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Segunda Lista de Exercícios

1. (Ohring) Ligas Ti-W utilizadas como barreira à difusão em circuitos integrados são usualmente depositadas
por sputtering. O diagrama de fases para Ti-W é similar ao de Ge-Si em temperaturas elevadas. (a)
Comente a respeito da facilidade/possibilidade de evaporar Ti-W com 15% em peso de Ti; (b) tratando-se
de sputtering com Ar+ a 0,5 keV, qual será a composição da superfície do alvo no estado estacionário?

2. (Ohring) Num sistema DC magnetron planar operando a 1000 V, a distância entre cátodo e ânodo é 10
cm. Qual a intensidade do campo magnético necessário para confinar elétrons numa região de 1 cm junto
à superfície do alvo?

3. (Ohring) Qual a taxa de deposição necessária para que um filme fino de In sobre Si atinja a temperatura
de fusão em 1 min? O ponto de fusão do In é 155◦C.

4. (Ohring) (a) Durante magnetron sputtering de Au a 1 keV, suponha a ocorrência de duas colisões com
átomos de Ar no trajeto até o substrato. Qual a energia dos átomos de Au que estão sendo depositados?
(b) A probabilidade de átomos na fase gasosa percorrerem uma distância x sem colisão é e−x/λ, em que
λ é o caminho livre médio entre colisões. Suponha λ = 5 cm para Au em Ar numa pressão de 1 mtorr. Se
a distância entre alvo e substrato é 12 cm, qual deve ser a pressão para que 99% do Au sofra pelo menos
uma colisão na fase gasosa no percurso até o substrato?

5. Considerando sputtering reativo, descreva os fenômenos de (a) envenenamento do alvo e (b) disappearing
anode. Quais as suas consequências?

6. Explique que tipo de processo induz uma fonte DC pulsada na superfície do alvo para eliminar o problema
de envenenamento no sputtering reativo.

7. Explique como se dá o “target self-biasing” num processo de sputtering RF.

8. Suponha uma taxa de deposição de 3× 1016 átomos cm−2 s−1 para Al num processo reativo de formação
de Al2O3. Se o coeficiente de absorção de oxigênio é 1 (ou seja, cada colisão de O2 com a superfície do
substrato resulta na fixação de dois átomos de oxigênio), qual a mínima pressão parcial de O2 que dá
origem a um filme estequiométrico?

9. Considerando o modelo de zonas de estrutura (SZM), sugira uma combinação de pressão e temperatura
do substrato para a deposição de filmes finos de Cu e W de alta qualidade sobre os substratos Si e Al.
(São quatro combinações: Cu/Si, Cu/Al, W/Si e W/Al.)

10. Selecione uma patente relacionada ao processo de sputtering. Descreva-a sucintamente e apresente um
comentário a seu respeito.


