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(57) Sammendrag Fremgangsmåte for eksitering av et plasma, der en gass

utsettes for et elektrisk felt som genereres av et

elektrodesystem, omfattende n elektroder, der n er et

helt tall større eller Ilk 3, fortrinnsvis mellom 3 og

30, der hver av de n elektrodene er koblet til en av de

følgende AC spenninger:

C r ( t ) - Uosin(2n f ' t)

- Uosin(2n f ' t + —

- Uosin(2n f * t - ^

2 9 " 2 3

der:

f er en frekvens 1 området 10-10.000 Hz, fortrinnsvis

30-200 Hz, mer foretrukket 50-60 Hz, og

Uo er en spenning i området 50-10.000 V,

idet minst en elektrode er koblet til Ur, minst en

elektrode er koblet til Us, og minst en elektrode er

koblet til Ut.

Videre omfatter oppfinnelsen et elektrodesystem for å
utføre fremgangsmåten, samt anvendelse av elektrode-
systemet.

Elektrode

(1)
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Den foreliggende oppfinnelse vedrører en fremgangsmåte for

eksitering av et plasma, samt et elektrodesystem for

utførelse av fremgangsmåten. Videre vedrører oppfinnelsen en

anvendelse av elektrodesystemet.
5

DC eksitering av en gass er en teknikk som vanligvis anvendes

for generering av et plasma. Et plasma av denne type

refereres normalt til som et "DC plasma".

10 Fremgangsmåten som normalt anvendes for å generere et DC

plasma involverer å utsette en eventuelt oppvarmet gass for

et DC elektrisk felt som opprettholdes mellom to elektroder

der en av de to elektrodene kan være en kammervegg. Utstyret

som anvendes for dette formål består hovedsakelig av to

'5 elektroder som er koblet til en DC kraftforsyning.

Egnede DC kraftforsyninger er imidlertid ganske kostbare, og

i realiteten er en av hovedinvesteringene under konstruering

av DC plasma eksiteringsutstyr selve DC krafttilførselen.
20

Det er nå overraskende blitt funnet at et virtuelt DC plasma

kan genereres ved hjelp av en fremgangsmåte som ikke krever

bruken av en konvensjonell DC krafttilførsel.

25 Det er således et formål med den foreliggende oppfinnelse å

tilveiebringe en økonomisk fordelaktig fremgangsmåte for

generering av et virtuelt DC plasma.

Dette formål oppnås ved en fremgangsmåte ved hjelp av hvilken

3" en gass utsettes for et elektrisk felt som genereres av et

elektrodesystem som omfatter n elektroder, der n er et helt

tall større enn eller lik 3, fortrinnsvis mellom 3 og 30,

der hver av de n elektrodene er koblet til en av de følgende

AC spenninger:

55 Ur(t) . - Uosin(2iT f * t)

Us(t) - Uosin(2n f ' t + %E )
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U-t(t) = Uosin(2n f ' t - ^ )

d e r :
5 f er en frekvens i området 10-10.000 Hz, fortrinnsvis 30-200

Hz, mer foretrukket 50-60 Hz, og

Uo er en spenning i området 50-10.000 V,

idet minst en elektrode er koblet til Ur, minst en elektrode

er koblet til Us, og minst en elektrode er koblet til U^.
10

Konvensjonelle tre-fase kraftledninger omfatter tre spenn-

inger som normalt er betegnet UJJ, Ug og U-p. Fasene for disse

spenninger er forskjøvet —^ radianer i forhold til hver-

andre. Nærmere bestemt er de øyeblikkelige spenninger som er

knyttet til de tre fasene lik:

UR(t) - Uosin(2rt f ' t)

Ug(t) = Uosin(2n f " t + %E )

20

U-p(t) = Uosin(2n f ' t - ^ )

der t er tiden, f er frekvensen og Uo er maksimumsamplituden.

25 I den foreliggende sammenheng blir symbolene UJJ, Ug og U-p

anvendt særlig til å betegne de spenninger som er oppnåelige

fra vanlige kraftledninger, mens symbolene Ur, U s og U-f-

anvendes generelt for å betegne de spenninger som faktisk

tilføres elektrodene. Når således elektrodene kobles direkte

5° til de spenninger som oppnås fra kraftledningen, vil Ur, Us

og Ut være henholdsvis lik Ug, Ug og U-p.

I de fleste europeiske land vil eksempelvis kraftlednings-

frekvensen (f) være omtrentlig lik 50 Hz og den maksimale

55 amplitude (Uo) omtrentlig være lik 220 V. Frekvensen samt

maksimumsamplituden av spenningene kan imidlertid lett

omformes ved hjelp av vanlige fremgangsmåter, for eksempel



302060

ved hjelp av vanlige oppadtransformatorer, før spenningene

tilføres elektrodene.

Potentialforskjellen mellom hvilke som helst to av de tre

5 fasene kan uttrykkes på den følgende måte:

10

V2(t) = Ur - Us = ^3Uosin(2n f ' t)

V2(t) = Ur - Ut = >/3Uosin(2n f ' t + | ))

V3(t) = U s - Ut = >/3Uosin(2iT f " t - | ))

Fra disse uttrykk kan det utledes at funksjonen maks

( | V-L (t) | , |V2(t)|, |V3(t)|)(t) er praktisk talt en konstant

15 funksjon (relativ variasjon kun ca. 656) eller, med andre ord,

at variasjonen i maksimum absolutt potentialforskjell mellom

minst to av fasene under hvilke som helst tidsperiode er

meget liten.

20 Således vil et plasma som genereres i henhold til fremgangs-

måten ifølge oppfinnelsen, ved hjelp av hvilken tre elek-

troder koblet til tre forskjellige faser alltid er tilstede,

erfare en konstant, maksimum, absolutt potentialforskjell

bortsett fra visse ubetydelige variasjoner (en rippel).

25

Hastigheten av elektronene og ionene i et plasma er generelt

temmelig høye og ofte mer enn 1000 m/s. Som et resultat er

tiden mellom generering av disse ladede partikler og

tilintetgjøringen av disse på grunn av kontakt med elek-

30 trodene meget kort, vanligvis mindre enn 1/10 ms, og langt

kortere enn tidskonstantene som er involvert ved forandring

av spenningene mellom elektrodene. Således vil, med en

tidsskala som tilsvarer den typiske levetid for en ladet

partikkel i plasmaet, retningen og størrelsen av det

35 elektriske feltet som dannes av elektrodene fremtre som

konstante, dvs. partiklene erfarer en praktisk talt statisk

situasjon tilsvarende den i et konvensjonelt DC plasma.
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Lysbuedannelse på katoden er et stort problem som ofte

påtreffes i konvensjonelle fremgangsmåter for generering av

et DC plasma. Det er imidlertid overraskende blitt funnet at

5 lysbuedannelsen hindres ved fremgangsmåten ifølge opp-

finnelsen. Dette skyldes antagelig det faktum at under

fremgangsmåten ifølge oppfinnelsen vil samtlige elektroder

virke som anoder samt som katoder under en syklus (tSy]i2US) =

l/f), og at dette hindrer dannelsen av varmepunkter på

1° elektrodene.

Etter å ha overvunnet ulempene med hensyn til lysbuedannelse

ved fremgangsmåten ifølge oppfinnelsen, tillater fremgangs-

måten anvendelse av meget høye spenninger og strømmer
15 sammenlignet med vanlige DC eksiteringsteknikker.

En annen overraskende fordel ved fremgangsmåten, ifølge

oppfinnelsen er at avsetningen på elektrodene av uønskede,

isolerende filmer hindres. Dette kan skyldes det faktum at

20 spenningsomsnuingen under en syklus resulterer i en kontinu-

erlig spruting av elektrodene.

Med fordel blir et omtrentlig likt antall av elektroder i

elektrodeanordningen koblet til hver av de tre spenningene,

25 henholdsvis L"r, Us og U-̂ . Nærmere bestemt foretrekkes det at

i elektroder kobles til Ur, j elektroder kobles til Us, k

elektroder kobles til Ut, der i, J og k er hele tall fra 1

til28, i + J + k = n, i > j > k, i-J < 5 og J-k < 5. Det er

enda mer foretrukket at i = j = k.

30

Det totale antall av elektroder i elektrodeanordningen er

fortrinnsvis et antall som er delbart med 3, mer foretrukket

n = 3, 6 eller 9.

'5 De n elektrodene er fortrinnsvis anordnet slik at det

genererte plasmaet hovedsakelig omgis av elektroder. Det er
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enda mer foretrukket at elektrodene anbringes langs grense-

linjen for et øy-formet plasmagenereringsområde.

I elektrodeløsninger av denne type blir naboliggende

5 elektroder fortrinnsvis koblet til forskjellige spenninger.

Det er enda mer foretrukket at, gjennom hele elektrodeanord-

ningen, samtlige 3 elektroder i samtlige sett av elektroder

består av hvilken som helst gitt elektrode og dens naboligg-

ende elektroder er koblet til 3 forskjellige spenninger.

10

Den mest foretrukne elektrodeløsning er den ene der elek-

trodene i alt vesentlig er anbragt langs en sirkel, dvs.

grenselinjen for det øy-formede området er en sirkel.

1? I en særlig utførelsesform av den foreliggende oppfinnelse

tilføres et magnetfelt til plasmaet. Magnetfeltet øker

lengden av banen som elektronene traverserer i plasmaet ved å

tvinge disse til en spiralformet bevegelse rundt magnetfelt-

linjene. Den lengere banen resulterer i flere elektron-
20 atomkollisj oner og således et mer intenst plasma (høyere

ioniseringsgrad). Følgelig er det blitt funnet at nærværet av

et magnetfelt tillater generering av plasmaet som har en

høyere effekttetthet ved et gasstrykk som er vesentlig lavere

enn et gasstrykk som anvendes i fraværet av et magnetfelt.

25

Dersom på den annen side størrelsen av det tilførte magnet-

felt er for høy, kan en betydelig avkjøling av elektronene på

grunn av det resulterende høye antall av elektron-atomkolli-

sjoner opptre. Denne vekt kan resultere i en minskning i

'° plasmaintensitet eller endog en slukking av plasmaet.

Fagmannen vil imidlertid være i stand til å velge den

optimale størrelse av det tilførte magnetfelt i henhold til

den ønskede plasmaintensitet.

35

Magnetfeltet blir fortrinnsvis tilveiebragt ved hjelp av

minst en magnetisk dipol som anbringes tilstrekkelig nær
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plasmageneringsområdet til å tillate et samvirke mellom

plasmaet og den magnetiske dipols felt. Det magnetiske feltet

blir mer foretrukket tilveiebragt av et antall av magnetiske

dipoler anbragt nær eller på forskjellige elektroder. Hver av

5 slike magnetiske dipoler er fortrinnsvis anordnet slik at

dens tilhørende magnetiske dipolfelt har en retning som er i

alt vesentlig perpendikulær på den linje som defineres av det

geometriske senter for elektrodeanordningen og midten av

elektroden på hvilken den er anbragt. Permanente magneter er

1° den foretrukne kilde for magnetiske dipolfelt.

Elektrodesystemet ifølge oppfinnelsen kan utstyres med en

substratholder anbragt i plasmagenereringsområdet, fortrinns-

vis nær eller på det geometriske midtpunkt for elektrodeopp-

15 stillingen. Potentialet for substratholderen kan flyte i

plasmaet. Alternativt kan potentialet for substratholderen

styres ved å jorde substratholderen eller ved å koble til

jordpotential gjennom en DC kraftforsyning eller en RC krets,

eksempelvis av den følgende type

20

(til substratholder)

25

Kondensator ^Z Jef Resistans

(til jordpotential)

50

eller ved å koble substratholderen t i l hver av de tre

spenningene Ur, Us og U-j- via dioder, eksempelvis på en av de

følgende måter:



302060

eller

10

der det skal forstås at elektriske strømmer løper gjennom

diodene i retningen av pilene.

20

Fremgangsmåten og elektrodesystemet ifølge oppfinnelsen er

egnet for å generere et plasma for et bredt område av formål,

innbefattende plasma-assistert, kjemisk dampavsetnings (PA-

CVD) prosesser, plasmabehandling, slik som doping eller

oksydering av en fiberoverflate, og rengjøring og/eller

aktivering av polymeroverflater.

Gassen hvorfra plasmaet genereres ved hjelp av fremgangsmåten

25 ifølge oppfinnelsen kan velges blant et bredt utvalg av

gasser eller gassblandinger, idet det nøyaktige valg avhenger

av den ønskede anvendelse. Når fremgangsmåten anvendes for å

rengjøre og aktivere polymeroverflater, er de foretrukne

gasser luft, CF4, og blandinger av oksygen og argon.

Gassen hvorfra plasmaet genereres holdes fortrinnsvis på en

temperatur i området 0-1500"C og gasstrykket er fortrinnsvis

mellom 0,01 og 104 Pa.

55 Fremgangsmåten for eksitering av et plasma, elektrodesystemet

for å utføre fremgangsmåten, samt anvendelsen av elek-

trodesystemet fremgår forøvrig av de vedlagte patentkrav.
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I det etterfølgende er oppfinnelsen ytterligere vist med

henvisning til tegningene, der:

5 fig. 1 er en plotting over funksjonene (V]_(t), V2(t), V3(t)

og maks (|V±(t) | , |V2(t)|, |V3(t)|)(t) i forhold til

fasevinkel (fasevinkel = 2n * f * t) som viser at selv om

(V1(t), V2(t) og V3(t) er oscillerende funksjoner, forblir

maks (IVjttJl, |V2(t)|, |V3(t)|)(t) praktisk talt konstant.

10

Fig. 2 viser skjematisk en utførelsesform av elektrodesys-

temet ifølge oppfinnelsen bestående av tre elektroder 1

anbragt i et vakuumkammer 2 som inneholder en holder 3 for

substratet som skal plasmabehandles. De tre spenningene UR,
15 Ug og U-j- tilføres elektrodene 1 gjennom oppadtransformatorer

4, 5. Substratet kobles til Jordpotential gjennom en DC

krafttilførsel 6.

Fig. 3 viser en særlig utførelsesform av elektrodesystemet
20 ifølge oppfinnelsen, omfattende tre elektroder 1 som er

anordnet symmetrisk rundt en substratholder 2. Hver elektrode

er utstyrt med en permanent magnet 7 som skaper et magnetisk

dipolfelt i en retning som er i alt vesentlig perpendikulær

på den linje som defineres av substratholderens 3 midtpunkt

25 og elektrodens midtpunkt.

I de etterfølgende eksempler er forskjellige utførelsesformer

av oppfinnelsen vist ved plasma-assisterte, kjemiske

dampavsetningsprosesser i hvilke diamant-lignende karbon

5° (DLC = diamond-like carbon) filmer avsettes på et substrat

ved å anvende en blanding av CH4 og Hg som prosessgass.

I samtlige eksempler var substratets temperatur ca. 350°K.

55 Eksempel 1

Ved anvendelse av et elektrodesystem tilsvarende det ene som

er vist i fig. 2 og de følgende CVD prosessparametre
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U r m s : 600 V (på hver elektrode)

I r m s : 50 mA (på hver elektrode)

p : 100 Pa

5 H2:CH4 forhold : 0,5

Avsetningstid : 1200 s

ble et DLC belegg avsatt på et platelignende glasstykke som

hadde de følgende omtrentlige dimensjoner: 10 x 10 x 2 mm.

10

Eksempel 2

Ved anvendelse av et elektrodesystem tilsvarende det ene som

er vist i fig. 3 utstyrt med keramiske, ferritt-strontium

permanentmagneter av vanlig type (dimensjoner: 1 x 2 x 4 cm;

'5 der de to 2 x 4 cm arealer representerer henholdsvis nord- og

sydpol, og de følgende CVD prosessparametre

U r m s : 620 V (på hver elektrode)

I r m s : 120 mA (på hver elektrode)

20 p : 10 Pa

H2:CH4 forhold : 0

Avsetningstid : 1200 s

ble et DLC belegg avsatt på et platelignende glasstykke med

25 de følgende omtrentlige dimensjoner: 10 x 10 x 2 mm.

50
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P a t e n t k r a v

1.

Fremgangsmåte for eksitering av et plasma, k a r a k-

5 t e r i s e r t v e d at den omfatter det trinn å utsette

en gass for et elektrisk felt som genereres av et elek-

trodesystem som omfatter n elektroder, der n er et helt tall

større eller lik 3, fortrinnsvis mellom 3 og 30, der hver av

de n elektrodene er koblet til en av de følgende AC spenn-
10 Inger:

Ur(t) = Uosin(2n f ' t)

Us(t) = Uosin(2n f ' t + ^ )

15 Ut(t) = Uosin(2n f ' t - ^ )

der:

f er en frekvens i området 10-10.000 Hz, fortrinnsvis 30-200

20 Hz, mer foretrukket 50-60 Hz, og

Uo er en spenning i området 50-10.000 V,

idet minst en elektrode er koblet til Ur, minst en elektrode

er koblet til Us, og minst en elektrode er koblet til Ut.

25 2«

Fremgangsmåte som angitt i krav 1, k a r a k t e r i -

s e r t v e d at elektrodesystemet omfatter i elektroder

koblet til Ur, j elektroder koblet til Us og k elektroder

koblet til Ut, der i, j og k er hele tall fra 1 til 28, i + j

J0 + k = n og i > j > k, og at i-j < 5 og j-k < 5.

3.

Fremgangsmåte som angitt i hvert av de foregående krav,

k a r a k t e r i s e r t v e d a t d e n elektrodene er

J5 tilstede i n/3 sett av 3 elektroder koblet henholdsvis til

Ur, TJS og U-t, og fortrinnsvis at n = 3, 6 eller 9.
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4.

Fremgangsmåte som angitt i hvert av de foregående krav,

k a r a k t e r i s e r t v e d at elektrodene anordnes

slik at plasmaet i hovedsak omgis av elektroder.

5

5.

Fremgangsmåte som angitt i krav 4, k a r a k t e r i -

s e r t v e d at elektrodene anbringes langs grenselinjen

for et øy-formet plasmagenereringsområde, og fortrinnsvis at
10 elektrodene i alt vesentlig er anbragt langs en sirkel.

6.

Fremgangsmåte som angitt i krav 5, k a r a k t e r i -

s e r t v e d at, gjennom hele elektrodeoppstillingen,

!5 naboliggende elektroder er koblet til forskjellige spenninger

og fortrinnsvis at, gjennom hele elektrodeoppstillingen,

samtlige 3 elektroder i samtlige sett av elektroder som

består av en hvilken som helst gitt elektrode og dens to

naboliggende elektroder er koblet til 3 forskjellige

2" spenninger.

7.

Fremgangsmåte som a n g i t t i hve r t av de foregående k r av ,

k a r a k t e r i s e r t v e d a t e t magnet fe l t t i l f ø r e s

25 p lasmae t .

8 .

Fremgangsmåte som angitt i krav 7, k a r a k t e r i -

s e r t v e d at størrelsen av det tilførte magnetfelt

'i velges for derved å oppnå en økning i plasmaeffekttettheten.

9.

Fremgangsmåte som angitt i krav 7 eller 8, k a r a k -

t e r i s e r t v e d at magnetfeltet tilveiebringes ved

55 hjelp av minst en magnetisk dipol anbragt nær plasmaet,

fortrinnsvis av et antall av magnetiske dipoler anbragt nær

eller på forskjellige elektroder.
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10.

Fremgangsmåte som angitt i krav 9, k a r a k t e r i -

s e r t v e d at hver magnetiske dipol anordnes slik at

dens tilhørende magnetiske dipolfelt har en retning som er i

5 alt vesentlig perpendikulær på den linje som defineres av det

geometriske midtpunkt for elektrodeoppstillingen og midt-

punktet for elektroden for hvilken den er anbragt.

11.
1° Elektrodesystem for å utføre fremgangsmåten ifølge kravene 1-

10 for eksitering av et plasma, k a r a k t e r i s e r t

v e d at det omfatter n elektroder, anordnet slik at det

oppnås et plasmagenereringsområde, der n er større enn eller

lik 3, fortrinnsvis mellom 3 og 30, at hver av de n elek-

15 trodene er koblet til en av de følgende AC spenninger:

Ur(t) = Uosin(2n f ' t)

Us(t) = Uosin(2n f " t + ^ )

20 Ut(t) = Uosin(2n f ' t - -^ )

der:

f er en frekvens i området 10-10.000 Hz, fortrinnsvis

25 30-200 Hz, mer foretrukket 50-60 Hz, og

U o er en spenning i området 50-10.000V,

og at minst en elektrode er koblet til Ur, minst en elektrode

er koblet til U s og minst en elektrode er koblet til U-f

Elektrodesystem som angitt i krav 11, k a r a k t e r i -

s e r t v e d at det dessuten omfatter en substratholder

anbragt i plasmagenereringsområdet, fortrinnsvis nær eller på

det geometriske midtpunkt for elektrodeoppstillingen.

55
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13.

Elektrodesystem som angitt i krav 12, k a r a k t e r i -

s e r t v e d at substratholderen er koblet til jord-

5 potential, valgfritt gjennom en DC krafttilførsel eller en RC

krets.

14.

Elektrodesystem som angitt i krav 12, k a r a k t e r i-
10 s e r t v e d at substratholderen er koblet til hver av

de tre spenningene Ur, Us og U^ via dioder.

15.

Anvendelse av et elektrodesystem som angitt i krav 11-14 for
1? å eksitere et plasma i en plasma-assisert, kjemisk dampavset-

nings (PA-CVD) prosess.

16.

Anvendelse av et elektrodesystem som angitt i krav 11-14 for

20 plasmabehandling, fortrinnsvis for doping eller oksydering av

en fiberoverflate.

17.

Anvendelse av et elektrodesystem som angitt i krav 11-14 for

25 rengjøring og/eller aktivering av polymeroverflater.

35
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