deste 

intervalo, mostrando {) resultado do parâmetro B, a largura a meia altura do pico 

de difração experimental Determinando 6 = 0.22J conforme a equação 5.5, cbega-se 

ao valor D = 375,?lÀ (aproximadamente 0,04/Lm). 

A relação de intensidades entre as reflexões nàS direções (JOO)AlN e (llO)AlN 

coincidem com a relação de intensidade especificada na ficha do material padrão, 

não texturizado. A lllalOr área mostrada na Fig. 5.6 está sob O pico de reflexão 
(002)AlN, o que indica uma texturização do material nesta direção. 

5.2.1 Imagens SEM 

As pr6ximas .figuras são imagens de microscopia eletrônica de varredura, São 
imagens com aumentos entre 2500 X e 5000 X da amostra com nitreto de alumínio. 

Nelas percebemos o crescimento do material em forma de estalactites a. partir das 

granulações do pó de aluminio. 
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5.3 Análise dos resultados 

ant.. de se deslocar para o substrato. 

Para solucionar este problema, teríamos que utilizar a decaborana, conforme pla

nejado inicialmente. Na realidade um pequeno forno para sublimação! em vácuo; da 

deeaborana foi projetado. O gás sublimado seria arrastado para dentro da câmara 

de reação por um fluxo de argônio, através de urna tubulação aquecida para evitar 

condensação nas paredes. No entanto, como não foi possível conseguir a decaborana j 

devido à impossibilidade da firma exportadora (ALDRICH Lab.) conseguir autori

zação para vender ao Brasil) tivemos que abandonar esta solução. O crescimento de 

AlN sobre substratos de silício, numa formação policristalina, no entanto, representa 

um resultado original e bastante promissor deste trabalho. Embora fontes de ECR 

tenham sido utilizadas no crescimento de AIN, elas funcionam principahnente como 

uma fonte remota. de íons energéticos que impingem sobre ô substrato, por exemplo 

em dispositivos MBE (rer.). Na realidade se encontram também na literatura rela

tos de nitretaçiiú de substratos de a1umfnio em dispositivos DECR (fontes de ECa 

com ressonância. distribuida). Por exemplo, Duez reporta à formação de filmes de 

AlN de d. 20 Ade espessura sobre substratos de alumínio após 6hrs de exposição 

em plasma DECR [DuezOOJ. No entanto como neste tipo de dispositivo há muito 

contato do plasma coro as paredes do reator, os filmes apresentam traços de oxigênio 

e silício, como impurezas. 

Não encontramos na literatura. nenhuma referÊncia ao crescimento de AIN direta

mente num dispositivo ECR do tipo construído neste trabalho. Como o custo émuito 

mais baixo e a. operação destes dispositivos é muito mais simples do que máquinas 

MBE, nossos resultados são muito promissores. Por outro lado como determinamos 

as condições: de plasma necessárias para produzir o AIN em máquinas ECR, temos 

a pOSSibilidade de otimizar o processo e investigar em detalhe os mecanismos fÍsicos 

de interação plasma superfície responsáveis pelo crescimento dos cristais, É inte

ressante também notar que a. configuração magnética de nosso dispositivo minimiza 

a interação do plasma com a parede da cavidade de reação, resultando em filmes 

bastante puros conforme sugere o difratograma da Fig. 5.6. 
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Capítulo 6 

Conclusões e Sugestões para 
Trabalhos Futuros 

Neste trabalho foi projetado e construído um reator para deposição de filmes 

finos e tratamento de superfícies baseado na absorção elétron-cicJotrônica de mi
croondas mnn plasma magnetizado, Ao longo de sua construção foram estudados 

modelos d. acoplamento ECR e RF, O plasma utilizado para procalSOS foi carac

terizado por sondas eletrostáticas preparadas para operação em meio a campos de 
microondas e rádio-frequêm::ía. O resultado de sua caracterização indica a possibili
dade de operação em largo intervalo de temperatura e densidade eletronicas (tabela 

abaixo), possibilitando va.rindas aplicações. 

Tipo de conllguração 
conllg. espelho magnético 
conllg. campo divergente 
oonllg. espelho c/polariz. RF 

T,(eV) 
7-15 
8-11 
9-26 

5-20 

6-12 

4-20 

Diversas dificuldades surgidas ao longo do projeto impossibilitaram a concreti
zação de alguns dos principais objetivos, como a deposição de c-BN. No entanto 
resultados positivos, como o crescimento de cristais de AlN, demonstnun a viabili
dade de novos processos a partir das condições atuais. 

O equípamento foi inteiramente construído no Laboratório de Física de Plasma 
do Instituto de Física da USP (LFP-IFUSP). Entre as perspectivas de trabalhos 
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futuros propomos alguma<i modificru,;õcs que melhorariam em muito o condiciona.

mento do equipamento para operações de processos prolongados (além de 12 hrs), 

comO a modificação da fiange que contorna. a janela de quartZOj seria. interessante 
que a mistura gasosa fosse admitida. na. cavidade atra.vés de um anel injetor ins

talado nesta llange, Instalação de um cilindro de aço-inax para troca da paça de 

PYREX na cavidade de reação. Este cilindro deverá ser prontamente confeCCIonado 

com Ranges contendo isoladores de vácuo com anéis metálicos, Com estas modifi

cações, acreditamos poder implementar novos processos, estudando O crescimento de 

outras formações cristalinas de interesse aplicativo, como GaN e JnN ou formações 

estequiométricas amorfas de TiAlN, Do ponto de vista das caracterizações, é impor

tante que façamos medidas d. espeotroscopia ótica para termos melhor conhecimento 

das espécies ionizadas e se\lJl respectivos estados n. descarga, além da possibilidade 

de fornecer suas densidades, Somand<Hle estes dados às medidas de sondas já exis

tentes estaremos complementando nosso diagnóstico de plasma e determinando as 

condições que envolvem a deposição. 

Outro ponto importante é a substituição do sistema de admissão de gases para 

que o equÍpamento possa operar em atmosferas contendo OH... , BlH6 e Silanaj im

plementando processos COmO deposição de filmes finos de c-BN, diamante e novas 

formações COmO nanotubos de SiC, 

Algumas modificações de ordem estrutural da descarga formada poderiam ser 

feitas COmO a instalação, na cavidade de reação, de uma. antena de semi-ciclo aco

plada à fonte de RF para excitarmos ondas helioons, O que possibilitaria a operação 

de plasmas luoridos (ECR-Helicons), com maiores ta.xaa de ionização e operação em 

diferentes intervalos de pressão, Também podemos modificar .. forma de acoplamen

to da microonda utilizando guias coneetados ortogonalmente ao campo magnético, 

isto é, fazendo com que a microonda entre lateralmente na. cavidade, para promover 

a propagação de ondas ordinárias E 11 B .1 k. Este arranjo evitaria que o plasma 

ataque as janelas de microondas. 



Apêndice A 

Comentários sobre microondas e 

rádio frequência 

A.I Disruptura - Início das descargas elétricas 

A disruptura elétrica é {) processo de transformação de um meio não condutor em 

um meio condutor 1 como resultado da aplicação de campos elétricos intensos; poden

do ser de natureza. variada, isto é, campos elétricos constantes, pulsados) periódicos, 

Ou mesmo ondas eletromagnéticas. A disruptura é iniciada por uma avalanche ete

trônica, que se desenvolve em um gás em meio a. um campo elétrico. Esta a:valanehe 

inicia-sei por exemplo! eoro elétrons surgidos da ionização po:r raios coomicos ou da 

irradiação de um catodo por W (raios ultra-violeta)) que estímulem a emissão de 

fotoelétrons, Estes sofrem aoeleração devido ao campo elétrico, alca.nça.ndo uma 

energia cinética. pouco maior que o potencial de ioni7..ação do gás e passam a pro
mover outros elétrons. Portanto não notamos nenhuma mudança. do meio enquanto 

aumentamos gradativamente o nível de tensão entre os eletrodos (ou a. intensidade 

d. radiação eletromagnética.), De uma forma geral existe um conjunto de condições 

determinando um valor de campo elétrico crítico, a partir do qual a ionização inicial 

dará lugar à descarga elétrica. A criação e remoção de elétrons são os mecanis

mos principais, responsáveis pela continuidade da descarga. O fornecimento de 
nOVOS elétrons depende da frequência de ionização, que é uma função sensível da 

temperatura eletrônka, enquanto que as perdas são dadas por colisões ine1ásticas, 
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recombinação, difusão para as paredes, etc. 

Ao campo elétrico crítico (Ec) associamos um potencial crítico para a disruptura 

(Vd). No caso de descargas que fazem uso de eletrodos, estes parâmetros são funções 

do tipo de gás utilizado, material do catodo, pressão (P) e o intervalo (d), entre os 

eletrodos; este regime leva o nome de processo de Townsend, por seus trabalhos ini

ciais nesse tipo de descargas [Raizer91J. O potencial de ruptura depende do produto 

pd e as curvas experimentais para Vd(Pd) refletem muito bem a teoria de Townsend; 

são as curvas de Paschen [Brown59J. Neste trabalho apresentamos especial interesse 

nas disrupturas por campos de microondas. Neste tipo de descargas não temos a 

presença de superfícies polarizadas. 

O processo com microondas é caracterizado por um pequeno deslocamento ele

trônico, devido à alta frequência do campo elétrico aplicado. Quando a direção do 

campo muda, a força que atua nos elétrons é alterada e estes irão oscilar dentro de 

um pequeno volume do gás, uma vez que as paredes estão longe o bastante. Esta é 

característica que distingue as descargas de microondas das demais em RF e DC. Em 

frequências menores, a direção do campo não muda antes que os elétrons escapem do 

volume. Em altas frequências, se só tivéssemos elétrons, na ausência das moléculas 

de gás, os elétrons iriam oscilar fora de fase com o campo aplicado, e não teríamos 

transferência de energia. Na presença do gás, após cada colisão, os elétrons ganham 

energia do campo; se este for intenso o bastante, alguns elétrons irão exceder o nível 

de energia de excitação e ionização das moléculas (átomos) do gás. Como resultado, 

teremos o efeito de avalanches localizadas e o campo não estará conduzindo estas 

em direção às paredes ou eletrodos [MacDonald66]. 

As medidas para determinar o campo crítico, são feitas por intermédio da injeção 

controlada de microondas em uma cavidade ressonante. As disrupturas em baixas 

pressões são afetadas por perdas eletrônicas na região periférica da descarga em 

formação; estas perdas estão relacionadas ao comprimento característico de difusão 

A. Sendo o modo ressonante uma função do raio da cavidade, devemos alterar a 

sua altura para diminuir A, aumentando a potência transferida aos elétrons. A 

disruptura ocorre inicialmente no centro da cavidade, onde a amplitude de campo é 

máxima, Ec. AI; frequências de ionização e attachment (footnote) são determinadas 

pelo valor médio quadrático E,~ = E,/V2; vi(E~) e va(E~) descrevem a criação 

e remoção de elétrons. Quando o deslocamento na oscilação eletrônica é muito menor 
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que A, então a densidade eletrônica obedece uma equaç:ão de balanço: 

00, = DV'n, +1<,(v, - v.) (A.I)
8t 

onde o coeficiente de difusão eletrônica D '" D. = de. Supondo o campo 

homogeneamente formado) Vi e Va são independentes das coordenadas espaciais. 

Através da comprimento característico de difusão A, expressamos a equat;ão de 

auto-valor com solução pelo método de separação das variáveis 

2 n, 
(A.2)V n.+ A' =0 

Para uma coluna cilíndrica de plasma, raio R e altura L 

'lfZ 21 4051" 
n,(r, z) '" ••n(TV.( R ) (A.3) 

sendo o comprimento característico de difusão dado por: 

~ = (2,405),.l- (")' (AA)A2 R . L . 


e a solução da Eq. A.I é 


n,,(t) = n.o expi(v, - v. - ;)t], (A.5) 

onde n.o é a densidade de elétrons que dão início a avalanche. Esta solução leva 

a uma condição estacionária para a format;ão da descarga: 

D 
"'=~+~ ~~ 

As medidas experimentais do campo Erms como função da. pressão exibem um 

valor mínimo [Gaske1l63]. Do lado esquerdo da curva (Fig. A.l.a), o valor do campo 

decresce com O aumento da pressão e neste ramo o campo necessário é menor para 

frequências mais ba.ixas e comprimentos característicos de difusão maiores. O me&

mo comportamento é observado sobre o ponto de mínimo. Do lado direito da CllTV'a, 

o vaiar do campo cresce com o aumento da pressão; no entanto a dependência 

com a frequência e A são menos expressivas. Para. altas Pf€SSÕeS convergem as

sintótica.mente sobre uma mesma curva. 
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Figura A.l: Disrupturas em microondas l medidas de ca.mpo crítico; (a) Descarga 

em Ar;f 9,4 GHz, À indicado (b) Descarga em gás Heg (mistura He e vapor de 

Hg);À = O, 6cm Dados do experimento de MacDonald [Gaske1l63) 

Para obtermos uma estimativa do valor de E~, partimos da expressão de 

potência absorvida [Brown59 J, em dois limites: regime não cotísional e cotísiona!. 

A potência absorvida por um único elétron em um campo de microondas de fre
quêncía w é dada por: 

_ e2E2 112 . 
p= c col (A.7)

2m.v"" ,o' + v;:" 
• Regim.e não colisional, w » Vc• Devido as raras colisões, os elétrons irão 

descrever um livre caminho médio do ta.manho da descarga, o que lhes permite 

absorver energias da ordem do potencial ionizante (eVv.m), consequentemente 

a potência absorvida pelos elétrons será gasta em ioni7..ações: 

P eE-;yc 
Vi=--~fi = vjeV (A.S)Wfi 

eVion 2m.eViunW 2 
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No regime de baixas pressões o coeficiente de difusão, D ~ 1/]1, é alto e asI perdas eletrônicas por difusão são expressivas. Desprezando-se as perdas por 
-

attacbment, " condição para formação da descarga fica por conta de um 

balanço entre a frequência de ionização e as perdas por difusão D = v~!v,: 

D tire (A9)Vi = A2 = vcA2 

evc EZ = tJ•te (AIO)
2meViow2 c A2vc 

observando que Vc ex:: p (linearmente na maioria. dos gases)~ obtemos a. relação 

entre o campo Erm.6 e a pressão: 

E, w 
(A.11)E,.,., = ,fi. = O, AI' 

O valor médio do campo crítico é também proporcional à frequência e inver

samente proporcional ao comprimento característico de difusão, em completo 

acordo com os dados experimentais (Fig. A.l.a). 

• 	Regime colisional, w « 11;;;_ Neste caso as colisões entre os elétrons e as 
partículas neutras do gás serão predominantes) o processo de transferência de 

energia. é ineficiente devido a grande diferença de massas. McDaniel [R.ee
ce95] demonstra que a fração de energia de ionização transmitida do elétron à 
partícula neutra é dada por: 

2m,MeV... 2m,eV"", 
M>me (A_12)e",= (m.+M)2 ~ M 

A potência absorvida é dada pelo produto entre a frequência. com que ocorrem 

as colisões e a. energia absorvida pelos elétrons, P = Vcêab 

e2E~--. W< lia 	 (Al3)~ eU!!$ 2mevc 

Condição para ioruzaçoo: eubIJ tv em 
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_e'_E_;_ ~ 2::111e""ie;.V."i~"" (A14)
2me~ M 

Eç J2VmnE = v'2 = meVc eM (AI5)'<rml! 

E~~C2P (AI6) 

Portllllto o campo de dísruptura é proporcional à pressão e independente da 

frequência e do comprimento característico de difusão. A independência sobre 

a frcquêcia aplicada resulta do limite w « VCI uma vez que, em pressões mais 

altas, o efeito de um campo oscilante sobre os elétrons é indistinguível do efeito 

de um campo elétrico constante. 

Campos Magnéticos 

Ao inc1uinnos o efeito de um campo magnético no processo de disruptura, altera
se o movimento eletrônico e a difusão não é mais isotrópica (capitulo 4). A difusão 

radial é reduzida., uma vez que o raio da cavidade é «aumentado" dando lugar ao 

raio efetivo: 

Mw"
Rei =R 1 + rir' (A.17) 

originando uma. nova. expressão para o comprimento característico de difusão 

[Macdonald) : 

~=(2,405? v; +(.''.y (A.18)
A2 R v'1+wz L< u 

Nos experimentos em disrupturas de descargas magnetizadas IAlX, Allis. Brown 

[Lax50), observaram que para valores de campo magnético próximos ao campo 

magnético associado à ressonância e1etron-ciclotrôni~ a. intensidade de campo elétrico 

criticoj EcB1 exibe um ponto de vaJor mínimo, e é reduzido ainda mais no limite de 

baixas pressões, Fig. A.2. 
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2 ,v: I 1 1 I (A.19)
E", = E, 2" i;" +wre)2 + v~ + (w - W re )' + v~ 

-"j 

· · ·•i ,--------------------------, 
• - Curva te<!, 

ov. Dados !lxp. 

111' 
30Ta" 

ISToTT 

E 
~ 

€ 
"" 

lO' 1 I ti· :1" 1_ r 
O 1,0 ~ ~ 

B(kG) 

Figura A.2: Disrupturas em plasmas magnetizados, Gás Heg, a pressão de opere

ração é indícada, f = 3, O GHz; dados da experiência de Lax, Allis e Brown. 

O efeito ressonante próximo à frequência eletron-ciclotrônica. torna-se evidente no 

regime de baixas pressões. 

A.2 Magnetrons, válvulas de microondas 

Os magnetrons são frequentemente utilizadas como fonte de potência. de micro

ondas para unidades de tratamento com raios.-X de baixa energia, linacs (acelera

dores)) fomos caseiros, etc. O magnetron tipo diodo foi inventado por Arthur HuU 
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em 19131 inicialmente para. baixas frequências, fazendo USO de um circuito resso

nante LC externo [Hull21]. O tipo de magnetron com cavidade foi inventado por 

Bool • Randall em 1940. Tanto a frequência como a potência de saída foram au

mentadas em compar""õo com o magnetron de HuJl, tornando possível a construção 

do RADAR (radio-assisted detectíon and ranging) d. alta definição durante a 

segunda guerra mundial [South50]. Este dispositivo f"" uso d. um campo magnético 

estático B ao longo da cavidade, perpendicular ao plano equatorial do dispositivo 

(I'i!!. A3). Os elétrons emitidos a partir do catodo cilíndrico interno, negativamente 

poJarizadol migram para o anodo concêntrico conectado ao terra. A parte interna 

da cavidade é selada à vácuo. Contornando o catodo existe uma série de peque

nas cavidades ressonantes que formam uma estrutura de onda. lenta. Assim que os 

elétrons adquirem velocidade, sofrem o efeito da força de Lorentz, o(v x B), e são 

forçados na direção tangencial, descrevendo um complexo movimento dcIoida! ao 

redor do catodo, No estado estacionário~ são formadas nuvens eletrônicas gira.tórias 
que atuam sobre as cavidades ressonantes, induzindo um campo lÊ oscilante nas 

cavidades. Quando estas nuvens assumem a mesma velocidade de fase do modo res

sonante, há uma forte interação entre E, na entrada destas cavidades, e os elétrons 

presos às nuvens. Tais campos atuam de forma a retirar energia. dos elétrons e esta. 

energia cinética é çonvertida em energia eletromagnética de alta frequência. Com a 

redução de sua energiaj os elétrons migram para. trajetórias de raio menor e; por ve

zes, são refletidos de volta ao catodo, provocando aquecimento deste. Para estudar 

o movimento eletrônico devemos aplicar a equação de Lorentz. Em um sistema de 

coordenadas cilíndricas (r, O) temos: 

dv = --"-(E+vxB) (A.20)
dt m 

onde, 

dv. = á'r _rIdO) = -"-E,. _ -"-rE di] (A.21)
dt dt2 dt m m >dt 

dVg = ~~(r2dO) = -"-B dr (A 22)
dt Tdt dt m zdt' . 

Reescrevendo esta última equação em termos da frequência ciclotTÔnica, Wci ob

temos 
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.:!. (r2dI!) = .':.B r dr =!w .:!.r' (A.23)
dt dt m' dt 2 cát 

MAGNETRON 

microondas 
anodo 

Figura A,3: Diagrama esquemático do funcionamento do magnetron 

Integrando sobre r = a, raio do catado cilíndrico, podemos expressar a velocidade 

angular por: 

di! 1 a' - = -w (1 - -) (A 24)
dt2~ 1'2 • 

Uma. vez que o campo magnético não exerce trabalho sobre a partícula., a energia 

cinética dos elétrons é dada por 

1 2_mv = eq, v' + v' = (dr), + (r dI!)2 (A,25)
2 , • át dI 

em r = b, onde b é o raio na. borda do anodo) onde <} = 4?(.h e : = 0, quando os 

elétrons tangenciam o anodo, Temos então 

,(dI!), 2[1 ( a')'2 2eb - = b -w 1 - - J = -~. (A,26)dt 2 c Ir m I 

de forma. que o elétron adqillre velocidades tangencial e radial Defini-se então 

a equação de corte magnético de Hllll, estabelecendo a razão Bz/<»o que determina 

quando o elétron € refletído) retornando ao catodo: 
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,, 
I 
I 

B 
rg;p:

QH = V...n:om 
b(l- ~) 

(A.27) 

Significando que, para B;s > BOlI: para. um dado potencial ~Ol os elétrons não 

alcançarão °anodo. Por outro lado a tensão de corte de Hull 

2 
~ e B' 2( a )''V'If= b l-

3m ' li' 
(A.28) 

onde percebemos que, caso ibo < ~OH I para um dado B;s1 OS elétrons não chegam 

ao anodo. 

O período de revolução dos elétron. é T = 21fm/eB.. Desde que a estrutura 

de onda lenta seja fechada, as oscilações somente serão possíveis se o deslocamento 

de fase ao redor da estrutura for um múltiplo inteiro de 211" radiano.<:;. Portanto 

se tivermos N cavidades no a.nodo, o deslocamento de fase entre duas cavidades 

vizjnhas será. 

2'iTn
!/ln = N (A.29) 

onde o inteiro n indica o n-ésimo modo de oscilação, Para que as oscilações 

ocorram na estrutura~ o potencial De no anodo deve ser ajustado, de forma que 

a velocidade de rot""ão dos elétrons corrt'Sponda. à velocidade de fase do campo 
gerado na cavidade. Os magnetrons são preferencialmente operados com oscilação 

no modo 11", <Pu = 11". Sendo L a separação média entre duas cavidades adjacentes, a 

constante de f Me {3, do modo fundamental é dada por 

f30 = 
21fn 
NL (A30) 

Podemos determinar os campos dentro da estrutura de onda Jenta resolvendo as 

equações de Maxwell com as respectivas condições de contorno. A solução para a 

componente fundamental E, do campo elétrico tem a forma ILebedev74] 

EDU = iPJo exp'(w'-Bo') (A.31) 

Portanto o modo fundamental Dl!. cavidade tem velocidade angular '{li = ;;;,. 
Quando esta velocidade angular do campo for igual à. frequência ciclotronica dos 

elétrons, 
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de 
(A32)w, = f:lo dt' 

então ocorre a transferência de energia.. 

A.2.1 Potência de saída e eficiência 

A potência de saída e eficiência numa. válvula magnetron dependem da fonte 

de potência DC e da estrutura r""""nante (cavidade), Cada cavidade na estrutura 

de onda lenta constitui uma cavidade ressonante em separado (Fig. A.4), O fator 

de qualidade da cavidade não carregada e o fator de quaJjdade externo do circuito 

carregado são dados por [South50]: 

Q~= w,C e Q", = w.C (A33)
G, G, 

onde Wo é a frequência angular ressonantc t C ê a capacitâncía entre as aletas 

das cavidades e G é a condutância, O fator Qc para carga do circuito ressonante é 
expressado pela eqmu;ão 

w.C (A,34)Q, = G,+ G, 


Defini-se eficiência do circuito através da equação 


G, G, 1 
~ - --- (A35)
,- G, + G, - G", - 1+Q",IQ" 

Portanto a eficiência máxima. do circuito é obtida quando o magnetron está 
muito çarregado! GI ~ ar, o que torna o rnagnetron muito sensível à. carga. Por 

isso a razão Ql/Qu é escolhida. num intervalo de alta eficiência do circuito e que não 
comprometa a estabilidade da frequência, Um fator que envolve a.s perdas pode ser 

definido através da eficiência eletrônica: 

P"" ~"'!.l!.!.~~~ (A.36)q,= Pnc = %1. 

Onde Ptot é a potência de microondas induzida no circuito do anodo, PDC é a 

potência. da. fonte De, 10 é a corrente. no anodo e Ppcrdat é a potência dissipada no 
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A. 

Gvil C ~ L ~ 
I 

A_ ---'----'-----"..... LI 

CIRCUITO EQUNALENTE 
DE miA SECÃO DO A.~OOO 

Figura A.4: Ressonador da magnetron-circuito equivalente 

circuito do anodo. Como exemplo consideremos os seguintes parâmetros de uma. 

magnetron convencional LittOD pulsada, L-5080, para alta potência. 
Potência dissipada P".,..,.. = 18,5 kW 

Frequência de operação /0 = 9 X lO' H. 
Corrente no anodo I.=4,5A 
Tensão no &nodo <p. = 5,5 kV 
Condutância do ressonador Gr = 2 X 10-4 mho 

Condutãocia carregada G, = 2, 5 x 10-' mho 

Capacitãocia C = 2, 5 pF 
Resultando uma eficiência de circuito,77c = 21%; e urna eficiência eletrônica 7}c = 

85,35%. 

A.3 Polarização dinâmica em Rádio Frequência 

No caso em que uma voltagem harmônica (senoidal) é aplicada ao porta-substrato 

como um elet,Todo, eletricamente isolado do restante da. ca.vidade, a média tempo

ral da diferença de potencial entre qualquer ponto no plasma. e o substrato deve 

desaparecer, se o campo for harmônico em todo o volume da descarga. Isto se dá 
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na região de plasma neutro, ne "" nt. Contudo na região da. bainha, ne < 11. em 
torno do substrato, o campo não é harmônico) de forma que o substrato adquíre um 

potencial constante e negativo em relação ao plasma, - Vc• Esta queda. de potencial 

é observada experimentalmente no substrato e é chamada auto-polariza<;ão [Chap

manSO]. Sua origem está na dJferença de mobilidade entre íons e elétrons numa 

dellCarga. Para explicarmos este efeito devemos considerar alguns aspectos físicos 

de descarg.. DC e AC, e então extrapolarmos para .. alt.. frequênci.. de RF. 

Suponhamos uma descarga De? em que o catodo suporta. um dielétrico em con

tato Com O plMma, e que estará polarizado negativamente (-V,). Sua superficie, 

atraindo íons positivos, atenuarão potencial negativo, e a. descarga. desaparece quan
do este potencial pMSar pelo valor critico de disruptura. Numa descarga AC o pro

cesso é idêntico) alternando o papel de catodo entre os dois eletrodos da dCSCàrga) 

na. frequência utilizada. Uma vez que o dielétrico carregarse muíto rapidamente, te

remos uma sequência de arcos elétricos (fiash"s). Apenas para. estimarmos o tempo 

da carga1 tm deste dielétrico, tomemos alguns valores característicos: a capacitância 

de uma peça de quartzo de 4 mm de espessura :fica em torno de 1 pF/ cm2 numa dij 

ferença de potencial de 1 kV. SupoDdo uma deDsidade de corrente iônica 1 mA/em2 

constante) temos 

O=Q_it. e t, = OV ~ 1 X 10-6S. (A.37)V-V , 
Portanto, o dielétrico será carregado em 1,us. Para que tivéssemos uma. descarga 

contínua seria uecessário uma. frequência. mínima. de 1 MHz . Observando o circuito 

de alta frequência Da figura A.5 (foDte de oDda quadrada, 2kV de pico a pico, f> 
lMHz), podemos acompanhar a. evolução do potencial na superfície do dielétrlco, 

Vn (b), em relação ao potencial aplicado, VA (a). Em I-O VA = V" = -UV, 
as cargas positivas passam a bombardear o dielétrico, sendo neutralizadas em sua 

suporfieie. A partir daío potencial VB aumenta até -800V em r /2, instante em 

que VA pMSa para a seguDda parte do ciclo, sendo polarizado a +lkV, e seguido 

por VB = +1,2kV. Com isso, a superficie do dJelétrico pMSa a coletar elétrons, 

devido à. sua mobilidade ser maior que a dos íonsl e a corrente neste ciclo será 

maior, proporcionando uma variação do potencial Vn maior que na parte iônica. do 

ciclo. Digamos que em 7) Vn = +100V, novamente a. tensão da fonte muda para. 
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VA = -lkV~ consequentemente Vn ::;;:: -l90ú~ e assim por diante. Em poucos ciclos 
a superfície apresentará um nível De negativo de pola.rização. 

Dieletrico• ____~A €LO
(a) 

O n ~.
44L ;i2~~J TO aO O 1 

--'
, R:'&~ Onda quadrada.v., (b)

"-'- ~ 

Fontel 
, 

Plasma â.[ [1 l'--cLh.J:l.j)RF ~ -- .. -- w06
k -1-',, (c) 

<" n 1""-1 r"l .t 
t ______ ~ --S h 

r; ~ Ti 
/ ~ b(d)Circuito 


equivalente 

A A "~~}nrt 

Figura A,5: Esquema para um diodo RF; diagramas das formas de onda para t_ão 

da fonte (a), alltopolarização formada na superflcie do dielétrico (b), corrente total 
(c), forma de onda senoidal, de uma fonte convencional (d). 

Devido a. esse nível DO, a. superfície passa a ser bombardeada por íons ininter
ruptamente, apenas uma pequena. parte do ciclo eletrônico permanecerá, bastando 
para que sejanl coletados os elétrons necessários ao equilíbrio da corrente iônica (c). 
As fontes convencionais de RF fornecem um sinal senoidal que descreve um estado 
estacionário exibido na parte (d) da figura. A aut<>-polarização DC, de uma forma 

geral, não ultrapassa. o valor de metade da. tensão pico a pico oferecida pela. fonte e 
depende muito da geometria de eletrodos ulilizada, devido à. distribuição de poten

cial. Podemos dizer que conforme aumentamos a frequência aplicada diminuímos a 
dura.çà.o do tra.nsiente inícia1, primeiros ciclos antes de a.tingir o estado estacionárioj 
sem que seja alterado o nível DC de auto-polarização final. 

F=l --I Áreas iguais 
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