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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η μελέτη της επίδρασης των
τεχνολογικών διεργασιών στην κινητική των προσμίξεων σε ημιαγωγούς της ομάδας
IV καθώς και η διερεύνηση των φυσικών μηχανισμών που επηρεάζουν την κινητική
των σημειακών ατελειών και κατ’ επέκταση τη διάχυση και ενεργοποίηση των
προσμίξεων. Αρχικά μελετήθηκε η επίδραση της θερμικής ανόπτησης στην απώλεια
δόσης των πρόσμιξεων στο γερμάνιο, η οποία είναι πολύ σημαντική για την
κατασκευή διατάξεων. Από τα πειραματικά αποτελέσματα τόσο σε νοθευμένα όσο
και σε μη-νοθευμένα υποστρώματα γερμανίου διαπιστώθηκε ότι, σε αντίθεση με ότι
αναφέρεται στη βιβλιογραφία, η απώλεια δόσης της πρόσμιξης είναι αποτέλεσμα της
απώλειας του υποστρώματος και όχι της εξω-διάχυσης της πρόσμιξης. Επιπλέον
βρέθηκε ότι ο ρυθμός απώλειας συνδέεται με την συγκέντρωση των πλεγματικών
κενών στο υπόστρωμα, γεγονός που υποδυκνύει ότι η απώλεια του υποστρώματος
οφείλεται σε εξάχνωση του γερμανίου.
Στην συνέχεια μελετήθηκε η κινητική των δύο βασικών προσμίξεων p-τύπου στο
γερμάνιο, του Γαλλίου και του Βορίου, μετά από ιοντική εμφύτευση και ανόπτηση. Για
την περίπτωση του Γαλλίου μελετήθηκε η διάχυση και ενεργοποίηση τόσο σε
χαμηλές

όσες

και

υψηλές

συγκεντρώσεις.

Διαπιστώθηκε

ότι

σε

χαμηλές

συγκεντρώσεις το Γάλλιο διαχέεται πολύ αργά σε συμφωνία με προηγούμενα
πειραματικά αποτελέσματα, αν και παρατηρήθηκε μία αυξημένη τάση για εξωδιάχυση σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 650oC. Σε υψηλές συγκεντρώσεις,
διαπιστώθηκε ότι το γάλλιο είναι σχεδόν ακίνητο γύρω από το μέγιστο της κατανομής
του, ενδεικτικό της δημιουργίας συσσωματωμάτων και εμφανίζει αυξημένη διάχυση
στην ουρά της κατανομής. Για την περίπτωση του Βορίου μελετήθηκε η κινητική της
διάχυσης μετά από συν-εμφύτευση Βορίου και Φωσφόρου. Διαπιστώθηκε ότι η
διάχυση του Βορίου δεν επηρεάζεται από την παρουσία του Φωσφόρου ακόμα και σε
πολύ υψηλές συγκεντρώσεις. Σε αντίθεση η παρουσία του Βορίου σε υψηλές
συγκεντρώσεις μπορεί να επιβραδύνει ή και να σταματήσει τη διάχυση του
Φωσφόρου, ενδεικτικό ότι ο Φώσφορος κινείται κυρίως με διπλά φορτισμένα
πλεγματικά κενά.
Τέλος μελετήθηκε η επίδραση της οξεινιτριδίωσης στην διάχυση του γερμανίου από
υποστρώματα SiGe σε υπερκείμενο υμένιο πυριτίου υπό μηχανική τάση και η
επίδραση της στα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των διατάξεων MOS
1
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Σελίδα 2

1.1. Τεχνολογία Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων ημιαγωγικών διατάξεων
1.1.1 Ιστορική Αναδρομή
Η τεχνολογία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (Ο.Κ.) εξελίσσεται διαρκώς για
τουλάχιστον 40 έτη, διαμορφώνοντας τον κόσμο γύρω μας. Είναι δύσκολο να
αναλογιστεί κανείς το μέγεθος και τις επιπτώσεις της εξέλιξης αυτής, η οποία
καθοδηγείται από την βιομηχανία ημιαγωγών και ολοκληρωμένων κυκλωμάτων.
Επιχειρώντας μια σύντομη ιστορική αναδρομή (Lécuyer 2006, IEEE Virtual Museum)
θα ξεκινούσε κανείς από τα τέλη του 2ου παγκοσμίου πολέμου όταν με την ραγδαία
εξέλιξη των οπλικών συστημάτων προέκυψε η ανάγκη δημιουργίας φορητών
ηλεκτρονικών συστημάτων, όπως ραντάρ και συστημάτων καθοδήγησης πυραύλων.
Για την πραγματοποίηση αυτού του στόχου, οι μελέτες κατευθύνθηκαν αρχικά στην
ελάττωση των διαστάσεων των λυχνιών, του συστατικού στοιχείου των ηλεκτρονικών
διατάξεων της εποχής. Την ίδια χρονική περίοδο, ερευνητές είχαν επικεντρωθεί στην
μελέτη και κατανόηση των ιδιοτήτων των ημιαγωγών (αρχικά του Γερμανίου),
παράλληλα

με

την

παραγωγή

καθαρότερων

κρυστάλλων.

Η

έρευνα

που

πραγματοποιήθηκε κυρίως στα εργαστήρια Bell Labs, οδήγησε στην ανακάλυψη της
διόδου Γερμανίου και λίγο αργότερα, το 1947, στην ανακάλυψη του τρανζίστορ
σημειακής επαφής, από τους Bardeen και Brattain. Το 1951, ο William Shockley
μετέτρεψε το τρανζίστορ σε μια χρηστική δομή, δημιουργώντας το τρανζίστορ
επαφής από Γερμάνιο. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε την αρχή μιας αλματώδους
εξέλιξης. Η έρευνα σύντομα στράφηκε στο πυρίτιο (Si), καθώς το τρανζίστορ
Γερμανίου

απεδείχθη

αναξιόπιστο.

Ήταν

το

τρανζίστορ

πυριτίου

που

κατασκευάστηκε από την Texas Instruments, το 1954, που έφερε επανάσταση στην
τεχνολογία. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1950, το τρανζίστορ όντας μικρότερο
και πιο αξιόπιστο, είχε αντικαταστήσει τις λυχνίες κενού στα περισσότερα
ηλεκτρονικά συστήματα. Φορητά πλέον συστήματα ήταν δυνατά, με το ραδιόφωνο
τσέπης («τρανζίστορ») να είναι η πιο διαδεδομένη εφαρμογή της περιόδου αυτής.
Σημαντικές ανακαλύψεις που ακολούθησαν ήταν η εφεύρεση του τρανζίστορ
επίδρασης πεδίου (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect-Tranzistor, MOSFET)
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από τους Kahng και Atalla (Kahng 1960, D. Kahng 1976) το 1960 και η κατασκευή
του πρώτου MOSFET συμπληρωματικής συμμετρίας (Complementary MOSFET,
CMOS) το 1967, το οποίο είχε προταθεί το 1963 από τους Wanlass και Sah Wanlass
(1963) Στη δεκαετία του 1970 η τεχνολογία MOSFET αντικαθιστά σε μεγάλο βαθμό
την τεχνολογία του διπολικού τρανζίστορ στη βιομηχανία, οδηγώντας έτσι στην
τεράστια ανάπτυξη των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ή «τσιπς». Βασικός πυρήνας
της εξέλιξης αυτής ήταν η σμίκρυνση υπό κλίμακα Brews (1980) (scaling), η συνεχής
δηλαδή προσπάθεια ελάττωσης των διαστάσεων της δομικής μονάδας και η
ολοκλήρωση ολοένα και μεγαλύτερου αριθμού MOSFET στο ίδιο κύκλωμα, το οποίο
και παρέμενε βασικό δομικό στοιχείο λογικού κυκλώματος ή διάταξης μνήμης. Η
εξέλιξη αυτή ακολούθησε έναν ρυθμό που περιγράφεται πλέον ως νόμος του Moore.
Ο Gordon Moore παρατήρησε το 1965, σε άρθρο του στο εορταστικό τεύχος του
περιοδικού Electronics (Moore 1965)

ότι ο αριθμός των τρανζίστορ σε ένα

ολοκληρωμένο κύκλωμα διπλασιαζόταν κάθε 12 μήνες. Αυτή η δημοσίευση είχε
μεταξύ άλλων, και ως σκοπό να ηρεμήσει τους ανήσυχους επενδυτές της τότε
εταιρείας του που είχε χάσει μερικούς ικανούς μηχανικούς. Αργότερα, ο Moore
διόρθωσε το χρονικό διάστημα αυτό σε 24 μήνες. Σήμερα, το αντίστοιχο χρονικό
διάστημα ανέρχεται σε 18 μήνες περίπου. Μέσα σε αυτό διπλασιάζεται ο αριθμός
των τρανζίστορ που περιλαμβάνονται σε μια ψηφίδα (chip) ελαττώνοντας τις
διαστάσεις των δομών, αυξάνοντας το μέγεθος των ψηφίδων και των δισκίων και
βελτιώνοντας τη σχεδίαση των δομών και των κυκλωμάτων (Σχήμα 1.1).
Ξεκινώντας από την ολοκλήρωση μικρής κλίμακας SSI (Small Scale Integration)
λίγων τρανζίστορ φτάσαμε στην εξαιρετικά ευρείας κλίμακας ολοκλήρωση (Ultra LSI,
ULSI). Από τις αρχές του 1990 η βιομηχανία ημιαγωγών πέρασε στη ULSI εποχή με
περισσότερες από 107 ξεχωριστές διατάξεις, κατασκευασμένες στο ίδιο τσιπ. Το
βασικό δομικό στοιχείο των ULSI ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (π.χ. των
μικροεπεξεργαστών και των διατάξεων μνήμης MOS) παραμένει το MOSFET,
εξαιτίας των πλεονεκτημάτων που παρουσιάζει όσον αφορά τη δυνατότητα
σμίκρυνσης των φυσικών διαστάσεών του και της χαμηλής κατανάλωσης ισχύος. Το
μήκος καναλιού, από μερικά μm στις αρχές της δεκαετίας του 1970 έχει ελαττωθεί
σήμερα στα 45 nm, με την τεχνολογία των 32 nm να αναμένεται στην παραγωγή από
την INTEL το 2009 .
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Σχήμα 1.1 Σχηματική αναπαράσταση του αριθμού των τρανζίστορ με την πάροδο των
ετών
Η αλματώδης αυτή εξέλιξη καθοδηγείται πλέον από τη Διεθνή Επιτροπή Εξέλιξης της
Τεχνολογίας Ημιαγωγών ITRS στην οποία συμμετέχουν οι σημαντικότερες
βιομηχανίες των Η.Π.Α., της Ιαπωνίας, της Ευρώπης, της Ταϊβάν και της Κορέας. Η
επιτροπή

αυτή

ολοκληρωμένων

καθοδηγεί
κυκλωμάτων

και
με

διασφαλίζει
τη

την

συνεργασία

εξέλιξη

της

τεχνολογίας

βιομηχανιών,

ερευνητικών

κοινοτήτων και συνεταιρισμών (consortia). Οι τεχνικές αναφορές τις επιτροπής αυτής
ορίζουν τις νέες τεχνολογικές προκλήσεις και στόχους και αποτελούν χάρτη
τεχνολογικής εξέλιξης (International Technology Roadmap for Semiconductors).

1.1.2. Προβλήματα στην σμίκρυνση υπό κλίμακα – ανάγκη για νέες δομές και
υλικά.

Η διαρκής ανάγκη για σμίκρυνση (scaling) των διατάξεων MOSFET τεχνολογίας
CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) Πυριτίου (Si) ανέδειξε από
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καιρό προβλήματα που την ωθούν στα όριά της (Wu 2008). Ένα από τα βασικότερα
σχετίζεται με το διηλεκτρικό πύλης της διάταξης. Το κυρίαρχο μέχρι πρόσφατα
διηλεκτρικό πύλης της τεχνολογίας πυριτίου υπήρξε το θερμικά αναπτυσσόμενο
SiO2. H διαρκής σμίκρυνση της διάστασης του τραζίστορ MOS (που καθορίζεται από
το μήκος της πύλης) απαιτεί ταυτόχρονη μείωση του πάχους του SiO2 (Σχήμα 1.2)
(Wu 2008,Chau 2002). Για την τρέχουσα τεχνολογία των 45 nm θα απαιτούνταν
πάχη SiO2 μικρότερα του 1,5 nm, για τα οποία χάνει τη μονωτική του φύση μέσω
φαινομένων σήραγγος των φορέων.

Σχήμα 1.2: (α) Μεταβολή της διάστασης δομών MOSFET (αντιπροσωπευόμενης από το
μήκος της πύλης) και αντίστοιχοι τεχνολογικοί κόμβοι (nodes)(Chau 2002) (β)Αντίστοιχο
απαιτούμενο πάχος SiO2 πύλης (Green 2001).

Προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλησεις η βιομηχανία αναζήτησε
έγκαιρα λύσεις που να οδηγούν σε αυξημένη απόδοση των διατάξεων διατηρώντας
παράλληλα την πολύχρονη εμπειρία της τεχνολογίας Si με παραμονή της στους
ημιαγωγούς της ομάδας IV (Wu 2008). Η όλη προσπάθεια εστιάστηκε σε δύο
βασικούς άξονες:
● Την αντικατάσταση του παραδοσιακού SiO2 (διηλεκτρική σταθερά k=3.9)
ως διηλεκτρικού πύλης με μεταλλικά οξείδια υψηλής διηλεκτρικής σταθεράς (high-k
dielectrics) όπως τα HfO2,Al2O3,ZrO2,TiO2 (διηλεκτρική σταθερά k=25, 9, 25 και 80100 αντίστοιχα) κλπ. Κατά τον τρόπο αυτό το διηλεκτρικό πύλης μπορεί να έχει
μεγαλύτερο φυσικό πάχος εξασφαλίζοντας όμως το απαιτούμενο (της τάξεως του
nm) από την τεχνολογία Si ισοδύναμο ηλεκτρικό πάχος SiO2. H αντικατάσταση αυτή
οδηγεί και σε παράλληλη αντικατάσταση του πολυκρυσταλλικού πυριτίου (poly-Si)
ως υλικού πύλης με μέταλλα συμβατά με τα παραπάνω οξείδια όπως Pt, TaN, Ru
κλπ.
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● Την ανάπτυξη των διατάξεων σε εναλλακτικά ημιαγώγιμα υποστρώματα
υψηλής ευκινησίας φορέων αγωγιμότητας, όπως το Πυρίτιο υπό μηχανική τάση
(strained-Si) και το Γερμάνιο (Ge),το οποίο μετά από σαράντα χρόνια επανέρχεται
δυναμικά στο διεθνές ερευνητικό προσκήνιο. Το strained-Si είναι ουσιαστικά ένα
λεπτό υμένιο Si που εναποτίθεται επιταξιακά σε ένα υπόστρωμα Si1-xGex. Λόγω της
διαφοράς πλεγματικών σταθερών υποστρώματος – υμενίου το υμένιο Si εκτείνεται με
αποτέλεσμα την αύξηση της ευκινησίας οπών και ηλεκτρονίων σε αυτό. Το Ge
παρουσιάζει ενδογενώς ως υλικό ιδιαίτερα μεγάλες ευκινησίες ηλεκτρονίων – οπών
(3900 και 1900 cm2/Vs αντίστοιχα ) έναντι του Si(1500 και 475 cm2/Vs αντίστοιχα) και
κατά συνέπεια αποτελεί έναν επιπλέον εναλλακτικό ελκυστικό αντικαταστάτη του.
Η βιομηχανία κινείται πλέον στη λογική συνδυασμού των παραπάνω επιλογών :
την κατασκευή διατάξεων σε υποστρώματα υψηλής ευκινησίας με διηλεκτρικά πύλης
μεταλλικά οξείδια υψηλής διηλεκτρικής σταθεράς. Ήδη από τον τεχνολογικό κόμβο
(node) των 90 nm έχει παγιωθεί η τεχνολογία του strained-Si με διηλεκτρικό πύλης
HfO2. Πρόθεση είναι η εξάντληση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας αυτής με συνεχή
αύξηση της μηχανικής τάσης που ασκείται στο Si. Οι επιδόσεις, όμως, των διατάξεων
τεχνολογίας strained- Si δεν πρόκειται ποτέ να αγγίξουν τις επιδόσεις λειτουργικών
διατάξεων MOSFET σε υπόστρωμα Ge (Jaeger 2007) όταν αυτές επιτευχθούν. Για
τον λόγο αυτό η έρευνα κατά τα τρία τελευταία χρόνια έχει στραφεί έντονα στην
κατεύθυνση του Ge και κυρίως στην ανάπτυξη υλικών υψηλής διηλεκτρικής σταθεράς
και την μελέτη της συμπεριφοράς των προσμίξεων σε αυτό.
Το Σχήμα 1.3 απεικονίζει τη δομή ενός σύγχρονης, βαθέως υπομικρονικής
(deep submicron), τεχνολογίας Ν-MOS τρανζίστορ Πυριτίου στην περίπτωση
τεχνολογίας P-MOS οι τύποι των διαφόρων περιοχών θα πρέπει να θεωρηθούν
απλά αντεστραμένοι (από p σε n και αντίστροφα)]. Μια ανάλογη δομή επιχειρείται
πλέον διεθνώς να καταστεί λειτουργική και σε υπόστρωμα Γερμανίου.
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Σχήμα 1.3 : Η δομή ενός σύγχρονου, βαθέως υπομικρονικών διαστάσεων, τρανζίστορ
Πυριτίου τεχνολογίας Ν-MOS. Η ίδια δομή επιχειρείται να καταστεί λειτουργική και σε
υπόστρωμα Γερμανίου.

Στη δομή αυτή διακρίνονται δύο χαρακτηριστικές περιοχές:
● Οι περιοχές πηγής (Source) και εκροής ή καταβόθρας (Drain). Είναι περιοχές
που δημιουργούνται με ιοντική εμφύτευση ατόμων προσμίξεων τύπου n [Φωσφόρου
(P) ή Αρσενικού (As)]

ακολουθούμενη από ανόπτηση (annealing)

θερμοκρασίες (850-10000C). Το στάδιο της ανόπτησης
ταυτόχρονη διάχυσή

σε

υψηλές

απαιτείται για

την

τους σε βάθος (ώστε να επιτευχθεί το απαιτούμενο βάθος

επαφής – junction depth) και την ενεργοποίησή τους (την κατάληψη από τα άτομα
της πρόσμιξης θέσεων αντικατάστασης στο πλέγμα ώστε να δράσουν σαν δότες
ηλεκτρονίων). Η σύγχρονη τεχνολογία Πυριτίου απαιτεί πολύ ρηχές και υψηλά
νοθευμένες επαφές πηγής και εκροής ώστε να ελαχιστοποιείται η αντίστασή τους
(RSource + RDrain+ 2 Rext < 10%RCh) και να αυξάνεται η απόδοση της διάταξης. Αυτό
προϋποθέτει

ταυτόχρονα χαμηλό επίπεδο διάχυσης των προσμίξεων (dopant

diffusion) και υψηλό βαθμό ενεργοποίησής τους (activation) (Plummer 2000).
Συγκεκριμένα το βάθος των επαφών αυτών, στην βαθειά υπομικρονική τεχνολογία,
πρέπει να είναι μικρότερο από 30 nm, ενώ η ενεργοποιημένη συγκέντρωση των
προσμίξεων της τάξεως του

1020cm-3 (κοντά στο όριο διαλυτότητάς τους στο

Πυρίτιο). Είναι έτσι προφανές ότι απαιτείται έλεγχος της διάχυσης και ενεργοποίησης
των προσμίξεων σε ατομικό επίπεδο. Για τον λόγο αυτό οι μικροσκοπικοί μηχανισμοί
διάχυσης των προσμίξεων στο Πυρίτιο (μέσω των οποίων προσδιορίζονται οι
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συντελεστές διάχυσής τους) και οι μικροσκοπικοί μηχανισμοί

που

οδηγούν σε

μειωμένη ενεργοποίησή τους απετέλεσαν αντικείμενο εκτεταμένης

έρευνας σε

διεθνές επίπεδο τα τελευταία 35 χρόνια Σήμερα είναι γνωστό ότι τα άτομα των
προσμίξεων στο Πυρίτιο διαχέονται μέσω της αλληλεπίδρασής τους με τις ενδογενείς
σημειακές ατέλειες [ενδοπλεγματικά άτομα (interstitials) και πλεγματικά κενά
(vacancies)] του κρυστάλλου (Fahey 1989). Συγκεκριμένα ο Φωσφόρος διαχέεται
μέσω της αλληλεπίδρασής του με ενδοπλεγματικά άτομα, ενώ το Αρσενικό μέσω της
αλληλεπίδρασής του και με τα δύο είδη ατελειών. Η διαδικασία της ιοντικής
εμφύτευσης

διαταράσσει

(συγκεκριμένα

αυξάνει)

δραματικά

την

ενδογενή

συγκέντρωση των ενδοπλεγματικών ατόμων του Πυριτίου εκτοπίζοντας τα άτομά του
από τις πλεγματικές θέσεις τους. Κατά

το αρχικό στάδιο της ανόπτησης που

ακολουθεί, τα εκτοπισθέντα άτομα Πυριτίου συγκροτούνται σε εκτεταμένες ατέλειες
[βρόγχους εξαρμόσεως (dislocation loops) ή {311} defects]. Στη συνέχεια τα άτομα
αυτά αρχίζουν να ανταλάσσονται μεταξύ των εκτεταμένων ατελειών (φαινόμενο
Ostwald ripening) δημιουργώντας έναν τοπικό υπερκορεσμό στις περιοχές πηγής και
εκροής. Αυτός ο υπερκορεσμός οδηγεί σε επάυξηση της διάχυσης των προσμίξεων
σε βάθος [φαινόμενο Transient Enhanced Diffusion (TED) (Plummer 2000)].
Παράλληλα, λόγω της

μεγάλης δόσης ατόμων

πρόσμιξης που εισάγεται στο

υπόστρωμα κατά την εμφύτευση, δημιουργούνται διαφόρων ειδών σχηματισμοί των
ατόμων της [precipitates ή clusters ατόμων της πρόσμιξης με σημειακές ατέλειες του
κρυστάλλου (π.χ As –vacancy clusters)(Plummer 2000)]. Τα άτομα της πρόσμιξης
που συμμετέχουν στους

σχηματισμούς αυτούς δεν βρίσκονται σε θέσεις

αντικατάστασης στο υπόστρωμα, γεγονός που οδηγεί σε χαμηλά επίπεδα
ενεργοποίησης της πρόσμιξης.
H συνδυασμένη γνώση των παραπάνω αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη
της σύγχρονης τεχνολογίας μέσω ενός πεδίου που είναι γνωστό ως τεχνολογία
πηγής/εκροής (Source/Drain Engineering).
● Η περιοχή της πύλης (Gate). H περιοχή αυτή είναι ίσως η πιο κρίσιμη περιοχή
ενός τρανζίστορ τύπου MOS. Αποτελείται από το διηλεκτρικό της πύλης (gate
dielectric) και την μεταλλικού τύπου επαφή – ακροδέκτη για την εφαρμογή τάσης σε
αυτήν. Η καλή μονωτική φύση του διηλεκτρικού καθορίζει και την ηλεκτρική
συμπεριφορά της ημιαγωγικής διάταξης (π.χ χαμηλά ρεύματα διαρροής). Το SiO2
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σαν διηλεκτρικό πύλης της τεχνολογίας Πυριτίου έχει αντικατασταθεί από τον
τεχνολογικό κόμβο των 90 nm με υλικά υψηλής διηλεκτρικής σταθεράς.

1.2. Πυρίτιο υπό μηχανική τάση
Όταν αναπτύσσεται επιταξιακά ένα λεπτό υμένιο πυριτίου πάνω σε χαλαρό (χωρίς
μηχανικές τάσεις) στρώμα SixGe1-x, τότε τα άτομα του κρυσταλλικού πλέγματος του
Si τείνουν να ευθυγραμμιστούν με το υποκείμενο τους στρώμα, το οποίο έχει
ελαφρώς μεγαλύτερη πλεγματική σταθερά. Έτσι, στο υμένιο Si εμφανίζεται μηχανική
τάση (μ.τ.), εκτατική στην συγκεκριμένη περίπτωση, η οποία επηρεάζει της
ενεργειακές στάθμες του κρυστάλλου Si και προσδίδει στους φορείς αυξημένη
ευκινησία (Lee 2005, Paul 2004). Υπάρχουν διάφορες υλοποιήσεις υποστρωμάτων
πυριτίου υπό μηχανική τάση (s-Si, strained-Silicon) με σημαντικότερη τη δομή s-Si /
SixGe1-x η οποία αναπτύσσεται πάνω σε δισκίο πυριτίου, με το λεπτό στρώμα s-Si να
αποτελεί το κανάλι της δομής που θα δημιουργηθεί (Σχήμα 1.4). Αν και όλες οι δομές
στις οποίες το κανάλι Si βρίσκεται υπό μ.τ. ονομάζονται γενικά δομές s-Si, στη
παρούσα εργασία θα αναφερόμαστε στη δομή καναλιού s-Si ανεπτυγμένο πάνω σε
στρώμα SixGe1-x (το οποίο συχνά αναφέρεται απλούστερα ως SiGe).
Το πυρίτιο υπό μηχανική τάση είναι το σημαντικότερο υπόστρωμα αυξημένης
ευκινησίας καθώς προσφέρει υψηλότερη ευκινησία φορέων όντας συμβατό με την
ήδη υπάρχουσα τεχνολογία πυριτίου. Προσφέρει έτσι σημαντικά οφέλη με μικρή
αύξηση του κόστους υλοποίησης και αποτελεί σημαντική καινοτομία. Αντίθετα,
υποστρώματα διαφορετικών ημιαγωγών όπως το Γερμάνιο είναι ακόμη σε ερευνητικό
στάδιο.
Το φαινόμενο της ανάπτυξης μηχανικών τάσεων δεν είναι καινούριο στην τεχνολογία
ημιαγωγών και παρουσιάζεται σε διάφορες διεργασίες, όπως π.χ. στην οξείδωση
όπου το αναπτυσσόμενο οξείδιο δημιουργεί μηχανικές τάσεις (Kageshima 1999, Su
2002, Yasuda 2004). Αν και στις περισσότερες περιπτώσεις είναι αναγκαίο

επακόλουθο, στην περίπτωση του πυριτίου υπό μηχανική τάση είναι το ζητούμενο
λόγω της ευεργετικής επίδρασης της τάσης στις ηλεκτρονικές ιδιότητες του υλικού. Αν
και είναι δύσκολο να εισάγουμε μεγάλη τάση στο πυρίτιο με μηχανικούς τρόπους,
είναι εφικτό να εισάγουμε μηχανική τάση και παραμόρφωση μέσω των διεργασιών
κατασκευής.
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(α)

(β)

(γ)

Σχήμα 1.4 (α) Στοιχειώδες πλέγμα κρυστάλλου πυριτίου και (β) απλό σχηματικό δομής
πυριτίου υπό μηχανική τάση πριν την επαφή των υλικών και (γ) μετά την επαφή και την
παραμόρφωση του πλέγματος Si

Η μηχανική παραμόρφωση και τάση μπορεί να εισαχθεί είτε τοπικά είτε ολικά, σε όλο
δηλαδή το υμένιο μέσω του υποστρώματος. Διακρίνουμε δηλαδή δύο περιπτώσεις
ανάπτυξης μ.τ.: (α) Σε μία διάσταση (γραμμική - uniaxial) τάση και (β) Σε δύο
διαστάσεις (σε όλη την επιφάνεια του υμενίου - biaxial). Στην τελευταία περίπτωση
ανήκουν ετεροδομές υπό μηχανική τάση οι οποίες κατασκευάζονται με επιταξία ενός
υλικού πάνω σε υπόστρωμα το οποίο έχει διαφορετική κρυσταλλική σταθερά. Αυτή η
επιταξία ονομάζεται ετεροεπιταξία (heteroepitaxy) ή επιταξία υπό μηχανική τάση και
είναι μια από τις σημαντικότερες περιοχές της έρευνας ανάπτυξης κρυσταλλικών
δομών διότι επιτυγχάνεται:
(α) Ενσωμάτωση μηχανικής τάσης
Όταν αναπτύσσεται ένα πολύ λεπτό στρώμα ημιαγωγού πάνω σε υπόστρωμα
διαφορετικής πλεγματικής σταθεράς, εφόσον η διαφορά αυτή είναι μικρή, τότε το
επίστρωμα παρουσιάζει / ενσωματώνει μ.τ.. Η ενδογενής αυτή μ.τ. όπως
αναφέρθηκε, επηρεάζει τις ηλεκτρονικές ιδιότητες του υλικού.
(β) Δυνατότητα ανάπτυξης και χρήσης νέων ενεργών υποστρωμάτων.
Καθώς ψηλής ποιότητος υποστρώματα είναι διαθέσιμα μόνο για Si, GaAs και InP , με
την επιταξία δίνεται η δυνατότητα χρήσης και άλλων υλικών ως ενεργά υποστρώματα
όπως π.χ. GaAs σε Si, CdTe σε GaAs, κλπ. Σε αυτή την περίπτωση, το ημιαγώγιμο
υλικό που αναπτύσσεται δεν έχει παραπλήσια πλεγματική σταθερά. Αναπτύσσονται
φυσικά ατέλειες (dislocation - εξαρμώσεις) αλλά αυτές εξομαλύνονται καθώς
αυξάνεται το πάχος του επιστρώματος. Πάνω στο νέο επίστρωμα αναπτύσσονται οι
επιθυμητές διατάξεις, αποφεύγοντας το πρόβλημα και το κόστος της ανάπτυξης νέων
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υποστρωμάτων, αποκτώντας συγχρόνως τη δυνατότητα ανάπτυξης στο ίδιο δισκίο
τεχνολογίες διαφορετικές ημιαγωγών.

1.2.1 Μηχανική τάση και κρίσιμο πάχος επιταξιακού στρώματος
Ανεξάρτητα από την αναλογία του Γερμανίου (Ge) στο κράμα SixGe1-x, αυτό διατηρεί
την κρυσταλλική του δομή, η οποία είναι όμοια με αυτή του διαμαντιού. Η πλεγματική
σταθερά του Ge (aGe = 0.5646nm) είναι κατά 4.2% μεγαλύτερη από αυτήν του
πυριτίου (aSi = 0.5431nm), σε θερμοκρασία δωματίου (Σχήμα 1.4α). Η σχέση που
δίνει την πλεγματική σταθερά του κράματος Si1-XGeX όταν αυτό δεν βρίσκεται υπό
μ.τ. είναι σχεδόν γραμμική, όπως προβλέπεται από την εμπειρική σχέση του Vergard
(Denton 1991) και δίνεται με μεγάλη ακρίβεια από την εξ 1.1(Bublik 1974)
(0x1):
a Si (1 x )Ge ( x )  0.5431  0.01992 x  0.0002733x 2 (nm)

εξ. 1. 1

Η διαφορά της παραπάνω σχέσης στην υπολογιζόμενη κρυσταλλική διαφορά με τη
γραμμική

προσέγγιση

είναι

ελάχιστη,

και

στη

πράξη

μπορεί

επίσης

να

χρησιμοποιηθεί η τελευταία:
αSiGe = αSi + x (αGe – αSi)

εξ. 1. 2

Οι παραπάνω σχέσεις δίνουν ουσιαστικά μια μέση κρυσταλλική σταθερά, καθώς
στον κρύσταλλο υπάρχει τυχαιότητα στις θέσεις που το Ge αντικαθιστά το Si στο
πλέγμα.. Η ελαστική παραμόρφωση του στρώματος υπό μ.τ. είναι :
ε// = ε = ( αυποστρώματος – αεπιστρώματος ) / αεπιστρώματος

εξ. 1. 3

Για s-Si θα είναι:


 Si

1 x Gex

  Si

 Si

εξ. 1. 4

το οποίο ισούται με 0.0396.x.
Οι κυριότερες εφαρμογές ετεροδομών SiGe βασίζονται σε 1 ή 2 στρώματα Si ή SiGe
υπό μηχανική τάση. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, αν η σχετική διαφορά των
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πλεγματικών σταθερών (misfit) δύο διαδοχικών στρωμάτων είναι μικρή, τότε τα
πρώτα ατομικά στρώματα που αναπτύσσονται θα είναι υπό τάση (2 διαστάσεων) και
ευθυγραμμισμένα με το κρύσταλλο του υποστρώματος. Έτσι, αν αναπτύξουμε ένα
λεπτό στρώμα πυριτίου (π.χ. της τάξεως των 10 – 30 nm) πάνω σε Si1-yGey , το
στρώμα αυτό θα είναι υπό εκτατική επιφανειακή (2 διαστάσεων) μηχανική τάση. Το
στρώμα Si1-yGey θα πρέπει είναι σημαντικά παχύτερο από το υπερκείμενο στρώμα
που βρίσκεται υπό τάση και να μην εμφανίζει το ίδιο, μηχανικές τάσεις. Το χαλαρό
αυτό στρώμα SiGe ονομάζεται εικονικό υπόστρωμα (virtual substrate) και
αναπτύσσεται και αυτό πάνω στο δισκίο πυριτίου.
Βασικός παράγοντας για την διαμόρφωση αυτής της δομής, είναι η ποιότητα του
κρυσταλλικού πλέγματος του υποβάθρου SiGe. Εάν το στρώμα SiGe βρίσκεται και
αυτό υπό μηχανική τάση τότε εμφανίζει εξαρμόσεις (dislocations) οι οποίες
διαβιβάζονται και στο λεπτό υμένιο s-Si. Κατά συνέπεια, βασικό στοιχείο της
τεχνολογίας s - Si είναι η ανάπτυξη ενός απαλλαγμένου από τάσεις και εξαρμόσεις
υποστρώματος SiGe. Αυτό κατέστη εφικτό με την ανάπτυξη ενός στρώματος SiGe
διαβαθμισμένης συγκέντρωσης Ge (E. Fitzgerald, MIT) το οποίο χρησιμοποιείται σαν
υπόστρωμα για την ανάπτυξη του υμενίου s-Si. Έτσι, η βασικότερη δομή s-Si
αποτελείται από s-Si / Si1-xGex / SiyGe1-y (y από 0 μέχρι την τελική τιμή x) / Si (bulk
substrate). Το στρώμα δηλαδή του SiGe αποτελείται από ένα στρώμα μεταβλητής
περιεκτικότητας Ge, έτσι ώστε η γραμμομοριακή αναλογία του Ge να φτάσει ομαλά
από τη τιμή 0 στην τελική της τιμή, και ένα στρώμα σταθερής πια αναλογίας,
σημαντικού πάχους.
Καθώς το πάχος του επιστρώματος s-Si αυξάνεται, η ελαστική ενέργεια του
συστήματος

αυξάνεται

δραματικά.

Έτσι

μόνο

ένα

συγκεκριμένος

αριθμός

πλεγματικών επιπέδων μπορεί να αναπτυχθεί συνεκτικά προτού εμφανιστούν
ατέλειες για να εκτονώσουν το σύστημα από την υψηλή του ενέργεια. Υπάρχει
λοιπόν ένα μέγιστο πάχος του στρώματος s-Si, το οποίο ονομάζεται κρίσιμο πάχος
hc πάνω από το οποίο εμφανίζονται ατέλειες, σε αυτήν την περίπτωση μετατοπίσεις /
εξαρμώσεις (misfit dislocation), για να μετριάσουν την τάση. Τότε, το επιταξιακό
στρώμα χαλαρώνει, οι ατέλειες αλληλεπιδρούν με το σύστημα επηρεάζοντας τις
ηλεκτρικές, οπτικές και θερμικές ιδιότητες του και υποβαθμίζεται η απόδοση των
δομών (oι ατέλειες στο σύστημα Si – Ge είναι εξαρμόσεις τύπου α / 2 (110) 60ο).
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Διάφορα μοντέλα έχουν αναπτυχθεί για να υπολογίσουν θεωρητικά το κρίσιμο πάχος
του επιταξιακού στρώματος πυριτίου υπό τάση, με βασική διαφοροποίηση στην
υπόθεση του ποσού της ενέργειας που αποθηκεύεται σε μία εξάρμοση. Ο Van der
Merwe (1963) υπολόγισε πρώτος το κρίσιμο πάχος του υμενίου ως προς την διαφορά
των πλεγματικών σταθερών των Si και SiGe, εισάγοντας ένα περιοδικό πλέγμα από
εξαρμόσεις και αναζητώντας τη θερμοδυναμική συνθήκη ελαχίστης διεπιφανειακής
και ελαστικής ενέργειας ισορροπίας. Σαν κρίσιμο πάχος όρισε το όριο μετάβασης
από στρώμα υπό μ.τ. σε χαλαρό στρώμα. Ελαχιστοποιώντας την ολική ενέργεια του
συστήματος κατέληξε στο εξής αποτέλεσμα για το κρίσιμο πάχος :
hc 

19  1    b 

 
16 2  1    f 

εξ. 1. 5

όπου b η απόσταση που μετατοπίζεται το κρυσταλλικό επίπεδο (στην απλούστερη
περίπτωση ισούται με το διάνυσμα Burgers), ν ο συντελεστής Poisson (~0.3). Για
bulk-Si υπόστρωμα η σταθερά b = 0.4 nm, ενώ γενικότερα ισούται με a A / 2 , όπου
αΑ η πλεγματική σταθερά του χαλαρού υποστρώματος.
Πάραυτα, οι περισσότερες εργασίες αναφέρουν την προσέγγιση των Matthews και
Blake, κατά την οποία ορίζεται το κρίσιμο πάχος σαν η περιοχή μετάβασης από την
θερμοδυναμικά σταθερή περιοχή στην μετασταθή περιοχή. Οι Matthews και Blake
ανέπτυξαν μια παρόμοια προσέγγιση (Matthews 1976) εξισορροπώντας τη τάση που
ασκεί μια νηματοειδείς μετατόπιση στο επιταξιακό στρώμα με την αντίθετη δύναμη
αποκατάστασης

που

ασκεί

μια

επιπλέον

διεπιφανειακή

μετατόπιση

που

δημιουργήθηκε κατά τη χαλάρωση. Κατέληξαν στην παρακάτω σχέση:
hc 

b (1   cos 2  )   hc  

ln   1
2f (1   ) cos    b  

εξ. 1. 6

όπου θ η γωνία μεταξύ την γραμμή μετατόπισης και το διάνυσμα Burgers της, ν ο
συντελεστής Poisson και λ η γωνία μεταξύ του διανύσματος Burgers και της
διεύθυνσης κάθετης στη γραμμή μετατόπισης. Για καθαρό Si και Ge, f = 0.0418, cosλ
= cosθ = 0.5 για 60ο mixed α / 2 <110> μετατοπίσεις και έτσι η παραπάνω σχέση
απλοποιείται ως εξής:

hc 

0.55
ln(10hc ) και
x

hC  1.7793x 1.2371 nm

εξ. 1. 7
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Η προσέγγιση των Matthews – Blake είναι αυτή που χρησιμοποιείται σήμερα σχεδόν
αποκλειστικά ως αναφορά για τον υπολογισμό του κρίσιμου πάχους. Το κρίσιμο
πάχος σύμφωνα με τη μελέτη αυτή, απεικονίζεται στο Σχήμα 1.5 και αντιστοιχεί στο
σύνορο μεταξύ των ευσταθών και μεταστατικών καταστάσεων.

1000

critical thickness (nm)

critical
thickness

100

10
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34

Ge mole fraction in SixGe1-x (%)

Σχήμα 1.5 Κρίσιμο πάχος του υμενίου s-Si σε συνάρτηση της περιεκτικότητας του
υποκείμενου στρώματος SiGe σε Γερμάνιο

Σε πειραματικό επίπεδο έχει παρατηρηθεί ότι στρώματα s-Si μπορούν να
αναπτυχθούν αρκετά περισσότερο από το κρίσιμο πάχος που προβλέπεται από τα
παραπάνω μοντέλα. Το θέμα είναι υπό διερεύνηση, επικρατέστερος όμως λόγος
θεωρείται η ύπαρξη ενός κινητικού φραγμού στην διεργασία χαλάρωσης,
καθιστώντας δυνατή την ανάπτυξη επιπλέον στρωμάτων, τα οποία βρίσκονται στην
μεταστατική περιοχή (Parsons 2007).
Για την μελέτη της επίδρασης του πάχους του στρώματος πυριτίου υπό τάση σε
σχέση με τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των δομών MOSFET (Fiorenza 2004)
μελετήθηκαν MOSFETS σε s-Si πάνω σε SiGe, για διαφορετικά πάχη s-Si, πάνω και
κάτω του κρίσιμου πάχους. Σε κάθε περίπτωση υπήρχε αύξηση της ευκινησίας (low
field mobility) περίπου κατά 1.8 φορές ακόμη και για πάχη σημαντικά μεγαλύτερα
από το κρίσιμο πάχος. Όμως, σε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις παρατηρήθηκε
ότι, για τάσεις μικρότερες της τάσης κατωφλίου, τα ρεύματα διαρροής σε κατάσταση
μη λειτουργίας (off-state leakage current) ήταν σημαντικά μεγαλύτερα. Το γεγονός
αυτό αποδίδεται σε αυξημένη διάχυση των προσμίξεων κοντά σε εξαρμόσεις (misfit
dislocations) που βραχυκυκλώνουν τη πηγή και τον απαγωγό.
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1.2.2 Μέθοδοι ανάπτυξης υποστρωμάτων πυριτίου υπό μηχανική τάση

Οι επιταξιακές μέθοδοι ανάπτυξης ημιαγώγιμων στρωμάτων, απαραίτητες για την
ανάπτυξη των στρωμάτων του SiGe και του s-Si, αποτελούν σημαντικό σκέλος της
τεχνολογίας ημιαγωγών γενικότερα. Κάθε επιταξιακή μέθοδος για ανάπτυξη
ημιαγωγών σχετίζεται με κάποιο υλικό, άτομο ή μόριο, που προσκρούει σε μια
επιφάνεια. Το υλικό αυτό, εφόσον υπάρχει η κατάλληλη επιφανειακή θερμοκρασία,
διαχέεται στην επιφάνεια. Η ανάπτυξη του επιταξιακού στρώματος προϋποθέτει την
απορρόφηση του υλικού και στην περίπτωση που πρόκειται για πολυατομικό μόριο
μπορεί και να περιλαμβάνει και την αποβολή κάποιου στοιχείου του (π.χ.
απορρόφηση του Si με αποβολή υδρογόνου από το αέριο σιλάνη SiH4). Ατέλειες ή
σκαλοπάτια στην επιφάνεια, μπορούν να δράσουν ως κέντρα συγκέντρωσης του
υλικού από τα οποία θα ξεκινάει η ανάπτυξη του επιταξιακού στρώματος.
Στην απλούστερη περίπτωση, αυτή της ομοεπιταξίας Si σε υπόστρωμα Si, δεν
αναπτύσσεται μηχανική τάση. Η αρχή της ελάχιστης επιφανειακής ενέργειας απαιτεί
για την έναρξη της διεργασίας επίπεδη επιφάνεια υποστρώματος σε θερμοκρασία
άνω των 100οC και φυσικά κάτω της θερμοκρασίας τήξης του Si (1250οC). Στην
ομοεπιταξία Si δημιουργούνται νησίδες οι οποίες συνενώνονται με την εναπόθεση
ενός στρώματος. Αυτό το είδος ανάπτυξης ονομάζεται τύπου Frank van der Merwe
και χαρακτηρίζεται δηλ. από ανάπτυξη σε δύο διαστάσεις μέσω νησίδων που
συνενώνονται.

Αυτός ο μηχανισμός ακολουθείται και στην ετεροεπιταξία, αν η

αναπτυσσόμενη μηχανική τάση δεν είναι μεγάλη.
Η ανάπτυξη του επιταξιακού στρώματος εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως
η κρυσταλλική δομή της επιφάνειας, οι ατέλειες και εξαρμόσεις της, η θερμοκρασία
ανάπτυξης, η ροή του υλικού, η επιφανειακή τάση και η μηχανική ενέργεια στα
διάφορα στρώματα (Kasper 1988)
Η επιταξία είναι πολύ σημαντική διεργασία για την τεχνολογία ημιαγωγών δεδομένου
ότι όλες οι ενεργές δομές κατασκευάζονται στην άνω επιφάνεια των υποστρωμάτων
πυριτίου. Διάφοροι μέθοδοι επιταξιακής ανάπτυξης έχουν αναπτυχθεί με τις
μεθόδους επιταξίας μοριακής δέσμης (Molecular Beam Epitaxy) και χημική
εναπόθεση ατμών (Chemical Vapour Deposition) να είναι οι πιο σημαντικές.
Συμπληρωματικά αναφέρουμε και τις μεθόδους επιταξίας υγρής φάσης (LPE, Liquid
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Phase Epitaxy) και αέριας φάσης (VPE, Vapour Phase Epitaxy). Οι διάφορες τεχνικές
επιταξίας, μαζί με τα σχετικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, αναφέρονται στο
παρακάτω σχεδιάγραμμα (Σχήμα 1.6), ενώ στη συνέχεια θα αναφερθούμε στις
τεχνικές MBE και CVD.

Σχήμα 1.6 Τεχνικές επιταξίας Si / SiGe.

Επιταξία μοριακής δέσμης (Molecular Beam Epitaxy, MBE)
Πρόκειται για την πρώτη τεχνική που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη στρωμάτων
SiGe και για την τεχνική που κυριαρχεί στην ανάπτυξη των III-V ημιαγωγών. Δεν
χρησιμοποιείται στην παραγωγή, όπου επικρατεί η CVD μέθοδος, αλλά εφαρμόζεται
στον ερευνητικό τομέα από πολλά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.
Για την εφαρμογή της τεχνικής αυτής χρησιμοποιούνται κάμινοι τήξεως που
περιέχουν ως φορτίο τα συστατικά του κρυστάλλου που θα αναπτυχθεί, όπως επίσης
και τις νοθεύσεις που θα χρησιμοποιηθούν. Όταν μια κάμινος θερμανθεί, άτομα ή
μόρια από το φορτίο της εξαχνώνονται και ταξιδεύουν σε ευθεία γραμμή προς το
υπόστρωμα το οποίο επίσης θερμαίνεται. Για την επιλογή του υλικού που
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προσπίπτει στο υπόστρωμα χρησιμοποιούνται κατάλληλα κλείστρα ενώ η διαδικασία
αυτή απαιτεί υψηλό κενό (μέχρι 10-11 Torr). Πρόκειται για μέθοδο που εναποθέτει με
αργό ρυθμό, περίπου ενός κρυσταλλικού επιπέδου (monolayer) ανά δευτερόλεπτο.
Με τη βοήθεια των κλείστρων που επιτρέπουν το κατάλληλο υλικό να οδηγηθεί στο
υπόστρωμα, δύναται να ελεγχθεί η σύσταση του κρυστάλλου με ακρίβεια
κρυσταλλικού

επιπέδου.

Η

μέθοδος

είναι

αρκετά

ελέγξιμη

καθώς

δεν

πραγματοποιούνται χημικές αντιδράσεις. Για τη διατήρηση του υψηλού κενού όμως
πρέπει να αποφεύγονται διαρροές, γι αυτό και τα τοιχώματα του θαλάμου ανάπτυξης
συνήθως ψήχονται με υγρό άζωτο. Έτσι αποτρέπονται επίσης άτομα ή μόρια που
έχουν επικαθίσει στα τοιχώματα του θαλάμου να μεταφερθούν προς το υπόστρωμα.
Για τον έλεγχο της ποιότητας και του ρυθμού ανάπτυξης του επιταξιακού στρώματος
χρησιμοποιείται επιτόπου και σε πραγματικό χρόνο η τεχνική χαρακτηρισμού
επιφανειών RHEED (περίθλασης ανακλώμενων ηλεκτρονίων υψηλής ενέργειας).

Χημική Εναπόθεση Ατμών (Chemical Vapour Deposition, CVD)
Η μέθοδος CVD για την επιταξία στρώματος SiGe προέρχεται από τη συνήθη CVD
μέθοδο για την ομοεπιταξία Si. Στην ομοεπιταξία υμενίου Si σε υπόστρωμα Si ,
πραγματοποιείται πυρόλυση αερίου όπως το SiH4 ή το SiH4-ZClZ σε ατμοσφαιρική
πίεση και υψηλή θερμοκρασία απουσία οξυγόνου. Κατά την διεργασία της
πυρόλυσης, τα μόρια του αερίου αποσυντίθενται στα ατομικά του συστατικά. Το όλο
σύστημα θερμαίνεται με τη βοήθεια πηνίων σε υψηλές θερμοκρασίες που
κυμαίνονται από 900oC έως και περισσότερο από 1100oC, ώστε στοιχεία που
διαφορετικά θα μόλυναν, όπως νερό, οξυγόνο ή άνθρακας, να γίνονται πτητικά
Όμως, η εισαγωγή Γερμανίου ή πρόσμιξης στο σύστημα CVD απαιτεί σημαντικά
χαμηλότερες θερμοκρασίες. Σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 1000οC, η διάχυση των
προσμίξεων από το υπόστρωμα στο επιταξιακό φιλμ θα προκαλέσει αυτο-νόθευση
του

συστήματος

και

πιθανή

ανισοτροπική

παραμόρφωση

του

επιταξιακού

στρώματος. Η νόθευση διαχέεται και εξαχνώνεται εκτός του υλικού δημιουργώντας
ένα λεπτό αιωρούμενο στρώμα αερίου πάνω από την επιφάνεια. Ελαττώνοντας την
ατμοσφαιρική πίεση του συστήματος επιτρέπεται πιο γρήγορη απομάκρυνση του
αερίου της νόθευσης μακριά από το υπόστρωμα, ελαττώνοντας το φαινόμενο της
αυτονόθευσης. Μειώνοντας επίσης τη θερμοκρασία της διαδικασίας μειώνεται ο
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ρυθμός διάχυσης της νόθευσης μέσα στο υπόστρωμα και εκτός του υλικού.
Συμπερασματικά, για την κατασκευή υποστρωμάτων s-Si δύο είναι τα βασικά
προβλήματα που προκαλούνται με την υψηλή θερμοκρασία. Το πρώτο είναι η
τράχυνση της επιφάνειας ή διαφορετικά η δημιουργία κυματισμών σε αυτήν (surface
roughening / undulations) (Pidduck 1992) ενώ το δεύτερο είναι η διάχυση του
Γερμανίου. Για δημιουργία στρώματος Si πάνω σε Si0.7Ge0.3, το μήκος διάχυσης του
Ge είναι της τάξεως μερικών nm για τη θερμοκρασία των 1000◦C και χρόνο 1 min (με
ενέργεια ενεργοποίησης 4.7 eV και συντελεστής διάχυσης/diffusivity 0.04 m2s−1). Οι
θερμοκρασίες αυτές δηλαδή είναι απαγορευτικές για την δημιουργία s-Si γιατί
μεταβάλλουν το συγκεκριμένο υλικό.
Ελαττώνοντας τη θερμοκρασία ανάπτυξης του επιταξιακού στρώματος στη μέθοδο
CVD, είναι απαραίτητη χαμηλότερη πίεση υποβάθρου για τη διατήρηση καθαρής
επιφάνειας Si χωρίς τη δημιουργία οξειδίου, πάνω στην οποία θα γίνει η επιταξία. Η
ύπαρξη οξυγόνου στο στρώμα Si1−xGex ελαττώνει σημαντικά την ευκινησία των
φορέων μειονότητας επιδεινώνοντας τη λειτουργία ενός διπολικού τρανζίστορ (Ghani
1987) Για την διατήρηση μιας επιφάνειας πυριτίου ελεύθερης από οξείδιο, απαιτείται
υπερ-υψηλό κενό στο θάλαμο για την απομάκρυνση του νερού, η υψηλή μερική
πίεση του οποίου είναι αυτή που καθορίζει την οξείδωση του πυριτίου.
Για την ανάπτυξη υμενίων s-Si1-xGex σε χαμηλότερη θερμοκρασία, αναπτύχθηκαν
διάφορα συστήματα CVD. Κατατάσσοντας τα σε κατηγορίες, μπορούμε να
ξεχωρίσουμε αυτά στα οποία η πίεση κατά την ανάπτυξη είναι μικρότερη από 10 Pa
(ultra-high vacuum CVD – UHVCVD (Meyerson 1992) και σε αυτά στα οποία η πίεση
είναι μεταξύ 10 και 1000 Pa (low pressure CVD, LPCVD). Αυτές είναι οι κυριότερες
κατηγορίες που χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία. Υπάρχουν κι άλλα συστήματα
που χρησιμοποιούνται στον ερευνητικό τομέα. Πρόσφατα επίσης αναπτύχθηκε η
μέθοδος με πλάσμα χαμηλής ενέργειας low energy plasma enhanced CVD.
Οι πηγές αερίων για την CVD μέθοδο για την κατασκευή υποστρωμάτων s-Si
περιλαμβάνουν τα αέρια SiH4, Si2H6, SiH2Cl2 και GeH4 , ενώ νόθευση επιτυγχάνεται
με τη χρήση των αερίων AsH3, PH3 και B2H6.
Η μέθοδος CVD πλεονεκτεί έναντι της MBE λόγω μικρότερης νόθευσης από ατέλειες
που μολύνουν το υλικό καθώς υπάρχει λιγότερη ακτινοβολία στο θάλαμο. Επίσης, τα
υμένια που εναποθέτονται με αυτή τη μέθοδο είναι σημαντικά πιο ελεγχόμενα καθώς
λόγω της βιομηχανικής χρήσης και της ανάγκης για υψηλή αξιοπιστία, έχει
αναπτυχθεί περισσότερο αυτή η μέθοδος. Επίσης, η ετεροεπαφή s-Si / SiGe είναι
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σημαντικά πιο απότομη, όπως είναι επιθυμητό. Μειονεκτεί βέβαια έναντι της μεθόδου
ΜΒΕ στο ότι χρειάζεται προσεκτική βαθμονόμηση και έλεγχο, όπως αναφέρθηκε
προηγουμένως. Αν κάποια παράμετρος από τις πίεση, θερμοκρασία και ροή
μεταβληθεί, τότε μεταβάλλεται η περιεκτικότητα του Ge και ο ρυθμός ανάπτυξης -άρα
και το πάχος- των επιταξιακών στρωμάτων.
1.2.3 Υποστρώματα Si1-xGex μεταβλητής περιεκτικότητας Γερμανίου

Κατά την κατασκευή του s-Si, όπως αναφέρθηκε, πραγματοποιείται ανάπτυξη Si
πάνω σε υπόστρωμα SiGe. Το υμένιο του πυριτίου θα εμφανίζει σε αυτή την
περίπτωση εκτατική μηχανική τάση και οι φορείς του αυξημένη ευκινησία. Το στρώμα
αυτό (s-Si) περιορίζεται από το κρίσιμο πάχος ανάπτυξης που εξαρτάται από την
περιεκτικότητα του Ge στο υποκείμενο SiGe στρώμα. Αντιθέτως, το στρώμα SiGe
αναπτύσσεται σε πάχος πολύ μεγαλύτερο από το κρίσιμο πάχος του (και από το
πάχος της μεταστατική κατάστασης) με αποτέλεσμα να είναι ελεύθερο από μηχανικές
τάσεις, διαφορετικά η ελαστική του ενέργεια θα ήταν απαγορευτικά μεγάλη. Η
ενέργεια αυτή εκτονώνεται – διοχετεύεται με την πλαστική παραμόρφωση, δηλαδή τη
δημιουργία και κίνηση ατελειών. Αυτές αλληλεπιδρούν και εισχωρούν μέσα στο
επίστρωμα Si με μεγάλη πυκνότητα, με αποτέλεσμα την αύξηση της επιφανειακής
πυκνότητας των νηματοειδών εξαρμόσεων πάνω από 109 cm-2. Η πυκνότητα αυτή
είναι απαγορευτική για κάθε εφαρμογή. Το θέμα αυτό αντιμετωπίζεται με την ομαλή
μετάβαση από το αρχικό υπόστρωμα Si στο SixGe1-x μεταβάλλοντας ομαλά την
περιεκτικότητα του Ge από το μηδέν στην τελική της τιμή και διατηρώντας έπειτα τη
τιμή αυτή για ένα σημαντικό πάχος. Η τεχνική αυτή είναι αποτελεσματική για
ανάπτυξη με τις τεχνικές CVD και ΜΒΕ, με τελική γραμμομοριακή περιεκτικότητα Ge
μέχρι 30% και ρυθμό μεταβολής της περιεκτικότητας μέχρι 10% ανά μm.
Πραγματοποιείται λοιπόν ένα εικονικό υπόστρωμα (virtual substrate, Σχήμα 1.7α)
πάνω στο οποίο αναπτύσσεται το λεπτό υμένιο πυριτίου που αποτελεί και το ενεργό
μέρος της δομής, δηλαδή το κανάλι ενός τρανζίστορ στην περίπτωση δομών CMOS
(Currie 1998) (Σχήμα 1.7β) . Σημαντικό ρόλο επίσης για την εξάλειψη των ατελειών
παίζει και η θερμοκρασία ανάπτυξης, πέρα από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της
δομής.

Σελίδα 20

Λεπτό υμένιο s-Si
χαλαρό στρώμα
SiGe σταθερής
περιεκτικότητας

SiGe
διαβαθμισμένης
ό

(α)

(β)
Σχήμα 1.7 (α) Μικροσκοπία ΤΕΜ δομής s-Si. Διακρίνονται οι εξαρμόσεις στο διαβαθμισμένο
υπόστρωμα SiGe. (β) Ανάπτυξη δομής CMOS σε s-Si πάνω σε εικονικό υπόστρωμα

Η χρήση εικονικού υποστρώματος μεταβλητής περιεκτικότητας Ge αποτέλεσε
σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη της τεχνολογίας s-Si λόγω των πολύ χαμηλότερων
ατελειών που φτάνουν στο άνω μέρος της δομής, το επίστρωμα s-Si, δίνοντας έτσι τη
δυνατότητα στην τεχνολογία αυτή να αποκτήσει εμπορικές εφαρμογές. Σημαντικό
ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση, έπαιξε η εισαγωγή ενός ή περισσοτέρων
ενδιαμέσων βημάτων λείανσης CMP (chemical echanical polishing) τα οποία
λειαίνουν το εικονικό υπόστρωμα και μειώνουν την τράχυνση της επιφάνειας ( Currie
1998)
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Τυπικές τιμές των φυσικών ιδιοτήτων του συστήματος s-Si / Si1-xGex ως συνάρτηση
της γραμμομοριακής περιεκτικότητας x σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Nayfeh 2004,
Braunstein 1958, Van de Walle 1986) συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας
1.1). Αυτές οι παράμετροι είναι απαραίτητες για την ανάλυση των ηλεκτρικών
ιδιοτήτων των υποστρωμάτων και των οξειδίων που αναπτύσσονται σε αυτά, όπως
θα δούμε στη συνέχεια.
Πίνακας 1.1. Φυσικές ιδιότητες του συστήματος s-Si ως προς την γραμμομοριακή
περιεκτικότητα Γερμανίου x.
Παράμετρος

Συμβολισμός

Τιμή

ηλεκτρονική συνάφεια s-Si

χ s-Si

4.05+0.58x

ενεργειακό διάκενο s-Si

EG s-Si

ηλεκτρική διαπερατότητα s-Si

εr s-Si

11.9

ηλεκτρονική συνάφεια SiGe

χ SiGe

4.05 – 0.05x

ηλεκτρική διαπερατότητα SiGe

ε SiGe

11.9+4.1x

ενεργειακό διάκενο SiGe

EG SiGe

1.084-0.420x

μετατόπιση ζώνης αγωγιμότητας

ΔΕC

0.63x

μετατόπιση ζώνης σθένους

ΔΕV

x (0.74-0.53x)

1.084 – x (0.31+0.53x)
ή 1.12-0.46x

1.3 Κρυσταλλικό Γερμάνιο
Το Γερμάνιο είναι ο

ημιαγωγός που πριν την επικράτηση της Τεχνολογίας

CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) Πυριτίου επικέντρωνε το
ενδιαφέρον της έρευνας λόγω της αυξημένης ευκινησίας φορέων που παρουσίαζε
έναντι του Πυριτίου. Είναι άλλωστε γνωστό

ότι το πρώτο διπολικό τρανζίστορ

κατασκευάστηκε σε Γερμάνιο. Η πρόοδος της τεχνολογίας ανάπτυξης κρυσταλλικού
Πυριτίου οδήγησε στην είσοδό του στα ηλεκτρονικά συστήματα στερεάς κατάστασης,
και

στην

συνέχεια

το

κατέστησε

κύριο

ημιαγωγικό

υπόστρωμα

της

Μικροηλεκτρονικής. Η αντικατάσταση αυτή οφείλεται σε σειρά ιδιότητων του Πυριτίου
όπως το μεγαλύτερο ενεργειακό χάσμα και η πολύ καλή ποιότητα του θερμικά
αναπτυσσόμενου οξειδίου του πυριτίου (SiO2). Ο εξαιρετικός συνδιασμός Πυριτίου
και SiO2 οδήγησε στην ανάπτυξη της τεχνολογίας CMOS που σταδιακά κυριάρχησε
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στις εφαρμογές των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Σε αντίθεση το Γερμάνιο
οξειδώνεται δημιουργώντας ένα ασταθές, κακής ποιότητος οξείδιο , διαλυτό ακόμα
και στο νερό. Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο το Γερμάνιο εγκαταλείφθηκε από
τις αρχές της δεκαετίας του 1970.
Η επάνοδος του Γερμανίου στο ερευνητικό προσκήνιο συμπίπτει με την
ανάπτυξη της τεχνολογίας των υλικών υψηλής διηλεκτρικής σταθεράς που τείνει να
υποκαταστήσει το SiO2 στην Τεχνολογία Πυριτίου. Πρόσφατα έχει αποδειχθεί ότι η
ανάπτυξή τους είναι δυνατή και σε υποστρώματα Γερμανίου με πολύ ενθαρρυντικά
αποτελεσματα ως προς τη σταθερότητά τους (Meuris 2005). Επομένως η
αναγκαιότητα ανάπτυξης θερμικού οξειδίου πύλης στο Γερμάνιο παρακάμπτεται,
καθιστώντας το ξανά ένα σημαντικό υλικό, υποψήφιο για νέες τεχνολογίες MOS
Μικρο - Νανοηλεκτρονικής.

1.3.1. Δομή και φυσικές ιδιότητες

Το Γερμάνιο ανακαλύφθηκε το 1886 από τον Clemens Winkler. Το ημιαγώγιμο
αυτό στοιχείο απαντάται σε ποσοστό 0.0007% στο γήινο φλοιό, αποτελεί
παραπροïόν της επεξεργασίας του ψευδαργύρου και της καύσης του κάρβουνου και
ανήκει στην ίδια ομάδα του περιοδικού πίνακα με τον άνθρακα και το πυρίτιο. Ο
διαχωρισμός του από τα άλλα μέταλλα μπορεί να γίνει με κλασματική απόσταξη του
πτητικού του τετραχλωριδίου. Οι σύγχρονες τεχνικές επιτρέπουν την παραγωγή
γερμανίου εξαιρετικά υψηλής καθαρότητας.
Το καθαρό Γερμάνιο είναι ένα κρυσταλλικό υλικό με χρώμα γκριζωπό-λευκό και
μεταλλική λάμψη την οποία διατηρεί σε θερμοκρασία δωματίου[Σχήμα 1.8(α)]. Είναι
στερεό στους 298 Κ, (250C), εύθραυστο και η κρυσταλλική δομή του είναι αυτή του
αδάμαντα, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.8β (Sze 2002). Ο χημικός συμβολισμός του
Γερμανίου είναι Ge. Το στοιχείο έχει ατομικό αριθμό 32 και ατομική μάζα 72.61 amu ,
είναι τοποθετημένο στη 14η ομάδα του περιοδικού πίνακα και στην 4η περίοδο και
ανήκει στους ημιαγωγούς.
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(α)

(β)

Σχήμα 1.8 (α) Καθαρό Γερμάνιο. (β) Δομή του κρυσταλλικού Γερμανίου.
Το άτομο του Ge έχει στην εξωτερική στοιβάδα του 4 ηλεκτρόνια και συνδέεται με τα
γειτονικά του στον κρύσταλλο με 4 ομοιοπολικούς δεσμούς. Στον Πίνακα 1.2
παρατίθενται οι σημαντικότερες φυσικές

ιδιότητες του Ge σε σύγκριση με τις

αντίστοιχες του Si σε θερμοκρασία δωματίου (300 0Κ) .
Πίνακας 1.2 : Φυσικές ιδιότητες του Ge σε θερμοκρασία δωματίου (300 0Κ)
Ιδιότητα

Si
3

Ατομική πυκνότητα (Atoms/cm )
Ατομικό Βάρος
Breakdown Field
Κρυσταλλική Δομή
Πυκνότητα (g/cm3)
Διηλεκτρική σταθερά
Ενεργός πυκνότητα καταστάσεων στη ζώνη
αγωγιμότητας, Nc (cm-3)
Ενεργός πυκνότητα καταστάσεων στη ζώνη
σθένους, Nv (cm-3)
Ηλεκτροσυγγένεια (V)
Ενεργειακό χάσμα (eV)
Συγκέντρωση ενδογενών φορέων
αγωγιμότητας(cm-3)
Ενδογενές Μήκος Debye (microns)
Ενδογενής ειδική αντίσταση (ohm-cm)
Πλεγματική σταθερά (angstroms)
Linear Coefficient of Thermal Expansion,
ΔL/L/ΔT (1/deg C)
Σημείο Τήξεως (deg C)
Χρόνος ζωής φορέων μειονότητας [Minority
Carrier Lifetime] (s)

Ge
22

5.0 x 10
28.09
~ 3 x 105
Diamond
2.328
11.9

4.42 x 1022
72.60
~ 1 x 105
Diamond
5.3267
16.0

2.8 x 1019

1.04 x 1019

1.04 x 1019

6.0 x 1018

4.05
1.12

4.0
0.66

1.45 x 1010

2.4 x 1013

24
2.3 x 105
5.43095

0.68
47
5.64613

2.6 x 10-6

5.8 x 10-6

1415

937

2.5 x 10-3

approx. 10-3
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Ευκινησία (ολίσθησης)
ηλεκτρονίων µn (cm2/V-s)
Ευκινησία (ολίσθησης)
οπών µp (cm2/V-s)
Optical Phonon Energy (eV)
Phonon Mean Free Path (angstroms)
Ειδική θερμότητα

(J/g-deg C)

Θερμική αγωγιμότητα (W/cm-degC)
Thermal Diffusivity (cm2/sec)
Τάση ατμών (Pa)

1500

3900

475

1900

0.063
76 (electron)
55 (hole)
0.7
1.5
0.9
1 at 1650οC;
10-6 at 900 οC

0.037
105
0.31
0.6
0.36
1 at 1330 οC;
10-6 at 760 οC

Το Ge είναι ημιαγωγός έμμεσου ενεργειακού χάσματος (indirect bandgap
semiconductor). Το διάγραμμα των ενεργειακών ζωνών του φαίνεται στο Σχήμα 1.9
(Sze 2002).

Σχήμα 1.9 Διάγραμμα ενεργειακών ζωνών του Ge. Διακρίνονται το ενεργειακό χάσμα Εg και
το άμεσο ενεργειακό χάσμα ΕΓ1.

Η μεταβολή του ενεργειακού του χάσματος Εg και του ευθέως ενεργειακού του
χάσματος

EΓ1 συναρτήσει της θερμοκρασίας δίδονται από τις εκφράσεις (Ioffe

website):
Eg = 0.742- 4.8·10-4·T2/(T+235) (eV)
EΓ1 = 0.89 - 5.82·10-4·T2/(T+296) (eV)
όπου T η θερμοκρασία σε 0K.
Η αντίστοιχη μεταβολή συναρτήσει της υδροστατικής πίεσης δίδεται από τις
εκφράσεις (Ioffe website):
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Eg = Eg(0) + 5.1·10-3P (eV)
EΓ1 = EΓ1(0) + 1.53·10-2P (eV)
όπου P η πίεση σε kbar.
Η μεταβολή του ενεργειακού του χάσματος για ισχυρό επίπεδο νόθευσής του
με δότες ή αποδέκτες (φαινόμενο band- gap narrowing) δίδεται από τις εκφράσεις
(Jain 1991):
ΔEg = 8.67·(Nd·10-18)1/3 + 8.14·(Nd·10-18)1/4 + 4.31·(Nd·10-18)1/2 (eV), για Ge τύπου n
ΔEg = 8.21·(Na·10-18)1/3 + 9.18·(Na·10-18)1/4 + 5.77·(Nd·10-18)1/2 (eV), για Ge τύπου p
όπου Nd και Na οι συγκεντρώσεις δοτών και αποδεκτών του υποστρώματος
αντίστοιχα. Η αντίστοιχη γραφική παράσταση εικονίζεται στο Σχήμα 1.10.

Σχήμα 1.10 Μεταβολή του ενεργειακού
χάσματος
του
Ge
συναρτήσει
της
συγκέντρωσης προσμίξεων του υποστρώματος.
Η καμπύλη (1) αφορά τους δότες, ενώ η
καμπύλη (2) τους αποδέκτες.

Τέλος η μεταβολή της συγκέντρωσης των ενδογενών φορέων αγωγιμότητας
του Ge συναρτήσει της θερμοκρασίας εικονίζεται στο Σχήμα 1.11(α) (Morin 1954) και
προσεγγίζεται από τη σχέση
ni2 = 3.10 1032 T 3 exp(–0.785/kΒT) cm–6
όπου kΒ η σταθερά Boltzmann , kΒ T σε eV και Τ η θερμοκρασία σε 0K.
Στο Σχήμα 1.11(β) εικονίζεται η σύγκριση της μεταβολής της με την αντίστοιχη του Si
(Streetman 1980).
Με βάση τα παραπάνω δύο

βασικά στοιχεία που διαφοροποιούν την

τεχνολογία Γερμανίου από αυτήν του Πυριτίου είναι η διαφορά του σημείου τήξεώς
τους (9370 και ~14000C αντίστοιχα) και η διαφορά στη συγκέντρωση των ενδογενών
φορέων αγωγιμότητας. Το πρώτο περιορίζει τις θερμοκρασίες των διεργασιών
Μικροηλεκτρονικής στο Γερμάνιο σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα (500 – 7000C) σε
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σχέση με το Πυρίτιο. Το δεύτερο οδηγεί σε αισθητή διαφορά της συμπεριφοράς των
προσμίξεων κατά τη διάχυσή τους στα δύο υλικά.

(α)

(β)

Σχήμα 1.11 (α) Μεταβολή της συγκέντρωσης των ενδογενών φορέων αγωγιμότητας του Ge
με την θερμοκρασία. (β) Μεταβολή της συγκέντρωσης των ενδογενών φορέων αγωγιμότητας
του Si με την θερμοκρασία

1.3.2. Τεχνολογία Κατασκευής δισκίων Γερμανίου

Για χρήση σε βιομηχανικές εφαρμογές (ολοκληρωμένα κυκλώματα) και

σε

ερευνητικές δραστηριότητες υποστρώματα Ge διατίθενται, όπως και στην περίπτωση
του Si, υπό μορφή κυκλικών δισκίων (wafers) διαφόρων διαμέτρων (2-8 inch). Τα
δισκία Ge παρέχονται σε τύπους n και p, ομοιόμορφα νοθευμένα σε βάθος με
προσμίξεις δοτών [Αρσενικού (As) ή Φωσφόρου (P)] ή αποδεκτών [Βορίου (B) ή
Γαλλίου (Ga)] αντίστοιχα. Η κρυσταλλογραφική διεύθυνση της επιφάνειας των
δισκίων είναι (συνηθέστερα) η <100> ή η <111>.
Η πιο συνήθης μέθοδος ανάπτυξης νοθευμένων μονοκρυσταλλικών δισκίων Ge
είναι η μέθοδος Czochralski που είναι μια από τις βασικές και στην τεχνολογία
Πυριτίου. Η αρχή λειτουργίας της μεθόδου φαίνεται στο Σχήμα 1.12(α) [Sze
2002,Clayes 2007].
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Σε τήγμα καθαρού Ge που παράγεται με θέρμανση σε θάλαμο quartz βυθίζεται
μια λεπτή κυλινδρική ράβδος (seed) καθαρού επίσης γερμανίου που ο άξονάς του
βρίσκεται έχει την ίδια κρυσταλλογραφική διεύθυνση με αυτή στην οποία θα
καταλήγει η επιφάνεια των δισκίων. Παράλληλα στο τήγμα εισάγονται οι επιθυμητές
προσμίξεις για την νόθευση των δισκίων. Η βάση του τήγματος και η ράβδος
περιστρέφονται ταυτόχρονα και κατά αντίθετες φορές και προοδευτικά ο κύλινδρος
τραβιέται έξω από το τήγμα συμπαρασύροντάς το. Το ψυχόμενο υλικό παίρνει την
μορφή ενός κυλίνδρου διαμέτρου που εξαρτάται από τον χρόνο περιστροφής της
ράβδου στο τήγμα.
Η ενσωμάτωση των προσμίξεων στο αναπτυσσόμενο στερεό γίνεται με τον
τρόπο που απεικονίζεται στο Σχήμα 1.12(β) (Sze 2002), και συγκεκριμένα με
ανακατανομή (segregation) της συγκέντρωσής της μεταξύ της υγρής και της
αναπτυσσόμενης στερεάς φάσης του Ge. Μπορεί να αποδειχθεί ότι η συγκέντρωση
της πρόσμιξης στη στερεά φάση CS συνδέεται με την αντίστοιχη στην υγρή μακρυά
από τη διεπιφάνεια ράβδου – τήγματος C με την έκφραση :
CS
 ke 
C

k0
k0  (1  k0 )e




D

όπου υ η ταχύτητα ανάπτυξης του κρυστάλλου, D

ο συντελεστής διάχυσης της

πρόσμιξης στην υγρή φάση του Ge, δ το βάθος του τήγματος μετά το οποίο η
συγκέντρωση της πρόσμιξης στην υγρή φάση διατηρείται σταθερή και k0 ο
συντελεστής ανακατανομής της πρόσμιξης (segregation coefficient) στη διεπιφάνεια
υγρής/στερεάς φάσης
k0 

CS
C

x 0

Το πηλίκο ke ονομάζεται φαινόμενος συντελεστής ανακατανομής της πρόσμιξης
και καθορίζει τον βαθμό ομοιόμορφης σε βάθος νόθευσης της στερεάς φάσης που
αναπτύσσεται.Ομοιόμορφη κατανομή της πρόσμιξης στον κρύσταλλο επιτυγχάνεται
όταν ke1.Αυτό επιτυγχάνεται (δεδομένου ότι ke >> k0) για μεγάλες τιμές του πηλίκου
υδ/D. Αυτό απαιτεί γρήγορο ρυθμό εξαγωγής της ράβδου από το τήγμα και χαμηλή
ταχύτητα

περιστροφής

της.

Στην

συνέχεια

ο

νοθευμένος

κυλινδρικός

μονοκρύσταλλος Ge , αφού υποστεί διάφορες διεργασίες που εικονίζονται στο Σχήμα
1.12 (γ) (κοπή σε δισκία, επιφανειακές κατεργασίες, γυάλισμα και τελικό καθαρισμό),
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παραδίδεται στο εμπόριο υπό μορφή δισκίων διαφόρων διαμέτρων, όπως φαίνεται
στο Σχήμα 1.12 (δ).

(α)

(β)

(γ)

(δ)

Σχήμα 1.12 Βιομηχανική παρασκευή δισκίων Ge. (α) Αρχή της μεθόδου Czochralski (β)
Νόθευση κατά την ανάπτυξη του μονοκρυστάλλου (γ) Κοπή και επεξεργασία δισκίων (δ)
Δισκία Ge διαμέτρου 50-300 mm.
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1.4 Τεχνολογικές προκλήσεις για τα νέα υποστρώματα
Όπως είδαμε στις προηγούμενες ενότητες οι διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις σε
ταχύτητα των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων με βάση την τεχνολογία CMOS ωθούν
την βιομηχανία σε διαρκή μείωση των διαστάσεών τους. Σαν αποτέλεσμα η
βιομηχανία αναζητεί εναλλακτικά του πυριτίου υλικά σαν υποστρώματα για την
κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων τεχνολογίας CMOS, που να αυξάνουν την
ταχύτητά τους χωρίς να είναι απαραίτητη η περαιτέρω σμίκρυνσή τους. Το πυρίτιο
υπο μηχανική τάση και το γερμάνιο είναι τα επικρατέστερα, λόγω της αυξημένης
ευκινησιας των φορέων σε αυτά με αποτέλεσμα την αύξηση της απόδοσης των
τρανζίστορ MOS (Wong 2002, Badcock 2002)
Μέχρι στιγμής η έρευνα σε διεθνές επίπεδο έχει επικεντρωθεί στην ερμηνεία του
φαινομένου της επαύξησης της ευκινησίας των φορέων και της παρασκευής υψηλής
ποιότητας πυριτίου υπό μηχανική τάση για εφαρμογές της Μικρο- και Νανοηλεκτρονικής. Έτσι τρία

κεφαλαιώδους σημασίας θέματα όπως η ανάπτυξη

διηλεκτρικών πύλης, η διάχυση των προσμίξεων στις περιοχές του καναλιού, της
πηγής (source) και της καταβόθρας (drain) και η ανάπτυξη και κινητική των
εκτεταμένων ατελειών στο πυρίτιο υπό τάση παραμένουν ανοικτά προς διερεύνηση.
Η διερεύνησή τους

σε βάθος υπαγορεύεται από τις πρώτες διαφορές που

παρατηρήθηκαν πρόσφατα στην ροή κατασκευής (process flow) ΜOSFETs σε
πυρίτιο υπό τάση σε σχέση με ότι ισχύει στην περίπτωση του κοινού πυριτίου (Duda
2004, Wang 2004). Υπεύθυνη για τις διαφορές αυτές είναι τόσο η τάση στο
υπόστρωμα όσο και η παρουσία του υποβάθρου SiGe που προκαλεί την τάση στο
υπόστρωμα.
Όσον αφορά την ανάπτυξη διηλεκτρικών υμενίων οι πρώτες πειραματικές
ενδείξεις συνηγορούν στο ότι η ύπαρξη των τάσεων στο υπόστρωμα του πυριτίου
μειώνει τον ρυθμό ανάπτυξης του θερμικού οξειδίου σε σχέση με το κοινό πυρίτιο
τόσο στην περίπτωση των εντατικών όσο και των εκτατικών τάσεων, και μάλιστα
κατά το ίδιο σχεδόν ποσοστό (Lin 2001). Η επίδραση των τάσεων φαίνεται να είναι
έντονη από τα πρώτα μόλις στάδια ανάπτυξης του οξειδιου. Ιδιαίτερα στο πεδίο των
νιτριδιωμένων οξειδίων πύλης, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται πλέον στην
περίπτωση του κοινού πυριτίου, η έρευνα βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο. Στην
περίπτωση νιτριδιωμένων οξειδίων που παρασκευάζονται με οξυνιτριδίωση σε
περιβάλλον Ν2Ο

εμφανίζεται αυξημένη συγκέντρωση αζώτου στη διεπιφάνεια
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Strained Si/SiO2 σε σχέση με την διεπιφάνεια Si/SiO2, γεγονός που οδηγεί σε
υπέρτερες ηλεκτρικές ιδιότητες των οξειδίων αυτών (Bera 2000).
Παράλληλα διάχυση γερμανίου από το στρώμα SiGe προς το στρώμα του
πυρτίου

υπό

τάση

ευθύνεται

για

προβλήματα

ρευμάτων

διαρροής

που

παρουσιάστηκαν στα παραπάνω τρανζίστορς (Wang 2004). Οι παραπάνω
παρατηρήσεις καθιστούν το πεδίο της μελέτης της διάχυσης των προσμίξεων στο
πυρίτιο υπό τάση ένα ερευνητικό πεδίο ιδιαίτερης σημασίας. Μέχρι στιγμής δεν έχει
αναπτυχθεί μία θεωρία που να διέπει την διάχυση των προσμίξεων στο πυρίτιο
παρουσία τάσεως.
Είναι

γνωστό

ότι

στο

κοινό

πυρίτιο

η

διάχυση

των

προσμίξεων

πραγματοποιείται μέσω της αλληλεπίδρασής τους με τις σημειακές του ατέλειες
(ενδοπλεγματικά άτομα και πλεγματικά κενά). Κάθε διεργασία της Μικροηλεκτρονικής
που διαταράσσει τις συγκεντρώσεις ισορροπίας των σημειακών ατελειών (όπως η
θερμική οξείδωση για την πραγματοποίηση διηλεκτρικών πύλης

και η ιοντική

εμφύτευση για την πραγματοποίηση των περιοχών πηγής (και

καταβόθρας)

προκαλεί μεταβολή του συντελεστή διάχυσης των προσμίξεων (Fahey 1989) .
Ελάχιστη ερευνητική δραστηριότητα έχει αναπτυχθεί στην μελέτη της επίδρασης των
τάσεων στις συγκεντρώσεις ισορροπίας και μη των σημειακών ατελειών στο πυρίτιο
(Park 1995). Προβλέπεται ότι η συγκεντρωση ισορροπίας των πλεγματκών κενών
αυξάνεται και των ενδοπλεγματικών ατόμων μειώνεται παρουσία εντατικών τάσεων.
Εκτατικές τάσεις οδηγούν σε αντίθετα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα αυτά έγινε
προσπάθεια να επεκταθούν και στην περίπτωση εκτός ισορροπίας, αλλά απέχουν
πολύ από το να χαρακτηριστούν ως μία πλήρως αποδεκτή θεωρία. Παράλληλα είναι
εμφανής η απουσία πειραμάτων για τον προσδιορισμό τόσο του

συντελεστή

διάχυσης όσο και της ενέργειας ενεργοποίησης της διαδικασίας διάχυσης των
προσμίξεων σε πυρίτιο υπό τάση στην περίπτωση όπου οι συγκεντρώσεις
ισορροπίας των σημειακών ατελειών διαταράσσονται.
Τέλος στην περίπτωση της κινητικής των εκτεταμένων ατελειών σε πυρίτιο υπό
τάση η έρευνα βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο. Ο σχηματισμός εκτεταμένων
ατελειών (όπως οι βρόγχοι εξαρμόσεως και οι ατέλειες {311}) σε κρίσιμες περιοχές
των τρανζίστορ MOS (όπως η πηγή και η καταβόθρα) είναι αναπόφευκτος κατά τα
στάδια κατασκευής τους λόγω των βημάτων ιοντικής εμφύτευσης προσμίξεων που
απαιτούνται (Claverie 2003).Η παρουσία τους αποτελεί ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα
στο κοινό πυρίτιο καθώς επηρεάζει έντονα τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των
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διατάξεων μέσω κυρίως της επίδρασης που ασκούν στην διάχυση και ανακατανομή
των προσμίξεων στις κρίσιμες αυτές περιοχές (Sadana 1992). Η επίδραση των
τάσεων στην δημιουργία και την ανάπτυξη των ατελειών αυτών φαίνεται να είναι
σημαντική (Chaudri 1997). Οι ατέλειες αυτές είναι εξωγενείς (αποτελούνται από
ενδοπλεγματικά άτομα πυριτίου) και κατά συνέπεια οι διαστάσεις και η πυκνότητά
τους φαίνεται να συρικνώνονται υπό εντατική και να αυξάνονται υπό εκτατική τάση.
Καμμία όμως συστηματική μελέτη της κινητικής τους και της επίδρασής τους στη
διάχυση των προσμίξεων στο πυρίτιο υπό τάση δεν έχει πραγματοποιηθεί.
Από την άλλη μεριά, το γερμάνιο είναι από τα πρώτα υλικά, μαζί με το πυρίτιο,
που χρησιμοποιήθηκε για Μικροηλεκτρονικές εφαρμογές. Παρά το ότι η ευκινησία
των φορέων σε αυτό είναι μεγαλύτερη από αυτήν στο συμβατικό πυρίτιο το τελευταίο
επικράτησε λόγω του ότι η οξείδωση του γερμανίου οδηγούσε σε ασταθές οξείδιο
κακής ποιότητος ακατάλληλο για την τεχνολογία CMOS. Έτσι το γερμάνιο
εγκαταλείφθηκε σαν υλικό. Με την ανάπτυξη κατά τα τελευταία χρόνια της έρευνας
στο πεδίο των υλικών υψηλής διηλεκτρικής σταθεράς (high - κ materials) (Green
2001) που αναμένεται να αντικαταστήσουν το SiO2 στις μελλοντικές γενεές διατάξεων
τεχνολογίας CMOS το γερμάνιο επάνέρχεται στο προσκήνιο ως υλικό στο οποίο
μπορούν επιταξιακά να αναπτυχθούν υλικά υψηλής διηλεκτρικής σταθεράς σαν
διηλεκτρικά πύλης, ώστε η τεχνολογία να εκμεταλλευτεί τις ευεργετικές του ιδιότητες.
Δεδομένου ότι η έρευνα στο γερμάνιο εγκαταλείφθηκε νωρίς ακόμα και τα βασικότερα
τεχνολογικά θέματα όπως το καίριο πρόβλημα της νόθευσης είναι ανοικτά προς
διερεύνηση. Τα τελευταία δύο χρόνια άρχισαν να εμφανίζονται κάποιες εργασίες που
αφορούν στην νόθευση και την διάχυση προσμίξεων στο γερμάνιο (Uppal 2001, Chui
2003,Eguchi 2004). Όσον αφορά τις προσμίξεις τύπου n (φώσφορο, αρσενικό,
αντιμόνιο) υπάρχει η ένδειξη ότι διαχέονται γρήγορα ακόμη και σε χαμηλές για Μικρο
και νανοηλεκτρονική θερμοκρασίες (6500C). Οι συντελεστές διάχυσής τους όμως δεν
έχουν προσδιοριστεί με ακρίβεια τόσο γιατί οι μέθοδοι ανάλυσης της κατανομής
προσμίξεων στο γερμάνιο (κυρίως SIMS) δεν έχουν βαθμονονηθεί ως προς την
ακρίβειά τους αλλά και οι υπάρχοντες προσομοιωτές τεχνολογίας δεν διαθέτουν τα
απαραίτητα μοντέλλα (δεδομένου ότι ήταν προσανατολισμένοι στο πυρίτιο) για την
αξιόπιστη ανάλυση των αποτελεσμάτων και την εξαγωγή ποσοτικών μεγεθών όπως
οι συντελεστές διάχυσης των προσμίξεων. Μεγάλο πρόβλημα φαίνεται να υπάρχει
στο θέμα των προσμίξεων τύπου p, δεδομένου ότι το βόριο, που είναι η βασική
πρόσμιξη αυτού του τύπου παρουσιάζει ασήμαντη διάχυση και ενεργοποίηση μετά
Σελίδα 32

από εμφύτευση. Αναζητείται έτσι εναλλακτική πρόσμιξη αυτού του τύπου. Επίσης
θέματα όπως η ανάπτυξη διηλεκτρικών πύλης, η ανώμαλη διάχυση των προσμίξεων
και η ανάπτυξη και κινητική των εκτεταμένων ατελειών στο γερμάνιο δεν έχουν καν
θιγεί.
Στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής γίνεται προσπάθεια να
διευρευνηθούν περαιτέρω μερικά από τα παραπάνω θέματα προκειμένου να
εξάγουμε πληροφορίες για τους φυσικούς μηχανισμούς που τα διέπουν. Ιδιαίτερα,
στην παρούσα διατριβή θα μελετηθεί η διάχυσης των προσμίξεων τύπου p στο
γερμάνιο (Βόριο και Γάλλιο) καθως και η επίδραση υψηλών συγκεντρώσεων
πρόσμιξης τύπου n (Φωσφόρου) σε αυτή. Επίσης θα μελετηθεί η επίδραση της
διάχυσης του γερμανίου στις δομές πυριτίου υπό μηχανική τάση σαν αποτέλεσμα
επιφανειακών διεργασιών και

η επίδραση της στην ποιότητα της διεπιφάνειας

Si/SiGe και στις ηελκτρικές ιδιότητες των διατάξεων MOS.
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2.1 Μακροσκοπική θεωρία της διάχυσης προσμίξεων σε ημιαγωγούς

Η διάχυση είναι η φυσική διαδικασία ανακατανομής των προσμίξεων μέσα στον
ημιαγωγό. Ουσιαστικά αντικατοπτρίζει την τάση που παρατηρείται προς μια πιο
ομοιόμορφη κατανομή μιας ποσότητας μάζας όταν αυτή βρίσκεται σε υπερσυγκέντρωση
σε μία περιοχή του χώρου.
Η ροή των ατόμων της πρόσμιξης κατά τη διάχυση σε ένα στερεό υπόστρωμα
συνδέεται με τη βαθμίδα συγκέντρωσής της μέσα σε αυτό και σε πρώτη προσέγγιση
ο

περιγράφεται με μια απλή σχέση, γνωστή ως 1 νόμο του Fick :

F  D

C
,
x

εξ. 2.1

Η εξίσωση 2.1 δηλώνει ότι η ροή των ατόμων της πρόσμιξης είναι ανάλογη της βαθμίδας
συγκέντρωσής της στο υπόστρωμα. Κατά συνέπεια όσο ποιό απότομη είναι η κατανομή
της πρόσμιξης στο χώρο, τόσο πιο έντονο είναι το φαινόμενο της διάχυσης. Το αρνητικό
πρόσημο υποδηλώνει ότι η διάχυση πραγματοποιείται από την περιοχή της υψηλότερης
συγκέντρωσης προς αυτήν της χαμηλότερης. Η σταθερά αναλογίας D ονομάζεται
συντελεστής

διάχυσης

(ή

διαχυτότητα)

της

πρόσμιξης

και

περιέχει

τόσο

την

θερμοκρασιακή εξάρτηση του φαινομένου όσο και πληροφορίες για τον μηχανισμό του σε
μικροσκοπικό (ατομικό) επίπεδο. Σε γενικές γραμμές η κατανομή της πρόσμιξης κατά τη
διάχυση μετά από χρόνο t 2 εμφανίζεται πιο διευρυμένη και χαμηλότερης συγκέντρωσης
από την αντίστοιχη σε χρόνο t 1 < t 2 (Σχήμα 2.1), δεδομένου ότι η πρόσμιξη τείνει να
ισοκατανεμηθεί στο χώρο.
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Σχήμα 2.1 Κινητήριος δύναμη για τη διάχυση
μιας πρόσμιξης σε στερεό είναι η βαθμίδα
συγκέντρωσής της.

Η περιγραφή της κίνησης μιας αρχικής κατανομής πρόσμιξης που έχει εισαχθεί με
κάποιο τρόπο σε ένα στερεό υπόστρωμα κατά τη διάρκεια μιας θερμικής διεργασίας που
ακολουθεί γίνεται με την επίλυση μιας της διαφορική εξίσωσης της διάχυσης (2ος νόμος
του Fick) με την ύπαρξη καταλλήλων οριακών συνθηκών.
Θεωρούμε κατά τη διάχυση μιας πρόσμιξης το στοιχείο όγκου του στερεού του Σχήματος
2.2. Η αρχή διατηρήσεως της μάζας στο στοιχείο αυτό υπαγορεύει ότι η χρονική μεταβολή
της συγκέντρωσης της πρόσμιξης μέσα σε αυτό ισούται με τη διαφορά της εξερχόμενης
από την εισερχόμενη ροή. Διαστατικά λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι :

C F FIN  FOUT


x
Dt x

εξ. 2.2

Παίρνοντας το όριο της παραπάνω ισότητας για απειροστό χρόνο dt και στοιχειώδες
μήκος dx έχουμε ότι

ου

Σχήμα 2.2. Για την απόδειξη του 2 νόμου του
Fick.
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C F
C 
C


 ( D ) 
t
x
t x
x
C
 2C
D 2
t
x

εξ. 2.3

όπου θεωρήσαμε ότι ο συντελεστής διάχυσης της πρόσμιξης είναι ανεξάρτητος από τη
συγκέντρωση και κατά συνέπεια σταθερός σε δεδομένη θερμοκρασία. Η γενίκευση της
παραπάνω έκφρασης στις τρείς διαστάσεις είναι :
C    
  F  ( DC )
t

εξ. 2.4

Αν θεωρήσουμε ότι ο συντελεστής διάχυσης είναι ανεξάρτητος της συγκέντρωσης της
πρόσμιξης και παράλληλα ότι η διάχυση της πρόσμιξης πραγματοποιείται ισότροπα στον
όγκο του στερεού, που σημαίνει ότι ο συντελεστής διάχυσης δεν είναι επίσης συνάρτηση
της κρυσταλλογραφικής διεύθυνσης σε αυτό, η σταθερά της διάχυσης D μπορεί να βγεί
από το ανάδελτα στην σχέση 2.4, όποτε καταλήγουμε στην πιο γενική σχέση της εξίσωσης
2.3 σε τρείς διαστάσεις.
H επίλυση των παραπάνω εξισώσεων με κατάλληλες οριακές συνθήκες μας δίνει την
χωροχρονική μεταβολή της συγκέντρωσης της πρόσμιξης C(x,t) ή C(r,t) σε μια και τρείς
διαστάσεις αντίστοιχα.

2.1.1 Ενδογενείς συνθήκες
Η διάχυση μιας πρόσμιξης, που έχει ήδη εισαχθεί στον ημιαγωγό με μια από τις δύο
μεθόδους προεναπόθεσης, κατά το στάδιο της οδήγησης περιγράφεται από την εξίσωση
εξισώσεις 2.3 υπό την προϋπόθεση ότι η μέγιστη συγκέντρωσή της κατανομής της C A
είναι μικρότερη από την ενδογενή συγκέντρωση των φορέων αγωγιμότητας του πυριτίου ni
στην θερμοκρασία που πραγματοποιείται η διάχυση. Η συνθήκη αυτή αντιπροσωπεύει τις
λεγόμενες ενδογενείς συνθήκες διάχυσης της πρόσμιξης. Στην περίπτωση αυτή ο
ενδογενής συντελεστής διάχυσης (intrinsic diffusivity) της πρόσμιξης είναι συνάρτηση μόνο
της θερμοκρασίας και δίδεται από μια σχέση Arrhenius της μορφής :
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 ί   ή  ά  : C A  ni , DA  D0 e



EA
k BT

cm 2 sec 1

εξ. 2.5

όπου Ε Α είναι η ενέργεια ενεργοποίησης της διαδικασίας διάχυσης σε eV που αντανακλά
τον φυσικό μηχανισμό της διάχυσης κάθε πρόσμιξης σε μικροσκοπικό επίπεδο, k Β =
8,61x10-5 eV/ 0K η σταθερά του Boltzmann και T η απόλυτη θερμοκρασία της διάχυσης σε
0

K.

Το Σχήμα 2.3 δείχνει τη μεταβολή του συντελεστή διάχυσης βασικών προσμίξεων στο
Γερμάνιο καθώς επίσης και για την ιδιοδιάχυση (self – diffusion).

Σχήμα 2.3 Συντελεστές διάχυσης των προσμίξεων στο Γερμάνιο
Όπως έχει ήδη αναφερθεί λόγω των απαιτήσεων της σύγχρονης τεχνολογίας για ρηχές
επαφές αναδεικνύεται η σημασία των αργά διαχεόμενων προσμίξεων. Σε ενδογενείς
συνθήκες διάχυσης ο ενδογενής συντελεστής διάχυσης της πρόσμιξης θεωρείται πρακτικά
σταθερός σε κάθε θερμοκρασία.
Στην περίπτωση όμως που η πρόσμιξη εισάγεται με τη μέθοδο της ιοντικής εμφύτευσης
κατά το στάδιο της οδήγησης που ακολουθεί παρατηρείται αρχικά μια χρονικά εξαρτημένη
(συγκεκριμένα φθίνουσα) επαύξηση του συντελεστή διάχυσης της πρόσμιξης, ο οποίος
μεταπίπτει σε σταθερή τιμή μετά από κάποιο χρόνο. Αρχικά δηλαδή η πρόσμιξη διαχέεται
πολύ γρήγορα και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα αποκτά σταθερό συντελεστή
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διάχυσης στη συγκεκριμένη θερμοκρασία. Ο χρόνος αυτός εξαρτάται από τη θερμοκρασία
της διάχυσης και μειώνεται καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία. Το μεταβατικό αυτό
φαινόμενο ονομάζεται Transient Enhanced Diffusion (TED) και σχετίζεται με τους
μικροσκοπικούς μηχανισμούς διάχυσης των προσμίξεων στον ημιαγωγό και την
καταστροφή που επιφέρει στον κρύσταλλο η ιοντική εμφύτευση.
Κατά συνέπεια σταθερό συντελεστή διάχυσης σε ενδογενείς συνθήκες συναντάμε μόνο
στην περίπτωση της προεναπόθεσης με διάχυση από την αέριο φάση και στην περίπτωση
της προεναπόθεσης με ιοντική εμφύτευση μετά από κάποιο χρόνο που μειώνεται όσο
αυξάνεται η θερμοκρασία της οδήγησης.

2.1.2 Εξωγενείς συνθήκες
Στην περίπτωση όπου η μέγιστη συγκέντρωση της κατανομής της πρόσμιξης C A είναι
μεγαλύτερη από την ενδογενή συγκέντρωση των φορέων αγωγιμότητας του πυριτίου n i
στην θερμοκρασία που πραγματοποιείται η διάχυση, τότε λέμε ότι η διάχυση
πραγματοποιείται σε εξωγενείς συνθήκες. Στην περίπτωση αυτή εμφανίζονται δύο
ου

φαινόμενα που οδηγούν σε μια πιο σύνθετη μορφή του 2 νόμου του Fick. Τα φαινόμενα
αυτά είναι η ανάπτυξη εσωτερικού ηλεκτρικού πεδίου και η εξάρτηση του συντελεστή
διάχυσης από τη συγκέντρωση της πρόσμιξης και πάντα συνυπάρχουν. Στη συνέχεια τα
δύο φαινόμενα αναλύονται ξεχωριστά. Στην επόμενη ενότητα θα φανεί πως αυτά
αναδύονται ταυτόχρονα μέσω της μικροσκοπικής θεώρησης της διάχυσης των
προσμίξεων σε ένα ημιαγωγό.
Ι. Διάχυση παρουσία εσωτερικού ηλεκτρικού πεδίου
Είναι γνωστό ότι οι προσμίξεις αντικατάστασης σε ένα ημιαγωγό φορτίζονται θετικά ή
αρνητικά ανάλογα από το αν είναι δότες ή αποδέκτες. Οι συντελεστές διάχυσης των
φορέων αγωγιμότητας (ηλεκτρονίων και οπών) είναι πολύ μεγαλύτεροι από τους
αντίστοιχους των προσμίξεων με αποτέλεσμα κατά τη διάχυση οι κατανομές των
συγκεντρώσεών τους να διαχωρίζονται, γεγονός που συνεπάγεται την ανάπτυξη ενός
ηλεκτρικού πεδίου στο ημιαγώγιμο υπόστρωμα, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.4 για την
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περίπτωση ενός δότη. Η πρόσμιξη κινείται τώρα με κινητήριο δύναμη τον συνδυασμό της
βαθμίδας συγκέντρωσής της και τη δύναμη που ασκεί στα φορτισμένα άτομά της το
ηλεκτρικό πεδίο Ε, το οποίο επιταχύνει τα άτομα της πρόσμιξης (δότη ή αποδέκτη). Το
ηλεκτρικό αυτό πεδίο εμποδίζει και τα ηλεκτρόνια να διαχυθούν περαιτέρω με αποτέλεσμα
την παγίωση μιας στάσιμης κατάστασης
.

Σχήμα 2.4: Ανάπτυξη εσωτερικού ηλεκτρικού
πεδίου κατά την διάχυση ενός δότη στο πυρίτιο
σε εξωγενείς συνθήκες (CA>ni)

Η ροή της πρόσμιξης κάτω από αυτές τις συνθήκες θα δίνεται από τη σχέση:

εξ. 2.6
όπου υ η ταχύτητα των ατόμων της πρόσμιξης λόγω του ηλεκτρικού πεδίου.
Όμως για την κίνηση των φορτισμένων ατόμων της πρόσμιξης σε ηλεκτρικό πεδίο ισχύουν οι
σχέσεις :

εξ. 2.7
όπου ψ το αντίστοιχο ηλεκτρικό δυναμικό και μ η ευκινησία των φορέων αγωγιμότητας.
ος

Κατά συνέπεια ο 2 νόμος του Fick παρουσία του εσωτερικού ηλεκτρικού πεδίου παίρνει τη μορφή
:

εξ. 2.8
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όπου D ο συντελεστής διάχυσης της πρόσμιξης σε ενδογενείς συνθήκες διάχυσης.
A

Μια ισοδύναμη έκφραση της παραπάνω μπορεί να προκύψει λαμβάνοντας υπόψη την απαίτηση
για ηλεκτρική ουδετερότητα του υποστρώματος κατά τη διάχυση της πρόσμιξης. Η απόδειξη γίνεται
για την περίπτωση ενός δότη και ανάλογα ισχύουν για τη περίπτωση του αποδέκτη.
Στην περίπτωση ενός πλήρως ιονισμένου δότη (CA=CA+) ισχύουν οι σχέσεις

εξ. 2.9
Κατά συνέπεια έχομε ότι :

εξ. 2.10
αντικαθιστώντας την παραπάνω σχέση στην έκφραση της ροής παρουσία εξωτερικού ηλεκτρικού
πεδίου έχουμε ότι

Έτσι ο δεύτερος νόμος του Fick παρουσία ηλεκτρικού πεδίου παίρνει τη μορφή
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εξ. 2.11
όπου D A

eff

ένας φαινόμενος συντελεστής διάχυσης της πρόσμιξης που εμπεριέχει την

επίδραση του ηλεκτρικού πεδίου στη διάχυσή της. Με την εισαγωγή του φαινόμενου αυτού
ος

συντελεστή διάχυσης ο 2

νόμος του Fick παίρνει πάλι την γνωστή μορφή του. Ο

παράγοντας h ονομάζεται παράγοντας ηλεκτρικού πεδίου (electric field factor) και
αντικατοπτρίζει την επαύξηση του συντελεστή διάχυσης που εμφανίζεται παρουσία του
πεδίου είτε πρόκειται για πρόσμιξη δότη είτε για αποδέκτη. Παρατηρούμε ότι η τιμή του
κυμαίνεται μεταξύ των ακραίων τιμών 1 (για n<<ni και επομένως C A << ni στην περίπτωση
ενδογενούς διάχυσης) και 2 (για n>>ni και επομένως C A >> ni στην περίπτωση ακραίας
εξωγενούς διάχυσης. Κατά συνέπεια η ανάπτυξη εσωτερικού ηλεκτρικού πεδίου το πολύ
να διπλασιάσει τον συντελεστή διάχυσης μιας πρόσμιξης σε δεδομένη θερμοκρασία κατά
την εξωγενή διάχυσή του σε σχέση με τον αντίστοιχο κατά την ενδογενή διάχυση.
ΙΙ. Εξάρτηση της διάχυσης από τη συγκέντρωση των προσμίξεων
Κατά τη διάχυση μιας πρόσμιξης σε εξωγενείς συνθήκες παρουσιάζεται επιπλέον μια
ισχυρή εξάρτηση του συντελεστή διάχυσης της πρόσμιξης από την συγκέντρωση της
πρόσμιξης.
Συγκεκριμένα το τμήμα της υψηλής το τμήμα υψηλής συγκέντρωσης C A >n i διαχέεται πιο
γρήγορα από το αντίστοιχο χαμηλής συγκέντρωσης (C A <n i ), με αποτέλεσμα κατά τη
διάχυση να προκύπτει η κιβωτοειδής κατανομή του Σχήματος 2.5, και όχι μια από τις
αναμενόμενες κατά την οδήγηση κατανομές (γκαουσιανή η συμπληρωματική συνάρτηση
σφάλματος).
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Σχήμα 2.5 : Παράδειγμα διάχυσης χαμηλής και υψηλής συγκέντρωσης βορίου (Β) που εισάγεται σε
Πυρίτιο από την αέριο φάση. Κανονικά αναμενόταν μια κατανομή συμπληρωματικής συνάρτησης
σφάλματος με σταθερό συντελεστή διάχυσης (κόκκινες εστιγμένες καμπύλες) τόσο για υψηλή όσο
και για χαμηλή συγκέντρωση. Στην περίπτωση της υψηλής συγκέντρωσης λόγω της εξάρτησης του
συντελεστή διάχυσης από τη συγκέντρωση εμφανίζεται κιβωτοειδής κατανομή

Η αιτία του φαινομένου ανάγεται στους μικροσκοπικούς μηχανισμούς διάχυσης των
προσμίξεων. Σε μικροσκοπικό επίπεδο οι προσμίξεις διαχέονται στον ημιαγωγό μέσω της
αλληλεπίδρασης τους με τις σημειακές ατέλειες (ενδοπλεγματικά άτομα, πλεγματικά κενα)
του κρυστάλλου. Οι συγκεντρώσεις των σημειακών ατελειών εξαρτώνται, όπως θα φανεί
ακολούθως, από την θέση της στάθμης Fermi στον κρύσταλλο. Όμως αυτή διαμορφώνεται
τοπικά από τη συγκέντρωση της πρόσμιξης, ιδίως όταν βρίσκεται σε υψηλή συγκέντρωση
(CA>ni) και επομένως οι συγκεντρώσεις των σημειακών ατελειών παρουσιάζουν χωρική
εξάρτηση και αύξηση στις περιοχές υψηλής συγκέντρωσης της πρόσμιξης με αποτέλεσμα
την ταχύτερη διάχυση αυτών των τμημάτων της κατανομής.

2.2 Μικροσκοπική θεωρία διάχυσης προσμίξεων σε ημιαγωγούς
2.2.1 Ενδογενείς Σημειακές Ατέλειες σε ημιαγωγούς της ομάδας IV
Οι ενδογενείς σημειακές ατέλειες (intrinsic point defects) σε έναν κρύσταλλο αποτελούν
την ελάχιστη απόκλισή του από την περιοδικότητα που τον χαρακτηρίζει και η ύπαρξή
τους προβλέπεται από τη θερμοδυναμική προκειμένου να επιτευχθεί η ελαχιστοποίηση της
ελεύθερης ενέργειας του κρυστάλλου (Βαρώτσος - Αλεξόπουλος 1994, Fahey et al 1989) .
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Όπως σε κάθε κρύσταλλο έτσι και στο Γερμάνιο τρία είναι τα είδη των σημειακών ατελειών
(Fahey et al 1989) και εικονίζονται στο Σχήμα 2.6:
Το πλεγματικό κενό (vacancy): Ορίζεται σαν η έλλειψη ενός ατόμου από την
προβλεπόμενη από την περιοδικότητα θέση του στον κρύσταλλο και θα δηλώνεται στη
συνέχεια με V.
Το ενδοπλεγματικό άτομο (interstitial): Ορίζεται σαν η ύπαρξη ενός ατόμου σε
ενδιάμεση θέση που δεν προβλέπεται από την περιοδικότητα του κρυστάλλου και θα
δηλώνεται στη συνέχεια με I.
Το ενδοπλεγματικοειδές άτομο (interstitialcy): Ορίζεται σαν η είσοδος ενός ακόμα
ατόμου σε μια πλεγματική θέση. Πρακτικά δεν μπορεί να γίνει διάκριση ανάμεσα στα
ενδοπλεγματικά και τα ενδοπλεγματικοειδή άτομα, τα οποία στο εξής θα αναφέρονται ως
ενδοπλεγματικά.
Υπάρχουν δυο μηχανισμοί γένεσης σημειακών ατελειών σε έναν μη ιδανικό
κρύσταλλο (Βαρώτσος - Αλεξόπουλος 1994):
Ο μηχανισμός Frenkel αφορά τη δημιουργία τους στον όγκο, μακριά από την επιφάνεια.
Κατά το μηχανισμό αυτό τα πλεγματικά κενά και τα ενδοπλεγματικά άτομα παράγονται
κατά ζεύγη, δηλαδή κάθε άτομο που αφήνει πίσω του ένα πλεγματικό κενό καθίσταται
ενδοπλεγματικό άτομο. Ο μηχανισμός Schottky αφορά τη δημιουργία τους κοντά στην
επιφάνεια του κρυστάλλου. Στην περίπτωση αυτή ένα άτομο που εγκαταλείπει μια
πλεγματική θέση μπορεί να καταλάβει μια άλλη στην επιφάνεια του κρυστάλλου
αφήνοντας πίσω του ένα πλεγματικό κενό χωρίς ταυτόχρονη δημιουργία ενδοπλεγματικού
ατόμου και με ταυτόχρονη αύξηση του όγκου του κρυστάλλου κατά ένα ατομικό όγκο. Στην
περίπτωση αυτή οι σημειακές ατέλειες γεννώνται ανεξάρτητα και όχι κατά ζεύγη. Η
θερμοδυναμική προβλέπει ότι σε κάθε θερμοκρασία μεγαλύτερη του απολύτου μηδενός
κάθε κρύσταλλος θα περιέχει μια συγκέντρωση ισορροπίας σημειακών ατελειών, που θα
δίδεται από την σχέση (Hu 1994)

C *X  θ Χ C S

 H fX 
 S fX 


exp
 exp  k Τ  , X=I,V

 kΒ 
Β 

εξ 2.12

όπου C S είναι ο αριθμός των διαθέσιμων πλεγματικών θέσεων στον κρύσταλλο πυριτίου
(5x1022 cm-3), θ Χ το πλήθος των εσωτερικών βαθμών ελευθερίας μιας ατέλειας σε μια
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πλεγματική θέση (π.χ εκφυλισμός του spin), S fX και H fX

η εντροπία και η ενθαλπία

σχηματισμού κάθε είδους ατέλειας.

Σχήμα 2.6 Ενδογενείς σημειακές ατέλειες στο πυρίτιο. Διακρίνεται το πλεγματικό κενό Si V , Το
ενδοπλεγματικό άτομο Si I και το ενδοπλεγματικοειδές άτομο Si Intersticialcy .

Συγκεκριμένα η παραπάνω έκφραση (2.12) ισχύει στην περίπτωση της ανεξάρτητης
δημιουργίας των σημειακών ατελειών (μηχανισμός Schottky), ενώ για την περίπτωση του
μηχανισμού Frenkel θα έχομε (Hu 1994):
 S If  S fV 
 H f  H fV 
 exp  I

C *I  C *V =θ Χ C S exp
2k Β Τ 
 2k Β 


εξ. 2.13

Και στις δύο περιπτώσεις όμως το γινόμενο τους θα είναι το ίδιο.
Οι σχέσεις (2.12) και (2.13) δίδουν τις συγκεντρώσεις των αφόρτιστων ενδογενών
σημειακών

ατελειών σε ένα ημιαγωγό. Στην πραγματικότητα οι ενδογενείς σημειακές

ατέλειες βρίσκονται σε διάφορες καταστάσεις φορτίου (Fahey 1989) (ουδέτερες, απλά και
διπλά θετικά ή αρνητικά φορτισμένες) και αντιπροσωπεύονται από διάφορες ενεργειακές
στάθμες στο χάσμα του ημιαγωγού, όπως τα άτομα των προσμίξεων (δοτών και
αποδεκτών). Για την περίπτωση του γερμανίου οι στάθμες αυτές έχουν προσδιοριστεί με
σχετική ακρίβεια για την περίπτωση των πλεγματικών κενών, ενώ για την περίπτωση των
ενδοπλεγματικών
προσδιορισμό.

ατόμων

αντικειμενικές

δυσκολίες

Έτσι οι συγκεντρώσεις ισορροπίας

εμποδίζουν

τον

ακριβή

τους

των φορτισμένων ενδογενών

σημειακών ατελειών εξαρτώνται από την θέση της στάθμης Fermi του κρυστάλλου, που
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με την σειρά της επηρεάζεται από τη συγκέντρωση των προσμίξεων αντικατάστασης
(δοτών και αποδεκτών)
 E   EF 

C *Χ   C *X 0 exp  X


k
T
B


 E    E X   2E F 

C *Χ - -  C *X 0 exp  X


k
T
B


C *Χ 

 E F  E X
 C *X 0 exp 

kB T







 2E F  E X    E X 
C *Χ    C *X 0 exp 

kB T


Χ = Ι, V

εξ. 2.14






όπου με C*X0 συμβολίζονται οι συγκεντρώσεις των ουδέτερων σημειακών ατελειών.
Για μεγάλες συγκεντρώσεις προσμίξεων C A > n i (στην πράξη C A >1018 cm-3) γίνεται
αισθητή η επίδραση της στάθμης Fermi. Στην περίπτωση αυτή είναι εύκολο να δειχθεί ότι
οι συγκεντρώσεις των

φορτισμένων σημειακών ατελειών συνδέονται με αυτές του

ενδογενούς ημιαγωγού με τις σχέσεις :
C *Χ 
*
Χ

(C )

i
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,
ni

C *Χ  
(C

*
Χ
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i

(

n 2
)
ni

,
*
Χ
*
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Χ

C
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,
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*
Χ
*
i
Χ

C
(C

)

(

Χ = Ι, V

εξ. 2.15

p 2
)
ni

όπου ο δείκτης i υποδηλώνει ενδογενή (intrinsic) ημιαγωγό.

Σχήμα 2.7
Παράδειγμα απεικόνισης
των ενεργειακών σταθμών των διαφόρων τύπων
φορτισμένων πλεγματικών κενών σε πυρίτιο τύπου n .
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Οι εξισώσεις (2.14) και (2.15) ισχύουν στην περίπτωση όπου το επίπεδο νόθευσης του
ημιαγωγού είναι τέτοιο ώστε οι σημειακές ατέλειες να θεωρείται ότι βρίσκονται μακριά από
άτομα προσμίξεων και να θεωρούνται ασυσχέτιστες προς αυτά.
Το πλήθος των φορτισμένων ενδογενών σημειακών ατελειών όπως προκύπτει από τις
εξισώσεις (2.14) είναι πάντα μικρότερο από το n i ή την συγκέντρωση των προσμίξεων C Α
στον κρύσταλλο. Αυτό συνεπάγεται το ότι το πλήθος των ηλεκτρονίων και των οπών που
προσδένονται σε Ι ή V είναι πάντα αμελητέο συγκρινόμενο με το πλήθος τους στον
κρύσταλλο ακόμη και στην περίπτωση ισορροπίας. Έτσι αυτά δεν παίζουν κανένα ρόλο
στην διαμόρφωση της θέσης της στάθμης Fermi στον ημιαγωγό. Εάν αυτά είναι
συγκρίσιμα με το n ή το p τότε η φόρτισή τους θα μείωνε αισθητά τις συγκεντρώσεις
ελεύθερων ηλεκτρονίων και οπών και θα καθόριζε δραστικά τη θέση της στάθμης Fermi.
Κινητική των Ενδογενών Σημειακών Ατελειών
Οι σημειακές ατέλειες κινούνται τυχαία μέσα στον κρύσταλλο του ημιαγωγού
(migration). Η μετακίνησή τους μεταξύ δύο ενεργειακά ισοδύναμων θέσεων στον
κρύσταλλο (Σχήμα 2.8)

γίνεται με την υπερπήδηση ενός ενεργειακού φραγμού, που

εξαρτάται από το είδος της ατέλειας και τις δυνατές διαδρομές για την μετακίνησή της. Η
συχνότητα με την οποία η ατέλεια υπερπηδά τον φραγμό δυναμικού εξαρτάται από την
αλληλεπίδρασή του με τα γειτονικά άτομα του πλέγματος (Fahey 1989). Η κίνηση αυτή
των σημειακών ατελειών είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την διάχυση των προσμίξεων
σε ένα ημιαγωγό. Συνάγεται, επομένως, ότι οι σημαντικότερες παράμετροι των ενδογενών
σημειακών ατελειών είναι οι συγκεντρώσεις ισορροπίας τους και ο συντελεστής διάχυσής
τους

Δυναμική
έ

Hm
X

Απόσταση

Σχήμα 2.8 Ενεργειακή απεικόνιση μετανάστευσης (migration) σημειακής ατέλειας στον κρύσταλλο.
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2.2.2 Μηχανισμοί διάχυσης προσμίξεων σε ημιαγωγούς
Οι συνήθεις προσμίξεις που εισάγονται σε ένα ημιαγωγό της ομάδας IV κατά τα διάφορα
στάδια κατασκευής των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων είναι οι B, P, As και Sb. Είναι δε
γνωστό

ότι

η

διάχυση

των

ατόμων

στα

στερεά

πραγματοποιείται

μέσω

της

αλληλεπίδρασής τους με τις σημειακές ατέλειες του κρυστάλλου (Stolk 1997). Έτσι στον
ημιαγωγό τα άτομα των προσμίξεων είναι δυνατόν να διαχυθούν μέσα στον κρύσταλλο με
ένα από τους τρεις μηχανισμούς που εικονίζονται στο Σχήμα 2.9 ή με συνδυασμό τους. Ο
πρώτος (Σχήμα 2.9α) αφορά τη διάχυση μιας πρόσμιξης μέσω αλληλεπίδρασης με
πλεγματικά κενά, ο δεύτερος (Σχήμα 2.9β) τη διάχυση μέσω αλληλεπίδρασης με
ενδοπλεγματικά άτομα και ο τρίτος (Σχήμα 2.9γ) τη διάχυση μέσω ενδοπλεγματικοειδών
ατόμων. Πρακτικά δεν μπορεί να γίνει διαχωρισμός μεταξύ των δυο τελευταίων
μηχανισμών και στα επόμενα θα θεωρείται ότι ταυτίζονται.

(α)

(β)
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(γ)

Σχήμα 2.9 Μηχανισμοί διάχυσης των προσμίξεων στον ημιαγωγό. (α) Μέσω
πλεγματικών κενών, (β) μέσω ενδοπλεγματικών ατόμων και (γ) μέσω
ενδοπλεγματικοειδών ατόμων. Πρακτικά δεν μπορεί να γίνει διάκριση μεταξύ των (β)
και (γ).

Τα άτομα των προσμίξεων (Α) διαχέονται με ένα συνδυασμό ηλεκτροστατικής και
ελαστικής

αλληλεπίδρασης με τις σημειακές ατέλειες (Fahey 1989). Η διάχυσή τους

πραγματοποιείται με τον σχηματισμό ενδιάμεσων συμπλεγμάτων της μορφής ΑΧ (Χ=I,V),
όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.9, που ονομάζονται ατέλειες προσμίξεων (dopant defects)
βάσει των αντιδράσεων:
Α+ V  ΑV
Α+ I  Α I
Α+ I  Α i
Αφού κινηθούν με τους παραπάνω μηχανισμούς στον κρύσταλλο καταλαμβάνουν θέσεις
αντικατάστασης σε αυτόν βάσει των ανάστροφων αντιδράσεων:
ΑΧ Α+Χ
Α i  Α+ I
Σε κάθε χρονική στιγμή υπάρχει ένα ποσοστό των ατόμων της προσμίξεως Α που
βρίσκεται σε κατάσταση ΑΧ, αλληλεπιδρώντας δηλαδή με σημειακές ατέλειες. Το ποσοστό
αυτό εξαρτάται από την πιθανότητα να βρεθεί ένα άτομο πρόσμιξης στη γειτονιά μιας
σημειακής ατέλειας Χ και μόνο αυτό συμμετέχει στην διάχυση της πρόσμιξης. Ένας
υπολογισμός που λαμβάνει υπόψη μόνο φαινόμενα άμεσης γειτονίας, δίνει για τη
συγκέντρωση των ΑΧ την έκφραση (Fahey 1989) :
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b 
 E AX
CA C X


C AX =θ AX
exp
CS
 2k Β T 

εξ. 2.16

όπου C S είναι ο αριθμός των διαθέσιμων πλεγματικών θέσεων στον κρύσταλλο, C A η
συγκέντρωση των ατόμων της πρόσμιξης, C X η συγκέντρωση των ασυσχέτιστων με
άτομα της πρόσμιξης σημειακών ατελειών, θ AX το πλήθος των τρόπων που μπορεί να
b
η ενέργεια σχηματισμού του συμπλέγματος.
σχηματιστεί το σύμπλεγμα ΑΧ και E AX

Δεδομένου ότι τα άτομα των προσμίξεων είναι και αυτά σημειακές ατέλειες θα ισχύει για
χαμηλά επίπεδα νόθευσης (doping) του κρυστάλλου ότι C A  C S , σε συμφωνία με την
ένδειξη ότι η συγκέντρωση των σημειακών ατελειών σε ένα κρύσταλλο δεν μπορεί να είναι
μεγαλύτερη από το πλήθος των πλεγματικών θέσεων ( C A / C S 10-3 για Τ8000C) (dilute
concentration approximation).

2.3 Διάχυση σε συνθήκες θερμοδυναμικής ισορροπίας
2.3.1 Ενδογενείς συνθήκες
Με τον όρο ενδογενείς συνθήκες διάχυσης εννοούμε αυτές κατά τις οποίες η
συγκέντρωση της διαχεόμενης πρόσμιξης CA είναι μικρότερη από αυτή των ενδογενών
φορέων αγωγιμότητος n i του ημιαγωγού σε δεδομένη θερμοκρασία ( CA < n i ).Το κύριο
πειραματικό δεδομένο σε αυτή την περίπτωση είναι το ότι ο συντελεστής διάχυσης της
πρόσμιξης δεν εξαρτάται από την συγκέντρωσή της. Παράλληλα δεν απαιτείται η γνώση
των καταστάσεων φόρτισης των σημειακών ατελειών που συμμετέχουν στην διάχυσή της.
Θεωρούμε έτσι μία πρόσμιξη Α, η οποία διαχέεται μέσω τόσο πλεγματικών κενών
όσο και ενδοπλεγματικών ατόμων χάριν της γενικότητος σε ενδογενείς συνθήκες. Η ροή
της πρόσμιξης θα δίδεται από την σχέση :


 C 
 C  
FA   d AV  AV   d AI  AI  
 x  
 x 


εξ. 2.17
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όπου C AV

και

C AI οι συγκεντρώσεις των συμπλεγμάτων ΑV και ΑΙ αντίστοιχα. Κατά

την διάχυση τα συμπλέγματα αυτά σχηματίζονται και διαλύονται μέσω αντιδράσεων της
μορφής
ΑΧ Α+Χ,

Χ=V, I

για τις οποίες σε συνθήκες τοπικής ισορροπίας σε κάθε σημείο της κατανομής της
πρόσμιξης θα ισχύει ότι :

CACX
 K(T)
C AX
όπου η σταθερά της αντίδρασης εξαρτάται μόνο από την θερμοκρασία. Παραγωγίζοντας
έχουμε ότι :
*

C AX 1 C A
C A  C AX  C A
1 C X
C


CX 
C X  AX C X

x
x  C A  x
K x
K x
CA CX

Επομένως η ροή της πρόσμιξης θα δίνεται από τη σχέση:
*
*

 C AV 
 CAI   CA
FA    d AV 
  d AI  x   x


 
 x 


ή
C A
 2CA
 D A
t
x 2

εξ. 2.18

όπου ο συντελεστής διάχυσης μιας πρόσμιξης σε συνθήκες ισορροπίας (όπου δεν έχομε
έγχυση σημειακών ατελειών) και σε ενδογενείς συνθήκες διάχυσης (όπου δεν έχομε
εξάρτηση από την στάθμη Fermi) θα είναι :

D *A  D *AV  D *AI

εξ. 2.19
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με τα D *AV, D *AI

να αντικατοπτρίζουν τις συνεισφορές στο συντελεστή διάχυσης των

πλεγματικών κενών και των ενδοπλεγματικών ατόμων (και οι αστερίσκοι δηλώνουν
κατάσταση ισορροπίας) και πιο αναλυτικά εκφράζονται σαν :

D *AX 

C 
d AX  AX 
 CA 

*

Χ=Ι,V

εξ. 2.20

όπου d AX οι συντελεστές διάχυσης των συμπλεγμάτων ΑΧ.

2.3.2 Εξωγενείς συνθήκες
Με τον όρο εξωγενείς συνθήκες διάχυσης εννοούμε αυτές που διαμορφώνονται όταν
η συγκέντρωση της διαχεόμενης πρόσμιξης υπερβαίνει αυτήν των ενδογενών φορέων
αγωγιμότητας n i του ημιαγωγού σε δεδομένη θερμοκρασία ( CA > n i ). Στην περίπτωση
αυτή όπως έχει αναφερθεί και στο προηγούμενο κεφάλαιο η χωρική μεταβολή της στάθμης
Fermi προκαλεί επαύξηση του συντελεστή διάχυσης της πρόσμιξης τόσο μέσω της
ανάπτυξης ενός εσωτερικού ηλεκτρικού πεδίου όσο και της εξάρτησης του συντελεστή
διάχυσης της πρόσμιξης από την συγκέντρωσή της γεγονός που έχει σαν αιτία την
αλληλεπίδραση της πρόσμιξης με τις φορτισμένες σημειακές ατέλειες του Γερμανίου. Θα
δείξουμε ότι η διαπραγμάτευση της διάχυσης σε μικροσκοπικό επίπεδο μέσω της
αλληλεπίδρασης των ατόμων της πρόσμιξης με τις σημειακές ατέλειες του Γερμανίου
οδηγεί αβίαστα σε μία έκφραση που εσωκλείει την επίδραση των παραπάνω φαινομένων
στην έκφραση του συντελεστή διάχυσης.
Συγκεκριμένα θα δείξουμε ότι για μία πρόσμιξη τύπου n που είναι πλήρως ιονισμένη
(C A C A +) και διαχέεται σε εξωγενείς συνθήκες θα έχουμε ότι :
C A
  *eff C A 

 DA

t
x 
x 

D

*eff
A

2

n i
 n  
i
i
 h D A + X0 +D A + X-   +D A+ X--   
 ni 
 n i  


εξ. 2.21
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-

1

2
 2
C  CA+ 
με h=1+

 +1
2n i  2n i 


+
A

όπου D*eff
ο φαινόμενος συντελεστής διάχυσης της πρόσμιξης σε εξωγενείς συνθήκες
A
θερμοδυναμικής ισορροπίας που εμπεριέχει τα παραπάνω φαινόμενα και DiA+ X οι
συντελεστές διάχυσης των συμπλεγμάτων Α+Χ σε ενδογενείς συνθήκες θερμοδυναμικής
ισορροπίας.
Μαθηματικός Φορμαλισμός
Το ζητούμενο στην περίπτωση αυτή είναι πάλι ο προσδιορισμός της ροής FA . Θεωρούμε
δε ότι στην περίπτωση αυτή οι συγκεντρώσεις των συμπλεγμάτων Α+Χ+ και Α+Χ++ είναι
αμελητέες και στην διάχυση της πρόσμιξης συμμετέχουν μόνο τα συμπλέγματα Α+Χ0, Α+Χκαι Α+Χ--. Η χωρική μεταβολή της στάθμης Fermi δημιουργεί ένα εσωτερικό πεδίο που
δίδεται από την έκφραση :



i
  E F -E F

E
x  q


  =  κ


Τ    n 
 ln   
q x   n i  
Β

εξ. 2.22

και κατά συνέπεια η ροή κάθε συμπλέγματος ΑΧ θα δίδεται από την σχέση :

   n 
 C 
 C 
FAX  d AX  AX   ZAX μ ΑΧ C AX E  d AX  AX   ZAX d ΑΧ C AX
ln   
x   n i  
 x 
 x 

όπου ZAX το φορτίο του συμπλέγματος ΑΧ και μ ΑΧ =

εξ. 2.23

q
d AX , βάσει της γνωστής σχέση
κ ΒΤ

του Einstein.
Θεωρώντας την πρόσμιξη πλήρως ιονισμένη (C A C A +) με βάσει την συνθήκη ηλεκτρικής
ουδετερότητος του υποστρώματος θα έχομε ότι :
-

1

 C +  2  2
C + p = n
n
C
=
  A  +1

2
2n i  2n i 
p n = ni  ni


+
A

+
A
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αντικαθιστώντας την παραπάνω σχέση στην (2.18) έχομε ότι :


C
 C 
FAX  d AX  AX   ZAX  d ΑΧ AX
C A
 x 


C

 2n i
+
A

-

1
2

 C 
 C+
A
+1



2n
x
 i 

+
A

2

εξ.2.24

Θεωρώντας ισορροπία σε κάθε σημείο της κατανομής της πρόσμιξης που απορρέει από
την αντίδραση
ΑΧ Α+Χ,

Χ=V, I

θα έχομε ότι
C+A CX
CAX CAX CA+ CAX CX
 K(T) 
 +

CAX
CA x
CX x
x

εξ. 2.25

Εξετάζομε τώρα αναλυτικά την ροή κάθε συμπλέγματος που συμμετέχει στην διάχυση της
πρόσμιξης.

Ροή του Α+Χ0 : Στην περίπτωση αυτού του συμπλέγματος θα έχομε ότι ZA+ X0 = + 1 καθώς
επίσης και ότι η συγκέντρωση C X0 είναι ανεξάρτητη της θέσης (δεδομένου ότι η
συγκέντρωση C A + X0 είναι ανεξάρτητη αυτής των φορέων). Κατά συνέπεια παίρνομε ότι :

CA + X0
x

CA + X0 C A+
 +
CA x

και επομένως :

FA + X0


 C+A
  1 
 2n i



 C 
 
CA + X0

 +1   d Α+ Χ0
2n
C+A
  
 i 

+
A

2



1
2

 CA+
CA+
i
 hD A+ X0

x
 x
εξ. 2.26

Ροή του Α+Χ- : Στην περίπτωση αυτού του συμπλέγματος θα έχομε ότι Z A + X- = 0 και
επομένως :
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FA+ X-  d Α + Χ-

C A+ X 
x

εξ 2.27

Όμως

CA+ Xx



Από τις σχέσεις 2.15 προκύπτει ότι

CA+ Xx

CA+ X- CA+ CA+ X- CX
C+A x
CX- x
C A + XC

i
A + X-

=

εξ 2.28

n
και επομένως η παραπάνω σχέση γίνεται
ni

i   n 

n  1 CA+  i
n
1
CX- 
  CiA + X-  +
  CA + X- 

 
n i  CA x 
ni  C i n
x  n i 

 X-  n
i


n  1 C+A  i
n   n
  CiA + X-  +
  CA + X-   ln 
n i  CA x 
n i  x  n i 


εξ. 2.29

Όμως :
2

  n  1  C+A 


ln
+1





x  n i  2n i  2n i 





1
2

CA+
x

και συνδυάζοντας τις σχέσεις 2.27,2.29 έχομε τελικά ότι :


FA + X-  d Α + Χ-  CiA+ X


n  1  C +A
1 

n i  CA+  2n i


1
 
 C +  2  2  C+
 n  C+
 A  +1  A  -hDiA + X-   A
2n
x
 n i  x
 i 
 


εξ. 2.30

Ροή του Α+Χ= : Στην περίπτωση αυτού του συμπλέγματος θα έχομε ότι ZA+ X = = -1
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FA + X =

C + =
 C + =  
 d A + X =  A X  +  d A + X = A X
CA
 x  

-
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2
2
+
 C  C A+ 
 CA


 +1
 2n i  2n i 
 x
+
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εξ. 2.31

Όμως

CA+ X=
x



Από τις σχέσεις 2.15 προκύπτει ότι

CA+ X= CA+ CA+ X= CX=

C+A x
CX- x
CA+ X=
CiA+ X=

n
= 
 ni 

2

και επομένως η παραπάνω σχέση

γίνεται

CA+ X=
x

2

2

Ci + =  n  CA+
n  n
 A +X  
 2CiA+ X=  
ln  
C A  n i  x
 n i  x  n i 
εξ. 2.32

Όμως :
2

  n  1  C+A 


ln
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x  n i  2n i  2n i 





1
2

CA+
x
εξ. 2.33

και συνδυάζοντας τις σχέσεις 2.31,2.33 έχομε τελικά ότι :
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Η συνολική ροή της πρόσμιξης θα είναι τότε :

FA =FA+ X0 +FA+ X- +FA+ X=

2
 n  i  n   C+A
 i
i
 -h D A+ X0 +D A+ X-   +D A+ X-   
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 n i   x


εξ. 2.34

Κατά συνέπεια θα έχομε :

2
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t
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2n i  2n i 


+
A

που είναι η προς απόδειξη σχέση.
Μία ισοδύναμη έκφραση προκύπτει από την προηγούμενη εάν αντικαταστήσομε το h με
την έκφρασή του. Συγκεκριμένα θα έχομε ότι :
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Η έκφραση αυτή είναι αυτή που απαντάται στους σύγχρονους προσομοιωτές τεχνολογίας.
Σε αυτήν θα μπορούσαμε να έχομε καταλήξει από την αρχή αν δεν χρησιμοποιούσαμε την
συνθήκη ηλεκτρικής ουδετερότητας στο υπόστρωμα.

2.4 Προσομοιωτές τεχνολογίας
Η κοινή φυσική βάση της ομάδας Εμπρόσθιας Όψης (Front End) περιλαμβάνει στάδια
μεγάλης κρισιμότητας που τα κύρια χαρακτηριστικά τους είναι τα εξής
(α) Οι τεχνικές αυτές (εμφύτευση, διάχυση, οξείδωση) έρχονται σε άμεση επαφή με το
υπόστρωμα του ημιαγωγού διαμορφώνοντας τις ιδιότητές του, και
(β) Κάθε μία επηρεάζει το αποτέλεσμα της προηγούμενης. Αυτό γίνεται κυρίως μέσω του
μηχανισμού της διάχυσης των προσμίξεων στον ημιαγωγό που αποτελεί και την κοινή
φυσική βάση αλληλεπίδρασης αυτών των διεργασιών.
Τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των διατάξεων καθορίζονται κυρίως από την κατανομή
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των προσμίξεων που εισάγονται κατά τα στάδια που προαναφέρθηκαν στις περιοχές του
καναλιού, της πηγής και της καταβόθρας. Όμως διαδικασίες όπως η οξείδωση και η
εμφύτευση επηρεάζουν δραματικά την κατανομή των προσμίξεων που έχουν εισαχθεί στις
υποκείμενες ή παρακείμενες περιοχές. Η πρόβλεψη των κατανομών αυτών με την βοήθεια
Προσομοιωτών Τεχνολογίας για τις διάφορες συνθήκες κατασκευής των διατάξεων είναι
τεράστιας σημασίας και εξαρτώνται από την σωστή επιλογή των παραμέτρων της
προσομοίωσης.
Oι διεθνώς καταξιωμένοι Προσομοιωτές Τεχνολογίας όπως οι SILVACO ATHENA
(με τo πακέτo SSUPREM), SYNOPSIS (με τα πακέτα TSUPREM-4 και TAURUS
PROCESS και Sentaurus) και ΙSE TCAD (με τα πακέτα FLOOPS και DIOS) δίνουν την
βαρύτητα στις διαδικασίες εμπρόσθιας όψεως τις οποίες αντιμετωπίζουν στη βάση των
μοντέλων που περιγράφουν την πραγματοποίησή τους (οξείδωση, εμφύτευση, διάχυση)
όσο και στην βάση της επίπτωσης που έχουν στα τεχνολογικά στάδια που προηγήθηκαν
(μεταβατικά φαινόμενα ανώμαλης διάχυσης προσμίξεων μετά από οξείδωση και
εμφύτευση).

2.4.1 Προσομοίωση ιοντικής εμφύτευσης με την τεχνική Monte Carlo
Στην περίπτωση της προσομοίωσης της ιοντικής εμφύτευσης υπάρχουν δυο μέθοδοι οι
οποίες χρησιμοποιούνται : (a) η αναλυτική μέθοδος και (b) η τεχνική Carlo. Η βασική
ιδέα της αναλυτικής μεθόδου είναι ότι η κατανομή της εμφύτευσης μπορεί να προσεγγιστεί
με μια στατιστική συνάρτηση κατανομής. Η συνάρτηση αυτή εξαρτάται από μια σειρά
παραμέτρους που είναι οι βασικές παράμετροι της ιοντικής εμφύτευσης όπως για
παράδειγμα το εύρος της κατανομής (projected range) Rp. Οι χαρακτηριστικές παράμετροι
μπορούν να εξαχθούν από υπολογισμούς Monte Carlo η από μετρούμενα χημικά προφίλ
με τη μέθοδο της φασματοσκοπίας δευτερογενούς ιόντος.
Λόγω της απλότητας της αναλυτικής μεθόδου, τα εργαλεία της δεν μπορούν να
προβλέψουν με μεγάλη ακρίβεια κατανομές σε πολύπλοκους στόχους όπως οι πολύεπίπεδοι στόχοι. Στην περίπτωση σύνθετων στόχων όπως το Πυρίτιο-Γερμάνιο η
πρόβλεψη των κατανομών με την αναλυτική μέθοδο δεν είναι τόσο αποτελεσματική μιας
και εξαρτάται από την αναλογία των δύο υλικών. Στον αντίποδα η εμφύτευση με την
μέθοδο Monte Carlo χρησιμοποιεί μια ατομιστική προσέγγιση προσομοιώνοντας το
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φαινόμενο σήραγγας καθώς επίσης και τη συσσώρευση (accumulation) των σημειακών
ατελειών κατά την διάρκεια της ιοντικής εμφύτευσης σε κρυσταλλικούς στόχους.
Ένα ιόν το οποίο διεισδύει σε ένα στόχο χάνει ενέργεια σταθερά. Περνάει πολλά ατομικά
επίπεδα πριν από τη σύγκρουση του με ένα άτομο στόχο το οποίο είναι αρκετά δύσκολο
να το αντικαταστήσει, δημιουργώντας ένα ενδοπλεγματικό άτομο η ένα ατομικό κενό. Η
ενέργεια που χρειάζεται για την απώθηση του ατόμου στόχου μακριά από το πλέγμα έτσι
ώστε να μην επιστρέψει στην άδεια θέση που δημιουργήθηκε ονομάζετε ενέργεια
αντικατάστασης Ed η οποία για το Γερμάνιο είναι 31 eV.
Αν υποθέσουμε ότι ένα προσπίπτων ιόν με ατομικό αριθμό Z1 και ενέργεια Ε συγκρούεται
με ένα άτομο στόχο το οποίο έχει ατομικό αριθμό Z2. Μετά την σύγκρουση το
προσπίπτων άτομο θα έχει ενέργεια E1 και το άτομο στόχος Ε2. Για να πραγματοποιηθεί
αντικατάσταση πρέπει E2>Ed έτσι το άτομο με τον ατομικό αριθμό Z2 θα έχει αρκετή
ενέργεια για αν αφήσει τη θέση του. Το πλεγματικό κενό δημιουργείται στην περίπτωση
που ισχύει ταυτόχρονα E1>Ed και Ε2>Εd. Στην περίπτωση που ισχύει ότι E2<Ed τότε το
άτομο με τον ατομικό αριθμό Z2 δεν έχει αρκετή ενέργεια για να φύγει από τη θέση του
έτσι ταλαντούται γύρω σε αυτή, απελευθερώνοντας την ενέργεια E2 σε φωνόνια. Στην
περίπτωση που ισχύει E1<Ed , Ε2>Εd και Z1=Z2 τότε το εισερχόμενο άτομο διαμένει στη
θέση και η σύγκρουση ονομάζετε σύγκρουση αντικατάστασης με την ενέργεια E1 να
απελευθερώνεται σε φωνόνια. Στην περίπτωση που ισχύει E1<Ed , Ε2>Εd ενώ Z1≠Z2
τότε το άτομο με ατομικό αριθμό Z1 καθίσταται ενδοπλεγματικό.

Σχήμα 2.21 Σχηματική αναπαράσταση των πιθανών συμβάντων κατά την είσοδο ενός ιόντος.
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Οι Ziegler et al.(1985) απέδειξαν ότι ο υπολογισμοί με τον αλγόριθμο Monte Carlo της
πορείας των ιόντων είναι ένας πολύ καλός τρόπος για την ακριβή προσομοίωση της
κατανομής του τελικού ιόντος στο κρυσταλλικό πυρίτιο. Τα προγράμματα τα οποία
χρησιμοποιούν τον αλγόριθμο Monte Carlo υπολογίζουν ένα μεγάλο αριθμό από πορείες
σωματιδίων σε ένα στόχο. Το κάθε σωματίδιο ξεκινά από μια τυχαία θέση εκκίνησης σε
ένα παράθυρο εμφύτευσης και μία συγκεκριμένη ενέργεια εμφύτευσης Eo. Η κινητική
ενέργεια του σωματιδίου μειώνεται σαν αποτέλεσμα της πυρηνικής και ηλεκτρονικής
απώλειας ενέργειας και σταματάει όταν η ενέργεια πέσει κάτω από μία ελάχιστη τιμή Emin
η εάν το σωματίδιο ξεφύγει από το πεδίο της προσομοίωσης. Ο ρυθμός που χάνει
ενέργεια το σωματίδιο εξαρτάται από την πυκνότητα του ατόμου του στόχου καθώς επίσης
και στις πυρηνικές και ηλεκτρονιακές δυνάμεις παρεμπόδισης (stopping powers) Sn(E) και
Se(E)(σε eVcm2),

Σχήμα 2.22 Σύγκριση της εμφύτευσης με τον αλγόριθμο Monte Carlo 10 σωματιδίων Βορίου σε
Πυρίτιο και Γερμάνιο με ενέργεια εμφύτευσης 10 ΚeV και γωνία 7ο

2.4.2 Προσομοίωση θερμικών διεργασιών και διάχυσης προσμίξεων
Προκειμένου να προβλέψουμε την τελική κατανομή της πρόσμιξης μέσα σε ένα ημιαγωγό
πρέπει να επιλύσουμε τις εξισώσεις τόσο για την πρόσμιξη όσο και για τις σημειακές
ατέλειες, μέσω των οποίων γίνεται η διάχυση της πρόσμιξης. Στη γενική περίπτωση η
επίλυση αυτών των εξισώσεων είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί αναλυτικά. Για το
σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί ειδικά προγράμματα που επιλύουν αριθμητικά τις εξισώσεις
αυτές. Τα προγράμματα αυτά ονομάζονται προσομοιωτές τεχνολογίας. Στα πλαίσια της
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παρούσας διδακτορικής διατριβής χρησιμοποιήθηκε το εξειδικευμένο πρόγραμμα
Sentaurus Process. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρησιμοποιεί διάφορα μοντέλα για τον
υπολογισμό της διάχυσης των προσμίξεων, ενώ ταυτόχρονα μας δίνει την δυνατότητα να
εισάγουμε δικά μας μοντέλα σύμφωνα με τα πειραματικά δεδομένα
Η γενική έκφραση για ένα σωματίδιο μιας ροής σωματιδίων A τα οποία είναι φορτισμένα
με κατάσταση φορτίου c δίδετε από την έκφραση

Όπου Ac είναι η συγκέντρωση d A c είναι η διαχυτότητα, n η συγκέντρωση των ηλεκτρονίων
και n i η συγκέντρωση των ενδογενών φορέων.
Η εξισωση συνέχειας για τα σωματίδια Α κατάστασης φορτίου c δίδετε από τη σχέση

όπου ο όρος της επανασύνδεσης (recombination) οφείλεται σε δύο μηχανισμούς : (a) o
όρος RAtrans
είναι η πιθανή συνεισφορά η οποία οφείλετε στο μοντέλο μεταφοράς, ενώ (b) ο
c
όρος RAclus
,μπορεί να περιέχει όρους από άλλες συνεισφορές όπως αλληλεπιδράσεις λόγω
c
συμπλεγμάτων αλλά και οποιασδήποτε άλλης αλληλεπίδρασης.
Είναι αναμενόμενο ότι οι αλληλεπιδράσεις φορτίου βρίσκονται σε ισορροπία, οπότε η
αναλογία σε διάφορες καταστάσεις φορτίου δίδετε από τη στάθμη Fermi.

όπου r είναι η κατάσταση φορτίου αναφοράς στην οποία επιλέγετε φορτίο 0 για τα
ενδοπλεγματικά άτομα καθώς επίσης και για τα πλεγματικά κενά. Η παράμετρος k A C
επιλέγετε εξαρχής σε μία έκφραση η όποια περιγράφετε από το νόμο του Arrhenius.
Τα μοντέλα τα οποία χρησιμοποιεί ο συγκεκριμένος προσομοιωτής τεχνολογίας είναι τα
παρακάτω.
Το μοντέλο ChargeReact το οποίο είναι το πιο γενικό μοντέλο του προσομοιωτή.
Χρησιμοποιεί ένα ακίνητο υποκατάστατο της πρόσμιξης και πάνω από δυο κινούμενα
ζευγάρια πρόσμιξη-σημειακή ατέλεια. Στο μοντέλο αυτό συμπεριλαμβάνονται επίσης και οι
φορτισμένες σημειακές ατέλειες.
Στο μοντέλο θεωρούνται οι εξής αλληλεπιδράσεις.
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Ενώ οι διαφορικές εξισώσεις οι οποίες επιλύονται είναι:

όπου C A είναι η συγκέντρωση των προσμίξεων αντικατάστασης, Cx είναι η συγκέντρωση
των ‘ελεύθερων’ ατελειών του τύπου x (είτε ενδοπλεγματικά άτομα είτε πλεγματικά κενά).
Αναμένετε

ότι η αλληλεπίδραση της πρόσμιξης με την σημειακή ατέλεια βρίσκετε σε

ισορροπία, και ως αναμενόμενο πρέπει να καθοριστούν μια ομάδα από σταθερές.

όπου Χ είναι είτε το ενδοπλεγματικό άτομο είτε το πλεγματικό κενό ενώ z είναι η
κατάσταση φορτίου ενώ το k AX c είναι ο συντελεστής αλληλεπίδρασης για το AX και δίδετε
από την έκφραση
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Το μοντέλο React είναι παρόμοιο με το ChargedReact εκτός από το ότι στην περίπτωση
του μοντέλου οι λόγοι αλληλεπίδρασης δεν έχουν εξάρτηση από την κατάσταση φορτίου,
οπότε η συγκέντρωση των ηλεκτρονίων υπολογίζετε απευθείας από την καθαρή
συγκέντρωση της πρόσμιξης που εισάγετε.
Οι σχέσεις αλληλεπίδρασης είναι οι εξής

όπου Α είναι η πρόσμιξη I το ενδοπλεγματικό άτομο και V το πλεγματικό κενό.
Στο μοντέλο αυτό επιλύονται οι εξής διαφορικές εξισώσεις

Όπου C A είναι η συγκέντρωση των υποκατάστατων της πρόσμιξης και Cx είναι η
συγκέντρωση των ‘ελευθέρων’ ατελειών για το X(interstitials η vacancies).
Το μοντέλο ChargedPair, όπου η αλληλεπίδραση των ζευγών πρόσμιξη-ατέλεια είναι
τοπική ισορροπία με τη συγκέντρωση της πρόσμιξης και την συγκέντρωση της ατέλειας. Ο
μηχανισμός που περιγράφει το συγκεκριμένο μοντέλο δίδετε από τις σχέσεις.

και υποτίθεται ότι είναι σε ισορροπία. Σε αυτές τις δύο εξισώσεις με A συμβολίζετε η
πρόσμιξη Ι ενδοπλεγματικό άτομο ,V το πλεγματικό κενό και c η κατάσταση φορτίου.
Οι διαφορικές εξισώσεις που λύνονται στην περίπτωση αυτή είναι οι εξής:
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Όπου C X total = C X +C AX είναι η συνολική συγκέντρωση των ενδοπλεγματικών ατόμων. Η
ροή για την πρόσμιξη δίδετε από την σχέση

Όπου D AX c είναι η ενεργός διαχυτότητα του ζεύγους πρόσμιξη – σημειακή ατέλεια στην
κατάσταση φορτίου c, z είναι η κατάσταση φορτίου για την πρόσμιξη A C A + είναι το ενεργό
κομμάτι της συγκέντρωσης C A , C X 0 είναι η συγκέντρωση των ουδέτερων σημειακών
ατελειών Χ και C A *+
Είναι η συγκέντρωση ισορροπίας της ίδιας ατέλειας που δίδετε από την εξίσωση

Η ενεργός διαχυτότητα συνδέετε με την διαχυτότητα του ζεύγους πρόσμιξη-σημειακή
ατέλεια με την σχέση

.
Το μοντέλο Pair είναι όμοιο με το ChargedPair και όπως και σε αυτό οι διαφορικές
εξισώσεις που λύνονται είναι οι

Όπου C X total = C X +C AX είναι η συνολική συγκέντρωση των ενδοπλεγματικών ατόμων
συμπεριλαμβανομένων και των ζευγών πρόσμιξη-ατέλεια αλλά εξαιρουμένων των
συμπλεγμάτων(clusters). Έτσι η συνολική ροή της πρόσμιξης δίδεται ως άθροισμα των
ροών ΑΙ και AV.
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Το μοντέλο ChargedFermi είναι όμοιο με το μοντέλο ChargedPair εξαιρούμενων των
φορτισμένων σημειακών ατελειών οι οποίες υποθέτονται ότι βρίσκονται σε ισορροπία. Δεν
λύνετε καμία εξίσωση για τις σημειακές ατέλειες. Έτσι οι μοναδικές διαφορικές εξισώσεις
που λύνονται είναι οι

Η ροή της πρόσμιξης δίδετε από την σχέση

Όπου D AX c είναι η ενεργός διαχυτότητα.
Το μοντέλο Constant είναι το πιο απλό μοντέλο διάχυσης και δε λαμβάνει υπόψη τα
ηλεκτρικά πεδία κατά την διάχυση της πρόσμιξης και τις σημειακές. Έτσι η διάχυση της
πρόσμιξης δίδετε από την σχέση

Όπου το D star είναι η ενδογενής διαχυτότητα για την πρόσμιξη Α και C A + είναι το ενεργό
κομμάτι της συγκέντρωσης C A . Η διαχυτότητα ακολουθεί το νόμο του Arrhenius
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2.5 Διάχυση προσμίξεων στο Γερμάνιο
2.5.1 Προσμίξεις n- τύπου
Για την μελέτη των προσμίξεων τύπου-n το ερευνητικό ενδιαφέρον έχει προσανατολιστεί στις
συνήθεις από πυρίτιο προσμίξεις όπως ο Φώσφορος και το Αρσενικό.
Φώσφορος
Στην περίπτωση του Φωσφόρου έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες σε υψηλές καθώς και σε χαμηλές
δόσεις εμφύτευσης και ενέργειες, με διαφόρους τρόπους και χρόνους ανόπτησης καθώς επίσης
και με διαφορετικά προστατευτικά στρώματα για την επιφάνεια του Γερμανίου (capping layer).
Oι Canneaux et al (2008) πραγματοποίησαν εμφύτευση σε υπόστρωμα Γερμανίου 100 τύπου-p με
Φώσφορο σε δόση 5 x 10

14

cm-2 με ενέργεια 150 KeV. Πραγματοποιήθηκε θερμική ανόπτηση

στους 523 C για 1h και 4h σε δείγματα τα οποία είναι δίχως capping – layer αλλά και σε δείγματα
τα οποία έχουν capping – layer Si 3 N 4 30nm. Για την πραγματοποίηση των προσομοιώσεων που
έγιναν υποτέθηκε ότι η διαχυτότητα του Φωσφόρου περιγράφετε από την σχέση D=Do+D-(n/ni)2 .
Για την προσομοίωση αυτή χρησιμοποιήθηκαν δυο μοντέλα. Στο πρώτο υποτέθηκε ότι η
διαχυτότητα είναι σταθερή άρα D- =0 και ότι έχει την τιμή 1.2 x 10-15 cm2 s-1 η οποία έχει καλή
ταύτιση με το προφίλ της διάχυσης στην 1h της θερμικής ανόπτησης, στην περίπτωση των 4 h
ανόπτησης υποθέτουμε η διαχυτότητα περιγράφετε από τη σχέση D=1.2x10-18(n/ni)2 έχοντας
υποθέσει ότι D0=0.
Σε παρόμοια αποτελέσματα κατέληξαν και οι Carroll et al (2008) οι οποίοι μελέτησαν την διάχυση
του φωσφόρου μετά από εμφύτευση σε υπόστρωμα Γερμανίου σε υψηλότερη δόση (4x1015cm-2)
και ενέργεια (160KeV). Έπειτα από θερμική ανόπτηση σε υψηλές θερμοκρασίες μέχρι και 140
βαθμούς κάτω από το σημείο τήξης του Γερμανίου και για μεγάλους χρόνους (από 3 h μέχρι 10 h),
ο Φώσφορος έδειξε έντονη διάχυση κιβωτοειδούς τύπου. Στις μαθηματικές προσομοιώσεις που
πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιήθηκε η σχέση για τις εξωγενείς συνθήκες διάχυσης. D~D- -x(n/n i 2)
και οι συντελεστές D- και D 0 θέτονται στο 0.
Άλλες

ερευνητικές

ομάδες

μελέτησαν

την

διάχυση

και

ενεργοποίηση

του

Φωσφόρου

ακολουθώντας εναλλακτικούς τρόπους οδήγησης της πρόσμιξης όπως η ταχεία θερμική ανόπτηση
και η ανόπτηση με laser. O Koffel et al (2008) εμφύτευσαν Φωσφόρο σε δόσεις 1x1014cm-2 μέχρι
1x1015cm-2 και ενέργειες από 15 μέχρι 40 KeV, ενώ πραγματοποιήθηκε ταχεία θερμική ανόπτηση
από 10s σε 60s μετά την αφαίρεση του προστατευτικού στρώματος SiO 2 . Ο Φώσφορος έδειξε να
ακολουθεί την ίδια κιβωτοειδή κατανομή. Για την μαθηματική προσομοίωση στην περίπτωση αυτή
χρησιμοποιήθηκε ένα μικροσκοπικό μοντέλο το οποίο λαμβάνει

υπόψη του ότι ο φώσφορος

διαχέετε κατά ζεύγη τόσο με vacancies όσο και με interstitials. Η σύγκριση με προσομοιωτές
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τεχνολογίας έδειξαν να ακολουθούν καλά την κατανομή μέχρι ενός σημείου, μη εκτιμώντας σωστά
την ουρά της κατανομής.
Ταχεία θερμική ανόπτηση πραγματοποίησαν και οι Satta et al (2006) οι οποίοι εμφύτευσαν
Φώσφορο σε δόσεις από ~1014 μέχρι 1016 για μεγάλη ενέργεια εμφύτευσης (150KeV), ο χρόνος
της ανόπτησης ήταν 1s και 10 s. Τα δείγματα κατά την γρήγορη θερμική ανόπτηση ήταν ακάλυπτα
με αποτέλεσμα να χαθεί το 40% της δόσης στην περίπτωση των 500 oC ενώ στην περίπτωση των
600 oC χάθηκε το 60% της δόσης
Συνεχίζοντας την μελέτη της διάχυσης του Φωσφόρου βάσιμο ρόλο παίζει το προστατευτικό
στρώμα το οποίο τοποθετείτε κάθε φορά. Τα capping layer τα οποία αναφέρονται στην
βιβλιογραφία

και

συνήθως

χρησιμοποιούνται

είναι

το

Si 3 N 4

και

το

SiO 2 ,

τα

οποία

χρησιμοποιούνται είτε σε συνδυασμό είτε μεμονωμένα. Οι Canneaux et al (2008) παρατήρησαν
ότι υπήρξε απώλεια δόσης η οποία αποδίδετε σε έξω-διάχυση κατά την διάρκεια των 4h
ανόπτησης. Στα δείγματα τα οποία είναι ακάλυπτα η οποία ήταν της τάξεως του 28% ενώ στα
δείγματα τα οποία είναι καλυμμένα με Si 3 N 4 ήταν της τάξεως του 20%. Οι Tsouroutas et al (2008)
μελέτησαν επίσης την διάχυση του Φωσφόρου καθως επίσης και την απώλεια δόσης του,
εμφυτεύοντας Φώσφορο με δόση 1x1015 cm-2 σε υπόστρωμα Γερμανίου κρυσταλλογραφικής
διεύθυνσης <100>. Στα δείγματα πραγματοποιήθηκε ανόπτηση με laser και θερμική ανόπτηση.
Στην περίπτωση των δειγμάτων στα οποία πραγματοποιήθηκε ανόπτηση με laser και έπειτα
θερμική παρατηρήθηκε αισθητή διαφορά στην απώλεια δόσης, πράγμα που οφείλεται στην
ελάττωση της έξω-διάχυσης, η οποία κατά τον Poon (2005) οφείλεται στην μηχανικής καταστροφή
του κρυσταλλικού υποστρώματος λόγω της εμφύτευσης. Η διαχυτότητα του Φωσφόρου
περιγράφετε από την σχέση D=D- - x (n/n i ) 2, μιας και ο σταθερός συντελεστής και ο όρος πρώτης
τάξης φαίνετε να μην παίζουν σημαντικό ρόλο στη διάχυση.
Η μελέτη της απώλειας της δόσης του Φωσφόρου μελετήθηκε και στην περίπτωση της ταχείας
θερμικής ανόπτησης από τους Poon et al (2005) σε δείγματα εμφυτευμένα με Φώσφορο τα οποία
ήταν καλυμμένα με οξείδιο του πυριτίου (SiO 2 ) καθώς επίσης και ακάλυπτων. Η απώλεια δόσης
στα μη προστατευμένα δείγματα έφτασε το 50% της αρχικής δόσης. Η συγκεκριμένη ερευνητική
ομάδα πραγματοποίησε επίσης διάχυση από την αέριο φάση στα ίδια δείγματα όπου
παρατηρήθηκε ότι η απώλεια δόσης ήταν μηδενική.
Με το ίδιο πείραμα οι Brotzmann et al (2008) πραγματοποίησαν διάχυση από την αέριο φάση σε
αμπούλα για τον Φώσφορο. Η διάχυση πραγματοποιήθηκε σε θερμοκρασίες από 800 oC μέχρι 920
o

C, Και σε αυτή την περίπτωση η κατανομή του Φωσφόρου ήταν κιβωτοειδής. Λόγο της φύσης

αυτής της μεθόδου δεν υπάρχει απώλεια δόσης, πράγμα που οφείλετε στο ότι η πρόσμιξη
εισέρχεται στο υπόστρωμα με ένα σταθερό ρυθμό.
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O Janke et al (2008) έκαναν υπολογισμούς ab initio για την διάχυση του Φωσφόρου σε Γερμάνιο.
Οι θεωρητικοί υπολογισμοί αυτού του τύπου είναι σε συμφωνία με τον συντελεστή διάχυσης που
μετρήθηκε πειραματικά .

Αρσενικό
Στην περίπτωση του Αρσενικού έχουν παρατηρηθεί μόνο λίγες ερευνητικές εργασίες. O Brotzmann
et al (2008) πραγματοποίησαν διάχυση από την αέριο φάση για το Αρσενικό, σε θερμοκρασίες
από 640 oC μέχρι 920 oC για χρόνους 0,5 h μέχρι 250 h, το Αρσενικό έδειξε να διαχέετε στο
Γερμάνιο δημιουργώντας μια κιβωτοειδή επίσης κατανομή. Ιδίου τύπου κατανομή παρατήρησαν
και ο Mitha et al (1996) οι οποίοι πραγματοποίησαν ιοντική εμφύτευση Αρσενικού στο Γερμάνιο με
στόχο την μελέτη του συντελεστή διάχυσης του σε σχέση με την πίεση του περιβάλλοντος της
θερμικής ανόπτησης, έτσι πραγματοποιήθηκε εμφύτευση Αρσενικού σε δόση 2x1014/cm2 με
ενέργεια εμφύτευσης 500 keV ενώ προηγουμένως είχε προηγηθεί εμφύτευση Γερμανίου στο
υπόστρωμα με ενέργεια 250 και 500 keV και δόσεις 5 και 8x1014/cm2, με στόχο την δημιουργία
άμορφου στρώματος Γερμανίου. Ακολούθησε θερμική ανόπτηση για διάφορους χρόνους στους
575 oC σε διάφορες πιέσεις περιβάλλοντος υπό πίεση εύρους 0.1–4 GPa, η οποία έδειξε να
ενισχύει ελαφρώς τη διαχυτότητα.
Αντιμόνιο
Στην περίπτωση της πρόσμιξης του Αντιμονίου οι Brotzmann (2008) πραγματοποίησαν διάχυση
από την αέριο φάση για θερμοκρασίες 600 oC μέχρι 920 oC και χρόνους 0,5 h μέχρι 250 h, το
αντιμόνιο έδειξε να διαχέετε στο Γερμάνιο δημιουργώντας μια κατανομή κιβωτοειδούς τύπου.
Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι οι γνωστότερες προσμίξεις n-τύπου παρουσιάζουν
σημαντική διάχυση στο Γερμάνιο αν και δεν είναι ακόμα γνωστός ο μηχανισμός σύμφωνα με τον
οποίο διαχέονται. Oι Brotzmann et al (2008) υποστηρίζουν ότι για τις προσμίξεις τύπου-n το
βασικό όχημα διάχυσης είναι τα πλεγματικά κενά του κρυσταλλικού υποστρώματος, αν και στην
στην περίπτωση του Αρσενικού φαίνεται να μην παίζουν ρόλο μόνο τα πλεγματικά κενά, αλλά η
διάχυση να πραγματοποιείται με πολλαπλούς μηχανισμούς, όπως υποστηρίζουν οι Mitha et
al(1996).
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2.5.2 Προσμίξεις p- τύπου
Βόριο
Οι μελέτες που αφορούν την διάχυση των προσμίξεων τύπου p στο Γερμάνιο είναι αρκετά πιο
περιορισμένες σε σχέση με τις προσμίξεις τύπου n. Οι συνηθέστερη πρόσμιξη τύπου p από την
τεχνολογία του Πυριτίου η οποία πρώτο μελετήθηκε στο Γερμάνιο είναι το Βόριο.
Οι ερευνητικές ομάδες οι οποίες έχουν μελετήσει μέχρι στιγμής την συγκεκριμένη πρόσμιξη έχουν
παρατηρήσει πολύ αργή τάση για διάχυση στο υπόστρωμα του Γερμανίου και σε μικρές αλλά και
σε μεγάλες δόσεις εμφύτευσης. Ο Uppal et al (2001) πραγματοποίησαν εμφύτευση Βορίου και
πυριτίου σε Γερμάνιο στην περίπτωση του Βορίου με ενέργειες από 5 μέχρι 20 KeV και δόσεις
3x1013 cm-2 6x1014 cm-2 ενώ στην περίπτωση του Πυριτίου έγινε εμφύτευση με ενέργεια 50 KeV και
δόση 5x1014 cm-2 , έπειτα ακολούθησε θερμική ανόπτηση για 24h στους 825οC. Το Βόριο έδειξε
μικρή διάχυση παρόλο που η θερμοκρασία ήταν μόλις 150οC κάτω από την θερμοκρασία τήξης
του Γερμανίου. Ο συντελεστής διάχυσης που υπολογίστηκε έχει τρεις τάξεις μεγέθους διαφορά
από την πρώτη εργασία που αναφέρθηκε στην εμφύτευση και διάχυση του Βορίου στο Γερμάνιο
(Dunlap – 1954). Στην περίπτωση του εμφυτευμένου πυριτίου, το πυρίτιο δείχνει διάχυση στο
Γερμάνιο στους 750 οC για 5h και στους 825 οC για 3h και για τον συντελεστή διάχυσης
προκύπτουν τιμές οι οποίες συμφωνούν με την βιβλιογραφία. Η ίδια ερευνητική ομάδα( Uppal et al
-2004), εμφύτευσαν Βόριο σε υψηλή και χαμηλή δόση και σε ενέργεια 5 και 20KeV σε
υποστρώματα Γερμανίου κρυσταλλογραφικής διεύθυνσης <111> και <100>. Πραγματοποιήθηκε
θερμική ανόπτηση σε μεγάλους χρόνους και θερμοκρασίες όπου παρατηρήθηκε πολύ μικρή
διάχυση τους 850C για 24h και στους 900C για 8h θερμική ανόπτηση στις μεγάλες δόσεις
εμφύτευσης,

ενώ

σε

ενδογενείς

συνθήκες

(3x1013cm-2)

δεν

παρατηρήθηκε

διάχυση.

Τοποθετώντας την τιμή της διαχυτότητας που υπολογίστηκε από το πειραματικό κομμάτι της
μελέτης σε ένα προσομοιωτή, η κατανομή της προσομοίωσης ακολουθεί καλά την μικρή αυτή
διάχυση του Βορίου στις εξωγενείς συνθήκες για μεγάλους χρόνους ανόπτησης. Σε παρόμοιο
συμπέρασμα για την διάχυση του Βορίου κατέληξαν και ο Chui et al (2003) του εμφύτευσαν Βόριο
Ακολούθησε γρήγορη θερμική ανόπτηση στους 650oC για 10s ενώ τα δείγματα ήταν καλυμμένα με
450Ang SiO 2 κατά την μέτρηση του χημικού προφίλ με SIMS βρέθηκε ότι το Βόριο δεν έδειξε
διάχυση.
Ο Simoen et al (2008) πραγματοποίησαν εμφύτευση Βορίου σε ενέργειες 1 keV και 2 KeV και
Γερμανίου σε ενέργειες από 20 έως 80 KeV σε υποστρώματα Γερμανίου με στόχο την δημιουργία
άμορφης περιοχής στο Γερμάνιο και την επίδραση που έχει ανάλογα με το βάθος της στην διάχυση
του Βορίου. Παρατηρήθηκε ότι έπειτα από εμφύτευση Γερμανίου με 30 KeV ενέργεια η άμορφη
περιοχή έχει βάθος 32 και 45nm ξεκινώντας από την επιφάνεια, στο σημείο που αρχίζει

η
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κρυσταλλική περιοχή το Βόριο δείχνει να διαχέετε περισσότερο έπειτα από ανόπτηση για 1 min
στους 500 oC.
Γάλλιο
Το Γάλλιο είναι μια από τις πολλά υποσχόμενες p-τύπου προσμίξεις στην τεχνολογία Γερμανίου.
Λίγες μονο μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί για την πρόσμιξη του Γαλλίου.
Συγκεκριμένα, ο Dunlap (1954) παρουσίασε μία από τις πρώτες μελέτες σχετικά με τη διάχυση του
γαλλίου στο κρυσταλλικό γερμάνιο. Μελέτησε τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά μία δίοδου p-n που
σχηματίζεται όταν γάλλιο διαχέεται σε γερμάνιο τύπου n. Από το υπολογισμό του βάθους της
επαφής εκτίμησε την σταθερά διάχυσης του γαλλίου, το οποίο διαχέοταν στο υπόστρωμα από ένα
στρώμα γαλλίου που είχε εναποτεθεί στην επιφάνεια του δείγματος. Οι Sodervall et al (1986)
μελέτησαν την διάχυση του γαλλίου σε κρυσταλλικό υπόστρωμα γερμανίου σε θερμοκρασίες από
827-1189οK. To γάλλιο εισερχόταν στο υπόστρωμα με προ-εναπόθεση.

Οι τιμές της διαχυτότητας που υπολόγισαν κυμαίνονται από 9.6×10-23 cm2s-1 έως 1.5×10-16 cm2s-1.
Αντίστοιχες μελέτες πραγματοποίησαν οι Friesel et al (1995). Οι Impellizzeri et al (2009)
πραγματοποίησαν εμφύτευση Γαλλίου σε θερμοκρασία υγρού αζώτου για την ελαχιστοποίηση του
damage λόγω της ιοντικής εμφύτευσης. Σε μια πρόσφατη μελέτη οι Hellings et al (Hellings 2009)
πραγματοποίησαν ταχεία θερμική ανόπτηση σε υποστρώματα άμορφου και κρυσταλλικού
Γερμανίου εμφυτευμένα με Γάλλιο για χρόνο 60 s, οι οποίοι κατέληξαν σε παρόμοια
συμπεράσματα.

2.6 Ενεργοποίηση προσμίξεων στο Γερμάνιο
2.6.1 Προσμίξεις n- τύπου

Φώσφορος
Προκειμένου να μελετηθεί η ενεργοποίηση προσμίξεων τύπου n στο Γερμάνιο κάποιες ερευνητικές
ομάδες έχουν πραγματοποιήσει μετρήσεις ενεργοποίησης με διάφορες μεθόδους όπως Spreading
Resistance, μετρήσεις Hall κα.
Ο Chui et al(2005) πραγματοποίησαν εμφύτευση Φωσφόρου σε (100) Γερμάνιο και η πρόσμιξη
μελετήθηκε ως προς την ενεργοποίηση της έπειτα από γρήγορη θερμική ανόπτηση στους 600 και
700 oC για 10 s, για την μελέτη της ενεργοποίησης πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις Spreading
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Resistance και ο Φώσφορος έδειξε πλήρη ενεργοποίηση της δόσης του. Σε παρόμοιο
συμπέρασμα κατέληξε και ο O Poon et al(2005) οι οποίοι εμφύτευσαν Φώσφορο σε υπόστρωμα
Γερμανίου με στόχο την μελέτη της απώλειας δόσης κατά την γρήγορη θερμική ανόπτηση σε
καλυμμένα και μη δείγματα. Τα δείγματα καλύφθηκαν με SiO 2 για την προστασία της επιφάνειας
(passivation). Η ενεργοποίηση του Φωσφόρου στους 600 oC ήταν το 100% της εναπομένουσας
δόσης ενώ η απώλεια δόσης έφτασε το 50% της αρχικής εμφύτευσης. Παρόλο το passivation της
επιφάνειας το φαινόμενο της απώλειας δόσης δεν επαλείφθηκε. Η αντίσταση φύλλου έδειξε να
μειώνετε ενώ η θερμοκρασία ανέβαινε από τους 500 στους 700 oC. Ακόμα πραγματοποιήθηκε
διάχυση από την αέριο φάση, όπου η απώλεια δόσης φάνηκε να εξαλείφετε ενώ η ενεργοποίηση
του Φωσφόρου ήταν κατά 100% της δόσης του από τους 500 oC.
Αρσενικό
Στην περίπτωση του Αρσενικού η πρόσμιξη δείχνει να παρουσιάζει μεγάλη ενεργοποίηση έπειτα
από γρήγορη θερμική ανόπτηση για 10 s στους 600 και 700 oC(Chui et al(2005)), ενώ μετα από
συμβατική ανόπτηση στους 500 oC για 30 min δείχνει να ενεργοποείτε το 100% της εμφυτευμένης
δόσης πάνω από την συγκεντρωση (Koike et al (2008))
2.6.2 Προσμίξεις p- τύπου
Για την ενεργοποίηση των p-τύπου λίγες μόνο ερευνητικές εργασίες έχουν αναφερθεί στην
βιβλιογραφία. Οι πιο πολλά υποσχόμενες p-τύπου προσμίξεις για την τεχνολογία Γερμανίου είναι
το Βόριο και το Γάλλιο
Βόριο
Για την μέτρηση της ενεργοποίησης της πρόσμιξης του Βορίου έχουν πραγματοποιηθεί μετρήσεις
SPR, από διάφορες ερευνητικές ομάδες
O Jones et al(1986) εμφύτευσαν Βόριο σε υπόστρωμα Γερμανίου σε δόσεις από 5x1011/cm2 σε
1x1014/cm2 και ενέργειες από 25 μέχρι 100 KeV με στόχο την μελέτη της ενεργοποίησης του
Βορίου σε θερμοκρασία δωματίου. Το Βόριο έδειξε έπειτα από θερμική ανόπτηση στους 350 οC για
30 min να ενεργοποιείτε κατά το σύνολο του. Ο Y.L.Chao et al.(2005a,b)

πραγματοποίησαν

εμφύτευση Βορίου σε ενέργειες 20 και 45 KeV, πραγματοποιήθηκες γρήγορη θερμική
ανόπτηση(RTA) για 10 s. Κατά την μέτρηση της ενεργοποίησης των προσμίξεων το Βόριο έδειξε
να ενεργοποιείτε κατά 100% στην περίπτωση της εμφύτευσης με ενέργεια 90KeV και έπειτα από 4
min θερμική ανόπτηση, ενώ ενεργοποιείτε κατά ένα ποσοστό 30% στην περίπτωση της
εμφύτευσης με 45 KeV ενέργεια, ενώ αν η θερμική ανόπτηση πραγματοποιηθεί σε θερμοκρασία
650 oC τότε το Βόριο ενεργοποιείτε στο σύνολο του.
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Γάλλιο
Το Γάλλιο είναι μια από τις πολλά υποσχόμενες p-τύπου προσμίξεις και η μελέτη του αποτελεί
κομμάτι αυτής της διδακτορικής διατριβής και θα μελετηθεί στα επόμενα κεφάλαια. Ο G.
Impellizzeri et al (2009) μελέτησαν την ενεργό συγκέντρωση του Γαλλίου πραγματοποιώντας
μετρήσεις Hall. Η πρόσμιξη έδειξε πλήρη ενεργοποίηση στην θερμοκρασία των 450°C ενώ κατά
την αύξηση της θερμοκρασίας στους 650 °C παρατηρήθηκε από ενεργοποίηση της πρόσμιξης.
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3.1 Εισαγωγή

Τα υποστρώματα s-Si παρουσιάζουν μικρότερη ανοχή στις υψηλές θερμοκρασίες και
εξαιρετικά λεπτό επιφανειακό υμένιο Si. Για την κατασκευή τρανζίστορ καθώς και δομών MΙS
γενικότερα, είναι απαραίτητη η ανάπτυξη διηλεκτρικών στο υπόστρωμα αυτό. Ιδιαίτερη
προσοχή όμως πρέπει να ληφθεί κατά τις θερμικές διεργασίες ώστε :
(α) να διατηρείται η μηχανική τάση
(β) να υπάρχει διατήρηση της δομής s-Si. Συγκεκριμένα, οι ψηλές θερμοκρασίες οδηγούν σε
ενδοδιάχυση του Ge, μέσα από την περιοχή SiGe προς το υμένιο του s-Si. Είναι απαραίτητο
λοιπόν, η ετεροεπαφή s-Si / SiGe να παραμείνει οσο το δυνατόν γίνεται απότομη ώστε να
προκαλεί ικανοποιητικό περιορισμό των φορέων μέσα στο στρώμα s-Si (carrier confinement
effect).
Σύμφωνα με την πρόσφατη βιβλιογραφία (Welser 1994, Sugii 2001), έχει δειχθεί ότι η
μηχανική τάση παραμένει σε σημαντικό βαθμό, ενώ βασικότερος παράγοντας τυχούσας
υποβάθμισης της δομής s-Si είναι η διάχυση του γερμανίου προς το υμένιο s-Si.
Το φαινόμενο αυτό, όπως θα δούμε στο κεφάλαιο αυτό, επηρεάζει σημαντικά τις ηλεκτρικές
ιδιότητες του υποστρώματος. Έτσι, μπορούμε να μελετήσουμε την επίδραση της
ενδοδιάχυσης του Ge στα υποστρώματα s-Si με ηλεκτρικές μετρήσεις σε δομές s-Si MOS, σε
συνδιασμό με μετρήσεις SIMS και προσομοιώσεις σε υπολογιστή.

3.2 Ανάπτυξη Διηλεκτρικών σε υποστρώματα s-Si με τη μέθοδο της οξυνιτριδίωσης
Η οξυνιτριδίωση σε περιβάλλον Ν2Ο χρησιμοποιήθηκε ως μέθοδος ανάπτυξης διηλεκτρικών
για τους λόγους ότι (Gusev 2001):
(α) οδηγεί σε λεπτά και υπέρλεπτα οξείδια με υψηλό θερμικό κόστος, επιτρέποντας έτσι τη
μελέτη θερμικών διεργασιών (που επιφέρουν διάχυση Ge και χαλάρωση μ.τ.) ακόμη και σε
ακραίες συνθήκες, δηλαδή υψηλές θερμοκρασίες μέχρι και 900οC.
(β) η εισαγωγή του αζώτου στο διηλεκτρικό βελτιώνει την ανοχή του διηλεκτρικού και τις
ηλεκτρικές του ιδιότητες γενικά, οδηγώντας σε αξιόπιστα διηλεκτρικά. Έτσι, δύναται να
κατασκευαστούν διηλεκτρικά αναφοράς και να μελετηθεί η επίδραση θερμικών διεργασιών ως
προς αυτά.
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Η ανάπτυξη αξιόπιστων λεπτών και υπέρλεπτων οξειδίων και οξυνιτριδίων σε υποστρώματα
Si με ικανοποιητικές ηλεκτρικές ιδιότητες ως διηλεκτρικά πύλης παρουσιάζει κάποιες
ιδιαιτερότητες που πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως για παράδειγμα την επαναληψιμότητα
της διαδικασίας, τον αξιόπιστο έλεγχο του πάχους του διηλεκτρικού ή την εύρεση των
βέλτιστων

συνθηκών

ανόπτησης.

Στη

συνέχεια,

γίνεται

συνοπτική

περιγραφή

της

μεθοδολογίας ανάπτυξης διηλεκτρικών σε s-Si και των βασικότερων πειραματικών
αποτελεσμάτων που προέκυψαν.
3.2.1 Πειραματικές δομές
Στην παρούσα μελέτη μελετήθηκαν δύο διαφορετικές δομές s-Si που συμβολίζονται S1 και
S2. Η δομή S1 αποτελείται από στρώμα πυριτίου υπό μηχανική τάση πάχους 27.5 nm, το
οποίο αναπτύσσεται σε στρώμα Si90Ge10. Το στρώμα αυτό βρίσκεται πάνω σε στρώμα Si1xGex

διαβαθμισμένης περιεκτικότητας Ge μέσα στο οποίο το ποσοστό του Ge αυξάνεται

γραμμικά από 0% (κοινό πυρίτιο δηλαδή) έως 10%. Παρόμοια, το υπόστρωμα S2 αποτελείται
από στρώμα πυριτίου υπό μηχανική τάση πάχους 13 nm ανεπτυγμένο σε στρώμα Si78Ge22.
Το συνολικό πάχος του στρώματος SiGe είναι 1.65 μm για το S1 και 2 μm για το S2. Και στις
δύο περιπτώσεις, η αναφερόμενη δομή αναπτύσσεται πάνω σε επιταξιακό στρώμα p-τύπου
(p-epi) υπερκείμενο p++ υποστρώματος. Τα στρώματα Si και SiGe δεν έχουν νοθευτεί, έχουν
όμως μικρή συγκέντρωση φορέων τύπου–p της τάξεως των ~ 1014 cm-3 λόγω αυτο-νόθευσης
(autodoping) του συστήματος. Το σχηματικό των δομών S1 και S2, απεικονίζεται στο σχήμα
Σχήμα 3.1. Τα υποστρώματα s-Si κατασκευάστηκαν από την εταιρεία MEMC Electronics Inc.
Επίσης κανονικές δομές πυριτίου (Czochralski) χρησιμοποιήθηκαν ως δείγματα αναφοράς και
αναφέρονται ως S0.
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Strained-Si: 27.5 nm (S1)
13 nm (S2)
Si0.90Ge0.10 (S1)
Si0.78Ge0.22 (S2)

1.65 μm (S1)
2.0 μm (S2)

Graded Si1-xGex
0<x<10 (S1)
0<x<22 (S2)
p-epi

2.75 μm

p-Si

P++ type Si
wafer

Σχήμα 3.1: Σχηματικό υποστρωμάτων s-Si υπό μελέτη
3.2.2 Διαδικασία ανάπτυξης δομών MOS με οξυνιτριδίωση σε ΝςΟ
Σε αυτήν την παράγραφο περιγράφεται συνοπτικά η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την
ανάπτυξη των δομών μέσω οξυνιτριδίωσης.
(α) Πριν την οξείδωση, πραγματοποιήθηκε ο απαραίτητος χημικός καθαρισμός. Τα
υποστρώματα καθαρίστηκαν σε διάλυμα HF για την απομάκρυνση του αυτογενούς οξειδίου.
Έπειτα οδηγήθηκαν σε διάλυμα Piranha (μείγμα Η2Ο2/Η2SO4) για τον καθαρισμό τους.
Εναλλακτικά, μια σειρά δειγμάτων κατασκευάστηκαν με καθαρισμό RCA αντί του καθαρισμού
Piranha με σκοπό τη μελέτη της επίδρασης της λέπτυνσης του πάχους του στρώματος s-Si
(που προκαλείται από τον καθαρισμό RCA) στα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των διατάξεων,
αλλά και τη σύγκριση των μεθόδων καθαρισμού.
Η διαδικασία οξείδωσης περιλαμβάνει τα καθιερωμένα στάδια της θέρμανσης του φούρνου
από τους 400οC στη θερμοκρασία οξείδωσης με ταχύ ρυθμό (10οC / min), σταθεροποίηση στη
θερμοκρασία αυτή και στη συνέχεια οξυνιτριδίωση σε περιβάλλον 100% Ν2Ο. Έπειτα
ακολουθεί ανόπτηση στη θερμοκρασία οξείδωσης για χρόνο 30 min, για την βελτιστοποίηση
των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών των δειγμάτων ελαχιστοποιώντας το σταθερό φορτίο
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οξειδίου. Η διεργασία οξείδωσης είναι όμοια με την κοινή θερμική οξείδωση με τη διαφορά ότι
εδώ το οξειδωτικό μέσο είναι το αέριο Ν2Ο.
Αμέσως μετά την οξείδωση, ακολούθησε εξάχνωση Al για την επιμετάλλωση των
υποστρωμάτων και λιθογραφία για την κατασκευή πυκνωτών MOS. Μετά την κατασκευή του
δείγματος πραγματοποιήθηκε ανόπτηση σε περιβάλλον FGA σους 380οC για 20 min για την
ελαχιστοποίηση των διεπιφανειακών φορτίων.
Στον Πίνακας 3.1 αναγράφονται οι επιλεγμένες συνθήκες οξείδωσης και η αντίστοιχη
ονοματολογία των δειγμάτων.
Πίνακας 3.1. Συνθήκες οξυνιτριδίωσης Ν2Ο και ονομασία δειγμάτων
Συνθήκες N2O οξυνιτριδίωσης
συνθήκη

T
ο

( C)

time (min)

P.O.A (N2)
time (min)

A

800

30

30

B

800

60

30

C

800

120

30

E

850

30

30

F

850

60

30

G

900

20

30

3.3 Ηλεκτρικός χαρακτηρισμός διατάξεων MOS
3.3.1 Χαρακτηρισμός δειγμάτων αναφοράς
Για τη μελέτη του ρυθμού ανάπτυξης των οξειδίων χρησιμοποιήθηκε συνδυασμός μεθόδων
ηλεκτρικών και οπτικών μετρήσεων: Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του Maserjian
(Maserjian 1974), σύμφωνα με την οποία εξάγεται το πάχος του οξειδίου πραγματοποιώντας
τις κατάλληλες διορθώσεις στις μετρήσεις χωρητικότητας – τάσης και οπτική ελλειψομετρία,
θεωρώντας το δείκτη διάθλασης του οξυνιτριδίου ως 1.46, ως είθιστε.
Σε γενικές γραμμές υπάρχει καλή συμφωνία των δύο μεθόδων αυτών και η διαφορά μεταξύ
των αποτελεσμάτων των 2 μεθόδων για το ίδιο δείγμα είναι συνήθως μικρή (~2 – 3 Α). Όπως
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αναφέρθηκε, χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικά είδη χημικού καθαρισμού πριν την
οξείδωση, ο καθαρισμός Piranha και ο καθιερωμένος καθαρισμός RCA, ο οποίος αναμένεται
να εγχαράσσει ένα σημαντικό μέρος του άνω υμενίου s-Si.
Τα πάχη των οξυνιτριδίων που αναπτύχθηκαν αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί
(Πίνακας 3.2). Αναγράφονται τα πάχη οξειδίων όπως αυτά υπολογίσθηκαν με χρήση της
μεθόδου Maserjian για τα οξείδια αναφοράς που έχουν παρασκευασθεί με χημικό καθαρισμό
Piranha. Πανομοιοότυπα αποτελέσματα προκύπτουν για τα υποστρώματα που έχουν
παρασκευασθεί με χημικό καθαρισμό RCA.
Πίνακας 3.2. Πάχη οξειδίων ανεπτυγμένων με οξυνιτριδίωση Ν2Ο
Piranha clean N2O
συνθήκ Θ ( oC )
time
η
(min)
A
30
800
B
60
C
120
E
30
850
F
60
G
900
20

Πάχος οξειδίου t (Å)
S0
S1
S2
25
31
35
38
50
38

25
32
36
36
49
36

24
31
34
34
48
35

Παρατηρείται ότι οι συγκεκριμένες συνθήκες και μεθοδολογία οδηγεί σε υπέρλεπτο πάχους
οξυνιτριδίου, ακόμη και για συνθήκες υψηλού θερμικού κόστους. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι
κοινή θερμική οξείδωση για τη συνθήκη C θα οδηγούσε σε οξυνιτρίδιο πάχους μεγαλυτέρου
των 10 nm (100A). Τέλος, είναι φανερό ότι η μηχανική τάση του υμενίου s-Si δεν επηρεάζει το
πάχος του οξυνιτριδίου που αναπτύσσεται.
Για την μελέτη των ηλεκτρικών ιδιοτήτων των οξυνιτριδίων, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις
χωρητικότητας – τάσης (C-V) καθώς η τάση πύλης σάρωνε τις περιοχές λειτουργίες, από την
περιοχή απογύμνωσης φορέων (depletion) προς την περιοχή συσσώρευσης. Για τις
μετρήσεις αυτές χρησιμοποιήθηκε η γέφυρα χωρητικότητας Novocontrol Alpha-N Frequency
Response Analyzer. Για τις μετρήσεις αυτές, υπερτίθεται στην τάση πόλωσης της επαφής
πύλης εναλλασσόμενο σήμα πλάτους 50mV.
Στo σχήμα 3.2 απεικονίζονται τυπικές χαρακτηριστικές χωρητικότητας – τάσης C-V για
διάφορες συχνότητες του εναλλασσόμενου σήματος (από 1 MHz έως 320 Hz) για τα
υποστρώματα S1 και S2 για τις συνθήκες οξυνιτριδίωσης που εξετάσθηκαν. Στο συγκεκριμένο
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σχήμα απεικονίζονται οι χαρακτηριστικές καμπύλες για τα υποστρώματα που έχουν υποστεί
χημικό καθαρισμό Piranha.

500

S1
o
A. 800 C 30 min N2O

400
300

Capacitance (pF)

Capacitance (pF)

500

1 Mhz
200 kHz
40 kHz
8 kHz
1.6 kHz
320 Hz

200
100
0
-3

-2

-1

0

S2
o
A. 800 C 30 min N2O

400
300

1 Mhz
200 kHz
40 kHz
8 kHz
1.6 kHz
320 Hz

200
100
0
-3

1

-2

VG

350

Capacitance (pF)

Capacitance (pF)

200
100
50
0

1 MHz
200 kHz
40 kHz
8 kHz
1.6 kHz
320 Hz

-3

S2
o
G. 900 C 20 min N2O

300

250
150

250
200
150

1 MHz
200 kHz
40 kHz
8 kHz
1.6 kHz
320 Hz

100
50

-2

-1

0

Gate Voltage (V)

1

350

S1
o
G. 900 C 20 min N2O

300

-1
0
Gate voltage (V)

1

0

-3

-2
-1
0
Gate Voltage (V)

1

Σχήμα 3.2. Τυπικές χαρακτηριστικές καμπύλες C-V για συχνότητες a/c σήματος από 320 Hz έως 1
MHz για τα υποστρώματα S1 και S2. Απεικονίζονται οι συνθήκες οξυνιτριδίωσης των 800οC 30 min
N2O και 900οC 20 min N2Ο. Σε κάθε οξυνιτριδίωση πραγματοποιείται βήμα ανόπτησης στη
θερμοκρασία οξείδωσης για 30min. Ο χημικός καθαρισμός είναι τύπου Piranha.

Παρατηρούμε την εμφάνιση ενός μικρού πλατό στις χαρακτηριστικές καμπύλες χωρητικότητας
– τάσης (C-V) για υπόστρωμα s-Si. Το πλατό αυτό, όπως αναφέρθηκε, σχετίζεται με την
ασυνέχεια των ενεργειακών ζωνών στην περιοχή της ετεροεπαφής, για αυτό και είναι πιο
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έντονο για τα υποστρώματα S2.
Επίσης, σημαντικό φαινόμενο είναι η απουσία συχνοτικής διασποράς σε όλες τις
χαρακτηριστικές καμπύλες, γεγονός που υποδηλώνει την χαμηλή πυκνότητα διεπιφανειακών
καταστάσεων παγίδευσης. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται με τη μέθοδο παράλληλης
αγωγιμότητας (conductance method, Nicolian 2002) . Η μεθοδολογία αυτή απαιτεί μετρήσεις
της ισοδύναμης παράλληλης αγωγιμότητας ως προς τη συχνότητα, Gp(f). Στη συχνότητα στην
οποία υπάρχει μέγιστο, ισχύει η προσεγγιστική σχέση: Dits = 2.5 Gp(max) / qeω. Η μέθοδος
αυτή έδειξε πράγματι πολύ χαμηλή πυκνότητα σταθμών παγίδευσης, της τάξεως ~ 1010 cm2

eV -1. Τυχούσα διάχυση του Γερμανίου προς την επιφάνεια δεν υποβαθμίζει τις ηλεκτρικές

ιδιότητες του υλικού στις συνθήκες που εξετάζονται.

3.3.2 Εξάρτηση από το πάχος του υμενίου του s-Si
(α) Μετρήσεις χωρητικότητας – τάσης.
Μελετώντας την ανάπτυξη οξυνιτριδίων με καθαρισμό RCA οδηγούμαστε σε διαφορετική
ηλεκτρική συμπεριφορά των δειγμάτων. Αυτή οφείλεται στην λέπτυνση του υμενίου s-Si που
επιφέρει ο καθαρισμός RCA, και αναμένεται να είναι της τάξης των 6-8 nm για τον
καθιερωμένο καθαρισμό RCA αλλά και παραπάνω, όταν ο η μέθοδος αυτή τροποποιηθεί
ανάλογα ώστε να περιλαμβάνει μεγαλύτερους χρόνους ή θερμοκρασίες εμβάπτισης των
δειγμάτων στα χημικά διαλύματα. Στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 3.4) απεικονίζονται τυπικές CV χαρακτηριστικές που μετρήθηκαν για τις συνθήκες υπό μελέτη, με τον χημικό καθαρισμό
RCA.
Παρατηρούνται δύο φαινόμενα που σχετίζονται μεταξύ τους:
 ισχυρή συχνοτική διασπορά καθώς και
 υψηλή κύρτωση της χαρακτηριστικής καμπύλης.
Τα

δύο

αυτά

φαινόμενα

αποδίδονται

στην

υψηλότατη

πυκνότητα

διεπιφανειακών

καταστάσεων παγίδευσης, γεγονός που επιβεβαιώνεται με μετρήσεις αγωγιμότητας, όπως
βλέπουμε στη συνέχεια.
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CV0_1e6
CV1_5e5
CV2_2e5
CV3_1e5
CV4_4e4
CV5_8e3

250
200
150
100

250
Capacitance (pF)

Capacitance (pF)

300

50
-3

-2

-1
0
Gate Voltage (V)

Capacitance (pF)

350

1

CV0_1e6
CV1_5e5
CV2_2e5
CV3_1e5
CV4_4e4
CV5_8e3
CV6_4e3
CV7_1.6e3

300
250
200
150
100
50
0

-2

-1
0
Gate Voltage (V)

100
50

1

S2 850C 40min

-3

-2

-1
0
Gate Voltage (V)

1

350
300
CV0_1e6
CV1_5e5
CV2_2e5
CV3_1e5
CV4_4e4
CV5_8e3
CV6_4e3
CV7_1.6e3
CV8_8e2
CV9_4e2
CV10_1e2

250
200
150
100
50

S1_900C_20m

-3

150

0

Capacitance (pF)

0

S1 850C 40min

200

0

S2_900C_20min

-3

-2

-1
0
1
Gate Voltage (V)

2

Σχήμα 3.3 Χαρακτηριστικές καμπύλες χωρητικότητας – τάσης για τη θερμοκρασία των 850οC και
900οC για τα υποστρώματα S1 και S2. Παρατηρείται το έντονο φαινόμενο συχνοτικής διασποράς για
τη θερμοκρασία των 850οC.

Με τη μέθοδο της παράλληλης αγωγιμότητας είναι δυνατόν να εκτιμήσουμε την πυκνότητα
των διεπιφανειακών καταστάσεων παγίδευσης, κοντά στο μέσο του ενεργειακού χάσματος.
Τυπικές καμπύλες Gp(ω) καταγράφονται στο παρακάτω Σχήμα.
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V=-0.15
V=-0.20
V=-0.25
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7
V=-0.15
V=-0.20
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3
2
1
0
3
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4
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5
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F(Hz)

6
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Σχήμα 3.4. Τυπικές καμπύλες αγωγιμότητας ως προς τη συχνότητα. Απεικονίζονται οι συνθήκες (α)
S1 800C 60min και (β) S2 800C – 60min (RCA καθαρισμός)
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Ακολουθώντας τη μεθοδολογία αυτή, υπολογίσαμε τις πυκνότητες που φαίνονται στον πίνακα
3.3:
Πίνακας 3.3. Πυκνότητα σταθμών παγίδευσης ( καθαρισμός RCA )
Πυκνότητα διεπιφανειακών
καταστάσεων παγίδευσης
(ev-1cm-2)

Συνθήκη
T
( oC )

800

850
900

Time
(min)

S0

S1

S2

30

5.5x1010

1.9x1011

1.23x1012

60

5.4x1010

1.4x1012

9.35x1011

120

2.2x1010

6.2x1011

1x1012

30

2.7x1010

1.8x1010

2.3x1012

60

2.4x1010

3.5x1010

6.3x1011

4

7 x1010

7x1010

1.4x1011

7

3.55x1010

2.11x1010

1.31x1011

20

4.36x1010

1.7x1011

9.0x1010

Η υψηλή αυτή πυκνότητα αποδίδεται στην εγγύτητα της ετεροεπαφής s-Si / SiGe με την άνω
διεπιφάνεια που σχηματίζεται με το οξείδιο αλλά και στην ισχυρή διάχυση του γερμανίου από
το υπόστρωμα SiGe προς το λεπτό υμένιο του πυριτίου (Dalapati 2006, Kelaidis 2007). Στην
συνέχεια θα εστιάσουμε στην επίδραση που οφείλεται στην διάχυση του γερμανίου από το
υπόστρωμα σαν αποτέλεσμα των θερμικών διεργασιών.
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3.4 Μελέτη της διάχυσης του γερμανίου στο υμένιο s-Si
3.4.1 Πειραματικά αποτελέσματα
Για την μελέτη της επίδρασης της οξεινιτριδίωσης στην διάχυση του γερμανίου μελετήθηκαν
πιο συστηματικά επιλεγμένα δείγματα : (a) το υπόστρωμα S1 που έχει υποστεί σημαντική
λέπτυνση με εκτεταμένο χημικό καθαρισμό RCA και οξυνιτριδίωση στους 800oC για 60min
N2O (κωδικοποιείται με την ονομασία S1A) και (b) το υπόστρωμα S2Α που έχει υποστεί
καθαρισμό RCA και οξυνιτριδίωση στους 900oC για 20min N2O (δείγμα S2A).
Μετά την θερμική κατεργασία πραγματοποιήθηκε δομικός χαρακτηρισμός των δειγμάτων σε
επιλεγμένες συνθήκες οξυνιτριδίωσης. Για τον δομικό χαρακτηρισμό των δειγμάτων
πραγματοποιήθηκε μικροσκοπία ΤΕΜ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Επιπλέον, η κατανομή του γερμανίου μετρήθηκε με φασματοσκοπία SIMS από την εταιρεία
Evans.
(a) Υπόστρωμα S1 οξειδωμένο στους 800oC 60min N2O (S1-A)
Στο Σχήμα 3.6 απεικονίζονται μετρήσεις μικροσκοπίας TEM για το δείγμα S1Α όπου φαίνεται
καθαρά η ύπαρξη τριών στρωμάτων: το άμορφο SiO2 (άνω στρώμα) πάχους 3.8 nm, που
σχηματίστηκε κατά την οξυνιτριδίωση του s-Si, το εναπομείναν στρώμα s-Si πάχους περίπου
4 nm (μεσαίο στρώμα) και το υπόστρωμα SiGe. Η δομή φαίνεται καλώς ορισμένη και
ξεχωρίζουν εμφανώς οι διεπιφάνειες. Συγχρόνως, δεν παρατηρούνται εμφανείς ατέλειες όπως
βλέπουμε σε απεικόνιση ΤΕΜ υψηλής ανάλυσης στο Σχήμα (β)
Μετρήσεις φασματοσκοπίας SIMS (Secondary Ion Mass Spectroscopy) πραγματοποιήθηκαν
με κύριο σκοπό την εξακρίβωση του προφίλ του Ge στη δομή και του φαινομένου διάχυσης
του προς την επιφάνεια. Αυτές παρουσιάζονται στο Σχήμα 3.7 για το δείγμα αυτό όπου
απεικονίζεται η γραμμομοριακή περιεκτικότητα (%) του Ge καθώς και η συγκέντρωση
Οξυγόνου. Η περιεκτικότητα Ge είναι 10.3% στο στρώμα Si0.9Ge0.1, σε συμφωνία με την
ονομαστική τιμή περιεκτικότητας για αυτό το δείγμα. Tο προφίλ του Ge παρουσιάζει διάχυση
Ge από την περιοχή του SiGe προς το στρώμα s-Si. Παρατηρείται τοπικά μια κορυφή της
συγκέντρωσης Ge κοντά στην SiO2 / s-Si διεπιφάνεια που φτάνει σε ποσοστό περίπου 1/10
της συγκέντρωσης του στρώματος Si0.9Ge0.1 ενώ μικρό μέρος του Ge διαπερνά το οξείδιο. Η
παρουσία του Ge στο οξείδιο συνδέεται με την διεργασία ανόπτησης που ακολουθεί την
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οξείδωση και όχι με το βήμα της οξείδωσης, καθώς αν το Ge έφτανε στην επιφάνεια κατά τη
διάρκεια αυτής, θα αποβαλλόταν προς το υπόστρωμα σχηματίζοντας κάτω από την
διεπιφάνεια s-Si/SiO2 μια περιοχή μεγάλης συγκέντρωσης Ge (η δημιουργία SiO2 είναι
ενεργειακά προτιμότερη και σταθερότερη από τη δημιουργία GeO2).

Σχήμα 3.5 (α) Διατομή του δείγματος S1A με απεικόνιση μικροσκοπίας ΤΕΜ. Διακρίνεται η
διαστρωμάτωση των περιοχών SiGe, s-Si και a-SiO2 (β) Διατομή του ιδίου δείγματος με
μικροσκοπία ΤΕΜ υψηλής αναλύσεως (HRTEM)
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Σχήμα 3.6. Γραμμομοριακή συγκέντρωση Γερμανίου (Ge) και Οξυγόνου (Ο) ως προς το
βάθος του υλικού όπως καθορίστηκε από φασματοσκοπία SIMS για το δείγμα S1A
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(β) Υπόστρωμα S2 οξειδωμένο στους 900oC 20min N2O (S2-A)
Στo Σχήμα 3.7 (α) και (β), παρουσιάζονται εικόνες μικροσκοπίας TEM και φασματοσκοπίας
SIMS για το υπόστρωμα του δείγματος S2 που οξειδώθηκε στους 900oC για 20min. Σε αυτή
τη περίπτωση, το υπολειπόμενο επίστρωμα s-Si είναι περίπου 4.3 nm και το πάχος του
στρώματος οξειδίου είναι 3.5 nm. Η φασματοσκοπία SIMS έδειξε σημαντική διάχυση Ge στο
επίστρωμα s-Si.
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(β)
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Σχήμα 3.7 (α) Εικόνες μικροσκοπίας TEM και (β) φασματοσκοπίας SIMS για το υπόστρωμα του
δείγματος S2 που οξειδώθηκε στους 900oC σε Ν2Ο για 20min ( & 30 min P.O.A.)
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3.4.2 Προσομοίωση και ανάλυση
Όπως φαίνεται από τις παραπάνω φασματοσκοπίες SIMS, υπάρχει ισχυρή διάχυση του Ge
προς το επίστρωμα s-Si. Η διάχυση αυτή επηρεάζει, όπως αναφέραμε, τις ηλεκτρικές
ιδιότητες του υλικού και για αυτό το σκοπό έχει μελετηθεί από διάφορες ερευνητικές ομάδες.
Έχουν αναφερθεί τιμές για τη διαχυτότητα του Γερμανίου στο s-Si από πειράματα ανόπτησης
σε μη οξειδωτικό περιβάλλον (Xia 2006, Zheng 2006). Στη παρούσα εργασία μελετήθηκε
μέσω προσομοίωσης η διαχυτότητα του Γερμανίου σε οξειδωτικό περιβάλλον Ν2Ο. Για την
ταύτιση του χημικού προφίλ με το προφίλ της προσομοίωσης, βρέθηκε ότι είναι απαραίτητη η
εισαγωγή στην προσομοίωση διαχυτότητας σημαντικά μεγαλύτερης από αυτήν που
αναφέρεται στη βιβλιογραφία.
Στο σχήμα Σχήμα 3.8 απεικονίζεται η σύγκριση του χημικού προφίλ με το προφίλ της
προσομοίωσης για τα δείγματα S1-A και S2-A που περιγράφτηκαν παραπάνω. Στο Σχήμα 3.8
(β) επίσης απεικονίζεται η πρόβλεψη από το μοντέλο των Xia et al.
Για να είναι δυνατή η προσομοίωση της διάχυσης του γερμανίου κάτω από συνθήκες
οξεινιτριδίωσης

πρέπει να αυξήσουμε το συντελεστή διάχυσης του γερμανίου κατά 12,5

φορές στους 900οC και κατά 25 φορές στους 850οC.
Η διαφοροποίηση αυτή είναι αποτέλεσμα της έγχυσης ενδοπλεγματικών ατόμων πυριτίου στο
υπόστρωμα τα οποία με την σειρά τους οδηγούν σε επαύξηση της διάχυσης των προσμίξεων.
Στη παρούσα εργασία, λόγω του φαινομένου της οξείδωσης αναμένεται σημαντική παρουσία
των ενδοπλεγματικών ατόμων (interstitials) η οποία μάλιστα είναι αυξημένη στην περίπτωση
που το οξειδωτικό μέσο είναι το Ν2Ο. Έτσι, το φαινόμενο της διάχυσης είναι πιο έντονο από
την κοινή ανόπτηση, συνεπώς η διαχυτότητα αναμένεται αυξημένη. Σε μια πρώτη
προσέγγιση, η διαχυτότητα που βρέθηκε είναι μεγαλύτερη κατά μια τάξη μεγέθους από την
βιβλιογραφία. Το αποτέλεσμα αυτό, είναι σημαντικό γιατί αποτελεί σημαντική πειραματική
ένδειξη της αυξημένης παρουσίας ενδοπλεγματικών ατόμων κατά την οξυνιτριδίωση.
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Σχήμα 3.8. Σύγκριση προσομοίωσης και πειράματος για το προφίλ του Ge. Απεικονίζονται τα
δείγματα S1-A και S2-A.
Από τα πειραματικά αποτελέσματα που περιγράψαμε παραπάνω προκύπτει ότι η διάχυση
του γερμανίου από το SiGe στο υμένιο του πυριτίου είναι πολύ έντονη στην περίπτωση της
οξείδωσης με N2O συγκριτικά με την ξηρή οξείδωση, αν και ο ρυθμός κατά την ξηρή
οξείδωση είναι πολύ μεγαλύτερος. Το φαινόμενο αυτό έχει παρατηρηθεί πειραματικά με
διάφορες μελέτες τα προηγούμενα χρόνια (Bhat 1995, Skarlatos 2000) και είναι

ευρέως
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αποδεκτό ότι κατά την οξυνιτριδίωση της επιφανείας του πυριτίου σε περιβάλλον 100% Ν2Ο
εγχέονται περισσότερα ενδοπλεγματικά άτομα από ότι στην περίπτωση της ξηρής οξείδωσης
σε περιβάλλον 100% Ο2, παρά το ότι ο ρυθμός οξείδωσης κατά την οξυνιτριδίωση είναι πολύ
χαμηλότερος. Η διαφορετική αυτή συμπεριφορά οφείλεται στην παρουσία του αζώτου στην
διεπιφάνεια οξειδίου/πυριτίου. Είναι γνωστό (Bhat 1995) ότι το Ν2Ο διίσταται σε υψηλές
θερμοκρασίες στον φούρνο που πραγματοποιείται η οξυνιτριδίωση σε Ο2, Ν2 και ΝΟ
σύμφωνα με τις αντιδράσεις :
2 Ν2Ο  2ΝΟ + Ν2

(5.3)

2 Ν2Ο  2Ν2 + Ο2

(5.4)

Αν θεωρήσομε ότι η διάσταση του Ν2Ο είναι πλήρης και αγνοήσομε προσωρινά το
σχηματισμό του ΝΟ, τότε η οξυνιτριδίωση ισοδυναμεί με θερμική οξείδωση σε περιβάλλον Ν2
και Ο2. Στην περίπτωση αυτή θα περιμέναμε ότι ο αριθμός των εγχεομένων ενδοπλεγματικών
ατόμων θα ήταν μικρότερος, συγκρινόμενος με τον αντίστοιχο σε περιβάλλον 100% Ο2.
Παρατηρούμε όμως ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει.
Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις το ΝΟ είναι υπεύθυνο για τον σχηματισμό ενός πλούσιου σε
άζωτο στρώματος στην διεπιφάνεια SiO2 / Si. Το πιθανότερο είναι ότι η ύπαρξη αυτού του
στρώματος επηρεάζει την κινητική των ενδοπλεγματικών ατόμων κοντά στην εγχέουσα
επιφάνεια.
Το ΝΟ κινείται γρηγορότερα στο φούρνο και αντιδρά πρώτο με το πυρίτιο σχηματίζοντας ένα
οξυνιτρίδιο σύμφωνα με την αντίδραση:
Si + xNO  SiOxNy + [(x-y)/ 2] N2

(5.5)

Έπειτα το Ο2 μετατρέπει σε οξείδιο το στρώμα του οξυνιτριδίου εκτοπίζοντας το άζωτο, το
οποίο σχηματίζει ένα στρώμα στην διεπιφάνεια SiO2 / Si. Με την πάροδο του χρόνου η
συγκέντρωση του αζώτου αυξάνεται δρώντας σαν φραγμός στο ρυθμό ανάπτυξης του
οξειδίου, το πάχος του οποίου φτάνει σε κορεσμό.
Στην περίπτωση της ξηρής οξείδωσης ο επιφανειακός υπερκορεσμός των εγχεόμενων
ενδοπλεγματικών ατόμων καθορίζεται κυρίως από το ρυθμό γένεσης των ατόμων και τον
ρυθμό απωλειών τους, είτε λόγω επιφανειακής ανακατασκευής, είτε λόγω ανακατανομής και
διάχυσής τους στο αναπτυσσόμενο οξείδιο είτε τέλος λόγω και των δύο μηχανισμών
ταυτόχρονα. Ο σχηματισμός του πλούσιου σε άζωτο διεπιφανειακού στρώματος μπορεί να
επιδρά σημαντικά στους μηχανισμούς απωλειών των ενδοπλεγματικών ατόμων, είτε δρώντας
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σαν φραγμός στην διάχυσή τους προς το αναπτυσσόμενο οξείδιο, είτε καταλαμβάνοντας
θέσεις της διεπιφάνειας SiO2/Si ,στις οποίες αυτά μπορούν να εγκλωβιστούν και να
οδηγήσουν σε επιφανειακή ανακατασκευή. Έτσι κατά την οξυνιτριδίωση τα ενδοπλεγματικά
άτομα δεν έχουν άλλη διέξοδο από το να κινηθούν προς την πλευρά του πυριτίου. Το γεγονός
αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερο αριθμό εγχεομένων στο πυρίτιο ενδοπλεγματικών ατόμων και
κατά συνέπεια σε μεγαλύτερο επιφανειακό υπερκορεσμό σε σχέση με την κοινή ξηρή
οξείδωση, κατά την οποία το μεγαλύτερο μέρος των παραγόμενων ενδοπλεγματικών ατόμων
χάνεται λόγω των μηχανισμών απωλειών. Μια παρόμοια ερμηνεία δόθηκε από τον
Dunham(1987) για την περίπτωση της ισχυρότερης έγχυσης ενδοπλεγματικών ατόμων κατά
την θερμική νιτριδίωση

ενός ήδη υπάρχοντος στρώματος SiO2 σε σχέση με την κοινή

οξείδωση.
Σε παρόμοια αποτελέσματα κατέληξαν οι Skarlatos et al (2006), Οι ερευνητές αυτοί
παρατήρησαν οι διαφορές στον αριθμό των εγχεόμενων ενδοπλεγματικών ατόμων μεταξύ
οξυνιτριδίωσης και ξηρής οξείδωσης οξύνονται καθώς η θερμοκρασία αυξάνεται. Το γεγονός
αυτό οφείλεται στο ότι η διάσπαση του Ν2Ο παρουσιάζει θερμοκρασιακή εξάρτηση και γίνεται
ισχυρότερη σε υψηλές θερμοκρασίες. Έτσι η ποσότητα του αζώτου που βρίσκεται στην
διεπιφάνεια SiO2/Si αυξάνεται συναρτήσει της θερμοκρασίας, καθιστώντας τις διαφορές πιο
εμφανείς. Παράλληλα παρατηρούμε ότι στην ίδια θερμοκρασία οι διαφορές γίνονται πιο
εμφανείς στους μεγάλους χρόνους. Αυτό οφείλεται επίσης στο ότι με την πάροδο του χρόνου
το άζωτο που συσσωρεύεται στην διεπιφάνεια αυξάνεται και οδηγεί σε πιο ευδιάκριτες
διαφορές.
Όπως αναφέρθηκε, η παρουσία αυξημένης ποσότητας Γερμανίου στο υμένιο s-Si επηρεάζει
τις ηλεκτρικές ιδιότητες του υλικού με διαφόρους τρόπους. Αυτοί είναι κυρίως:
(α) η παρουσία αυξημένων σταθμών παγίδευσης που προκαλείται κατά τη θερμική διεργασία
(β) η αλλαγή του προφίλ της ετεροεπαφής s-Si / SiGe η οποία μεταβάλλει και το σκαλοπάτι
δυναμικού που δημιουργείται στο ενεργειακό διάγραμμα.
Στο Σχήμα 3.9 απεικονίζεται η C-V χαρακτηριστική καμπύλη για τη συχνότητα του 1 Mhz για
την περίπτωση απότομης ετεροεπαφής και για την περίπτωση ετεροεπαφής στην οποία
πραγματοποιήθηκε ισχυρή διάχυση Γερμανίου (με βάθος 4 nm, αντίστοιχα της συνθήκης του
σχήματος 3.9). Παρατηρούμε ότι η διάχυση του Γερμανίου ελαττώνει σημαντικά το πλατό της
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C-V χαρακτηριστικής, που σχετίζεται με το hole confinement effect. Αυτό το γεγονός αποτελεί
απόδειξη της υποβάθμισης της ποιότητας της ετεροεπαφής σαν αποτέλεσμα της οξείδωσης
με N2O η οποία οδηγεί σε σημαντική διάχυση του Γερμανίου στο υμένιο του πυριτίου.
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Σχήμα 3.9. Επίδραση της διάχυσης Ge στην C-V χαρακτηριστική καμπύλη (προσομοίωση).

3.5 Συμπεράσματα
Στο κεφάλαιο αυτό, μελετήθηκε η επίδραση των θερμικών διεργασιών σε υποστρώματα s-Si,
κάνοντας χρήση πειραματικών μεθόδων και προσομοίωσης. Παρατηρήθηκε η επίδραση της
διάχυσης του Ge προς το υμένιο s-Si στα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των δομών. Βρέθηκε ότι
στην περίπτωση της εγγύτητας της ετεροεπαφής s-Si / SiGe προς την διεπιφάνεια SiO2 / s-Si
(λέπτυνση του υμενίου s-Si με καθαρισμό RCA), η διάχυση Ge είναι σημαντικός παράγοντας
υποβάθμισης της δομής. Παρατηρήθηκε επίσης, ότι στην περίπτωση οξειδωτικού
περιβάλλοντος N2O έχουμε αυξημένη διαχυτότητα, υψηλότερη από την αναφερόμενη στη
βιβλιογραφία για την κοινή ανόπτηση. Το αποτέλεσμα αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και εξηγεί
ικανοποιητικά την ηλεκτρική συμπεριφορά των δομών MOS s-Si.
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Οι διεπιφάνειες του γερμανίου με τα διάφορα υμένια που χρησιμοποιούνται κατά την
κατασκευή των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (πχ οξείδια, νιτρίδια) ενδέχεται να
παίζουν σημαντικό ρόλο στην κινητική των προσμίξεων κατά την διάρκεια της
θερμικής ανόπτησης. Παράλληλα, από τις μέχρι τώρα μελέτες της διάχυσης των
προσμίξεων στο γερμάνιο έχει παρατηρηθεί σημαντική απώλεια δόσης της
πρόσμιξης, η οποία συνήθως αποδίδεται σε έξω-διάχυση, ακόμα και στην
περίπτωση που το υπόστρωμα του γερμανίου δεν είναι προστατευμένο από κάποιο
υμένιο. Στο κεφάλαιο αυτό θα μελετηθεί η κινητική των προσμίξεων σε εμφυτευμένα
και μη υποστρώματα γερμανίου σαν συνάρτηση των επιφανειακών αντιδράσεων
καθώς και το φαινόμενο της απώλειας του υποστρώματος του γερμανίου το οποίο
λαμβάνει χώρα ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες θερμικής ανόπτησης.

4.1 Απώλεια δόσης κατά την θερμική ανόπτηση του γερμανίου
Μία

κοινή διαπίστωση που προκύπτει από μία σειρά από μελέτες που έχουν

πραγματοποιηθεί

τα τελευταία χρόνια στο γερμάνιο είναι η σημαντική απώλεια

δόσης της πρόσμιξης που λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια της θερμικής ανόπτησης
σε αδρανές περιβάλλον (N2), κυρίως στην περίπτωση υποστρωμάτων τα οποία δεν
είναι καλυμμένα με κάποιο προστατευτικό υμένιο. Οι Poon et al (2005) μελέτησαν
την κατανομή του Φωσφόρου μετά από εμφύτευση σε υψηλή δόση και χαμηλή
ενέργεια εμφύτευσης (18KeV). Στα δείγματα, τα οποία δεν προστατευόταν από
κάποιο επιφανειακό υμένιο, ακολούθησε ταχεία θερμική ανόπτηση για 60s σε
διάφορες θερμοκρασίες. Μετά την μέτρηση του χημικής κατανομής της πρόσμιξης η
απώλεια δόσης έφτανε στο 50 % της εμφυτευμένης, ενώ η απώλεια δόσης αύξανε με
την αύξηση της θερμοκρασίας ανόπτησης. Αντίστοιχα αποτελέσματα αναφέρθηκαν
από τους Satta et al (2006). Οι ερευνητές αυτοί μελέτησαν την διάχυση και
ενεργοποίηση του Φωσφόρου σε υποστρώματα γερμανίου, που είχαν εμφυτευθεί με
διάφορες ενέργειες (15-150KeV), μετά από Ταχεία Θερμική Ανόπτηση (Rapid
Thermal Annealing) σε περιβάλλον αζώτου για διάφορες θερμοκρασίες (450-600oC)
και χρόνους. Παρατήρησαν ότι για την χαμηλή ενέργεια εμφύτευσης (15KeV), όπου η
κατανομή του φωσφόρου βρίσκεται πολύ κοντά στην επιφάνεια, ένα πολύ μεγάλο
ποσοστό της δόσης του Φωσφόρου (από 40% για τους 500oC μέχρι 60% για τους
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600oC) χάνονταν από το υπόστρωμα, ακόμα και μετά από θερμική ανόπτηση 1sec.
Οι ερευνητές αυτοί απέδωσαν την απώλεια δόσης σε έξω-διάχυση (out-diffusion) του
φωσφόρου. Οι Shang et al(2004) κατέληξαν σε παρόμοια συμπεράσματα. Οι
ερευνητές

αυτοί

πραγματοποίησαν

ταχεία

θερμική
ο

ανόπτηση

σε

δείγματα

ο

εμφυτευμένα με Φώσφορο για θερμοκρασίες από 350 C μέχρι 600 C για 5 min και
παρατήρησαν ότι στην θερμοκρασία των 600 οC έχει χαθεί παραπάνω από το 50 %
της χημικής δόσης. Σε αντίστοιχα αποτελέσματα

κατέληξαν άλλες ερευνητικές

ομάδες οι οποίες μελέτησαν την διάχυση του Βορίου και του Αρσενικού στο
Γερμάνιο.
Η επικρατέστερη μέχρι σήμερα άποψη είναι ότι η απώλεια δόσης σχετίζεται με την
εξω-διάχυση των προσμίξεων από το υπόστρωμα. Μόνο οι Oh kai J Cambell (J.Oh
et al 2004) θεώρησαν την πιθανότητα η απώλεια δόσης να σχετίζεται με απώλεια του
υποστρώματος κατά την διάρκεια της θερμικής ανόπτησης.
Το φαινόμενο της απώλειας δόσης είναι πολύ μεγάλης σημασίας σε τεχνολογικό
επίπεδο δεδομένου ότι η απώλεια δόσης της πρόσμιξης οδηγεί σε χαμηλή ενεργό
συγκέντρωση προσμίξεων και κατά συνέπεια υψηλή αντίσταση φύλλου. Προκειμένου
να μειωθεί ή να εξαλειφθεί αυτό το φαινόμενο χρησιμοποιήθηκαν προστατευτικά
υμένα (οξείδιο του πυριτίου ή νιτρίδιο του πυριτίου) κατά την θερμική ανόπτηση του
γερμανίου. Διαπιστώθηκε ότι η παρουσία του προστατευτικού υμενίου αν και μπορεί
να μειώσει αισθητά την απώλεια δόσης, ανάλογα με το είδος του υμενίου, δεν μπορεί
να την εξαλείψει εντελώς(Poon et al 2005, Chroneos et al 2006, Satta et all 2006,
Carroll et all 2007). Επιπλέον οι μηχανισμοί που σχετίζονται με την απώλεια δόσης
αποτελούν αντικείμενο μελέτης σε ότι αφορά την επίδραση τους στην κινητική των
σημειακών ατελειών και κατά συνέπεια στη διάχυση των προσμίξεων στο γερμάνιο.
Στο κεφάλαιο αυτό θα μελετήσουμε διεξοδικά αυτό το φαινόμενο και θα αναλύσουμε
την επίδραση των επιφανειακών διεργασιών στη διάχυση των προσμίξεων στο
υπόστρωμα.

4.2 Πειραματική μεθοδολογία και αποτελέσματα
Για την μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκαν δισκία γερμανίου 4 ιντσών, τύπου n,
κρυσταλλογραφικής διεύθυνσης <100> και ειδικής αντίστασης ρ=1.8-2.3 Ωcm. Τα
δισκία είχαν κατασκευαστεί με την τεχνική Czochralski (CZ) και είχαν πάχος 500 μm.
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Αρχικά πραγματοποιήθηκε σε όλα τα δισκία εναπόθεση διοξειδίου του πυριτίου
(SiO2), πάχους 100nm, με την τεχνική sputtering.

Σχήμα 4.1 Σχηματική αναπαράσταση των σκαλοπατιών που δημιουργούνται μετά την
λιθογραφία

Ακολούθως κάθε δισκίο κόπηκε σε μικρά δείγματα διαστάσεων 1x1 cm2. Στη
συνέχεια με λιθογραφία δημιουργήθηκαν γραμμές πλάτους 1μm και έπειτα με
εμβάπτιση σε διάλυμα HF 10% πραγματοποιήθηκε εγχάραξη του διοξειδίου του
πυριτίου από τις περιοχές στις οποίες δεν υπήρχε προστατευτικό στρώμα ρητίνης
όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.1 . Μετά την αφαίρεση της ρητίνης τα δείγματα
ανοπτήθηκαν θερμικά για διάφορες θερμοκρασίες (500 – 575οC) και χρόνους (10min
– 3hrs) σε φούρνο με ροή αζώτου 3.5 SLM. Μετά την διαδικασία της ανόπτησης
πραγματοποιήθηκε υγρή εγχάραξη εμβαπτίζοντας τα δείγματα στο διάλυμα HF-10%
με στόχο την αφαίρεση του προστατευτικού στρώματος του SiO2 από τις περιοχές
που είχε παραμείνει. Η υψομετρική διαφορά ανάμεσα στις προστατευμένες, κατά τη
διάρκεια της θερμικής ανόπτησης περιοχές, και τις μη προστατευμένες μετρήθηκε με
την βοήθεια προφιλόμετρου (stylus profilometry) και Ατομικού Μικροσκοπίου Ακίδας
(AFM). Η διαφορά ύψους των προστατευμένων και μη περιοχών είναι σαφής ένδειξη
της απώλειας του υποστρώματος κατά την διάρκεια της ανόπτησης. Στην εικόνα 4.1
φαίνεται ένα στιγμιότυπο από το λογισμικό του προφιλόμετρου στο οποία μπορούμε
να διακρίνουμε την ακίδα του οργάνου καθώς σαρώνει την επιφάνεια του δείγματος
και την αντίστοιχη μέτρηση που λαμβάνει το όργανο.
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Εικόνα 4.1: Εικόνα από το λογισμικό του προφιλόμετρου στην οποία διακρίνεται η
επιφάνεια του δείγματος (επάνω), η ακίδα που σαρώνει την επιφάνεια και η μέτρηση που
λαμβάνει το όργανο.

Στο σχήμα 4.2 φαίνεται η μέτρηση του προφιλόμετρου σε περιοχή όπου υπήρχαν
διαδοχικά προστατευμένες και μη περιοχές. Παρατηρούμε ότι οι μετρήσεις που
λαμβάνονται τόσο στις κορυφές (που αντιστοιχούν στις προστατευμένες περιοχές),
όσο και οι κοιλάδες (που αντιστοιχούν στις μη προστατευμένες περιοχές)
παρουσιάζουν μεγάλη επαναληψιμότητα, γεγονός που αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για την αξιοπιστία των μετρήσεων.

Σχήμα 4.2:
Τυπική μέτρηση από προφιλόμετρο, στην οποία μπορούμε να
παρατηρήσουμε την επαναληψιμότητα των μετρήσεων ανάμεσα στις προστατευμένες
(κορυφές) και μη προστατευμένες (κοιλάδες) περιοχές
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Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις με AFM, τόσο για να επιβεβαιωθούν τα
αποτελέσματα από το προφιλόμετρο όσο και να μελετηθεί η ποιότητα της επιφάνειας
(τραχύτητα) μετά τη θερμική ανόπτηση. Στην εικόνα 4.2α παρατηρούμε μία τυπική
μέτρηση της υψομετρικής διαφοράς με το AFM για ένα δείγμα μετά από θερμική
ανόπτηση στους 575 οC για 30min. Η υψομετρική διαφορά είναι 116 nm, σε απόλυτη
συμφωνία με τις μετρήσεις του προφιλόμετρου. Από την ίδια εικόνα μπορούμε να
παρατηρήσουμε ότι η τραχύτητα της επιφάνειας στις μη προστατευμένες περιοχές
είναι σημαντική και εξαρτάται από τις συνθήκες της θερμικής ανόπτησης, σε αντίθεση
με τις προστατευμένες περιοχές όπου η τραχύτητα είναι πολύ μικρή (Εικόνα 4.2β).

4.5 µm

121.25 nm
60.63 nm
0 nm
4.5 µm

2.25 µm
2.25 µm

0 µm

(a)

0 µm

(b)

Εικόνα 4.2 (α) Απεικόνιση AFM της υψομετρικής διαφοράς για δείγμα το οποίο υπέστη
θερμική ανόπτηση για 30min στους 575 oC (β) Απεικόνιση AFM μία προστατευμένης
επιφάνεια. Η μέση τραχύτητα της επιφάνειας είναι 0.58 nm.

Στο σχήμα 4.3 φαίνεται η απώλεια του υποστρώματος σαν συνάρτηση του χρόνου
της θερμικής ανόπτησης για θερμοκρασίες από 500oC μέχρι 575oC. Παρατηρούμε ότι
για μία δεδομένη θερμοκρασία η ποσότητα του υποστρώμματος που χάνεται είναι
γραμμική συνάρτηση του χρόνου ανόπτησης. Από την κλίση της ευθείας μπορούμε
να υπολογίσουμε το ρυθμό απώλειας υποστρώματος για κάθε θερμοκρασία. Τα
αποτελέσματα των μετρήσεων καταγράφονται στο πίνακα 4.1.
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Ge Substrate Loss (nm)
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Σχήμα 4.3 Απώλεια υποστρώματος σαν συνάρτηση του χρόνου της θερμικής
ανόπτησης για για διάφορες θερμοκρασίες (500 – 575o) για δισκία γερμανίου τύπου n.
Πίνακας 4.1

Time(min)

Θερμοκρασία (oC)
500 oC

525 oC

550 oC

575 oC
42.75 nm

10 min
13 nm

20 min

31 nm

72.25 nm
115.8 nm

30 min
42 nm

40 min
60 min

15 nm

35 nm

90 min

23 nm

58.45 nm

120 min

28.2 nm

75.2 nm

180 min

45 nm

96.25 nm

Πίνακας 4.1 Αποτελέσματα μετρήσεων με την χρήση προφιλομέτρου για την απώλεια
υποστρώματος σαν συνάρτηση του χρόνου της θερμικής ανόπτησης για διάφορες
θερμοκρασίες (500 – 575o) για δισκία γερμανίου τύπου n.

Η εξάρτηση του ρυθμού απώλειας υποστρώματος από την θερμοκρασία φαίνεται στο
σχήμα 4.4. Παρατηρούμε ότι ο ρυθμός απωλειών περιγράφεται από το νόμο του
Arrhenius σύμφωνα με τη σχέση 1
R(100)  4.75 x1012 exp  2.03 eV  / k BT  nm/min (Σχέση 1)
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όπου R100 είναι ο ρυθμός της απώλειας του υποστρώματος του Γερμανίου kB η
σταθερά του Boltzmann και Τ(Κ) η θερμοκρασία ανόπτησης. Η ενέργεια

ln[Ge Loss Rate (nm/min)]

ενεργοποίησης του μηχανισμού των απωλειών είναι EΑ=2.03 eV.

2

(b)

Ge (100)
ln(R)=f(1/T)
Linear fit (EA=2,03 eV)

1

0

-1

-2

12,0

12,6
0
(

-1
)

13,2

4

1/T K [x10 ]
Σχήμα 4.4 Ο ρυθμός απώλειας του υποστρώματος του Γερμανίου σαν συνάρτηση
της αντίστροφης θερμοκρασίας.

4.3 Εξάρτηση από τη νόθευση του υποστρώματος
Μια ενδιαφέρουσα παράμετρος η οποία ενδέχεται να επηρεάζει το ρυθμό απώλειας
του υποστρώματος είναι το είδος και το επίπεδο της νόθευσης του υποστρώματος.
Για την μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκαν δισκία γερμανίου 4 ιντσών, τύπου p,
κρυσταλλογραφικής διεύθυνσης <100> και ειδικής αντίστασης ρ=1.8-2.3 Ωcm. Τα
δισκία είχαν κατασκευαστεί με την τεχνική Czochralski (CZ) και είχαν πάχος 500 μm.
Σε μερικά από τα δείγματα πραγματοποιήθηκε εμφύτευση υψηλής δόσης Βορίου, σε
μερικά άλλα εμφύτευση υψηλής δόσης Φωσφόρου ενώ στα υπόλοιπα δεν έγινε
εμφύτευση (δείγματα αναφοράς).
Μία παράμετρος που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την πειράματα ώστε να μπορούν
να εξαχθούν αξιόπιστα συμπεράσματα είναι η κατανομή της πρόσμιξης στο
υπόστρωμα. Η κατανομη πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ομοιόμορφη προκειμένου η
απώλεια του υποστρώματος σε μία δεδομένη συνθήκη θερμικής ανόπτησης να
διεξάγεται κάτω από τις ίδιες συνθήκες (και κατά συνέπεια με τον ίδιο ρυθμό) μέχρι το
τελικό βάθος της εγχάραξης. Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκε να γίνουν διαδοχικές
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εμφυτεύσεις με αυξανόμενη ενέργεια οι

οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε

περισσότερο ομοιόμορφή κατανομή. Για το προσδιορσιμό των παραμέτρων της
εμφύτευσης πραγματοποίηθηκαν προσομοιώσεις ιοντικής εμφύτευσης με το
εμπορικό πρόγραμμα Sentaurus. Στο σχήμα 4.5 φαίνεται η κατανομή της πρόσμιξης,
όπως προκύπτει από την προσομοίωση για τρείς διαδοχικές εμφυτεύσεις Βορίου.
Οπως φαίνεται από το σχήμα η συγκέντρωση του Βορίου είναι 1-2×1020cm-3 μέχρι
βάθους 140nm από την επιφάνεια. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν τρεις
διαφορετικές εμφυτεύσεις για το Βόριο με ενέργειες 25,30,35 KeV και δόση 5×1014
cm-2 ενώ για τον Φώσφορο πραγματοποιήθηκαν τρεις διαδοχικές εμφυτεύσεις με
ενέργειες

35,40,45

KeV

και

δόση

5×1014

cm-2.

Ακολούθως

επιστρώθηκε

προστατευτικό στρώμα Si3N4 πάχους 100 nm για την προστασία του υποστρώματος
και με λιθογραφία ανοίχτηκαν περιοχές στο υπόστρωμα για την μελέτη της απώλειας
υποστρώματος όπως περιγράφτηκε στην παράγραφο 4.2.
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Σχήμα 4.5 Κατανομή του Βορίου και του Φωσφόρου όπως προκύπτει από την
προσομοίωση διαδοχικών εμφυτεύσεων με αυξανόμενη ενέργεια.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε θερμική ανόπτηση σε διάφορες θερμοκρασίες (525575 οC) και χρόνους από 10 min μέχρι 120 min. Σε κάθε συνθήκη ανοπτήθηκαν τρία
δείγματα : (α) Ένα δείγμα εμφυτευμένο με Βόριο, (β) ένα δείγμα εμφυτευμένο με
Φώσφορο και (γ) ένα μη νοθευμένο δείγμα, σαν αναφορά αλλά και για σύγκριση με
τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την θερμική ανόπτηση των δισκίων τύπου n.
Στο σχήμα 4.6 φαίνεται η απώλεια του υποστρώματος στο δείγμα αναφοράς σαν
συνάρτησης του χρόνου για διάφορες θερμοκρασίες. Από την κλίση των αντίστοιχων
ευθείων μπορούμε να υπολογίσουμε τους ρυθμούς απώλειας του υποστρώμματος
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καθώς και την ενέργεια ενεργοποίησης του μηχανισμού, η οποία υπολογίστηκε
ΕΑ=2.0eV. Οι μετρήσεις αυτές, που έχουν πραγματοποιηθεί σε δισκία γερμανίου
τύπου n,

είναι σε εξαιρετική συμφωνία με τα πειραματικά αποτελέσματα που

παρουσιάστηκαν στο σχήμα 4.3, τα οποίο όμως αφορούν δισκία τύπου p
(Eα=2.03eV).

Από την ειδική αντίσταση κάθε είδους δισκίου μπορούμε να

υπολογίσουμε τη συγκέντρωση των προσμίξεων σε κάθε περίπτωση. Από την
ανάλυση προκύπτει ότι τα δισκία τύπου p έχουν συγκέντρωση Γαλλίου 2x1015 cm-3
ενώ τα δισκία τύπου n συγκέντρωση Αντιμονίου 3x1015 cm-3
Από τη σύγκριση αυτή μπορούμε να συμπεράνουμε πως όταν η συγκέντρωση της
πρόσμιξης είναι χαμηλή, ο ρυθμός απώλειας του υποστρώματος παραμένει
σταθερός και ανεξάρτητος από το αν το υπόστρωμα είναι νοθευμένο ή όχι.
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Σχήμα 4.6 Απώλεια υποστρώματος σαν συνάρτηση του χρόνου της θερμικής ανόπτησης για
για διάφορες θερμοκρασίες (500 – 575o) για δισκία γερμανίου τύπου p.

Στα σχήματα 4.7 και 4.8 φαίνεται η απώλεια του υποστρώματος σε δείγματα που
είναι εμφυτευμένα με Βόριο και Φώσφορο αντίστοιχα. Από την ανάλυση των
αποτελεσμάτων

μπορούμε

να

υπολογίσουμε

τις

αντίστοιχες

ενέργειες

ενεργοποίησης: Για τα δείγματα που είναι εμφυτευμένα με Φώσφορο η ενέργεια
ενεργοποίησης είναι ΕA=1.98eV, ενώ για τα δείγματα που είναι εμφυτευμένα με
Βόριο είναι ΕA=2.62 eV.
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Σχήμα 4.7 Απώλεια υποστρώματος σαν συνάρτηση του χρόνου της θερμικής ανόπτησης για
για διάφορες θερμοκρασίες (500 – 575o) για δισκία γερμανίου τύπου p εμφυτευμένα με
Φώσφορο (Τρεις διαδοχικές εμφυτεύσεις)
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Σχήμα 4.8 Απώλεια υποστρώματος σαν συνάρτηση του χρόνου της θερμικής ανόπτησης για
διάφορες θερμοκρασίες (500 – 575o) για δισκία γερμανίου τύπου p εμφυτευμένα με Βόριο
(Τρεις διαδοχικές εμφυτεύσεις)

Το σχήμα 4.9 φαίνεται η εξάρτηση του ρυθμού απώλειας υποστρώματος σαν
συνάρτηση της θερμοκρασίας για τις τρεις διαφορετικές περιπτώσεις. Παρατηρούμε
ότι ο ρυθμός απώλειας για την περίπτωση του μη νοθευμένου υποστρώματος και για
την περίπτωση του υποστρώματος νοθευμένου με Φώσφορο είναι, στα όρια του
πειραματικού σφάλματος, ο ίδιος. Στην περίπτωση όμως του Βορίου η κατάσταση
είναι διαφορετική. Παρατηρούμε ότι για θερμοκρασία 525oC ο ρυθμός απώλειας
υποστρώματος είναι μικρότερος συγκριτικά με το δείγμα αναφοράς, ενώ όσο αυξάνει
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η θερμοκρασία ο ρυθμός αυξάνει και στους 575οC είναι κατά 37% μεγαλύτερος
συγκριτικά με το δείγμα αναφοράς. Η εικόνα αυτή φαίνεται πολύ πιο καθαρά στο
σχήμα 4.10, όπου φαίνεται ο ρυθμός απώλειας των δειγμάτων για κάθε
θερμοκρασία.

ln[Ge Loss Rate (nm/min)]
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Σχήμα 4.9 Σύγκριση του ρυθμού απώλειας υποστρώματος για (α) μη νοθευμένο υπόστρωμα,
(β) για υπόστρωμα νοθευμένο με Φώσφορο και (γ) για υπόστρωμα νοθευμένο με Βόριο.
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Σχήμα 4.10 Σχηματική αναπαράσταση του ρυθμού απώλειας του υποστρώματος στα
δείγματα με νόθευση Βορίου, Φωσφόρου καθώς επίσης και στα ανόθευτα στην θερμοκρασία
μετά από θερμική ανόπτηση στους (α) 525 oC, (β) 550 oC και (γ) 575 oC .
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4.4 Ανάλυση και συζήτηση
Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, αν και υπάρχουν αρκετές αναφορές στην βιβλιογραφία
σχετικά με την απώλεια δόσης των προσμίξεων που εμφυτεύονται στο γερμάνιο, η
οποία συνήθως αποδίδεται στην έξω-διάχυση των προσμίξεων, υπάρχουν ελάχιστες
αναφορές σχετικά με την απώλεια του υποστρώματος και ακόμα λιγότερες οι οποίες
να αναφέρονται στο μηχανισμό του φαινομένου. Η πιο συστηματική μελέτη που
συνδέεται με το θέμα αυτό παρουσιάστηκε από τους Oh και Campbell (Oh et al
2004). Οι ερευνητές αυτοί μελέτησαν την θερμική σταθερότητα του ενδογενούς
οξειδίου του γερμανίου σε υποστρώματα γερμανίου που είχαν εμφυτευθεί με Βόριο
(2x1015cm-2, 35KeV) μετά από Ταχεία Θερμική Ανόπτηση (Rapid Thermal Annealing)
σε περιβάλλον αζώτου για διάφορες θερμοκρασίες (450-600oC) και χρόνο 60sec. Η
χημική σύσταση τους ενδογενούς οξειδίου μελετήθηκε με την τεχνική XPS. Από την
ανάλυση του XPS φάσματος κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το οξείδιο του
γερμανίου αποτελείται κατά κύριο λόγο από GeO2 με μικρή συνεισφορά από
GeOx(x<2). Παρατήρησαν ότι για θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 500οC το οξείδιο
διασπάται αφήνοντας την επιφάνεια εμπλουτισμένη με γερμάνιο. Η θερμική
διάσπαση των οξειδίων διαπιστώθηκε από την ελάττωση του σήματος XPS που
οφειλόταν σε GeO2. Όμως είναι γνωστό από την βιβλιογραφία (J.Oh et al 2004,
Jasper 20002) ότι το διοξείδιο του γερμανίου είναι σταθερό μέχρι τους 1170oC και η
δυνατότητα διάσπασης του GeO2 από την επιφάνεια θα πρέπει να αποκλειστεί. Οι
Oh et al πρότειναν ότι το διοξείδιο του γερμανίου (GeO2) αντιδρά με το υπόστρωμα
του γερμανίου και διασπάται στο πτητικό μονοξείδιο του γερμανίου (GeO) σύμφωνα
με την αντίδραση 1

GeO2  GeO  O (αντίδραση 1)
Κατά συνέπεια η απώλεια του υποστρώματος οφείλεται στην παραπάνω χημική
αντίδραση. Παράλληλα το οξυγόνο που αποδεσμεύεται ξανα-οξειδώνει την επιφάνεια
του γερμανίου συντηρώντας με αυτό τον τρόπο το μηχανισμό της απώλειας του
υποστρώματος.
Προκειμένου να στηρίξουν περαιτέρω τα συμπεράσματα τους οι ερευνητές αυτοί
μελέτησαν την κατανομή του Βορίου σε υποστρώματα γερμανίου μετά από θερμική
ανόπτηση σε θερμοκρασία 450oC και 600oC, σε δείγματα που είχαν προστατευτικό
υμένιο οξειδίου του πυριτίου (SiO2) στην επιφάνεια και σε άλλα που δεν είχαν κανένα
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προστατευτικό υμένιο (Σχήμα 4.11). Παρατήρησαν ότι στη χαμηλή θερμοκρασία δεν
υπήρχε καμιά απολύτως διαφορά στην κατανομή της πρόσμιξης, σε αντίθεση με την
υψηλή θερμοκρασία, όπου 100nm του υποστρώματος είχαν εξαχνωθεί, όπως
προκύπτει από την σχετική μετατόπιση των κατανομών του SIMS (Σχήμα 4.11)

Σχήμα 4.11 Κατανομή Βορίου μετά από ιοντική εμφύτευση και θερμική ανόπτηση
σε υποστρώματα γερμανίου με/χωρίς προστατευτικό υμένιο SiO2 σαν συνάρτηση
της θερμοκρασίας ανόπτησης (Από αναφορά Oh 2004)

Από τα πειραματικά αποτελέσματα της παρούσας μελέτης (Παρ. 4.3) και
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρυθμός απώλειας υποστρώματος για την περίπτωση
υποστρωμάτων γερμανίου εμφυτευμένων με Βόριο δίνεται από τη σχέση
R(100)  3.07 x1016 exp  2.62 eV  / k BT  nm/min (Σχέση 2)

μπορούμε να εκτιμήσουμε το πάχος του γερμανίου που χάνεται σε κάθε περίπτωση.
Για τη χαμηλή θερμοκρασία (450οC) και για χρόνο 60sec βρίσκουμε ότι η απώλεια
του υποστρώματος είναι μικρότερη από 1nm σε συμφωνία με τους Oh et al. Για την
υψηλή θερμοκρασία η αντίστοιχη τιμή είναι 23nm, η οποία είναι πέντε φορές
μικρότερη από την τιμή (100nm) που μετρούν πειραματικά οι Oh et al.
Είναι μάλλον απίθανο η διαφορά αυτή να οφείλεται στις διαφορετικές συνθήκες
εμφύτευσης Βορίου που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε περίπτωση δεδομένου ότι η
συνολική δόση είναι παραπλήσια (2×1015cm-2 έναντι 1.5×1015cm-2). Μία πιθανή
εξήγηση είναι η διαφορετική διαδικασία της θερμικής ανόπτησης ανάμεσα στην
παρούσα μελέτη και την αντίστοιχη των Oh et al. Στην εργασία των ερευνητών αυτών
η θερμική ανόπτηση πραγματοποιείται σε περιβάλλον αζώτου, χωρίς όμως να
υπάρχει συνεχής ροή αζώτου μέσα από το φούρνο. Αν λαμβάνει χώρα η αντίδραση 1
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είναι πολύ πιθανό το οξυγόνο που παράγεται να μην απομακρύνεται έγκαιρα από το
υπόστρωμα με αποτέλεσμα να αντιδρά με το γερμάνιο για την παραγωγή διοξειδίου
του γερμανίου και την συνέχιση της διαδικασίας. Στην παρούσα μελέτη η θερμική
ανόπτηση των δειγμάτων γίνεται σε οριζόντιο φούρνο με μία συνεχή ροή αζώτου
(100% N2) πάνω από την επιφάνεια των δειγμάτων. Στην περίπτωση αυτή, ακόμα και
αν λαμβάνει χώρα η αντίδραση 1 είναι λογικό να υποθέσει κάποιος ότι η συνεχής ροή
του αζώτου θα απομακρύνει το οξυγόνο με αποτέλεσμα ο ρυθμός απώλειας του
υποστρώματος να είναι μικρότερος. Αν όμως το οξυγόνο αυτό προέρχεται από το
ενδογενές οξείδιο θα είναι πεπερασμένο με αποτέλεσμα να περιμένει κάνεις ότι ο
ρυθμός απώλειας του υποστρώματος θα μειώνεται με το χρόνο, κάτι που δεν
συμφωνεί με τα πειραματικά αποτελέσματα σε όλες τις θερμοκρασίες. Επιπλέον,
είναι δύσκολο να αποδεχτούμε ότι απλά και μόνο το οξυγόνο που περιέχεται στο
ενδογενές οξείδιο είναι δυνατό να οδηγήσει σε απώλεια υποστρώματος 116nm
υψομετρικά στους 575 οC για 30 min ανόπτησης.
Αν προς στιγμή δεχτεί κανείς ότι υπήρχε μία διαρροή οξυγόνου στο φούρνο, τότε θα
περίμενει ότι ο ρυθμός απώλειας υποστρώματος να είναι πολύ μεγαλύτερος από
αυτόν που αναφέρουν οι Oh et al, δεδομένου ότι θα υπήρχε πολύ περισσότερη
ποσότητα ατόμων οξυγόνου έτοιμη να αντιδράσει με το υπόστρωμα σύμφωνα με την
αντίδραση 1. Αυτό όμως δεν συμφωνεί με τα πειραματικά δεδομένα.
Από το παραπάνω συλλογισμό μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι ο
μηχανισμός που περιγράφεται στην αντίδραση 1, ακόμα και αν υπάρχει, δεν μπορεί
να είναι ο κυρίαρχος μηχανισμός απώλειας υποστρώματος γερμανίου κατά τη
διάρκεια της θερμικής ανόπτησης.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν τα αποτελέσματα από τα εμφυτευμένα
δείγματα τα οποία φανερώνουν διαφορετική συμπεριφορά του ρυθμού απώλειας
στην περίπτωση του υποστρωμάτων που έχουν εμφυτευθεί με Βόριο και αυτών που
έχουν εμφυτεύει σε Φώσφορο. Από τα σχήματα 4.9 και 4.10 παρατηρούμε ότι για την
περίπτωση του Φωσφόρου ο ρυθμός απώλειας είναι αντίστοιχος με τα μη
εμφυτευμένα δείγματα. Αντίθετα στην περίπτωση του Βορίου ο ρυθμός απώλειας
είναι μικρότερος σε σχέση με το δείγμα αναφοράς κατά 20% για τους 525οC και
αυξάνει με την αύξηση της θερμοκρασίας ώστε να είναι τελικά μεγαλύτερος κατά
37% στους 575οC.
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Είναι λογικό να υποθέσει κανείς πως η διαφορετική συμπεριφορά ενδέχεται να
οφείλεται στην μορφή της κατανομής της πρόσμιξης αλλά και στο ποσοστό
ενεργοποίησης κάθε πρόσμιξης στην αντίστοιχη θερμοκρασία.
Στο σχήμα 4.12 φαίνεται η κατανομή του Φωσφόρου και του Βορίου αντίστοιχα όπως
προκύπτει από την προσομοίωση για τις διάφορες θερμοκρασίες, λαμβάνοντας
υπόψη την απώλεια του υποστρώματος. Παρατηρούμε ότι για την περίπτωση του
Φωσφόρου η κατανομή των προσμίξεων είναι μορφής “box”, σε συμφωνία με τα
πειραματικά αποτελέσματα και είναι της τάξης 5-6x1019cm-3. Στην περίπτωση του
Βορίου η κατανομή των προσμίξεων είναι σχεδόν ίδια με την αρχική κατανομή της
εμφύτευσης με μία μετατόπιση προς την επιφάνεια εξαιτίας της απώλειας του
υποστρώματος. Αυτό είναι αναμενόμενο δεδομένου ότι είναι γνωστό ότι το Βόριο
διαχέεται ελάχιστα στο γερμάνιο.
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Σχήμα 4.12 Κατανομή του Φωσφόρου και του Βορίου έπειτα από θερμική ανόπτηση στους
550 oC για χρόνους 20,40,60 min. Τα αποτελέσματα προέκυψαν από προσομοίωση με τον
προσομοιωτή τεχνολογίας Sentaurus Process.

Μία εκτίμηση για το ποσοστό ενεργοποίησης των προσμίξεων σε κάθε περίπτωση
μπορεί να γίνει από την δουλειά των Suh et al (Suh - 2004). Οι ερευνητές αυτοί
μελέτησαν την ενεργοποίηση του Φωσφόρου και του Βορίου σε θερμοκρασίες από
400 μέχρι 600

o

C. Στο σχήμα 4.13 φαίνεται η ενεργοποίηση κάθε πρόσμιξης

αντίστοιχα.
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Σχήμα 4.13 Ενεργοποίηση του Φωσφόρου και του Βορίου, μέγιστο της ενεργής κατανομής
της πρόσμιξης σε σχέση με το μέγιστο της χημικής κατανομής

Παρατηρούμε ότι το ποσοστό ενεργοποίησης των προσμίξεων είναι το ίδιο σε όλες
τις θερμοκρασίες, τόσο για την περίπτωση του Βορίου όσο και για την περίπτωση
του Φωσφόρου. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να αποδώσει κανείς την διαφορετική
συμπεριφορά

στο

ρυθμό

απώλειας

των

δύο

υποστρωμάτων

στη

ενεργό

συγκέντρωση των προσμίξεων.
Που μπορεί να οφείλεται λοιπόν η διαφορετική συμπεριφορά των δειγμάτων? Όπως
έχουμε ήδη αναφέρει στο κεφάλαιο 2 η συνολική συγκέντρωση των σημειακών
ατελειών σε ένα ημιαγωγό (ουδέτερες, μονά και διπλά φορτισμένες) εξαρτάται από το
επίπεδο της νόθευσης. Για την περίπτωση ενός ημιαγωγού τύπου n η συνολική
ποσότητα των σημειακών ατελειών δίνεται από την σχέση

Cn  CV o  CV 

n
n
 CV  ( ) 2 (εξίσωση 1)
ni
ni

ενώ για την περίπτωση ενός ημιαγωγού τύπου p από την σχέση
Cp  CV o  CV 

ni
n
 CV  ( i ) 2 (εξίσωση 2)
p
p

Υπάρχουν λίγες πληροφορίες σχετικά με τις σημειακές ατέλειες στο κρυσταλλικό
γερμάνιο. Στο σχήμα 4.14 φαίνεται η καλύτερη εκτίμηση που έχουμε από τα
πειραματικά δεδομένα για τις συγκεντρώσεις των ουδέτερων, των μονά-αρνητικά
φορτισμένων και των διπλά-αρνητικά φορτισμένων σημειακών (Vanhellemont 2007).

Σελίδα 123

Σχήμα 4.14 Συγκέντρωση ισορροπίας πλεγματικών κενών σε διάφορετικές καταστάσεις
φορτίου , σαν συνάρτηση της θερμοκρασίας (Vanhellemont 2007)

Παρατηρούμε ότι η συγκέντρωση των μονά-φορτισμένων σημειακών ατελειών είναι
τουλάχιστον μία τάξη μεγέθους μεγαλύτερη από την συγκέντρωση των ουδέτερων
ατελειών και ακόμα περισσότερο των διπλά φορτισμένων ατελειών. Κατά συνέπεια οι
μονά φορτισμένες ατέλειες συγκροτούν σχεδόν την πλειονότητα των πλεγματικών
κενών σε ένα ενδογενή ημιαγωγό.
Όμως σύμφωνα με την εξίσωση 2, σε ένα ημιαγωγό τύπου p, ο αριθμός των μονάφορτισμένων και των διπλά-φορτισμένων πλεγματικών κενών, και κατά συνέπεια ο
συνολικός αριθμός των πλεγματικών κενών, θα μειωθεί. Χρησιμοποιώντας τις
εκφράσεις που δίνουν τη συγκέντρωση των σημειακών ατελειών σε κάθε κατάσταση
φορτίου (Vanhellemont 2007), μπορούμε να εκτιμήσουμε την μεταβολή της
συγκέντρωσης των πλεγματικών κενών για τα δείγματα που έχουν εμφυτευτεί με
βόριο. Θεωρώντας ότι η ενεργοποίηση του βορίου είναι της τάξης του 2%,

σε

συμφωνία με τα πειραματικά δεδομένα των Satta et al (2005), η συνολική
συγκέντρωση των πλεγματικών κενών είναι της ίδιας τάξης μεγέθους με εκείνη ενός
μη εμφυτευμένου υποστρώμματος. Επιπλέον μπορούμε να δείξουμε ότι όσο αυξάνει
η θερμοκρασία από 525oC σε 575οC ο λόγος των συνολικών πλεγματικών κενών σε
μη-νοθευμένο υπόστρωμα προς το συνολικό αριθμό στο υπόστρωμα νοεθυμένο με
βόριο κατά 30%. Τα αποτελέσματα αυτά είναι σε ποιοτική συμφωνία με τα
πειραματικά δεδομένα για τους ρυθμούς απώλειας υποστρώματος και αποτελούν μία
ένδειξη ότι η συγκέντρωση των πλεγματικών κενών στο υπόστρωμα σχετίζεται με το
μηχανισμό απώλειας του υποστρώματος. Οι παραπάνω διαπιστώσεις οδηγούν
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επιπλέον στο συμπέρασμα ότι ο μηχανισμός απώλειας του υποστρώματος μπορεί να
οφείλεται σε εξάχνωση ατόμων γερμανίου από την επιφάνεια του κρυστάλλου. Είναι
όμως απαραίτητο να υπάρξει περαιτέρω ανάλυση του φαινόμενου αυτού καθώς και
σύγκριση με πειραματικά δεδομένα από την ενέργεια συνοχής των επιφανειακών
ατόμων του γερμανίου προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για το
μηχανισμό απώλειας του υποστρώματος.

4.5 Κατανομή προσμίξεων με την τεχνική SIMS
Όπως έχουμε ήδη αναφέρει η βασική τεχνική για τον υπολογισμό της κατανομής
προσμίξεων στο γερμάνιο είναι η Φασματοσκοπία Μάζας Δευτερογενών ιόντων
(SIMS). Πρόσφατα στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και Χημικών
Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας (ΕΙΧΗΜΥΘ) του ΙΤΕ

Πάτρας, αποκτήθηκε η

δυνατότητα πραγματοποίησης μετρήσεων SIMS με την απόκτηση του πρώτου στην
Ελλάδα οργάνου. Η ύπαρξη ενός τέτοιου συστήματος θεωρήθηκε ότι δεν μπορεί να
μείνει ανεκμετάλλευτη, δεδομένου ότι μπορεί να επιταχύνει την μελέτη της διάχυσης
των προσμίξεων στο Γερμάνιο. Προκειμένου όμως να γίνει αυτό έπρεπε να γίνει
κατάλληλη βαθμονόμηση του συστήματος ως προς το υπόστρωμα του Γερμανίου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η βαθμονόμηση των αντίστοιχων συστημάτων των
εξειδικευμένων εταιριών που προαναφέρθηκαν ξεκίνησε μόλις τα τελευταία τρία
χρόνια με την επάνοδο του Γερμανίου στο ερευνητικό προσκήνιο. Η βαθμονόμηση
του συστήματος έγινε χρησιμοποιώντας σαν πρότυπα αποτελέσματα κατανομές
προσμίξεων μετά από ιοντική εμφύτευση και θερμική ανόπτηση σε ουδέτερο
περιβάλλον (Ν2) τόσο τύπου p (Ga) , όσο και τύπου n (P) σε υποστρώματα
Γερμανίου τα όποια είχαν αναλυθεί από εξειδικευμένες εταιρείες μετρήσεων SIMS
(Charles Evans &Associates , Cascade Scientific)..
Το συγκεκριμένο όργανο το οποίο χρησιμοποιήθηκε είναι της εταιρείας MillBrook
(http://www.minisims.com) και φαίνεται στo εικόνα 4.3 Διαθέτει πρωτογενή δέσμη
ιόντων Γαλλίου (Ga+) με ενέργεια πρόσπτωσης στο υπόστρωμα 6 keV υπό γωνία 70.
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Εικόνα 4.3 Φωτογραφία του οργάνου
MiniSIMS του ΕΙΧΗΜΥΘ (ΙΤΕ Πάτρας).

Εισαγωγή στην αρχή της μεθόδου SIMS
Η μέθοδος SIMS χρησιμοποιείται ευρέως σήμερα για την ανάλυση ιχνοστοιχείων σε
στερεά υλικά και ειδικότερα σε ημιαγωγούς. Στηρίζεται στον

βομβαρδισμό ενός

δείγματος (υποστρώματος) με μία αρχική (πρωτογενή) δέσμη ιόντων με παράλληλη
φασματομετρία

(μέσω

κατάλληλα

τοποθετημένου

φασματογράφου)

των

εκπεμπόμενων (δευτερογενών) ιόντων του καταστρεφόμενου υποστρώματος, όπως
φαίνεται στην εικόνα 4.4. Η προσπίπτουσα πρωτογενής δέσμη ιόντων μπορεί να
εστιάσει σε διάμετρο μικρότερη του 1 μm . Η μέθοδος είναι καταστροφική. Κατά την
διαδικασία της ανάλυσης η επιφάνεια του δείγματος «σκάβεται» (sputtering) αργά
από την πρωτογενή δέσμη αποκτώντας έναν κρατήρα. Η παράλληλη ανίχνευση του
στοιχείου το υποστρώματος που μας ενδιαφέρει καθώς το βάθος του κρατήρα
αυξάνεται μας δίνει πληροφορία για την κατανομή του σε βάθος (depth profiling). H
τελική κατανομή πρέπει να αναχθεί σε συγκέντρωση (atoms/cm3) συναρτήσει του
βάθους (μm ή nm). Όταν ο ρυθμός εκσκαφής (sputtering) είναι εξαιρετικά αργός η
ανάλυση η οποία πραγματοποιείται ονομάζεται στατική φασματοσκοπία μάζας
δευτερογενούς ιόντος (Static SIMS)

και χρησιμοποιείται για την στοιχειομετρική

ανάλυση της επιφάνειας του υποστρώματος καθώς εστιάζεται σε βάθος μικρότερο
του

ενός ατομικού επιπέδου (monolayer). Στην περίπτωση που μας ενδιαφέρει

ανάλυση σε βάθος χρησιμοποιείται πιο γρήγορος ρυθμός

εκσκαφής (Dynamic

SIMS). Σαν πρωτεύουσα δέσμη ιόντων χρησιμοποιούνται Cs+ O2+,O, Ar+ και Ga+ με
ενέργειες μεταξύ 1 και 30 keV. Ο δε ρυθμός εκσκαφής (sputter rate ) είναι μεταξύ 0.5
και 5nm/s και εξαρτάται από την ευαισθησία της πρωτεύουσας δέσμης, από το υλικό
και την κρυσταλλική δομή του δείγματος. Τα δευτερογενή ιόντα εκπέμπονται σε ένα
εύρος κινητικών ενεργειών θετικά ή αρνητικά φορτισμένα. Το είδος της φόρτισής τους
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παίζει σημαντικό ρόλο στην ευαισθησία και την ακρίβεια των

μετρήσεων SIMS

ανάλογα με το στοιχείο που θέλομε να ανιχνεύσομε. Για την παραγωγή θετικών
δευτερογενών ιόντων συνήθως χρησιμοποιείται το οξυγόνο (O2+) σαν πρωτογενής
δέσμη ιόντων, ενώ για την παραγωγή αρνητικών δευτερογενών ιόντων το σύνηθες
χρησιμοποιούμενο πρωτογενές ιόν είναι το καίσιο (Cs+). Τα όρια ανίχνευσης του
SIMS για τα περισσότερα στοιχεία είναι μεταξύ 1x1012 και 1x1016 atoms/cm3.

Εικόνα 4.4 Σχηματική απεικόνιση της αρχής της μεθόδου SIMS.

Η εφαρμογή της μεθόδου συνίσταται σε δύο κύρια στάδια που είναι :
(α) Η απλή καταγραφή (counts) των δευτερογενών ιόντων του στοιχείου που θέλομε
να ανιχνεύσομε συναρτήσει του χρόνου που διαρκεί η εκσκαφή του υποστρώματος.
Η καμπύλη που προκύπτει είναι της μορφής :
καταγεγραμμένα δευτερογενή ιόντα /μονάδα χρόνου – χρόνος {counts/s = f [t(s)]}.
(β) Η μετατροπή της παραπάνω καμπύλης στη ζητούμενη κατανομή συγκέντρωσης –
βάθους. Για τη μετατροπή αυτή απαιτούνται :
(i) Η μετατροπή του άξονα χρόνου σε άξονα βάθους. Για την μετατροπή αυτή
μετράται με ένα προφιλόμετρο το βάθος του κρατήρα που έχει δημιουργηθεί στο
υπόστρωμα. Γνωρίζοντας τον συνολικό χρόνο εκσκαφής (sputtering), που είναι ο
χρόνος που διήρκεσε η μέτρηση, μπορούμε από το συνολικό βάθος του κρατήρα να
υπολογίσομε τον ρυθμό εκσκαφής [nm/s ή μm/s] με βάση τον οποίο γίνεται η
μετατροπή του άξονα.
(ii) Η μετατροπή του άξονα counts/s (ουσιαστικά του ρεύματος των δευτερογενών
ιόντων του υπό ανίχνευση στοιχείου) σε άξονα συγκέντρωσης. Αυτό γίνεται με βάση
συγκεκριμένη θεωρητική ανάλυση που καταλήγει στην έκφραση :
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CE  CM  RSFE 

IE
IM

όπου
ΙE η ένταση του ρεύματος των δευτερογενών ιόντων του στοιχείου E που θέλομε να
ανιχνεύσομε.
ΙM

η ένταση του ρεύματος των δευτερογενών ιόντων του υποστρώματος (matrix)

που ανιχνεύομε στον φασματογράφο.
RSFΕ (Relative Sensitivity Factor for element E) είναι ο παράγοντας ευαισθησίας του
συγκεκριμένου οργάνου για το στοιχείο Ε που εξαρτάται από το είδος φόρτισης των
δευτερογενών ιόντων του (θετικά ή αρνητικά) , το είδος των ιόντων της πρωτογενούς
δέσμης , την ενέργειά τους και την γωνία πρόσπτωσής τους στο υπόστρωμα.
CΜ η συγκέντρωση ατόμων του υποστρώματος που είναι γνωστή.
Σημαντική πηγή σφάλματος στις μετρήσεις SIMS υπεισέρχεται στα πρώτα 1-2 nm
βάθους από την επιφάνεια του υποστρώματος. Ο λόγος είναι ότι κατά τα αρχικά
στάδια τη μέτρησης η προσπίπτουσα πρωτογενής δέσμη δεν αποκτά αμέσως
στάσιμη κατάσταση εκσκαφής με το υπόστρωμα και κατά συνέπεια το ρεύμα ΙΕ δεν
είναι σταθερό, όπως απαιτείται. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε υπερεκτίμηση ή
υποεκτίμηση της συγκέντρωσης της πρόσμιξης στο ημιαγώγιμο υπόστρωμα κατά τα
πρώτα 10-15 nm ιδίως εάν αυτή βρίσκεται κοντά στην επιφάνεια του υποστρώματος.
Μετρήσεις Κατανομής προσμίξεων
Τα δεδομένα μετρήσεων SIMS της διεθνούς βιβλιογραφίας που αφορούν κατανομές
προσμίξεων στο Γερμάνιο είναι περιορισμένα λόγω της πρόσφατης ενασχόλησης με
το συγκεκριμένο υλικό. Κατά συνέπεια η μέθοδος δεν θεωρείται ακόμη διεθνώς
παγιωμένη στο Γερμάνιο (π.χ ελλιπής γνώση των τιμών της παραμέτρου RSFΕ για τις
βασικές προσμίξεις).
Για

τον

λόγο

αυτό

απαιτείται

βαθμονόμηση

του

διαθέσιμου

οργάνου

χρησιμοποιώντας διαθέσιμες πρότυπες μετρήσεις από περισσότερες από μια
εξειδικευμένες εταιρείες. Η διαδικασία ξεκίνησε ήδη με την προσπάθεια ανίχνευσης
μιας πρόσμιξης τύπου n, συγκεκριμένα φωσφόρου (P), σε Γερμάνιο. Συγκεκριμένα
μελετήθηκαν τρία δείγματα εμφυτευμένα με P σε συνθήκες που φαίνονται στον
ακόλουθο Πίνακα 1.
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Πίνακας 4.2
Δείγμα

Ενέργεια(keV)

Δόση(atoms/cm2)

PA

50

5x1013

PB

30

1x1015

PE

150

5x1013

Η πρωτεύουσα δέσμη είναι Ga+

ενέργειας 6 ΚeV υπό γωνία 70 και ο χρόνος

εγχάραξης περίπου 140 s. Μέχρι στιγμής έχει ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο της
μέτρησης, δηλαδή η λήψη των πρωτογενών μετρήσεων counts/s = f(t) τόσο για την
πρόσμιξη (ΙΕ), όσο και για το υπόστρωμα (matrix) (IM). Χαρακτηριστικά αποτελέσματα
φαίνονται στο σχήμα 4.15 για τα δείγματα PA και PE.

4

3x10

4

2x10

PE Germanium profile

Intensity(counts/sec)

Intensity(counts/sec)

10
9x10
8x10
7x10
6x103
5x10
3
4x10
3

3x10

3

2x10

3

102
9x102
8x102
7x102
6x102
5x10
2
4x10
2

3x10

101
9x101
8x101
7x101
6x10
1
5x10
1
4x10
3x10

1

2x10

1

1

100
9x100
8x100
7x100
6x10
0
5x10
0
4x10
3x10

2

2x10

0

25

50

75

100

125

150

175

200

PE Phosphorus profile

2

4
3
3
3
3

225

time(sec)

0

35

70

105

140

175

time(sec)

Σχήμα 4.15 Ανίχνευση φωσφόρου (150 KeV 5x1013 cm-2) σε Γερμάνιο με την μέθοδο
SIMS. (α) Κατανομή ρεύματος δευτερογενών ιόντων Ge – χρόνου. (β) Κατανομή
ρεύματος δευτερογενών ιόντων P – χρόνου.

Όσον αφορά στα αποτελέσματα του υποστρώματος Ge, παρατηρούμε ότι το σήμα
εμφανίζει κοντά στην επιφάνεια ένα μέγιστο και προοδευτικά αποκτά μια σταθερή
τιμή που υποδηλώνει σταθερή σε βάθος συγκέντρωση, όπως αναμένεται. Η αρχική
κορυφή οφείλεται πιθανόν στο σφάλμα που υπεισέρχεται κατά τα αρχικά στάδια της
μέτρησης και αναλύθηκε στα προηγούμενα.
Για την βαθμονόμηση του οργάνου SIMS έγινε σύγκριση των κατανομών του
φωσφόρου που μετρήθηκαν στο ΙΤΕ / ΕΙΧΗΜΗΘ με τις κατανομές των ιδίων
δειγμάτων που έχουν μετρηθεί στην εταιρεία Charles Evans. Tα αποτελέσματα της
σύγκρισης φαίνονται στο σχήμα 4.16.
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Από την σύγκριση των μετρήσεων των δύο οργάνων προέκυψε μεγάλη απόκλιση της
κατανομής. Η διαφορά αυτή εκτός από την αύξηση του προβαλλόμενου εύρους της
κατανομής οδήγησε και σε μια υπερεκτίμηση της εμφυτευμένης δόσης κατά 57%.
Αυτό είναι πιθανό να οφείλετε στην διαφορά του πρωτεύοντος ιόντος των δύο
μεθόδων αλλά και της συνολικής τεχνικής συνολικά. Η εταιρεία Charles Evans
μετράει την κατανομή του Φωσφόρου «βομβαρδίζοντας» το δείγμα με ιόντα Cs+
ενέργεια 1 KeV ενώ το συγκεκριμένο όργανο μετράει με ιόντα Ga+ (69.72) το οποίο
βέβαια είναι αρκετά βαρύτερο σαν ιόν και αρκετά κοντά στην ατομική μάζα του
Γερμανίου (72.64), ενώ δεν έχει δυνατότητα μεταβολής της ενέργειας της
προσπίπτουσας

δέσμης.

Για

το

σκοπό

αυτό

η

ανάλυση

των

δειγμάτων

πραγματοποιήθηκε σε εξειδικευμένες εταιρείες ανάλυσης δειγμάτων
4.6 Επίδραση των επιφανειακών διεργασιών στη διάχυση των προσμίξεων
Όπως έχουμε ήδη αναφέρει η διάχυση των προσμίξων στους ημιαγωγούς
πραγματοποιείται

με

την

βοήθεια

των

σημειακών

ατελειών,

δηλαδή

των

ενδοπλεγματικών ατόμων και των πλεγματικών κενών. Από την άλλη μεριά, είναι
γνωστό από την τεχνολογία του πυριτίου ότι η ανάπτυξη υμένων προκαλεί έγχυση
σημειακών ατελειών στο υπόστρωμα και κατά συνέπεια μπορεί να διαταράξει τις
συγκεντρώσεις ισορροπίας των σημειακών ατελειών, γεγονός που έχει επιπτώσεις
στην διάχυση των προσμίξεων που βρίσκονται στις περιοχές όπου υφίστανται τις
διεργασίες αυτές και κατά συνέπεια στη λειτουργία των ημιαγωγών διατάξεων.
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Οι σημαντικότερες από αυτές τις θερμικές διεργασίες είναι οι ακόλουθες (Fahey
1989):
- Θερμική Οξείδωση (Oxidation): Η θερμική οξείδωση είναι μια επιφανειακή διεργασία
που έχει αποδειχθεί ότι προκαλεί έγχυση ενδοπλεγματικών ατόμων προς το
υπόστρωμα που βρίσκεται κάτω από την οξειδούμενη επιφάνεια του πυριτίου. Ο
ρυθμός έγχυσης έχει αποδειχθεί ότι εξαρτάται από το ρυθμό ανάπτυξης του οξειδίου
καθώς και την κρυσταλλογραφική διεύθυνση της οξειδούμενης επιφάνειας. Η έγχυση
αυτή προκαλεί επαύξηση του συντελεστή διάχυσης προσμίξεων όπως οι B και P
όταν βρίσκονται κάτω από τις οξειδούμενες περιοχές (φαινόμενο ΟED - Oxidation
Enhanced Diffusion) και αντίστοιχη μείωσή του για προσμίξεις όπως το Sb και
λιγότερο το As (φαινόμενο ΟRD - Oxidation Retarded Diffusion) .
- Θερμική Νιτριδίωση (Nitridation): Η θερμική νιτριδίωση του πυριτίου είναι μια
επιφανειακή διεργασία κατά την οποία αναπτύσσεται στην επιφάνεια του πυριτίου
ένα υμένιο Si3Ν4 με απευθείας αντίδραση του πυριτίου με αμμωνία. Η διεργασία αυτή
δρα κατά τρόπο συμπληρωματικό αυτού της θερμικής οξείδωσης εγχέοντας
πλεγματικά κενά προς τον όγκο του πυριτίου προκαλώντας μείωση του συντελεστή
διάχυσης των B και

P όταν βρίσκονται κάτω από τις περιοχές που υφίστανται

νιτριδίωση και αντίστοιχη αύξησή του για προσμίξεις όπως το Sb και λιγότερο το As.
- Οξυνιτριδίωση (Oxynitridation): Με τον όρο οξυνιτριδίωση εννοούμε την θερμική
νιτριδίωση

ενός

ήδη

ανεπτυγμένου

θερμικού

οξειδίου.

Η

μέθοδος

αυτή

χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν για την ανάπτυξη οξειδίων με ευεργετικές ιδιότητες
στην τεχνολογία κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Η διαδικασία αυτή
προκαλεί

φαινόμενα

ανάλογα

της

θερμικής

οξείδωσης,

δηλαδή

έγχυση

ενδοπλεγματικών ατόμων, αλλά σε εντονότερο βαθμό από την συνήθη οξείδωση στις
ίδιες συνθήκες και παρά το ότι η θερμική νιτριδίωση προκαλεί μόνη της έγχυση
πλεγματικών κενών.
- Πυριτιδίωση (Silicidation): Η πυριτιδίωση είναι η ανάπτυξη πυριτιδίων (όπως TaSi2,
TiSi2, CoSi2) στην επιφάνεια του πυριτίου, που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία
ηλεκτρικών επαφών στα ολοκληρωμένα κυκλώματα. Γενική εκτίμηση είναι ότι κατά
την ανάπτυξη των πυριτιδίων πραγματοποιείται έγχυση πλεγματικών κενών προς το
υπόστρωμα και φαινόμενα ανάλογα με εκείνα της θερμικής νιτριδίωσης. Η έγχυση
αυτή σχετίζεται με τον μηχανισμό της ανάπτυξης του πυριτιδίου κατά την οποία
πραγματοποιείται μετακίνηση ατόμων πυριτίου από το υπόστρωμα προς την
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διεπιφάνεια Si/πυριτιδίου τα οποία διαχεόμενα μέσα από το αναπτυσσόμενο υμένιο
προς τη διεπιφάνεια μετάλλου/πυριτιδίου αντιδρούν με το μέταλλο.
Είναι κατά συνέπεια λογικό να περιμένουμε ότι αντίστοιχα φαινόμενα μπορεί να
εμφανίζονται τόσο κατά την απώλεια υποστρώματος του γερμανίου όσο και στην
περίπτωση που επιφανειακά υμένια εναποτίθενται στην επιφάνεια του γερμανίου για
να παρεμποδίσουν την απώλειας δόσης από το υπόστρωμα. Στην συνέχεια αυτής
της ενότητας θα μελετήσουμε την επίδραση των επιφανειακών διεργασιών στην
κινητική των σημειακών ατελειών σε αυτές τις δύο περιπτώσεις.

4.6.1 Επίδραση της απώλειας υποστρώματος στη διάχυση των προσμίξεων
Για την μελέτη αυτή (Ioannou 2008) πραγματοποιήθηκε εμφύτευση

31 +

P

σε

υποστρώματα Γερμανίου σε χαμηλή δόση της τάξεως 5x1013 cm-2 και ενέργειες
εμφύτευσης 50KeV και 150 KeV καθώς επίσης και στην υψηλή δόση 1x1015 cm-2 με
ενέργεια 30ΚeV. Η εμφύτευση πραγματοποιήθηκε υπό 7o γωνία για την αποφυγή
των φαινόμενων σήραγγος. Στα δείγματα πραγματοποιήθηκε θερμική ανόπτηση
στους 500οC για διάφορους χρόνους (1 – 5h). Η κατανομή Φωσφόρου μετρήθηκε με
Φασματοσκοπία μάζας δευτερογενούς ιόντος(SIMS) από εξειδικευμένες εταιρείες στο
χώρο (Evans Analytical Group/ Cascade Scientific). Πριν τις μετρήσεις SIMS έγινε
αφαίρεση του προστατευτικού υμενίου με χημικές μεθόδους.
Για τον προσδιορισμό της διάχυσης του Φωσφόρου στις συγκεκριμένες συνθήκες
χρησιμοποιήθηκε ένα μοντέλο διάχυσης της πρόσμιξης στο οποίο ο συντελεστής
διάχυσης εξαρτάται από τη συγκέντρωση της πρόσμιξης. Στο μοντέλο αυτό
προσαρτήθηκε ο ρυθμός εξάχνωσης του υποστρώματος σύμφωνα με την σχέση 3
R(100)  2.4 x1012 exp  1.98 eV  / k BT  nm/min (Σχέση 3)

Το σχήμα 4.17 δείχνει της κατανομές SIMS για την χαμηλή δόση του Φωσφόρου σε
μη προστατευμένα υποστρώματα Γερμανίου έπειτα από ανόπτηση στους 500 oC για
1 και 5 ώρες. Από τις μετρήσεις SIMS υπολογίστηκε απώλεια δόσης της τάξεως του
28% στην περίπτωση της χαμηλής ενέργειας εμφύτευσης για ανόπτηση 1 h ενώ στην
περίπτωση της ανόπτησης των 5 h παρατηρήθηκε απώλεια δόσης της τάξεως του
54%. Στο ίδιο σχήμα φαίνονται και τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων.
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Παρατηρούμε ότι υπάρχει πολύ καλή συμφωνία μεταξύ της προσομοίωσης και των
πειραματικών αποτελεσμάτων.
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Σχήμα 4.17 Πειραματικές κατανομές SIMS και προσομοίωση για μη προστατευμένα
υποστρώματα Γερμανίου που εμφυτεύτηκαν με δόση 5x1013 cm-2 και ενέργεια 50 keV

Στο σχήμα 4.18 απεικονίζονται οι κατανομές που μετρήθηκαν στην περίπτωση της
υψηλής ενέργειας εμφύτευσης των 150ΚeV για την ίδια χαμηλή δόση. Παρατηρήθηκε
απώλεια δόσης μικρότερη από 3% στην περίπτωση της 1h ενώ παρατηρήθηκε 14%
στην περίπτωση των 5h. Στο ίδιο σχήμα απεικονίζονται και τα αποτελέσματα της
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προσομοίωσης τα οποία είναι σε πολύ καλή συμφωνία με τα πειραματικά δεδομένα.
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Σχήμα 4.18 Πειραματικές κατανομές SIMS και προσομοίωση για μη προστατευμένα
υποστρώματα Γερμανίου που εμφυτεύτηκαν με δόση 5x1013 cm-2 και ενέργεια 150
keV
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H απώλεια δόσης του Φωσφόρου μπορεί με ακρίβεια να αποδοθεί στην απώλεια
υποστρώματος. Στην περίπτωση της χαμηλής δόσης εμφύτευσης η απώλεια δόσης
συνοδεύετε από μια ασήμαντη διάχυση και για τις δύο ενέργειες εμφύτευσης, που
σημαίνει ότι ο μηχανισμός της

απώλειας του υποστρώματος του Γερμανίου δεν

προκαλεί επηρεάζει την διάχυση του Φωσφόρου στο υπόστρωμα.
Τα αποτελέσματα αυτά είναι σε συμφωνία με τα πειραματικά δεδομένα από την
ανάλυση της υψηλής δόσης του Φωσφόρου. Στο σχήμα 4.19 φαίνεται η σύγκριση της
προσομοίωσης

με

τα

πειραματικά

αποτελέσματα

στην
15

υποστρωμάτων που έχουν εμφυτευτεί με υψηλή δόση 1x10

περίπτωση
cm

-2

των

και ενέργεια

30ΚeV. Παρατηρούμε ότι μπορούμε με τις ίδιες παραμέτρους της προσομοίωσης να
προβλέψουμε με εξαιρετική ακρίβεια τη κατανομή του φωσφόρου
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Σχήμα 4.19 Πειραματικές κατανομές SIMS και προσομοίωση για μη προστατευμένα
υποστρώματα Γερμανίου που εμφυτεύτηκαν με δόση 1x1015 cm-2 και ενέργεια 30ΚeV.

Από τα παραπάνω αποτελέσματα μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι
για τις παρούσες πειραματικές συνθήκες, η απώλεια υποστρώματος του γερμανίου
δεν επηρεάζει την κινητική των σημειακών ατελειών στο υπόστρωμα.
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4.6.2 Επιλογή προστατευτικού επιφανειακού υμένιου
Για την μελέτη αυτή (Ioannou 2008) πραγματοποιήθηκε εμφύτευση

31 +

P

σε

υποστρώματα Γερμανίου σε υψηλή δόση 1x1015 cm-2 με ενέργεια 30ΚeV. Η
εμφύτευση πραγματοποιήθηκε υπό 7o γωνία για την αποφυγή των φαινόμενων
σήραγγος. Μετά την εμφύτευση, σε ένα μέρος των δειγμάτων εναποτέθηκε με την
τεχνική sputtering διοξείδιο του πυριτίου πάχους 40 nm, ενώ στα υπόλοιπα
εναποτέθηκε νιτρίδιο του πυριτίου πάχος 40nm. Στα δείγματα πραγματοποιήθηκε
θερμική ανόπτηση στους 500οC για διάφορους χρόνους (1 – 5h). Η κατανομή
Φωσφόρου μετρήθηκε με Φασματοσκοπία μάζας δευτερογενούς ιόντος(SIMS) από
εξειδικευμένες εταιρείες στο χώρο (Evans Analytical Group/ Cascade Scientific). Πριν
τις μετρήσεις SIMS έγινε αφαίρεση του προστατευτικού υμενίου με χημικές μεθόδους.
Το σχήμα 4.20 (Chroneos 2006, Ioannou 2008) απεικονίζει κατανομές SIMS για τα
δείγματα που έχουν προστατευτεί με SiO2 και με Si3N4 έπειτα από θερμική ανόπτηση
στους 500οC για 2h. Στο ίδιο σχήμα φαίνεται και η αντίστοιχη κατανομή για μη
προστατευμένα δείγματα.
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Σχήμα 4.20 Κατανομές Φωσφόρου έπειτα από εμφύτευση υψηλής δόσης(1015cm-2) και
θερμική ανόπτηση για 2h στους 500 oC σε προστατευμένα και μη υποστρώματα Γερμανίου.

Παρατηρούμε ότι η απώλεια δόσης είναι 75% για τα μη καλυμμένα δείγματα, 44% για
τα καλυμμένα με SiO2, ενώ στην περίπτωση της προστασίας του υποστρώματος με
Si3N4 η απώλεια δόσης ήταν 10%. Παρόλο που η απώλεια δόσης περιορίζετε με την
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παρουσία του SiO2 η παρουσία ενός πυκνότερου υλικού όπως το Si3N4 φαίνεται να
είναι πιο αποτελεσματική.
Στην περίπτωση του δείγματος το οποίο δεν έχει προστατευτικό στρώμα η απώλεια
δόσης του Φωσφόρου αποδίδεται στην απώλεια του υποστρώματος, όπως είδαμε
προηγουμένως. Στην περίπτωση των καλυμμένων δειγμάτων η απώλεια δόσης
μπορεί να αποδοθεί σε έξω – διάχυση (out diffusion) της πρόσμειξης στην περιοχή
μεταξύ του προστατευτικού στρώματος και της επιφάνειας του Γερμανίου ενώ
παρουσία του πιο πυκνού στρώματος Si3N4 η ανακατανομή του Φωσφόρου γίνετε
λίγο δυσκολότερη μιας και πιθανό να οφείλετε σε συσσώρευση της πρόσμιξης στην
διεπιφάνεια Si3N4/Ge. Υπό αυτές τις πειραματικές συνθήκες, δηλαδή της υψηλής
δόσης εμφύτευσης και του συγκεκριμένου προστατευτικού στρώματος ο Φώσφορος
έδειξε σημαντική διάχυση η οποία είναι εξαρτημένη από τη συγκέντρωση αυτού. Στις
περιοχές μεγάλης συγκέντρωσης ο Φώσφορος διαχέετε ταχυτέρα συγκρινόμενος με
τις χαμηλότερες συγκεντρώσεις. Το αποτέλεσμα είναι ένα προφίλ τύπου “box”(Suh
2005, Satta 2006, Carroll 2007). Η διάχυση του Φωσφόρου εξαρτάται από την
συγκέντρωση αυτού και συνεπώς είναι άμεση η σχέση εξάρτησης του από το
προστατευτικό στρώμα μιας και από το είδος αυτού μιας και ανάλογα με αυτό
παραμένει μεγαλύτερη δόση στο υπόστρωμα κατά την διάρκεια της θερμικής
ανόπτησης. Από την άλλη μεριά δεν φαίνεται να υπάρχει διαφοροποίηση στις
παραμέτρους της προσομοίωσης, γεγονός που υποδηλώνει ότι η διαφορετική
κατανομή προσμίξεων στην περίπτωση του οξειδίου και του νιτριδίου οφείλεται στην
μεγαλύτερη δόση που παραμένει στο δείγμα, και όχι σε έγχυση ατελειών στο
υπόστρωμα που οδηγούν σε αυξημένες συγκεντρώσεις σημειακών ατελειών και
επαυξημένη διάχυση προσμίξεων.
Με βάσει τα παραπάνω αποτελέσματα επιλέχτηκε το νιτρίδιο του πυριτίου σαν
προστατευτικό υμένιο για τα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν στη συνέχεια της
παρούσας διατριβής.

4.7 Συμπεράσματα
Στο κεφάλαιο αυτό μελετήθηκε η κινητική των προσμίξεων σε εμφυτευμένα και μη
υποστρώματα γερμανίου σαν συνάρτηση των επιφανειακών αντιδράσεων καθώς και
το φαινόμενο της απώλειας του υποστρώματος του γερμανίου το οποίο λαμβάνει
χώρα ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες θερμικής ανόπτησης.
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Παρατηρήθηκε η διαφορά στην απώλεια του υποστρώματος στα εμφυτευμένα με
Βόριο δείγματα Γερμανίου ενώ τα εμφυτευμένα με Φώσφορο δείγματα δεν έδειξαν
μεγάλη

απόκλιση

από

το

δείγμα

αναφοράς.

Στο

δείγμα

αναφοράς

πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις και στην περίπτωση n-type υποστρώματος και στην
περίπτωση του p-type υποστρώματος στα οποία δεν παρατηρήθηκε διαφορά.
Μελετήθηκε ακόμα η διαφορά στην απώλεια δόσης της πρόσμιξης του Φωσφόρου με
δύο διαφορετικά προστατευτικά υμένια του υποστρώματος το Si3N4 και το SiO2 όπου
στην περίπτωση του Si3N4 φάνηκε να είναι μικρότερη. Τέλος πραγματοποιηθήκαν
προσομοιώσεις με τον προσομοιωτή τεχνολογίας Sentaurus Process για την διάχυση
του Φωσφόρου εάν ληφθεί υπ’οψιν ο ρυθμός απώλειας του υποστρώματος.
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Κεφάλαιο 5
Διάχυση και ενεργοποίηση Γαλλίου στο Γερμάνιο

5.1 Πειραματική μεθοδολογία
5.2 Δομικός Χαρακτηρισμός υποστρώματος
5.3 Διάχυση Γαλλίου στο υπόστρωμα
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5.3.2 Διάχυση σε χαμηλή συγκέντρωση
5.3.3 Διάχυση σε υψηλή συγκέντρωση
5.4 Προσομοίωση πειραματικών αποτελεσμάτων και εξαγωγή παραμέτρων.
5.5 Ενεργοποίηση προσμίξεων – Ηλεκτρικές μετρήσεις
5.5.1 Μετρήσεις Spreading Resistance
5.5.2 Χημική εγχάραξη υποστρώματος γερμανίου
5.5.3 Μετρήσεις με την τεχνική των τεσσάρων ακίδων (Four Point Probe)
5.6 Συμπεράσματα
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Όπως έχουμε ήδη αναφέρει το γερμάνιο, εξαιτίας των ιδιοτήτων του, έχει ξαναβρεθεί
στο προσκήνιο της ερευνητικής δραστηριότητας και αποτελεί ένα πολλά υποσχόμενο
υλικό για την ανάπτυξη των μελλοντικών ολοκληρωμένων διατάξεων, όπως
τρανζίστορ

με

πολύ

μεγάλη

ευκινησία

φορέων

και

υψηλής

ποιότητας

φωτοανιχνευτές. Για την κατασκευή όμως αυτών των διατάξεων απαιτείται η
ανάπτυξη επαφών χαμηλής αντίστασης, με ελάχιστα φαινόμενα διάχυσης εξαιτίας
των θερμικών διεργασιών αλλά και χαμηλά ρεύματος διαρροής. Για την περίπτωση
των επαφών τύπου-p το βόριο έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον και αρκετές μελέτες
έχουν εστιάσει στην διάχυση και ενεργοποίηση του βορίου τα τελευταία χρόνια. Μία
άλλη πρόσμιξη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη περιοχών p-τύπου
στο υπόστρωμα είναι το Γάλλιο. Εξαιτίας της μεγαλύτερης μάζας του, το γάλλιο
μπορεί να εμφυτευτεί πολύ πιο κοντά στην επιφάνεια. Παράλληλα υπάρχουν κάποιες
μελέτες, ήδη από την δεκαετία του 60 που φανερώνουν ότι το γάλλιο κινείται με αργό
ρυθμό στο γερμάνιο. Στο κεφάλαιο αυτό θα μελετηθεί η διάχυση και η ενεργοποίηση
του Γαλλίου σε υπόστρωμα Γερμανίου και θα εξαχθούν συμπεράσματα για την
χρησιμοποίηση του σαν αντικαταστάτης του βορίου για την ανάπτυξη επαφών
τύπου-p στο γερμάνιο.
5.1 Πειραματική μεθοδολογία
Για τη συγκεκριμένη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν υποστρώματα Γερμανίου Czochralski,
n-type (100) με ειδική αντίσταση 2-3 Ω×cm. Η εμφύτευση του Γαλλίου
πραγματοποιήθηκε σε θερμοκρασία δωματίου για ενέργειες 50 και 150 KeV και
δόσεις 5×1013cm-2 και 1×1015cm-2. Η εμφύτευση πραγματοποιήθηκε υπό γωνία 7ο για
αποφυγή των φαινομένων καναλισμού (channeling effect). Μετά την εμφύτευση τα
υποστρώματα κόπηκαν σε δύο κομμάτια. Το ένα καλύφθηκε με 100 nm SiO2, το
οποίο εναποτέθηκε με την τεχνική sputtering ενώ το άλλο με 100 nm Si3N4 , το οποίο
εναποτέθηκε με την ίδια τεχνική σε θερμοκρασία 200ΟC, για την προστασία της
επιφάνειας κατά την θερμική ανόπτηση και τον περιορισμό των φαινομένων εξωδιάχυσης της πρόσμιξης (Ioannou 2008). Στη συνέχεα κάθε ένα από τα κομμάτια του
υποστρώματος κόπηκε σε μικρότερα δείγματα εμβαδού 1x1 cm2. Στα δείγματα αυτά
πραγματοποιήθηκε θερμική ανόπτηση για διάφορες θερμοκρασίες (550 - 650 0C) και
χρόνους μέχρι και 4 ώρες.
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Μετά την θερμική ανόπτηση αφαιρέθηκε το προστατευτικό στρώμα που είχε
τοποθετηθεί εμβαπτίζοντας τα δείγματα σε διάλυμα υγρού εγχαράκτη HF
περιεκτικότητας 10% στην περίπτωση του Si3N4 ενώ στην περίπτωση του διοξειδίου
του Πυριτίου (SiO2) η εγχάραξη έγινε εμβαπτίζοντας σε Buffered HF για τον ίδιο
χρόνο.
Η κατανομή του Γαλλίου μετρήθηκε με την μέθοδο της Φασματοσκοπίας
δευτερογενούς ιόντος (TOF-SIMS) η οποία πραγματοποιήθηκε κυρίως από την
εταιρεία Tascon GmbH και συμπληρωματικά την Evans Analytical Group.
Επίσης πραγματοποιήθηκε δομικός χαρακτηρισμός των δειγμάτων με Ηλεκτρονική
Μικροσκοπία Υψηλής Διακριτικής Ικανότητας.
5.2 Δομικός Χαρακτηρισμός υποστρώματος
Είναι γνωστό από την βιβλιογραφία (Holland 1983, Janssens 2006) ότι η εμφύτευση
βαριών ιόντων στο γερμάνιο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μπορεί να οδηγήσει στο
σχηματισμό μια μοναδικής δομής στην επιφάνεια του δείγματος, που αποτελείται από
κενά τα οποία διαχωρίζονται από διασυνδεδεμένα τοιχία άμορφου γερμανίου. Η δομή
αυτή ονομάζεται συνήθως κυψελοειδής δομή (honeycomb structure). Η παρουσία
αυτής της δομής στην επιφάνεια του δισκίου είναι σημαντική εξαιτίας της
σταθερότητας που εμφανίζει στις μετέπειτα θερμικές διεργασίες και της επίδρασης
που έχει στην λειτουργία των διατάξεων. Αν και η δομή αυτή είχε παρατηρηθεί σε
υποστρώματα γερμανίου που είχαν εμφυτευτεί με γερμάνιο, μόνο πρόσφατα
παρατηρήθηκε σε υποστρώματα γερμανίου που είχαν εμφυτευτεί με γάλλιο.
Στην εικόνα 5.1 φαίνεται η κάτοψη της επιφάνειας υποστρώματος γερμανίου που έχει
εμφυτευτεί με γάλλιο

με ενέργεια 50KeV και δόση 5×1015cm-2 σε θερμοκρασία

περιβάλλοντος (Impellizzeri 2009). Μπορούμε να διακρίνουμε την κυψελοειδή δομή
στην επιφάνεια. Τα κάθετα τοιχία γερμανίου σχηματίζουν ένα δίκτυο που περικλείει
τα κενά με διάμετρο από 10-30 nm.
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Εικόνα 5.1 Φωτογραφίες από Μικροσκόπιο Ηλεκτρονικής Δέσμης υποστρωμάτων
Γερμανίου που έχουν εμφυτευτεί με γάλλιο δόσης 5×1015cm-2 και ενέργεια 50 KeV
σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (Impellizzeri 2009)

Η δόση που χρησιμοποιήθηκε στα πειράματα των Impellizzeri et al (2009) είναι πέντε
φορές μεγαλύτερη από τη δόση που χρησιμοποιήθηκε στα πειράματα την παρούσας
διδακτορικής διατριβής. Από την άλλη μεριά, προηγούμενα πειράματα που είχαν
πραγματοποιηθεί

από

τους

Janssens

et

al

(2006)

οδηγούν

σε

αντίθετα

συμπεράσματα. Οι ερευνητές αυτοί είχαν μελετήσει την εμφύτευση του γαλλίου σε
γερμάνιο με ενέργεια 50KeV και δόση 3×1015cm-2 σε θερμοκρασία περιβάλλοντος
και δεν είχαν παρατηρήσει το σχηματισμό κυψελοειδούς δομής στην επιφάνεια.
Προκειμένου να μελετήσουμε το φαινόμενο αυτό για τις πειραματικές συνθήκες που
μελετήθηκαν στην παρούσα διατριβή πραγματοποιήθηκε δομικός χαρακτηρισμός
των δειγμάτων με Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Υψηλής Διακριτικής Ικανότητας. Ο
δομικός χαρακτηρισμός έγινε στο Τμήμα Φυσικής του Α.Π.Θ.
Στην εικόνα 5.2 φαίνεται μία μικρογραφία του υποστρώματος για την περίπτωση του
δείγματος που έχει εμφυτευτεί με υψηλή ενέργεια εμφύτευσης (150KeV) και χαμηλή
δόση (5×1013cm-2). Παρατηρούμε ότι υπάρχει πλήρης απουσία κυψελοειδούς δομής
στην επιφάνεια σε συμφωνία με τη βιβλιογραφία. Από την ίδια φωτογραφία
μπορούμε να διακρίνουμε το άμορφο στρώμα που σχηματίζεται κατά την ιοντική
εμφύτευση και εκτείνετε σε βάθος 108 nm από την επιφάνεια.
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Εικόνα 5.2 Ηλεκτρονική μικροσκοπία για την περίπτωση της χαμηλής δόσης του Γαλλίου και
της υψηλής ενέργειας εμφύτευσης

Στην εικόνα 5.3 φαίνεται μία μικρογραφία του υποστρώματος για την περίπτωση του
δείγματος που έχει εμφυτευτεί με υψηλή ενέργεια εμφύτευσης (150KeV) και υψηλή
δόση (1×1015cm-2). το άμορφο στρώμα που σχηματίζεται στην περίπτωση αυτή
εκτείνετε σε βάθος 137 nm από την επιφάνεια. Σε αντίθεση με ότι αναμένουμε από
την βιβλιογραφία για την περίπτωση του γαλλίου και για τις δεδομένες συνθήκες
εμφύτευσης (Janssens 2006) παρατηρούμε ότι υπάρχει σχηματισμός κυψελοειδούς
δομής στην επιφάνεια του δείγματος. Αντίστοιχο αποτέλεσμα είχε αναφερθεί στην
περίπτωση της εμφύτευσης Ινδίου με ενέργεια εμφύτευσης 120 KeV και δόση
εμφύτευσης 2x1015 cm-2 σε υπόστρωμα Γερμανίου (Holland 1983). Επιπλέον η
μικροσκοπία έδειξε ότι στην επιφάνεια υπήρχαν κρατήρες οι οποίοι είχαν βάθος
περίπου 25nm ενώ η επιφάνεια άμορφου/κρυσταλλικού ήταν κυματοειδής.
Αν και δεν είναι ακόμα ευρέως αποδεκτό, η εμφάνιση της κυψελοειδούς δομής στην
επιφάνεια είναι πολύ πιθανόν να οφείλεται στον υπερκορεσμό των πλεγματικών
κενών που σχηματίζονται κατά την ιοντική εμφύτευση. Τα πλεγματικά κενά
συσσωματώνονται ώστε να σχηματίσουν τα κενά που παρατηρούμε με το
μικροσκόπιο. Είναι πολύ πιθανό η διαφοροποίηση που παρατηρούμε για τις
πειραματικές συνθήκες της παρούσας διατριβής να οφείλεται σε ένα από τους
παρακάτω λόγους : (α) Στην μεγαλύτερη ενέργεια της ιοντικής εμφύτευσης Όσο
μικρότερη είναι η ενέργεια της εμφύτευσης τόσο πιο μεγάλη είναι η επίδραση της
επιφάνειας, η οποία είναι γνωστό ότι παίζει ενεργό ρόλο στην επανασύνδεση των
σημειακών ατελειών που γεννιούνται κατά την ιοντική εμφύτευση.
Σελίδα 146

Εικόνα 5.3 Μικρογραφία από Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο για υποστρώματα γερμανίου που
έχουν εμφυτευτεί με υψηλής δόση (1x1015 cm-2) και υψηλή ενέργεια (150 KeV)

Στην περίπτωση αυτή είναι πιθανόν τα πλεγματικά κενά να επανασυνδέονται στην
επιφάνεια με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αρκετή συγκέντρωση κενών για την
δημιουργία συσσωματωμάτων που θα οδηγήσουν στην κυψελοειδή δομή.
(β) Σε διαφορετική πυκνότητα ρεύματος ιόντων κατά την εμφύτευση. Στην περίπτωση
αυτή η θερμοκρασία που θα αναπτυχθεί στο υπόστρωμα θα είναι διαφορετική με
αποτέλεσμα διαφορετική κινητική των σημειακών ατελειών σε κάθε περίπτωση. Αν
στην περίπτωση των πειραματικών συνθηκών της παρούσας διατριβής η
θερμοκρασία είναι πιο χαμηλή σε σχέση με αντίστοιχα πειράματα που αναφέρονται
στην βιβλιογραφία, είναι δυνατόν οι σημειακές ατέλειες να μην κινούνται αρκετά
γρήγορα ώστε να επανασυνδεθούν στην επιφάνεια, με αποτέλεσμα το σχηματισμό
μακροσκοπικών κενών.
Στην εικόνα 5.4 φαίνεται μία μικρογραφία του υποστρώματος για την περίπτωση του
δείγματος της υψηλής δόσης εμφύτευσης του Γαλλίου και της υψηλής ενέργειας
έπειτα από θερμική ανόπτηση στους 550 oC (5.4α) και ηλεκτρονική μικροσκοπία
υψηλής ανάλυσης(5.4b). Ενώ στην εικόνα (5.4c) και (5.4d) φαίνετε η ηλεκτρονική
μικροσκοπία καθώς και η ηλεκτρονική μικροσκοπία υψηλής ανάλυσης έπειτα από
τους 650 oC Το υπόστρωμα μετά την ανόπτηση δείχνει να έχει γίνει πλήρως
κρυσταλλικό.
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c

d

Εικόνα 5.4 (a)Ηλεκτρονική μικροσκοπία υποστρώματος Ge εμφυτευμένο με Γάλλιο
(150 KeV, 1x1015 cm-2) έπειτα από 3 hrs θερμική ανόπτηση στους a,b 5500C καθώς
και στους 6500C
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5.3 Διάχυση Γαλλίου στο υπόστρωμα
5.3.1 Εξάρτηση της κατανομής από την δέσμη πρωτογενούς ιόντος
Όπως έχουμε αναφέρει στην ενότητα 4.4 η μέτρηση της κατανομής μιας πρόσμιξης
με την μέθοδο SIMS εξαρτάται από κάποιες παραμέτρους οι οποίες, αν δεν έχουν
ληφθεί υπόψη και βαθμονομηθεί με συστηματικό τρόπο, μπορεί να επηρεάσουν το
τελικό αποτέλεσμα τις μέτρησης. Αυτές οι παράμετροι είναι: το πρωτογενές ιόν, η
ενέργεια με την οποία προσπίπτει το πρωτογενές ιόν πάνω στο δείγμα, η γωνία
πρόσπτωσης, καθώς επίσης και η πολικότητα του πρωτογενούς ιόντος.
Για το σκοπό αυτό η κατανομή της πρόσμιξης του Γαλλίου στο Γερμάνιο στην
περίπτωση της χαμηλής δόσης εμφύτευσης μετρήθηκε σε δύο διαφορετικές εταιρείες
παροχής υπηρεσιών φασματοσκοπίας μάζας δευτερογενούς ιόντος(SIMS). Και στις
δύο εταιρείες η ανάλυση των δειγμάτων πραγματοποιήθηκε με δέσμη ιόντων O2+. Η
διαφορά στις μετρήσεις οφείλεται στο ότι οι δύο εταιρείες χρησιμοποιούν διαφορετική
ενέργεια για την ανάλυση.
Η εταιρεία Tascon GmbH μέτρησε με ενέργεια 1KeV ενώ η εταιρεία Evans Analytical
Group με 3 KeV πρωτογενές ιόν.
Στο σχήμα 5.1 φαίνεται η κατανομή του γαλλίου σαν συνάρτηση του βάθους για
δείγμα που έχει εμφυτευτεί με χαμηλή δόση και υψηλή ενέργεια. Επίσης στο ίδιο
δείγμα έχουμε συμπεριλάβει την αναμενόμενη κατανομή του γαλλίου όπως
προκύπτει

από

την

προσομοίωση

θεωρώντας

την

τεχνική

Monte-Carlo.

Παρατηρούμε ότι οι κατανομές δείχνουν πολύ καλή ταύτιση στην περιοχή του
μέγιστου

ενώ

υπάρχει

εμφανής

απόκλιση

στην

περιοχή

της

ουράς

(για

συγκεντρώσεις μικρότερες από 1018cm-3). Αντίστοιχες εξαρτήσεις στην κατανομή
προσμίξεων όπως προκύπτουν από μετρήσεις SIMS έχουν αναφερθεί και στο
πυρίτιο, κυρίως στην περίπτωση βαριών ιόντων που βρίσκονται πολύ κοντά στην
επιφάνεια (Skarlatos 2006).
Είναι δύσκολο στην παρούσα φάση να αξιολογήσουμε που οφείλεται αυτή η διαφορά
στις μετρήσεις που πραγματοποιούν οι δύο εταιρείες. Και οι δύο είναι καθιερωμένες
στο χώρο και θεωρούνται από τις πλέον αξιόπιστες στις αναλύσεις που
πραγματοποιούν. Επιπλέον, όπως έχουμε ήδη αναφέρει στην ενότητα 5.2, στα
συγκεκριμένα δείγματα δεν έχει παρατηρηθεί από την ηλεκτρονική μικροσκοπία
σχηματισμός κυψελοειδούς δομής στην επιφάνεια, η οποία θα μπορούσε να
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αλλοιώσει τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Προκειμένου να συνεχίσουμε την μελέτη
μας η ανάλυση των δειγμάτων πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά από την εταιρεία
Tascon GmbH.
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Σχήμα 5.1 Σύγκριση των κατανομών SIMS του Γαλλίου για μετρήσεις με διαφορετική
ενέργεια πρωτογενούς ιόντος με το αποτέλεσμα της προσομοίωσης Monte Carlo

5.3.2 Διάχυση σε χαμηλή συγκέντρωση
Στο σχήμα 5.2 φαίνεται η κατανομή του Γαλλίου στην περίπτωση της χαμηλής δόσης
εμφύτευσης με ενέργεια εμφύτευσης 150 KeV. Η μέγιστη συγκέντρωση της
κατανομής είναι Cp= 6.3x1018 cm-3 σε βάθος Rp ~55 nm από την επιφάνεια.
Ολοκληρώνοντας την κατανομή της εμφύτευσης μπορούμε να υπολογίσουμε την
συνολική δόση της πρόσμιξης. Η τιμή αυτή υπολογίστηκε 4.98x1013 cm-2, η οποία
είναι σε πλήρη συμφωνία με την προβλεπόμενη δόση της εμφύτευσης. Στο ίδιο
σχήμα επίσης βλέπουμε την κατανομή της πρόσμιξης μετά από θερμική ανόπτηση
στους 550 oC για 4 ώρες και στους 600 και 650 oC για 3 ώρες. Παρατηρούμε ότι η
κίνηση του γαλλίου κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι αμελητέα, σε συμφωνία με τα
πειραματικά δεδομένα.
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Σχήμα 5.2 Κατανομές του Γαλλίου μετά την εμφύτευση ( as implanted) και μετά από
θερμική ανόπτηση στους 550-650oC στην περίπτωση της μικρής δόσης εμφύτευσης.

Για λόγους συγκρίσεως πραγματοποιήθηκε επανάληψη του πειράματος στην
θερμοκρασία των 5500C τοποθετώντας όμως προστατευτικό στρώμα Si3N4. Παρόλο
που τοποθετήθηκε διαφορετικό προστατευτικό στρώμα για το υπόστρωμα του
Γερμανίου δεν παρατηρήθηκε μεταβολή στην διάχυση του Γαλλίου. Αυτό σημαίνει ότι
το προστατευτικό στρώμα δεν επηρεάζει την διάχυση του γαλλίου, σε συμφωνία με
αυτά που έχουμε αναφέρει στο κεφάλαιο 4 για την περίπτωση του φωσφόρου.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατανομή του γαλλίου για την περίπτωση της
θερμικής ανόπτησης του δείγματος στους 650oC. Καθώς η θερμοκρασία ανεβαίνει
παρατηρούμε μια τάση για εξω-διάχυση της πρόσμιξης του Γαλλίου στο διεπιφανειακό στρώμα SiO2/Ge. Όπως είναι γνωστό, οι μετρήσεις με την μέθοδο της
φασματοσκοπίας δευτερογενούς ιόντος παρουσιάζουν ως επί το πλείστον σφάλμα
στα πρώτα νανόμετρα τις μέτρησης, φαινόμενο που οφείλεται στο ότι το μετρητικό
όργανο δεν έχει έρθει σε ισορροπία κατά την μέτρηση, με αποτέλεσμα συνήθως να
υπερεκτιμά την μετρούμενη δόση. Στην συγκεκριμένη περίπτωση της θερμικής
ανόπτησης των 6500C και χρόνου αυτής 3h παρατηρήθηκε η κατανομή της έντασης
του υποστρώματος του Γερμανίου η οποία μετράτε παράλληλα με την πρόσμιξη του
Γαλλίου στην οποία παρατηρήθηκε ότι η ένταση του σήματος ήταν σταθερή και η ίδια
από την αρχή της μέτρησης, όπως φαίνεται στο σχήμα 5.3
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Σχήμα 5.3 Κατανομές γαλλίου μετά από ιοντική εμφύτευση και ανόπτηση στους
650oC για 3 ώρες. Παρατηρούμε ότι το σήμα του 74Gε είναι σταθερό σε όλη σχεδόν τη
διάρκεια της μέτρησης.

Επιπλέον, από το σχήμα 5.3 μπορούμε να υπολογίσουμε το ολοκλήρωμα της
συγκέντρωσης, και κατά συνέπεια τη δόση της πρόσμιξης στο υπόστρωμα. Αυτή
βρέθηκε σε πολύ καλή συμφωνία με την εμφυτευμένη δόση, που φανερώνει ότι δεν
υπάρχει απώλεια δόσης της πρόσμιξης και ότι η μέτρηση του οργάνου είναι σωστή.
Μπορούμε κατά συνέπεια να συμπεράνουμε ότι στην περίπτωση του γαλλίου
υπάρχει μία τάση για εξω-διάχυση προς την επιφάνεια όταν η θερμική ανόπτηση
γίνεται σε θερμοκρασίες πάνω από 650οC
5.3.3 Διάχυση σε υψηλή συγκέντρωση
Στο σχήμα 5.4 φαίνεται η κατανομή του Γαλλίου στην περίπτωση της υψηλής δόσης
εμφύτευσης με ενέργεια εμφύτευσης 150 KeV. Η μέγιστη συγκέντρωση της
κατανομής είναι C=1.4x1020 cm-3cm-3 σε βάθος Rp ~55 nm από την επιφάνεια.
Ολοκληρώνοντας την κατανομή της εμφύτευσης μπορούμε να υπολογίσουμε την
συνολική δόση της πρόσμιξης. Η τιμή αυτή υπολογίστηκε 9.95x1014 cm-2, η οποία
είναι σε πλήρη συμφωνία με την προβλεπόμενη δόση της εμφύτευσης. Παρατηρούμε
ότι η συμπεριφορά του Γαλλίου κάτω από τις ίδιες πειραματικές συνθήκες ήταν
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Σχήμα 5.4 Κατανομή της πρόσμιξης του Γαλλίου πριν και μετά από θερμική
ανόπτηση σε θερμοκρασίες από 550-650oC

Στην περίπτωση αυτή η κατανομή της πρόσμιξης φαίνεται ότι χωρίζεται σε δύο
περιοχές : Μία στην οποία η πρόσμιξη είναι εντελώς ακίνητη και σε μία δεύτερη
(ξεκινώντας από το κομμάτι της ουράς της κατανομής) όπου η πρόσμιξη φαίνεται να
διαχέεται σε βάθος. Το φαινόμενο έχει παρατηρηθεί και στην περίπτωση του Βορίου
σε δόσεις 3x1013-6x1014 και είναι πολύ πιθανό να οφείλετε στην δημιουργία
συμπλεγμάτων. Μέχρι την θερμοκρασία των 6000C το ακίνητο μέρος της κατανομής
εκτείνετε μέχρι και το βάθος των 164 nm (C ≈ 1.5x1018cm-3) ενώ η περιοχή της ουράς
δείχνει πολύ αργή διάχυση. Καθώς η θερμοκρασία ανεβαίνει στους 6500C το ακίνητο
μέρος της κατανομής εκτείνετε μέχρι τα 134 nm (C ≈ 1x1019 cm-3) και συνοδεύεται
από εντονότερη διάχυση στην περιοχή της ουράς. Η συγκεκριμένη συμπεριφορά της
πρόσμιξης μπορεί να αποτελεί ένδειξη διάλυσης των συμπλεγμάτων(de-clusterring)
που έχουν δημιουργηθεί.
Συγκρίνοντας τις κατανομές της πρόσμιξης του Γαλλίου στην περίπτωση της υψηλής
δόσης και της χαμηλής δόσης στην θερμοκρασία των 6500C παρατηρούμε ότι στην
περίπτωση της χαμηλής δόσης υπάρχει μια τάση για διάχυση της πρόσμιξης η οποία
ξεκινά από την περιοχή κοντά στο μέγιστο της κατανομής και σε μικρά βάθη. Στην
περίπτωση της μεγάλης δόσης, στην περιοχή κοντά στο μέγιστο της κατανομής η
κατανομή είναι ακίνητη, φαινόμενο που όπως προαναφέρθηκε είναι πιθανό να
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οφείλετε σε δημιουργία συμπλεγμάτων Γαλλίου και η πρόσμιξη έχει την τάση να
διαχυθεί αργά ξεκινώντας από την περιοχή της ουράς.
5.4 Προσομοίωση πειραματικών αποτελεσμάτων και εξαγωγή παραμέτρων.
Προκειμένου να προσομοιωθεί η διάχυση του γαλλίου χρησιμοποιήθηκε το
πρόγραμμα προσομοίωσης τεχνολογίας Sentaurus Process της Synopsys. Το
πακέτο αυτό είναι προσανατολισμένο στη μελέτη της διάχυσης των προσμίξεων στο
πυρίτιο με αποτέλεσμα να απουσιάζουν αρκετοί παράμετροι που σχετίζονται με το
γερμάνιο. Για το σκοπό αυτό σε μία πρώτη προσέγγιση χρησιμοποιήθηκε ένα απλό
μοντέλο για την διάχυση του Γαλλίου, βασισμένο στο δεύτερο νόμο του Fick και
θεωρώντας σταθερή τιμή διαχυτότητας στο υπόστρωμα.
Στο σχήμα 5.5a φαίνεται η σύγκριση ανάμεσα στην προσομοίωση και τα πειραματικά
αποτελέσματα για την περίπτωση της χαμηλής συγκέντρωσης γαλλίου μετά από
θερμική ανόπτηση στους 600oC. Παρατηρούμε ότι υπάρχει πολύ καλή συμφωνία της
προσομοίωσης με τα πειραματικά δεδομένα χρησιμοποιώντας τιμές διαχυτότητας
του γαλλίου από την βιβλιογραφία. Καλή συμφωνία παρατηρούμε επίσης για την
προσομοίωση της διάχυσης της ουρά της κατανομής στην περίπτωση των 650oC
(Σχήμα 5β). Σε αντίθεση δεν είναι δυνατόν να προσομοιωθεί η εξω-διάχυση προς της
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Σχήμα 5.5 α Σύγκριση πειραματικών αποτελεσμάτων και προσομοίωσης για την
περίπτωση της χαμηλής συγκέντρωσης γαλλίου και 600οC βαθμών ανόπτησης.

Σελίδα 154

19

As implanted
diffused 650 3h
diffused 650 3h simulation

-3

Concentration(cm )

10
10

18

10

17

10

16

10

15

Ga implantation and diffusion in Ge
13
-2
E = 150 KeV, Dose: 5x10 cm
Capping Layer : 100 nm SiO2

0

100

200

300

Depth(nm)
Σχήμα 5.5 β Σύγκριση πειραματικών αποτελεσμάτων και προσομοίωσης για την
περίπτωση της χαμηλής συγκέντρωσης γαλλίου και 600οC βαθμών ανόπτησης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσομοίωση των δειγμάτων του γαλλίου για
την περίπτωση της υψηλής συγκέντρωσης.

Για να πραγματοποιηθούν οι

προσομοιώσεις στην περίπτωση αυτή θεωρούμε ότι η πρόσμιξη είναι ακίνητη μέχρι
κάποιο βάθος ενώ κινείται με σταθερή διαχυτότητα κάτω από αυτό το βάθος. Τα
αποτελέσματα της σύγκρισης πειραματικών αποτελεσμάτων και προσομοίωσης
φαίνονται στα σχήματα φαίνονται στο σχήμα 5.6 και 5.7, για τους 600 οC και 650οC
αντίστοιχα
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Σχήμα 5.6 Σύγκριση πειραματικών αποτελεσμάτων και προσομοίωσης για την
περίπτωση της υψηλής συγκέντρωσης γαλλίου μετά από θερμική ανόπτηση στους
600oC για 3h
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Σχήμα 5.7 Σύγκριση πειραματικών αποτελεσμάτων και προσομοίωσης για την
περίπτωση της υψηλής συγκέντρωσης γαλλίου μετά από θερμική ανόπτηση στους
650oC για 3h

Από την ανάλυση των πειραματικών δεδομένων μπορούμε να υπολογίσουμε την
διαχυτότητα του γαλλίου για τις διάφορες θερμοκρασίες. Βρίσκουμε ότι D=1x10-16
cm2s-1 για τους 550οC, D=1x10-16 cm2s-1 για τους 600οC και D=3x10-16 cm2s-1 για
τους 650οC.
Οι τιμές οι οποίες υπολογίστηκαν αν και είναι ελαφρώς μεγαλύτερες, βρίσκονται σε
λογική συμφωνία με τις μέχρι τώρα τιμές που έχουν εμφανιστεί στη βιβλιογραφία,
όπως φαίνεται στο σχήμα 5.8 και οι οποίες έχουν υπολογιστεί κάτω από
διαφορετικές πειραματικές συνθήκες.
Συγκεκριμένα, ο Dunlap (1954) παρουσίασε μία από τις πρώτες μελέτες σχετικά με
τη διάχυση του γαλλίου στο κρυσταλλικό γερμάνιο. Συγκεκριμένα μελέτησε τα
ηλεκτρικά χαρακτηριστικά μία δίοδου p-n που σχηματίζεται όταν γάλλιο διαχέεται σε
γερμάνιο τύπου n. Από το υπολογισμό του βάθους της επαφής εκτίμησε την σταθερά
διάχυσης του γαλλίου, το οποίο διαχέοταν στο υπόστρωμα από ένα στρώμα γαλλίου
που είχε εναποτεθεί στην επιφάνεια του δείγματος. Οι Sodervall et al (1986)
μελέτησαν την διάχυση του γαλλίου σε κρυσταλλικό υπόστρωμα γερμανίου σε
θερμοκρασίες από 827-1189οK. To γάλλιο εισερχόταν στο υπόστρωμα με προεναπόθεση.
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Οι τιμές της διαχυτότητας που υπολόγισαν κυμαίνονται από 9.6×10-23 cm2s-1 έως
1.5×10-16 cm2s-1. Αντίστοιχες μελέτες πραγματοποίησαν οι Friesel et al (1995).
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Σχήμα 5.8 Διαχυτότητα του γαλλίου στο γερμάνιο σαν συνάρτηση της θερμοκρασίας όπως
έχει υπολογιστεί από διάφορες πειραματικές συνθήκες.

Από το σχήμα 5.8 παρατηρούμε ότι οι τιμές της διάχυσης που μετρήθηκαν είναι σε
αρκετά καλή συμφωνία με τις πειραματικές τιμές από τις προηγούμενες μελέτες για
τους 600oC και 650oC, ενώ η τιμή που υπολογίστηκε για τους 550 oC είναι
μεγαλύτερη από την αναμενόμενη. Αυτή η διαφορά ενδέχεται να οφείλεται σε
φαινόμενα αυξημένης μεταβατικής διάχυσης του γαλλίου κατά τα πρώτα στάδια της
θερμικής

ανόπτησης

σαν

αποτέλεσμα

της

αυξημένης

συγκέντρωσης

των

πλεγματικών ατελειών που οφείλεται στην ιοντική εμφύτευση του γαλλίου στο
κρυσταλλικό υπόστρωμα.
Αξίζει να επισημάνουμε ότι για τις πειραματικές συνθήκες της παρούσας μελέτης, η
διάχυση του γαλλίου είναι σε εξωγενείς συνθήκες ακόμα και στην χαμηλή δόση. Αυτό
μπορεί εύκολα να διαπιστωθεί αν υπολογίσουμε την ενδογενή συγκέντρωση φορέων
για τις τρεις θερμοκρασίες της διάχυσης. Χρησιμοποιώντας τις παραμέτρους από την
αναφορά των Simoen et al (2007) μπορούμε να υπολογίσουμε ότι η ενδογενής
συγκέντρωση των φορέων αυξάνει από 3×1017cm-3 στους 550οC σε από
6.1×1017cm3 στους 650οC, που είναι πολύ μικρότερες από την μέγιστη ενεργό
συγκέντρωση του γαλλίου ακόμα και για την χαμηλή δόση, (η οποία αναμένεται να
είναι ίση με την χημική συγκέντρωση για τη χαμηλή δόση, όπως προκύπτει από την
πειραματική μελέτη της ενεργοποίησης του γαλλίου από του Impellizzeri et al (2009)).
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5.5 Ενεργοποίηση προσμίξεων – Ηλεκτρικές μετρήσεις
5.5.1 Μετρήσεις Spreading Resistance
Προκειμένου να μελετηθεί η ενεργοποίηση του Γαλλίου σε υπόστρωμα Γερμανίου
πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις Spreading Resistance. Οι μετρήσεις ηλεκτρικής
ενεργοποίησης με την μέθοδο SRP (Spreading Resistance) προτάθηκε από τους
Mazur και Dickey (Mazur et al 1966) και χρησιμοποιείτε για τον προσδιορισμό των
ενεργού κομματιού της εμφυτευμένης πρόσμιξης. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιείτε η
μέθοδος δύο επαφών. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιεί δύο επαφές οι οποίες
διατρέχουν κατά μήκος των ημιαγωγό με συγκεκριμένο βήμα. Ο ημιαγωγός είναι
εγχαραγμένος υπό μία γωνία για το λόγο της μελέτης της πρόσμιξης σε βάθος.
Μεταξύ των δύο επαφών εφαρμόζετε γνωστό ρεύμα I και με την μέτρηση της τάσης V
ανάμεσα στις επαφές προσδιορίζετε από το νόμο του Ohm η SRP(RSR=V/I).
Το σχήμα 5.9 μας δίνει ένα σχηματικό διάγραμμα της SRP με την μέθοδο των δυο
επαφών

Σχήμα 5.9 Σχηματική παράσταση της μεθόδου των δύο επαφών για τον προσδιορισμό της
SRP

Η SRP μπορεί να μετατραπεί σε αντίσταση από την σχέση 2 για το σύστημα των δύο
επαφών
ρ = RSR (2a) (Σχέση 2)
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όπου α είναι μια εμπειρική ποσότητα η οποία σχετίζετε με την φαινόμενη ακτίνα
ηλεκτρικής επαφής (effective electrical contact radius).
Η κλίμακα του βάθους προσδιορίζετε χρησιμοποιώντας μια συγκεκριμένη γωνία
εγχάραξης του δείγματος του ημιαγωγού και ένα σταθερό επίσης συγκεκριμένο βήμα.
Για να γίνει ο προσδιορισμούς του ποσοστού της εμφυτευμένης πρόσμιξης το οποίο
έχει ενεργοποιηθεί η κατανομή αντίσταση – βάθος μετατρέπετε στην κατανομή
συγκέντρωση ενεργών φορέων – βάθος. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί
χρησιμοποιώντας τις καμπύλες Sze & Irvin (Sze -1988) η την σχέση 3 εάν είναι
γνωστή η ευκινησία των φορέων.




1
1

 (Σχέση 3)
q  n n   p p 

Όπου μ είναι η ευκινησία των φορέων σε cm
-19

ηλεκτρονίου ( 1.602×10

2

V

-1

s

-1

, q είναι το φορτίο του

C) και ρ είναι η αντίσταση σε ohm/cm. Το n και το p

δείχνουν το ηλεκτρόνιο και την οπή αντίστοιχα.
Στο σχήμα 5.10 φαίνεται η συγκέντρωση των ηλεκτρικά ενεργών προσμίξεων σαν
συνάρτηση του βάθους, όπως προκύπτει από την μέτρηση SRP, για υπόστρωμα
γερμανίου που έχει εμφυτευτεί με γάλλιο ενέργειας 150 KeV και δόσης 5x1013 at/cm2
και έχει θερμανθεί στους 550 oC για χρόνο 20 min. Στο ίδιο σχήμα φαίνεται και η
αντίστοιχη χημική συγκέντρωση των προσμίξεων όπως έχει μετρηθεί με την τεχνική
SIMS.
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Σχήμα 5.10 Ενεργός κατανομή του Γαλλίου έπειτα από θερμική ανόπτηση για 20 min
13
2
στους 550 oC για δείγμα εμφυτευμένο με χαμηλή δόση Γαλλίου 5x10 at/cm

Σελίδα 159

Παρατηρούμε ότι ουσιαστικά δε μπορεί να βγει κάποιο ασφαλές συμπέρασμα για την
ενεργοποίηση του Γαλλίου στις συγκεκριμένες πειραματικές συνθήκες μιας και η
μέτρηση της ενεργοποίησης δεν είναι ικανοποιητική. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η
ενεργός μετρούμενη κατανομή να είναι σχεδόν δυο τάξεις μεγέθους υψηλότερα από
την χημική κατανομή.
Όμοια μέτρηση πραγματοποιήθηκε για θερμική ανόπτηση 4 ωρών όπως φαίνετε στο
σχήμα 5.11, όπου και εδώ η μέτρηση δεν είναι αναμενόμενης ποιότητας. Παρόλα
αυτά μπορούμε να βγάλουμε σαν αποτέλεσμα ότι η πρόσμιξη είναι κατά το σύνολο
της ενεργοποιημένη μιας και η μέγιστη συγκέντρωση του χημικού προφίλ είναι
5,83x1018 cm-3 ενώ η μέγιστη συγκέντρωση της ενεργού κατανομής είναι 4,68x1018
cm-3 αυτό σημαίνει ότι η ενεργοποίηση της πρόσμιξης φτάνει σε ποσοστό 85% της
συνολικής δόσης.
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Σχήμα 5.11 Σύγκριση της μετρούμενης με SRP ενεργού κατανομής του Γαλλίου με τη
χημική κατανομή της πρόσμιξης

Η μέθοδος μέτρησης της ενεργού κατανομής SRP όπως έχει προαναφερθεί μετράει
την κατανομή αντίσταση – βάθος η οποία μετατρέπετε στην κατανομή συγκέντρωση
ενεργών φορέων – βάθος.
Οι ευκινησίες των φορέων στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι με ακρίβεια
προσδιορισμένες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται για την μετατροπή
της αντίστασης σε συγκέντρωση οι γνωστές από το πυρίτιο παράμετροι, πράγμα το
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οποίο έχει ως αποτέλεσμα η ενεργός κατανομή να μην ακολουθεί σε βάθος την
χημική.
5.5.2 Χημική εγχάραξη υποστρώματος γερμανίου
Προκειμένου να μελετηθεί η ενεργοποίηση της πρόσμιξης σε βάθος από την
επιφάνεια

μελετήθηκαν

δύο

διαφορετικές

τεχνικές

για

την

εγχάραξη

του

υποστρώματος του γερμανίου.
Η

πρώτη

τεχνική

βασίζεται

στην

χημική

εγχάραξη

με

το

διάλυμα

H 3 PO4 : H 2O2 : C2 H 5OH . Η δημιουργία βημάτων για τη μέτρηση του ρυθμού
εγχάραξης έγινε με τη μεθοδολογία που αναπτύχθηκε στο κεφάλαιο 4 για την μελέτη
της εξάχνωσης του υποστρώματος γερμανίου. Στο σχήμα 5.12 φαίνεται το πάχος
του γερμανίου που αφαιρείται σαν συνάρτηση του χρόνου της εγχάραξης για
διάφορες θερμοκρασίες.
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Σχήμα 5.12 : Βάθος εγχάραξης Γερμανίου σαν συναρτήσει του χρόνου εγχάραξης
για διάφορες θερμοκρασίες

Ο ρυθμός εγχάραξης R ενός υλικού εξαρτάται από τη θερμοκρασία εγχάραξης T
και από την ενέργεια ενεργοποίησης EA του μηχανισμού εγχάραξης, σύμφωνα με τη
σχέση Arrhenius :

R  R0 e



EA
KT

Εξ. 5.2
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Στο σχήμα 5.13 φαίνεται η εξάρτηση του ρυθμού εγχάραξης από την
θερμοκρασία. Από την γραφική παράσταση μπορούμε να υπολογίσουμε ότι η
ενέργεια ενεργοποίησης του μηχανισμού εγχάραξης είναι ΕΑ=4,2 eV.
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Σχήμα 5.13 Εξάρτηση του ρυθμού εγχάραξης από τη θερμοκρασία του διαλύματος

Μία εναλλακτική τεχνική για την ελεγχόμενη εγχάραξη του γερμανίου βασίζεται στην
αντίδραση του γερμανίου με υπεροξείδιο για το σχηματισμό οξειδίου του Γερμανίου
σύμφωνα με την σχέση
Ge + H2O2GeO + H2O

Εξ. 5.1

Στο σχήμα 5.14 φαίνεται το πάχος του υποστρώματος που εγχαράσσεται σαν
συνάρτηση του χρόνου της εγχάραξης. Ο ρυθμός της εγχάραξης βρέθηκε ~30 nm /
min σε θερμοκρασία δωματίου, σε συμφωνία με την βιβλιογραφία. (Οι Primak et al
είχαν υπολογίσει περίπου 27.5 nm/min σε θερμοκρασία δωματίου).
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Σχήμα 5.14 Ρυθμός εγχάραξης του υποστρώματος του Γερμανίου με εμβάπτιση σε
υπεροξείδιο

Με τη βοήθεια των παραπάνω τεχνικών ήταν δυνατή η ελεγχόμενη εγχάραξη του
κρυσταλλικού υποστρώματος, η οποία χρησιμοποιήθηκε σε συνδυασμό με την
τεχνική των τεσσάρων ακίδων, όπως θα δούμε στην επόμενη παράγραφο, για την
εξαγωγή χρήσιμων πληροφοριών για την ενεργοποίηση του γαλλίου σαν συνάρτηση
του βάθους.
5.5.3 Μετρήσεις με την τεχνική των τεσσάρων ακίδων (Four Point Probe)
Στη συνέχεια προκειμένου να αποκτηθεί μια εικόνα όσον αφορά την ενεργοποίηση
της πρόσμιξης σε βάθος πραγματοποιήθηκαν ηλεκτρικές μετρήσεις Four Point
Probe, σχηματική αναπαράσταση όσον αφορά την μετρητική διάταξη φαίνετε στο
σχήμα 5.15.

Σχήμα 5.15 Four Point Probe διάταξη για την μέτρηση της αντίστασης φύλλου ενός
ημιαγωγού.

Στην συγκεκριμένη διάταξη ένα σύστημα τεσσάρων επαφών ακουμπάει στο προς
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μέτρηση δείγμα. Στις δύο ακριανές ακίδες διαρρέει ρεύμα ενώ στις δυο μεσαίες έχει
τοποθετηθεί ένα βολτόμετρο το οποίο μετράει την τάση. Από τον νόμο του Ohm
προκύπτει η αντίσταση (σχέση 5.2)
εξ 5.2
Όπου V είναι η ένδειξη του Βολτομέτρου Ι είναι το γνωστό ρεύμα το οποίο
εφαρμόζουμε ενώ F είναι ένας διορθωτικός παράγοντας. Η μέτρηση με τον
συγκεκριμένο τρόπο είναι πιο ακριβής από την two point probe λόγω του ότι μειώνει
κατά πολύ την επιπλέον αντίσταση που εισάγετε λόγω των ακίδων.
Στη

συνέχεια

της

πειραματικής

διαδικασίας

πραγματοποιήθηκαν

ηλεκτρικές

μετρήσεις σε βάθος δειγματοληπτικά με βάση τη χημική κατανομή της πρόσμιξης με
στόχο την μελέτη της αντίστασης στην περιοχή του μεγίστου αλλά και σε
χαμηλότερες συγκεντρώσεις.
Οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν για την περίπτωση της υψηλής δόσης
εμφύτευσης και μεγάλης ενέργειας φαίνονται στο σχήμα 5.12
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Σχήμα 5.16 Μέτρηση της επιφανειακής αντίστασης και αγωγιμότητας σε διάφορα
βάθη της κατανομής της πρόσμιξης με βάση το χημικό προφίλ της. Για την περίπτωση
της υψηλής νόθευσης.

Από τις ηλεκτρικές κατανομές του σχήματος 5.16 φαίνετε ότι όσο ανεβαίνει η
θερμοκρασία από τους 550 στους 600 βαθμούς τόσο ποιο μεγάλη αγωγιμότητα
παρατηρείται, ενώ η διαφορά είναι μικρή μεταβαίνοντας από την θερμοκρασία 600 oC
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στούς 650 oC
Στο σχήμα 5.17 φαίνετε η σύγκριση για τις δύο διαφορετικές δόσεις εμφύτευσης της
πρόσμιξης, είναι φανερή η διαφορά για την ίδια θερμική ανόπτηση στους 650 oC για
τον ίδιο χρόνο(3hrs)
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Σχήμα 5.17 Σύγκριση της αντίστασης για τις δύο διαφορετικές δόσεις εμφύτευσης της
πρόσμιξης

Αν και από τις μετρήσεις αυτές είναι δύσκολο να εξάγουμε απόλυτες τιμές για το
ποσοστό της ενεργοποίησης του γαλλίου σε κάθε περίπτωση, εντούτοις μπορούμε
να

εξάγουμε

χρήσιμα

συγκριτικά

συμπεράσματα

ανάμεσα

στις

διάφορες

πειραματικές συνθήκες. Από το σχήμα 5.16 μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η
συγκέντρωση των ενεργών προσμίξεων του γαλλίου τόσο για τους 600oC όσο και για
τους 650oC είναι σχεδόν η ίδια, δεδομένου ότι η αντίσταση που μετράμε σε κάθε
περίπτωση είναι η ίδια. Η διαπίστωση αυτή συμφωνεί με τα πειραματικά δεδομένα
των Impellizzeri et al (2009) οι οποίοι μελέτησαν την ενεργοποίηση του γαλλίου με
αντίστοιχες συνθήκες εμφύτευσης (1015cm-2). Επιπλέον, από το διάγραμμα 5.17
βλέπουμε ότι η επιφανειακή τιμή αντίσταση του δείγματος με την υψηλή εμφύτευση
είναι περίπου 3-4 φορές μικρότερη από την αντίσταση του δείγματος που έχει την
χαμηλή δόση της εμφύτευσης. Αν θεωρήσουμε επιπλέον ότι στην χαμηλή δόση
ενεργοποιούνται όλες οι προσμίξεις τότε μπορούμε, λαμβάνοντας υπόψη και το
σχήμα 5.3

της χημικής κατανομής του γαλλίου, μπορούμε να εκτιμήσουμε τη

συγκέντρωση των ενεργών προσμίξεων στην περίπτωση της υψηλής δόσης της
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εμφύτευσης. Βρίσκουμε ότι Cactive= 2,4×1019cm-3, και κατά συνέπεια το ποσοστό
ενεργοποίησης του γαλλίου είναι 19.8% για τους 600oC και 650oC. Το αποτέλεσμα
αυτό είναι σε πολύ καλή συμφωνία με τα πειραματικά δεδομένα των Impellizzeri et al
όπως φαίνεται στο σχήμα 5.18

Σχήμα 5.18 Ενεργή συγκέντρωση γαλλίου σαν συνάρτηση της θερμοκρασίας
(Impellizzeri 2009). Στο ίδιο σχήμα φαίνονται και τα πειραματικά αποτελέσματα από
την παρούσα μελέτη, τα οποία είναι σε πολύ καλή συμφωνία με τα βιβλιογραφικά
δεδομένα.

5.6 Συμπεράσματα
Στο κεφάλαιο αυτό μελετήθηκε η διάχυση και ενεργοποίηση του γαλλίου σε γερμάνιο
μετά από εμφύτευση του υποστρώματος με διάφορες ενέργειες και δόσεις. Για τις
χαμηλές δόσεις εμφύτευσης υπολογίστηκε η σταθερά διάχυσης του γαλλίου για
διάφορες θερμοκρασίες και βρέθηκε να είναι σε πολύ καλή συμφωνία με μετρήσεις
τις βιβλιογραφίας στις οποίες η εισαγωγή του γαλλίου στο υπόστρωμα έχει γίνει με
διαφορετική τεχνική. Για τις υψηλές δόσεις της εμφύτευσης διαπιστώθηκε ότι μέρος
της κατανομής γύρω από το μέγιστο παραμένει ακίνητο, επιβεβαιώνοντας τις
προβλέψεις για την ανάπτυξη συσσωματωμάτων σε υψηλές συγκεντρώσεις γαλλίου.
Επιπλέον, παρατηρήθηκε διάχυση στη ουρά της κατανομής με ελαφρώς αυξημένη
διαχυτότητα η οποία ενδέχεται να οφείλεται σε φαινόμενα μεταβατικής διάχυσης κατά
τα αρχικά στάδια της θερμικής ανόπτησης. Από τις ηλεκτρικές μετρήσεις βρέθηκε ότι
για τις υψηλές δόσεις της εμφύτευσης το ποσοστό ενεργοποίησης του γαλλίου είναι
της τάξης του 19.8% για θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 600oC σε συμφωνία με
πρόσφατα βιβλιογραφικά δεδομένα.
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Κεφάλαιο 6
Συν‐νόθευση Βορίου και Φωσφόρου στο Γερμάνιο

6.1 Εισαγωγή
6.2 Πειραματική μεθοδολογία
6.3 Αποτελέσματα
6.3.1 Επίδραση της συγκέντρωσης του Βορίου στην διάχυση του
Φωσφόρου
6.4 Ανάλυση και Προσομοίωση
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6.1 Εισαγωγή
Όπως έχει προαναφερθεί το Γερμάνιο επανέρχεται στο προσκήνιο σαν πιθανό
υπόστρωμα

αντικατάστασης

του

Πυριτίου

στην

κατασκευή

ολοκληρωμένων

κυκλωμάτων, για να πραγματωθεί όμως αυτό πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στις
σημερινές τεχνολογικές απαιτήσεις για τις γενιές τρανζίστορ που ακολουθούν. Ως
αναμένεται δημιουργείτε η ανάγκη για ρηχές επαφές με μεγάλες δόσεις νόθευσης και
μεγάλης ενεργοποίησης καθώς επίσης και μικρής επιφανειακής αντίστασης. Ως
συνέπεια αυτού για την τεχνολογία Γερμανίου μελετώνται όλες οι γνωστές προσμίξεις
από την τεχνολογία πυριτίου για να βρεθούν οι καταλληλότερες οι οποίες πρέπει να
επιλεγούν.
Το Γερμάνιο σαν υλικό αντιμετωπίζει το μειονέκτημα, οι προσμίξεις του να
παρουσιάζουν χαμηλές τιμές στερεάς διαλυτότητας (solid solubility) όπως φαίνετε
στο σχήμα 6.1 α,β οι οποίες είναι μικρότερες συγκριτικά με το πυρίτιο. Στον αντίποδα
αυτού του μειονεκτήματος βρίσκετε το πλεονέκτημα του υποστρώματος του
Γερμανίου στο να παρουσιάζει μεγαλύτερη ευκινησία ενδογενών φορέων η οποία
είναι περίπου 2.5 φορές μεγαλύτερη για τα ηλεκτρόνια ενώ είναι 4 φορές μεγαλύτερη
για τις οπές.

Σχήμα 6.1 α)Τιμές της μέγιστης στερεάς διαλυτότητας για τις προσμίξεις στο
Γερμάνιο(Simoen 2006) β)Η στερεά διαλυτότητα των διαφόρων προσμίξεων σε
συνάρτηση με τη θερμοκρασία(Thurmond 1956)
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Για να επιτευχθούν όμως χαμηλές επιφανειακές αντιστάσεις απαιτούνται υψηλές
δόσεις εμφύτευσης της πρόσμιξης στο υπόστρωμα. Στην περίπτωση που
πραγματοποιηθεί εμφύτευση μιας πρόσμιξης σε μεγάλη συγκέντρωση στο
υπόστρωμα η οποία όμως έχει χαμηλή στερεά διαλυτότητα στο Γερμάνιο είναι
πιθανή η δημιουργία συσσωματωμάτων μεταξύ ατόμων της πρόσμιξης είτε μεταξύ
ατόμων της πρόσμιξης με σημειακές ατέλειες τα οποία εμποδίζουν την ηλεκτρική
ενεργοποίηση της πρόσμιξης σε υψηλά επίπεδα.
Ο Simoen et al εξήγαγαν το κάτω όριο της επιφανειακής αντίστασης (Σχήμα 6.2) με
βάση την μέγιστη στερεά διαλυτότητα που είχαν υπολογίσει για τις διάφορες
προσμίξεις σε βάθος 100 nm (Simoen 2006).

Σχήμα 6.2 Θεωρητική τιμή για την αντίσταση φύλλου για τις διάφορες
προσμίξεις στο Γερμάνιο.

Για τις προσμίξεις τύπου p οι οποίες μελετώνται στη διατριβή αυτή από την μέχρι
τώρα βιβλιογραφία γνωρίζουμε ότι επιτυγχάνεται μεγάλη ενεργοποίηση της δόσης
τους με πολύ μικρή τάση για διάχυση(Suh -2005). Σύμφωνα με το σχήμα 6.2 η πιο
πολλά υποσχόμενη πρόσμιξη τύπου p για το Γερμάνιο είναι το Γάλλιο το οποίο
παρουσιάζει μεγάλη διαλυτότητα στο υπόστρωμα και ταυτόχρονα μικρή αντίσταση
φύλλου η οποία και μελετήθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, ενώ για τις προσμίξεις
τύπου n η πιο πολλά υποσχόμενη είναι ο Φώσφορος.
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Το πρόβλημα που μέχρι στιγμής αντιμετωπίζετε στις προσμίξεις τύπου n είναι ότι
παρουσιάζουν μεγάλη τάση για διάχυση σε βάθος με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση
μεγάλων συγκεντρώσεων κοντά στην επιφάνεια. Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο
χρήζει αντιμετώπισης για τις προσμίξεις n τύπου είναι η καταστροφή που προκαλείτε
στο υπόστρωμα κατά την διαδικασία της ιοντικής εμφύτευσης λόγω του ότι τα άτομα
των προσμίξεων είναι μεγάλης ατομικής μάζας.
Στον αντίποδα βρίσκετε η πρόσμιξη του Βορίου η οποία δεν προκαλεί κανενός τύπου
καταστροφή στο υπόστρωμα μιας και κατά την εμφύτευση αυτού πραγματοποιείτε
μια διαδικασία αυτό-ανόπτησης η οποία επαναφέρει τον κρύσταλλο στην κανονική
του κατάσταση με ταυτόχρονη ενεργοποίηση της πρόσμιξης.
6.2 Πειραματική μεθοδολογία
Για

την

πραγματοποίηση

υποστρώματα

p-τύπου

της

πειραματικής

Γερμανίου

με

διαδικασίας

νόθευση

Γαλλίου

χρησιμοποιήθηκαν
κρυσταλλογραφικής

διεύθυνσης <100> με Resistivity μεταξύ 1.80 και 2.30 Ohm  cm . Τα υποστρώματα
επιστρώθηκαν με προστατευτικό υμένιο Si3N4 πάχους 60 nm με τη μέθοδο της
προεναπόθεσης σε θερμοκρασία 200 oC. Το υπόστρωμα κόπηκε σε 4 κομμάτια και
πραγματοποιήθηκε εμφύτευση Βορίου με τη μέθοδο της ιοντικής εμφύτευσης σε
τέσσερις διαφορετικές δόσεις 51013 at / cm 2 , 51014 at / cm 2 , 11015 at / cm2 , 51015 at / cm2 και
την ίδια ενέργεια 40 KeV. Κατόπιν ακολούθησε θερμική ανόπτηση για 1h στους 600
o

C. Μετά την θερμική ανόπτηση το πάχος του Si3N4 μετρήθηκε με ελειψομετρία και

βρέθηκε να μην έχει επηρεαστεί από την ανόπτηση. Έπειτα σε κάθε ένα από τα
δείγματα πραγματοποιήθηκε ιοντική εμφύτευση 11015 at / cm 2 Φωσφόρου με ενέργεια
115 KeV. Οι εμφυτεύσεις πραγματοποιήθηκαν υπό γωνία 7o για αποφυγή των
φαινομένων καναλισμού.
Η επιλογή της ενέργειας εμφύτευσης έγινε με βάση το προβαλλόμενο εύρος
(projected range), έτσι ώστε για τις

δύο προσμίξεις μετά την εμφύτευση το

προβαλλόμενο εύρος να είναι στην ίδια απόσταση από την επιφάνεια, στην
περίπτωση μας σε βάθος 64 nm, για να υπολογιστούν οι συνθήκες αυτές
πραγματοποιήθηκαν προκαταρκτικές προσομοιώσεις με τον αλγόριθμο Monte Carlo,
χρησιμοποιώντας τον προσομοιωτή τεχνολογίας Sentaurus Process όπως φαίνετε
στο σχήμα 6.3.
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Σχήμα 6.3 Προκαταρκτικές προσομοιώσεις για τον προσδιορισμό των συνθηκών εμφύτευσης
του Βορίου και του Φωσφόρου

Μετά τις δύο διαδοχικές εμφυτεύσεις ακολούθησε θερμική ανόπτηση στους 550 oC
για δυο διαφορετικούς χρόνους 30 min και 2h σε ουδέτερο περιβάλλον αζώτου.
Οι κατανομές των δύο προσμίξεων μετρήθηκαν με TOF SIMS (Time of Flight
Secondary Ion Mass Spectroscopy). Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία οι
προσμίξεις p-τύπου ανιχνεύονται με τη μέθοδο SIMS με πρωτογενή δέσμη O2+ σε
αντίθεση με της n-τύπου προσμίξεις οι οποίες ανιχνεύονται με πρωτογενή δέσμη Cs+
(Suh 2005). Προκειμένου να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα η μέτρηση των δύο
προσμίξεων έγιναν μετρήσεις και με τα δύο είδη πρωτογενών ιόντων για την
πρόσμιξη του Φωσφόρου η σύγκριση των οποίων φαίνετε στο σχήμα 6.4.
Πραγματοποιηθήκαν μετρήσεις για την as-implanted κατανομή καθώς επίσης και για
την μετά την από 2 ώρες θερμική ανόπτηση. Η μέτρηση με O2+ της κατανομής του
Φωσφόρου έδειξε μικρές διαφορές στην ουρά στην μέτρηση μετά την θερμική
ανόπτηση ενώ η as-implanted κατανομή δεν φάνηκε να έχει ιδιαίτερη απόκλιση, έτσι
αποφασίστηκε να πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα οι μετρήσεις των κατανομών και
των δύο προσμίξεων με το πρωτεύων ιόν του O2+.
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Σχήμα 6.4 Σύγκριση των κατανομών as-implanted και annealed μετά από 2 ώρες με
δύο διαφορετικά πρωτεύοντα ιόντα O2+ και Cs+.
6.3 Πειραματικά αποτελέσματα
6.3.1 Επίδραση της συγκέντρωσης του Βορίου στην διάχυση του Φωσφόρου
Όπως προαναφέρθηκε στο συγκεκριμένο πείραμα στόχος ήταν να παρατηρηθεί η
διάχυση των προσμίξεων του Βορίου και του Φωσφόρου το ένα παρουσία του
άλλου.
Η υπάρχουσα πληροφορία που έχουμε από την βιβλιογραφία είναι ότι ο Φώσφορος
παρουσιάζει

έντονη

διάχυση

κιβωτοειδούς

κατανομής

στο

Γερμάνιο

στις

συγκεκριμένες συνθήκες εμφύτευσης και θερμικής ανόπτησης(Carroll 2007, Satta
2006) Σε αντίθεση το Βόριο δεν παρουσιάζει τάση για διάχυση τόσο σε υψηλές
καθώς και σε χαμηλές θερμοκρασίες (Uppal 2004)
Η αρχική ιδέα για το παρόν πείραμα ήταν να παρατηρηθεί το κατά πόσο μπορεί να
επηρεάσει η παρουσία του Φωσφόρου την διάχυση του Βορίου, για αυτό τον λόγο
και το πείραμα ξεκίνησε πραγματοποιώντας ίδια δόση 11015 at / cm2 και για τις δύο
προσμίξεις με βάση το να έχουν το ίδιο προβαλλόμενο εύρος(projected range - Rp).
Αυτό που αρχικά παρατηρήθηκε είναι ότι η πρόσμιξη του Βορίου για τις
συγκεκριμένες συνθήκες θερμικής ανόπτησης 550 oC για 30 min και 2 h, δεν
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παρουσίασε κάποια τάση για διάχυση, πράγμα που συμφωνεί με τα μέχρι τώρα από
τη βιβλιογραφία δεδομένα μας (Uppal 2004). Στον αντίποδα ο Φώσφορος έδειξε μη
αναμενόμενη συμπεριφορά διάχυσης η οποία είχε τάση για κιβωτοειδή μικρότερου
όμως προβαλλόμενου εύρους από το αναμενόμενο(Carroll 2007). Οι πρώτες
κατανομές που μετρήθηκαν φαίνονται στο σχήμα 6.5
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Σχήμα 6.5 Κατανομή του Φωσφόρου και του Βορίου αμέσως μετά την εμφύτευση και
μετά από θερμική ανόπτηση για 30 min και 2 h

Ο

Koike

et

al(2008)

εμφύτευσαν

Φώσφορο

σε

δόσεις

21014 at / cm 2 , 11015 at / cm2 , 51015 at / cm 2 με ενέργεια 60 KeV και πραγματοποίησαν
θερμική ανόπτηση στα δείγματα στους 500οC για 30 min. Στην περίπτωση της δόσης

11015 at / cm 2 η

οποία

συμφωνεί

με

τα

πειραματικές

συνθήκες

που

πραγματοποιήθηκαν στο παρών πείραμα, ο Φώσφορος έδειξε μια κιβωτοειδή
κατανομή. Στο ίδιο αποτέλεσμα κατέληξαν και ο Caroll et al(2007), οι οποίοι
εμφύτευσαν Φώσφορο σε δόση 41015 at / cm 2 και ενέργεια εμφύτευσης 160 keV και
έπειτα από 3 ώρες θερμική ανόπτηση σε βαθμούς από 600 μέχρι 800oC o
Φώσφορος έδειξε μια διάχυση κιβωτοειδούς τύπου.
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Μετά την παρατήρηση του ότι η διάχυση του Βορίου δεν επηρεάζετε από την
διάχυση του Φωσφόρου αλλά ουσιαστικά η διάχυση του Φωσφόρου επηρεάζετε από
την

συγκέντρωση

του

Βορίου

στο

υπόστρωμα,

πραγματοποιήθηκαν

νέες

εμφυτεύσεις οπού η δόση εμφύτευσης του Φωσφόρου παρέμεινε η ίδια ενώ
εμφυτεύτηκε Βόριο σε τρείς διαφορετικές δόσεις 51013 at / cm 2 , 51014 at / cm 2 και

51015 at / cm 2 με σκοπό να παρακολουθηθεί το φαινόμενο πιο αναλυτικά σε δύο
δόσεις οι οποίες ήταν μικρότερες της εμφύτευσης του Φωσφόρου η οποία παρέμεινε

11015 at / cm 2 σε κάθε περίπτωση. Στα δείγματα πραγματοποιήθηκε θερμική ανόπτηση
στους 550 oC για 30 min και 2h και η κατανομές των προσμίξεων του Βορίου και του
Φωσφόρου μετρήθηκαν με τη τεχνική SIMS πρωτογενούς ιόντος O2+ ενέργειας 1KeV.
Οι μετρούμενες κατανομές στην περίπτωση της χαμηλής δόσης εμφυτευμένου
Βορίου( 51013 at / cm2 ,40 KeV) φαίνονται στο σχήμα 6.6.
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Σχήμα 6.6 Κατανομές SIMS για το Βόριο με δόση 51013 at / cm 2 και τον Φώσφορο με
δόση 11015 at / cm 2 έπειτα από την εμφύτευση καθώς και επίσης μετά από θερμική
ανόπτηση στους 550 oC για 30 min και 2 h.

Σελίδα 177

Ο Φώσφορος στην περίπτωση αυτή παρουσιάζει την αναμενόμενη από την
βιβλιογραφία κιβωτοειδή κατανομή διάχυσης η οποία όπως αναμένεται δείχνει να
εξελίσσετε με την πάροδο του χρόνου. Τα δείγματα κατά την διάρκεια της θερμικής
ανόπτησης ήταν καλυμμένα με το προστατευτικό υμένιο του Si3N4 πάχους 60 nm για
να προστατευθεί το ευαίσθητο υπόστρωμα του Γερμανίου (Ioannou 2008).
Ολοκληρώνοντας τις κατανομές του Φωσφόρου αμέσως μετά την εμφύτευση καθώς
επίσης και μετά από τους δύο χρόνους θερμικής ανόπτησης παρατηρήθηκε απώλεια
δόσης 5% για ανόπτηση μετά από 30 min και 11% μετά από τις 2 h. Γεγονός που
οφείλετε στην τάση του Φωσφόρου για έξω-διάχυση.
Για την περίπτωση της δεύτερης δόσης εμφύτευσης που πραγματοποιήθηκε οι
μετρούμενες κατανομές φαίνονται στο σχήμα 6.7.
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Σχήμα 6.7 Κατανομές SIMS για το Βόριο με δόση 51014 at / cm 2 και τον Φώσφορο με
δόση 11015 at / cm 2 έπειτα από την εμφύτευση καθώς και επίσης μετά από θερμική
ανόπτηση στους 550 oC για 30 min και 2 h.

Στην περίπτωση αυτή όπου η εμφυτευμένη δόση του Βορίου αυξήθηκε η κατανομή
του Φωσφόρου έδειξε να παρουσιάζει μικρότερη τάση για διάχυση μιας και το
προβαλλόμενο εύρος μειώθηκε κατά 45 nm για τον χρόνο των 2h ανόπτησης ενώ
μειώθηκε κατά 37 nm για τα 30 min θερμικής ανόπτησης. Μία ακόμα παρατήρηση
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είναι ότι ολοκληρώνοντας τις χημικές αυτές κατανομές ο Φώσφορος έπειτα από 30
min θερμική ανόπτηση έδειξε μια απώλεια δόσης της ίδιας τάξεως με την
προηγούμενη τιμή(5%) ενώ στην περίπτωση των 2 h θερμικής ανόπτησης η απώλεια
δόσης μειώθηκε στο 4 % της εμφυτευμένης. Δηλαδή η παρουσία του Βορίου στην
συγκεκριμένη δόση μείωσε την τάση του Φωσφόρου για έξω-διάχυση στην
περίπτωση του μεγάλου χρόνου θερμικής ανόπτησης.
Για την περίπτωση της μεγάλης δόσης εμφύτευσης Βορίου 51015 at / cm 2 δεν
παρατηρήθηκε καμία τάση για διάχυση τόσο του Βορίου όσο και του Φωσφόρου με
αποτέλεσμα την μηδενική απώλεια δόσης. Οι κατανομές φαίνονται στο σχήμα 6.8
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Σχήμα 6.8 Κατανομές SIMS για το Βόριο με δόση 51015 at / cm 2 και τον Φώσφορο με
δόση 11015 at / cm 2 έπειτα από την εμφύτευση καθώς και επίσης μετά από θερμική
ανόπτηση στους 550 oC για 30 min και 2 h.

Στο σχήμα 6.9 φαίνεται η εξέλιξη του φαινόμενου της διάχυσης του Φωσφόρου
παρουσία των τριών συγκεντρώσεων Βορίου στο υπόστρωμα έπειτα από θερμική
ανόπτηση 30 min ενώ στο σχήμα 6.10 μετά από θερμική ανόπτηση 2 h
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Σχήμα 6.9 Κατανομές SIMS για τον Φώσφορο παρουσία των τριών διαφορετικών
συγκεντρώσεων Βορίου με δόσεις 51013 at / cm 2 , 51014 at / cm 2 , 51015 at / cm 2 έπειτα από
θερμική ανόπτηση 30 min
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Σχήμα 6.10 Κατανομές SIMS για τον Φώσφορο παρουσία των τριών διαφορετικών
συγκεντρώσεων Βορίου με δόσεις 51013 at / cm 2 , 51014 at / cm 2 , 51015 at / cm 2 έπειτα από
θερμική ανόπτηση 30 min
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6.4 Ανάλυση και Προσομοίωση
Έπειτα από τις μετρήσεις των χημικών κατανομών με την μέθοδο SIMS
πραγματοποιήθηκαν προσομοιώσεις με τη βοήθεια του προσομοιωτή τεχνολογίας
Sentaurus

Process. Για την πραγματοποίηση

αυτών των προσομοιώσεων

κατασκευάστηκε ένα μοντέλο το οποίο προσομοιώνει την διάχυση του Φωσφόρου
κάτω από τις διαφορετικές συγκεντρώσεις Βορίου.
Στόχος της προσομοίωσης ήταν ο προσδιορισμός του ενδογενούς συντελεστού
διάχυσης του Φωσφόρου παρουσία των διαφορετικών συγκεντρώσεων Βορίου στο
υπόστρωμα. Ο συντελεστής διαχυτότητας συναρτήσει της θερμοκρασίας πρέπει να
δείχνει μια Arrhenius συμπεριφορά μέσω της οποίας εξάγεται η ενέργεια
ενεργοποίησης της πρόσμιξης και ο προεκθετικός συντελεστής διάχυσης σύμφωνα
με τις παρακάτω σχέσεις: D( ex )

E

A
n
kT
 D ( ) 2 οπου D(

D
e
όπου D( ex ) ο εξωγενής
0( in )
in )
ni


( in )

συντελεστής διάχυσης, D(
in ) ο ενδογενής συντελεστής διάχυσης, ο προεκθετικός όρος
του συντελεστή διάχυσης, ΕΑ η ενέργεια ενεργοποίησης, k η σταθερά Boltzmann και
Τ η απόλυτη θερμοκρασία.
Για την

προσομοίωση υποτέθηκε ότι ο Φώσφορος διαχέετε μέσω των διπλά

φορτισμένων πλεγματικών κενών μιας και οι χημικές κατανομές του είχαν τάση για
κιβωτοειδής. Η ροή η οποία χρησιμοποιήθηκε για την μελέτη της κατανομής του
Φωσφόρου δίνετε από την εξίσωση 6.1

J P  hP  DP 

CP
C
 (hP  1) DP  B , (εξίσωση 6.1)
x
x

όπου hP είναι η ενίσχυση από το ηλεκτρικό πεδίο η οποία δίνετε από την εξίσωση 6.2


1

2
 2
CP   CP  CB 

hP  1 
  1 (εξίσωση 6.2)
2ni   2ni 



Ένα από τα ζητήματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν κατά την διάρκεια της
προσομοίωσης είναι η απώλεια δόσης της πρόσμιξης του Φωσφόρου η οποία
λάμβανε χώρα κάθε φορά διαφορετικά ανάλογα με την δόση του Βορίου που είχε
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εμφυτευτεί στο υπόστρωμα. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε ένα μοντέλο
διαχωρισμού(segregation) το οποίο προσομοίωνε την μεταφορά του ποσοστού της
δόσης που είχε βρεθεί ότι χάνετε σε κάθε συνθήκη από υπόστρωμα προς το
προστατευτικό νιτρίδιο. Με αυτό τον τρόπο δίνοντας τιμές

στον συντελεστή

διαχωρισμού (segregation coefficient) έγινε πρόβλεψη της δόσης της οποία τελικά
παραμένει στο υπόστρωμα σύμφωνα με τις χημικές κατανομές. Πρέπει να σημειωθεί
ότι ο προσομοιωτής τεχνολογίας διέθετε ένα μοντέλο απώλειας δόσης το οποίο όμως
ήταν προσανατολισμένο στο πυρίτιο με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί αποδοτικά.
Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο παρουσιάστηκε κατά την προσομοίωση των
κατανομών ήταν η τάση για συσσώρευση του Φωσφόρου στην επιφάνεια, η οποία
οφείλεται στην τάση αυτού για έξω-διάχυση. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε ένα
μοντέλο συσσώρευσης της πρόσμιξης (pile up) το οποίο προτάθηκε από τον
Normand 1989 και προβλέπει την ύπαρξη παγίδων κοντά στην επιφάνεια. Το
μοντέλο αυτό είναι βασισμένο πάνω σε ένα μοντέλο των McNaab και Foster και
θεωρεί ότι οι παγίδες του υποστρώματος έχουν την ιδιότητα να παγιδεύουν και να
απελευθερώνουν άτομα της πρόσμιξης σύμφωνα με τον νόμο της θερμοδυναμικής
ισορροπίας.
Η συνολική συγκέντρωση της πρόσμιξης η οποία υπάρχει στο υπόστρωμα είναι
Ctotal ( x, t )  C A ( x, t )  CB ( x, t ) όπου C A ( x, t ) είναι η συγκέντρωση της πρόσμιξης που
συμμετέχει στη διάχυση σε βάθος του υποστρώματος ενώ CB ( x, t ) είναι η
συγκέντρωση της πρόσμιξης που δεσμεύετε από τις παγίδες του υποστρώματος τη
χρονική στιγμή t.

Ο όρος CB ( x, t ) ουσιαστικά αποτελείτε από δύο παραμέτρους

CB ( x, t )  P( x) ( x, t ) , όπου P( x) είναι η συγκέντρωση των παγίδων που βρίσκονται
σε βάθος x από την επιφάνεια ενώ ( x, t ) είναι ο αριθμός των παγίδων που είναι
κατειλημμένες τη χρονική στιγμή t. Συνεπώς η μονοδιάστατη εξίσωση διάχυσης για
την πρόσμιξη του Φωσφόρου έχει την μορφή που φαινετε στην εξίσωση 6.3
C ( x, t )
 ( x, t ) 
C ( x, t )
 P( x)
 ( D(C )
) (εξίσωση 6.3)
t
t
x
x
όπου
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 ( x, t )
 kC ( x, t )[1   ( x, t )]  k '  ( x, t ) (εξίσωση 6.4)
t

Οι παράμετροι k,k’ εκφράζουν τις σταθερές των αντιδράσεων παγίδευσης και απόπαγίδευσης των προσμίξεων. Στην περίπτωση που k’=0 αυτό σημαίνει ότι η
πρόσμιξη έχει παγιδευτεί μόνιμα. Ο πρώτος λοιπόν όρος που αποτελείτε η εξίσωση
6.4 kC ( x, t )[1   ( x, t )] δίνει τον ρυθμό παγίδευσης ενώ ο δεύτερος k '  ( x, t ) τον
ρυθμό αποπαγίδευσης.
Παρατηρήθηκε κατά την μελέτη των χημικών κατανομών της πρόσμιξης του
Φωσφόρου ότι ο Φώσφορος είχε την τάση για έξω-διάχυση η οποία είναι και η αιτία
της ύπαρξης του μοντέλου συσσώρευσης. Προκειμένου να είναι πιο ρεαλιστική η
προσέγγιση της προσομοίωσης προς τη χημική κατανομή της πρόσμιξης, υποτέθηκε
πως η συγκέντρωση των παγίδων δεν είναι γραμμική αλλά πέφτει εκθετικά με το
βάθος. Δηλαδή ο όρος ο οποίος δίνει τη συγκέντρωση των παγίδων P(x) δίνετε από
την εξίσωση 6.5 εντός της περιοχής που λαμβάνει χώρα το φαινόμενο ενώ τέθηκε
ίσος με το μηδέν εκτός της περιοχής.

1
P( x)   P (εξίσωση 6.5)
x
Στο σχήμα 6.11 φαίνεται η μετρημένη με τη μέθοδο SIMS κατανομή του Φωσφόρου
μετά την εμφύτευση καθώς επίσης και μετά από θερμική ανόπτηση για 30 min στους
550οC. Παρατηρείται ότι η προσομοίωση ακολουθεί πολύ καλά την χημική κατανομή
ακόμα και κοντά στην επιφάνεια με τη χρήση του pile-up μοντέλου που προτείνετε,
ενώ με τη βοήθεια του συντελεστή διαχωρισμού η απώλεια δόσης προσομοιώθηκε
αρκετά εύστοχα.
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Σχήμα 6.11 Χημική κατανομή της διάχυσης έπειτα από θερμική ανόπτηση 30 min της
πρόσμιξης του Φωσφόρου καθώς επίσης και οι κατανομές που προέκυψαν από την
προσομοίωση και παρουσία 5e13 at/cm2 ατόμων Βορίου
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Σχήμα 6.12 Χημική κατανομή της διάχυσης έπειτα από θερμική ανόπτηση 2h της
πρόσμιξης του Φωσφόρου καθώς επίσης και οι κατανομές που προέκυψαν από την
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προσομοίωση παρουσία 5e13 at/cm2 ατόμων Βορίου
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Σχήμα 6.13 Χημική κατανομή της διάχυσης έπειτα από θερμική ανόπτηση 30min της
πρόσμιξης του Φωσφόρου καθώς επίσης και οι κατανομές που προέκυψαν από την
προσομοίωση παρουσία 5e14 at/cm2 ατόμων Βορίου
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Σχήμα 6.14 Χημική κατανομή της διάχυσης έπειτα από θερμική ανόπτηση 2h της
πρόσμιξης του Φωσφόρου καθώς επίσης και οι κατανομές που προέκυψαν από την
προσομοίωση παρουσία 5e14 at/cm2 ατόμων Βορίου

Σελίδα 186

21

10

30 min Boron 5e15
As implanted
Simulation
SIMS

20

10

19

10

0

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320

Σχήμα 6.15 Χημική κατανομή της διάχυσης έπειτα από θερμική ανόπτηση 30 min της
πρόσμιξης του Φωσφόρου καθώς επίσης και οι κατανομές που προέκυψαν από την
προσομοίωση παρουσία 5e15 at/cm2 ατόμων Βορίου
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Σχήμα 6.16 Χημική κατανομή της διάχυσης έπειτα από θερμική ανόπτηση 2h της
πρόσμιξης του Φωσφόρου καθώς επίσης και οι κατανομές που προέκυψαν από την
προσομοίωση παρουσία 5e15 at/cm2 ατόμων Βορίου
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Σχήμα 6.17 Χημική κατανομή της διάχυσης έπειτα από θερμική ανόπτηση 2h της
πρόσμιξης του Φωσφόρου καθώς επίσης και οι κατανομές που προέκυψαν από την
προσομοίωση παρουσία 1e15 at/cm2 ατόμων Βορίου
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Σχήμα 6.18 Χημική κατανομή της διάχυσης έπειτα από θερμική ανόπτηση 2h της
πρόσμιξης του Φωσφόρου καθώς επίσης και οι κατανομές που προέκυψαν από την
προσομοίωση παρουσία 1e15 at/cm2 ατόμων Βορίου
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Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η προσομοίωση χρησιμοποιήθηκε ένα solid
solubility μοντέλο για την ενεργοποίηση των προσμίξεων του Βορίου και του
Φωσφόρου που ουσιαστικά περιορίζει την ενεργοποίηση μέχρι ένα συγκεκριμένο
όριο διαλυτότητας το οποίο δηλώνετε. Έτσι η ενεργός συγκέντρωση της πρόσμιξης
δίδετε από την εξίσωση 6.6

C A 

C ASS C A
(εξίσωση 6.6)
C ASS  C A

Για τον λόγο του ότι για την προσομοίωση χρησιμοποιήθηκε η χημική κατανομή της
πρόσμιξης και όχι η ενεργή υπάρχει ένα σφάλμα το οποίο εισάγετε στην εξίσωση
διάχυσης και οφείλετε στην συγκέντρωση των ηλεκτρονίων μιας και το μοντέλο το
οποίο χρησιμοποιήθηκε απλά κόβει την ενεργοποίηση σε κάποιο σημείο όπως
φαίνετε στο σχήμα 6.18.
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Σχήμα 6.19 Διαφορά στη χημική και στην ενεργή κατανομή της πρόσμιξης. Τα άτομα της
πρόσμιξης πάνω από μια συγκεκριμένη συγκέντρωση θεωρούνται ηλεκτρικά ανενεργά και η
ενεργή κατανομή γίνεται επίπεδη σε εκείνη την περιοχή
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Κεφάλαιο 7
Συμπεράσματα ‐ Προοπτικές

Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η μελέτη της επίδρασης των
τεχνολογικών διεργασιών στην κινητική των προσμίξεων σε ημιαγωγούς της ομάδας
IV καθώς και η διερεύνηση των φυσικών μηχανισμών που επηρεάζουν την κινητική
των σημειακών ατελειών και κατ’ επέκταση τη διάχυση και ενεργοποίηση των
προσμίξεων.

Η μελέτη αυτή εστιάστηκε σε δύο νέα υποστρώματα στα οποία οι

φορείς αγωγιμότητας έχουν πολύ μεγαλύτερη ευκινησία σε σχέση με το συμβατικό
πυρίτιο: το κρυσταλλικό γερμάνιο και το πυρίτιο υπό μηχανική τάση
Αρχικά μελετήθηκε η επίδραση της θερμικής ανόπτησης στην απώλεια δόσης των
πρόσμιξεων στο γερμάνιο, η οποία είναι πολύ σημαντική για την κατασκευή
διατάξεων από 500oC μέχρι 575oC. Διαπιστώθηκε ότι για μία δεδομένη θερμοκρασία
η ποσότητα του υποστρώμματος που χάνεται είναι γραμμική συνάρτηση του χρόνου
ανόπτησης. Από την κλίση της ευθείας μπορούμε να υπολογίσουμε το ρυθμό
απώλειας υποστρώματος για κάθε θερμοκρασία. Η εξάρτηση του ρυθμού απώλειας
από τη θερμοκρασία ακολουθεί το νόμο του

Arrheniοus και η ενέργεια

ενεργοποίησης του μηχανισμού των απωλειών είναι Eα=2.03 eV. Οι μετρήσεις αυτές,
που πραγματοποιήθηκαν δισκία γερμανίου τύπου p, είναι σε εξαιρετική συμφωνία με
τα πειραματικά αποτελέσματα που πραγματοποίηθηκαν σε δισκία τύπου n
(Eα=2.03eV).

Από τη σύγκριση αυτή μπορούμε να συμπεράνουμε πως όταν η

συγκέντρωση της πρόσμιξης είναι χαμηλή, ο ρυθμός απώλειας του υποστρώματος
παραμένει σταθερός και ανεξάρτητος από το αν το υπόστρωμα είναι νοθευμένο ή μη.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η εξάρτηση του φαινομένου από την νόθευση του
υποστρώματος όταν η συγκέντρωση ήταν αρκετά υψηλή (μεγαλύτερη από 1018cm-3).
Διαπιστώθηκε ότι ο ρυθμός απώλειας για την περίπτωση του μη νοθευμένου
υποστρώματος και για την περίπτωση του υποστρώματος νοθευμένου με Φώσφορο
είναι, στα όρια του πειραματικού σφάλματος, ο ίδιος. Στην περίπτωση όμως του
Βορίου η κατάσταση είναι διαφορετική. Διαπιστώθηκε ότι για θερμοκρασία 525oC ο
ρυθμός απώλειας υποστρώματος είναι μικρότερος συγκριτικά με το δείγμα
αναφοράς, ενώ όσο αυξάνει η θερμοκρασία ο ρυθμός αυξάνει και στους 575οC είναι
κατά 37% μεγαλύτερος συγκριτικά με το δείγμα αναφοράς. Και στις δύο περιπτώσεις
ο ρυθμός απώλειας ακολουθεί την μορφή του Arrheniοus με ενέργεια ενεργοποίησης
Εα=1.98eV για τα δείγματα που είναι εμφυτευμένα με Φώσφορο η ενέργεια
ενεργοποίησης είναι ΕA=1.98eV, ενώ για τα δείγματα που είναι εμφυτευμένα με
Βόριο είναι Εα=2.62 eV.
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Από την ανάλυση των πειραματικών συνθηκών διαπιστώθηκε ότι το ποσοστό
ενεργοποίησης των προσμίξεων είναι το ίδιο σε όλες τις θερμοκρασίες, τόσο για την
περίπτωση του Βορίου όσο και για την περίπτωση του Φωσφόρου. Ως εκ τούτου δεν
μπορεί να αποδώσει κανείς την διαφορετική συμπεριφορά στο ρυθμό απώλειας των
δύο υποστρωμάτων στη ενεργό συγκέντρωση των προσμίξεων.
Από την άλλη μεριά υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η
διαφορετική

συμπεριφορά

ανάμεσα

στα

δύο

υποστρώματα

οφείλεται

στην

συγκέντρωση των σημειακών ατελειών. Είναι γνωστό ότι η συνολική συγκέντρωση
των σημειακών ατελειών σε ένα ημιαγωγό (ουδέτερες, μονά και διπλά φορτισμένες)
εξαρτάται από το επίπεδο της νόθευσης. Αν και υπάρχουν σχετικά λίγες
πληροφορίες με τις σημειακές ατέλειες στο κρυσταλλικό γερμάνιο από τα δεδομένα
της βιβλιογραφίας βρέθηκε ότι η συγκέντρωση των απλά αρνητικά αρνητικά
φορτισμένων σημειακών ατελειών είναι τουλάχιστον μία τάξη μεγέθους μεγαλύτερη
από την συγκέντρωση των ουδέτερων ατελειών και ακόμα περισσότερο των διπλά
φορτισμένων ατελειών. Στην περίπτωση όμως ενός ημιαγωγό τύπου p, ο αριθμός
των απλά φορτισμένων και των διπλά φορτισμένων πλεγματικών κενών, και κατά
συνέπεια

ο

συνολικός

αριθμός

των

πλεγματικών

κενών,

θα

μειωθεί.

Χρησιμοποιώντας τις εκφράσεις που δίνουν τη συγκέντρωση των σημειακών
ατελειών σε κάθε κατάσταση φορτίου μπορούμε να εκτιμήσουμε την μεταβολή της
συγκέντρωσης των πλεγματικών κενών για τα δείγματα που έχουν εμφυτευτεί με
βόριο. Θεωρώντας ότι η ενεργοποίηση του βορίου είναι της τάξης του 2%,

σε

συμφωνία με τα πειραματικά δεδομένα η συνολική συγκέντρωση των πλεγματικών
κενών είναι

της ίδιας τάξης μεγέθους

με εκείνη ενός

μη εμφυτευμένου

υποστρώμματος. Επιπλέον όσο αυξάνει η θερμοκρασία από 525oC σε 575οC ο
λόγος των συνολικών πλεγματικών κενών σε νοθευμένο με βόριο υπόστρωμα προς
το συνολικό αριθμό των ατελειών σε μη νοθευμένο υπόστρωμα αυξάνει κατά 30%.
Τα αποτελέσματα αυτά είναι σε ποιοτική συμφωνία με τα πειραματικά δεδομένα για
τους ρυθμούς απώλειας υποστρώματος.
Οι παραπάνω παρατηρήσεις οδηγούν επιπλέον στο συμπέρασμα ότι ο μηχανισμός
απώλειας του υποστρώματος μπορεί να οφείλεται σε εξάχνωση ατόμων γερμανίου
από την επιφάνεια του κρυστάλλου. Επιπλέον, από τα πειραματικά αποτελέσματα
τόσο σε νοθευμένα όσο και σε μη-νοθευμένα υποστρώματα γερμανίου διαπιστώθηκε
ότι, σε αντίθεση με ότι αναφέρεται στη βιβλιογραφία, η απώλεια δόσης της πρόσμιξης
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είναι αποτέλεσμα της απώλειας του υποστρώματος και όχι της εξω-διάχυσης της
πρόσμιξης
Στην συνέχεια μελετήθηκε η κινητική των δύο βασικών προσμίξεων p-τύπου στο
γερμάνιο, του Γαλλίου και του Βορίου, μετά από ιοντική εμφύτευση και ανόπτηση. Για
την περίπτωση του Γαλλίου μελετήθηκε η διάχυση και ενεργοποίηση τόσο σε
χαμηλές όσες και υψηλές συγκεντρώσεις αλλά και η επίδραση των συνθηκών
εμφύτευσης στην επιφάνεια του δισκίου. Είναι γνωστό από την βιβλιογραφία ότι η
εμφύτευση βαριών ιόντων στο γερμάνιο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μπορεί να
οδηγήσει στο σχηματισμό μια μοναδικής δομής στην επιφάνεια του δείγματος, που
αποτελείται από κενά τα οποία διαχωρίζονται από διασυνδεδεμένα τοιχία άμορφου
γερμανίου. Η δομή αυτή ονομάζεται συνήθως κυψελοειδής δομή (honeycomb
structure). Αν και η δομή αυτή είχε παρατηρηθεί σε υποστρώματα γερμανίου που
είχαν εμφυτευτεί με γερμάνιο, μόνο πρόσφατα παρατηρήθηκε σε υποστρώματα
γερμανίου που είχαν εμφυτευτεί με Γάλλιο. Στα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν
στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής δεν παρατηρήθηκε σχηματισμός
κυψελοειδούς δομής στην επιφάνεια, όταν το Γάλλιο εμφυτεύεται σε χαμηλή δόση
(1015cm-3)

στο υπόστρωμα. Σε αντίθεση διαπιστώθηκε η ύπαρξη κυψελοειδούς

δομής όταν η δόση της εμφύτευσης είναι μεγάλη (1015cm-3)
Σε ότι αφορά την διάχυση σε χαμηλές συγκεντρώσεις βρέθηκε ότι το Γάλλιο διαχέεται
πολύ αργά σε συμφωνία με προηγούμενα πειραματικά αποτελέσματα, αν και
παρατηρήθηκε μία αυξημένη τάση για εξω-διάχυση σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες
από 650oC. Σε υψηλές συγκεντρώσεις, διαπιστώθηκε ότι η διάχυση του γαλλίου
εμφανίζει μία διττή συμπεριφορά και φαίνεται ότι χωρίζεται σε δύο περιοχές : Μία
στην οποία η πρόσμιξη είναι εντελώς ακίνητη και σε μία δεύτερη (ξεκινώντας από το
κομμάτι της ουράς της κατανομής) όπου η πρόσμιξη φαίνεται να διαχέεται σε βάθος.
Το φαινόμενο έχει παρατηρηθεί και στην περίπτωση του Βορίου και είναι πολύ
πιθανό να οφείλετε στην δημιουργία συμπλεγμάτων. Μέχρι την θερμοκρασία των
6000C το ακίνητο μέρος της κατανομής εκτείνετε μέχρι και το βάθος των 164 nm (C ≈
1.5x1018cm-3) ενώ η περιοχή της ουράς δείχνει πολύ αργή διάχυση. Καθώς η
θερμοκρασία ανεβαίνει στους 6500C το ακίνητο μέρος της κατανομής εκτείνετε μέχρι
τα 134 nm (C ≈ 1x1019 cm-3) και συνοδεύεται από εντονότερη διάχυση στην περιοχή
της ουράς. Η συγκεκριμένη συμπεριφορά της πρόσμιξης μπορεί να αποτελεί ένδειξη
διάλυσης των συμπλεγμάτων (de-clusterring) που έχουν δημιουργηθεί.
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Για την περίπτωση του Βορίου μελετήθηκε η κινητική της διάχυσης μετά από συνεμφύτευση Βορίου και Φωσφόρου. Διαπιστώθηκε ότι η διάχυση του Βορίου δεν
επηρεάζεται από την παρουσία του Φωσφόρου ακόμα και σε πολύ υψηλές
συγκεντρώσεις. Σε αντίθεση η παρουσία του Βορίου σε υψηλές συγκεντρώσεις
μπορεί να επιβραδύνει ή και να σταματήσει τη διάχυση του Φωσφόρου, ενδεικτικό ότι
ο Φώσφορος κινείται κυρίως με διπλά φορτισμένα πλεγματικά κενά. Επίσης
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει έντονη τάση για συσσώρευση του Φωσφόρου στην
επιφάνεια. Για την ανάλυση των πειραματικών δεδομέων χρησιμοποιήθηκε το
εξειδικευμένο λογισμικό Sentaurus το οποίο δίνει τη δυνατότητα να ενσωματωθούν
και να επιλυθούν επιπλέον μόντελα για τους διάφορους φυσικούς μηχανισμούς. Για
το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε ένα μοντέλο συσσώρευσης της πρόσμιξης στη
επιφάνεια που προβλέπει την ύπαρξη παγίδων κοντά στην επιφάνεια. Το μοντέλο
αυτό είναι βασισμένο πάνω σε ένα μοντέλο των McNaab και Foster και θεωρεί ότι οι
παγίδες

του

υποστρώματος

έχουν

την

ιδιότητα

να

παγιδεύουν

και

να

απελευθερώνουν άτομα της πρόσμιξης σύμφωνα με τον νόμο της θερμοδυναμικής
ισορροπίας.

Από

την

ανάλυση

των

πειραματικών

δεδομένων

εξήχθησαν

πληροφορίες για την κινητική του βορίου και του φωσφόρου στο γερμάνιο.
Τέλος μελετήθηκε η επίδραση της οξεινιτριδίωσης στην διάχυση του γερμανίου από
υποστρώματα SiGe σε υπερκείμενο υμένιο πυριτίου υπό μηχανική τάση και η
επίδραση της στα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των διατάξεων MOS. Από τα
πειραματικά αποτελέσματα που περιγράψαμε παραπάνω προκύπτει ότι η διάχυση
του γερμανίου από το SiGe στο υμένιο του πυριτίου είναι πολύ έντονη στην
περίπτωση της οξείδωσης με N2O συγκριτικά με την ξηρή οξείδωση, αν και ο ρυθμός
κατά την ξηρή οξείδωση είναι πολύ μεγαλύτερος. Το αποτέλεσμα αυτό είναι πολύ
ενδιαφέρον και εξηγεί ικανοποιητικά την ηλεκτρική συμπεριφορά των δομών MOS.
Οπως έχουμε ήδη αναφέρει, οι διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις σε ταχύτητα των
ολοκληρωμένων κυκλωμάτων με βάση την τεχνολογία CMOS ωθούν την βιομηχανία
σε διαρκή μείωση των διαστάσεών τους. Η διαρκής αυτή σμίκρυνση ωθεί παράλληλα
την τεχνολογία του πυριτίου στα όριά της εισάγοντας παράλληλα φαινόμενα που
κάνουν την λειτουργία των τρανζίστορ MOS να αποκλίνει από την γνωστή
συμπεριφορά τους. Κατά συνέπεια η βιομηχανία αναζητεί εναλλακτικά του πυριτίου
υλικά

σαν

υποστρώματα

για

την

κατασκευή

ολοκληρωμένων

κυκλωμάτων

τεχνολογίας CMOS που να αυξάνουν την ταχύτητά τους χωρίς να είναι απαραίτητη η
περαιτέρω σμίκρυνσή τους. Το πυρίτιο υπό τάση (strained silicon) και το γερμάνιο
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αποτελούν τα πιο ελκυστικά εναλλακτικά υποστρώματα, με το δεύτερο να μονοπωλεί
σχεδόν αποκλειστικά το ενδιαφέρον για τις μελλοντικές γενιές διατάξεων.
Το γερμάνιο ήταν από τα πρώτα υλικά που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή
διατάξεων. Παρά το ότι η ευκινησία των φορέων σε αυτό είναι μεγαλύτερη από αυτήν
στο συμβατικό πυρίτιο το τελευταίο επικράτησε λόγω του ότι η οξείδωση του
γερμανίου οδηγούσε σε ασταθές οξείδιο κακής ποιότητος ακατάλληλο για την
τεχνολογία CMOS. Έτσι το γερμάνιο εγκαταλείφθηκε σαν υλικό. Με την ανάπτυξη
όμως κατά τα τελευταία χρόνια της έρευνας στο πεδίο των υλικών υψηλής
διηλεκτρικής σταθεράς που αναμένεται να αντικαταστήσουν το SiO2 στις μελλοντικές
γενεές διατάξεων τεχνολογίας CMOS το γερμάνιο επάνέρχεται στο προσκήνιο ως
υλικό στο οποίο μπορούν επιταξιακά να αναπτυχθούν υλικά υψηλής διηλεκτρικής
σταθεράς σαν διηλεκτρικά πύλης, ώστε η τεχνολογία να εκμεταλλευτεί τις ευεργετικές
του ιδιότητες.
Δεδομένου ότι η έρευνα στο γερμάνιο εγκαταλείφθηκε νωρίς ακόμα και τα
βασικότερα τεχνολογικά θέματα όπως το καίριο πρόβλημα της νόθευσης είναι
ανοικτά προς διερεύνηση. Μόνο τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται έντονη ερευνητική
δραστηριότητα και η παρούσα διδακτορική διατριβή εντάσεται σε αυτή την
κατεύθυνση. Το πεδίο όμως είναι ανοικτό δεδομένου ότι ακόμα δεν έχουν
διευρευνηθεί πλήρως οι μηχανισμοί που σχετίζονται με την διάχυση και
ενεργοποίηση των προσμίξεων στο γερμάνιο αλλά και οι παράγοντες που
επηρεάζουν την κινητική των σημειακών ατελειών. Οι μελέτες αυτές θα αποτελέσουν
τη βάση για την ανάπτυξη των μοντέλων που διέπουν τους παραπάνω μηχανισμούς
με σκοπό να ενσωματωθούν στους προσομοιωτές τεχνολογίας για την αξιόπιστη
προσομοίωση των διαδικασιών κατασκευής αλλά και την λειτουργίας διατάξεων στο
κρυσταλλικό γερμάνιο.
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