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1.1. Εισαγωγή στην 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 εντυπωσιακό 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

1,2

, 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 Transistor, MOSFET) από τους Kahng και
Atalla

3,4

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 5. Στη δεκαετία του 1970 η τεχνολογία MOSFET αντικαθιστά σε μεγάλο
βαθμό την τεχνολογία του διπολικού τρανζίστορ στη βιομηχανία, οδηγώντας έτσι στην
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τεράστια ανάπτυξη των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ή «τσιπς». Βασικός πυρήνας της
εξέλιξης αυτής ήταν η σμίκρυνση υπό κλίμακα

6

(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 Electronics7, 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.
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 .
Η αλματώδης αυτή εξέλιξη καθοδηγείται πλέον από τη Διεθνή Επιτροπή Εξέλιξης της
Τεχνολογίας Ημιαγωγών8 στην οποία συμμετέχουν οι σημαντικότερες βιομηχανίες των
Η.Π.Α., της Ιαπωνίας, της Ευρώπης, της Ταϊβάν και της Κορέας. Η επιτροπή αυτή καθοδηγεί
και διασφαλίζει την εξέλιξη της τεχνολογίας ολοκληρωμένων κυκλωμάτων με τη συνεργασία
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).
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1.1.2. Προβλήματα στην σμίκρυνση υπό κλίμακα – ανάγκη για νέες δομές και υλικά.
Το πυρίτιο κυριαρχεί ως υλικό στην βιομηχανία των ημιαγωγών τα τελευταία 30 χρόνια λόγω
των ικανοποιητικών του ιδιοτήτων όπως της υψηλής ποιότητας του θερμικού οξειδίου SiO2
που σχηματίζει, του σχετικά μεγάλου συντελεστή θερμικής διάχυσης και βέβαια του
χαμηλότερου κόστους σε σύγκριση με άλλα υλικά. Παρόλο που υποστρώματα άλλων
ημιαγωγών παρουσιάζουν υψηλότερη ευκινησία φορέων, μεγαλύτερο ενεργειακό χάσμα ή
μεγαλύτερες ταχύτητες κορεσμού, οι δομές πυριτίου εξακολουθούν να αποτελούν σήμερα το
μεγαλύτερο μέρος των εφαρμογών μικροηλεκτρονικής.
Η διαρκής σμίκρυνση όμως των διατάξεων ωθεί την υπάρχουσα τεχνολογία πυριτίου στα
φυσικά όρια των δομικών διαστάσεων, δημιουργώντας παράλληλα πληθώρα θεμάτων που
χρήζουν αντιμετώπισης. Tα σημαντικότερα εμπόδια στην περαιτέρω σμίκρυνση του Si MOSFET είναι:
-

το πάχος του οξειδίου πύλης, το οποίο κάτω των 2nm περίπου εμφανίζει έντονο
κβαντομηχανικό φαινόμενο σήραγγας

-

η απογύμνωση των φορέων πολυκρυσταλλικού πυριτίου πύλης

-

φαινόμενο σήραγγας των φορέων μεταξύ πηγής – απαγωγού (και απαγωγού –
σώματος) του MOSFET και υψηλό ρεύμα διαρροής

-

ο ακριβής έλεγχος της πυκνότητας και της θέσης των προσμίξεων είναι
δυσκολότερος σε τόσο μικρές διαστάσεις

-

άλλα φαινόμενα (finite subthreshold slope, short channel effects)

Γι αυτό, η τεχνολογία επιζητά λύσεις σε νέα υλικά και δομές με σκοπό την κατασκευή
ταχύτερων διατάξεων χωρίς απαραίτητα περαιτέρω σμίκρυνση τους. Διερευνώνται έτσι
υποστρώματα υψηλής ευκινησίας όπως το Πυρίτιο υπό μηχανική τάση και το Γερμάνιο, ενώ
συγχρόνως αναζητούνται μακροπρόθεσμες λύσεις με σκοπό την αντικατάσταση στο απώτερο
μέλλον του τρανζίστορ πυριτίου από άλλου είδους διατάξεις ή υλικά (π.χ. μοριακά
ηλεκτρονικά, νανοτεχνολογία). Η έρευνα όμως σε αυτή την κατεύθυνση βρίσκεται ακόμη σε
πρώιμο στάδιο. Προς το παρόν, η τεχνολογία αναζητά και εφαρμόζει λύσεις σε κατευθύνσεις
όπως:
-

Ανάπτυξη υπέρλεπτων οξειδίων με εισαγωγή αζώτου στη διεπιφάνεια

-

Υλικά υψηλής διηλεκτρικής σταθεράς k

-

Δομές SOI

-

Μεταλλικές Πύλες

-

Υποστρώματα υψηλότερης ευκινησίας φορέων όπως Γερμανίου ή Πυριτίου υπό
μηχανική τάση.

Σε κάποιες από αυτές τις τεχνολογίες θα αναφερθούμε επιγραμματικά στη συνέχεια.
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(α) Νιτριδιωμένα οξείδια
Ένα από τα κυριότερα προβλήματα σμίκρυνσης είναι αυτό της αξιοπιστίας του οξειδίου
πύλης των διατάξεων μετάλλου – οξειδίου – ημιαγωγού (MOS), το πάχος του οποίου
αναμένεται να φθάσει το 1 nm, με αμφίβολη συμπεριφορά ως προς τις μονωτικές του
ιδιότητες. Η συνεχιζόμενη σμίκρυνση απαιτεί την ελάττωση του οξειδίου πύλης ώστε να
δύναται να ελέγχονται φαινόμενα μικρού καναλιού (short channel effects) και να
επιτυγχάνεται υψηλό ρεύμα οδήγησης (high current drive) κρατώντας το φορτίο υψηλό στο
κανάλι. Και στις δύο περιπτώσεις, αυτό που είναι σημαντικό σε πρώτη προσέγγιση είναι το
ηλεκτρικό πάχος. Στην περιοχή αναστροφής, το ηλεκτρικό πάχος είναι ο συνδυασμός τριών
χωρητικοτήτων σε σειρά: της χωρητικότητας απογύμνωσης του ηλεκτροδίου πύλης, της
χωρητικότητας του διηλεκτρικού και της χωρητικότητας του στρώματος αναστροφής του
πυριτίου. Όσο όμως μειώνεται το πάχος του οξειδίου, το ρεύμα σήραγγος που διαπερνά το
διηλεκτρικό μεγαλώνει και μάλιστα εκθετικά. Αυτό το ρεύμα διαρροής έχει ως αποτέλεσμα
την υψηλή κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής της δομής και αποτελεί σημαντικό
πρόβλημα στην σμίκρυνση του διηλεκτρικού. Διηλεκτρικά λεπτότερα των 0.8 nm δεν
μπορούν να γίνουν ανεκτά για καμία εφαρμογή.
Για την αντιμετώπιση του υψηλού ρεύματος σήραγγος που συναντάται σε ένα λεπτό οξείδιο
καθώς και της ελάττωση της χωρητικότητας πύλης πολυκρυσταλλικού πυριτίου από την
απογύμνωση των φορέων του, μελετώνται νέα υλικά και συγκεκριμένα διηλεκτρικά υψηλής
σταθεράς k (high-k) ως αντικαταστάτες του SiO2 καθώς και πύλες μετάλλου αντί
πολυκρυσταλλικού πυριτίου. Καθώς η έρευνα για τα υλικά αυτά εξελίσσεται, σημαντικό
ρόλο παίζουν τα νιτριδιωμένα οξείδια, είτε ως ενδιάμεσο στάδιο εξέλιξης μεταξύ του κοινού
θερμικού οξειδίου και των υλικών υψηλής διηλεκτρικής σταθεράς είτε ως αξιόπιστα
διηλεκτρικά για διάφορες εφαρμογές.
Η ανάγκη για νέα διηλεκτρικά υλικά οδηγεί στη χρήση οξειδίου εμπλουτισμένου με άζωτο
(SiOxNy) αντί του SiO2, καθώς το άζωτο αποτελεί ισχυρό φραγμό για τη διάχυση
προσμίξεων. Εμποδίζει έτσι τη διείσδυση του εμφυτευμένου Βορίου προς το διηλεκτρικό και
ελαττώνει την παρουσία των θερμών ηλεκτρονίων (hot-electrons) που εγχέονται από το
υπόστρωμα. Παράλληλα, το άζωτο χρησιμοποιείται για την κατασκευή λεπτών οξειδίων σε
υψηλές θερμοκρασίες γιατί ελαττώνει τον ρυθμό οξείδωσης, καθώς αποτελεί φραγμό στη
διάχυση του οξυγόνου κατά τη διάρκεια της οξείδωσης. Θα αναφερθούμε στη συνέχεια με
λεπτομέρεια για τα νιτριδιωμένα οξείδια καθώς αποτελούν βασικό στοιχείο της παρούσας
μελέτης.
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(β) Υλικά υψηλής διηλεκτρικής σταθεράς k (high-k)
Το διηλεκτρικό πύλης σε ένα τρανζίστορ MOSFET μπορεί να θεωρηθεί σαν ένας πυκνωτής
παράλληλων οπλισμών. Η χωρητικότητα του, αγνοώντας σε πρώτη προσέγγιση
κβαντομηχανικά φαινόμενα και φαινόμενα απογύμνωσης φορέων στο σώμα του Si και στην
πύλη πολυκρυσταλλικού Si, θα δίνεται από την απλή σχέση χωρητικότητας πυκνωτή,
C = kε 0 A / t

(όπου Α η επιφάνεια της πύλης και t το πάχος του διηλεκτρικού).

Χρησιμοποιώντας διηλεκτρικά υψηλότερης σταθεράς από το SiO2 (k = 3.9) επιτυγχάνουμε
την ίδια χωρητικότητα με μεγαλύτερο πάχος διηλεκτρικού. Αποφεύγεται έτσι το έντονο
ρεύμα σήραγγας.
Πολλά υλικά είναι αυτή τη στιγμή υπό εξέταση ως πιθανοί αντικαταστάτες του SiO2 ως
διηλεκτρικά πύλης για τις τεχνολογίες CMOS κάτω των 0.1 μm. Οι ιδιότητες που θα πρέπει
να έχει το νέο διηλεκτρικό, πέρα από την υψηλότερη διηλεκτρική σταθερά, είναι η
δυνατότητα να ολοκληρωθεί στη διεργασία κατασκευής, μεγάλο ενεργειακό διάκενο ώστε να
πληροί φραγμό δυναμικού, θερμοδυναμική σταθερότητα με το Si, μη κρυσταλλική
μορφολογία, δυνατότητα σχηματισμού υψηλής ποιότητας διεπιφάνειας με το Si και
συμβατότητα με τα ηλεκτρόδια πύλης και τις υπάρχουσες διεργασίες CMOS. Τα περισσότερα
διηλεκτρικά που εξετάζονται έχουν σαν βάση το στοιχείο Άφνιο (Hf). Ο ενδιαφερόμενος
αναγνώστης καλείται να ανατρέξει στην βιβλιογραφία για το θέμα 9, 10, 11 .
(γ) Πύλες Μετάλλου – Μεταλλικό Ηλεκτρόδιο πύλης
Για τη σύγχρονη τεχνολογία CMOS χρησιμοποιούνται πύλες πολυκρυσταλλικού πυριτίου
(poly-Si), τύπου n+ για το NMOS και τύπου p+ για το PMOS, οι οποίες δημιουργούνται με
εμφύτευση της κατάλληλης πρόσμιξης και επακόλουθη ανόπτηση. Κατά τη διάρκεια της
διεργασίας, προσμίξεις όπως το Βόριο (Β) μπορούν να εισέλθουν στο λεπτό διηλεκτρικό της
διάταξης μεταβάλλοντας τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά της, όπως την τάση κατωφλίου. Για
κατασκευή υπομικρομετρικών δομών, απαιτούνται πολύ ρηχές επαφές. Για την επίτευξη
τους, η ενέργεια εμφύτευσης και η θερμοκρασία ενεργοποίησης των προσμίξεων
ελαττώνονται, με αποτέλεσμα την χαμηλή συγκέντρωση ενεργών προσμίξεων στο poly-Si.
Επίσης, η συγκέντρωση προσμίξεων του poly-Si μειώνεται λόγω διαχωρισμού των
προσμίξεων και διάχυση προς την επιφάνειας και εκτός του υλικού

12

. Η χαμηλή

συγκέντρωση προσμίξεων οδηγεί στην δημιουργία στρώματος απογύμνωσης φορέων στην
διεπιφάνεια poly-Si / οξειδίου πύλης που υποβαθμίζει την απόδοση του τρανζίστορ
ελαττώνοντας το ρεύμα και την διαγωγιμότητα. Η απογύμνωση του poly-Si γίνεται
εντονότερη καθώς μειώνεται το (ενεργό) πάχος του διηλεκτρικού και αυξάνεται η αντίσταση
φύλλου του. Για να αντιμετωπιστούν τα παραπάνω προβλήματα που δημιουργούνται λόγω
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της απογύμνωσης του poly-Si διερευνάται η αντικατάσταση των ηλεκτροδίων πύλης με
ηλεκτρόδια μετάλλου.
Τα υποψήφια υλικά για τα νέα μεταλλικά ηλεκτρόδια απαιτείται να έχουν καλή θερμική και
χημική σταθερότητα και να είναι συμβατά με τις υπάρχουσες διεργασίες τεχνολογίας CMOS
και τα υλικά υψηλής διηλεκτρικής σταθεράς k. Επίσης, πρέπει να έχουν κατάλληλο έργο
εξόδου για δομές NMOS ή PMOS, εντός δηλαδή 0.2 eV από τα άκρα των ζωνών σθένους και
αγωγιμότητας. Έχει βρεθεί ότι τα έργα εξόδου για τα Al, Ta, Mo, Ti, Hf, και Zr είναι κοντά
στη ζώνη αγωγιμότητας του Si και αποτελούν υποψήφια για μέταλλο πύλης για τις δομές
NMOS, ενώ τα Pt, Ru, Rh, Co, Pb, and RuO2 έχουν έργο εξόδου κοντά στη ζώνη σθένους και
παρουσιάζονται κατάλληλα για ηλεκτρόδια πύλης για τις δομές PMOS. Υπάρχουν επίσης
αγώγιμα νιτρίδια όπως τα WNx, TiNx, TaNx και TaSixNy που μπορούν να λειτουργήσουν
ως αξιόπιστα μεταλλικά ηλεκτρόδια. Μεταλλικά στοιχεία με χαμηλότερα έργα εξόδου
βρέθηκαν να έχουν προβλήματα ευστάθειας λόγω της υψηλής ελεύθερης ενέργειας
σχηματισμού, ενώ μέταλλα υψηλού έργου εξόδου προσφέρουν καλύτερη σταθερότητα αλλά
μπορεί να παρουσιάζουν προβλήματα προσκόλλησης (adhesion) του υλικού.

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

13,14

. 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 1.1). 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.
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(α)

(β)

(γ)

Σχήμα 1.1. (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

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 μ.τ..15,16,17 Ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις είναι
αναγκαίο επακόλουθο, στην περίπτωση του πυριτίου υπό μ.τ. είναι το ζητούμενο λόγω της
ευεργετικής επίδρασης της τάσης στις ηλεκτρονικές ιδιότητες του υλικού. Ενώ είναι πολύ
δύσκολο να εισάγουμε μεγάλη τάση στο πυρίτιο με μηχανικούς τρόπους, είναι εφικτό να
εισάγουμε μηχανική τάση και παραμόρφωση μέσω των διεργασιών κατασκευής.
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.
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(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 υποστρωμάτων, αποκτώντας
συγχρόνως τη δυνατότητα ανάπτυξης στο ίδιο δισκίο τεχνολογίες διαφορετικές ημιαγωγών.

1.3. 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 1.1Α). 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 18, και δίνεται με μεγάλη ακρίβεια
από τη σχέση 19 ( 0 ≤ x ≤ 1 ) :

a Si (1− x )Ge ( x ) = 0.5431 + 0.01992 x + 0.0002733 x 2

(nm)

εξ. 1. 1

Η διαφορά της παραπάνω σχέσης στην υπολογιζόμενη κρυσταλλική διαφορά με τη γραμμική
προσέγγιση 18,20 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:

∈=

α Si

1− x Gex

− α Si

α 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 πλεγματικών
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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).
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
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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
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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 + ν ⎞⎛ b ⎞
⎜
⎟⎜ ⎟
16π 2 ⎝ 1 − ν ⎠⎜⎝ 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
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, 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 − ν cos 2 θ ) ⎡ ⎛ hc ⎞ ⎤
⋅
⎢ln⎜ ⎟ + 1⎥
2πf (1 + ν ) cos λ ⎣ ⎝ 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 )
x

και

hC ≅ 1.7793x −1.2371 nm

εξ. 1. 7

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 1.2 και αντιστοιχεί στο σύνορο μεταξύ
των ευσταθών και μεταστατικών καταστάσεων.
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Σχήμα 1.2. 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 14. 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 23.
Για την μελέτη της επίδρασης του πάχους του στρώματος πυριτίου υπό τάση σε σχέση με τα
ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των δομών MOSFET 24, 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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1.4. 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 του 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 25 .
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 (CVD, Chemical
Vapour Deposition) να είναι οι πιο σημαντικές. Συμπληρωματικά αναφέρουμε και τις
μεθόδους επιταξίας υγρής φάσης (LPD, Liquid 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 1.3), ενώ στη
συνέχεια θα αναφερθούμε στις τεχνικές MBE και CVD.
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Σχήμα 1.3. Τεχνικές επιταξίας Si / SiGe.

1.4.1. 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 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
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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). Στο Σχήμα 1.4 απεικονίζεται η δομή ενός οργάνου επιταξίας μοριακής δέσμης –
ΜΒΕ.

Σχήμα 1. 4. Σχηματικό ενός συστήματος ΜΒΕ. Από αναφορά [26].
Στην ειδικότερη περίπτωση της επιταξίας στρώματος SiGe για την κατασκευή υποστρωμάτων
s-Si, το υψηλό σημείο τήξης των Si και Ge κάνει δύσκολη την χρήση των τυπικών κάμινων
(Knudsen cells) που συνήθως χρησιμοποιούνται κατά την επιταξία Si με τη μέθοδο αυτή. Για
το σκοπό αυτό, καθώς επίσης και για την επίτευξη σημαντικής ροής υλικού και ρυθμού
ανάπτυξης SiGe, η χρήση εξαχνωτή ηλεκτρονικής δέσμης κρίνεται απαραίτητη. Όμως, στην
περίπτωση αυτή παρουσιάζεται το μειονέκτημα της εμφάνισης ανεπιθύμητων ατελειών στο
επιταξιακό στρώμα λόγω της ακτινοβολίας.
Επίσης, η νόθευση σε υμένια που έχουν κατασκευαστεί με τη μέθοδο ΜΒΕ είναι δύσκολη.
Μόνο Αντιμόνιο και Γάλλιο μπορούν να εισαχθούν στο συγκεκριμένο σύστημα, αλλά όχι
χωρίς τεχνικές δυσκολίες.
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Το σαφές όμως πλεονέκτημα της μεθόδου ΜΒΕ είναι ότι το περιεχόμενο σε Ge ενός υμενίου
εξαρτάται από τη ροή των πηγών και όχι από άλλες παραμέτρους όπως τη θερμοκρασία του
υποστρώματος ή την πίεση του θαλάμου, αρκεί αυτή να είναι βέβαια μικρότερη από ένα
αποδεκτό επίπεδο. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη μέθοδο CVD όπου η πίεση του θαλάμου,
η θερμοκρασία του υποστρώματος και οι ροές των αέριων πηγών καθορίζουν την
περιεκτικότητα σε Ge. Συνεπώς, είναι πολύ πιο εύκολη η βαθμονόμηση του συστήματος
ΜΒΕ και αυτό τη καθιστά σαφώς πιο ευέλικτη μέθοδο και πιο εύχρηστη για ερευνητικούς
σκοπούς.

1.4.2. 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 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) 27 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.
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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

επιδεινώνοντας τη λειτουργία ενός διπολικού τρανζίστορ

των
28

φορέων

μειονότητας

. 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

29

) 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 31.
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 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.
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1.5. Υποστρώματα μεταβλητής περιεκτικότητας Γερμανίου (εικονικά
υποστρώματα)
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 1.5α) 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

30

(Σχήμα 1.5β) .

Σημαντικό ρόλο επίσης για την εξάλειψη των ατελειών παίζει και η θερμοκρασία ανάπτυξης,
πέρα από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της δομής. Στον Πίνακα 1.1 απεικονίζονται
διάφορες μέθοδοι κατασκευής s-Si με τα αντίστοιχα γεωμετρικά και δομικά χαρακτηριστικά
όπου φαίνονται, από την ευκινησία σε χαμηλή θερμοκρασία, οι διαφορές στην ποιότητα του
υποστρώματος.
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Λεπτό υμένιο s-Si

χαλαρό στρώμα
SiGe σταθερής
περιεκτικότητας Ge

SiGe
διαβαθμισμένης
περιεκτικότητας Ge

(α)

(β)

Σχήμα 1.5 (α) Μικροσκοπία ΤΕΜ δομής s-Si. Διακρίνονται οι εξαρμόσεις στο διαβαθμισμένο
υπόστρωμα SiGe. (β) Ανάπτυξη δομής CMOS σε s-Si πάνω σε εικονικό υπόστρωμα 30

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 13, 31.
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Πίνακας 1.1. Σύγκριση διαφόρων μεθόδων ανάπτυξης s-Si που έχουν αναπτυχθεί με
LPCVD, MBE και LEPECVD. Οι μέσες τετραγωνικές τιμές (rms) της τράχυνσης της
επιφάνειας έχουν μετρηθεί με AFM. Οι μετρήσεις ευκινησίας αναφέρονται σε n-MODFET
εκτός της τελευταίας που αναφέρεται σε κανάλι Ge στους 4οΚ (από αναφορά 14).
Σύστημα
ανάπτυξης

Θερμ/σία
ανάπτυξης
(οC)

Τελική
περιεκτικότητα Ge

Ρυθμός
μεταβολής
περιεκτικότητας
(%Ge/μm)

LPCVD
LPCVD
LPCVD
LPCVD
LPCVD
LPCVD
MBE
MBE
MBE
LEPECVD
LEPECVD

800
800
560
560
800
800
450
750
750
720
720

28%
27%
29%
26%
23%
24%
30%
25%
29%
35%
70%

45
42
36
52
7
5
0
30
8.5
5.8
10

Πάχος
στρώματος
σταθερής
περιεκτικότητας (μm)

rms
Τράχυνση
Επιφανειας
(nm)

Ευκινησία
1.5 Κ
(cm2 V-1 sec-1)

0.33
20–25
0.33
23–25
–
0.09
2–3
2390
0.87
3–4
137000
0.68
2
133000
0.88
2
258000
0.5
13100
0.58
88500
0.6
173000
1.8
<1
150000
1.5
4.5
87000 (p)*
* MODFET, μέτρηση ευκινησίας στους 4.2 K

1.6 Επίδραση της μηχανικής τάσης στις ηλεκτρονικές ιδιότητες του υλικού
H αύξηση της αγωγιμότητας των φορέων μιας δομής s-Si οφείλεται στην επίδραση της
μηχανικής τάσης στις ενεργειακές ζώνες του υλικού και την κατανομή των φορέων σε αυτές
14, 32

. Είναι γενικά αποδεκτό ότι υπό την επίδραση της εκτατικής μ.τ. στο επίπεδο του

καναλιού οι αρχικά εξαπλά εκφυλισμένες ενεργειακές κοιλάδες στη ζώνη αγωγιμότητας του
Si διαχωρίζονται σε δύο ομάδες διαφορετικής ενέργειας, τεσσάρων και δύο κοιλάδων. Οι 4
ενεργειακές στάθμες ανυψώνονται ως προς τις 2 χαμηλότερες. Η διαφορά μεταξύ των
σταθμών αυτών είναι συνάρτηση της μηχανικής τάσης και κατ’ επέκταση της
γραμμομοριακής περιεκτικότητας Ge του υποστρώματος . δίνεται δε από τη σχέση 33 :
ΔΕstrain ≈ 0.6.x (eV)
Σχηματική αναπαράσταση απεικονίζεται στο Σχήμα 1.6 34. Η διπλά εκφυλισμένη ενεργειακή
ομάδα (Δ2 στο Σχήμα 1.6) έχει πλέον χαμηλότερη ενέργεια με αποτέλεσμα να είναι πιο
ευνοϊκή η κατάληψη των σταθμών της. Ως αποτέλεσμα, τα ηλεκτρόνια καταλαμβάνουν τις
χαμηλότερες Δ2 στάθμες, που εμφανίζουν χαμηλότερη ενεργό μάζα, με αποτέλεσμα την
ελάττωση της μέσης ενεργού μάζας, αύξηση δηλαδή της ευκινησίας των ηλεκτρονίων. Η
ενεργός μάζα των ηλεκτρονίων που καταλαμβάνουν αυτές τις ζώνες είναι περίπου 0.19m0 ως
προς άξονα παράλληλο στο κανάλι, ενώ κάθετα σε αυτό είναι ίσο με 0.92 m0.
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Σχήμα 1.6. Σχηματική αναπαράσταση του διαχωρισμού των
ενεργειακών ζωνών της ζώνης αγωγιμότητας
Προσθέτουμε επίσης ότι ακόμη και σε υπόστρωμα κανονικού Si, υπάρχει διαχωρισμός των
ενεργειακών σταθμών των τροχιακών όταν το Si είναι στην περιοχή αναστροφής (φαινόμενο
κβάντωσης του στρώματος αναστροφής, δηλαδή διαχωρισμός των ζωνών σε υπο-ζώνες / subbands όπου ιδιοσυναρτήσεις ίδιας ενέργειας διαχωρίζονται). Στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα
1.7) απεικονίζεται οι ενεργειακές στάθμες της ζώνης αγωγιμότητας σε αναστροφή ή μη, και η
επίδραση της μ.τ. σε αυτές.

Σχήμα 1.7. Επίδραση της μ.τ. στις ενεργειακές στάθμες της ζώνης αγωγιμότητας (a) bulk και
(b) στρώμα αναστροφής
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Ένας άλλος μηχανισμός αύξησης της ευκινησίας που έχει προταθεί 35 είναι η ελάττωση (έως
καταστολή) του φαινομένου σκέδασης φωνονίων μεταξύ των κοιλάδων λόγω του
διαχωρισμού των ενεργειακών επιπέδων (intervalley phonon scattering suppression). Αυτός ο
μηχανισμός σκέδασης σχετίζεται με την απορρόφηση ή εκπομπή φωνονίων κάποιας
ενέργειας. Αν η ενεργειακή διαφορά των επιπέδων γίνει μεγαλύτερη από την ενέργεια των
σκεδαζόμενων φωνονίων, τότε η πιθανότητα σκέδασης θα μειωθεί αισθητά. Αποτέλεσμα
είναι η μεγαλύτερη βελτίωση της ευκινησίας χαμηλού ηλεκτρικού πεδίου αυξάνοντας την
περιεκτικότητα του Ge στο υποκείμενο στρώμα.
Για την επίδραση της μηχανικής τάσης στις οπές, εξετάζουμε πρώτα τη ζώνη σθένους του
κανονικού Si. Το μέγιστο της ζώνης σθένους αποτελείται από 3 ζώνες: τις ζώνες ελαφρών και
βαρέων οπών (heavy-hole HH και light hole LH ) ζώνες στον κυματικό αριθμό k = 0, και την
split-off (S.O.) ζώνη, ελαφρά χαμηλότερη σε ενέργεια από τις άλλες δύο, όπως φαίνεται στο
Σχήμα 1.8 36. Η μηχανική τάση μετατοπίζει εξίσου και τις 3 ζώνες σθένους, ενώ συνιστώσα
της τάσης κατά μήκος του καναλιού (η 1δ – uniaxial τάση) άρει τον εκφυλισμό μεταξύ των
LH και ΗΗ ζωνών, ανυψώνοντας την LH ζώνη υψηλότερα της ΗΗ. Η εφαρμογή της τάσης
επίσης μεταβάλλει και το σχήμα των ζωνών, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.8 Η S.O. ζώνη
επίσης χαμηλώνει σε σχέση με τις άλλες 2. Αποτέλεσμα είναι οι οπές να καταλαμβάνουν
πρώτα την LH ζώνη. Η συνιστώσα της ενεργού μάζας στο επίπεδο του καναλιού ελαττώνεται
ενώ επίσης η σκέδαση μεταξύ των οπών που βρίσκονται σε διαφορετικές ζώνες ελαττώνεται
(suppression of interband scattering). Έχουμε έτσι αύξηση της ευκινησίας οπών.

(α)

(β)

Σχήμα 1.8. (α) Ζώνη σθένους Si χωρίς μηχανική τάση
(β) Ζώνη σθένους Si υπό εκτατική μηχανική τάση (biaxial)
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Βασικό ρόλο στην ηλεκτρική συμπεριφορά της διάταξης παίζει επίσης η ασυνέχεια του
ενεργειακού διάκενου που προκαλείται λόγω της ασυνέχειας του υλικού στο σημείο της
ετεροεπαφής. Βέβαια, ο υπολογισμός του ενεργειακού διάκενου στις δύο περιοχές (s-Si και
SiGe) δεν αρκεί καθώς είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε επίσης τον τρόπο που
ευθυγραμμίζονται οι ζώνες αγωγιμότητας και σθένους. Στο Σχήμα 1.9 απεικονίζονται οι
δυνατοί συνδυασμοί που μπορεί να προκύψουν. Η ευθυγράμμιση μπορεί να είναι τέτοια ώστε
οι ζώνες αγωγιμότητας και σθένους του δεύτερου υλικού, με το μικρότερο ενεργειακό
διάκενο, να βρίσκονται εντός των ορίων των αρχικών ζωνών, δηλαδή η ECB είναι χαμηλότερα
της ΕCA και η ΕVB ψηλότερα της ΕVA . Αυτή η ετεροεπαφή ονομάζεται τύπου Ι και απαντάται
στις περισσότερες περιπτώσεις, όπως σε ετεροεπαφές από τους συνδυασμούς υλικών
GaAs/AlGaAs, InGaAs/InP, και GaN/AlGaN.

Σχήμα 1.9. Δυνατοί συνδυασμοί ενεργειακών σταθμών σε ετεροεπαφές

Όταν αναπτύσσεται στρώμα s-Si πάνω σε χαλαρό στρώμα SiGe, τότε η ετεροεπαφή s-Si /
SiGe είναι τύπου ΙΙ, με την ασυνέχεια στις ενεργειακές ζώνες να εξαρτάται βέβαια από τη
γραμμομοριακή περιεκτικότητα x του Ge (Σχήμα 1.10). Η ασυνέχεια στις ενεργειακές ζώνες
στην περίπτωση του s-Si / SiGe δεν διανέμεται ισόποσα στις ζώνες αγωγιμότητας και
σθένους και το μεγαλύτερο μέσο της ασυνέχειας ΔΕG να κατανέμεται στην ζώνη σθένους.

Σχήμα 1.10. Ευθυγράμμιση ενεργειακών ζωνών στην περίπτωση ετεροεπαφής Si / SiGe.
Η ευθυγράμμιση αυτή είναι τύπου ΙΙ.
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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 37, 38,39,20 συνοψίζονται στον
παρακάτω πίνακα (Πίνακας 1.2). 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 1.2. 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)
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2.1 Εισαγωγή
Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναφερθούμε στη θερμική οξείδωση και οξυνιτριδίωση του πυριτίου
για τη δημιουργία διηλεκτρικού πύλης καθώς και στις μεθόδους ηλεκτρικού χαρακτηρισμού
του υποστρώματος και του οξειδίου μέσω της διάταξης πυκνωτή μετάλλου – οξειδίου –
ημιαγωγού. Η οξείδωση ή εναπόθεση του οξειδίου του πυριτίου είναι μία από τις
σημαντικότερες διεργασίες της τεχνολογίας ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Χρησιμοποιείται
για την κατασκευή των διηλεκτρικών πύλης σε δομές FET, για την αδρανοποίηση
επιφανειών, ως μάσκες εμφύτευσης και διάχυσης των προσμίξεων, για την ηλεκτρική
απομόνωση μεταξύ διατάξεων και μεταξύ συστημάτων πολλαπλών στρώσεων μετάλλων, κ.α.
Έτσι, οι εφαρμογές του οξειδίου SiO2 στην κατασκευή δομών και διατάξεων ολοκληρωμένων
κυκλωμάτων είναι επιγραμματικά οι ακόλουθες:


Οξείδια Μάσκες (Masking Oxides) (≈ 500 - 5000 Å) για την επιλεκτική διάχυση των
προσμίξεων.



Οξείδια πεδίου ή απομόνωσης (Field Oxides, FOX) (≈ 5000 - 15000 Å ) για την
ηλεκτρική απομόνωση μεταξύ pMOS και nMOS transistor.



Οξείδια «προστασίας» (Pad Oxides) (≈ 100 - 500 Å ) συνήθως για την ανάπτυξη επάνω
σε αυτά υμενίων που αν αναπτύσσονταν απευθείας στο πυρίτιο θα δημιουργούσαν
τάσεις, όπως το νιτρίδιο του πυριτίου (Si3N4) το οποίο χρησιμοποιείται για την
κατασκευή δομών τοπικής οξείδωσης του πυριτίου επειδή δεν οξειδώνεται.



Οξείδια απομόνωσης μεταξύ πολλαπλών επιπέδων μεταλλικών ενδοσυνδέσεων (Oxides
between multiple level metal interconnects ) (επιταξιακά, πάχους ≈ 5000 - 15000 Å )



Οξείδιο πύλης (Gate Oxide) (≈ 15 - 100 Å ) για τη μόνωση μεταξύ ηλεκτροδίου πύλης
και πυριτίου. Υψηλής ποιότητας οξείδιο με όσο το δυνατόν λιγότερες ατέλειες (κέντρα
παγίδευσης φορτίων) είναι απαραίτητο για τα οξείδια πύλης.

Για την πληρούν τα παραπάνω οξείδια τις αντίστοιχες απαιτήσεις για κάθε εφαρμογή,
διάφορες μέθοδοι έχουν αναπτυχθεί όπως η θερμική οξείδωση (συμβατική και ταχεία), η
υγρή ανοδίωση, η χημική εναπόθεση από ατμούς (CVD) και η οξείδωση σε περιβάλλον
πλάσματος. Η ανάπτυξη οξειδίων πύλης συγκεκριμένα, απαιτεί μια περιορισμένη πυκνότητα
σταθερών φορτίων στο οξείδιο και στη διεπιφάνεια του η οποία πρέπει να είναι σταθερή στις
μεταβολές της τάσης, καθώς και αντοχή σε υψηλά ηλεκτρικά πεδία. Οι σημαντικότεροι
τρόποι για τη δημιουργία οξειδίου πύλης στην επιφάνεια του πυριτίου είναι οι:
o

Θερμική οξείδωση του πυριτίου και η

o

Εναπόθεση στρώματος οξειδίου με CVD

30

Κεφάλαιο 2

Το οξείδιο που εξυπηρετεί καλύτερα τις προϋποθέσεις οξειδίου πύλης είναι το θερμικό
οξείδιο. Πέρα από τη αναγκαιότητα του οξειδίου ως το επικρατέστερο διηλεκτρικό πύλης, η
σπουδαιότητα του επίσης έγκειται στο γεγονός ότι αποτελεί σημαντικό εργαλείο
χαρακτηρισμού του υλικού (διηλεκτρικού και υποστρώματος) μέσω διατάξεων πυκνωτών
μετάλλου – οξειδίου – ημιαγωγού (MOS). Ο πυκνωτής MOS χρησιμοποιείται τόσο για την
παρακολούθηση

της

κατασκευής

ολοκληρωμένων

κυκλωμάτων

(wafer

fabrication

monitoring on-line tests) όσο και για την μελέτη των ηλεκτρικών ιδιοτήτων του συστήματος
Μετάλλου – Οξειδίου – Ημιαγωγού. Για την κατασκευή του πυκνωτή MOS
χρησιμοποιούνται οι ίδιες διαδικασίες κατασκευής δισκίων πυριτίου, διηλεκτρικού και πύλης
με τις αντίστοιχες διαδικασίες κατά την κατασκευής Ο.Κ. Έτσι, με πιο απλά βήματα
μπορούμε να έχουμε ένα πρώτο στάδιο ελέγχου της ποιότητας του υλικού πριν
προχωρήσουμε στην κατασκευή του τελικού κυκλώματος. Οι φυσικές ιδιότητες του οξειδίου
του πυριτίου περιγράφονται στο Πίνακα 2.1. 1
Πίνακας 2.1 Φυσικές Ιδιότητες SiO2
Μονωτής

SiO2

Δομή

άμορφο

Σημείο τήξεως

~1600 °C

Πυκνότητα

2.2 g/cm3

Δείκτης διάθλασης

Διηλεκτρική ανοχή

1.46
3.9
(εox = 3.45 x 10-13 F/cm)
107 V / cm

Ενεργειακό διάκενο

9 eV

Διηλεκτρική σταθερά

Συντελεστής θερμικής διαστολής
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας

5 x 107 οC-1
0.014 W/cm-K
1014 ~ 1016 Ω-cm

dc resistivity 25 °C

Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, η συνεχής σμίκρυνση των διατάξεων οδηγεί σε αντίστοιχη
ελάττωση του πάχους του οξειδίου και στην σταδιακή αντικατάσταση του από υλικά
υψηλότερης διηλεκτρικής σταθεράς που παρουσιάζουν ισοδύναμες διηλεκτρικές ιδιότητες με
μεγαλύτερο πάχος, αποτρέποντας έτσι ισχυρά κβαντικά φαινόμενα σήραγγας.
Στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 2. 1) απεικονίζεται η διαρκής ελάττωση του πάχους του SiO2
ως οξειδίου πύλης για βιομηχανικές εφαρμογές υψηλής ταχύτητας. Οξείδια κάτω του 1 – 1.5
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nm παρουσιάζουν έντονα κβαντομηχανικά φαινόμενα σήραγγας και αντικαθιστώνται πλέον
από οξείδια ιδίου ισοδυνάμου ηλεκτρικού πάχους αλλά υψηλότερης διηλεκτρικής σταθεράς.
Επίσης, απεικονίζεται η μεταβολή της διάστασης των δομών MOSFET (μέσου του μήκος της
πύλης) και αντίστοιχοι τεχνολογικοί κόμβοι (nodes).

(α)

(β)

Σχήμα 2. 1. (α) Απαιτούμενο πάχος οξειδίου πύλης συναρτήσει της εκάστοτε
τεχνολογίας που καθορίζεται από το μήκος του καναλιού του MOSFET.
(β) Μεταβολή της διάστασης δομών MOSFET (αντιπροσωπευομένης από το μήκος της
πύλης) και αντίστοιχοι τεχνολογικοί κόμβοι (nodes). Από αναφορά [2].
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2.2 Η Θερμική Οξείδωση του Πυριτίου
Κατά τη διεργασία της οξείδωσης του πυριτίου, κάθε άτομο του πλέγματος του συνενώνεται
με δύο άτομα οξυγόνου. Το κάθε ένα από τα 4 ηλεκτρόνια σθένους του Si δημιουργεί δεσμό
με ένα από τα δύο ηλεκτρόνια σθένους του O2. Έτσι, σε κάθε άτομο Si αντιστοιχούν 2 άτομα
Οξυγόνου. Οι δεσμοί αυτοί έχουν ομοιοπολικό κυρίως χαρακτήρα, με μικρή ιοντική
συνιστώσα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος η οποία αυξάνει σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες.
Η θερμική οξείδωση του πυριτίου διακρίνεται σε ξηρή, υγρή και πυρογενική ανάλογα με την
φύση του οξειδωτικού μέσου (αέριο οξυγόνο ή υδρατμοί), και πραγματοποιείται είτε σε
συμβατικούς φούρνους θερμαινόμενους με αντιστάσεις (συμβατική θερμική οξείδωση ) είτε
με τη βοήθεια συστημάτων ταχείας θερμικής οξείδωσης (Rapid Thermal Oxidation, RTO).
Κατά την ξηρή οξείδωση οδηγείται καθαρό αέριο οξυγόνο πάνω στα υποστρώματα σε
ειδικούς για το σκοπό αυτό φούρνους που βρίσκονται σε υψηλή θερμοκρασία. Η
στοιχειομετρία της αντίδρασης που λαμβάνει χώρα είναι :
Si (στερεό) + Ο2 (αέριο) → SiΟ2 (στερεό)
Αντίστοιχα, κατά την υγρή οξείδωση, το οξείδιο σχηματίζεται σύμφωνα με την αντίδραση :
Si (στερεό) + 2H2O (αέριο) + SiΟ2 (στερεό) +2H2 (αέριο)

Η οξείδωση λαμβάνει χώρα στη διεπιφάνεια Si – SiO2. Ο ρυθμός ανάπτυξης του οξειδίου θα
καθορίζεται από την διαθεσιμότητα των αντιδρώντων στοιχείων, δηλαδή του οξυγόνου και
των δεσμών Si – Si. Κατά την οξείδωση των πρώτων στρωμάτων Si δημιουργείται SiO2. Η
αρχική επιφάνεια του Si είναι πολύ ενεργή χημικά και ένα λεπτό στρώμα οξειδίου (native
oxide ~ 1nm) σχηματίζεται ακόμη και σε συνθήκες δωματίου. Στη συνέχεια της διεργασίας,
το οξυγόνο διαχέεται μέσα από το σχηματιζόμενο οξείδιο και η διεργασία επιβραδύνεται
καθώς αυτό γίνεται παχύτερο. Ο ρυθμός με τον οποίο φτάνει το οξειδωτικό μέσο στη
διεπιφάνεια Si – SiO2 καθορίζει το ρυθμό της διεργασίας. Το γεγονός ότι η οξείδωση γίνεται
στη διεπιφάνεια Si-SiO2 δεν ήταν εξ αρχής γνωστό και αποκαλύφθηκε μετά από λεπτομερή
πειράματα στα οποία χρησιμοποιήθηκαν Pt

ή ισότοπα οξυγόνου Ο18 ως ίχνη κατά τη

διάρκεια της διεργασίας 3 , 4.
Κατά την οξείδωση έχουμε κατανάλωση ενός στρώματος Si και αύξηση του συνολικού
όγκου. Έτσι λοιπόν, λόγω του μεγαλύτερου μοριακού όγκου του SiO2 σε σχέση με το πυρίτιο,
η εξωτερική επιφάνεια του οξειδίου δεν βρίσκεται πλέον στο ίδιο επίπεδο με την αρχική
επιφάνεια του πυριτίου, αλλά ψηλότερα, γιατί το «αραιότερο» οξείδιο μη μπορώντας να
αναπτυχθεί πλευρικά αναπτύσσεται καθ’ ύψος. Στηριζόμενοι στην πυκνότητα και τα μοριακά
βάρη πυριτίου - οξειδίου αποδεικνύεται ότι για την ανάπτυξη θερμικού οξειδίου πάχους x0
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καταναλίσκεται πάχος πυριτίου ίσο προς 0.44 x0. Ουσιαστικά μπορούμε να θεωρήσομε ότι η
ανάπτυξη του οξειδίου γίνεται εκατέρωθεν της αρχικής επιφάνειας του Si, με αναλογία 44%
κάτω από την αρχική επιφάνεια του Si και 56% πάνω από αυτή, όπως φαίνεται στο
Σχήμα 2. 2.
Το οξείδιο που αναπτύσσεται με τη θερμική οξείδωση είναι σε μη-κρυσταλλική μορφή
(άμορφο). Η βασική δομική μονάδα του διοξειδίου του πυριτίου (SiO2) είναι ένα τετράεδρο
που αποτελείται από ένα ιόν πυριτίου (Si) που περικλείεται από 4 ιόντα οξυγόνου (O), όπως
φαίνεται στο Σχήμα 2.3 (α). Το μήκος του δεσμού Si-O είναι 1.6Å, του δεσμού Ο-Ο είναι
2.27 Å, ενώ η απόσταση μεταξύ Si – Si είναι 3.12 Å. Το οξείδιο του πυριτίου εμφανίζεται σε
αρκετές κρυσταλλικές μορφές που παρατίθενται στον Πίνακα 2.2 και μία μόνον άμορφη
(vitreous silica). Το Σχήμα 2.3(β) δείχνει την κρυσταλλική μορφή του quartz, όπου τα
τετράεδρα αυτά ενώνονται με γέφυρες οξυγόνου σχηματίζοντας ένα κρυσταλλικό πλέγμα. Το
θερμικό οξείδιο του πυριτίου έχει την άμορφη διάταξη του Σχήματος 2.3(γ) (vitreous silica)
που προκύπτει από την τυχαία επανάληψη των τετράεδρων ενωμένων με γέφυρες οξυγόνου
στον χώρο. Οι κρυσταλλικές δομές έχουν περιοδικότητα και δομή σε μεγάλη έκταση, ενώ
αντίθετα η μη κρυσταλλική δομή απλά διαφέρει στο ότι δεν έχει τάξη μακροσκοπικά.
Πρόκειται για μετασταθής κατάσταση που θεωρητικά τείνει στην κρυσταλλική. Σε
θερμοκρασία δωματίου το SiO2 επανακρυσταλλοποιείται αλλά πρόκειται για τόσο αργή
διαδικασία που θεωρείται αμελητέα.

x0
(SiO2)

κατεύθυνση
ανάπτυξης

0.56 x0
0.44 x0
διεπιφάνεια SiO2 / Si
αρχική
επιφάνεια Si

Si

Σχήμα 2. 2. Μηχανισμός ανάπτυξης του θερμικού οξειδίου στο πυρίτιο
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(α)

(β)

(γ)
Σχήμα 2. 3. (α) Δομική μονάδα SiΟ2. (β) Δομή του quartz.
(γ) Δισδιάστατη απεικόνιση δομής θερμικού SiΟ2.

Πίνακας 2.2. Οι κρυσταλλικές μορφές στις οποίες απαντάται το SiO2
Κρυσταλλική Δομή

Κρυσταλλικό Σύστημα

α - quartz

Τριγωνικό

β - quartz

Εξαγωνικό

α - cristobalite

Τετραγωνικό

β - cristobalite

Κυβικό

α - tridymite

Ορθορομβικό

β - tridymite

Εξαγωνικό

vitreous silica

-
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2.3 Κινητική της οξείδωσης : Το μοντέλο ανάπτυξης οξειδίου Deal – Grove
Η θερμική οξείδωση είναι ίσως η πιο σημαντική διεργασία παρασκευής οξειδίου λόγω της
υψηλής ποιότητας οξειδίου που σχηματίζεται. Το πάχος του αναπτυσσόμενου οξειδίου
εξαρτάται από τις συνθήκες οξείδωσης (θερμοκρασία, διάρκεια, οξειδωτικό μέσο και πίεση
του, κρυσταλλογραφική διεύθυνση υποστρώματος κ.λ.π.). Το επικρατέστερο μοντέλο για την
περιγραφή της ανάπτυξης ενός στρώματος θερμικού οξειδίου στο πυρίτιο είναι αυτό που
αναπτύχθηκε από τους Deal και Grove, ήδη από το 1965 5. Προσεγγίζει ένα ευρύτατο φάσμα
πειραματικών δεδομένων σε μια περιοχή θερμοκρασιών 700 - 12000C και μερικής πίεσης 0.1
- 1 atm και για πάχη οξειδίων μεγαλύτερα από 200Å. Οι βασικές παραδοχές του μοντέλου
είναι οι ακόλουθες :
(α) Το οξειδωτικό μέσο είναι το μοριακό οξυγόνο (Ο2) για την ξηρή και οι υδρατμοί (Η2Ο)
για την υγρή οξείδωση.
(β) Το οξειδωτικό μέσο μεταφέρεται από το οξειδωτικό αέριο στην εξωτερική επιφάνεια του
πυριτίου όπου στο αρχικό στάδιο αντιδρά απευθείας μαζί της, ενώ καθώς η διαδικασία
προχωρεί το οξειδωτικό διαχέεται μέσα από το αναπτυχθέν οξείδιο και αντιδρά στην
διεπιφάνεια Si / SiΟ2 για τον σχηματισμό ενός νέου στρώματος οξειδίου.
Η εξαγωγή της σχέσεως x0 = f(t), όπου x0 το πάχος του οξειδίου, εξάγεται με βάση το Σχήμα
2.4, στο οποίο παρακολουθούμε την διαδικασία οξείδωσης θεωρώντας ότι έχει αναπτυχθεί
ήδη ένα στρώμα SiΟ2 στην επιφάνεια του πυριτίου.

(1) ροή F1 του αερίου προς την
εξωτερική επιφάνεια του οξειδίου

(2) ροή F2 του οξειδωτικού μέσα από
το οξείδιο προς την διεπιφάνεια Si /
SiΟ2

(3) Ροή προς το πυρίτιο για το
σχηματισμό οξειδίου

Σχήμα 2. 4. Ροές του οξειδωτικού στο μοντέλου Deal-Grove

36

Κεφάλαιο 2

Έχουμε τρεις ροές που σε στάσιμη κατάσταση πρέπει να είναι μεταξύ τους ίσες :
1) Ροή του οξειδωτικού από τον όγκο του αερίου στον φούρνο προς την εξωτερική επιφάνεια
του οξειδίου:
F1 = hG (CG – CS), cm-2sec-1

εξ. 2. 1

όπου hG ο συντελεστής μεταφοράς μάζας στην αέριο φάση, CG η συγκέντρωση του
οξειδωτικού στον όγκο του αερίου και CS η συγκέντρωσή του στην εξωτερική επιφάνεια του
οξειδίου.
Η ροή F1 συνδέεται με το όριο διαλυτότητας C* του οξειδωτικού στο οξείδιο (που είναι μία
γνωστή ποσότητα) βάσει του νόμου του Henry: C* = kHPG (PG η μερική του πίεση στον όγκο
του αερίου). H έκφραση αυτή του νόμου του Henry ισχύει με την προϋπόθεση ότι το
οξειδωτικό διαχέεται και ενσωματώνεται στο οξείδιο υπό μορφή μορίου (Ο2 ή Η2Ο), γεγονός
που αποτελεί μία από τις βασικές παραδοχές του μοντέλου. Η συγκέντρωση του οξειδωτικού
στην εσωτερική επιφάνεια του οξειδίου είναι, βάσει του ίδιου νόμου, ανάλογη της μερικής
του πίεσης στην εξωτερική επιφάνεια του οξειδίου: C0 = kHPS. Συνεπώς, σύμφωνα με την
καταστατική εξίσωση των αερίων ( CG = PG / kBT, CS = PS / kBT ) έχουμε ότι :
F1 = h G (

PG
P
h
hG
hG
C* C0
- S )= G (
- )=
(C* -C0 ) = h(C* -C0 ), με h=
k BT k BT
k BT k H k H
k H k BT
k H k BT

εξ 2. 2

2) Ροή του οξειδωτικού μέσα από το οξείδιο προς την διεπιφάνεια Si / SiΟ2 ,
F2 = Deff(C0 - Ci) / Χ0, cm-2sec-1

εξ.2. 3

όπου Deff ο συντελεστής διάχυσης του οξειδωτικού στο οξείδιο, C0 και Ci οι συγκεντρώσεις
του οξειδωτικού στα εσωτερικά όρια του στρώματος του SiΟ2.
3) Ροή του οξειδωτικού που αντιστοιχεί στην αντίδρασή του με το πυρίτιο,
F3 =k Ci , cm-2sec-1

εξ. 2. 4

όπου k η σταθερά της αντίδρασης στην διεπιφάνεια. Εξισώνοντας τις ροές F1, F2, F3 για την
κατάσταση ισορροπίας και μετά από πράξεις παίρνουμε ότι :
⎛
kX 0 ⎞ ⎛
k kX 0 ⎞
F1 =F2 =F3 =F=kCi ⇒ F = ⎜ kC* +
⎟ / ⎜1 + +
⎟
Deff ⎠ ⎝
h Deff ⎠
⎝

εξ. 2. 5

Έστω Ν1 είναι ο αριθμός των μορίων του οξειδωτικού που ενσωματώνονται στη μονάδα του
όγκου του οξειδίου , ο ρυθμός ανάπτυξης του στρώματος οξειδίου dX0 / dt = F / N1.
Θεωρώντας ότι για t = 0 , Χ0 = xi , παίρνουμε τελικά:
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X0 =

όπου

⎞
A⎛
t+τ
− 1⎟
⎜⎜ 1 +
⎟
2⎝
t0
⎠

εξ. 2. 6

2
2 Deff C *
1+ k / h
⎛1 1⎞ ,
, τ = x i + Αx i , t 0 = Α2 / 4Β
B=
A=
= 2 Deff ⎜ + ⎟
B
N1
k / 2 Deff
⎝k h⎠

όπου τ ο χρόνος που απαιτήθηκε για την ανάπτυξη του αρχικού στρώματος του οξειδίου xi , t0
ένας χαρακτηριστικός χρόνος με βάση τον οποίο διακρίνονται οι διάφορες περιοχές του
ρυθμού ανάπτυξης του οξειδίου στο συγκεκριμένο μοντέλο, N1 ο αριθμός των μορίων του
οξειδωτικού που ενσωματώνονται στη μονάδα όγκου του οξειδίου.
Ο ρυθμός οξείδωσης εξαρτάται από το είδος του οξειδωτικού (η υγρή οξείδωση έχει πολύ
μεγαλύτερο ρυθμό), την θερμοκρασία (αυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας), την
κρυσταλλογραφική διεύθυνση της επιφανείας και την μερική πίεση του οξειδωτικού.
Διακρίνομε δυο περιπτώσεις :
(i) Για μικρούς χρόνους ( t+τ<<t0) η εξ. 2.6 καταλήγει στην γραμμική περιοχή της οξείδωσης:
X0 =

B
( t +τ)
A

όπου

Β
kh ⎛ C* ⎞
=
⎜ ⎟
A
k+h ⎝ N1 ⎠

εξ. 2. 7

Η παραπάνω σχέση περιγράφει το αρχικό στάδιο της οξείδωσης κατά το οποίο το οξειδωτικό
αντιδρά απευθείας με το πυρίτιο και το αναπτυσσόμενο πάχος είναι ανάλογο του χρόνου. Η
σταθερά Β/Α ονομάζεται γραμμική σταθερά της οξείδωσης και δίνει τον ρυθμό ανάπτυξης
του οξειδίου (μm/sec) στην περιοχή αυτή που είναι σταθερός.
(ii) Για μεγάλους χρόνους ( t+τ>>t0) η εξ. 2.6 καταλήγει στην παραβολική περιοχή της
οξείδωσης:

X 20 = Βt

όπου

Β = 2 Deff C* / N1

εξ. 2. 8

Η παραβολική αυτή σχέση οφείλεται στο ότι για μεγάλους χρόνους το οξειδωτικό πρέπει να
διαχυθεί μέσα από το ήδη σχηματισθέν στρώμα οξειδίου προκειμένου να αντιδράσει με το
πυρίτιο. Η σταθερά Β ονομάζεται παραβολική σταθερά της οξείδωσης και δίνει τον ρυθμό
ανάπτυξης του οξειδίου (μm/sec) σε αυτή την περιοχή.
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2.4 Αποκλίσεις από το Μοντέλο Deal - Grove:

Η Περίπτωση των Λεπτών

Οξειδίων
(α) Μελέτη των Massoud and Plummer
Το αρχικό πάχος xi που το μοντέλο Deal - Grove θεωρεί ότι υπάρχει υπολογίζεται θεωρώντας
ότι τ = 0 από την τομή της γραφικής παράστασης Χ0 = f(t) για t = 0 με τον άξονα των
χρόνων. Ενώ για την υγρή οξείδωση xi = 0, για την ξηρή οξείδωση το xi είναι της τάξεως των
200 Å ανεξαρτήτως θερμοκρασίας (700 -12000C). Ενδεικτικά στο Σχήμα 2.5 φαίνεται η
περίπτωση των 9200C. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει την ύπαρξη ενός διαφορετικού πολύ
γρήγορου ρυθμού οξείδωσης κατά τα πρώτα στάδια της ξηρής οξείδωσης και για πάχη < 200
Å ο οποίος δεν προβλέπεται από το μοντέλο. Το μοντέλο Deal - Grove αδυνατεί να
ερμηνεύσει τον ρυθμό ανάπτυξης πολύ λεπτών οξειδίων (<200Å).

Σχήμα 2. 5 Απόκλιση του μοντέλου Deal-Grove κατά τα αρχικά στάδια της
ξηρής οξείδωσης στους 9200C.
Προκειμένου να μελετήσουν τους ρυθμούς ανάπτυξης των πολύ λεπτών οξειδίων οι Massoud
et al.6 χρησιμοποίησαν in situ ελλειψομετρία στην περιοχή θερμοκρασιών 800 - 10000C. Τα
αποτελέσματά τους εικονίζονται στο Σχήμα 2.6(α) και αφορούν τον ρυθμό οξείδωσης
συναρτήσει του πάχους του οξειδίου για πυρίτιο (100) ταυτόχρονα με την πρόβλεψη του
μοντέλου Deal - Grove. Τα ίδια ποιοτικά αποτελέσματα παρατηρούνται και για πυρίτιο (110)
και (111). Παρατηρούμε ότι ο ρυθμός οξείδωσης αποκλίνει από αυτόν του μοντέλου Deal Grove μέχρι του πάχους των 250-300Å και κατόπιν συμπίπτει με τις προβλέψεις του. Το
γενικό χαρακτηριστικό είναι ότι ο επιπλέον αυτός ρυθμός μειώνεται εκθετικά με το πάχος του
οξειδίου. Έχει δε μια αρχική φάση που φτάνει μέχρι τα 50Å για κάθε θερμοκρασία
εξασθενώντας πολύ γρήγορα και μια ενδιάμεση φάση λιγότερο δραματικής εξασθένησης
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μέχρι την περιοχή ισχύος του γραμμικού - παραβολικού μοντέλου. Τα δύο τμήματα του
επιπλέον αυτού ρυθμού φαίνονται στο Σχήμα 2.6(β).

(α)

(β)

Σχήμα 2. 6. (α) Μεταβολή του αρχικού υψηλού ρυθμού οξείδωσης κατά την ξηρή οξείδωση
συναρτήσει του πάχους του αναπτυσσόμενου οξειδίου. (β) Λεπτομερής απεικόνιση των δύο
τμημάτων του ρυθμού αυτού.

Ο πρώτος πολύ γρήγορος ρυθμός που σχετίζεται με την ανάπτυξη των πρώτων στρωμάτων
του οξειδίου αποδόθηκε στην επίδραση της κατάστασης της προς οξείδωση επιφάνειας και
τον χημικό καθαρισμό που προηγήθηκε καθώς και την ύπαρξη μικροπόρων στα αρχικά
στρώματα του οξειδίου 7. Η δεύτερη φάση του επιπλέον αυτού ρυθμού αποδόθηκε στην
ύπαρξη «επιπλέον θέσεων οξείδωσης» στην διεπιφάνεια Si/SiΟ2 κατά τα αρχικά στάδια της
διαδικασίας. Οι θέσεις αυτές οφείλονται σε μια απόκλιση από την περιοδικότητα που
παρουσιάζει η επιφάνεια του πυριτίου που συνίσταται σε καταστροφή, σπάσιμο ή χαλάρωση
δεσμών με αποτέλεσμα να πραγματοποιείται η φάση αυτή της οξείδωσης σε μία επιφανειακή
ζώνη κάποιων ατομικών στρωμάτων ιδιαίτερης δομής που επηρεάζει τον ρυθμό οξείδωσης.
Τα συμπεράσματα αυτά βρίσκονται κοντά σε αυτά της μελέτης του Tiller 8 σύμφωνα με την
οποία η αρχική επαφή της επιφάνειας του Si με μεγάλη ποσότητα Ο2 προκαλεί διάχυσή του
στο υπόστρωμα που επηρεάζει την ενέργεια διάσπασης των δεσμών Si - Si και την γωνιακή
κατανομή τους αυξάνοντας τον ρυθμό οξείδωσης. Στην περίπτωση της υγρής οξείδωσης το
Η2 που απελευθερώνεται μπορεί να προκαλέσει σε υψηλή θερμοκρασία επαναφορά στην
τάξη των σπασμένων δεσμών Si-Si εξαφανίζοντας τις «επιπλέον θέσεις οξείδωσης» και
αποτρέποντας την ύπαρξη αυτού του επιπλέον ρυθμού.
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Στην εργασία των Massoud and Plummer oι καμπύλες του Σχήματος 2.6 προσεγγίζονται από
ένα φαινομενολογικό μοντέλο της μορφής :
X

εξ. 2. 9

X

- 0
- 0
dX 0
B
=
+C1e L1 +C2e L2
dt (2X 0 +A)

Ο πρώτος όρος είναι ο γνωστός γραμμικός – παραβολικός νόμος των Deal – Grove, ενώ οι
δύο άλλοι όροι αντιπροσωπεύουν την αύξηση του ρυθμού οξείδωσης στην περιοχή των
λεπτών οξειδίων. Ο δεύτερος όρος αντιστοιχεί στον πολύ μεγάλο αρχικό ρυθμό οξείδωσης
που παρατηρείται μέχρι και τα πρώτα 50Å και ο τρίτος όρος αντιστοιχεί στον ενδιάμεσο
επιπλέον ρυθμό οξείδωσης που παρατηρείται μέχρι τα 200 Å. Τα χαρακτηριστικά μήκη είναι
της τάξεως των :

⎧
7.7 (8000 C) - 12.4 (10000 C) Å για την διευθυνση (100)
⎪
L1 = ⎨
10.9(8000 C) - 17,1 (10000 C) Å για την διευθυνση (111)
⎪ 14.7 Å για την διευθυνση (110) ανεξαρτητο της θερμοκρασιας
⎩

⎧ 69 Å για την διευθυνση (100)
⎪
L1 = ⎨ 78 Å για την διευθυνση (111)
⎪ 60Å για την διευθυνση (110)
⎩

(ανεξάρτητο της
θερμοκρασίας)

με τις σταθερές C1 , C2 να εξαρτώνται εκθετικά από την θερμοκρασία (σχέση Arrhenius)
Από το Σχήμα 2.6 παρατηρούμε ότι οι δύο επιπλέον ρυθμοί οξείδωσης φθίνουν και πάνω από
τα 200 Å παίρνουμε τον ρυθμό που προβλέπει το μοντέλο Deal – Grove και που είναι αυτός
της κυρίως γραμμικής περιοχής.
(β) Μεταγενέστερες μελέτες
Το αριθμητικό μοντέλο των Massoud και Plummer προσεγγίζει ικανοποιητικά το ρυθμό
ανάπτυξης λεπτών οξειδίων και είναι από τις πρώτες μελέτες που ανέδειξαν την ανεπάρκεια
του μοντέλου Deal – Grove για την περιοχή των λεπτότερων οξειδίων ( < 10 nm).
Μεταγενέστερες σημαντικές μελέτες πραγματοποιήθηκαν από την ομάδα των H.C. Lu, E.P.
Gusev κ.α.

9,10

οι οποίες μελέτησαν τους μηχανισμούς ανάπτυξης του οξειδίου για την

περίπτωση των πολύ λεπτών οξειδίων (2-5 nm). Πραγματοποιώντας οξειδώσεις με διαδοχική
χρήση ισοτόπων οξυγόνου (18Ο2) και οξυγόνου, μελέτησαν τα αντίστοιχα προφίλ με
οπισθοσκέδαση Rutherford ιόντων μεσαίας ενέργειας (Medium Energy Ion Scatterig, MEIS).
Παρατήρησαν υπέρθεση των δύο προφίλ, σε αντίθεση με ότι θα προέβλεπε το κλασσικό
μοντέλο Deal-Grove, καθώς και μετακίνηση του ισοτόπου

18

Ο2 προς τα άνω (το οποίο

σχηματίζει δύο κορυφές συγκέντρωσης) κατά τη διάρκεια της οξείδωσης με Ο2. Το

18

Ο2

δηλαδή μετακινήθηκε προς την περιοχή που οξειδώθηκε με Ο2. Κατέληξαν σε δύο
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επιπρόσθετους συμπληρωματικούς μηχανισμούς οξείδωσης, πέραν της διάχυσης του
οξυγόνου και οξείδωσης του πυριτίου στην διεπιφάνεια Si / SiO2:
- έναν μηχανισμό οξείδωσης γειτονικά της διεπιφάνειας όπου γίνεται επαν-οξείδωση του
ατελώς οξειδωμένου Si (το οποίο δημιουργείται από την οξείδωση και απομακρύνεται από
την διεπιφάνεια) και
- έναν μηχανισμό «ανταλλαγής» οξειδωτικού, όπου άτομα οξυγόνου επανακατανέμονται
μεταξύ στρωμάτων οξειδίου, κατά τη διάρκεια της οξείδωσης.
Ο τελευταίος μηχανισμός δεν φαίνεται να επηρεάζει το ρυθμό οξείδωσης για οξείδια
μεγαλύτερα από 3 - 4 nm. Αντιθέτως, ο μηχανισμός οξείδωσης γειτονικά στην διεπιφάνεια
(near interfacial reaction) συνεισφέρει στον ολικό ρυθμό οξείδωσης και εξηγεί την ταχεία
αύξηση του πάχους στα πρώτα βήματα της οξείδωσης. Ο μηχανισμός αυτός αναδεικνύει τη
σημασία του γειτονικού προς τη διεπιφάνεια στρώματος Si, διαφέρει όμως επί της ουσίας στην
ιδέα της οξείδωσης σε αυτό το στρώμα η οποία έχει προταθεί στο παρελθόν 11,12 .
Η συγκέντρωση των ατελώς οξειδωμένων ατόμων Si εξαρτάται από το ρυθμό γένεσης και
απομάκρυνσης τους, που σχετίζονται με διάφορους παράγοντες όπως πάχος οξειδίου, μερική
πίεση οξειδωτικού, χρόνος και θερμοκρασία οξείδωσης, πιθανή συγκέντρωση υδρογόνου ή
Η2Ο στο οξειδωτικό κλπ . Η τελική

μορφολογία του μη-στοιχειομετρικού στρώματος

οξειδίου θα είναι αποτέλεσμα των άνω διεργασιών.
Αν και έλεγχος της ανάπτυξης και του χαρακτηρισμού των σύνθετων ετεροδομών όπως του
Si – Ge πραγματοποιείται σε ατομικό επίπεδο, κάτι τέτοιο δεν είχε εφαρμοστεί μέχρι
πρόσφατα για το οξείδιο. Μια τέτοια προσέγγιση ακολουθήθηκε πρόσφατα από κάποιες
ερευνητικές ομάδες, όπως αυτή των T. Usuda κ.α. όπου ανέλυσαν την θερμική οξείδωση σε
ατομικό επίπεδο με τεχνικές RD (reflectance difference oscillation technique) με laser GaN13.
Παρακολούθησαν την διεργασία οξείδωσης σε ατομικό επίπεδο για υπέρλεπτα οξείδια με
σκοπό την ακριβή εξαγωγή του ρυθμού ανάπτυξης. Όταν ένα ατομικό επίπεδο Si (0.136nm)
οξειδώνεται, γίνεται αύξηση του πάχους του οξειδίου κατά 0.3 nm. Σύμφωνα με τη μελέτη
αυτή, ο χρόνος οξείδωσης του ν-ιοστού στρώματος (ν = 2, 3, 4, ...) υπακούει στο νόμο
Arrhenious με την ενέργεια ενεργοποίησης να αυξάνει για τα πρώτα 2 στρώματα,
προσεγγίζοντας στο τρίτο στρώμα τα 2 eV, ενέργεια που συμφωνεί με αντίστοιχες τιμές για
οξείδωση μεγαλύτερου πάχους. Η τεχνική αυτή ανοίγει νέο δρόμο στην ακριβής μελέτη της
οξείδωσης, σε ατομικό πλέον επίπεδο.
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2.5 Εμπλουτισμός του οξειδίου με άζωτο – νιτριδιωμένα οξείδια
(α) Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά νιτριδιωμένων οξειδίων
Η συνεχής σμίκρυνση των διατάξεων και του πάχος του διηλεκτρικού πύλης, προκαλεί
προβλήματα στην χρήση του SiO2. Τα προβλήματα αυτά αφορούν τα λεπτά και υπέρλεπτα
οξείδια (< 4 nm) και σχετίζονται κυρίως με το ρεύμα διαρροής λόγω φαινομένου σήραγγος
και την διείσδυση του Βορίου από την πύλη poly-Si στο οξείδιο. Στην αναζήτηση
ανθεκτικότερων διηλεκτρικών, ο ρόλος του αζώτου είναι σημαντικός καθώς ο εμπλουτισμός
του οξειδίου με άζωτο προσδίδει σημαντικά πλεονεκτήματα στα οξείδια πύλης:
-

η παρουσία του αζώτου αποτελεί φραγμό στη διείσδυση προσμίξεων προς το
διηλεκτρικό, ελαττώνοντας σημαντικά έτσι την διείσδυση του Βορίου από την πύλη polySi

-

ελαττώνει τη διείσδυση των θερμών ηλεκτρονίων που προέρχονται από το υπόστρωμα
στο διηλεκτρικό

-

ελαττώνει τον ρυθμό οξείδωσης δίνοντας τη δυνατότητα ανάπτυξης οξειδίων με
μικρότερα και πιο ευκόλως ελεγχόμενα πάχη σε υψηλότερες θερμοκρασίες

-

μπορεί να ελαττώσει την πυκνότητα διεπιφανειακών καταστάσεων 14, 15.

Τα παραπάνω πλεονεκτήματα εμφανίζονται στην περίπτωση που δεν έχουμε υπερβολική
ποσότητα αζώτου στη δομή καθώς στην περίπτωση αυτή έχει παρατηρηθεί υποβάθμιση της
ποιότητας του διηλεκτρικού (μειωμένη ευκινησία, αυξημένη πυκνότητα διεπιφανειακών
στάθμεων παγίδευσης 16, 17, 18).
Σε γενικές γραμμές, η επίδραση του αζώτου στη λειτουργία των δομών τύπου CMOS
εξαρτάται από την συγκέντρωση και την κατανομή του αζώτου στο διηλεκτρικό 19,20,21,22.
(β) Μηχανισμοί ενσωμάτωσης
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να εισάγουμε το άζωτο στο οξείδιο, όπως θα δούμε στη συνέχεια,
με πιο διαδεδομένη την οξυνιτριδίωση σε περιβάλλον Ν2Ο (νιτρώδες οξείδιο ή υποξείδιο του
αζώτου) ή ΝΟ, ουσιαστικά δηλαδή την οξείδωση με οξειδωτικό μέσο το Ν2Ο ή το ΝΟ αντί
για το Ο2. Όμως, η παρουσία του αζώτου στο διηλεκτρικό δεν εξηγείται από τις
θερμοδυναμικές ιδιότητες και το διάγραμμα φάσεως του συστήματος Si-O-N και σε πρώτη
προσέγγιση του θέματος, δεν θα έπρεπε καν να συσσωματώνεται στο οξείδιο. Ουσιαστικά, οι
ακριβείς μηχανισμοί ενσωμάτωσης του αζώτου στο οξείδιο καθώς και οι δεσμοί που
σχηματίζει με το Si και το οξυγόνο είναι θέματα που δεν έχουν διαλευκανθεί πλήρως και
βρίσκονται υπό διερεύνηση. Δύο λόγοι για την παρουσία του αζώτου στο SiO2 έχουν
προταθεί. Πρώτον, ότι άτομα αζώτου απλά παγιδεύονται κινητικά σε μία κατάσταση μη
ισορροπίας στη διεπιφάνεια Si/Si O2, στην ζώνη αντίδρασης του οξειδωτικού με το Si
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δηλαδή, ή σε δομικές ατέλειες του υμενίου SiO2. Δεύτερον, η παρουσία του αζώτου στο SiO2
μπορεί να είναι πράγματι θερμοδυναμικά σταθερή λόγω ενεργειακών όρων που δε
συμπεριλαμβάνονται στο θερμοδυναμικό διάγραμμα φάσεων, όπως η χαλάρωση της
μηχανικής τάσης που δημιουργείται κατά την οξείδωση στην διεπιφάνεια Si/SiO2 23. Αυτό θα
μπορούσε να εξηγήσει ενδεχομένως τη συσχέτιση της παρουσίας του αζώτου στην
διεπιφάνεια Si / SiO2 με την οξυνιτριδίωση σε NO ή ΝΟ2. Ακόμη και όταν το άζωτο είναι
εμφυτευμένο στο Si τείνει να διαχέεται προς την διεπιφάνεια Si/SiO2 κατά τη διάρκεια
οξείδωσης που ακολουθεί την εμφύτευση

24,25

. Φαίνεται λοιπόν σαν το άζωτο να παίζει ένα

σημαντικό ρόλο στη Si/SiO2 διεπιφάνεια αλλά να είναι ασταθές μακριά από αυτή.

(γ) Το άζωτο στο οξείδιο ως φραγμός στη διάχυση
Η διείσδυση του Βορίου μέσα στο διηλεκτρικό πύλης προκαλεί ολίσθηση της τάσης
κατωφλίου και υποβαθμίζει την αξιοπιστία της δομής

23,26,27

. Μια σημαντική ιδιότητα του

αζώτου στα νιτριδιωμένα οξείδια είναι ότι αποτελούν φραγμό στη διάχυση, είτε προσμίξεων
όπως το Βόριο είτε των οξειδωτικών μέσων (Ο, ΝΟ, ΝΟ2) κατά την οξείδωση ή
οξυνιτριδίωση, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του ρυθμού ανάπτυξης οξειδίου και την
ανάπτυξη λεπτών οξειδίων (εμπλουτισμένων με άζωτο) σε υψηλές θερμοκρασίες. Μια
εξήγηση του φαινομένου αυτού σχετίζεται με την υψηλότερη πυκνότητα του Si-O-N
συστήματος (που εξαρτάται από την περιεκτικότητα σε Ν και κυμαίνεται από 2.3 g/cm3 για το
SiO2 έως 3.1 g/cm3 για το SiN). Άρα, ο συντελεστής διάχυσης για τα Ν2Ο, ΝΟ, Ο2, Ν2 και
άλλα μη ενεργά σωματίδια όπως τα αδρανή αέρια, θα πρέπει να είναι μικρότερος στα υμένια
που περιέχουν άζωτο καθώς αυτά έχουν μεγαλύτερη πυκνότητα

23

,

28

. Μια άλλη πιθανή

εξήγηση σχετίζεται με τους δύσκαμπτους δεσμούς που σχηματίζει το άζωτο στο διηλεκτρικό
σε σχέση με τους δεσμούς Si – O – Si όπου η γωνία που σχηματίζεται μπορεί εύκολα να
μεταβληθεί από 120ο έως 180ο με μικρή διαφορά στην ενέργεια τους, επιτρέποντας πιο
εύκολα έτσι την διάχυση ατόμων ή μικρών μορίων σε σχέση με το Si – O – N σύστημα.
Σύμφωνα με ένα άλλο μοντέλο, το Ν αποτρέπει τη διάχυση του Β γιατί ανταγωνίζεται με
αυτό στην κατάληψη ενδοπλεγματικών ατελειών. Επίσης, άλλα μοντέλα υποθέτουν τη
δημιουργία δεσμού Si – N (όπου το Ν εμποδίζει την διάχυση του Β μέσω θέσεων
αντικατάστασης στο Si καταλαμβάνοντας αυτές τις θέσεις) ή την ελάττωση της διάχυσης Β
μέσω δημιουργίας δεσμού Ν – Β.
Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι τα ενδοπλεγματικά άτομα Si (Si interstitials) που
δημιουργούνται κοντά στη διεπιφάνεια κατά τη διάρκεια της οξυνιτριδίωσης μπλοκάρονται
λόγω του αζώτου από το να διαχυθούν προς το οξείδιο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την
αυξημένη ροή τους προς το υπόστρωμα που οδηγούν σε ατέλειες (oxidation induced stalking
faults).
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(δ) Μέθοδοι νιτριδίωσης
Το άζωτο μπορεί να ενσωματωθεί στο SiO2 χρησιμοποιώντας θερμική οξυνιτριδίωση ή με
διάφορες μεθόδους φυσικής και χημικής εναπόθεσης, οι οποίες παρατίθενται στη συνέχεια,
στον Πίνακα 2.4. Η θερμική οξυνιτριδίωση γίνεται σε συμβατικό φούρνο οξείδωσης
χρησιμοποιώντας κυρίως ΝΟ ή ΝΟ2 ως οξειδωτικό μέσο. Χρησιμοποιούνται επίσης
παραλλαγές των δύο μεθόδων, όπως η οξυνιτριδίωση σε περιβάλλον ΝΟ ή ΝΟ2 ενός ήδη
αναπτυχθέντος σε περιβάλλον Ο2 θερμικού οξειδίου ή η επανοξείδωση ενός οξυνιτριδίου σε
περιβάλλον Ο2. Όταν η θερμική οξυνιτριδίωση πραγματοποιείται σε ένα ήδη σχηματισμένο
οξείδιο τότε οδηγεί σε σχετικά χαμηλή συγκέντρωση αζώτου της τάξης του 5 x 1014 N/cm2 .
Όταν γίνεται οξυνιτριδίωση κατευθείαν στην επιφάνεια Si, τότε η περιεκτικότητα του Ν
αυξάνει με την θερμοκρασία

29,30

. Γενικά όμως, η οξυνιτριδίωση σε ΝΟ ή ΝΟ2 δίνει

χαμηλότερη συγκέντρωση αζώτου από τις άλλες μεθόδους. Για υψηλότερη συγκέντρωση Ν,
μέθοδοι όπως CVD 31 , JVD 32 , ALD 33 ή νιτριδίωση με εμφύτευση ιόντων αζώτου 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41

μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Στο ακόλουθο σχήμα (Σχήμα 2. 7) φαίνεται η θέση του αζώτου και η σύνθεση του
προκύπτοντος οξειδίου στην περίπτωση της οξυνιτριδίωσης σε περιβάλλον ΝΟ ή Ν2Ο και
των δύο βασικών παραλλαγών τους που προαναφέρθηκαν

. Παρατηρούμε ότι η

23

οξυνιτριδίωση σε ΝΟ τοποθετεί το άζωτο σε όλη την έκταση του οξειδίου εκτός από την
διεπιφάνεια με τον αέρα ή το polysilicon ενώ η οξυνιτριδίωση σε Ν2Ο τοποθετεί το άζωτο
κυρίως στη διεπιφάνεια

SiO2/Si. Η οξυνιτριδίωση ενός ήδη αναπτυχθέντος θερμικού

οξειδίου τοποθετεί το άζωτο στη διεπιφάνεια SiO2/Si και η ξηρή οξείδωση ενός οξυνιτριδίου
τοποθετεί το άζωτο στο κέντρο του film.
Πίνακας 2.4. Μέθοδοι ενσωμάτωσης αζώτου σε θερμικά οξείδια
Μέθοδοι Θερμικής Οξυνιτριδίωσης

Χημικές - Φυσικές μεθόδοι εναπόθεσης

Νιτριδίωση με N2O

Χημική εναπόθεση ατμών (CVD )

Νιτριδίωση με NO

εναπόθεση / νιτριδίωση με πλάσμα

Νιτριδίωση με NH3

Jet vapor deposition (JVD)

RTN2

Εναπόθεση ατομικού στρώματος (ALD)
Εμφύτευση ιόντων Ν2+
Νιτριδίωση με ατομικό άζωτο Ν
από αναφορά [18]
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Σχήμα 2. 7. Τεχνικές οξυνιτριδίωσης και αντίστοιχη κατανομή του αζώτου:
(1) οξυνιτριδίωση σε περιβάλλον 100% ΝΟ (2) οξυνιτριδίωση 100% Ν2Ο
(3) οξυνιτριδίωση σε περιβάλλον ΝΟ ή ΝΟ2 ενός ήδη αναπτυχθέντος σε περιβάλλον
Ο2 θερμικού οξειδίου (4) επανοξείδωση ενός οξυνιτριδίου σε περιβάλλον Ο2.
Από αναφορά [23].
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2.6 Θερμική οξυνιτριδίωση σε περιβάλλον Ν2Ο
Οι δύο

πιο διαδεδομένες θερμικές μέθοδοι οξυνιτριδίωσης του Si είναι η θερμική

οξυνιτριδίωση σε περιβάλλον ΝΟ ή Ν2Ο. Καθώς κατά την εισαγωγή του Ν2Ο στο φούρνο σε
υψηλή θερμοκρασία αυτό διασπάται, πιστεύεται ότι και στις δύο περιπτώσεις το ΝΟ είναι
υπεύθυνο για την εισαγωγή του αζώτου στο διηλεκτρικό. Πρακτικά, η οξυνιτριδίωση σε
περιβάλλον ΝΟ ενσωματώνει περισσότερο Ν στο διηλεκτρικό σε σχέση με την αντίστοιχη σε
Ν2Ο στην ίδια θερμοκρασία

42,43,44

κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερα ηλεκτρικά

χαρακτηριστικά όσο αφορά την αξιοπιστία του οξειδίου αλλά όμως και σε χαμηλότερη
ευκινησία φορέων στο υποκείμενο κανάλι, αν η συγκέντρωση του αζώτου στη διεπιφάνεια
SiO2/Si είναι υπερβολικά μεγάλη

2,23

. Και στις δύο περιπτώσεις όμως, ο ρυθμός ανάπτυξης

των οξειδίων ελαττώνεται σημαντικά και έτσι έχουμε πολύ καλύτερο έλεγχο του πάχους του
οξειδίου στην περιοχή των υπέρλεπτων οξειδίων.
Η θερμική οξυνιτριδίωση σε περιβάλλον Ν2Ο είναι ιδιαιτέρως ελκυστική καθότι είναι εύκολη
στην εφαρμογή της λόγω της ομοιότητας της διαδικασίας με την οξείδωση και οδηγεί σε μια
μικρή αλλά σημαντική ποσότητα αζώτου κοντά στην Si-O-N / Si διεπιφάνεια (της τάξεως
των 5 x 10 14 cm-2 ). Η οξυνιτριδίωση πραγματοποιείται σε υψηλές θερμοκρασίες σε φούρνο,
όπως η θερμική οξείδωση, με τη χρήση όμως αερίου Ν2Ο αντί Ο2. Το Ν2Ο στις θερμοκρασίες
οξείδωσης διίσταται σε Ο2, Ν2 και ΝΟ σύμφωνα με τις αντιδράσεις:
2 Ν2Ο → 2ΝΟ + Ν2
2 Ν2Ο → 2Ν2 + Ο2
Στην πραγματικότητα, η χημική διαδικασία της μεθόδου είναι περίπλοκη όμως καθώς το
αέριο Ν2Ο διασπάται άμεσα στα συστατικά του τα οποία ενώνονται μεταξύ τους σε
διάφορους συνδυασμούς (ΝΟ, Ν2, Ο, Ο2, Ο3, ΝΟ3, Ν2Ο4, Ν2Ο5) στις υψηλές θερμοκρασίες
που πραγματοποιείται η διαδικασία (800 – 1100 oC). Αν θεωρήσομε ότι η διάσταση του Ν2Ο
σε Ν2 και Ο2 είναι πλήρης και αγνοήσομε προσωρινά το σχηματισμό του ΝΟ, τότε η
οξυνιτριδίωση ισοδυναμεί με θερμική οξείδωση σε περιβάλλον Ν2 και Ο2. 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
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. Η διαδικασία μοντελοποιήθηκε από τους
Βhat κ.α

19

στη βάση ενός τροποποιημένου μοντέλου τύπου Deal-Grove με ιδιαίτερη

επιτυχία. Οι θεωρούμενες ροές και οι αντίστοιχες προβλέψεις του απεικονίζεται στο
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παρακάτω σχήμα (Σχήμα 2. 8). Θα πρέπει όμως, να τονισθεί ότι ο ρυθμός ανάπτυξης του
οξυνιτριδίου σε περιβάλλον Ν2Ο διέπεται και από παράγοντες που διαφέρουν από
εργαστήριο σε εργαστήριο (θέση των υποστρωμάτων μέσα στο φούρνο, ροή του
οξειδωτικού) με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η γενικευμένη εφαρμογή μοντέλων αυτού
του τύπου.

(α)

(β)

Σχήμα 2. 8. (α) Μοντέλο ροών ανάπτυξης νιτριδιωμένων οξειδίων με οξυνιτριδίωση του Si σε
περιβάλλον Ν2Ο. (β)Ρυθμός ανάπτυξης του οξυνιτριδίου και πρόβλεψη του μοντέλου.
Από αναφορά [43].
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2.7 Οξείδωση πυριτίου εμφυτευμένου με άζωτο (Ν2+)
Σημαντική μέθοδος εμπλουτισμού του οξειδίου με άζωτο είναι η οξείδωση πυριτίου στο
οποίο έχει προηγουμένως εμφυτευτεί άζωτο Ν2+ 29-36. Χαρακτηριστικό στο οποίο στηρίζεται η
μέθοδος αυτή είναι ότι το εμφυτευμένο άζωτο, σε αντίθεση με τις κοινές προσμίξεις,
διαχέεται στο πυρίτιο προς την επιφάνεια κατά την ανόπτηση

45,46
.

Το φαινόμενο αυτό

εξαρτάται βέβαια από τη θερμοκρασία και είναι παρατηρήσιμο σε θερμοκρασία μεγαλύτερη
των 700οC. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της οξείδωσης σε όλα τα βήματα της
(θέρμανση – οξείδωση – ανόπτηση σε Ν2 – ψύξη) και όσο η θερμοκρασία είναι αρκούντως
υψηλή, το άζωτο διαχέεται προς την επιφάνεια του υλικού, συσσωρεύεται στη διεπιφάνεια Si
/ SiO2 και διεισδύει μέσα στο οξείδιο με μέγιστο συγκέντρωσης στην προαναφερθείσα
διεπιφάνεια. Ο ακριβής μηχανισμός της διάχυσης του εμφυτευμένου αζώτου δεν έχει
αποσαφηνιστεί. Σχετική μελέτη των Adam κ.α.47 επιτυγχάνει εξομοίωση της διάχυσης του
αζώτου χρησιμοποιώντας κατάλληλες ενεργειακές παραμέτρους (binding energy & reaction
energy) για κάθε αντίδραση που λαμβάνει χώρα μεταξύ ατόμων και πλεγματικών ατελειών
αζώτου ή πυριτίου στο πλέγμα. Η τελική συγκέντρωση του αζώτου εξαρτάται αποκλειστικά
από την διάχυση ενδοπλεγματικών άτομα Ν, το μόνο «είδος» αζώτου που κινείται, καθώς η
πιθανότητα κατάληψης ενός ενδοπλεγματικού κενού με ένα άτομο Ν είναι τόσο μικρή λόγω
της μεγάλης ενέργειας της διαδικασίας ώστε να θεωρείται ακίνητο. Στο παρακάτω σχήμα
(Σχήμα 2. 9) παρατηρείται πώς το προφίλ του εμφυτευμένου αζώτου (“as-implanted”)
μετακινείται προς την επιφάνεια σε συνθήκες ανόπτησης στους 750οC για διάφορους
χρόνους, σε ουδέτερο περιβάλλον και πώς αυτό εξομοιώνεται στην εργασία των Adam κ.α.
Λόγω της διάχυσης προς την επιφάνεια κατά την ανόπτηση, όταν αυτή γίνεται σε οξειδωτικό
περιβάλλον (Ο2) επιτυγχάνουμε την δημιουργία ενός στρώματος πλούσιο σε άζωτο κοντά στη
διεπιφάνεια Si / SiO2. Η μέθοδος νιτριδίωσης με εμφύτευση ιόντων έχει το πλεονέκτημα της
αμεσότητας, καθώς μπορούμε να ελέγξουμε άμεσα τη ποσότητα Ν2+ ρυθμίζοντας την δόση
εμφύτευσης. Επίσης, δεν εμφανίζει την πολυπλοκότητα των χημικών μέσων οξυνιτριδίωσης
και την ευαισθησία που εμφανίζουν στις συνθήκες που γίνεται η διεργασία. Με την
εμφύτευση του αζώτου, εάν είναι επιθυμητό, μπορούμε να επιτύχουμε μεγάλη συγκέντρωση
αζώτου στη διεπιφάνεια. Σημαντική είναι επίσης η δυνατότητα ανάπτυξης οξειδίων
διαφορετικού πάχους με μία μόνο οξείδωση, εμφυτεύοντας διαφορετική ποσότητα αζώτου
στα επιθυμητά σημεία 48.
Όπως άλλες τεχνικές νιτριδίωσης, η μέθοδος αυτή βελτιώνει τις ηλεκτρικές ιδιότητες της
δομής ελαττώνοντας την πυκνότητα διεπιφανειακών στάθμεων παγίδευσης με την
συσσώρευση του αζώτου στην διεπιφάνεια. Το μειονέκτημα που εμφανίζει η μέθοδος της
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εμφύτευσης σχετίζεται με το σχηματισμό εκτεταμένων ατελειών στο Si. Για μέτριες ενέργειες
εμφύτευσης (25-40 keV) οι ατέλειες αυτές βρίσκονται σε μικρή απόσταση με το κανάλι και
υποβαθμίζουν έτσι την απόδοση των δομών (ελαττώνοντας την ευκινησία των ηλεκτρονίων
λόγω σκεδάσεων). Το ίδιο πρόβλημα μπορεί να προκληθεί επίσης από υπερβολικά μεγάλη
ποσότητα αζώτου στο κανάλι. Όμως, η κατασκευή εμφυτευτών χαμηλής ενέργειας
εμφύτευσης για τις ανάγκες της τεχνολογίας, δίνει τη δυνατότητα εμφύτευσης σε πολύ
χαμηλές ενέργειας (π.χ. 3 – 5 keV). Σε μελέτη που εκπονήθηκε στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
ευρέθη ότι με την επιλογή σωστών συνθηκών εμφύτευσης (χαμηλής ενέργειας ιοντικής
δέσμης και κατάλληλης συγκέντρωσης) έχει δειχθεί ότι η βλάβη που προκαλείται στο
υπόστρωμα είναι ελάχιστη και διορθώνεται πλήρως με την ανόπτηση 49, 50 , 51.

Σχήμα 2. 9. Προφίλ συγκέντρωσης εμφυτευμένου αζώτου για διάφορους χρόνους
ανόπτησης και σύγκριση με δεδομένα εξομοίωσης. Η θερμοκρασία ανόπτησης είναι
750οC, η ενέργεια και συγκέντρωση εμφύτευσης είναι 40 keV και 5x1013 cm-2. Από
αναφορά [47]

Η ενέργεια εμφύτευσης ως γνωστόν, επηρεάζει το βάθος της κατανομής του αζώτου.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για τις ενέργειες των 3, 25, 80 και 150 keV το μέσο βάθος
της κατανομής υπολογίζεται με εξομοίωση στο υπολογιστικό περιβάλλον SRIM στα
62, 351, 1033 και 1877 Å αντίστοιχα

49

. Στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 2.10α)

παρατηρείται η κατανομή της συγκέντρωσης του αζώτου αμέσως μετά την
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εμφύτευση, για χαμηλή και μέση ενέργεια εμφύτευσης, 3 και 25 keV αντίστοιχα. Στο
ίδιο σχήμα (Σχήμα 2.10β) απεικονίζεται η κατανομή του αζώτου μετά από οξείδωση στην
ίδια θερμοκρασία, για δύο διαφορετικούς χρόνους. Παρατηρείται η συγκέντρωση μεγάλου
μέρους του αζώτου στην διεπιφάνεια Si / SiO2 καθώς επίσης και το γεγονός ότι μεγαλύτερος
χρόνος οξείδωσης έχει σαν αποτέλεσμα περισσότερη διάχυση αζώτου εκτός του υλικού, όπως
φαίνεται από την χαμηλότερη κορυφή για τον μεγαλύτερο χρόνο οξείδωσης.

(α)

(β)

Σχήμα 2. 10. (α) Κατανομή του αζώτου στο πυρίτιο μετά την εμφύτευση με ενέργεια 3 και 25
keV. (β) Κατανομή αζώτου εμφυτευμένου με ενέργεια 25 keV μετά από οξείδωση στους 900οC.
Από αναφορά [50].
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2.8 Τεχνικές Ηλεκτρικού χαρακτηρισμού διατάξεων πυκνωτή MOS
Ο έλεγχος των ηλεκτρικών ιδιοτήτων του συστήματος μετάλλου – οξειδίου - ημιαγωγού
(MOS) είναι σημαντικός και απαραίτητος παράγοντας για την ανάπτυξη δομών πυριτίου
σταθερής και υψηλής απόδοσης. Ο πυκνωτής MOS είναι η πιο απλή διάταξη μελέτης ενός
συστήματος Si / SiO2. Η σημασία της μελέτης του έγκειται στο ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί
σαν αναλυτικό εργαλείο για την μελέτη επιφανειών ημιαγωγού αλλά και διηλεκτρικών καθώς
με τη χρήση του μπορούν να προσδιοριστούν πάρα πολλές παράμετροι του υλικού, όπως :
•

χωρητικότητα & πάχος οξειδίου

•

συγκέντρωση προσμίξεων Nb

•

χωρητικότητα σε κατάσταση επιπέδων ζωνών Cfb

•

αντίσταση σειράς & διορθωμένη χωρητικότητα

•

πάχος οξειδίου για λεπτά οξείδια

•

πυκνότητα διεπιφανειακών καταστάσεων (Dit)

•

ρεύμα διαρροής και πεδίο κατάρρευσης διηλεκτρικού

2.8.1 Περιγραφή λειτουργίας της διάταξης πυκνωτή MOS
Ο πυκνωτής MOS αποτελείται από μία δομή μετάλλου – ημιαγωγού – οξειδίου όπως
φαίνεται στο σχήμα 2.11. Αποτελείται από το υπόστρωμα ημιαγωγού και ένα λεπτό στρώμα
οξειδίου πάνω στο οποίο σχηματίζεται μια μεταλλική επαφή, η επαφή πύλης. Μια δεύτερη
μεταλλική επαφή σχηματίζεται στο κάτω μέρος του ημιαγωγού, η επαφή υποστρώματος. Η
δομή που απεικονίζεται έχει υπόστρωμα p-τύπου. Επειδή το στρώμα αναστροφής, όπως
αναφέρεται παρακάτω, περιέχει ηλεκτρόνια, η δομή ονομάζεται MOS n-τύπου, ή n-MOS. Για
να εξετάσουμε τη λειτουργία του πυκνωτή MOS θα πρέπει να μελετήσουμε πώς το φορτίο
ανταποκρίνεται στις διάφορες μεταβολές της τάσης στην πύλη. Διακρίνουμε τρεις περιοχές
τάσεως πύλης. Η πρώτη περιοχή για τάσεις κάτω από την τάση επιπέδων ζωνών VFB (flatband
voltage), η δεύτερη περιοχή για τάσεις μεταξύ της τάσης επιπέδων ζωνών και της τάσης
κατωφλιού VT (threshold voltage) και τέλος την περιοχή τάσεων μεγαλύτερων της τάσης
κατωφλίου VT . Αυτές οι περιοχές τάσης ονομάζονται αντίστοιχα περιοχές συσσώρευσης
(accumulation), διακένωσης (depletion) και αναστροφής (inversion). Οι περιοχές αυτές
απεικονίζονται στο σχήμα 2.11.
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συσσώρευση
accumulation

απογύμνωση
depletion

αναστροφή
inversion

Σχήμα 2. 11. Δομή MOS και περιοχές λειτουργίας
Η εφαρμογή αρνητικής τάσης στο μέταλλο πύλης του πυκνωτή επιφέρει την συγκέντρωση
φορέων πλειοψηφίας (ηλεκτρονίων) σε ένα πολύ λεπτό στρώμα κοντά στην επιφάνεια του
ημιαγωγού που ονομάζεται στρώμα συσσώρευσης (accumulation layer). Η κατάσταση αυτή
ονομάζεται κατάσταση συσσώρευσης του πυκνωτή. Η συνθήκη ουδετερότητας φορτίου
επιβάλλει ότι η πυκνότητα των ηλεκτρονίων στο στρώμα συσσώρευσης είναι ίση με τη
πυκνότητα στο μέταλλο πύλης. Καθώς η τάση ελαττώνεται, φτάνει την τιμή στην οποία οι
ενεργειακές ζώνες είναι επίπεδες. Η τιμή αυτή, αν θεωρήσουμε ιδανικό πυκνωτή
(αγνοήσουμε δηλαδή τη διαφορά στο έργο εξαγωγής μεταξύ μετάλλου – ημιαγωγού, την
ύπαρξη διεπιφανειακών φορτίων και καταστάσεων και την ύπαρξη φορτίων στο εσωτερικό
του οξειδίου) είναι ίση με 0V, ενώ στην πραγματική δομή θα έχει ολισθήσει σε θετική ή
αρνητική τιμή ανάλογα με την φύση των φορτίων που αγνοήσαμε (αρνητικά, VFB>0 ή θετικά,
VFB<0). Όταν η εφαρμοζόμενη τάση στον πυκνωτή έχει γίνει θετική, η περιοχή πολύ κοντά
στην επιφάνεια αρχίζει να απογυμνώνεται από ηλεκτρόνια, αφήνοντας σε αυτήν μόνο τα
θετικά άτομα των προσμίξεων. Η περιοχή αυτή ονομάζεται περιοχή απογύμνωσης (depletion
layer) το πάχος της οποίας πρέπει να είναι σύμφωνο με τη συνθήκη ουδετερότητας φορτίου.
Δηλαδή, το φορτίο το οποίο περικλείεται σε αυτήν (qNDW) θα πρέπει να είναι ίσο με το
θετικό φορτίο στο μέταλλο πύλης. Ο πυκνωτής θα βρίσκεται στην κατάσταση απογύμνωσης.
Η περαιτέρω αύξηση της θετικής τάσης πύλης VG=VG3 οδηγεί στη μεγαλύτερη περιοχή
απογύμνωσης στον ημιαγωγό ενώ ταυτόχρονα έλκονται στην επιφάνεια και οπές (φορείς
μειονότητας). Όταν στην επιφάνεια του ημιαγωγού ισχύει ni = n = p έχουμε την κατάσταση
ασθενούς αναστροφής (weak inversion condition). Η τάση VG3 εξακολουθεί να αυξάνει και
υπάρχει τιμή της για την οποία η ενδογενής στάθμη Fermi Ei έχει μετατοπιστεί τόσο πάνω
από την EF όσο ήταν κάτω από αυτήν στην κατάσταση επιπέδων ζωνών. Η κατάσταση αυτή
οδηγεί στον σχηματισμό ενός λεπτού στρώματος οπών και ονομάζεται κατάσταση
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αναστροφής (inversion condition). Αν η τάση αυξηθεί ακόμη περισσότερο, VG=VG4, τότε
κυρίαρχα αυξάνει το φορτίο του στρώματος από ότι το φορτίο στην ημιαγωγό, δηλαδή η
περιοχή απογύμνωσης. Το στρώμα αναστροφής θωρακίζει την περιοχή φορτίων χώρου του
ημιαγωγού που σημαίνει ότι πρακτικά αυτή αποκτά ένα σταθερό εύρος WF. Στην περίπτωση
αυτή το δυναμικό στην επιφάνεια του ημιαγωγού είναι διπλάσιο από ότι στην προηγούμενη
όπου VG=VG4, και ονομάζεται κατάσταση ισχυρής αναστροφής (strong inversion).
Στη συνέχεια, θα αναφερθούμε περιληπτικά στις βασικότερες τεχνικές ηλεκτρικού
χαρακτηρισμού των δομών MOS που θα χρησιμοποιηθούν στη παρούσα εργασία.

2.8.2 Φορτία στο οξείδιο
Βασικό ρόλο στην ηλεκτρική συμπεριφορά της δομής MOS παίζουν τα φορτία της
διεπιφάνειας Si - SiO2. Οι τεχνικές χαρακτηρισμού αποσκοπούν στη μελέτη της ηλεκτρικής
συμπεριφοράς των δομών και κατ’ επέκταση στο χαρακτηρισμό των φορτίων και των
ατελειών του υλικού. Διαχωρίζονται στις κατηγορίες (βλ. Σχήμα 2. 12 ):
α) Διεπιφανειακό παγιδευμένο φορτίο (interface trapped charge): πρόκειται για θετικά ή
αρνητικά φορτία που οφείλονται σε δομικές ατέλειες στη διεπιφάνεια ή πολύ κοντά της, όπως
ατέλειες στην περιοδικότητα του κρυσταλλικού πλέγματος, λόγω της οξείδωσης, ή λόγω
μόλυνσης με μεταλλικά στοιχεία ή σπασμένοι δεσμοί

για οποιοδήποτε λόγο (όπως

ακτινοβολία, θερμοί φορείς) .Είναι σε ηλεκτρική επαφή με το υπόστρωμα Si και μπορούν να
δράσουν σαν παγίδες φορτίου αμφοτέρου τύπου, παγιδεύουν δηλαδή ηλεκτρόνια ή οπές
ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του τύπου των φορέων. Βρίσκονται στο ενεργειακό χάσμα του
πυριτίου και η κατάληψη των ενεργειακών τους επιπέδων μεταβάλλεται ως προς το δυναμικό
της επαφής. Μεγάλο ποσοστό τους μπορεί να εξουδετερωθεί με ανόπτηση σε χαμηλή
θερμοκρασία (~ 400 - 450o C ) σε περιβάλλον υδρογόνου ή μείγμα υδρογόνου / αζώτου
(forming gas).
Συμβολίζεται ως Qit (Cb/cm2) , Nit (#/cm2) , Dit ( #/cm2 . eV )
β) Σταθερό φορτίο οξειδίου (fixed oxide charge): πρόκειται για σταθερά φορτία που
βρίσκονται στη διεπιφάνεια ή κοντά της. Είναι ενδογενείς ατέλειες που οφείλονται στη
διεργασία οξείδωσης. Η πυκνότητα τους εξαρτάται από τις συνθήκες οξείδωσης
(θερμοκρασία, οξειδωτικό μέσο) και τον προσανατολισμό του πυριτίου. Μεγαλύτερη
θερμοκρασία οξείδωσης έχει σαν αποτέλεσμα μικρότερη πυκνότητα σταθερών φορτίων.
Βρίσκονται είτε στη διεπιφάνεια με ενεργειακά επίπεδα κοντά στις άκρες των ζωνών του
πυριτίου, είτε βαθύτερα στο οξείδιο. Η κατάληψη των ενεργειακών επιπέδων τους είναι
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σχεδόν σταθερή καθώς δεν αλλάζουν την κατάσταση φόρτισης με ανταλλαγή ευκίνητων
φορτίων (οπές / ηλεκτρόνια) με το υπόστρωμα πυριτίου.
Συμβολίζεται ως Qf (Cb/cm2), Nf (#/cm2).
γ) παγιδευμένο φορτίο οξειδίου (oxide trapped charge): θετικό ή αρνητικό φορτίο που μπορεί
να οφείλεται σε οπές ή ηλεκτρόνια παγιδευμένα στο οξείδιο ως αποτέλεσμα ιονιζουσας
ακτινοβολίας, έγχυση φορέων λόγω φαινομένου χιονοστιβάδος, φαινόμενο σήρραγας Fowler
– Nordheim ή άλλους μηχανισμούς. . Κατανέμονται σε όλο το οξείδιο. Σε αντίθεση με το
σταθερό φορτίο, το παγιδευμένο φορτίο μερικές φορές εξουδετερώνεται σε ανόπτηση σε
χαμηλή σχετικά θερμοκρασία ( < 500oC ).
Συμβολίζεται ως Qot (Cb/cm2), Not (#/cm2).
δ) ευκίνητο ιοντικό φορτίο (mobile oxide charge): οφείλονται σε ανεπιθύμητες προσμίξεις,
άρα είναι εξωγενείς ατέλειες του συστήματος Si - SiO2 , όπως αλκαλικά ιόντα (Κ+, Να+),
ιόντα υδρογόνου και ρίζες υδροξυλίου. Ολισθαίνουν στο οξείδιο με την εφαρμογή
ηλεκτρικού πεδίου σε θερμοκρασία δωματίου.

Σχήμα 2. 12. Τύποι και θέσεις των φορτίων μέσα στο οξειδωμένο πυρίτιο.

2.8.3 Μετρήσεις χωρητικότητας – τάσης
Η μέτρηση της χωρητικότητας ενός πυκνωτή MOS γίνεται από ειδικά όργανα που
ονομάζονται γέφυρες χωρητικότητας (capacitance bridge) και σχετίζεται με την μεταβολή του
φορτίου dQ που επιφέρει μια μικρή μεταβολή dV της τάσης πόλωσης που εφαρμόζεται στην
πύλη του πυκνωτή όταν το υπόστρωμα είναι γειωμένο. Ο τρόπος που μετράται η
χωρητικότητα μιας διάταξης είναι με την υπέρθεση ενός μικρού πλάτους (15 mV RMS) ac
σήματος σε μια σταθερή dc τάση που πολώνει τον πυκνωτή και την καταγραφή του
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εναλλασσομένου ρεύματος μετατόπισης που διαρρέει την διάταξη. Η μετρούμενη
χωρητικότητα καταγράφεται καθώς η dc τάση πόλωσης μεταβάλλεται βηματικά στις
διάφορες περιοχές λειτουργίας του MOS-C και εξάγεται η καμπύλη χωρητικότητας – τάσης
που είναι χαρακτηριστική του συστήματος (C-V χαρακτηριστική). που εικονίζεται στο Σχήμα
2. 13. Συγκεκριμένα στο σχήμα 2.13(α) εικονίζεται χαρακτηριστική καμπύλη C-V πυκνωτή
με οξείδιο απαλλαγμένο από διεπιφανειακά και σταθερά φορτία (ιδανικός πυκνωτής).Το
Σχήμα 2.13(β) απεικονίζει μορφή χαρακτηριστικής C-V πυκνωτή MOS, όπως αυτή
διαμορφώνεται από την ύπαρξη διεπιφανειακών και σταθερών φορτίων. Το πλάτος του ac
σήματος είναι μικρό για να έχουμε γραμμική απόκριση από τον πυκνωτή. Η συχνότητα του
σήματος είναι καθοριστική παράμετρος για τη συμπεριφορά του πυκνωτή, όπως γνωρίζουμε.
Στις μετρήσεις υψηλής συχνότητας, η συχνότητα του ac σήματος κυμαίνεται συνήθως από
100Hz έως MHz.

(α)

(β)

Σχήμα 2. 13. (α) Ιδανική καμπύλη C-V ιδανικής επαφής ΜΟS.(β) Αποκλίσεις από την
ιδανική συμπεριφορά χαρακτηριστικής καμπύλης C-V πραγματικής επαφής ΜΟS:
(a)Ιδανική καμπύλη. (b) Επίδραση της διαφοράς έργων εξόδου και των φορτίων του
οξειδίου

πλην

των

διεπιφανειακών

παγίδων.(c)Επίδραση

της

ύπαρξης

και

διεπιφανειακών παγίδων.

2.8.4. Υπολογισμός του Πάχους Οξειδίου
Εάν γνωρίζουμε την ακριβή επιφάνεια της μεταλλικής επαφής του πυκνωτή μπορούμε να
υπολογίσουμε το πάχος του οξειδίου. Για μη λεπτά οξείδια, πάχους μεγαλύτερου των 80
Angstroms μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το μοντέλο του μονοδιάστατου πυκνωτή με
παράλληλους οπλισμούς. Στην κατάσταση συσσώρευσης η χωρητικότητα του πυκνωτή είναι
ίση με αυτήν του μονωτή:
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C ox =

ε ox A
= C acc
t ox

εξ.2.10

όπου Α η επιφάνεια της μεταλλικής επαφής, εox = 3.9 . 8,854.10-12 F / m .
Από τη σχέση αυτή υπολογίζουμε το πάχος του οξειδίου όταν αυτό είναι μεγαλύτερο των 8
nm. Στην αντίθετη περίπτωση πρέπει να εφαρμόσουμε διαφορετικές μεθόδους, όπως θα
δούμε στη συνέχεια.

2.8.5. Υπολογισμός της συγκέντρωσης προσμίξεων Νb
Θεωρώντας ότι οι προσμίξεις νόθευσης του ημιαγώγιμου υποστρώματος είναι ομοιόμορφα
κατανεμημένες με συγκέντρωση Νb , μπορούμε να εφαρμόσουμε την μέθοδο της ελάχιστης –
μέγιστης χωρητικότητας για τον υπολογισμό της.
Στην περιοχή απογύμνωσης, η χωρητικότητα της διάταξης είναι ο συνδυασμός της
χωρητικότητας του οξειδίου Cox σε σειρά με την χωρητικότητα του ημιαγωγού, δηλαδή της
περιοχής απογύμνωσης CS. Ισχύει:

CD =

CO ⋅ CS
C O + CS

όπου

CS =

εSA
W

εξ. 2.11

Εφαρμόζοντας τη θεωρία για την επιφανειακή απογύμνωση ενός ημιαγωγικού στρώματος,
έχουμε ότι το μέγιστο του απογυμνωμένου από ευκίνητους φορείς στρώματος, θα δίνεται από
τη σχέση:

1 ⎞
⎛ 1
Wd = ε S A⎜
−
⎟
⎝ C min Cox ⎠
όπου

C

min

=C

inv

εξ. 2.12

, δηλαδή η χωρητικότητα παίρνει την ελάχιστη τιμή της στην περιοχή

αναστροφής, όπου το πλάτος της περιοχής απογύμνωσης είναι μέγιστο:

ϕ max = 2ϕ b +

kT ⎛ N b
kT ⎛ 2qϕ b
⎞
ln⎜⎜
ϕb = ∓
ln⎜
− 1⎟
q
q ⎝ kT
⎠ όπου
⎝ ni

⎞
⎟⎟
⎠

εξ.2.13

(-) για p-Si ή (+) για n-Si

WF =

2ε S ϕ max
qN b

H ζητούμενη πυκνότητα προσμίξεων υπολογίζεται αριθμητικά από την σχέση:

Nb =

4kT ⎛ C min
⎞
⎟
2
2 ⎜
q ε S A ⎝ Cox − C min ⎠

2

⎡ ⎛ Nb
⎢ln⎜⎜
⎢⎣ ⎝ n i
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⎞ 1 ⎛
⎛N
⎟⎟ + ln⎜ 2 ln⎜⎜ b
⎜
⎠ 2 ⎝
⎝ ni

⎞ ⎞⎤
⎟⎟ − 1⎟⎥
⎟
⎠ ⎠⎥⎦

εξ.2.14
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2.8.6. Υπολογισμός της χωρητικότητας σε κατάσταση επιπέδων ζωνών Cfb
Η χωρητικότητα του ημιαγωγού σε κατάσταση επιπέδων ζωνών της περιοχής απογύμνωσης
θα δίνεται από τη σχέση :

C fbs =

εSA
LD

εξ.2.15

όπου LD είναι το μήκος Debye και δίνεται από τη σχέση:

LD =

kTε Si
q2 Nb

εξ 2.16

εSi = kSi.ε0
υποθέτοντας ότι η πυκνότητα προσμίξεων είναι σταθερή. Επομένως η ολική χωρητικότητα σε
κατάσταση επιπέδων ζωνών θα είναι

C fb =

C ox C fbs
C ox + C fbs

εξ. 2. 17

2.8.7. Υπολογισμός της τάσης σε κατάσταση επιπέδων ζωνών VFB
Από την τιμή της χωρητικότητας CFB μπορούμε εύκολα να βρούμε την τάση VFB στην οποία
αντιστοιχεί, με αριθμητική παρεμβολή στα σημεία της χαρακτηριστικής καμπύλης. Αν δεν
έχουμε όλα τα δεδομένα που απαιτούνται για τον υπολογισμό της VFB , μπορούμε εύκολα να
εφαρμόσουμε μια γραφική μέθοδο υπολογισμού της. Αυτή συνίσταται στην απεικόνιση της
καμπύλης ( 1 / CHF ) σαν συνάρτηση της τάσης πύλης VGate. Παραγωγίζοντας ως προς Vgate ,
εμφανίζεται ένα πλατό, η αριστερή άκρη του οποίου αντιστοιχεί στη ζητούμενη VFB.
Εναλλακτικά, παραγωγίζοντας άλλη μία φορά ως προς την τάση πύλης εμφανίζεται μία
απότομη κορυφή στην καμπύλη η οποία αντιστοιχεί στην ζητούμενη τάση Vfb.
2.8.8 Υπολογισμός της σειριακής αντίστασης RS και διόρθωση της μετρούμενης
χωρητικότητας
Στον όρο σειριακή αντίσταση, εννοούμε όλες τις ωμικές αντιστάσεις που εμφανίζονται στο
κύκλωμα μέτρησης. Δηλαδή, την αντίσταση του υποστρώματος Si, την αντίσταση της επαφής
στο υπόστρωμα και την αντίσταση των καλωδίων σύνδεσης και της ακίδας που άπτεται του
ηλεκτροδίου πύλης (Σχήμα 2. 14). Η RS έχει γενικότερα επίδραση στην μετρούμενη
χωρητικότητα, κυρίως στην περιοχή της κατάστασης συσσώρευσης και μερικής
απογύμνωσης. Η σειριακή αντίσταση μπορεί να υπολογιστεί από την ισοδύναμη παράλληλη
χωρητικότητα που μετράται όταν η διάταξη είναι πολωμένη σε κατάσταση συσσώρευσης.
Δίνεται από τη σχέση:
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RS =

G ma
G 2ma + ω 2 C 2ma

εξ. 2. 18

Ένα τυπικό σύστημα μέτρησης χωρητικοτήτων υψηλών συχνοτήτων, μετρά την ισοδύναμη
παράλληλη αγωγιμότητα Gm και χωρητικότητα Cm του πυκνωτή. Ουσιαστικά, η τιμή που
μετράμε είναι η Cm . Επιλύνοντας το κύκλωμα, δεδομένου του ότι θα πρέπει ΖS = Zm ,
βρίσκουμε ότι η πραγματική τιμή της χωρητικότητας είναι:

CC =

(G

+ ω2 C 2m )C m
α 2 + ω2 C 2m
2
m

όπου

(

)

α = G m − G 2m + ω 2 C 2m R S

εξ. 2. 19

Σχήμα 2. 14 . Σειριακή αντίσταση στη διάταξη πυκνωτή

2.8.9. Υπολογισμός χωρητικότητας και πάχους οξειδίου για λεπτά οξείδια
(α) Μέθοδος Maserjian
Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για λεπτά οξείδια, συνήθως πάχους μικρότερου των 70Α
περίπου. Η εφαρμογή της μεθόδου στηρίζεται στη γραμμική σχέση 52:

⎡ d ⎛ A ⎞2 ⎤
A
A
=
+ S⎢
⎜ ⎟ ⎥
C Cox
⎢⎣ dV ⎝ C ⎠ ⎥⎦

1/ 4

εξ. 2. 20

η οποία ισχύει για την περιοχή της συσσώρευσης φορέων. Με γραμμική παρεμβολή
βρίσκουμε την (πραγματική κι όχι ηλεκτρική) χωρητικότητα Cox και από αυτή το πάχος του
οξειδίου, σύμφωνα με την γνωστή σχέση χωρητικότητας πυκνωτή επιφάνειας Α:

C ox = ε ox A / t ox
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(β) Μέθοδος Matsumura – Hirose
Το μοντέλο των Matsumura και Hirose53 χρησιμοποιεί τη διάταξη πυκνωτή MOS υπέρλεπτου
οξειδίου (tunneling diode) σε κατάσταση συσσώρευσης. Αντίθετα με την μέθοδο
χωρητικότητας – τάσης, γίνεται σάρωση της συχνότητας και λαμβάνεται το φάσμα της
εμπέδησης Ζ. Το ισοδύναμο κύκλωμα αποτελείται από μία ισοδύναμη χωρητικότητα Cox, την
αντίσταση Rox που σχετίζεται με το ρεύμα διαρροής (φαινόμενο σήραγγας) των ηλεκτρονίων
από το μέταλλο στο Si και την σειριακή αντίσταση RS, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2. 15.

(α)

(β)

Σχήμα 2. 15 . (α) Μοντέλο ισοδύναμου κυκλώματος πυκνωτή p – MOS υπέρλεπτου
οξειδίου (Tunnel Diode) μαζί με το ενεργειακό διάγραμμα στην κατάσταση συσσώρευσης.
Η αντίσταση Rt αντιστοιχεί στη διαδρομή του ηλεκτρονίου διαμέσου του οξειδίου λόγω
του φαινομένου σήραγγας και GR η διαγωγιμότητα λόγω φαινομένου επανασύνδεσης. (β)
το απλοποιημένο ισοδύναμο κύκλωμα, R’ox: συνολική ισοδύναμη αντίσταση του οξειδίου,
C’ox: ισοδύναμη χωρητικότητα του οξειδίου

Μετρώντας με τη γέφυρα χωρητικότητας σε τρόπο λειτουργίας R-C σε σειρά, προκύπτει ότι
οι μετρούμενες τιμές Rm και RC και η εμπέδηση του δείγματος συνδέονται για κάθε τιμή της
γωνιακής συχνότητας με τη σχέση:
Rm=Re(Z)
και

(1/ωCm)=|Im(Z)|

εξ. 2. 22

Εάν παραστήσουμε γραφικά τις συναρτήσεις Re(Z) και |Im(Z)| των εξισώσεων 2.22 τότε
παρατηρούμε ότι η GP(ω) παρουσιάζει μέγιστο σε χαμηλές συχνότητες ενώ η f(ω) αποκτά
σταθερή τιμή σε πολύ χαμηλές και σε πολύ υψηλές συχνότητες, που είναι και οι αντιστάσεις
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του υπέρλεπτου οξειδίου και η σειριακή αντίστοιχα. Ένα τυπικό παράδειγμα παρουσιάζεται
στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 2. 16).
Στην συχνότητα μεγίστου ωl = ω ισχύουν οι παρακάτω σχέσεις από τις οποίες εξάγεται η
ζητούμενη χωρητικότητα Cox :

Im(Z )ω = ω =
l

R 'ox
2

και

C ' ox =

1
1
=
'
ω l R ox ω l 2 Im(Z)ω=ω
ll

εξ. 2. 23

Σχήμα 2. 16 Διαγράμματα του μετρούμενου πραγματικού Re|Z| και φανταστικού |ImZ|
μέρους της εμπέδησης ενός πυκνωτή MOS σε συνάρτηση με τη γωνιακή συχνότητα ω. Η
εφαρμοζόμενη τάση στους οπλισμούς της διάταξης είναι –4V.

2.8.10. Υπολογισμός της πυκνότητας των διεπιφανειακών ενεργειακών καταστάσεων με
την ημιστατική μέθοδο (“quasistatic” ή “high-low” μέθοδος)
Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην σύγκριση μιας lf-CV με μια CV ελεύθερη από it-effects. Αυτή
θα μπορούσε να είναι μια ιδανική καμπύλη ή συνήθως η υψίσυχνη hf - CV όπου οι παγίδες
δεν ανταποκρίνονται στις γρήγορες μεταβολές του ρεύματος. Η χαρακτηριστική χαμηλής
συχνότητας γίνεται μετρώντας το ρεύμα μετατόπισης i κρατώντας σταθερό το ramping rate
dV / dt (συνήθως στα 50 mV):
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C=

dQ dQ / dt
i
=
=
dV dV / dt dV / dt

εξ. 2. 24

Για τον υπολογισμό της πυκνότητας των διεπιφανειακών ενεργειακών καταστάσεων Dit,
χρειαζόμαστε μετρήσεις χωρητικότητας ως προς την τάση VG , υψηλής και χαμηλής
συχνότητας εναλλασσόμενου ρεύματος. Η χωρητικότητα που μετράμε στην πρώτη
περίπτωση είναι η χωρητικότητα του οξειδίου σε σειρά με την χωρητικότητα του ημιαγωγού.
Στην δεύτερη περίπτωση, πρέπει να συμπεριλάβουμε και την επίδραση του παγιδευμένου
διεπιφανειακού φορτίου. Αυτό, στην περίπτωση χαμηλών σχετικά συχνοτήτων, σχετίζεται με
μια επιπλέον χωρητικότητα, την Cit, παράλληλα στην χωρητικότητα του ημιαγωγού. Η
μετρούμενη χωρητικότητα δηλαδή, σε κάθε περίπτωση, είναι:

1
1
1
=
+
Chf Cox Cs

εξ. 2. 25

1
1
1
=
+
Clf Cox Cs + Cit

εξ. 2. 26

High frequency

Low frequency

όπου, Cit η χωρητικότητα του παγιδευμένου διεπιφανειακού φορτίου, Cit = Dit ⋅ q
Απαλείφοντας την Cs από τις προηγούμενες σχέσεις, λύνουμε ως προς την Cit :
−1

⎛ 1
⎛ 1
1 ⎞
1 ⎞
⎟⎟ − ⎜⎜
⎟⎟
Cit = ⎜⎜
−
−
⎝ Clf Cox ⎠
⎝ Chf Cox ⎠

−1

εξ. 2. 27

Συμπεραίνουμε ότι μετρώντας τα Clf και Chf , μπορούμε να υπολογίσουμε την τιμή της
χωρητικότητας Cit (Vg), αρκεί να γνωρίζουμε το Cox.
Στη συνέχεια, χρειαζόμαστε μια σχέση που να συνδέει την Vg με το δυναμικό ψs . Η σχέση
αυτή δίνεται από το παρακάτω ολοκλήρωμα (Berglund):

ψS =

VG 2

⎛

Clf ⎞

∫ ⎜⎝1 − Cox ⎟⎠ dV

G

+Δ

εξ. 2. 28

VG1

Η σταθερά ολοκλήρωσης Δ είναι το δυναμικό επιφανείας στο V=VG1. Ολοκληρώνοντας από
το VG1=VFB θα είναι Δ=0, γιατί η κάμψη των ζωνών είναι μηδέν στο VFB. Η ολοκλήρωση σε
όλο το εύρος δίνει < Εgap/q.
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2.8.11. Υπολογισμός της πυκνότητας των διεπιφανειακών ενεργειακών καταστάσεων με
τη μέθοδο παράλληλης αγωγιμότητας
Λόγω του πολύ λεπτού πάχους του οξειδίου δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιήσουμε την
quasistatic μέθοδο παρά μόνο τη μέθοδο Gp(ω). Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, η πυκνότητα
διεπιφανειακών καταστάσεων στο μέγιστο της μετρούμενης αγωγιμότητας είναι

Dit ≈

2.5 ⎛ G p
⎜
q ⎜⎝ ω

⎞
⎟⎟
⎠ max

εξ. 2. 29

Αν συμπεριλάβουμε και τη διόρθωση για τη χωρητικότητα του οξειδίου54 θα πρέπει να
χρησιμοποιήσουμε τη διορθωμένη αγωγιμότητα:

Gp

ω

=

ωGm C ox2
2
Gm2 + ω 2 (C ox − C m )

εξ. 2. 30

Η μέθοδος αυτή έχει μεγάλη διακριτική ικανότητα καθώς μπορούν να μετρηθούν
συγκεντρώσεις της τάξης του 109 cm-2eV-1 (με τα κατάλληλα όργανα μέτρησης) και αποτελεί
βασική μέθοδο ηλεκτρικού χαρακτηρισμού.
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3.1 Εισαγωγή
Ο σκοπός της μελέτης που παρουσιάζεται στο κεφάλαιο αυτό αυτού είναι διττός. Πρώτον, η
ανάπτυξη της τεχνολογίας κατασκευής αξιόπιστων λεπτών και υπέρλεπτων οξειδίων
αναφοράς που συμπεριλαμβάνει την επιλογή του κατάλληλου χημικού καθαρισμού που θα
εφαρμοσθεί στις δομές s-Si και δεύτερον, η ανάπτυξη και εφαρμογή της προσομοίωσης ως
εργαλείο μελέτης των υποστρωμάτων αυτών.
Η ανάπτυξη αξιόπιστων λεπτών και υπέρλεπτων οξειδίων 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. Τα υποστρώματα s-Si παρουσιάζουν μικρότερη ανοχή στις
υψηλές θερμοκρασίες και εξαιρετικά λεπτό επιφανειακό υμένιο Si. Λόγω του μικρού πάχους
του υμενίου, όταν εφαρμόζεται σε δομές s-Si ο καθιερωμένος χημικός καθαρισμός RCA που
προηγείται της οξείδωσης των υποστρωμάτων Si, ενδέχεται να εγχαράσσει ένα σημαντικό
μέρος του επιστρώματος s-Si. Σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι απαραίτητο να γίνει μια
προκαταρκτική μελέτη σε υποστρώματα Si που θέτει τις βάσεις για την μελέτη των
υποστρωμάτων s-Si. Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται αρχικά η μελέτη ανάπτυξης λεπτών
οξειδίων σε υποστρώματα κοινού πυριτίου και πραγματοποιείται σύγκριση δύο βασικών
μεθόδων χημικού καθαρισμού, της μεθόδου RCA και Piranha, όσο αφορά τις ηλεκτρικές
ιδιότητες των αναπτυχθέντων οξειδίων πριν και μετά την ανόπτηση μετά την επιμετάλλωση
σε αδρανές περιβάλλον.
Η προσομοίωση αποτελεί βασικό στοιχείο της μελέτης του s-Si. Λόγω της πολυπλοκότητας
των δομών s-Si που αποτελούνται από ετερογενή στρώματα, η προσομοίωση συνεισφέρει
στην εξαγωγή συμπερασμάτων και αποτελεί συμπλήρωμα του ηλεκτρικού χαρακτηρισμού.
Οι βασικές μέθοδοι ηλεκτρικού χαρακτηρισμού χρησιμοποιούνται συχνά αυτούσιοι στα
υποστρώματα s-Si, παρά τη διαφορετικότητα του υποστρώματος, κυρίως λόγω του γεγονότος
ότι το άνω υμένιο είναι πυρίτιο. Για την αξιόπιστη εξαγωγή συμπερασμάτων,
χρησιμοποιείται σε αυτή την μελέτη η μέθοδος της προσομοίωσης της ηλεκτρικής
συμπεριφοράς των δομών σε υπολογιστή, κάνοντας χρήση των εμπορικών πακέτων
λογισμικού της εταιρείας Synopsis. Έτσι, στο δεύτερο μέρος του κεφαλαίου αυτού
παρουσιάζεται η μεθοδολογία εξομοίωσης της ηλεκτρικής συμπεριφοράς δομών σε
υποστρώματα κοινού Si κυρίως μέσω των χαρακτηριστικών καμπύλων χωρητικότητας –
τάσης και γίνεται σύγκριση με τα αντίστοιχα πειραματικά αποτελέσματα.
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3.2 Διεργασία κατασκευής διατάξεων MOS
Οι διεργασίες οξείδωσης των υποστρωμάτων κοινού Si και s-Si καθώς και η κατασκευή
διατάξεων MOS έγινε στο εργαστήριο καθαρού χώρου του Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής
του Ε.ΚΕ.Φ.Ε. «Δημόκριτος». Η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε περιλαμβάνει τα ακόλουθα
στάδια:

3.2.1 Καθαρισμός του φούρνου οξείδωσης
Απαραίτητο αρχικό βήμα είναι ο καθαρισμός του φούρνου θερμικής οξείδωσης στον οποίο
πραγματοποιείται η ανάπτυξη των οξειδίων. Κύριος στόχος του βήματος αυτού είναι η
απομάκρυνση των ιόντων αλκαλίων από το περιβάλλον του φούρνου, τα οποία αν
ενσωματωθούν στο αναπτυσσόμενο οξείδιο οδηγούν στην δημιουργία ευκίνητου φορτίου.
Για τον λόγο αυτό διοχετεύεται αρχικά στον φούρνο τριχλωροαιθυλένιο (TCE) σε αέρια
φάση σε υψηλή θερμοκρασία (800-1000 0C) για μια ώρα περίπου. Φέρον αέριο είναι το
οξυγόνο (Ο2) το οποίο περνά μέσα από ένα δοχείο (bubbler) που περιέχει το TCE σε υγρή
μορφή και το μεταφέρει υπό μορφή ατμών στον φούρνο. Το χλώριο (Cl) του TCE σχηματίζει
πτητικά συμπλέγματα με τα ιόντα αλκαλίων (Νa, K) και τα απομακρύνει από το περιβάλλον
του φούρνου.
3.2.2. Χημικός καθαρισμός των δειγμάτων πριν την οξείδωση
(α) Χημικός Καθαρισμός RCA
Σημαντικό βήμα πριν τη δημιουργία του οξειδίου είναι η προετοιμασία της επιφάνειας με τον
χημικό της καθαρισμό. Αυτός αποτελείται ουσιαστικά από τον καθαρισμό RCA σε
συνδυασμό με την χρήση διαλύματος HF για την αφαίρεση του στρώματος αυτογενούς
(native) οξειδίου. Η διαδικασία του καθαρισμού των δειγμάτων αποσκοπεί στη καθαρή
επιφάνεια χωρίς ρύπους, δηλαδή σωματίδια, μέταλλα και οργανικές ουσίες. Στην τεχνολογία
ULSI επιθυμείται η μέγιστη δυνατή καθαρότητα του υλικού μετά τον χημικό καθαρισμό,
καθώς οι ηλεκτρικές ιδιότητες της δομής επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τα ελάχιστα
μεταλλικά υπολείμματα που είναι δυνατόν να προκαλέσουν υποβάθμιση στις ιδιότητες του
υλικού συσσωρεύοντας φορτία στις διεπιφάνειες και στον όγκο του υλικού 1,2.
Σε περιπτώσεις όπου το πάχος του οξειδίου πύλης είναι κάτω από 100 Ǻ η μικρο-τραχύτητα
(micro roughness) της επιφανείας είναι ένας πολύ σημαντικός παράγων για την ποιότητα του
λεπτού οξειδίου που αναπτύσσεται σε αυτή την επιφάνεια και για την ευκινησία των
ηλεκτρονίων στο κανάλι του τρανζίστορ. Επίσης σημαντική είναι και η αφαίρεση του
αυτογενούς οξειδίου που αναπτύσσεται στην ελεύθερη επιφάνεια του πυριτίου σε
θερμοκρασία δωματίου, ώστε να ελέγχεται καλύτερα η ανάπτυξη του λεπτού οξειδίου πύλης.
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Η καθαρότητα επομένως της επιφάνειας των δειγμάτων ή δισκίων χαρακτηρίζει και την
ποιότητα του οξειδίου πύλης που καθορίζει την απόδοση (yield), τις επιδόσεις και την
αξιοπιστία των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων.
Ο χημικός καθαρισμός RCA αναπτύχθηκε το 1965 και αποτελεί τον πλέον καθιερωμένο
καθαρισμό της εμπρόσθιας όψης κατά την παραγωγή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων πυριτίου
3,4,5

. Βρίσκεται ακόμη σε χρήση είτε αυτούσιος είτε με κάποιες παραλλαγές. Εφαρμόζεται

κατά την προετοιμασία της επιφάνειας Si για την οξείδωση. Ο καθιερωμένος καθαρισμός
RCA συνίσταται από δύο χημικά διαλύματα γνωστά ως SC-1 και SC-2 (SC: Standard Clean)
που έχουν ως σκοπό την απομάκρυνση των σωματιδίων και των μεταλλικών στοιχείων
αντίστοιχα. Ανάμεσα των εμβαπτίσεων των δειγμάτων στα διαλύματα, γίνεται ξέπλυμα με
απιονισμένο νερό. Τα διαλύματα SC-1 και SC-2 χρησιμοποιούνται σε θερμοκρασία περίπου
70οC.
(α) Το πρώτο διάλυμα (SC-1) αποτελείται από H2O2 : ΝΗ3 : H2O (απιονισμένο), συνήθως σε
αναλογία 1:1:5. Η αμμωνία λειτουργεί ως ήπιο χαρακτικό οξειδίου ενώ το υπεροξείδιο του
υδρογόνου λειτουργεί ως οξειδωτικό του πυριτίου. Αναπτύσσεται λοιπόν οξείδιο στις
περιοχές που το πυρίτιο δεν είναι οξειδωμένο το οποίο και εγχαράσσεται με αμμωνία. Με
αυτό τον τρόπο απομακρύνονται σωματίδια με την εγχάραξη ενός μικρού μέρος του άνω
στρώματος της δομής και λειαίνεται η επιφάνεια μέσω της συνεχόμενης ήπιας οξείδωσης και
εγχάραξης του πυριτίου.
(β) Το δεύτερο διάλυμα (SC-2) αποτελείται από H2O : H2O2 : ΗCl, συνήθως σε αναλογία
1:1:6. Η εμβάπτιση των δειγμάτων στο διάλυμα αυτό γίνεται στη θερμοκρασία των 70-75οC.
Η διεργασία αυτή απομακρύνει αλκαλικά ιόντα, υδροξείδια μετάλλων όπως Al(OH)3,
Mg(OH)3, και Zn(OH)3, και κάθε υπόλοιπο μετάλλου που δεν απορροφήθηκε εντελώς από το
προηγούμενο διάλυμα. Επιπρόσθετα, το διάλυμα αυτό (SC-2) δεν εγχαράσσει το πυρίτιο ή το
οξείδιο.
Ο χημικός καθαρισμός της προς οξείδωση επιφάνειας, προϋποθέτει την εγχάραξη ενός
μέρους της επιφάνειας του υποστρώματος, γεγονός που στην περίπτωση του s-Si πρέπει να
ληφθεί υπόψη δεδομένου ότι το υμένιο πυριτίου υπό μ.τ. είναι πολύ λεπτό, συνήθως 10 - 30
nm. Υπενθυμίζουμε επίσης, ότι η ίδια διεργασία της οξείδωσης καταναλώνει ένα ποσοστό
του πυριτίου της επιφάνειας ( ~ 44 % ) για τον σχηματισμό του SiO2.
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(β) Χημικός καθαρισμός Piranha
Ο χημικός καθαρισμός Piranha αποτελείται από τα στάδια:
- Την απομάκρυνση του αυτογενούς οξειδίου με εμβάπτιση του υποστρώματος σε διάλυμα
HF.
- Την εμβάπτιση σε διάλυμα Piranha δηλαδή σε διάλυμα θειικού οξέως Η2SO4 και
υπεροξειδίου Η2Ο2. Μια τυπική αναλογία που χρησιμοποιείται είναι 3:1. Εναλλακτικά,
χρησιμοποιείται 4:1 ή και 7:1.
- Ξέπλυμα με απιονισμένο νερό και στέγνωμα με πεπιεσμένο αέριο Ν2
Το διάλυμα Piranha χρησιμοποιείται στην μικροηλεκτρονική και απομακρύνει τα οργανικά
κατάλοιπα από την επιφάνεια του υποστρώματος αφήνοντας την υδρόφιλη. Το γεγονός αυτό
επιτρέπει το στέγνωμα της επιφάνειας χωρίς τη δημιουργία σημαδιών από το νερό. Επίσης,
συνεισφέρει στην αποφυγή μόλυνσης της επιφάνειας από μεταλλικά στοιχεία 5.

3.2.3 Διεργασία Οξείδωσης
Μετά τον χημικό καθαρισμό και το απαραίτητο ξέπλυμα με απιονισμένο νερό και στέγνωμα
των δειγμάτων, αυτά οδηγούνται άμεσα στον φούρνο οξείδωσης. Η διαδικασία οξείδωσης
αποτελείται από τα παρακάτω βήματα (Πίνακας 3.1):

Πίνακας 3. 1 . Βήματα διαδικασίας οξείδωσης
Βήμα Περιγραφή
1
2

3

Κατάσταση φούρνου

Εισαγωγή δειγμάτων στο φούρνο.

o

Standby , 400 C.

Θέρμανση στην επιθυμητή θερμοκρασία θέρμανση
με ρυθμό 10οC / min

οξείδωσης
Σταθεροποίηση

θερμοκρασίας

οξείδωσης

(3 ζωνών)

αέριο
Ν2
Ν2

stabilize

Ν2

4

Οξείδωση

Εισαγωγή αερίου Ο2

Ο2

5

Ανόπτηση στη θερμοκρασία οξείδωσης

Annealing

Ν2

6

ψύξη 400oC στους με ρυθμό 10οC / min

Cool down

Ν2

7

Εξαγωγή δειγμάτων από το φούρνο

Standby, 400oC

Ν2
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3.2.4 Διαδικασία κατασκευή πυκνωτών MOS σε υποστρώματα Silicon
Για την μελέτη των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών των υποστρωμάτων και των οξειδίων που
δημιουργήθηκαν, κατασκευάστηκαν πυκνωτές μετάλλου – οξειδίου – ημιαγωγού (MOS) στα
εργαστήρια του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Η κατασκευή ενός πυκνωτή MOS με Al ως μέταλλο
πύλης είναι μια καθιερωμένη διαδικασία για τη μελέτη μέσω ηλεκτρικών μετρήσεων
(«ηλεκτρικός χαρακτηρισμός») του συστήματος Si / SiO2 δηλαδή τόσο του διηλεκτρικού όσο
και του υποστρώματος. Η δομή ενός τέτοιου πυκνωτή απεικονίζεται στο Σχήμα 3. 1(α). Η
ειδική επεξεργασία για την δημιουργία πυκνωτών MOS ακολουθεί άμεσα την διεργασία
οξείδωσης και έχει ως εξής:
Αμέσως μετά την οξείδωση τα δείγματα τοποθετούνται στον εξαχνωτή όπου και
πραγματοποιείται εξάχνωση μετάλλου (Al) με τυπικό πάχος 500 nm. Ακολουθεί
σχηματοποίηση με λιθογραφία και εγχάραξη του Al: Η λιθογραφία πραγματοποιείται με
θετικού τόνου ρητίνη AZ, η οποία επιστρώνεται στα δείγματα (με περιστροφή για 30s στις
7000 στροφές ανά λεπτό) και ακολουθεί θέρμανση σε φούρνο στους 95°C για 10 min. Στη
συνέχεια, τα δείγματα τοποθετούνται στον ευθυγραμμιστή μασκών και ακολουθεί έκθεση σε
ακτινοβολία με μήκος κύματος στα 365 nm για χρόνο ~7s. Κατόπιν, ακολουθεί εμφάνιση για
1min περίπου και ξέπλυμα με απιονισμένο νερό. Οι δομές παρατηρούνται στο οπτικό
μικροσκόπιο και αν είναι ικανοποιητικές, ακολουθεί θέρμανση στους 120°C για 10min για τη
σκλήρυνση της ρητίνης. Μετά τη λιθογραφία, τα δείγματα προχωρούν προς το στάδιο της
εγχάραξης του Al. Η εγχάραξη γίνεται σε δοχείο με διάλυμα H2PO4:IPA 3:1, το οποίο έχει
τοποθετηθεί σε νερό θερμοκρασίας 65°C. Αυτό που απομένει είναι η κατασκευή της ωμικής
επαφής στο πίσω μέρος του δείγματος. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιείται εξάχνωση Al
στην πίσω επιφάνεια, αφού πρώτα προστατευτεί με ρητίνη η άνω επιφάνεια. Μετά το πέρας
της διεργασίας, απομακρύνεται η ρητίνη με εμβάπτιση σε διάλυμα ακετόνης που εκτίθεται σε
υπέρηχους και στη συνέχεια σε διάλυμα προπανόλης και τελικά απιονισμένου νερού. Πλέον,
τα δείγματα είναι έτοιμα προς μέτρηση. Πριν τον ηλεκτρικό χαρακτηρισμό πραγματοποιείται
ανόπτηση για χρόνο της τάξεως των 20min σε αέριο μείγμα Η2 (10%)/ Ν2 (forming gas) σε
θερμοκρασίες 320οC – 400oC.
Οι πυκνωτές που δημιουργήθηκαν είναι τετράγωνοι τριών διαφορετικών διαστάσεων (100μm
x 100μm , 200μm x 200μm και 400μm x 400μm), όπως απεικονίζονται στο Σχήμα 3. 1 (β).
Τα βήματα κατασκευής πυκνωτών παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα
(Πίνακας 3.2).
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(α)

(β)

Σχήμα 3. 1. (α) Δομή πυκνωτή MOS πυριτίου (β) Διατάξεις προς μέτρηση. Διακρίνονται
τετραγωνικοί πυκνωτές και κυκλικός πυκνωτής.

Πίνακας 3. 2 . Διεργασία κατασκευής πυκνωτών MOS
1

Εξάχνωση αλουμινίου στην εμπρόσθια επιφάνεια

2

Εναπόθεση ρητίνης με spinner

3

Ψήσιμο ρητίνης

4

Θετική λιθογραφία με UV ακτινοβολία & μάσκα πυκνωτών

5

Εμφάνιση σε AZ developer

6

Ψήσιμο ρητίνης

7

Εγχάραξη Al για τη δημιουργία πυκνωτών στην άνω επιφάνεια

8

Αφαίρεση ρητίνης άνω επιφάνειας

9

Επίστρωση παχιάς ρητίνης για την προστασία της άνω επιφάνειας

10

Αφαίρεση οξειδίου οπίσθιας επιφάνειας

11

Εξάχνωση Al για τη δημιουργία πίσω επαφής

12

Απομάκρυνση ρητίνης στην άνω επιφάνεια

13

Ανόπτηση σε forming gas (380oC για χρόνο 20 min)
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3.3 Ανάπτυξη και μελέτη υπέρλεπτων (<4 nm) θερμικών οξειδίων σε κοινό Si
Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η ανάπτυξη λεπτών και υπέρλεπτων οξειδίων υψηλής
ποιότητας τα οποία θα χρησιμοποιηθούν και σαν οξείδια αναφοράς για την μελέτη της
οξείδωσης του πυριτίου υπό μηχανική τάση. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύχθηκαν στο
εργαστήριο του Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του Ε.ΚΕ.Φ.Ε. «Δημόκριτος» λεπτά και
υπέρλεπτα οξείδια με θερμική οξείδωση σε διάφορες θερμοκρασίες και μελετήθηκε ο ρυθμός
ανάπτυξης τους και οι ηλεκτρικές τους ιδιότητες. Επίσης, μελετήθηκε η επίδραση του
χημικού καθαρισμού των δισκίων πυριτίου και της θερμικής ανόπτησης σε περιβάλλον
αζώτου ή Forming Gas, στο πάχος και την ποιότητα του οξειδίου. Παρακάτω,
παρουσιάζονται αποτελέσματα σε οξείδια πάχους 2nm.
3.3.1 Επίδραση χημικού καθαρισμού και ανόπτησης στα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
των οξειδίων
Αναπτύχθηκε υπέρλεπτο οξείδιο πάχους ~ 2nm χρησιμοποιώντας τις εξής μεθόδους
καθαρισμού:
-

Standard R.C.A. καθαρισμός

-

Piranha καθαρισμός

-

Piranha καθαρισμός ακολουθούμενος από RCA.

Τα δείγματα που παρασκευάστηκαν με τις μεθόδους αυτές ονομάστηκαν R (RCA), P
(Piranha) και PR και διαχωρίστηκαν σε δύο ομάδες: “a”

και “b” , πριν και μετά την

ανόπτηση σε περιβάλλον FGA αντίστοιχα, όπως στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 3. 3. Συνθήκες παρασκευής οξειδίων πάχους 2 nm
Ονομασία

Χημικός
Καθαρισμός

Συνθήκες

Συνθήκες

Οξείδωσης

Ανόπτησης

o

Pa

Piranha

850 C 5min

Unnanealed

Pb

Piranha

850oC 5min

Forming gas 320oC - 20 min

Ra

RCA

850oC 5min

Unnanealed

Rb

RCA

850oC 5min

Forming gas 320oC - 20 min

Pra

Piranha Æ RCA

850oC 5min

Unnanealed

PRb

Piranha Æ RCA

o

850 C 5min
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Forming gas 320oC - 20 min

(α) υπολογισμός πάχους οξειδίου
Στην περίπτωση των λεπτών και υπέρλεπτων οξειδίων, το πάχος του οξειδίου δεν μπορεί να
εξαχθεί από την μέγιστη χωρητικότητα στην περιοχή συσσώρευσης λόγω των κβαντικών
φαινομένων και του ρεύματος σήραγγας που εμφανίζονται

6,7,8

. Για την σωστή εξαγωγή του

πάχους των οξειδίων αυτών χρησιμοποιούνται διάφορες προσεγγιστικές μέθοδοι με
σημαντικότερες ίσως αυτές των Maserjian 9 και Matsumura – Hirose

10

σε συνδυασμό με τις

οπτικές μετρήσεις (ελλειψομετρία).
Η μέθοδος Maserjian εφαρμόζεται συνήθως για λεπτά οξείδια πάχους 3-6 nm περίπου ενώ η
μέθοδος Matsumura, όπου και χρησιμοποιείται εδώ, για λεπτότερα οξείδια. Στον παρακάτω
πίνακα (Πίνακας 3. 4) παρατίθενται τα πάχη των αναπτυχθέντων οξειδίων όπως αυτά
μετρήθηκαν με ελλειψομετρία και τη μέθοδο Matsumura. Επίσης, συμπεριλαμβάνεται και το
πάχος όπως υπολογίζεται από τη χωρητικότητα στην περιοχή συσσώρευσης για λόγους
σύγκρισης. Η χωρητικότητα στην περιοχή αυτή για τα υπέρλεπτα οξείδια δεν φτάνει σε
μέγιστο αλλά αυξάνεται με την αύξηση της τάσης πύλης λόγω του ρεύματος διαρροής.
Βλέπουμε ότι η μέθοδος Matsumura και η ελλειψομετρία έχουν ικανοποιητικότατη συμφωνία
μεταξύ τους. Μετά την ανόπτηση, η μέθοδος Matsumura δίνει συστηματικά ελαφρά
μικρότερο πάχος οξειδίου. Το γεγονός αυτό μπορεί ενδεχομένως να οφείλεται στην διείσδυση
μέρος του Al τοπικά στο οξείδιο του SiO2 προκαλώντας μικρές κορυφές (spiking).

Πίνακας 3. 4. Σύγκριση μεθόδων εξαγωγής πάχους οξειδίου
Πάχος οξειδίου (A)
Δείγμα

Ελλειψομετρία

Pa
Pb
Ra
Rb
PRa
PRb

19.6
19.6
19.1
19.1
19.8
19.8

μέθοδος
Matsumura
19.0
17.8
19.5
16.3
19.6
17.4
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Πάχος από
χωρητικότητα
37.3
33.5
37.6
33.7
37.9
34.7

(β) Χαρακτηριστικές καμπύλες χωρητικότητας – τάσης
Έγινε μελέτη της ηλεκτρικής συμπεριφοράς των λεπτών οξειδίων ως προς τον χημικό
καθαρισμό και την ανόπτηση. Στα παρακάτω σχήματα που ακολουθούν απεικονίζονται
τυπικές χαρακτηριστικές καμπύλες χωρητικότητας - τάσης για τα δείγματα P, R και R πριν
την ανόπτηση (Σχήμα 3.2) και μετά την ανόπτηση (Σχήμα 3.3) σε περιβάλλον FGA (στους
320ΟC για 20min).
Παρατηρείται ότι ανεξαρτήτως χημικού καθαρισμού, όλα τα δείγματα παρουσιάζουν ισχυρό
φαινόμενο διασποράς των χαρακτηριστικών C-V καμπυλών ως προς την συχνότητα του ac
σήματος (από 1 Mhz έως 320Hz). Το γεγονός αυτό αποτελεί χαρακτηριστικό των αυξημένων
διεπιφανειακών σταθμών παγίδευσης. Επίσης, στις C-V καμπύλες διπλής σάρωσης στη
συχνότητα του 1 MHz, παρουσιάζεται υστέρηση, δείγμα παγιδευμένου φορτίου οξειδίου
(oxide trapped charge). Αντιθέτως, μετά την ανόπτηση σε περιβάλλον FGA για 20 min στους
320οC τα φαινόμενα της συχνοτικής διασποράς και της υστέρησης εκλείπουν και τα οξείδια
παρουσιάζουν σαφώς βελτιωμένες ιδιότητες. Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζονται κάποια
βασικά χαρακτηριστικά των οξειδίων αυτών (Πίνακας 3. 5), όπου Qss συμβολίζεται η ολική
πυκνότητα φορτίων διεπιφάνειας.
Συγκρίνοντας τις C-V χαρακτηριστικές για την υψηλότερη συχνότητα του 1 MHz
παρατηρούμε

ότι

αυτές

ουσιαστικά

ταυτίζονται,

όπως

φαίνεται

Σχήμα 3. 4.

Πίνακας 3. 5. Τυπικά χαρακτηριστικά των υπό μελέτη οξειδίων
Δείγμα

ΝΑ

LD

Cfb

Vfb

Qss

( x 1015 cm-3)

(x 10-6 cm)

(pF)

(V)

(cm-2)

Pa

6.254

5.408

17.0

-0.82

-7.48 x 1011

Pb

5.472

5.781

16.47

-0.76

-1.193 x 1012

Ra

6.24

5.413

17.05

-0.83

-6.583 x 1011

Rb

5.24

5.907

16.16

-0.75

-1.206 x 1012

PRa

6.349

5.367

17.14

-0.84

-6.191 x 1011

PRb

5.137

5.966

15.9

-0.73

-1.282 x 1012
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στο

(α)

(β)

80
60
40
20 Ra
(RCA cleaned)
0
-3
-2
-1
0
Gate voltage (V)

60
40

1

-2

-1
0
Gate voltage (V)

1

Pa double
sweep (1MHz)

-3

-2

-1

0

1

Gate Voltage (V)

100

80
60
40

PRa
20 Piranha & RCA
cleaned
0
-3
-2
-1
0
Gate voltage (V)

20

Capacitance (pF)

Capacitance (pF)

80

Capacitance (pF)

RCA

Capacitance (pF)

&

40

0
-3

100

Piranha

60

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

100

20 Pa
Piranha cleaned
0
-3
-2
-1
0
Gate Voltage (V)

80

1

120

Piranha

Ra
(RCA cleaned)
double sweep
1Mhz

100
Capacitance (pF)

Capacitance (pF)

100

RCA

PRa double
sweep (1Mhz)

80
60
40
20

1

0
-3

-2

-1
0
Gate Voltage (V)

Σχήμα 3.2 (α) Χαρακτηριστικές καμπύλες C-V για διάφορες συχνότητες και (β)
χαρακτηριστικές καμπύλες C-V διπλής σάρωσης στη συχνότητα του 1 ΜHZ για τα
δείγματα που έχουν καθαριστεί με RCA, Piranha και Piranha – RCA χημικό καθαρισμό
(χωρίς F.G.A.)
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1

(α)

(β)

100
Capacitance (pF)

Capacitance (pF)

100

RCA

80
60
40
Rb
20 RCA cleaned
/ FGA
0
-3
-2
-1
0
Gate voltage (V)

1

80
60
40
20
0
-3

Piranha

-2

-1
0
Gate Voltage (V)

1

60
40

Rb
20 RCA cleaned
/ FGA
0
-3
-2
-1
0
Gate voltage (V)

80
60
40

PRb
20 Piranha & RCA
cleaned / FGA
0
-2
-1
0
Gate Voltage (V)

1

double sweep
(1 MHz)

60
40
Pb
20 Piranha cleaned
/ FGA
0
-3
-2
-1
0
Gate Voltage (V)

80

1

double sweep
(1 MHz)

60
40
PRb
20 Piranha & RCA
cleaned / FGA
0
-3
-2
-1
0
Gate Voltage (V)

Σχήμα 3.3 Επίδραση του F.G.A.: (α) Χαρακτηριστικές καμπύλες C-V για διάφορες
συχνότητες και (β) χαρακτηριστικές καμπύλες C-V διπλής σάρωσης στη συχνότητα του
1 ΜHZ για τα δείγματα που έχουν καθαριστεί με RCA, Piranha και Piranha – RCA
χημικό καθαρισμό. Τα δείγματα έχουν υποστεί F.G.A. στους 320οC για 20 min.
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1

80

100
Capacitance (pF)

RCA

Pb
Piranha cleaned
/ FGA

100
Capacitance (pF)

&

Capacitance (pF)

Capacitance (pF)

Piranha

80

100

100

double sweep
1 MHz

1

100

Pa
Ra
PRa

80

Capacitance (pF)

Capacitance (pF)

100

60
40
20
0

Pb
Rb
PRb

80
60
40
20
0

-2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5
Gate voltage (V)

-2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5
Gate voltage (V)

(α)

(β)

Σχήμα 3. 4 Σύγκριση C-V χαρακτηριστικών μεταξύ των δειγμάτων P, R και PR (α) πριν
την ανόπτηση και (β) μετά την ανόπτηση σε περιβάλλον FGA.

3.3.2 Επίδραση χημικού καθαρισμού και ανόπτησης στην πυκνότητα διεπιφανειακών
καταστάσεων Dit
Έγινε μελέτη της πυκνότητας των διεπιφανειακών καταστάσεων με τη μέθοδο παράλληλης
αγωγιμότητας Gp(ω). Όλα τα δείγματα παρουσιάζουν υψηλή πυκνότητα διεπιφανειακών
καταστάσεων πριν την ανόπτηση ( μέχρι και ~ 1012 eV-1cm-2 ). Επίσης, δεν παρατηρείται
κάποια εξάρτηση του μεγέθους αυτού με τον χημικό καθαρισμό. Μετά την ανόπτηση, η
πυκνότητα των διεπιφανειακών παγίδων ελαττώνεται αρκετά σε 1 - 2 x 1011 eV-1cm-2 όπου
επίσης δεν παρατηρείται καμία διαφορά μεταξύ των τριών μεθόδων καθαρισμού Piranha,
RCA και Piranha & RCA. Αυτό είναι εμφανές στο Σχήμα 3.5, όπου απεικονίζονται
συγχρόνως μετρήσεις αγωγιμότητας – τάσης για τα δείγματα Pb, Rb και PRb (μετά την
ανόπτηση). Για την κατασκευή οξειδίων που να εμφανίζουν μικρότερη πυκνότητα
διεπιφανειακών καταστάσεων παγίδευσης, χρειάζεται ανόπτηση σε υψηλότερη θερμοκρασία
(380οC – 400oC).
Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι δεν διαφαίνεται καμία ουσιαστική διαφορά μεταξύ των
τρόπων καθαρισμού Piranha και RCA όσο αφορά τις ηλεκτρικές ιδιότητες του οξειδίου. Το
αποτέλεσμα αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να εξερευνήσουμε στη συνέχεια τη χρήση του
καθαρισμού Piranha στα δείγματα s-Si.
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inversion

depletion

-1

-2

Dit (eV cm )

13

1x10

12

1x10

Rb
PRb
Pb

11

1x10

10

1x10

-0.75

-0.50
-0.25
V gate (V)

0.00

Σχήμα 3. 5. Τιμές πυκνότητας διεπιφανειακών καταστάσεων ως προς την τάση πύλης
Vg. Τα δείγματα Rb, PRb και Pb παρουσιάζουν το ίδιο περίπου ελάχιστο (~ 1011) καθώς
και παρόμοια συμπεριφορά.
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3.4 Μελέτη των ηλεκτρικών ιδιοτήτων με εξομοίωση σε υπολογιστή
3.4.1. Εισαγωγή
Στην παράγραφο αυτή θα μελετήσουμε βασικές δομές πυκνωτή MOS και θα συγκριθούν οι
θεωρητικοί υπολογισμοί με τα αντίστοιχα πειραματικά. Τα εργαλεία προσομοίωσης που θα
χρησιμοποιηθούν είναι τα εμπορικά πακέτα της εταιρείας Synopsis, πρότυπα λογισμικά
εργαλεία τόσο στον ερευνητικό χώρο όσο και στη βιομηχανία. Γίνεται κυρίως χρήση του
πακέτου Taurus-device το οποίο περιλαμβάνει την δυνατότητα εξομοίωσης σε 2 και 3
διαστάσεων των ηλεκτρικών, θερμικών, οπτικών και άλλων φυσικών ιδιοτήτων των δομών.
Επίσης, με το πακέτο Taurus-process μπορούν να εξομοιωθούν όλες οι φυσικές διεργασίες
(όπως εναπόθεση, διάχυση προσμείξεων, οξείδωση κλπ) που οδηγούν στην κατασκευή της
αντίστοιχης δομής. Το αποτέλεσμα της προσομοίωσης και οι φυσικές ιδιότητες της δομής
μπορούν να οδηγηθούν και να αξιοποιηθούν μετέπειτα στο λογισμικό Taurus-Device για την
πληρέστερη εξομοίωση της λειτουργίας της και των φυσικών χαρακτηριστικών της.
Παρακάτω, αναφέρουμε μερικά από τα μοντέλα και εξισώσεις που υποστηρίζονται από το
λογισμικό Taurus:
•

βασικές εξισώσεις διάχυσης – ολίσθησης φορέων

•

εξισώσεις θερμότητας για ανάλυση θερμικών φαινομένων

•

μοντέλα ευκινησίας φορέων, συμπεριλαμβάνοντας φαινόμενα υψηλών πεδίων ή
σκέδασης φορέων

•

στατιστική φορέων Boltzmann και Fermi-Dirac όπως επίσης μοντέλα μη πλήρους
ιονισμού των ατελειών

•

μοντέλα επανασύνδεσης φορέων, συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων ShockleyRead-Hall και άμεσης επανασύνδεσης

•

πλήρες μοντέλο ιονισμού πρόσκρουσης για εξομοιώσεις ηλεκτρικής κατάρρευσης

•

μοντέλα φαινομένου σήραγγας (Fowler-Nordheim, direct και band-to-bandtunneling,) και θερμών φορέων έγχυσης

•

διάφορα αριθμητικά κβαντομηχανικά μοντέλα (όπως τα Van Dort και MLDA) καθώς
και δυνατότητα επίλυσης της εξίσωσης Shrodinger σε κάποιες περιπτώσεις

•

μοντέλα επίδρασης της μηχανικής τάσης στο ενεργειακό διάκενο και στην
κινητικότητα των φορέων

•

μοντέλα ετεροεπαφών για την εξομοίωση σύνθετων ημιαγωγικών δομών

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής εξισώσεων και φυσικών μοντέλων από το χρήστη .
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3.4.2 Φυσικά μοντέλα ηλεκτρικής συμπεριφοράς των δομών
Στη συνέχεια περιγράφονται τα βασικά φυσικά μοντέλα και εξισώσεις που επιλύονται από το
λογισμικό Taurus – Device για την εξομοίωση των δομών MOS.
(α) Βασικές Εξισώσεις
Μία από τις βασικότερες εξισώσεις που καθορίζουν τη λειτουργία των δομών VLSI είναι η
εξίσωση Poisson και οι εξισώσεις συνέχειας. Οι εξισώσεις αυτές δίνονται σαν συνάρτηση
των ευκίνητων φορτίων ηλεκτρονίων και οπών (n,p) και των σταθερών φορτίων των
προσμίξεων (πυκνότητα δοτών ND, αποδεκτών ΝΑ) :
Εξίσωση Poisson:

ε∇ 2ψ = −q( p − n + N D+ − N A− ) − ρ S

εξ. 3. 1

Εξισώσεις συνέχειας:

∂n 1
= ∇J n − U n = Fn (ψ , n, p )
∂t q

και

∂p
1
= − ∇J p − U P = F p (ψ , n, p)
∂t
q

εξ. 3. 2

όπου ψ το ενδογενές δυναμικό Fermi, ND+ και ΝΑ+ η συγκέντρωση ιονισμένων προσμίξεων,
ρs η επιφανειακή πυκνότητα φορτίου που μπορεί να υπάρχει λόγω σταθερού φορτίου στο
μονωτή (fixed charge) ή λόγω φορτίων παγιδευμένων στη διεπιφάνεια.
Οι πυκνότητες φορτίου Jn και Jp στις παραπάνω εξισώσεις γράφονται σύμφωνα με τις
εξισώσεις μεταφοράς Boltzmann, σαν συναρτήσεις της συγκέντρωσης φορέων και των
ψευδο-δυναμικών Fermi φn , φp για τα ηλεκτρόνια και τις οπές (quasi-Fermi potentials).

G
G
J n = − q μ n n∇ φ n

και

G
G
J p = −qμ p n∇φ p

εξ. 3. 3

Εναλλακτικά, οι πυκνότητες φορτίου Jn και Jp δίνονται σαν άθροισμα του ρέματος ολίσθησης
και του ρεύματος διάχυσης, σαν συναρτήσεις των ψ,n,p :

G
G
G
G
G
G
J n = qμ n E n n + qDn ∇n και J p = qμ p E p p − qD p ∇p

εξ. 3. 4

όπου μn και μp οι αγωγιμότητες ηλεκτρονίων και οπών και Dn, Dp οι σταθερές διάχυσης τους,
αγνοώντας το φαινόμενο του περιορισμού του ενεργειακού διακένου και θεωρώντας
στατιστική φορέων Boltzmann.
G
G
G
G
E n = E p = E = −∇ψ
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εξ. 3. 5

(β) Επανασύνδεση και δημιουργία φορέων
Η επανασύνδεση ηλεκτρονίων και οπών είναι μια διεργασία στην οποία οι δύο φορείς
ενώνονται μεταξύ τους οπότε και εκμηδενίζονται: το ηλεκτρόνιο καταλαμβάνει την κενή
ενεργειακή κατάσταση που συσχετίζεται με την οπή διαμέσου ενός ή πολλαπλών βημάτων.
Στο τέλος της διεργασίας, οι δύο φορείς αλληλοαναιρούνται. Υπάρχουν τρεις βασικοί
μηχανισμοί επανασύνδεσης (Σχήμα 3. 6):
- Άμεση επανασύνδεση (από ζώνη σε ζώνη) συμβαίνει όταν ένα ηλεκτρόνιο μετακινείται από
την ενεργειακή του κατάσταση στη ζώνη αγωγιμότητας και καταλαμβάνει ενεργειακή
κατάσταση οπής στην ζώνη σθένους. Στους ημιαγωγούς άμεσου ενεργειακού χάσματος, αυτή
η μετάβαση ακολουθείται από εκπομπή ακτινοβολίας. Ο ρυθμός επανασύνδεσης εξαρτάται
από την πυκνότητα των διαθέσιμων ηλεκτρονίων και οπών και αναμένεται να είναι ανάλογος
του γινομένου τους, n επί p. Επίσης, στη θερμική ισορροπία ο ρυθμός επανασύνδεσης πρέπει
να ισούται με το ρυθμό γένεσης. Ο καθαρός ρυθμός άμεσης επανασύνδεσης είναι (όπου b
σταθερά επανασύνδεσης) :

U b −b = b(np − ni2 )

εξ. 3. 6

- Στην περίπτωση της επανασύνδεσης Shockley – Read – Hall (SHR), το ηλεκτρόνιο
παγιδεύεται σε μια στάθμη παγίδευσης που βρίσκεται μέσα στο ενεργειακό χάσμα και έχει
δημιουργηθεί από μία ατέλεια ή ένα ξένο άτομο. Στη συνέχεια μεταπίπτει στην ενεργειακή
ζώνη σθένους ολοκληρώνοντας την διαδικασία επανασύνδεσης. Ο ρυθμός επανασύνδεσης
SRH δίνεται από τη σχέση:
εξ. 3. 7

όπου nie η ενεργός ενδογενής συγκέντρωση, τn και τp οι χρόνοι ζωής των φορέων. ΕΤrap είναι
η διαφορά μεταξύ της στάθμης παγίδευσης Et και της ενδογενής στάθμης Fermi ( ΕΤtrap =
Etrap – Ei )
- Η επανασύνδεση Auger είναι η διαδικασία όπου το ηλεκτρόνιο και η οπή επανασυνδέονται
σε μία μετάβαση από ζώνη σε ζώνη, όμως τώρα η ενέργεια που προκύπτει δίνεται σε ένα
άλλο ηλεκτρόνιο ή οπή. Η ανάμειξη τρίτου σωματιδίου επηρεάζει τον ρυθμό επανασύνδεσης.
Ο καθαρός ρυθμός επανασύνδεσης Auger δίνεται από σχέση παρόμοια με αυτή που
περιγράφει την άμεση επανασύνδεση, όμως τώρα υπεισέρχεται και η πυκνότητα των
ηλεκτρονίων και οπών που θα δεχτούν την ενέργεια επανασύνδεσης:

U Auger = Γn n(np − ni2 ) + Γp p(np − ni2 )
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εξ. 3. 8

Κάθε μηχανισμός επανασύνδεσης που αναφέρθηκε μπορεί να αναστραφεί οδηγώντας σε
δημιουργία φορέων αντί για επανασύνδεση. Επιπρόσθετα, υπάρχουν μηχανισμοί δημιουργίας
φορέων (ιονισμός πρόσκρουσης / impact ionization), που δεν συσχετίζονται με κάποιο
μηχανισμό επανασύνδεσης όπως η δημιουργία φορέων από απορρόφηση φωτός ή από δέσμη
ηλεκτρονίων / σωματιδίων υψηλής ενέργειας.

Σχήμα 3. 6. Μηχανισμοί επανασύνδεσης και δημιουργίας φορέων

Ο ολικός ρυθμός επανασύνδεσης δίνεται από το μερικό άθροισμα των επιμέρους ρυθμών:
U = Un = Up = USRH + UAuger + Udirect

εξ. 3. 9

3.4.3 Εξομοίωση ηλεκτρικής συμπεριφοράς πυκνωτή MOS : Ορισμός της δομής
Η δομή του πυκνωτή MOS ορίζεται σε δύο διαστάσεις στο Taurus – Device μέσω ενός
πλέγματος σημείων. Χρειάζεται προσοχή στον σωστό ορισμό της δομής και την αντίστοιχη
πυκνότητα του πλέγματος ώστε να έχουμε σωστή αριθμητική λύση σε εύλογο χρονικό
διάστημα. Ένα υπερβολικά πυκνό πλέγμα μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σύγκλισης, ενώ
αντίθετα ένα αραιό πλέγμα μπορεί να μην περιγράφει σωστά τη λειτουργία της δομής και τα
αντίστοιχα φυσικά φαινόμενα.
Η περιγραφή της δομής είναι παραμετροποιημένη ως προς όλα τα μεγέθη που υπεισέρχονται,
ώστε να είναι δυνατή η άμεση αλλαγή τους. Στην απλή δομή του πυκνωτή MOS, τα μεγέθη
που υπεισέρχονται στην εξομοίωση είναι πρώτα από όλα οι διαστάσεις της δομής, δηλαδή το
πλάτος της, το πάχος του υποστρώματος πυριτίου, το πάχος του οξειδίου καθώς και οι
διαστάσεις και το υλικό των ηλεκτροδίων, και οι φυσικές ιδιότητες των υλικών όπως η
νόθευση του υποστρώματος, φορτία κλπ.
Σημαντικός επίσης παράγοντας είναι η διαμέριση του πλέγματος κατά τον y άξονα, δηλαδή η
απόσταση dy μεταξύ των πλεγματικών γραμμών. Το μέγεθος yfactor ορίζεται σαν ο λόγος
των αποστάσεων μεταξύ διαδοχικών πλεγματικών γραμμών με μέγιστο επιτρεπόμενο όριο
την τιμή ymax. Η δομή MOS και οι αντίστοιχες παράμετροι απεικονίζονται στο παρακάτω
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σχήμα (Σχήμα 3. 7). Στο Σχήμα 3. 8 βλέπουμε πώς απεικονίζεται η δομή στο γραφικό
περιβάλλον του προγράμματος και την διαμέριση των πλεγματικών γραμμών, όπου φαίνεται
η λεπτότερη διαμέριση στην περιοχή του οξειδίου.

Ηλεκτρόδιο πάχους Top_Elec_Thick ,
διαμέριση dy_top_elec

electrode

Οξείδιο πάχους Oxide_Thick, διαμέρισης dy_oxide

oxide
bulk_depth1

Bulk- Si

electrode

Si - στρώμα 1 (πυκνό πλέγμα σημείων που αραιώνει προς τα
κάτω).
Πάχος Bulk_Depth1, μεταβλητή διαμέριση dy_Top_Bulk με
λόγο yf_Top_Bulk > 1. Μέγιστη διαμέριση
ymax_Top_Bulk
Si στρώμα 2 (bulk-Si), σταθερή διαμέριση ίση με
ymax_Top_Bulk
Κάτω επαφή. Ηλεκτρόδιο πάχους
Bot_Elec_Thick – διαμέρισης dy_Bot_Elec

Σχήμα 3. 7 Ορισμός δομής MOS για εξομοίωση

Σχήμα 3. 8 Η δομή (σε δύο διαστάσεις) με τις πλεγματικές γραμμές, όπως απεικονίζεται
από το Taurus Device
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3.4.4. Μελέτη της επίδρασης του πλέγματος στην αριθμητική λύση
Αρχικά, μελετήθηκε η εξάρτηση της χωρητικότητας της δομής ως προς την τάση (C-V) από
τα χαρακτηριστικά του πλέγματος και τον τρόπο ορισμού της δομής. Το φυσικό μοντέλο που
χρησιμοποιήθηκε ήταν οι εξισώσεις Poisson. Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι:
•

Πυκνό πλέγμα κοντά στην διεπιφάνεια του πυριτίου με το οξείδιο είναι αναγκαίο

•

Η πυκνότητα του πλέγματος, όσο δεν είναι επαρκώς μεγάλη, επηρεάζει την
αριθμητική λύση, όπως φαίνεται και από την χωρητικότητα της δομής που
υπολογίζεται. Όταν οριστεί πυκνότερο πλέγμα τότε η αριθμητική λύση φτάνει σε μια
σταθερή τιμή και μεταβάλλεται ελάχιστα πια, όταν αυξάνουμε την πυκνότητα του
πλέγματος. Τότε, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε σωστή διαμέριση και δεν χρειάζεται
περαιτέρω πύκνωση.

•

Για να υπάρχει σύγκλιση σε σωστή αριθμητική λύση σε εύλογο χρονικό διάστημα,
απαιτείται πυκνό σχετικά πλέγμα στις διεπιφάνειες και σε περιοχές όπου τα διάφορα
μεγέθη μεταβάλλονται αισθητά (π.χ. στο Si κοντά στη διεπιφάνεια με το οξείδιο).
Πυκνό πλέγμα παντού επιβαρύνει την εξομοίωση και συχνά δεν οδηγεί σε λύση.
Επίσης, η μετάβαση σε περιοχές με αραιότερο πλέγμα πρέπει να γίνεται σταδιακά και
όχι απότομα. Για αυτό το σκοπό ορίζονται οι μεταβλητές xfactor, yfactor όπου δίνουν
τον λόγο μεταξύ των αποστάσεων 2 γειτονικών σημείων. Ο λόγος αυτός επίσης
μπορεί να μεταβάλλεται με κάποιο συντελεστή (ως γεωμετρική σειρά) μέχρις ότου να
φτάσει η απόσταση 2 διαδοχικών σημείων στο επιθυμητό ελάχιστο ή μέγιστο
(μεταβλητή ymax).

•

Στην ανάλυση των πειραματικών δεδομένων θεωρούμε ότι η χωρητικότητα του
υποστρώματος Csi

>> Cox

, άρα Cολ → Cox.

Όμως, η χωρητικότητα του

υποστρώματος πυριτίου που εισάγουμε στον εξομοιωτή επηρεάζει ελαφρά την
συνολική χωρητικότητα. Γι αυτό πρέπει να εισάγουμε ένα αρκετά παχύ στρώμα Si.
•

Η συμμετρία της δομής ως προς τον άξονα y δεν απαιτεί κάθετες γραμμές πλέγματος
γεγονός που ελαφρύνει πολύ την εξομοίωση.

•

Αναφέρουμε επίσης ότι η συνολική δομή που ορίζεται στις 2 διαστάσεις, έχει
διαστάσεις 1 μm στον άξονα-z. Για τον σωστό υπολογισμό επομένως των διαφόρων
μεγεθών (χωρητικότητα, αγωγιμότητα κ.λ.π), γίνεται αναγωγή
διαστάσεις
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στις σωστές

3.4.5. Μελέτη της χαρακτηριστικής χωρητικότητας – τάσης C-V
Στη συνέχεια εξετάζεται η εξάρτηση της χαρακτηριστικής καμπύλης χωρητικότητας – τάσης
C-V από τα διάφορα γεωμετρικά και φυσικά μεγέθη και γίνεται σύγκριση με αντίστοιχα
πειραματικά αποτελέσματα.

(α) Εξάρτηση από το πάχος του οξειδίου
Παρακάτω απεικονίζεται η εξάρτηση της C-V καμπύλης από το πάχος του οξειδίου (Σχήμα 3.
9). Όπως αναμένεται, η μέγιστη χωρητικότητα, στην περιοχή συσσώρευσης, είναι
αντιστρόφως ανάλογη του πάχους του οξειδίου. Οι παρακάτω καμπύλες C-V υπολογίστηκαν

Capacitance (pF)

για επιφάνεια πυκνωτή 200 x 200 (μm)2 και πύλη Al.

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
-3

t = 7.8 nm
t = 9.8 nm
t = 12 nm
t = 21 nm

-2

-1

0

1

Gate Voltage (V)
Σχήμα 3. 9. C-V χαρακτηριστικές για διαφορετικά πάχη οξειδίων

(β) Εξάρτηση από τη πυκνότητα προσμίξεων υποστρώματος.
Στη συνέχεια, παραθέτουμε την επίδραση της πυκνότητας προσμίξεων (εδώ, για p-τύπου
υπόστρωμα) στην C-V καμπύλη (Σχήμα 3. 10). Συγκεκριμένα, παρατηρούμε πώς η
πυκνότητα προσμίξεων επηρεάζει την ελάχιστη χωρητικότητα στην περιοχή αναστροφής, και
κατ’ επέκταση και την μορφή όλης της καμπύλης.
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200
15

Capacitance (pF)

Nb = 10

16

Nb = 10

150

17

Nb = 10

18

Nb = 10

doping

100

50
effect of substrate
doping (p-type Si)

0
-3

-2

-1

0

1

Gate Voltage (V)
Σχήμα 3. 10. Εξάρτηση της C-V χαρακτηριστικής από την πυκνότητα προσμίξεων του
υποστρώματος
(γ) Επίδραση από την πυκνότητα διεπιφανειακού φορτίου
Τα φορτία στην διεπιφάνεια οξειδίου – ημιαγωγού παίζουν σημαντικό ρόλο στην λειτουργία
των δομών MOS και επηρεάζουν επίσης, την χαρακτηριστική καμπύλη χωρητικότητας –
τάσης. Η επίδραση του σταθερού διεπιφανειακού φορτίου προσομοιώνεται με τον εξομοιωτή
Taurus – Device. Η επίδραση των φορτίων αυτών στην C-V είναι η μετατόπιση της ως προς
τον άξονα των τάσεων:

Capacitance (pF)

100

Introduction of Fixed Charge at the Interface
no oxide charge
11
Qf = -7 x 10

80

12

Qf = -2 x 10

12

Qf = 2 x 10

60
Qf < 0

40

no fixed
charge

Qf > 0

20
t = 4nm
2
area=200μm

0

-4

-3

-2

-1

0

1

V gate (Volts)
Σχήμα 3. 11. Εξάρτηση της C-V χαρακτηριστικής από το σταθερό διεπιφανειακό φορτίο
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3.4.6. Επίδραση της πυκνότητας διεπιφανειακών καταστάσεων

Η πυκνότητα φορτίων σε μία διεπιφάνεια περιγράφεται ως εξής:

σ s = σ f + σ a , p + σ a ,n + σ d , p + σ d ,n

εξ. 3. 10

Σε αυτή την έκφραση, σf ορίζεται η πυκνότητα του σταθερού διεπιφανειακού φορτίου και οι
εναπομείναντες όροι είναι πυκνότητες φορτίων λόγω της παρουσίας διεπιφανειακών
καταστάσεων παγίδευσης (fast interface states). Αυτές μπορούν να είναι είτε φορτισμένες είτε
ουδέτερες. Οι ενεργειακές τους καταστάσεις βρίσκονται μέσα στο ενεργειακό διάκενο του
ημιαγωγού και χαρακτηρίζονται σαν δότες ή αποδέκτες ηλεκτρονίων ή οπών. Για την
ανάλυση των παγίδων στο Taurus, το ενεργειακό διάκενο διαιρείται σε πολλαπλά διακριτά
ενεργειακά επίπεδα Et. Οι διεργασίες επανασύνδεσης και παγίδευσης αναλύονται στη
συνέχεια σε κάθε επίπεδο ξεχωριστά. Στον παρακάτω πίνακα, περιγράφονται οι βασικές
παράμετροι που ορίζονται στο πρόγραμμα για την μελέτη του φαινομένου της παγίδευσης
φορέων:

Πίνακας 3. 6. Παράμετροι διεπιφανειακών ενεργειακών σταθμών παγίδευσης
Material

Όνομα του υλικού. Όταν ορίζεται ένα υλικό (π.χ. Si)
θεωρούνται ως bulk traps, ενώ για ζεύγος υλικών, έχουμε
παγίδες στη διεπιφάνεια των υλικών αυτών (π.χ. Si / SiO2)

TimDep (Boolean)

Με αυτήν την παράμετρο καθορίζεται αν οι παγίδες έχουν
χρονική εξάρτηση (slow traps) ή όχι (fast traps)

Taun / taup

Χρόνος ζωής φορέων (ηλεκτρονίων ή οπών)

Trap

Καθορισμός της ενεργειακής στάθμης της παγίδας i , τον

(ilevel, Nt, Et, taun,

αριθμό των παγίδων για το υλικό αυτό (Nt σε cm-3 ή σε cm-3

taup, Dgen,

ev-1), την απόσταση Et της στάθμης από τη στάθμη Fermi, της

charged)

τάξης του εκφυλισμού (dgen), των χρόνων ζωής και του
φορτίου της παγίδας όταν είναι κενή (donor state / acceptor
state)

Για την απλή περίπτωση της μίας ενεργειακής στάθμης παγίδευσης, θεωρούμε ενεργειακή
στάθμη παγίδευσης ηλεκτρονίων πυκνότητας 1011 (#/cm3/eV) της οποίας η ενεργειακή
στάθμη είναι -0.4eV κάτω από το μέσο του ενεργειακού χάσματος του Si, και παγίδα οπών
στη στάθμη +0.4eV και της ίδιας πυκνότητας. Η καμπύλη χωρητικότητας τάσης που
παίρνουμε είναι η παρακάτω:
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Σχήμα 3. 12. Εξάρτηση της C-V χαρακτηριστικής (1 ΜHz) από μια ενεργειακή στάθμη
παγίδευσης
Καθώς η παγίδα οπών φορτίζεται θετικά, η καμπύλη μετατοπίζεται προς τα αρνητικά. Το
αντίστροφο ισχύει για την παγίδα ηλεκτρονίων. Στην συνέχεια, εξετάζουμε την περίπτωση
της ομοιόμορφης κατανομής παγίδων μέσα στο ενεργειακό χάσμα για διάφορες πυκνότητες
παγίδων. Στην παρακάτω καμπύλη βλέπουμε πώς ανταποκρίνεται η καμπύλη χωρητικότητας
– τάσης σε αυτήν την περίπτωση.

Capacitance (pF)

80
trap distribution
-3
-1
(cm eV )
1e10
5e10
1e11
5e11
no traps

60

40

20

0

-3

-2
-1
0
Gate Voltage (V)

1

Σχήμα 3. 13. Εξάρτηση της C-V χαρακτηριστικής από ομοιόμορφη κατανομή
ενεργειακών καταστάσεων παγίδευσης
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3.4.7.

Σύγκριση

χαρακτηριστικών

χωρητικότητας

-

τάσης

με

πειραματικά

αποτελέσματα
Στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» κατασκευάστηκαν και μετρήθηκαν πυκνωτές μετάλλου –
οξειδίου - ημιαγωγού για οξείδια που σχηματίστηκαν σε διάφορες θερμοκρασίες και χρόνους
οξείδωσης.. Η επιφάνεια πύλης Αλουμινίου (πάχους 500nm) είναι για κάθε πυκνωτή 200 μm
x 200 μm. Οι πειραματικές C-V καμπύλες για κάποια από τα μετρούμενα δείγματα
απεικονίζονται στο παρακάτω διάγραμμα:

o

850 C 30min O2

160

Capacitance (pF)

o

850 C 60min O2
o

850 C 120min O2

120
80
40
0
-2.5

-2.0

-1.5

-1.0
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0.0

0.5

Gate Voltage (V)
Σχήμα 3. 14. Πειραματικές C-V καμπύλες
Χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις Poisson ως το απλούστερο φυσικό μοντέλο, εξομοιώνουμε
τις πειραματικές καμπύλες χωρητικότητας – τάσης και συγκρίνουμε με τα αντίστοιχα
πειραματικά. Παραθέτουμε παρακάτω τις C-V χαρακτηριστικές της εξομοίωσης σε σύγκριση
με τις αντίστοιχες πειραματικές. Παρατηρείται μια πολύ καλή πρώτη προσέγγιση. Οι
καμπύλες διαφέρουν ελάχιστα λόγω της μη προσθήκης σε αυτό το στάδιο, των φορτίων
διεπιφανείας.
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Σχήμα 3. 15. Σύγκριση πειραματικών C-V χαρακτηριστικών με αποτελέσματα εξομοίωσης
δομών αντιστοίχου πάχους οξειδίου (χωρίς εισαγωγή φορτίων οξειδίου).

Προσθέτοντας στη συνέχεια σταθερό διεπιφανειακό φορτίο Qfixed στη δομή μας, μπορούμε να
προσεγγίσουμε τα πειραματικά δεδομένα μας με πολύ καλή ακρίβεια και ταυτόχρονα με αυτό
τον τρόπο να υπολογίσουμε την πυκνότητα του σταθερού φορτίου οξειδίου. Η ελάχιστη πια
διαφορά στις δύο καμπύλες οφείλεται μόνο στην ύπαρξη χαμηλής πυκνότητας
διεπιφανειακών ενεργειακών καταστάσεων παγίδευσης. Το σταθερό φορτίο οξειδίου είναι
της τάξεως του 2.1011 cm-2
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Σχήμα 3. 16. Σύγκριση C-V χαρακτηριστικών πειράματος και εξομοίωσης με σταθερό
διεπιφανειακό φορτίο
Στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 3. 17) απεικονίζεται το ηλεκτρικό δυναμικό και τις πυκνότητες
ηλεκτρονίων και οπών ως προς το βάθος y της δομής, όπως υπολογίζονται από τον εξομοιωτή
για την τάση των – 3V.
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Σχήμα 3. 17. Ηλεκτρικό δυναμικό και πυκνότητες ηλεκτρονίων και οπών για Vgate = -3V.

3.4.8. Διέλευση φορτίου από το οξείδιο - Σύγκριση I-V χαρακτηριστικών (ρεύματος –
τάσης) με πειραματικά αποτελέσματα
(α) Εισαγωγή
To SiO2 είναι ένας μονωτής με ειδική αντίσταση της τάξεως του 105 Ω-cm, που όμως δεν
είναι άπειρη. Κατά συνέπεια σε μία διάταξη MOS, ηλεκτρόνια μπορούν να διέλθουν
(θεωρητικά) μέσα από το οξείδιο υπό οποιαδήποτε εφαρμοζόμενη τάση. Απλά για μεσαία
ηλεκτρικά πεδία στο οξείδιο (Εox < 5x106 V/cm) τα προκύπτοντα ρεύματα διαρροής είναι
αμελητέα. Για μεγαλύτερα όμως ηλεκτρικά πεδία τα ρεύματα αυτά αυξάνονται ραγδαία με
την εφαρμοζόμενη τάση.
Σε ένα πυκνωτή MOS τα ηλεκτρόνια της ζώνης αγωγιμότητας του πυριτίου (ή του
πολυκρυσταλλικού πυριτίου, εφόσον έχει χρησιμοποιηθεί αυτό για ηλεκτρόδιο πύλης αντί
μετάλλου) για να διέλθουν στο οξείδιο πρέπει να υπερνικήσουν έναν φραγμό δυναμικού της
τάξεως των qΦox=3.1 eV. Κάτι τέτοιο λίγα ηλεκτρόνια το κατορθώνουν. Τα περισσότερα
διέρχονται στο οξείδιο μέσω του κβαντομηχανικού φαινομένου σήραγγας, το οποίο ευνοείται
είτε όταν κατά τη διάρκεια της εξωτερικής πόλωσης το εύρος του φραγμού στενεύει είτε,
όταν τα ηλεκτρόνια αποκτούν μεγάλη ενέργεια, ώστε να διαπεράσουν τον πλήρη φραγμό
έχοντας αυξημένο συντελεστή διέλευσης. Οι δύο παραπάνω μηχανισμοί είναι οι μηχανισμοί
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σήραγγας Fowler – Nordheim και απευθείας σήραγγας (direct tunneling), που αναλύονται
στη συνέχεια.
(i) Μηχανισμός σήραγγας Fowler – Nordheim: Εάν ο πυκνωτής πολωθεί έτσι, ώστε η τάση
που εφαρμόζεται στο οξείδιο να είναι Vox>qχ, όπου χ η ηλεκτρονική συγγένεια του πυριτίου,
ηλεκτρόνια μπορούν να διέλθουν από τη ζώνη αγωγιμότητας του πυριτίου μέσω του λεπτού
τριγωνικού φραγμού του οξειδίου στην ζώνη αγωγιμότητας του οξειδίου, όπως στο Σχήμα 3.
18(β). Σε αυτή την περίπτωση το ρεύμα που προκύπτει (ρεύμα πύλης) οφείλεται σε
μηχανισμό Fowler – Nordheim και η πυκνότητα ρεύματος JFN δίνεται από την έκφραση
1,11,12,13:

J FN =

2
⎛ 8π 2m * Φ 3 2 ⎞
q 3 Ε ox
ox ⎟
exp⎜ −
⎟
⎜
8πhΦ ox
3hqΕ
ox
⎠
⎝

εξ. 3. 11

όπου Eοχ είναι η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο οξείδιο,
m* είναι η ενεργός μάζα του ηλεκτρονίου στο SiO2 και
Φox είναι ο φραγμός δυναμικού στη διεπιφάνεια SiO2/Si
Η εξίσωση αυτή δείχνει ότι εάν η διέλευση φορτίου μέσω του οξειδίου χαρακτηρίζεται από
μία ευθεία γραμμή σε ένα διάγραμμα log(J/E2ox) συναρτήσει του 1/Eox, ο μηχανισμός
αγωγιμότητας είναι Fowler – Nordheim.
(ii) Μηχανισμός Direct tunneling: Στην περίπτωση που η πόλωση της πύλης είναι τέτοια,
ώστε η τάση στο οξείδιο να είναι Vox<qχ, ηλεκτρόνια μπορούν να διέλθουν από την ζώνη
αγωγιμότητας του πυριτίου μέσω του πλήρους φραγμού του οξειδίου και του
«απαγορευμένου» ενεργειακού του χάσματος, όπως στο Σχήμα 3. 18 (γ).

Σχήμα 3. 18. Μηχανισμοί διέλευσης ρεύματος μέσα από ένα οξείδιο πραγματικής
επαφής ΜOS. (α) Φραγμός δυναμικού στην ισορροπία. (β) Μηχανισμός Fowler –
Nordheim (γ) Μηχανισμός Direct Tunneling
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Η θεωρία για το μηχανισμό της διέλευσης με απευθείας φαινόμενο σήραγγας είναι πιο
πολύπλοκη από την αντίστοιχη για το φαινόμενο Fowler – Nordheim. Μία απλοποιημένη
έκφραση του ρεύματος direct tunneling ΙDir είναι η ακόλουθη 6-10:
⎛ 8π 2m Φ 3 [1-(1-qV /Φ )1.5 ] ⎞
⎛ q 3m/m ox
⎞
ox Β
ox
Β
⎟
IDir =A G ⎜
E ox 2 ⎟ exp ⎜ ⎜
⎟
8πhΦ
3qhE
Β
ox
⎝
⎠
⎝
⎠

εξ. 3. 12

Οι δύο μηχανισμοί εν γένει συνυπάρχουν και η συνολική πυκνότητα ρεύματος δίδεται από το
άθροισμά τους, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.19. Ανάλογα με την περίπτωση υπερισχύει ένας
από τους δύο μηχανισμούς. Για οξείδια πάχους 4 – 5 nm υπερισχύει ο μηχανισμός Fowler –
Nordheim, ενώ για οξείδια μικρότερα από 3.5 nm ο μηχανισμός direct tunneling.

Σχήμα 3. 19: Συνολικό ρεύμα (πυκνότητα ρεύματος JG) διαρροής οξειδίου ως προς την
τάση πύλης VG πυκνωτή MOS, με παράμετρο το πάχος του οξειδίου. Συνεισφέρουν και
οι δύο μηχανισμοί διέλευσης. Οι θεωρητικές εκφράσεις (συνεχείς γραμμές) προσεγγίζουν
ικανοποιητικά τα πειραματικά δεδομένα (σημεία) στα σχετικά παχιά οξείδια.
Από αναφορά [12]

Καθώς το οξείδιο πύλης μειώνεται παράλληλα με τις υπόλοιπες διαστάσεις των δομών,
υψηλότερο ρεύμα το διαπερνά λόγω του φαινομένου σήραγγας. Το ρεύμα αυτό μπορεί να
επηρεάσει σημαντικά την κατανάλωση ισχύoς ή την απόδοση και λειτουργία της δομής και
πρέπει να ληφθεί υπόψη στο σχεδιασμό και στη σμίκρυνση των δομών. Παράλληλα, το
ρεύμα της πύλης μπορεί να δώσει επιπρόσθετες πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά της
δομής και να αποτελέσει σε συνδυασμό με τις άλλες μεθόδους, σημαντικό εργαλείο
ηλεκτρικού χαρακτηρισμού.

96

Αρχικό βήμα για την θεωρητική μελέτη του ρεύματος που διαρρέει ένα διηλεκτρικό, είναι η
παραδοχή ενός μονοδιάστατου συστήματος ενός φραγμού δυναμικού ανάμεσα σε 2
ηλεκτρόδια. Έτσι, ανάλογα με το σχήμα του φραγμού δυναμικού και την απόσταση του
ενεργειακού φραγμού από την ενέργεια των ηλεκτρονίων προκύπτουν λύσεις της κυματικής
εξίσωσης Schrodinger και διάφορα μοντέλα. Στις περισσότερες περιπτώσεις χρησιμοποιείται
η προσέγγιση WKB για τους διαφορετικά είδη των φραγμών δυναμικού, σύμφωνα με την
οποία δίνονται λύσεις της κυματικής εξίσωσης για την περίπτωση που Ε >> V και Ε << V.
Για την ενδιάμεση περιοχή υπολογίζεται μεταβατική προσεγγιστική συνάρτηση που ενώνει
τις δύο περιοχές. Αναλυτική περιγραφή του φαινομένου μπορεί να βρεθεί στη βιβλιογραφία
14,15,16,17,18,19,20
.

Πέρα από την προσέγγιση του συστήματος σε μία διάσταση, μια ακόμη προσέγγιση που
θεωρείται ευρέως είναι αυτή της θερμικής ισορροπίας στη δεξαμενή ηλεκτρονίων. Θεωρείται
δηλαδή ότι ο αριθμός των φορτίων που χάνονται μέσω του φαινομένου σήραγγας είναι
ελάχιστος σε σύγκριση με τον αριθμό των φορέων που παρέχονται από την δεξαμενή. Στην
περίπτωση δομής MOSFET, φορείς μειονότητας στο στρώμα αναστροφής παρέχονται από τις
περιοχές source – drain μέσω μηχανισμών ολίσθησης / διάχυσης. Όταν το οξείδιο προσεγγίζει
περιοχές πάχους κάτω των 2 nm , το ρεύμα διαρροής αυξάνεται ραγδαία (λόγω της εκθετικής
εξάρτησης από το πάχος οξειδίου). Έτσι, η παραπάνω παραδοχή ισχύει μόνο για μικρά μήκη
καναλιού ( < 1 μm ) ενώ στην περίπτωση πυκνωτή πρέπει να ληφθούν υπόψη πιο περίπλοκα
μοντέλα 21,22.
Για

την

εξομοίωση

του

ρεύματος

σήραγγας

στο

πρόγραμμα

Taurus

Device,

χρησιμοποιούνται τρεις μηχανισμοί του φαινομένου σήραγγας: για ηλεκτρόνιο της ζώνης
αγωγιμότητας (Conduction Band Electron Tunnelng, CBET), για ηλεκτρόνιο της ζώνης
σθένους (Valence Band Electron Tunneling, VBET) και για οπή της ζώνης σθένους (Valence
Band Hole Tunneling, VBHT). Οι μηχανισμοί αυτοί απεικονίζονται στο παρακάτω σχήμα
(Σχήμα 3. 20).
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Σχήμα 3. 20. Μηχανισμοί φαινομένου σήραγγας στο Taurus - Device
Η εξίσωση που δίνει το καθαρό ρεύμα σήραγγας κατά μήκος του διηλεκτρικού, υπολογίζεται
για τα ηλεκτρόνια της ζώνης αγωγιμότητας (CBET), σύμφωνα με την αναφορά [1] , με τη
σχέση:
εξ. 3. 13

όπου το ολοκλήρωμα υπολογίζεται ως προς την κινητική ενέργεια των προσπιπτόντων
ηλεκτρονίων (για ταχύτητες κάθετες στο επίπεδο της διεπιφάνειας Si / SiO2 ). EFn1 είναι το
quasi-Fermi level του ηλεκτρονίου, Ec1 το άκρο της ζώνης αγωγιμότητας και m1 η ενεργός
μάζα σήραγγας του ηλεκτρονίου (effective electron tunnelling mass) για την περιοχή του
υποστρώματος. Αντίστοιχα, τα μεγέθη EFn3 και Ec3 είναι το quasi-Fermi level του ηλεκτρονίου
και το άκρο της ζώνης αγωγιμότητας για την περιοχή της πύλης (Σχήμα 3. 20). Η ενεργός
μάζα της πυκνότητας καταστάσεων (effective density-of-states mass) δίνεται από το γινόμενο
r DOS . m1 όπου r DOS (density-of-states scaling factor) είναι της τάξης του 1.
Το άνω όριο της ολοκλήρωσης καθορίζεται από το ύψος του φραγμού δυναμικού, Eb1.
Σημαντική είναι η σταθερά σήραγγας TC(E) που δίνει την πιθανότητα διέλευσης ηλεκτρονίου
ενέργειας Ε. Σημειώνεται ότι η παραπάνω σχέση συμπεριλαμβάνει και το φαινόμενο Fowler
– Nordheim.
Αντίστοιχες εκφράσεις χρησιμοποιούνται για τις άλλες 2 περιπτώσεις , VBET και VBHT. Για
το φαινόμενο σήραγγας ηλεκτρονίου της ζώνης σθένους VBET, χρησιμοποιείται η ίδια σχέση
όπως παραπάνω, όπου οι όροι Εc1 και Εfn1 αντικαθίστανται από τους Ev1 (το άκρο της ζώνης
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σθένους στην περιοχή 1) και Efp1 (η στάθμη quasi-fermi των οπών). Η ενεργός μάζα
σήραγγας στην περιοχή 1 δίνονται από την ενεργό μάζα ελαφριών και βαριών οπών. Η
περίπτωση αυτή (VBET) ισχύει μόνο όταν η ζώνη σθένους στην περιοχή 1 είναι πιο πάνω
από την περιοχή αγωγιμότητας στην περιοχή 3, με την ολοκλήρωση να συμβαίνει μεταξύ των
ενεργειακών ορίων μεταξύ των ζωνών. Για το φαινόμενο σήραγγας οπής της ζώνης σθένους
(VBHT), η άνω σχέση υπολογίζεται για τις ελαφριές και βαριές οπές αντικαθιστώντας τις
ενέργειες των ζωνών σθένους με τις ενέργειες των ζωνών αγωγιμότητας, τις ψευδοστάθμες
Fermi (quasi-fermi) ηλεκτρονίων με αυτές των οπών και ομοίως την ενεργό μάζα
ηλεκτρονίου φαινομένου σήραγγας με την αντίστοιχη οπής.
Υπάρχουν 3 διαφορετικές αριθμητικές μέθοδοι επίλυσης που υποστηρίζει το Taurus – device,
οι WKB, Gundlach και Airy, που υπολογίζουν την σταθερά διέλευσης TC(E) διαμέσου
τραπεζοειδούς φραγμού ή σειρά τέτοιων φραγμών (Airy). Στην πιο απλή περίπτωση της
μεθόδου WKB, το ρεύμα σήραγγας εξαρτάται από τον φραγμό δυναμικού Eb1 (ο οποίος
μπορεί να οριστεί ξεχωριστά ή να υπολογιστεί από τις αρχικές ιδιότητες των υλικών / τις
ηλεκτρονικές συνάφειες), από την ενεργό μάζα σήραγγας μέσα στο μονωτή των
προσπιπτόντων οπών ή ηλεκτρονίων (m2) και φυσικά από το πάχος του μονωτή. Στην
περίπτωση της μεθόδου Gundlach υπάρχει επίσης εξάρτηση και από τις ενεργές μάζες στις
περιοχές του ημιαγωγού και πύλης (1 και 3).
Στη συνέχεια, εξετάζουμε τα αποτελέσματα της μεθόδου WKB, πώς αυτά εξαρτώνται από τις
αντίστοιχες παραμέτρους και πώς συγκρίνονται με τα πειραματικά αποτελέσματα.

3.5.2. Εξάρτηση της χαρακτηριστικής I-V από το πάχος του οξειδίου
Παρακάτω, απεικονίζεται ενδεικτικά η εξάρτηση του ρεύματος σήραγγας από το πάχος του
διηλεκτρικού. Βλέπουμε ότι το ρεύμα μεταβάλλεται κατά αρκετές τάξεις μεγέθους, στην
περιοχή των υπέρλεπτων οξειδίων (1 – 3 nm). Θεωρητικές τιμές κάτω από 1pA (10-12A) είναι
ουσιαστικά μη ανιχνεύσιμες. Ειδικά στην περίπτωση των I-V χαρακτηριστικών για τα
παχύτερα οξείδια, το ρεύμα που υπολογίζεται με την εξομοίωση είναι πρακτικά μηδενικό για
τις περιοχές των μικρών τάσεων. Γι αυτό το λόγο, στο αντίστοιχο διάγραμμα δεν
παρουσιάζονται ρεύματα κάτω του 1pA.
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Σχήμα 3. 21. Εξάρτηση του ρεύματος σήραγγας από το πάχος του διηλεκτρικού για (α) λεπτά οξείδια και (β)
παχύτερα οξείδια

3.4.3. Εξάρτηση της χαρακτηριστικής I-V από τη την ενεργό μάζα των φορέων
Η ενεργός μάζα ηλεκτρονίων και οπών επιδρά στο ρεύμα σήραγγας, όπως φαίνεται και στο
παρακάτω σχήμα (Σχήμα 3. 22 ). Η ενεργός μάζα ποικίλει από υλικό σε υλικό αλλά ακόμη
και για το ίδιο υλικό μπορεί να υπάρχουν σημαντικές διαφορές σε θεωρητικές και
πειραματικές δουλειές που υπάρχουν στη βιβλιογραφία. Συχνά ο όρος αυτός χρησιμοποιείται
για την αναγωγή (fitting) στα πειραματικά αποτελέσματα (όπως π.χ. στο νόμο Fowler –
Nordheim). Παρακάτω ενδεικτικά παρουσιάζουμε την εξάρτηση του ρεύματος σήραγγας από
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Σχήμα 3. 22 Εξάρτηση του ρεύματος σήραγγας από την ενεργό μάζα ηλεκτρονίων όπως
προκύπτει από την εξομοίωση
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3.4.4. Σύγκριση της χαρακτηριστικής I-V με πειραματικά δεδομένα
Στη συνέχεια, γίνεται σύγκριση των μετρούμενων I-V χαρακτηριστικών καμπυλών με αυτές
που προκύπτουν από την εξομοίωση (Σχήμα 3. 23). Παρουσιάζουμε δύο περιπτώσεις, για (α)
λεπτό οξείδιο πάχους 2 – 2.5 nm και (β) παχύ οξείδιο πάχους 12 nm.
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Σχήμα 3. 23. Εξομοίωση των μετρούμενων I-V χαρακτηριστικών για
(α) λεπτά και (β) παχιά οξείδια

(α) Στην περίπτωση του λεπτού οξειδίου βλέπουμε ότι στην περιοχή των μικρών αρνητικών
τάσεων η εξομοίωση παρουσιάζει διαφορά από το πείραμα καθώς επίσης και στην περιοχή
των μεγάλων θετικών τάσεων. Η διαφορά στην περιοχή των πολύ χαμηλών τάσεων οφείλεται
στο γεγονός ότι στην εξομοίωση δεν έχουν συμπεριληφθεί διεπιφανειακές καταστάσεις
παγίδευσης. Έτσι το πρόγραμμα θεωρεί μεγαλύτερο αριθμό ελεύθερων φορέων και
υπολογίζει μεγαλύτερο ρεύμα σήραγγας. Όταν όμως προστεθεί στάθμη παγίδευσης κοντά στο
μέσο του ενεργειακού χάσματος έχουμε πολύ καλύτερη σύγκλιση (Σχήμα 3. 24). Στην
περιοχή των μεγάλων θετικών τάσεων (περιοχή ισχυρής αναστροφής) αντίθετα, δεν έχει
ληφθεί υπόψη η αδυναμία της διάταξης να προσφέρει επιπλέον φορείς στο ρεύμα
αγωγιμότητας. Θεωρείται λοιπόν κατά την εξομοίωση, η προσέγγιση της θερμικής
ισορροπίας που αναφέρθηκε προηγουμένως. Θεωρείται δηλαδή ότι ο αριθμός των φορτίων
που χάνονται μέσω του φαινομένου σήραγγας είναι ελάχιστος σε σύγκριση με τον αριθμό
των φορέων που παρέχονται από την δεξαμενή, κάτι που όμως στην πραγματικότητα δεν
ισχύει. Παρ όλες τις δυο αυτές διαφορές όμως, η εξομοίωση κατορθώνει να προσομοιώσει με
πολύ μεγάλη ακρίβεια την γενική συμπεριφορά της δομής. Αυτό φαίνεται επίσης και στην
περίπτωση των παχύτερων οξειδίων.
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4.1 Εισαγωγή
Στο κεφάλαιο αυτό μελετάται η ανάπτυξη οξειδίων σε υποστρώματα πυριτίου υπό μηχανική
τάση με τη συμβατική μέθοδο της ξηρής θερμικής οξείδωσης. Η μέθοδος αυτή παρουσιάζει
ερευνητικό ενδιαφέρων λόγω των ιδιαιτεροτήτων του υποστρώματος και των περιορισμών
που αυτό επιβάλλει, κυρίως όσο αφορά το συνολικό θερμικό κόστος της διεργασίας.
Πραγματοποιείται:
-

μελέτη του ρυθμού ανάπτυξης των οξειδίων σε υποστρώματα διαφορετικής
μηχανικής τάσης (μ.τ.)

-

μελέτη των ηλεκτρικών ιδιοτήτων της δομής πυριτίου υπό μ.τ. – οξειδίου – μετάλλου
ως προς τις συνθήκες κατασκευής (s-Si MOS)

-

δομική μελέτη των οξειδωμένων και μη υποστρωμάτων με χρήση φασματοσκοπικών
τεχνικών RAMAN και TEM σε επιλεγμένα δείγματα

-

μελέτη επιτρεπτών ορίων των φυσικών διεργασιών που δεν επηρεάζουν το υλικό και
μελέτη της επίδρασης θερμικού κόστους στο υλικό (επιλέγοντας ακόμη και ακραίες
συνθήκες οξείδωσης)

4.2. Υποστρώματα πυριτίου υπό μηχανική τάση
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
4. 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 4. 1. Σχηματικό των υποστρωμάτων υπό μελέτη, S1 και S2.

4.3. Δομικός χαρακτηρισμός των υποστρωμάτων s-Si
4.3.1. Ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης (ΤΕΜ)
Ο δομικός χαρακτηρισμός των υποστρωμάτων πραγματοποιήθηκε με Ηλεκτρονική
Μικροσκοπία Διερχόμενης Δέσμης (ΤΕΜ) στο Τμήμα Φυσικής του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μικρογραφίες ΤΕΜ των δομών S1 και S2 απεικονίζονται στο
παρακάτω σχήμα (Σχήμα 4. 2), όπου διακρίνονται τα στρώματα s-Si και SiGe. Το μεταξύ
τους όριο είναι ευδιάκριτο και οι δύο δομές παρουσιάζουν απότομη διαχωριστική επιφάνεια
χωρίς φαινόμενα τράχυνσης (Σχήμα 4. 2 (α) και (β) ). Επίσης, παρατηρούνται στο βάθος του
στρώματος SiGe, και συγκεκριμένα στην περιοχή μεταβλητής περιεκτικότητας Ge,
εξαρμόσεις λόγω διαφοράς πλεγματικών σταθερών μεταξύ του υποκείμενου υποστρώματος
Si (p-epi) και του SiGe (misfit dislocations, Σχήμα 4. 2 (γ) και (δ) ).
Μέσω των ατελειών αυτών, το στρώμα SiGe χαλαρώνει ώστε να αποτελέσει εικονικό
υπόστρωμα (χωρίς μηχανική τάση), όπως αναφέρθηκε προηγουμένως. Παρατηρούμε ότι με
την τεχνική της παρεμβολής στρώματος μεταβλητής συγκέντρωσης Ge, η εξάπλωση των
εξαρμόσεων αυτών περιορίζεται τοπικά και δεν επεκτείνεται στο στρώμα σταθερής
περιεκτικότητας Ge και στο υπερκείμενο λεπτό υμένιο s-Si.
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S1

S2

(α)

(β)

(γ)

(γ)

Σχήμα 4. 2. Μικροσκοπία ΤΕΜ των δομών (α) S1 και (β) S2

4.3.2. Χαρτογράφηση μηχανικής τάσης με φασματοσκοπία Raman
Η μηχανική τάση των υποστρωμάτων s-Si/Si1-xGex μελετήθηκε με φασματοσκοπία Raman
στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών Υψηλής
Θερμοκρασίας Πατρών (ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ). Τα φάσματα Raman του πυριτίου Si στο στρώμα
s-Si μετρήθηκαν με laser στο οπτικό (visible VIS) και υπεριώδες (ultraviolet UV) φάσμα. Η
μελέτη Raman πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας α) σύστημα Raman της εταιρείας Jobin
Yvon Ιnc με μήκος κύματος διέγερσης 514 nm και β) σύστημα Raman HR 800 της ίδιας
εταιρείας με μήκος κύματος διέγερσης 325 nm. Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις RAMAN για
τον καθορισμό της μηχανικής τάσης στα υποστρώματα S1 και S2 καθώς και μελέτη της
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ομοιομορφίας της μηχανικής τάσης σε αυτά, σαρώνοντας με μετρήσεις Raman τα δείγματα
οριζόντια και κάθετα.
Στο σχήμα που ακολουθεί (Σχήμα 4. 3) βλέπουμε τη μετατόπιση RAMAN για κάθε
διαδοχική μέτρηση. Η διαφορά για κάθε μέτρηση είναι ελάχιστη και υποδηλώνει ότι την
ομοιομορφία της μηχανικής τάσης στα προς εξέταση δείγματα. Το παράθυρο χαρτογράφησης
ήταν 925 μm x 620 μm. Οι μετρήσεις RAMAN στα δείγματα αναφοράς S1 και S2, πριν την
οξείδωση, δίνουν μηχανική τάση 0.55 GPa και 1.25 GPa αντίστοιχα.
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Σχήμα 4. 3. Μελέτη ομοιομορφίας (χαρτογράφηση) μηχανικής τάσης

4.4. Ανάπτυξη οξειδίων: μελέτη ρυθμού οξείδωσης ως συνάρτηση της μηχανικής
τάσης
Μελετήθηκε η κοινή θερμική οξείδωση του πυριτίου υπό μ.τ. σε διάφορες θερμοκρασίες και
χρόνους. Παράλληλα, δείγματα κοινού Si υπέστησαν τις ίδιες θερμικές διεργασίες και
καταγράφονται ως δείγματα αναφοράς (S0). Επιλέχθηκε ένα μεγάλο εύρος συνθηκών ακόμη
και ακραίες (για υποστρώματα πυριτίου υπό μηχανική τάση) συνθήκες θερμικού κόστους, για
να διερευνηθεί η συμπεριφορά του υλικού και των φαινομένων που εμφανίζονται σε
συνάρτηση της μηχανικής τάσης και της περιεκτικότητας Ge. Ως μέθοδος καθαρισμού των
υποστρωμάτων πριν τη διαδικασία της οξείδωσης επιλέχθηκε ο τυπικός καθαρισμός RCA
σύμφωνα με τη μελέτη που παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 3.
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Οι συνθήκες οξείδωσης που έχουν επιλεχθεί απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας
4.1), καθώς και το πάχος των οξειδίων που αναπτύχθηκαν για υποστρώματα διαφορετικής
μηχανικής τάσης. Η εξάρτηση του πάχους από το χρόνο οξείδωσης απεικονίζεται γραφικά
στο Σχήμα 4.4. Το πάχος του οξειδίου μετρήθηκε με ηλεκτρικές μετρήσεις (από την
χωρητικότητα στην περιοχή συσσώρευσης) και επιβεβαιώθηκε με ελλειψομετρία.
Σημειώνεται ότι κατά την διεργασία οξείδωσης δεν πραγματοποιήθηκε ανόπτηση στη
θερμοκρασία οξείδωσης για να μην επιβαρυνθεί θερμικά το δείγμα.

Πίνακας 4. 1. Συνθήκες οξείδωσης και πάχη οξειδίων
Συνθήκες κοινής

Πάχος οξειδίου

οξείδωσης s-Si

(Ǻ)

θερμοκρασία

χρόνος

(oC)

(min)

800

850

900

S0

S1

S2

60

60

57

52

120

97.5

97.6

104

17

71

75

72

30

79.5

79

80.0

60

123

115

123

120

204

198

194

15

85

91

84

30

133

132

123*

200
thickness (A)

o

850 C

160

S0
S1
S2

o

900 C

120
80

o

800 C
40
dry oxidation of s-Si

0
0

20

40
60
80
oxidation time (min)

100

120

Σχήμα 4. 4. Ρυθμός ανάπτυξης οξειδίων σε υποστρώματα υπό μηχανική τάση ως προς τον χρόνο
οξείδωσης για θερμοκρασίες 800oC , 850oC και 900oC.

110

Κεφάλαιο 4

Παρατηρείται ότι δεν παρουσιάζεται εξάρτηση του ρυθμού οξείδωσης από την μηχανική
τάση του υποστρώματος, ήτοι στα υποστρώματα S0, S1 και S2 αναπτύσσεται οξείδιο ιδίου
πάχους - μέσα στα πλαίσια του πειραματικού σφάλματος. Υψηλά επίπεδα μηχανικής τάσης
πιθανώς να επηρέαζαν τη διεργασία οξείδωσης καθώς κατά τη διεργασία οξείδωσης
αναπτύσσονται υψηλές τάσεις κυρίως στην διεπιφάνεια Si/SiO2. Συγκεκριμένα, ένα
σημαντικό χαρακτηριστικό της διεργασίας οξείδωσης είναι ότι έχουμε αύξηση του ολικού
όγκου του υλικού μετά την οξείδωση. Η μονάδα όγκου για κάθε άτομο πυριτίου είναι σχεδόν
διπλάσια για το SiO2 ως προς τον κρύσταλλο πυριτίου. Καθώς η διεργασία οξείδωσης
λαμβάνει χώρα στην διεπιφάνεια Si / SiO2, εκεί αναπτύσσεται τάση λόγω της αύξησης του
όγκου. Η τάση αυτή είναι εκτατική για το πυρίτιο και συμπιεστική για το SiO2. Θα περίμενε
κανείς ότι η ήδη υπάρχουσα τάση στο πυρίτιο θα μετέβαλε το ρυθμό οξείδωσης, πιθανώς
ελαττώνοντας τον για εκτατική τάση πυριτίου και αυξάνοντας τον για συμπιεστική. Κάτι
τέτοιο φαίνεται να μην ισχύει στην πράξη καθώς είναι γνωστό ότι κατά τη διεργασία
οξείδωσης άτομα Si διαχέονται από τη διεπιφάνεια προς το εσωτερικό (ως ενδοπλεγματικές
ατέλειες) για να χαλαρώσουν την αναπτυσσόμενη τάση 1,2 .
Διάφορες μελέτες επί του θέματος έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν. Σημαντική είναι η
μελέτη των Welser κ.α. 3 κατά την οποία δε βρέθηκαν διαφορές στο ρυθμό οξείδωσης μεταξύ
κοινού πυριτίου και s-Si / Si0.7Ge0.3 για διαφορετικές θερμοκρασίες οξείδωσης (750, 800, και
850 °C) μέσα στα όρια βέβαια του πειραματικού σφάλματος (στην συγκεκριμένη μελέτη +/10%). Αντιθέτως, σε μελέτη των A. Mihalyi κ.α.

4

ευρέθη ότι η εφαρμογή εξωτερικής

συμπιεστικής μηχανικής τάσης (~ 10 MPa) σε υποστρώματα Si (100) οδηγεί σε ελάττωση
του πάχους του SiO2 σε σχέση πάντα με το κοινό Si, ενώ η εφαρμογή εκτατικής τάσης δεν
οδήγησε σε σημαντική διαφορά. Αντιθέτως, σε μελέτες των Yen και Hwu

5, 6

η εφαρμογή

εκτατικής τάσης αντίστοιχης έντασης σε Si (100), έφερε σημαντική διαφορά στο ρυθμό
ανάπτυξης του οξειδίου ο οποίος αυξανόταν με την αύξηση της εκτατικής τάσης, ενώ για
συμπιεστική τάση βρέθηκε ελάχιστη διαφορά. Στην εργασία που εκδόθηκε από τους Lin κ.α.7
ευρέθηκε ότι η μηχανική τάση, τόσο συμπιεστική όσο και εκτατική, συνέβαλε στη μείωση
του πάχους του αναπτυσσόμενου οξειδίου, στην περιοχή πάχους των υπέρλεπτων οξειδίων.
Μελετώντας οξείδωση κοινού Si (100) υποβαλλόμενο σε διαφορετικά επίπεδα τάσης (±5,
±10, and ±15 MPa) και οξειδωμένο για διαφορετικούς χρόνους οξείδωσης, κατέληξαν στο
συμπέρασμα ότι η μηχανική τάση επιδρά μόνο στα αρχικά στάδια της οξείδωσης, με
ελάχιστα αποτελέσματα στα επόμενα στάδια.
Σε πιο πρόσφατη μελέτη

8

(Nishisaka κ.α.), εξετάσθηκε η μορφολογία της επιφάνειας s-Si

(100) / Si0.7Ge0.3 με φασματοσκοπία ατομικών δυνάμεων (AFM). Παρατηρήθηκε τράχυνση
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της επιφάνειας s-Si μετά την οξείδωση που συσχετίστηκε με πιθανό διαφορετικό ρυθμό
οξείδωσης κατά μήκος της επιφάνειας. Οι συγγραφείς υπέθεσαν ότι η μη ομοιόμορφη
εκτατική τάση στην επιφάνεια συνέβαλε σε υψηλότερο ρυθμό οξείδωσης σε περιοχές με
υψηλότερη εκτατική τάση και παραμόρφωση. Σύμφωνα όμως με πρόσφατη μελέτη των Olsen
κ.α.9, οι μεταβολές στην κινητική της οξείδωσης του s-Si οφείλονται κατά κύριο λόγο σε
μεταβολές στην μορφολογία της επιφάνειας Si ( τράχυνση σαν γραμμοσκίαση – cross
hatching effect) παρά στην τάση. Στην μελέτη αυτή παρουσιάστηκε ελάττωση του ρυθμού
οξείδωσης s-Si ανεπτυγμένο σε υπόστρωμα Si0.7Ge0.3 σε σχέση με το κοινό πυρίτιο για δομές
με υψηλή τράχυνση (rms ~ 40 nm). Αντιθέτως, σε ίδιες δομές s-Si / Si0.7Ge0.3 με μικρότερη
τράχυνση (rms ~ 2 – 3 nm) δεν παρατηρήθηκε διαφορά στο ρυθμό οξείδωσης με το κοινό Si.
Η τράχυνση αυτή της επιφάνειας παίζει σημαντικό ρόλο όχι μόνο στο ρυθμό ανάπτυξης αλλά
και στις ηλεκτρικές ιδιότητες του οξειδίου, υποβαθμίζοντας τις. Αναγκαία θεωρείται πλέον η
χημικομηχανική λείανση του s-Si (CMP, chemical mechanical polishing) κατά τη διάρκεια
της εναπόθεσης με MBE της SiGe επιφάνειας 10.
Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι κατά την ξηρή θερμική οξείδωση, και για τις
περισσότερες των περιπτώσεων, τυχούσες διαφορές στο ρυθμό ανάπτυξης πιθανότατα δεν
σχετίζονται με τη μηχανική τάση αυτή καθαυτή αλλά με άλλα φαινόμενα. Παρόλο που έχει
παρατηρηθεί εξάρτηση του ρυθμού οξείδωσης από την μηχανική τάση του υποστρώματος,
όταν αυτή είναι εξωτερικά (μηχανικά) εφαρμοζόμενη

11

, στην παρούσα μελέτη δεν

παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ του ρυθμού οξείδωσης υποστρωμάτων Si και s-Si. Το
αποτέλεσμα αυτό

12

επιβεβαιώνεται επίσης από παρεμφερείς μελέτες

13, 14, 15

. Αν υπάρχει

κάποια εξάρτηση από την μηχανική τάση, αυτή θα πρέπει να είναι μικρή και συγκαλύπτεται
από άλλα φαινόμενα.

4.5 Ηλεκτρικός χαρακτηρισμός οξειδίων πυριτίου υπό μηχανική τάση (κοινή
θερμική οξείδωση)
4.5.1 Μεθοδολογία
Τα οξείδια που παρασκευάστηκαν σε υποστρώματα πυριτίου υπό μηχανική τάση
χαρακτηρίσθηκαν ηλεκτρικά με μετρήσεις σε διατάξεις πυκνωτή MOS. Για το σκοπό αυτό
χρησιμοποιήθηκε κατάλληλη διάταξη με ακίδες (prober) τοποθετημένη σε ειδικό κλωβό για
την εξάλειψη του ηλεκτρομαγνητικού θορύβου. Η ακίδα εφάπτεται (με τη βοήθεια οπτικού
μικροσκοπίου) με την μεταλλική πύλη του προς μέτρηση πυκνωτή και συνδέεται με τα
μετρητικά όργανα (Σχήμα 4. 5). Η πίσω επαφή του υποστρώματος συνδέεται στον άλλο
ακροδέκτη του οργάνου, μέσω της μεταλλικής βάσης της διάταξης και με χρήση αντλίας
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κενού για καλύτερη επαφή. Τα όργανα μέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν είναι τo picoαμπερόμετρο 4140Β και o LCR καταγραφέας 4284A της Hewlett Packard (τώρα Agilent) 16.
Για τον ηλεκτρικό χαρακτηρισμό των δειγμάτων πραγματοποιήθηκαν ηλεκτρικές μετρήσεις
για κάθε συνθήκη και υπόστρωμα σε πυκνωτές επιφανείας 200μm x 200μm και 100μm x
100μm. Αυτές περιελάμβαναν μετρήσεις χωρητικότητας – τάσης (C-V) και αγωγιμότητας –
τάσης (G-V) σε διάφορες συχνότητες από 1MHz έως 100Hz. Επίσης, για τον υπολογισμό των
διεπιφανειακών καταστάσεων παγίδευσης πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις παράλληλης
αγωγιμότητας ως προς τη συχνότητα Gp(f) για διαφορετικές τάσεις πόλωσης. Όπου ήταν
δυνατό έγινε εφαρμογή της ημιστατικής μεθόδου (για οξείδια πάχους > 5nm) για τον
υπολογισμό της πυκνότητας και της ενεργειακής κατανομής μέσα στο ενεργειακό χάσμα, των
σταθμών παγίδευσης. Ακόμη, σε όλες τις συνθήκες μελετήθηκε η κατάρρευση του
διηλεκτρικού με μετρήσεις I-V, οδηγώντας σε κατάρρευση αρκετούς πυκνωτές για κάθε
συνθήκη.
Μέσω των ηλεκτρικών μετρήσεων υπολογίσθηκαν βασικές ιδιότητες του υλικού.
Παράλληλα, έγινε εξομοίωση των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών με εξειδικευμένο λογισμικό
της εταιρείας Synopsis. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιγράφεται στο κεφάλαιο 2 της
εργασίας αυτής. Ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης καλείται να ανατρέξει στη βιβλιογραφία 1,2
για περισσότερες λεπτομέρειες.

Σχήμα 4. 5. Ειδική μετρητική διάταξη με ακίδες, μικροσκόπιο και βάση στήριξης
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4.5.2 Μελέτη χαρακτηριστικών χωρητικότητας – τάσης
Στο Σχήμα 4. 6 παρατηρούμε χαρακτηριστικές C-V για διάφορες συνθήκες οξείδωσης για τα
υποστρώματα S1 και S2. Από τις καμπύλες του σχήματος 4.6 αναδεικνύονται δύο
χαρακτηριστικά φαινόμενα : (α) Το φαινόμενο της δημιουργίας πλατό στην περιοχή
απογύμνωσης φορέων και (β) μία έντονη εξάρτηση της χαρακτηριστικής καμπύλης από τη
συχνότητα του a/c σήματος στην ίδια περιοχή. Και τα δύο φαινόμενα γίνονται πιο έντονα
στην περίπτωση όπου το πάχος του εναπομείναντος υμενίου s-Si μειώνεται. Συγκεκριμένα, τα
δύο αυτά φαινόμενα δεν είναι καθόλου έντονα στην περίπτωση των δειγμάτων της δομής S1
στα οποία, για όλες τις συνθήκες οξείδωσης, το πάχος του εναπομείναντος υμενίου s-Si είναι
μεγαλύτερο από 10 nm. Αντιθέτως, παρουσιάζονται έντονα στα δείγματα της δομής S2 όπου
το πάχος του εναπομείναντος υμενίου s-Si υπολογίζεται ότι είναι μικρότερο από 10 nm.
Η παρατηρούμενη κύρτωση (πλατό) των C-V χαρακτηριστικών των δομών σχετίζεται με την
ασυνέχεια των ενεργειακών ζωνών που δημιουργείται στην ετεροεπαφή s-Si/SiGe . Η
ασυνέχεια αυτή (η οποία είναι σημαντικότερη στην ζώνη σθένους) δρα ως ένα (κβαντικό)
πηγάδι δυναμικού για τις οπές και τις περιορίζει τοπικά στο κανάλι του s-Si, προκαλώντας το
φαινόμενο του περιορισμού των οπών (hole confinement)

17, 18, 19, 20, 21

. Το φαινόμενο αυτό

αντικατοπτρίζεται στην C-V καμπύλη: προχωρώντας από τις θετικές τάσεις

προς τις

αρνητικές (από την περιοχή αναστροφής όπου οι οπές-φορείς πλειονότητας έχουν
απομακρυνθεί από την επιφάνεια προς την περιοχή απογύμνωσης) και καθώς η αρνητική
τάση αυξάνεται, οπές καταλαμβάνουν αρχικά την περιοχή Si1-xGex. Η ασυνέχεια της
ετεροεπαφής δρα ως κατώφλι δυναμικού περιορίζοντας τοπικά τις οπές. Προς στιγμήν, μικρή
αύξηση της (απόλυτης τιμής της) τάσης δεν οδηγεί σε υπέρβαση του κατωφλίου δυναμικού.
Το πλάτος της περιοχής απογύμνωσης ελαττώνεται ελάχιστα καθώς οπές συσσωρεύονται
στην ασυνέχεια δυναμικού. Άρα η χωρητικότητα της περιοχής αυτής δεν αλλάζει σημαντικά.
Αυτό μεταφράζεται ως πλατό ή σκαλοπάτι (ή απλά αλλαγή της κλίσης) στην χαρακτηριστική
καμπύλη C-V. Καθώς η τάση αυξάνεται περαιτέρω κατ’ απόλυτη τιμή και η ζώνη σθένους
EV στην περιοχή του s-Si τέμνει τη ζώνη Fermi, τότε αρχίζει η συσσώρευση των οπών στο sSi. Το πλατό αυτό είναι φυσικά πιο εμφανές στα δείγματα υψηλότερης μηχανικής λόγω της
μεγαλύτερης περιεκτικότητας Γερμανίου. Το Γερμάνιο έχει μικρότερο ενεργειακό διάκενο
από το πυρίτιο (0.66eV έναντι 1.12 eV) και όσο μεγαλύτερη είναι η περιεκτικότητα του στο
στρώμα Si1-xGex τόσο μεγαλύτερη είναι η ασυνέχεια στο ενεργειακό διάκενο s-Si / Si1-xGex.
Η ασυνέχεια αυτή ‘μοιράζεται’ άνισα μεταξύ ζώνης αγωγιμότητας και σθένους, ευρισκόμενη
σχεδόν όλη στη ζώνη σθένους.
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Σχήμα 4. 6. C-V χαρακτηριστικές για διάφορες συχνότητες (από 1 MHz έως 320 Hz) για τα
υποστρώματα S1 και S2 οξειδωμένα στις συνθήκες: (α) 800oC 60 min (β) 850 oC 30 min (γ)
800 oC 120 min (δ) 900 oC 30min
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Σημαντικό ρόλο για την μορφή της C-V χαρακτηριστικής παίζει και η εγγύτητα της
ετεροεπαφής με το στρώμα του s-Si. Στην περίπτωση της κοινής οξείδωσης που εξετάζουμε
εδώ, ένα σημαντικό μέρος του s-Si στρώματος καταναλώνεται για την δημιουργία του
(παχύτερου συγκριτικά με τις άλλες μεθόδους) οξειδίου. Στο Σχήμα 4. 7(α) γίνεται σύγκριση
των C-V χαρακτηριστικών καμπύλων για τη μεγαλύτερη συχνότητα του 1 MHz για τα
υποστρώματα S2 όπου απεικονίζεται η εξέλιξη του πλατό ως προς τις συνθήκες οξείδωσης.
Στο Σχήμα 4. 7(β) επίσης απεικονίζονται αποτελέσματα προσομοίωσης δομών Al/SiO2/sSi/SiGe/Al

με

χαρακτηριστικά

αντίστοιχα

των

συγκεκριμένων

δείγματων.

Στις

προσομοιώσεις αυτές έχει εισαχθεί ως παράμετρος το σταθερό φορτίο οξειδίου (Qfixed). Η
ολίσθηση των χαρακτηριστικών καμπυλών προς τις θετικές τάσεις όσο μειώνεται το πάχος
του εναπομείναντος στρώματος s-Si σχετίζεται με την αύξηση (κατά απόλυτη τιμή) του
σταθερού παγιδευμένου φορτίου Qfixed (< 0). Οι τιμές του σταθερού φορτίου Qfixed
απεικονίζονται στο Σχήμα 4. 7(γ) ως προς το πάχος του εναπομείναντος υμενίου s-Si.
Παρατηρούμε ότι η πυκνότητα του σταθερού φορτίου αυξάνεται καθώς μειώνεται το πάχος
του υμενίου s-Si. Το γεγονός αυτό μπορεί να αποδοθεί στην διάχυση του Ge από την περιοχή
του υποκείμενου στρώματος SiGe προς τη διεπιφάνεια s-Si / SiO2 και την ανακατανομή του
(segregation) σε αυτήν. Ο υπολογισμός του πάχους του εναπομείναντος στρώματος s-Si στο
σχήμα αυτό πραγματοποιήθηκε με βάση την έκφραση:

ts − Si ( final ) = ts − Si (initial ) − 0.44 xoxide
όπου ts-Si (initial) είναι το αρχικό πάχος του υμενίου s-Si (27.5nm και 13nm για τις δομές S1
και S2 αντίστοιχα) και xoxide το πάχος του αναπτυχθέντος οξειδίου. Στην σχέση αυτή δεν
υπεισέρχεται η επίδραση του χημικού καθαρισμού RCA. Η επίδραση αυτή αναμένεται να
είναι της τάξεως μερικών νανομέτρων 22.
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Σχήμα 4. 7. Καμπύλες χωρητικότητας-τάσης στη συχνότητα 1 Mhz για διάφορες συνθήκες
οξείδωσης (δείγμα S2) όπως αυτές προκύπτουν από (α) μετρήσεις και (β) προσομοιώσεις. (γ)
Εξάρτηση της πυκνότητας σταθερού φορτίου, όπως αυτή εκτιμάται από τις προσομοιώσεις από
το αναμενόμενο πάχος του υμενίου s-Si (δεν υπολογί.

Το φαινόμενο της συχνοτικής διασποράς των χαρακτηριστικών καμπυλών παρατηρείται μόνο
στα υποστρώματα υψηλής μηχανικής τάσης S2, σε αντίθεση με τα δείγματα της δομής S1
που δεν παρουσιάζουν διασπορά συχνοτήτων σε καμία συνθήκη. Επίσης, το δείγμα S2
παρουσιάζει μικρή συχνοτική διασπορά στην περιοχή αναστροφής για την οξείδωση στην
συνθήκη των 800oC - 60min. Το φαινόμενο αυτό σχετίζεται άμεσα με τις παγίδες
διεπιφάνειας. Ως εκ τούτου εξετάζεται περαιτέρω με την ημιστατική (low frequency) C-V
μέθοδο για την μελέτη των παγίδων διεπιφανειακών καταστάσεων.
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Η φαινόμενη πυκνότητα των διεπιφανειακών παγίδων που υπολογίστηκε για τα δείγματα S2
που αναφέρθηκαν απεικονίζεται στο Σχήμα 4. 8(α). Στο Σχήμα 4. 8(β) απεικονίζεται η
πυκνότητα διεπιφανειακών παγίδων στο μέσο του ενεργειακού διάκενου ως προς το πάχος

Apparent Dit (eV-1 cm-2)

του εναπομείναντος στρώματος s-Si.

800C 60min
800C 120min
850C 30min
900C 30min

13

13

10
Apparent Dit (eV-1 cm-2)

10

12

10

12

10

11

10

11

10

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

10

10

0.8

E-Ev (eV)

(α)

8
10
Residual strained-Si thickness (nm)

(β)

Σχήμα 4. 8 (α) Φαινόμενη πυκνότητα διεπιφανειακών παγίδων ως προς την ενεργειακή
απόσταση από τη ζώνη σθένους (β) Φαινόμενη πυκνότητα διεπιφανειακών παγίδων στο μέσο
του ενεργειακού διάκενου, ως προς το εναπομείναν μετά την οξείδωση πάχος του s-Si

Παρατηρείται μια σχεδόν σταθερή πυκνότητα παγίδων κοντά στο μέσο του ενεργειακού
διάκενου για όλα τα δείγματα. Επίσης, φαίνεται μια αύξηση της πυκνότητας διεπιφανειακών
παγίδων με την μείωση του s-Si επιστρώματος, η οποία φτάνει σε κορεσμό όταν πλησιάζουμε
στην κατανάλωση μεγάλου μέρος του στρώματος s-Si (Σχήμα 4. 8β). Βλέπουμε την άμεση
εξάρτηση του φαινομένου της συχνοτικής διασποράς με την πυκνότητα διεπιφανειακών
καταστάσεων και το πάχος του στρώματος s-Si. Καθώς οι συνθήκες οξείδωσης οδηγούν σε
παχύτερο οξείδιο (και λεπτότερο στρώμα s-Si), το φαινόμενο της συχνοτικής διασποράς
εμφανίζεται πιο έντονο γεγονός που εξηγείται με την ταυτόχρονη αύξηση των
διεπιφανειακών καταστάσεων παγίδευσης.
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4.6. Μελέτη της επίδρασης της θερμικής ανόπτησης
Για την μελέτη της επίδρασης του ολικού θερμικού κόστους στα ηλεκτρικά και δομικά
χαρακτηριστικά της δομής πραγματοποιήθηκε το εξής πείραμα: παρασκευάστηκαν οξείδια με
θερμική οξείδωση σε περιβάλλον Ο2 σε υποστρώματα S1 και S2, μεταβάλλοντας τον χρόνο
ανόπτησης μετά την οξείδωση (Post oxidation annealing, P.O.A.). Συγκεκριμένα
παρασκευάστηκαν οξείδια σε υποστρώματα S2 στους 850ΟC με χρόνο οξείδωσης 30min με
τρεις διαφορετικές συνθήκες ανόπτησης : 0 min, 30min και 90 min. Παρόμοιες συνθήκες
χρησιμοποιήθηκαν για τα υποστρώματα τύπου S1, όπου η οξείδωση έγινε σε υψηλότερη
θερμοκρασία (900οC). Αναλυτικά, οι συνθήκες παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα
(Πίνακας 4. 2). Σε όλα τα δείγματα, μετά την κατασκευή πυκνωτών, πραγματοποιήθηκε
ανόπτηση σε αέριο FGA στους 380οC για 20 min, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των
σταθμών παγίδευσης.
Η μελέτη των οξειδίων που παρασκευάστηκαν πραγματοποιήθηκε με C-V μετρήσεις σε
διάφορες συχνότητες a/c σήματος και με τη μέθοδο high-low.

Πίνακας 4. 2 Πίνακας δειγμάτων για τη μελέτη της επίδρασης του θερμικού

κόστους στα υποστρώματα s-Si
Όνομα

Υπόστρωμα Θερμοκρασία

Χρόνος

Χρόνος

οξείδωσης

οξειδωσης

ανόπτησης

S1A

S1

900

30

0

S1B

S1

900

30

120

S1C

S1

900

30

240

S2A

S2

850

30

0

S2B

S2

850

30

30

S2C

S2

850

30

90

Στο σχήμα 4.9 (α) συγκρίνονται οι χαρακτηριστικές καμπύλες για τη συχνότητα 1ΜΗz των
υποστρωμάτων S2 (δείγματα A, B και C). Επίσης, στο Σχήμα 4.9 (β) παρουσιάζονται
χαρακτηριστικές C-V για διάφορες συχνότητες (από 1 MHz έως 320 Hz) για τα δείγματα
S2Α και S2C, δηλαδή αυτά με τον ελάχιστο (μηδενικό) και μέγιστο (90 min) χρόνο
ανόπτησης. Είναι φανερό ότι το επιπλέον θερμικό κόστος εξασθενεί το φαινόμενο της
κύρτωσης της χαρακτηριστικής και συγχρόνως της συχνοτικής διασποράς. Το τελευταίο
αποτελεί ένδειξη χαμηλότερης πυκνότητας ενεργειακών σταθμών παγίδευσης, κάτι που
επιβεβαιώνεται με μετρήσεις παράλληλης αγωγιμότητας καθώς και τη quasistatic μέθοδο
(Σχήμα 4.9γ).
119

Κεφάλαιο 4

o

sample S2 (higher strain) oxidized at 850 C for 30min

Capacitance (pF)

200

150

(α)

post oxidation
annealing time
0 min
30 min
90 min

100
increasing
thermal
budget

50
S2 sample
s-Si / Si78Ge22

0

-2

-1
0
Gate Voltage (V)

1

200
o

Capacitance (pF)

S2 / 850 C 30 min O2
no Post-Oxidation
Annealing
90 min of P.O.A.

150

(β)
100
1Mhz
320Hz

50
S2 substrates
s-Si / Si0.88Ge0.22

0

-3

-2
-1
0
Gate Voltage (V)

S2A ( 0 min P.O.A.)
S2C (90min P.O.A.)
o
850 C O2 30min

13

1x10

-2

-1

Dit (cm ev )

1

(γ)

12

1x10

11

1x10

10

1x10

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

φs(eV)

Σχήμα 4. 9. (α) C-V χαρακτηριστικές στο 1 MHz για τα δείγματα με διαφορετικό χρόνο
ανόπτησης S2A, S2B, S2C. Παρατηρείται η διαφορά στην κύρτωση της καμπύλης
(β) Ομάδα C-V χαρακτηριστικών για συχνότητες 320Hz - 1MHz για τα δείγματα S2A, S2C.
Το φαινόμενο της συχνοτικής διασποράς εξαλείφεται αυξάνοντας το χρόνο ανόπτησης.
(γ) Πυκνότητα διεπιφανειακών καταστάσεων ως προς το δυναμικό επιφανείας για τα ίδια
δείγματα
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Το αποτέλεσμα αυτό είναι πολύ σημαντικό καθότι αποτελεί ένδειξη ότι παρατεταμένη
θέρμανση του δείγματος σε υψηλή θερμοκρασία αλλοιώνει τη δομή και τις ηλεκτρικές της
ιδιότητες. Γνωρίζουμε ότι σε υψηλές θερμοκρασίες έχουμε κυρίως διάχυση του Ge προς το sSi και πιθανή ελάττωση της μηχανικής τάσης 23. Η διάχυση του Ge από την ετεροεπαφή προς
το Si μπορεί να εξηγήσει την εξάλειψη του φαινομένου της κύρτωσης / πλατό. Μια λιγότερο
απότομη ετεροεπαφή, στην οποία το Ge θα έχει διεισδύσει μέσα στο s-Si μπορεί να
αιτιολογήσει την εξασθένηση του φαινομένου

4.7. Μελέτη εξάρτησης της μηχανικής τάσης από τις θερμικές διεργασίες με
μετρήσεις φασματοσκοπίας RAMAN
Στη συνέχεια, μελετήθηκε με φασματοσκοπία Raman η εξάρτηση της μηχανικής τάσης από
τις θερμικές διεργασίες των υποστρωμάτων s-Si/Si1-xGex. Συγκεκριμένα, μελετήθηκε η
μηχανική τάση των δειγμάτων S1 και S2 μετά από οξειδώσεις σε θερμοκρασίες 800oC –
900oC και διαφόρους χρόνους (μέχρι 120 min).
Τα φάσματα Raman του πυριτίου στο στρώμα s-Si μετρήθηκαν με laser στο οπτικό (visible
VIS) και υπεριώδες (ultraviolet UV) φάσμα με μήκη κύματος διέγερσης 514 nm και 325 nm
αντίστοιχα. Αυτό το μήκος κύματος χρησιμοποιήθηκε λόγω της μικρής του διείσδυσης στο
Si1-xGex στρώμα. Λόγω του μικρού βάθους διείσδυσης (~ 10 nm) της ακτινοβολίας με λ =
325 nm, σε αυτήν την περίπτωση εμφανίζεται μόνο η κορυφή του s-Si.
Χαρακτηριστικά φάσματα των δειγμάτων που οξειδώθηκαν στους 850οC με κοινή θερμική
οξείδωση δίνονται στο Σχήμα 4. 10. Επίσης δίνεται η προέλευση κάθε καμπύλης Raman.

121

Κεφάλαιο 4

s-Si (325nm)

Raman Intensity (arb. units)

S1

Si -Si on SiGe
(514nm)

s-Si (UV)

Si ref

S2
s-Si (325nm)
Si -Si on SiGe
(514nm)

490

500

510

520

530

-1

Raman Shift (cm )

540

550

Σχήμα 4. 10. Φάσματα Raman για το υπόστρωμα s-Si/Si1−xGex στο
οπτικό (VIS) και υπεριώδες (UV) φάσμα.

Η παρατηρούμενη μετατόπιση της συχνότητας της κορυφής του s-Si ως προς την κορυφή του
κοινού Si-Si που μετρήθηκε με την UV διέγερση καταγράφεται στον παρακάτω πίνακα
(Πίνακας 4.3) και για τα δύο δείγματα σε διαφορετικούς χρόνους οξείδωσης. Η επιφανειακή
εκτατική τάση (στο x-y επίπεδο) με συνιστώσες σ xx και σ yy δίνεται από την παρακάτω σχέση
(εξ. 4.1) 24, ενώ χαρακτηριστικές τιμές μηχανικής τάσης για διαφόρους χρόνους οξείδωσης
δίνονται στον Πίνακα 4.3.
⎛ σ xx + σ yy ⎞
⎟⎟ = −4 × 10 −9 σ (Pa )
Δω cm −1 = −4 × 10 −9 ⎜⎜
2
⎝
⎠

(

)
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Πίνακας 4. 3. Μετατόπιση Raman και οι αντίστοιχες τάσεις για διαφόρους χρόνους οξείδωσης.
S1

S2

χρόνος οξείδωσης

Δω

σ

Δω

σ

στους 850oC (min)

(cm-1)

(GPa)

(cm-1)

(GPa)

Ref*

-2.2

0.55

-5.0

1.25

30

-2.8

0.70

-12.7

3.2

60

-2.9

0.75

-

-

120

-1.3

0.35

-11.2

2.8

Η μέτρηση RAMAN για υποστρώματα s-Si είναι σε γενικές γραμμές δύσκολη λόγω του πολύ
μικρού πάχους του στρώματος s-Si. Από τις μετρήσεις RAMAN τα δείγματα αναφοράς S1
και S2, πριν την οξείδωση, παρατηρούμε ότι δίνουν αντίστοιχα μηχανική τάση 0.55 GPa και
1.25 GPa. Οι τιμές αυτές έρχονται σε συμφωνία με τη βιβλιογραφία

25

. Συγχρόνως

παρατηρείται σημαντική αύξηση της τάσης μετά την οξείδωση, γεγονός που φαίνεται να
έρχεται σε αντίφαση με τη βιβλιογραφίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την μελέτη των J.
Welser

3

κ.α., αναμένεται διατήρηση της μηχανικής τάσης για οξείδωση στη θερμοκρασία

ο

των 850 C. Όμως, τα υποστρώματα που μελέτησε η ερευνητική αυτή ομάδα ήταν σημαντικά
παχύτερα, σε αντίθεση με την περίπτωση που εξετάζουμε εδώ. Καθώς δε είναι γνωστό ότι η
οξείδωση του πυριτίου είναι διαδικασία που δημιουργεί ισχυρές μηχανικές τάσεις

26,27

εκτατικές στο πυρίτιο και συμπιεστικές στο SiO2, το αποτέλεσμα αυτό είναι παρουσιάζει
ενδιαφέρον. Όμως, λόγω της δυσκολίας μετρήσεων RAMAN σε τόσο λεπτά υμένια και λόγω
της εγχάραξης ενός μεγάλου μέρους του υμενίου, οι παραπάνω μετρήσεις, ειδικά για τις
δομές S2, ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται στις πραγματικές τάσεις που αναπτύσσονται στο
πυρίτιο υπό μηχανική τάση.

4.8. Διερεύνηση της επίδρασης των δομικών χαρακτηριστικών των πυκνωτών
s-Si MOS στην ηλεκτρική τους συμπεριφορά
Στα φαινόμενα που παρατηρήθηκαν (πλατό, συχνοτική εξάρτηση, επίδραση θερμικής
ανόπτησης) ουσιαστικό ρόλο παίζει το πάχος του εναπομείναντος στρώματος s-Si, οι δύο
διεπιφάνειες που υπάρχουν στην ετεροδομή (s-Si/SiO2 και s-Si/SiGe) καθώς και οι
καταστάσεις παγίδευσης που βρίσκονται σε αυτές. Για την περαιτέρω διερεύνηση των
φαινομένων αυτών μελετάται μέσω προσομοίωσης σε δομές Al-gate/SiO2/sSi/SiGe/Albackgate, η επίδραση των διαφόρων χαρακτηριστικών των δομών s-Si στις ηλεκτρική
συμπεριφορά των δομών και συγκεκριμένα στις χαρακτηριστικές καμπύλες χωρητικότητας –
τάσης.
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4.8.1. Επίδραση της περιεκτικότητας σε Γερμάνιο
Σε πρώτο στάδιο, μελετήθηκε μέσω της εξομοίωσης η επίδραση της γραμμομοριακής
περιεκτικότητας Γερμανίου στην C-V χαρακτηριστική του συστήματος για σταθερό πάχος
οξειδίου (10nm) και διαφορετικά πάχη επιστρώματος πυριτίου s-Si (2, 5, 10 και 20 nm). Τα
αποτελέσματα συγκεντρώνονται στο Σχήμα 4.11. Παρατηρείται η επίδραση του πάχους του
επιστρώματος s-Si στην χαρακτηριστική κύρτωση στις C-V καμπύλες η οποία εμφανίζεται σε
μικρότερες τάσεις όσο μειώνεται το πάχος s-Si. Επίσης βλέπουμε πως μεταβάλλεται η C-V
καμπύλη σε σχέση με τα διαφορετικά υποστρώματα που εμφανίζουν και διαφορετική
ασυνέχεια του ενεργειακού διάκενου στην ετεροεπαφή.
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Σχήμα 4. 11. Επίδραση της περιεκτικότητας Ge (%) στην C-V δομής s-Si (Al-gate SiO2/ s-Si /
SiGe) για πάχος οξειδίου 10nm και περιεκτικότητα Ge 10%, 22% και 30% για διαφορετικά
πάχη στρώματος Si : (α) 2 nm (β) 5 nm (γ) 10 nm και (δ) 20 nm.
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Αντίστοιχη εξάρτηση εμφανίζεται και ως προς το πάχος του οξειδίου, όπως βλέπουμε στο
Σχήμα 4.12 που ακολουθεί.

160

120

s-Si / Si0.90Ge0.10

360

s-Si / Si0.78Ge0.22

320

s-Si / Si0.70Ge0.30

280

Capacitance (pF)

Capacitance (pF)

(a)

80

40

TCAD
simulation

ts-Si = 10 nm
t ox = 10nm

0

-3

-2

-1

0

(b)

s-Si / Si0.78Ge0.22
s-Si / Si0.70Ge0.30

240
200
160
120
80
40
0
-2.5

1

s-Si / Si0.90Ge0.10

t s-Si = 10 nm

TCAD
simulation

t ox = 4nm

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

Gate Voltage (V)

Gate Voltage (V)

(β)

(α)

Σχήμα 4. 12. Επίδραση της συγκέντρωσης Ge για s-Si πάχους 10nm και οξείδιο πάχους
(α) 10nm και (β) 4nm

4.8.2. Επίδραση πάχους στρώματος s - Si
Στη συνέχεια μελετάται η επίδραση του πάχους του στρώματος s-Si στις C-V
χαρακτηριστικές του συστήματος. Στο Σχήμα 4.13 παρουσιάζονται αποτελέσματα
εξομοίωσης C-V χαρακτηριστικών για συγκεκριμένο πάχος οξειδίου (10nm) με παράμετρο
το πάχος του στρώματος s-Si για την ίδια περιεκτικότητα Ge (22% και 30%).

140

140

s-Si thickness
5 nm
10 nm
20 nm
TCAD simulation

100
80
60
40

s-Si / Si78Ge22

20

toxide = 10nm

0
-3

s-Si thickness
2 nm
5 nm
10 nm
20 nm

120

Capacitance (pF)

Capacitance (pF)

120

100
80
60
40
20

s-Si / Si70Ge30
toxide = 10nm

0

-2
-1
Gate Voltage (V)

0

-3

1

-2

-1

0

1

Gate Voltage (V)

Σχήμα 4. 13. C-V χαρακτηριστικές για διαφορετικά πάχη στρώματος Si για (α) Ge 22% και
(β) Ge 30%. Το πάχος του οξειδίου είναι 10nm.
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Είναι φανερή η εξάρτηση της C-V χαρακτηριστικής από τα δομικά της χαρακτηριστικά,
δηλαδή το πάχος του υμενίου s-Si και την περιεκτικότητα σε Ge του στρώματος SiGe τόσο
στην μορφή του σχηματιζόμενου πλατό αλλά και στην ολίσθηση που εμφανίζουν
χαρακτηριστικές καμπύλες ιδίων γεωμετρικών χαρακτηριστικών αλλά διαφορετικής
γραμμομοριακής περιεκτικότητας Ge (άρα και διαφορετική τάση κατωφλίου και επιπέδων
ζωνών).

4.8.3. Επίδραση προφίλ ετεροεπαφής s-Si / SiGe
Όπως αναφέρθηκε (παρ. 4.7.), μετρήσεις σε δείγματα s-Si που επέστησαν θερμική ανόπτηση
έδειξαν ότι το επιπλέον θερμικό κόστος εξασθενεί το φαινόμενο της κύρτωσης της
χαρακτηριστικής και συγχρόνως της συχνοτικής διασποράς. Το πρώτο γεγονός αποδόθηκε
στην αλλαγή του προφίλ της ετεροεπαφής, η οποία δεν είναι πλέον απότομη, λόγω της
αναμενόμενης διάχυσης του Ge προς το στρώμα s-Si. Η εξομοίωση έρχεται σε συμφωνία με
το φαινόμενο αυτό το οποίο εξομοιώνεται με την εισαγωγή ενός λεπτού στρώματος Si89Gi11
(πάχους 2-4 nm) ανάμεσα στο στρώμα s-Si και στο Si78Ge22. Στο Σχήμα 4.14 βλέπουμε πώς
εξασθενεί στην περίπτωση αυτή το φαινόμενο ελαττώνοντας αισθητά το σχηματιζόμενο
πλατό.

220
sample S2 (higher strain) TCAD simulation

200

no Ge step
2nm Ge step of 11%
4nm Ge step of 11%

Capacitance (pF)

180
160
140
120
100
80
60
40
20

S2 sample
s-Si / Si78Ge22
-3

-2

-1
0
Gate Voltage (V)

1

Σχήμα 4. 14. Εξομοίωση επίδρασης διάχυσης Ge με την εισαγωγή ενός ενδιαμέσου υμενίου
SiGe. H τελική δομή είναι : Al gate / SiO2 / s-Si / Si89Ge11/ Si78Ge22
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4.8.4. Επίδραση θέσης των διεπιφανειακών σταθμών παγίδευσης
Με τη βοήθεια της εξομοίωσης μπορούμε να μελετήσουμε ποιοτικά την επίδραση της θέσης
των διεπιφανειακών σταθμών παγίδευσης. Εξομοιώνοντας το αποτέλεσμα των παγίδων στην
άνω διεπιφάνεια s-Si/SiO2 στην C-V χαρακτηριστική και επαναλαμβάνοντας τους ίδιους
υπολογισμούς τοποθετώντας την ίδια πυκνότητα παγίδων στην κάτω διεπιφάνεια, sSi/SiGe,
παρατηρούμε ότι αυτές προκαλούν το ίδιο αποτέλεσμα και πανομοιότυπες καμπύλες C-V,
όπως αυτό φαίνεται στο Σχήμα 4.15. Συμπεραίνουμε ότι λόγω της εγγύτητας των δύο
ετεροεπαφών, τυχούσες διεπιφανειακές καταστάσεις παγίδευσης συνεισφέρουν εξίσου στην
απόκριση της δομής στις ηλεκτρικές μετρήσεις.

300

traps at s-Si / SiO2

Capacitance (pF)

traps at s-Si / SiGe
no traps

200
higher
interface trap
density

100

0

s-Si / Si0.78 Ge 0.22
ts-si=10nm , t oxide = 5nm

-3

-2
-1
0
Gate Voltage (V)

1

Σχήμα 4. 15. μελέτη της επίδρασης της θέσης των σταθμών παγίδευσης. Δεν παρατηρείται
διαφορά στην απόκριση είτε οι παγίδες τοποθετηθούν στην άνω διεπιφάνεια (SiO2/s-Si) είτε
στην κάτω (s-Si / SiGe)
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5.1 Εισαγωγή
Στο κεφάλαιο αυτό μελετάται η ανάπτυξη οξειδίων σε υποστρώματα πυριτίου υπό μηχανική
τάση με τη μέθοδο της οξυνιτριδίωσης σε περιβάλλον Ν2Ο (100%). Η μέθοδος αυτή, όπως
αναφέρθηκε στο κεφ.2, παρουσιάζει το πλεονέκτημα της εισαγωγής του αζώτου στη διεπιφάνεια
πυριτίου – οξειδίου πιο άμεσα συγκριτικά με άλλες μεθόδους, μειώνοντας συγχρόνως το ρυθμό
ανάπτυξης του οξειδίου. Η εφαρμογή μεθόδων οξυνιτριδίωσης σε υποστρώματα s-Si έχει
παρουσιασθεί στη βιβλιογραφία αλλά όχι με συστηματικό τρόπο. Λίγες μελέτες έχουν
δημοσιευθεί για την οξυνιτριδίωση με Ν2Ο 1,2,3 ενώ αφορούν συνήθως οξυνιτριδίωση με πλάσμα
ή ταχεία οξείδωση (RTO).
Στη μελέτη αυτή, επιλέχθηκαν διάφορες συνθήκες οξείδωσης που καλύπτουν ένα σχετικά μεγάλο
εύρος θερμοκρασιών και χρόνων (από 800oC έως 9000C για 15 min μέχρι 120 min) με σκοπό την
συστηματική μελέτη της ανάπτυξης διηλεκτρικών σε υποστρώματα s-Si και των ιδιοτήτων και
χαρακτηριστικών τους σε περιβάλλον Ν2Ο. Επίσης, μέσω αυτής της διαδικασίας στόχος είναι η
εύρεση καταλλήλων συνθηκών για την ανάπτυξη οξειδίων με τις βέλτιστες δυνατές ιδιότητες

5.2 Μεθοδολογία
Σε αυτήν την παράγραφο περιγράφεται συνοπτικά η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την
μελέτη της οξυνιτριδίωσης. Τα περισσότερα βήματα έχουν περιγραφεί με λεπτομέρεια κατά την
παρουσίαση της μελέτης της ξηρής θερμικής οξείδωσης των υποστρωμάτων s-Si στο κεφάλαιο 4.
Πριν την οξείδωση, όλα 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 συνήθη 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 οξειδίου. Το

132

συγκεκριμένο βήμα δεν πραγματοποιήθηκε στην περίπτωση της ξηρής θερμικής οξείδωσης για
να μην επιβαρυνθεί θερμικά το υπόστρωμα s-Si. Η διεργασία οξείδωσης είναι όμοια με αυτήν
που περιγράφηκε για την κοινή θερμική οξείδωση του s-Si (Κεφ. 3, Πίνακας 3.1) 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 κατασκευή πυκνωτών. Μετά την
κατασκευή του δείγματος πραγματοποιήθηκε ανόπτηση σε περιβάλλον FGA σους 380οC για 20
min για την ελαχιστοποίηση των διεπιφανειακών φορτίων. Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 5. 1)
αναγράφονται οι επιλεγμένες συνθήκες οξείδωσης και η αντίστοιχη ονοματολογία των
δειγμάτων. Επίσης αναγράφονται τα κύρια βήματα της διεργασίας.
Πίνακας 5. 1. Συνθήκες οξυνιτριδίωσης Ν2Ο και ονομασία δειγμάτων
Διεργασία N2O οξυνιτριδίωσης
Α) Χημικός καθαρισμός. Συνθήκες:

Συνθήκες N2O οξυνιτριδίωσης
δείγμα

T
(οC)

time (min)

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

(a) HF oxide etch (HF:H2O = 50:1)

A

800

30

30

(b) Piranha Clean (H2SO4:H2O2 = 1:1)

B

800

60

30

C

800

120

30

Γ) κατασκευή πυκνωτών και ανόπτηση

E

850

30

30

μετά την επιμετάλλωση.

F

850

60

30

Συνθήκες: αέριο FGA 380oC 20 min

G

900

120

30

B) οξυνιτριδίωση
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5.3 Ανάπτυξη οξειδίων σε περιβάλλον Ν2Ο: μελέτη ρυθμού οξείδωσης ως προς την
μηχανική τάση
Το πάχος του οξειδίου μετρήθηκε με οπτική ελλειψομετρία και ηλεκτρικές μετρήσεις
εφαρμόζοντας τη μέθοδο Maserjian 4 (βλ. Κεφ. 2). 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).
Η μέθοδος της ελλειψομετρίας δεν φαίνεται να επηρεάζεται από το διαφορετικό υπόστρωμα (sSi/SiGe αντί για Si) κάτω από το μετρούμενο στρώμα SiO2, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τις
μετρήσεις SIMS (Κεφάλαιο 6). Αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τη βιβλιογραφία 5, χρειάζεται
προσοχή στις μετρήσεις ελλειψομετρίας λόγω πιθανούς αλλαγής στο δείκτη διαθλάσεως του
υποστρώματος. Το γεγονός αυτό μπορεί να συμβεί σε ακραίες συνθήκες θερμικής επεξεργασίας
όταν υπάρχει μεγάλο ποσοστό Ge (>40%) στο υπόστρωμα SiGe και συγχρόνως ισχυρή διάχυση
προς την επιφάνεια του δείγματος. Για τα υποστρώματα που μελετάμε δεν παρατηρήθηκε κάτι
τέτοιο.
Τα πάχη των οξυνιτριδίων που αναπτύχθηκαν αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας
5.2.). Αναγράφονται τα πάχη οξειδίων όπως αυτά υπολογίσθηκαν με χρήση της μεθόδου
Maserjian για τα οξείδια αναφοράς που έχουν παρασκευασθεί με χημικό καθαρισμό Piranha. Η
καμπύλες πάχους – χρόνου οξυνιτριδίωσης απεικονίζονται στο Σχήμα 5.1.
Πίνακας 5. 2. Πάχη οξειδίων ανεπτυγμένων με οξυνιτριδίωση Ν2Ο
Πάχος οξειδίου t (Å)

Piranha clean N2O
συνθήκη

Θ( C)
o

A
B

800

C
E

850

F
G

900

time (min)

S0

S1

S2

30

25

24.8

23.9

60

31.4

32.5

31.3

120

35

36.4

34.4

30

37.7

36.0

34.3

60

50.0

49.6

48.2

20

38.2

35.9

35.4
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thickness (A)

52
48
44
40
36
32
28
24
20
16
12
8
4
0

o

850 C
o

800 C

o

900 C

S0
S1
S2
0

20

40

60

80

100

120

oxynitridation time (min)

Σχήμα 5. 1. Πάχος οξυνιτριδίων ως προς το χρόνο οξείδωσης σε περιβάλλον 100% Ν2Ο
και τη θερμοκρασία οξυνιτριδίωσης (800οC, 850 οC και 900οC).
(Fitting της καμπύλης έγινε με άθροισμα φθινόντων εκθετικών συναρτήσεων υποθέτοντας ότι για
time=0 υπάρχει αυτογενές οξείδιο 4Å)

5.4 Μελέτη της μηχανικής τάσης του υποστρώματος με φασματοσκοπική ανάλυση
RAMAN
Πραγματοποιήθηκε μελέτη της μηχανικής τάσης των υποστρωμάτων s-Si/Si1-xGex μετά την
οξυνιτριδίωση με μελέτη φασματοσκοπίας σκέδασης RAMAN. Στις περισσότερες μελέτες, το
κύριο χαρακτηριστικό των φασμάτων RAMAN σε s-Si είναι οι τρεις κορυφές της έντασης της
ανακλώμενης ακτινοβολίες στην περιοχή με μήκος κύματος ~ 530 – 490 cm-1 που οφείλονται
στους τρόπους ταλάντωσης των δεσμών Si-Si. Η κορυφή με μήκος κύματος κοντά στα 520 cm-1
σχετίζεται με το υπόστρωμα Si, η κορυφή στην περιοχή των 510–518 cm−1 αντιστοιχεί στο s-Si
και τέλος η περιοχή 490–510 cm−1 ανήκει στο τρόπο ταλάντωσης του δεσμού Si-Si στο στρώμα
SiGe. Οι κορυφές αυτές ακολουθούν κατανομή τύπου Lorentz και συνήθως δεν διακρίνονται
ευκρινώς. Γίνεται όμως διαχωρισμός των δύο κατανομών Lorenz (deconvolution) και
υπολογίζονται έτσι οι συχνότητες της ανακλώμενης ακτινοβολίας. Η συγκεκριμένη μελέτη
φασματοσκοπίας RAMAN πραγματοποιήθηκε στο ΕΧΕΙΜΗΘ/ΙΤΕ Πατρών κάνοντας χρήση
μονοχρωματικής πηγής laser στην υπεριώδης περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος
(ultraviolet UV) με μήκος κύματος 325 nm (πολύ κοντά στα όρια του ορατού φάσματος, δηλαδή
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380 με 750 nm). Το μήκος κύματος των 325nm που επιλέχθηκε στη συγκεκριμένη μελέτη,
παρουσιάζει το πλεονέκτημα της μικρής διείσδυσης στο υπόστρωμα (μέχρι 10 nm). Μετρήθηκαν
με αυτή τη μεθοδολογία οι συχνότητες RAMAN για τα οξειδωμένα υποστρώματα S1 και S2.
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις για υποστρώματα κοινού πυριτίου (S0).
Η μηχανική τάση των υποστρωμάτων S1 και S2 έχει μετρηθεί 0.55 GPa και 1.25 GPa αντίστοιχα
για μη επεξεργασμένα δείγματα (παρ. 4.8). Για να εξεταστεί αν υπάρχει ελάττωση ή γενικότερα
μεταβολή της εκτατικής μηχανικής τάσης λόγω των θερμικών διαδικασιών, υπολογίστηκε η
μετατόπιση RAMAN ως προς κοινό πυρίτιο (S0) οξειδωμένο στις ίδιες συνθήκες
οξυνιτριδίωσης. Θεωρώντας ότι η τυχούσα επίδραση της οξυνιτριδίωσης στην μηχανική τάση
είναι κοινή για τα υποστρώματα S1, S2 και S0, διαχωρίζεται έτσι η επίδραση στην μηχανική
τάση της διεργασία οξείδωσης από την εγγενή μηχανική τάση των υποστρωμάτων s-Si. Τυπικά
φάσματα RAMAN για τη θερμοκρασία οξυνιτριδίωσης των 800οC για τα υποστρώματα S1 και
S2 δίνονται στο Σχήμα 5. 2

Οι μετατοπίσεις RAMAN συγκεντρώνονται στον πίνακα που

ακολουθεί (Πίνακας 5.3) και απεικονίζονται γραφικά στο Σχήμα 5. 3. Το σφάλμα των μετρήσεων
αυτών υπολογίζεται στο 0.1 GPa.
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Σχήμα 5. 2. Φάσματα RAMAN για τα υποστρώματα (α) S1 και (β) S2 οξειδωμένα στους 800οC
(N2O) για 30 min, 60min και 120min (συνθήκες A,B και C αντίστοιχα)
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Πίνακας 5. 3. Μετατοπίσεις RAMAN ως προς κοινό Si οξειδωμένο στην ίδια συνθήκη
S1

S2

Συνθήκη

Δω

σ

Δω

σ

Οξυνιτριδίωσης

(cm-1)

(GPa)

(cm-1)

(GPa)

Α. 800οC - 30 min

-1.51256

0.38

-4.88526

1.22

B. 800οC - 60 min

-2.13279

0.53

-6.29745

1.57

C. 800οC - 120 min

-2.76355

0.69

-6.76435

1.69

Ε. 850oC - 40 min

-3.51494

0.88

-7.11528

1.78

o

-2.60539

0.65

-7.376

1.84

o

-2.44551

0.61

-6.85838

1.71

F. 850 C - 60 min
G. 900 C - 20 min

tensile stress (GPa)

Σχήμα 5. 3.
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2.0
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1.4
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0.8
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0.0

S1
S2

Υπολογισμός εκτατικής
τάσης ως προς την κορυφή
Si των αντίστοιχων
οξειδωμένων
υποστρωμάτων κοινού Si
(S0). Η ευθείες γραμμές
απεικονίζουν την

A

B

C

E

F

oxynitridation condition

G

μηχανική τάση των μη
θερμικά επεξεργασμένων
υποστρωμάτων S1 και S2

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση πλήρους διατήρησης της μηχανικής τάσης στα υποστρώματα
S1 και S2 η μηχανική τάση που υπολογίζεται με αυτό τον τρόπο θα έπρεπε να είναι 0.55 GPa και
1.25 GPa αντίστοιχα σύμφωνα με τις μετρήσεις RAMAN για μη επεξεργασμένα δείγματα (ή 0.52
GPa και 1.40 GPa σύμφωνα με τη μελέτη των Perova κ.α.6 ). Αυτό που παρατηρείται είναι
μεταβολή της μηχανικής τάσης για κάποιες συνθήκες, όχι μακριά όμως από την αναμενόμενη
τιμή. Η μεταβολή αυτή δε, είναι αυξητική για τις περισσότερες συνθήκες, δεν υπερβαίνει όμως το
20% της αναμενόμενης τιμής. Λαμβάνοντας υπόψη τη δυσκολία των μετρήσεων RAMAN λόγω
του λεπτού πάχους του υμενίου αλλά και την έλλειψη βιβλιογραφικών δεδομένων για την
μέτρηση της μηχανικής τάσης σε οξειδωμένα υποστρώματα s-Si, δεν είμαστε σε θέση να
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εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα. Οι μετρήσεις αυτές όμως αποτελούν μια πρώτη ένδειξη για
την - σχετικά μικρή - μεταβολή της τάσης που πιθανόν να συμβαίνει στο υμένιο.
Σε παρεμφερής μελέτες των Wong κ.α 7, Sugii N κ.α.

8

και Koester κ.α.

9

μελετήθηκε η

σταθερότητα των δομών s-Si όσο αφορά τη διατήρηση της μηχανικής τάσης μετά το πέρας
θερμικής ανόπτησης σε διάφορες θερμοκρασίες και της διάχυσης του Ge. Η ερευνητική ομάδα
του Wong κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα υποστρώματα s-Si διατηρούν τη μηχανική τάση
ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες ανόπτησης και για πάχη του υμενίου s-Si μεγαλύτερη από το
κρίσιμο πάχος. Στις δημοσιεύσεις αυτές, τονίζεται η σημασία της διάχυσης του Ge
(interdiffussion) από το SiGe προς το s-Si. Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι εκ
των δύο παραγόντων που περιορίζουν την θερμική επεξεργασία των υποστρωμάτων s-Si, πιο
σημαντικός περιορισμός αποτελεί η διάχυση του Ge από την χαλάρωση της εκτατικής τάσης. Δεν
αναφέρεται στις συγκεκριμένες μελέτες η μηχανική τάση των υποστρωμάτων που μελετήθηκαν,
αλλά οι συγγραφείς βασίστηκαν σε συγκρίσεις των φασμάτων RAMAN για υποστρώματα που
υπέστησαν διάφορες συνθήκες ανόπτησης, μελετώντας την εξέλιξη στην συχνότητα κορυφής του
s-Si.

Η ύπαρξη μετατόπισης της συχνότητας της κορυφής του s-Si γενικά αποδίδεται σε

μεταβολή στην μηχανική τάση. Αν η μετατόπιση Δω είναι θετική τότε έχουμε συμπίεση του
υμενίου ή διαφορετικά μείωση της εκτατικής τάσης. Ένα τυπικό φάσμα ακτινοβολίας
απεικονίζεται στο Σχήμα 5. 4 (από αναφορά 7). Από τα φάσματα αυτά δεν διακρίνεται σημαντική
μετατόπιση στη συχνότητα και οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει
διατήρηση της μηχανικής τάσης. Παρατηρήθηκε όμως ελάττωση της έντασης της ακτινοβολίας η
οποία αποδόθηκε σε ελάττωση του πάχους s-Si λόγω διάχυσης Ge προς το υμένιο.

Σχήμα 5. 4. Φάσμα ακτινοβολίας RAMAN για υποστρώματα (α) s-Si / Si75Ge25 (β) s-Si / Si80Ge20
οξειδωμένα στους 800οC για διάφορους χρόνους οξείδωσης. [7]
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5.5 Ηλεκτρικές Ιδιότητες των οξυνιτριδίων ανεπτυγμένο σε περιβάλλον Ν2Ο
5.5.1 Μετρήσεις χωρητικότητας – τάσης
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.
Στα σχήματα 5.5 και 5.6 απεικονίζονται τυπικές χαρακτηριστικές χωρητικότητας – τάσης C-V
για διάφορες συχνότητες του ε/σ σήματος (από 1 MHz έως 320 Hz) για τα υποστρώματα S1 και
S2 για τις συνθήκες οξυνιτριδίωσης που εξετάσθηκαν.
Στις C-V καμπύλες παρατηρείται ένα ελάχιστο φαινόμενο συχνοτικής διασποράς που αποδίδεται
σε μικρή πυκνότητα διεπιφανειακών καταστάσεων παγίδευσης. Η συμπεριφορά αυτή
παρουσιάζεται σε όλα τα δείγματα ανεξαρτήτως της συνθήκης οξείδωσης. Επίσης,
παρουσιάζεται στις δύο ομάδες χαρακτηριστικών καμπυλών του σχήματος ένα μικρό πλατό λόγω
της ασυνέχειας του ενεργειακού διάκενου του υποστρώματος στην ετεροεπαφή. Το φαινόμενο
αυτό εξαρτάται από το πάχους του στρώματος του s-Si (δηλαδή την εγγύτητα της ετεροεπαφής
με το οξείδιο) και την συγκέντρωση Ge. Είναι δε πιο έντονο για τα δείγματα υψηλότερης
μηχανικής τάσης S2. Το γεγονός αυτό απεικονίζονται στο διάγραμμα του Σχήματος 5.6, όπου
απεικονίζονται συγκριτικά οι C-V χαρακτηριστικές για τα υποστρώματα S1 και S2.
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Σχήμα 5. 5. Χαρακτηριστικές καμπύλες C-V για συχνότητες a/c σήματος από 320 Hz έως 1 MHz
για τα υποστρώματα S1 και S2 οξειδωμένα (N2O) στους 800οC
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Σχήμα 5. 6. Χαρακτηριστικές καμπύλες C-V για συχνότητες a/c σήματος από 320 Hz έως 1 MHz
για τα υποστρώματα S1 και S2 οξειδωμένα (N2O) στους 850οC και 900oC
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Σχήμα 5. 7. (α) Σύγκριση τυπικών C-V χαρακτηριστικών 1 MHz για τα υποστρώματα S1 και S2
οξειδωμένα (Ν2Ο) στη θερμοκρασία των 800οC για 30 min καθώς και κοινού πυριτίου (S0). Η ίδια
εξάρτηση ως προς τον τύπο υποστρώματος παρατηρείται σε όλες τις συνθήκες.
(β) Σύγκριση τυπικών C-V χαρακτηριστικές για συχνότητες από 1 MHz έως 320 Hz για τα
υποστρώματα S1 και S2 οξειδωμένα (Ν2Ο) στη θερμοκρασία των 800οC για 120 min. Δεν
διακρίνεται φαινόμενο συχνοτικής διασποράς για κανένα από τα δύο υποστρώματα.

Οι συνθήκες οξυνιτριδίωσης των 800οC για 120 min , 850οC 40 min και 900οC 20 min οδηγούν
σε οξυνιτρίδια ιδίου πάχους. Συγκρίνοντας τα ηλεκτρικά τους χαρακτηριστικά, μπορούμε να
εξετάσουμε τυχούσα επίδραση της θερμοκρασίας και χρόνου οξυνιτριδίωσης στα ηλεκτρικά
χαρακτηριστικά των δομών. Οι C-V χαρακτηριστικές για τη συχνότητα του 1 MHz για τις
συνθήκες αυτές και τα δείγματα S1 και S2 παρουσιάζονται στο Σχήμα 5.8 (α) και (β) αντίστοιχα.
Είναι ενδιαφέρον ότι ο καμπύλες αυτές είναι σχεδόν ταυτόσημες τόσο για τα υποστρώματα S1
όσο και για τα υποστρώματα S2. Το γεγονός αυτό αποτελεί μια πρώτη αλλά σημαντική ένδειξη
των κοινών τους χαρακτηριστικών, όσο αφορά τα φορτία στο οξείδια, την πυκνότητα σταθμών
παγίδευσης, και τη δομή της ετεροεπαφής (εναπομείναν πάχος s-Si, πάχος SiO2). Στην περίπτωση
του δείγματος S2 που υπέστη οξυνιτριδίωση στους 900oC για 20 min παρατηρούμε μόνο ένα
ελαφρό stretch-out effect, μια πιθανή ένδειξη δηλαδή για υψηλότερη πυκνότητα ενεργειακών
σταθμών παγίδευσης. Το γεγονός αυτό επαληθεύεται με μετρήσεις παράλληλης αγωγιμότητας,
όπως θα δούμε στην επόμενη παράγραφο.
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Καθώς κατά τις διεργασίες αυτές τα υποστρώματα υπόκεινται σε διαφορετικό ολικό θερμικό
κόστος (συμπεριλαμβάνοντας και την ανόπτηση μετά την οξείδωση των 30 min), πιθανός
υποβιβασμός των ιδιοτήτων της δομής λόγω διάχυσης Ge ή / και χαλάρωσης της μηχανικής
τάσης πρέπει να είναι ελάχιστος.

Η έλλειψη ουσιαστικών διαφορών στις ιδιότητες των

υποστρωμάτων που έχουν υποστεί οξυνιτριδίωση σε διαφορετικές συνθήκες έρχεται σε αντίθεση
με το τι συμβαίνει στην κοινή θερμική οξείδωση, όπου έχει παρατηρηθεί υποβάθμιση των
ιδιοτήτων του οξειδίου με ισχυρή αύξηση των σταθερών φορτίων οξειδίου και της πυκνότητας
των διεπιφανειακών καταστάσεων 10,11,12,13.
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Σχήμα 5. 8. Χαρακτηριστικές χωρητικότητας τάσης στη συχνότητα του 1 MHz
(α) για υποστρώματα S1 και (β) για υποστρώματα S2 οξειδωμένα στους 800oC για 120 min, 850oC
για 40 min και 900oC για 20 min.
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5.5.2 Υπολογισμός τάσης επιπέδων ζωνών και σταθερού φορτίου οξειδίου
Σημαντική παράμετρος των δομών MOS είναι η τάση επιπέδων ζωνών Vfb. Στο κοινό πυρίτιο, η
τάση επιπέδων ζωνών Vfb είναι η τάση για την οποία η μετρούμενη χωρητικότητα του MOS
πυκνωτή ισούται με την χωρητικότητα επιπέδων ζωνών Cfb . Η χωρητικότητα αυτή υπολογίζεται
από τις σχέσεις:
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1
1
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+
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όπου LD είναι το μήκος Debye:

εs A
LD

kTε Si
q2 Nb
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εξ. 5. 1

Απαραίτητη προϋπόθεση για τον υπολογισμό της τάσης επιπέδων ζωνών με αυτό τον τρόπο είναι
να έχουμε γνωστή και σταθερή νόθευση υποστρώματος. Σε περίπτωση επιταξιακού στρώματος
με πυκνότητα προσμίξεων Nb σε υπόστρωμα με πυκνότητα προσμίξεων Nepi το δυναμικό που
δημιουργείται κατά την επαφή των δύο στρωμάτων μεταβάλλει τη τάση επιπέδων ζωνών Vfb
κατά τον όρο 14:

V fb (epi ) = V fb (bulk ) ±

kT ⎛ N sub
ln ⎜
2q ⎜⎝ N epi

⎞
⎟⎟
⎠

εξ. 5. 2

(+ για p type, - για n-type doping)
Στην περίπτωση ύπαρξης διαφόρων φορτίων στο οξείδιο, αυτά επιδρούν στην C-V
χαρακτηριστική και στην τάση επιπέδων ζωνών Vfb . Αυτή καθορίζεται από τη διαφορά έργου
εξόδου μετάλλου – ημιαγωγού φms καθώς και τα διάφορα φορτία ως εξής 14:

V fb = φms −

Qf
Cox

−

Qit (φs ) 1
−
Cox
Cox

∫

tox

0

x
tox

[ ρ m ( x) − ρot ( x)] dx

εξ. 5. 3

όπου Qf είναι το σταθερό φορτίο οξειδίου (πολύ κοντά στην διεπιφάνεια Si/SiO2, θεωρείται
διεπιφανειακό) και Qit το διεπιφανειακό παγιδευμένο φορτίο (λόγω διεπιφανειακών
καταστάσεων παγίδευσης εξαρτάται από το δυναμικό επιφανείας ημιαγωγού φs). Το ευκίνητο
ιοντικό φορτίο Qm και παγιδευμένο φορτίο οξειδίου Qot κατανέμονται στο οξείδιο με πυκνότητα
ρm και ρot αντίστοιχα. Όσο πιο κοντά βρίσκονται στην διεπιφάνεια με το Si τόσο μεγαλύτερη
είναι επίδραση τους. Το έργου εξόδου μετάλλου – ημιαγωγού φms εξαρτάται από το υλικό του
ημιαγωγού και της πύλης αλλά και την νόθευση του υποστρώματος.
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Σύμφωνα με την παραπάνω σχέση, μπορούμε να προβούμε σε υπολογισμό του σταθερού φορτίου
Qfixed υπό τον όρο ότι τα άλλα φορτία στον ημιαγωγό έχουν εξαλειφθεί ή μειωθεί στο ελάχιστο
δυνατό. Στην περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί ανόπτηση σε FGA και οι διεπιφανειακές
καταστάσεις είναι οι ελάχιστες δυνατές, χρησιμοποιείται η προσέγγιση :

Q fixed = Cox (φms − V fb )

εξ. 5. 4

Σημειώνεται πως στις παραπάνω σχέσεις, Cox είναι η χωρητικότητα ανά μονάδα επιφανείας του
πυκνωτή και το φορτίο Qfixed δίνεται σε Cb/cm2.
Έτσι, για τον υπολογισμό του σταθερού φορτίου Qfixed θα πρέπει να γνωρίζουμε την τάση Vfb
καθώς και τον όρο φms (διαφορά έργου εξόδου μετάλλου – ημιαγωγού):

φms = φm − φs = φm − χ −

EG kT ⎛ N A ⎞
−
ln ⎜
⎟
2q q ⎝ ni ⎠

εξ. 5. 5

( p – type Si)
ή

φms = φm − φs = φm − χ −

EG kT ⎛ N D ⎞
+
ln ⎜
⎟
2q q ⎝ ni ⎠

εξ. 5. 6

( n –type Si )
Στην περίπτωση δομής MOS πύλης Al είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε το έργο εξόδου του Al.
Αυτό κυμαίνεται στην βιβλιογραφία από 4.08 eV – 4.28eV

15,16,17

. Η τιμή που επιλέγεται

επηρεάζει σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα. Θεωρώντας φAl = 4.1eV (τιμή που προκύπτει από
ηλεκτρικές μετρήσεις σε δομή MOS16) και υπόστρωμα p-Si (χ = 4.05 eV, EG = 1.12eV ) είναι:

⎛ ND ⎞
⎟
⎝ ni ⎠

φms = −0.61 − 0.026 ln ⎜

εξ. 5. 7

Σε περίπτωση ελαφριάς νόθευσης ND = 1015 cm -3 και για ni = 1.08. 1010 cm -3 υπολογίζεται φms =
0.91 eV. Στην περίπτωση υψηλής νόθευσης της τάξης των ND = 1017 cm -3 υπολογίζεται φms = 1.03 eV.
Βλέπουμε λοιπόν ότι ο υπολογισμός (κατά προσέγγιση) του σταθερού φορτίου γίνεται μέσω του
υπολογισμού της τάσης επιπέδων ζωνών και κατ’ επέκταση της χωρητικότητας Cfb και Cfbs. Η
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τελευταία εξαρτάται από το μήκος Debye το οποίο με τη σειρά του εξαρτάται και αυτό από τη
συγκέντρωση νόθευσης. Για υψηλή νόθευση 1017 cm -3 υπολογίζεται για υπόστρωμα Si περίπου
στα 13 nm ενώ για χαμηλότερη νόθευση 1015 είναι 10 φορές μεγαλύτερο, δηλαδή 130 nm
περίπου . Το στρώμα απογύμνωσης (το οποίο είναι περίπου 6 φορές το μήκος Debye) είναι τότε
αρκετά εκτεταμένο και υπεισέρχεται στην περιοχή του SiGe. Για την περίπτωση του s-Si
μπορούμε να πούμε ότι όταν το επίστρωμα s-Si έχει σημαντικό πάχος και δεν υπάρχει μεγάλη
γραμμομοριακή

περιεκτικότητα

Ge

στο

υπόστρωμα,

μπορούν

να

χρησιμοποιηθούν

προσεγγιστικά οι σχέσεις για το κοινό Si. Η μεθοδολογία αυτή δεν μπορεί να εφαρμοσθεί στην
αντίθετη περίπτωση, όπως είδαμε και από τις εξομοιώσεις σε υπολογιστική.
Έχουν αναπτυχθεί διάφορα αναλυτικά μοντέλα για την ανάλυση των C-V χαρακτηριστικών σε
υποστρώματα s-Si. Αναφέρουμε τις μελέτες των Voiginescu
Bindu κ.α.

21

18

, Maikap κ.α.19 , Nayfeh κ.α.20,

και Dalapati κ.α.10. Σε αυτά τα μοντέλα αντιμετωπίζονται προσεγγιστικά οι

ηλεκτρικές ιδιότητες δομών s-Si MOS λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη της διεπιφάνειας και τις
διαφορετικές φυσικές ιδιότητες των υλικών, όπως της διαφορετικής διηλεκτρικής σταθεράς και
της διαφορετικής νόθευσης των υποστρωμάτων. Στην μελέτη αυτή χρησιμοποιείται η παρακάτω
διόρθωση 10 στην αναλυτική έκφραση για τη διαφορά του έργου εξόδου φms (εξ. 5.5)

EG ( s − Si ) kT ⎛ N A ⎞
−
ln ⎜
⎟
2q
q ⎝ ni ⎠

φms = φm − φs = φm − χ s − Si − χ SiGe − ΔEC −

εξ. 5. 8

όπου οι ποσότητες χs-Si , χSiGe, ΔΕC και EG (s-Si) υπολογίζονται ως προς την γραμμομοριακή
περιεκτικότητα x του Γερμανίου σύμφωνα με τον Πίνακα 1.2 (κεφάλαιο 1). Οι εκφράσεις για τον
όρο φms γίνονται (ισχύουν για ομοιόμορφη και χαμηλή νόθευση επιστρώματος s-Si και SiGe):

⎛ ND ⎞
⎟
⎝ ni ⎠

φms ( S1) = −0.479 − 0.026 ln ⎜

και

⎛ ND ⎞
⎟
⎝ ni ⎠

φms ( S 2) = −0.461 − 0.026 ln ⎜

Συγχρόνως, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί και η προσέγγιση των Nayfeh κ.α

εξ. 5. 9

20

για τη

διόρθωση της τάσης επιπέδων ζωνών. Έτσι, για τον υπολογισμό του σταθερού φορτίου
χρησιμοποιείται η εξ. 5.4 χρησιμοποιώντας την τιμή του Vflatband που υπολογίζεται θεωρητικά,
συμπεριλαμβάνοντας τη διόρθωση των Nayfeh κ.α

20

για υποστρώματα s-Si. Αυτή η διόρθωση

είναι 100 meV για την περίπτωση των υποστρωμάτων S2 και 50 meV για τα υποστρώματα S1.
Τα αποτελέσματα αυτής της μεθόδου συγκεντρώνονται στον πίνακα 5.4.
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Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε εκτίμηση του φορτίου οξειδίου με προσομοίωση των C-V
χαρακτηριστικών. Στο Σχήμα 5. 9 απεικονίζεται η σύγκριση πειραματικών μετρήσεων και
θεωρητικών προβλέψεων για τη δομή S2 (A). Η πυκνότητα φορτίων που υπολογίζεται με αυτό
τον τρόπο έρχεται σε ικανοποιητική συμφωνία με τις τιμές του Πίνακα 5.4

o

AS2 ( 800 C 30min N2O) measured
TCAD simulation. Qfixed ~ -5 x 10

Capacitance (pF)

400

11

300
200
100
0

-1.5

-1.0
-0.5
0.0
Gate Voltage (V)

Σχήμα 5. 9 Εξομοίωση C-V μετρήσεων και σύγκριση με τις αντίστοιχες
πειραματικές με σκοπό την εκτίμηση του σταθερού φορτίου οξειδίου.

Στη συνέχεια, υπολογίζουμε την τάση επιπέδων ζωνών VFB μέσω των πειραματικών C-V
δεδομένων, κάνοντας χρήση της γραφικής μεθόδου d [ 1 / Chf 2 ] / dVG 14. Σύμφωνα με τη μέθοδο
αυτή, στο σημείο που η καμπύλη (1/C)2 - ή η κανονικοποιημένη (Cox/C)2 - εμφανίζει αλλαγή
κλίσης (κάτι που φαίνεται με το μέγιστο της δεύτερης παραγώγου) έχουμε την τάση κατωφλιού.
Στο Σχήμα 5. 10 απεικονίζεται η γραφική παράσταση της καμπύλης 1 / (Chf/Cox)

2

ως προς VG

και της 1ης και 2ης παραγώγου της ως προς την τάση VG για τα υποστρώματα S2 οξειδωμένα στη
συνθήκη Α (800οC 30 min N2O) και F (850οC 60 min N2O). Το σφάλμα στον υπολογισμό αυτό
σχετίζεται με το βήμα δVG που χρησιμοποιείται κατά την καταγραφή των C-V μετρήσεων και
εκτιμάται σε 50mV. Ένα μειονέκτημα της μεθόδου είναι ότι συχνά υπεισέρχεται θόρυβος στον
αριθμητικό υπολογισμό της παραγώγου. Το πλεονέκτημα αντίθετα είναι ότι πρόκειται για
καθαρά πειραματική και άμεση μέθοδος. Παραθέτουμε τα αποτελέσματα αυτής της μεθόδου
στον Πίνακας 5. 4. Συγκρίνοντας τις τιμές αυτές με τις αντίστοιχες που υπολογίσθηκαν με
αναλυτικό τρόπο παρατηρούμε στις περισσότερες περιπτώσεις, συμφωνία των δύο μεθόδων.
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Σχήμα 5. 10. Υπολογισμός της τάσης επιπέδων ζωνών με γραφικό τρόπο για τa υπόστρωμα S2
οξειδωμένα (N2O) (α) στους 800οC για χρόνο 30 min και (β) στους 850οC για 60 min

Πίνακας 5. 4. Υπολογισμός του σταθερού φορτίου και της τάσης επιπέδων ζωνών με αναλυτική
μέθοδο για τα υποστρώματα S1 και S2. Παραθέτονται και οι υπολογισμοί με γραφικό τρόπο στη
στήλη Vfb(exp)
Συνθήκη

| Qss | (cm-3)

Vfb (V)

Vfb(exp) (V)

| Qss | (cm-3)

Vfb (V)

Vfb (exp) (V)

Οξυνιτριδίωσης

S1

S1

S1

S2

S2

S2

Α. 800οC - 30 min

9.4 x 1011

-0.50

-0.450

5.7 x 1011

-0.45

-0.450

11

-0.40

-0.500

ο

B. 800 C - 60 min

3.7 x 10

11

-0.45

-0.600

6.5 x 10

C. 800οC - 120min

6.8 x 1011

-0.51

-0.450

3.3 x 1011

-0.46

-0.450

-0.450

4.8 x 10

11

-0.43

-0.450

2.3 x 10

11

-0.48

-0.450

6.6 x 10

11

-0.41

-0.350

Ε. 850 C - 40 min
o

o

F. 850 C - 60 min
o

G. 900 C - 20 min

6.9 x 10

11

5.6 x 10

11

8.4 x 10

11

-0.48
-0.53
-0.46

-0.450
-0.450

5.5.3 Μετρήσεις παράλληλης αγωγιμότητας ως προς συχνότητα
Η μέθοδος παράλληλης αγωγιμότητας εφαρμόσθηκε για την προσέγγιση της πυκνότητας των
διεπιφανειακών σταθμών παγίδευσης, υποθέτοντας την γνωστή έκφραση : Dit ≈2.5/q (Gp / ω)max.
Τυπικές καμπύλες Gp/ω ως προς τη συχνότητα για διάφορες τάσεις πύλης για τα δείγματα S1
και S2 απεικονίζονται στο Σχήμα 5.11. Για κάθε θερμοκρασία απεικονίζεται μια συνθήκη
οξυνιτριδίωσης.
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o
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6.28x10
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5
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-13

S2
o
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6

6.28x10
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S2
o
900 C 20min

-13
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8.0x10

-13
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6

ω (Hz)

-0.550 V
-0.575 V
-0.600 V

-13

4.0x10

-13
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S1
o
900 C 20 min

2.0x10

3

6.28x10

3

6.28x10

4

6.28x10

5

6.28x10

6

6.28x10

4

5

6

6.28x10 6.28x10 6.28x10 6.28x10
Frequency (Hz)

7
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Σχήμα 5. 11. Μετρήσεις παράλληλης αγωγιμότητας Gp (ω) ως προς τη γωνιακή συχνότητα για
διάφορες τιμές της τάσης πύλης
Οι πυκνότητες διεπιφανειακών καταστάσεων κοντά στο κέντρο του ενεργειακού διάκενου που
υπολογίσθηκαν με τη μέθοδο αυτή για όλες τις συνθήκες απεικονίζονται στον Πίνακα 5.4.
Παρατηρούμε ότι όλα τα δείγματα εμφανίζουν πολύ χαμηλή πυκνότητα διεπιφανειακών
καταστάσεων, από 2 x 1010 eV-1cm-2 μέχρι 5 x 1010 eV-1cm-2 με εξαίρεση το οξειδωμένο στους
900oC για 20min δείγμα S2 που εμφανίζει αυξημένη πυκνότητα διεπιφανειακών καταστάσεων
της τάξης του 8 x 1010 eV-1cm-2. Διαφαίνεται επίσης η πιθανή ύπαρξη μιας δεύτερης κορυφής
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διαγωγιμότητας στο δείγμα αυτό, ειδικά στην περίπτωση της δομής S2 οξειδωμένη στις συνθήκες
850oC για 60 min και 900oC για 20 min. Το φαινόμενο αυτό αναλύεται στο επόμενο κεφάλαιο.
Μελετώντας την πυκνότητα διεπιφανειακών καταστάσεων για τις διάφορες συνθήκες,
παρατηρείται μια ελαφρά ελάττωση τους ως προς το χρόνο οξείδωσης. Η διακριτική ικανότητα
της μεθόδου αυτής όμως δεν επαρκεί για την ασφαλή εξαγωγή ενός τέτοιου συμπεράσματος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό το φαινόμενο έχει παρατηρηθεί σε οξείδια εμπλουτισμένα με άζωτο
όπου ο αυξημένος χρόνος οξυνιτριδίωσης έχει ως αποτέλεσμα την εισαγωγή στο οξείδιο
μεγαλύτερης ποσότητας αζώτου 22. Παρατηρείται επίσης αύξηση της πυκνότητας παγίδων για το
δείγμα υψηλότερης μηχανικής τάσης και τη μεγαλύτερη θερμοκρασία οξυνιτριδίωσης, 900oC 20min. Αυτό το φαινόμενο αποδίδεται συνήθως στη διάχυση Γερμανίου λόγω του αυξημένου
θερμικού κόστος της διεργασίας το οποίο δύναται να αποφέρει υποβίβαση της ποιότητας της
διεπιφάνειας s-Si / SiO2 10. Καθώς όμως υπάρχουν δύο διεπιφάνειες στη δομή μας σε μικρή
απόσταση μεταξύ τους (s-Si / SiO2 και s-Si / SiGe) είναι δυνατό να υπάρχει συνεισφορά και από
τη δεύτερη διεπιφάνεια, χωρίς μάλιστα να είναι δυνατόν οι δύο συνεισφορές να μπορούν να
διαχωριστούν με κάποιο τρόπο λόγω της εγγύτητας τους 23.
Πίνακας 5. 5. Πυκνότητα διεπιφανειακών καταστάσεων παγίδευσης
Dit (ev-1cm-2)

Oxidation condition
Θ
o

time

S1

S2

30

5.3x1010

4.3x1010

60

4.4x1010

2.9x1010

120

3.6x1010

2.7x1010

40

2.1x1010

2.1x1010

60

1.9x1010

2.2x1010

20

2.7x1010

8.0x1010

( C)

(min)

800

850

900

Η πυκνότητα των διεπιφανειακών καταστάσεων παγίδευσης που μετρήθηκε, ακόμη και σε
συνθήκες υψηλού θερμικού κόστους, είναι σημαντικά μικρότερη από ότι έχει αναφερθεί στην
βιβλιογραφία για παρόμοιες συνθήκες οξείδωσης και θερμικού κόστους. Πιθανότατα, αυτό
συμβαίνει λόγω της παρουσίας του αζώτου αλλά και της μικρότερης κατανάλωσης s-Si από τη
διεργασία οξυνιτριδίωσης σε σύγκριση με την κοινή θερμική οξείδωση που παρουσιάστηκε στο
προηγούμενο κεφάλαιο.
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5.5.4 Μετρήσεις ρεύματος – τάσης I-V
Στη συνέχεια μελετάται η εξάρτηση του ρεύματος διαρροής από το εφαρμοζόμενο ηλεκτρικό
πεδίο με σκοπό να μελετηθεί τυχούσα επίδραση του υποστρώματος αλλά και η ανοχή του
διηλεκτρικού στο υψηλό ηλεκτρικό πεδίο. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις
ρεύματος – τάσης (I-V) μέχρι την κατάρρευση του διηλεκτρικού. Το ηλεκτρικό πεδίο
υπολογίζεται από τη γνωστή σχέση:

E=

Voxide Vgate − (φms − VFB )
=
toxide
toxide

εξ. 5. 10

Στο Σχήμα 5. 12 απεικονίζονται τυπικές μετρήσεις I – V για τα υποστρώματα S1, S2 και S0
(κοινό πυρίτιο) οξειδωμένες στις συνθήκες: (α) 800οC για 30min N2O και (β) 800οC για 120min
N2O. Παρατηρούμε ότι για την ίδια τιμή τάσης το ρεύμα διαρροής για τα υποστρώματα S2 είναι
μεγαλύτερο. Στο Σχήμα 5. 13 απεικονίζεται το ρεύμα διαρροής για τις δομές υπό μελέτη ως προς
το εφαρμοζόμενο ηλεκτρικό πεδίο όπως αυτό υπολογίζεται από την εξ. 5.10. Παρατηρούμε την
υψηλότατη ανοχή των διηλεκτρικών στο ηλεκτρικό πεδίο, χαρακτηριστικό των νιτριδιωμένων
οξειδίων .
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Σχήμα 5. 12. Μετρήσεις ρεύματος – τάσης (I-V) για τις δομές S1, S2 και S0 (κοινό πυρίτιο)
οξειδωμένες στις συνθήκες: (α) 800οC για 30min N2O και (β) 800οC για 120min N2O
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Σχήμα 5. 13. Ρεύμα διαρροής ως προς το εφαρμοζόμενο ηλεκτρικό πεδίο όπως αυτό υπολογίζεται
από την εξ. 5.10. Παρατηρούμε την υψηλή ανοχή των διηλεκτρικών στο ηλεκτρικό πεδίο
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5.5.5 Σύγκριση μεθόδων καθαρισμού RCA και Piranha για την ανάπτυξη οξυνιτριδίων σε
περιβάλλον Ν2Ο
Όπως προαναφέρθηκε, ίδια μεθοδολογία ανάπτυξης οξυνιτριδίων πραγματοποιήθηκε κάνοντας
χρήση του χημικού καθαρισμού RCA. Ο καθαρισμός αυτός εγχαράσσει ένα σημαντικό μέρος του
στρώματος s-Si το οποίο, ανάλογα με τις συνθήκες που πραγματοποιείται (θερμοκρασία
διαλυμάτων, χρόνος εμβαπτίσεις, αναλογία διαλυμάτων), μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 8nm. Τα
αποτελέσματα του ηλεκτρικού χαρακτηρισμού των δομών αυτών δεν περιλαμβάνονται εδώ, για
λόγους συντομίας. Όμως, η επίδραση της λέπτυνσης του στρώματος s-Si με τον χημικό
καθαρισμό RCA στις ηλεκτρικές ιδιότητες των δομών μελετώνται στο επόμενο κεφάλαιο.
Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της μεθόδου ανάπτυξης οξυνιτριδίων με καθαρισμό RCA με τα
αντίστοιχα αποτελέσματα των οξυνιτριδίων με καθαρισμό Piranha αναφέρουμε συνοπτικά ότι :
-

Αναπτύσσονται οξείδια ιδίου πάχους στις ίδιες συνθήκες (θερμοκρασία και χρόνος)
οξυνιτριδίωσης.

-

Εμφανίζεται χαμηλή πυκνότητα διεπιφανειακών καταστάσεων για τις δομές S1, όπου το
αρχικό επίστρωμα s-Si είναι σημαντικά μεγαλύτερο, συγκρίσιμη με αυτήν των δομών S1
που έχουν καθαριστεί με τη μέθοδο Piranha.

-

Αντιθέτως,

οι

δομές

S2

εμφανίζουν

καταστάσεων, που φτάνουν μέχρι και ~ 10

μεγαλύτερη
12

πυκνότητα

διεπιφανειακών

eV cm , γεγονός που σχετίζεται με τη
-1

-2

σημαντική λέπτυνση του επιστρώματος s-Si. Συγχρόνως, τα δείγματα αυτά εμφανίζουν
μεγαλύτερο σταθερό φορτίο οξειδίου και μεγαλύτερα ρεύματα διαρροής.
Εν γένει, αναφέρουμε ότι ο καθαρισμός Piranha υπερτερεί του καθαρισμού RCA για την
οξείδωση και οξυντριδίωση υποστρωμάτων s-Si ειδικά στην περίπτωση λεπτού επιστρώματος sSi, όπως αυτό των δομών S2 που εξετάζουμε. Στην αντίθετη περίπτωση, δεν παρατηρούνται
σημαντικές διαφορές καθώς η κυριότερη επίδραση του χημικού καθαρισμού RCA έγκειται στην
εγχάραξη σημαντικού μέρους των δομών s-Si.

Συμπληρώνομε ακόμη, ότι η διεργασία

καθαρισμού RCA είναι πιο δύσκολη διεργασία καθώς αποτελείται από περισσότερα στάδια,
απαιτεί χρήση περισσότερων χημικών διαλυμάτων και ακριβή και προσεκτικό έλεγχο της
θερμοκρασίας των κατά τη διάρκεια της διεργασίας.
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5.6. Νιτριδίωση με εμφύτευση αζώτου χαμηλής ενέργειας εμφύτευσης
Συμπληρωματικά με την μελέτη της ανάπτυξης νιτριδιωμένων οξειδίων με τη μέθοδο της
οξυνιτριδίωσης σε περιβάλλον Ν2Ο, μελετήθηκε και η μέθοδος οξείδωσης υποστρωμάτων s-Si
εμφυτευμένων με άζωτο χαμηλής ενέργειας εμφύτευσης, 3 keV.

Η οξείδωση πυριτίου

εμφυτευμένου με άζωτο, έχει καθιερωθεί ως σημαντική μέθοδος ενσωμάτωσης του αζώτου στο
οξείδιο που αναπτύσσεται, όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 2. Η μέθοδος εκμεταλλεύεται το
γεγονός ότι το εμφυτευμένο άζωτο διαχέεται προς την επιφάνεια κατά την ανόπτηση, χωρίς να
ακολουθεί το νόμο του Fick και παρουσιάζει τα εξής 2 βασικά πλεονεκτήματα: (α) Η εισαγωγή
ελεγχόμενης δόσης αζώτου μέσα στο οξείδιο είναι εφικτή μεταβάλλοντας τη δόση εμφύτευσης.
(β) Επιτρέπει τον σχηματισμό οξειδίων διαφορετικού πάχους κατά την ίδια οξείδωση δισκίου
πυριτίου, πραγματοποιώντας τοπικά εμφυτεύσεις σε διαφορετικές συνθήκες, μεθοδολογία που
βρίσκει εφαρμογή στην κατασκευή systems-on-chip. Το βασικό μειονέκτημα αυτής της μεθόδου
είναι ο σχηματισμός εκτεταμένων ατελειών στο υπόστρωμα πυριτίου για εμφυτεύσεις αζώτου
μέσης ενέργειας (25 – 40 keV). Για αυτό το σκοπό, στη συγκεκριμένη μελέτη επιλέχθηκε πολύ
χαμηλή ενέργεια εμφύτευσης (3 keV) και δόση 1x1015 cm-3.

5.61. Μελέτη του ρυθμού ανάπτυξης του οξειδίου
Αναπτύχθηκαν οξείδια στις θερμοκρασίες των 800, 850 και 900οC με κοινή θερμική οξείδωση σε
δείγματα που είχαν προηγουμένως υποστεί εμφύτευση αζώτου Ν2+. Η διαδικασία που
ακολουθήθηκε είναι η ακριβώς η ίδια με την διαδικασία που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3 (παρ.
3.2.) για τα κοινά θερμικά οξείδια σε υποστρώματα s-Si και κοινού Si. Δεν πραγματοποιήθηκε
ανόπτηση στη θερμοκρασία οξείδωσης. Επιλέχθηκε ένα μεγάλο εύρος συνθηκών ακόμη και
ακραίες (για υποστρώματα πυριτίου υπό μηχανική τάση) συνθήκες θερμικού κόστους, για να
διερευνηθεί η συμπεριφορά του υλικού σε συνάρτηση με την διάχυση του αζώτου και των
φαινομένων που εμφανίζονται σε συνάρτηση της μηχανικής τάσης και της περιεκτικότητας Ge.
Ως μέθοδος καθαρισμού των υποστρωμάτων πριν τη διαδικασία της οξείδωσης επιλέχθηκε ο
τυπικός καθαρισμός RCA.
Τα πάχη των οξειδίων που παρασκευάστηκαν σε διάφορες συνθήκες και χρόνους μετρήθηκαν με
ελλειψόμετρο καθώς και με ηλεκτρικές μετρήσεις. Χρησιμοποιείται και σε αυτή την περίπτωση η
μέθοδος που έχει προταθεί από τον Maserjian για την εξαγωγή του ηλεκτρικού πάχους από τις
μετρήσεις χωρητικότητας – τάσης (C-V). Βρέθηκε ικανοποιητική ταύτιση των αποτελεσμάτων
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αυτής της μεθόδου με τη μέθοδο της ελλειψομετρίας. Το εμφυτευμένο άζωτο αποτελεί
σημαντικό φραγμό στη διεργασία οξείδωσης, με αποτέλεσμα όλες οι συνθήκες οξείδωσης να
αποφέρουν πάχος οξειδίου μεταξύ 2nm και 2.7nm. Εξαίρεση αποτελεί η ακραία συνθήκη
οξείδωσης των 900oC για χρόνο 30 min. Σε αυτή την περίπτωση, λόγω του πολύ μεγαλύτερου
θερμικού κόστους της διεργασίας το εμφυτευμένο άζωτο έχει διαχυθεί εκτός του υλικού ήδη
κατά τη διάρκεια του σταδίου θέρμανσης του φούρνου ή πριν το πέρας της οξείδωσης, και δεν
σταματάει την διεργασία οξείδωσης. Στην συγκεκριμένη μάλιστα περίπτωση, τα αποτελέσματα
δεν ήταν ακριβώς επαναλήψιμα λόγω πιθανής ανομοιομορφίας στην ποσότητα του εμφυτευμένου
αζώτου σε διάφορα σημεία του δισκίου.
Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται τα πάχη των οξειδίων που παρασκευάστηκαν με αυτή την
μέθοδο για τις διάφορες συνθήκες οξείδωσης των υποστρωμάτων S1 και S2, καθώς και το
υπόστρωμα αναφοράς S0. Τα πάχη αυτά απεικονίζονται επίσης για τις θερμοκρασίες των 800OC
και 850OC απεικονίζονται στο Σχήμα 5. 14 (α) και 1(β) αντίστοιχα. Τα εμφυτευμένα με άζωτο
υποστρώματα S1,S2 και S0 συμβολίζονται S1N, S2N και S0N αντίστοιχα.
Πίνακας 5. 6. Ρυθμός ανάπτυξης οξειδίων σε υποστρώματα υπό μηχανική τάση
εμφυτευμένα με άζωτο (Ν2+) για διάφορες συνθήκες οξείδωσης
Συνθήκες οξείδωσης

Πάχος οξειδίου

s-Si εμφυτευμένου με Ν2

+

θερμοκρασία

χρόνος

(oC)

(min)

800

850

900

(Ǻ)
S0Ν

S1Ν

S2Ν

60

19.5

19

20

120

33

29

25.5

30

25.2

23.4

25.9

60

24.3

21.9

23.6

120

26.1

25.7

27.1

15

25

25

25

30

105

224*

137*

* μη επαναλαμβανόμενες μετρήσεις
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Σχήμα 5. 14. Πάχη οξειδίων για διάφορα υποστρώματα ως προς τον χρόνο οξείδωσης
σε θερμοκρασίες (α) 800O C και (β) 850O C
Παρατηρείται ότι για τα εμφυτευμένα με άζωτο δείγματα έχουμε αποτελεσματική μείωση του
ρυθμού οξείδωσης ανεξαρτήτως της μηχανικής τάσης του υποστρώματος. Το γεγονός αυτό
αποτελεί ένδειξη ότι η μηχανική τάση δεν επηρεάζει σημαντικά την διάχυση του αζώτου προς
την επιφάνεια και ότι αυτή η μέθοδος είναι εφαρμόσιμη και στην περίπτωση των δομών s-Si.
Υπάρχουν ενδείξεις 24,25 ότι το άζωτο διαχέεται μέσα στο πυρίτιο μέσω ενδοπλεγματικών ατόμων
που δημιουργούνται κατά την εμφύτευση. Επιπρόσθετα, έχει δειχθεί ότι η παρουσία πεδίου
μηχανικών τάσεων στο υπόστρωμα πυριτίου επηρεάζει τον πληθυσμό ισορροπίας και μηισορροπίας των σημειακών ατελειών. Επομένως, η μηχανική τάση θα μπορούσε πιθανώς να
επηρεάζει τη διάχυση του αζώτου. Παρόλα αυτά, στις συγκεκριμένες συνθήκες, δεν
παρατηρείται διαφορά στα πάχη των αναπτυχθέντων οξειδίων γεγονός που αποτελεί μια πρώτη
ένδειξη ότι παραμένει σημαντική ποσότητα αζώτου στα διαφορετικά υποστρώματα S0, S1 και S2
ανεξαρτήτως της μηχανικής τάσης.

5.6.2 Χαρακτηρισμός υποστρώματος
Έχει δειχθεί ότι εμφύτευση αζώτου χαμηλής ενέργειας (3 keV) – υψηλής δόσης (1015 cm-2) σε
κοινό πυρίτιο οδηγεί σε παρασκευή οξειδίων με πολύ καλά ηλεκτρικά χαρακτηριστικά που
παρουσιάζουν πλήρη απουσία εκτεταμένων ατελειών 26,27,28 . Μελέτη των δομικών ιδιοτήτων των
υμενίων με τις τεχνικές CΤΕΜ και HRTEM επιβεβαιώνει τα προαναφερόμενα αποτελέσματα για
τα υποστρώματα πυριτίου υπό μηχανική τάση. Στο Σχήμα 5. 15 (α) παρουσιάζεται εικόνα XΤΕΜ
από το δείγμα S1Ν, όπου φαίνεται η καλή κρυσταλλική ποιότητα του s-Si και της διεπιφάνειας
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μεταξύ αυτού και του SiGe. Το Σχήμα 5. 15 (β) είναι εικόνα HRTEM από το ίδιο δείγμα μετά
από θερμική οξείδωση στους 850OC για 60min από την οποία διαπιστώνεται πλήρης απουσία
εκτεταμένων ατελειών δομής. Είναι γνωστό ότι κατά το βήμα ανόπτησης που ακολουθεί την
εμφύτευση σε πυρίτιο, στρώμα εξωγενών βρόγχων εξαρμόσεων (dislocation loops)
δημιουργούνται στην περιοχή της διεπιφάνειας μεταξύ άμορφου και κρυσταλλικού υλικού. Στην
περίπτωση μας, η απουσία εκτεταμένων ατελειών στο υπόστρωμα πυριτίου υπό μηχανική τάση
μπορεί να αποδοθεί σε (α) την εγγύτητα της διεπιφάνειας Si/SiO2 με το στρώμα εκτεταμένων
ατελειών που οδηγεί στην διάλυση της ζώνης ατελειών και (β) στην εκτατική τάση του
υποστρώματος, καθώς έχει δειχθεί

29

ότι υπό την πίεση ενός εκτατικού πεδίου, συντελείται

γρήγορη διάλυση των εκτεταμένων εξωγενών ατελειών.

Σχήμα 5. 15. (α) Εικόνα XΤΕΜ του δείγματος S1N μετά την εμφύτευση αζώτου. (β) Εικόνα
XΤΕΜ υψηλής ανάλυσης (HRTEM) μετά από θερμική οξείδωση του S1N στους 850OC για
60min.

5.6.3. Μελέτη της μηχανικής τάσης του υποστρώματος με φασματοσκοπική ανάλυση
RAMAN
Μετρήσεις RAMAN που πραγματοποιήθηκαν στα προαναφερθέντα δείγματα δείχνουν
διατήρηση της μηχανικής τάσης για τα εμφυτευμένα με άζωτο υποστρώματα S1Ν και S2N, όπου
παρατηρείται διατήρηση της μηχανικής τάσης για τις περισσότερες συνθήκες πέρα από αυτές
όπου είναι μεγάλο το ολικό θερμικό κόστος (δηλαδή 850oC 120min και 900οC, όπου δεν
μετρήθηκε η μηχανική τάση λόγω του λεπτού υμενίου s-Si). Μέχρι την θερμοκρασία των 850ΟC
και το χρόνο των 60 min και στις δύο δομές, οι μετατοπίσεις Raman είναι πανομοιότυπες σε
αυτές τις συνθήκες, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 5. 16).
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Σχήμα 5. 16. Μετατοπίσεις RAMAN ως προς το χρόνο οξείδωσης για τα υποστρώματα S1N
και S2N οξειδωμένα στους 850οC.
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5.6.4. Ηλεκτρικές Ιδιότητες των οξειδίων
(α) Χαρακτηριστικές χωρητικότητας – τάσης ( C - V )
Στο Σχήμα 5. 17 βλέπουμε χαρακτηριστικές C-V καμπύλες για υποστρώματα πυριτίου υπό τάση
(α) S1 και (β) S2 εμφυτευμένα με άζωτο Ν2+ χαμηλής ενέργειας εμφύτευσης (3 keV) και δόσης
1015 cm-2 οξειδωμένα στους 800oC, για χρόνο οξείδωσης των 60min και στα (γ) και (δ) για τον
χρόνο των 120 min. Παρατηρούμε ότι ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, τα οξείδια αυτά είναι
υπέρλεπτα καθώς παρουσιάζουν πάχος 2.5 - 3nm. Εμφανίζουν δε τη γνωστή κύρτωση της
χαρακτηριστικής καμπύλης που οφείλεται στην ετεροεπαφή s-Si/SiGe. Αυτή η κύρτωση
εμφανίζεται λιγότερο έντονη από την περίπτωση της οξυνιτριδίωσης με N2O. Βέβαια, οι δύο
μεθοδολογίες δεν είναι συγκρίσιμες λόγω διαφορετικού πάχους επιστρώματος s-Si, διαφορετικών
παχών οξειδίων και σε κάποιες συνθήκες, θερμικού κόστους. Παρατηρούμε επίσης ότι, στην
περίπτωση του δείγματος S1 δεν παρατηρείται διασπορά των καμπυλών με τη συχνότητα.
Επίσης, στην περίπτωση του δείγματος υψηλότερης μηχανικής τάσης S2 (Σχήμα 5. 17-β)
βλέπουμε μια μικρή διασπορά συχνοτήτων για τους χρόνους οξείδωσης των 60 min και 120 min
για τους 800οC. Καθώς όμως αυξάνουμε τη θερμοκρασία οξείδωσης, το φαινόμενο της
διασποράς δεν παρουσιάζεται στους 850oC (Σχήμα 5. 17-c,d). Επισημαίνουμε επίσης, ότι και για
τους 850οC, το άζωτο μπλοκάρει τη διαδικασία οξείδωσης και οδηγεί στην ανάπτυξη υπέρλεπτων
οξειδίων με σχετικά υψηλό θερμικό κόστος. Αυτό δεν συμβαίνει για τους 900oC και χρόνο
μεγαλύτερο των 30 min.
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Σχήμα 5. 17. Χαρακτηριστικές C-V καμπύλες για υποστρώματα s-Si εμφυτευμένα με άζωτο Ν2+
για διάφορες συνθήκες οξείδωσης
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(β) Πυκνότητα φαινόμενων διεπιφανειακών καταστάσεων
Η πυκνότητα των παγίδων διεπιφανειακών καταστάσεων και σε αυτή την περίπτωση,
υπολογίστηκε από τις καμπύλες Gp/ω ως προς τη συχνότητα, θεωρώντας την προσεγγιστική
μαθηματική έκφραση: Dit ≈2.5/q (Gp / ω)max. Οι τιμές της πυκνότητας αυτής κυμαίνονται μεταξύ
4.7 x 1010 eV-1cm-2 και 9.7 x 1010 eV-1cm-2 για τους 850ΟC και δείχνουν μια τάση ελάττωσης
καθώς αυξάνεται ο χρόνος οξείδωσης. Εξίσου χαμηλές είναι οι τιμές και για τους 800ΟC με
εξαίρεση το δείγμα S2. Εκεί παρατηρούνται τιμές στα 2x1011 eV-1cm-2 . Τυπικές μετρήσεις Gp/ω
ως προς τη συχνότητα για τις δομές S1N και S2N, απεικονίζονται στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα
5. 18). Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι τιμές της πυκνότητα των παγίδων
διεπιφανειακών καταστάσεων. Οι τιμές αυτές, για τις δομές S2, είναι χαμηλότερες των τιμών που
έχουν μετρηθεί για δομές S2 που έχουν υποστεί οξυνιτριδίωση με Ν2Ο στις αντίστοιχες συνθήκες
και χημικό καθαρισμό RCA. Το γεγονός αυτό μπορεί να οφείλεται μπορεί να οφείλεται σε δύο
αίτια:
(α) Στην ύπαρξη αζώτου λόγω της εμφύτευσης και στις δύο διεπιφάνειες s-Si/SiO2 και s-Si/SiGe,
σε αντίθεση με τη μέθοδο οξυνιτριδίωσης με αέριο N2O, αδρανοποιώντας έτσι ένα μεγαλύτερο
μέρος των παγίδων διεπιφανείας και
(β) Στην ιδιότητα του αζώτου να αποτελεί φραγμό στη διεργασία οξείδωσης: το εμφυτευμένο
άζωτο πιθανόν να μπλοκάρει και την οξείδωση που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του RCA η
οποία μαζί με την αντίστοιχη εγχάραξη είναι υπεύθυνη για την απώλεια ενός σημαντικού μέρους
του υλικού s-Si. Η υπόθεση αυτή θα πρέπει να επιβεβαιωθεί με μετρήσεις δομικού
χαρακτηρισμού.
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Πίνακας 5. 7. Πυκνότητα φαινόμενων διεπιφανειακών καταστάσεων
οξειδίων πυριτίου υπό μηχανική τάση εμφυτευμένων με άζωτο
Συνθήκες οξείδωσης
s-Si εμφυτευμένου με Ν2
θερμοκρασία
o

( C)

χρόνος

S0N

S1N

S2N

60

4,0x1010

2,4x1011

2,0x1011

120

1,6x1010

3,0x1010

1,8x1011

30

7.1x1010

9.7x1010

8.2x1010

60

5.4x1010

8.9x1010

8.4x1010

120

4.7x1010

5.7x1010

7.4x1010

(min)

o

800 C

850οC

Dit(cm-2eV-1)

+

-11

-11

10

Vg = - 0.14V
Vg = - 0.16V
Vg = - 0.18V
Vg = - 0.20V
Vg = - 0.22V
Vg = - 0.24V
Vg = - 0.28V

Vgate = - 0.08V to - 0.60V

2

Gp/ω (Ssec/cm )

Gp/ω (Ssec)

10

-12

10

-12

10

o

o

S1N 850 C 30 min / FGA

S2N 850 C 30 min / FGA
-13

-13

10

3

10

4

10
Frequency (Hz)

10

5

2

10

10

3

10

4

5

10
10
Frequency (Hz)

(β)

(α)

Σχήμα 5. 18. Τυπικές μετρήσεις αγωγιμότητας – συχνότητας (G-F).
Παρουσιάζονται τα δείγματα (α) S1N και (β) S2N οξειδωμένα στους 850oC για 30min.
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(γ) I – V χαρακτηριστικές
Επιπρόσθετα, μετρήσεις ρεύματος – τάσης (Ι – V) εμφανίζουν υψηλή διηλεκτρική αντοχή και
ισχυρά πεδία κατάρρευσης της τάξεως των 11-12 MV/cm.
Συμπερασματικά, βλέπουμε ότι η εμφύτευση αζώτου σε δομές s-Si παρουσιάζει σημαντικά
πλεονεκτήματα και βελτιώνει σημαντικά τις ηλεκτρικές ιδιότητες σε σχέση με τις αντίστοιχες
δομές που έχουν πραγματοποιηθεί με οξυνιτριδίωση σε Ν2Ο και καθαρισμό RCA. Το γεγονός
αυτό πιθανότατα να οφείλεται στις ιδιότητες του αζώτου, το οποίο ήδη παρόν πριν τη διεργασία
οξείδωσης, πιθανόν να αποτρέπει την σημαντική εγχάραξη του επιστρώματος s-Si. Επίσης,
σημαντικό γεγονός αποτελεί ότι οδηγεί σε υπέρλεπτα οξείδια ενώ η αναμενόμενη παρουσία του
στις διεπιφάνειες να ελαττώνει την πυκνότητα των διεπιφανειακών καταστάσεων. Παρόλα αυτά,
τα παρατηρούμενα φαινόμενα χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης μέσω δομικού χαρακτηρισμού
για την εξακρίβωση του προφίλ του αζώτου και του Γερμανίου στις δομές.
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5.7 Συμπεράσματα
Από τα αποτελέσματα ηλεκτρικού χαρακτηρισμού που παρουσιάζονται στην παρούσα μελέτη,
μπορούμε σε γενικές γραμμές να συμπεράνουμε ότι τα αναπτυχθέντα οξυνιτρίδια ικανοποιούν τις
απαιτήσεις υψηλής ποιότητας ενός οξειδίου πύλης αυτού του πάχους. Ο ακόλουθος Πίνακας
δείχνει τη σύγκριση των αποτελεσμάτων της παρούσας μελέτης με αυτά διαφόρων μεθόδων
παρασκευής οξειδίων και οξυνιτριδίων σε πυρίτιο υπό μηχανική τάση της διεθνούς
βιβλιογραφίας 10, 30.

Πίνακας 5. 8. Σύγκριση των αποτελεσμάτων της παρούσας μελέτης με αυτά διαφόρων μεθόδων
παρασκευής οξειδίων και οξυνιτριδίων σε πυρίτιο υπό μηχανική τάση
Μέθοδος

Θερμοκρασία

Διεπ. Καταστ.

0

-1

( C)

-2

(eV cm )

Σταθερό

Αντοχή

Φορτίο

διηλεκτρικού

-2

(cm )

(MV/cm)

Υγρή Οξείδωση

850

5,5-10x1010

2,2x1011

Ξηρή Οξείδωση

850

1,3x1012

4,1x1011

Ν2Ο plasma

150

1,2x1011

6,0x1010

5,0-7,0

ECR-O2 plasma

150

2,2x1012

2,6x1010

2,7-3,0

Ν2Ο /NH3 plasma

150

6,5x1011

6,1x1010

10-12

150

11

11

5-8

-

> 12

NH3 plasma
Παρούσα μελέτη

4,7x10

10

800 – 900

1,9x10 12

(N2O piranha cleaned)

8,0x10

164

6,0x10
5x10

11

9x10

11

Βιβλιογραφία
1

C.S. Tan, W.K. Choi, L.K. Bera, K.L. Pey, D.A. Antoniadis, E.A. Fitzgerald, M.T. Currie, C.K.

Maiti, “N2O oxidation of strained-Si/Relaxed-SiGe heterostructures grown by UHVCVD”, SolidState Electronics 45 (2001) 1945-1049
2

L. K. Bera, S. K. Ray, D. K. Nayak, N. Usami, Y. Shiraki and C. K. Maiti, “Electrical properties

of oxides grown on strained Si using microwave N2O plasma”, Appl. Phys. Lett., Vol. 70, No. 1,
6 January 1997
3

L.K. Bera, B. Senapati, S. Maikap, C.K. Maiti, “Effects of O2/N2O-plasma treatment on nitride

Films on strained Si”, Solid-State Electronics 44 (2000) 1533-1536
4

Maserjian J et al. “Saturation capacitance of thin oxide MOS structures and the effective surface

density of states of silicon”, Solid-State Electron 1974;17:335–9.
5

B. Garrido et al. , Microelectronic Engineering 48 (1999) 207 - 210

6

T.S. Perova, K. Lyutovich, E. Kasper, A. Waldron, M. Oehme, R.A. Moore, “Stress

determination in strained-Si grown on ultra-thin SiGe virtual substrates”, Materials Science and
Engineering B 135 (2006) 192–194
7

L. H. Wong, C. C. Wong, K. K. Ong, J. P. Liu, L. Chan, R. Rao, K. L. Pey, L. Liu, and Z. X.

Chen, Thin Solid Films 462, 76 (2004).
8

Sugii N., J. Appl. Phys., Vol. 89, No. 11, 1 June 2001

9

S. J. Koester, K. Rim, J. O. Chu, P. M. Mooney, and J. A. Ott, Appl. Phys. Lett., Vol. 79, No.

14, 1 October 2001
10

G.K.Dalapati, S.Chattopadhyay, K.S.K.Kwa, S.H.Olsen, Y.L.Tsang, R.Agaiby, A.G.O’Neil,

P.Dobrosz and S.J.Bull, IEEE Trans.El.Dev., 53(5), p.1142,(2006).
11

N. Kelaidis,V. Ioannou-Sougleridis, D. Skarlatos, C. Tsamis, J. Parthenios, K. Papagelis, C.

Galiotis, B. Kellerman and M. Seacrist, Proceedings of the 8th International Conference on
Ultimate Integration on Silicon, Leuven, Belgium (2007), pp.141 -144.
12

San LeinWu, Yen Ping Wang and Shoou Jinn Chang, Semicond. Sci. Technol. 21 (2006) 44–

47
13

N. Kelaidis, V. Ioannou-Sougleridis, D. Skarlatos, C. Tsamis, C.A. Krontiras, S.N. Georga,

B. Kellerman, M. Seacrist, Thin Solid Films 517 (2008) 350–352
14

Dieter K. Schroder, “Semiconductor Material and Device Characterization”, Wiley-

Interscience Publication 2006, p. 327-329.
165

15

Handbook of Chemistry and Physics

16

Bart V Van Zeghbroeck, “Principles of Semiconductor Devices and Heterojunctions”, Prentice

Hall 2008. Διαθέσιμο επίσης on-line.
17

Taurus Medici, Taurus Device Users Guide

18

P.S. Voinigescu, PhD Thesis, University of Toronto, 1994.

19

S. Maikap, L.K. Bera, S.K. Ray, S. John, S.K. Banerjee, C.K. Maiti, “Electrical

characterization of Si / Si1-xGex / Si quantum well heterostructures using a MOS capacitor”, SolidState Electronics 44 (2000) 1029-1034
20

Hasan M. Nayfeh, Judy L. Hoyt, and Dimitri A. Antoniadis, “A Physically Based Analytical

Model for the Threshold Voltage of Strained-Si n-MOSFETs”, IEEE Transactions On Electron
Devices, Vol. 51, No. 12, December 2004.
21

B. Bindu, Ν. DasGupta, Α. DasGupta, "A Unified Model for Gate Capacitance–Voltage

Characteristics and Extraction of Parameters of Si/ SiGe Heterostructure pMOSFETs," Electron
Devices, IEEE Transactions on , vol.54, no.8, pp.1889-1896, Aug. 2007
22

E. P. Gusev, H.-C. Lu, E. L. Garfunkel, T. Gustafsson, M. L. Green, IBM J. Res. Develop.,

43(3), p.265, (1999)
23

N. Kelaidis, D. Skarlatos and C. Tsamis, “Simulation of the electrical characteristics of MOS

capacitors on strained-Silicon substrates”, phys. stat. sol. (c) 5, No. 12 (2008)
24

L.S. Adam, M.E.Law, S. Hegde and O. Documaci, IEDM (2001) 847

25

D.Skarlatos, C.Tsamis M. Perego and M. Fanciulli , J.Appl. Phys., 97 (2005) 113534-6

26

E. Kapetanakis, D. Skarlatos, C. Tsamis and P. Normand Appl. Phys. Lett., 82 (2003) 4764-6

27

D. Skarlatos, C. Tsamis, D. Tsoukalas, J. Appl. Phys., 93 (2004) 1832-8

28

D. Skarlatos, E. Kapetanakis, P. Normand, C. Tsamis, M. Perego, S. Ferrari, M. Fanciulli, D.

Tsoukalas J. Appl. Phys., 96 (2004) 300–9
29
30

S. Chaudhry and M.E.Law, The Electrochem. Soc. Proceedings, Volume 96-4, p. 407,(1996)
‘‘Strained Silicon Heterostructures, materials and devices’’, C.K.Maiti, N.B.Chakrabarti,

S.K.Ray, IEE Circuits , Devices and Systems Series 12, (2001).

166

Κεφάλαιο 6
Μελέτη της επίδρασης του πάχους του στρώματος s-Si στις ηλεκτρικές
ιδιότητες των δομών s-Si

6.1. Εισαγωγή ...................................................................................................................... 168
6.2. Μελέτη λέπτυνσης υποστρώματος S1 ............................................................................ 169
6.2.1 Δομικός χαρακτηρισμός .............................................................................................. 169
(a) Υπόστρωμα S1-A οξειδωμένο στους 800oC 60min N2O ............................................... 169
(β) Υπόστρωμα S1-Β οξειδωμένο στους 800oC 120min N2O ............................................ 171
6.2.2. Ηλεκτρικός χαρακτηρισμός ........................................................................................ 173
(α) Μετρήσεις χωρητικότητας – τάσης C-V και διαγωγιμότητας Gp(ω) ως προς τη συχνότητα
σε θερμοκρασία δωματίου.................................................................................................. 173
(β) Μετρήσεις χωρητικότητας – τάσης C-V και διαγωγιμότητας Gp(ω) ως προς τη συχνότητα
σε υψηλότερες θερμοκρασίες ( 295Κ – 355Κ )................................................................... 178
6.3 Μελέτη λέπτυνσης υποστρώματος S2 ............................................................................. 186
(α) Οξυνιτριδίωση στους 800οC και 850oC........................................................................ 186
(β) Οξυνιτριδίωση στους 900οC ......................................................................................... 187

167

6.1. Εισαγωγή
Κατά την κοινή οξείδωση των υποστρωμάτων s-Si παρατηρήσαμε την επίδραση του πάχους του
στρώματος s-Si στα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά της δομής. Παρατηρήθηκε σε γενικές γραμμές
ότι αύξηση του πάχους του οξειδίου και συγχρόνως κατανάλωση μεγαλύτερου πάχους του
στρώματος s-Si οδηγεί σε υποβίβαση των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών των οξειδίων για τα
υποστρώματα S2 (τα οποία παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη μηχανική τάση και το λεπτότερο
επίστρωμα). Συγκεκριμένα, παρατηρείται αύξηση του σταθερού φορτίου οξειδίου και της
πυκνότητας των διεπιφανειακών καταστάσεων παγίδευσης. Το φαινόμενο αυτό έχει αναφερθεί
στην βιβλιογραφία

1

και έχει αποδοθεί στην διάχυση του Ge από την περιοχή SiGe προς το

υμένιο s-Si καθώς και στην υποβίβαση της ποιότητας της διεπιφάνειας s-Si/SiO2. Παρόλα αυτά
δεν είναι γνωστός ο ακριβής μηχανισμός που συνδέει τη διάχυση Ge με την υποβίβαση των
ηλεκτρικών ιδιοτήτων, σχετίζεται όμως με τη δημιουργία ατελειών. Ταυτόχρονα, για το ίδιο
πάχος οξειδίου παρατηρήθηκε ότι μεγαλύτερος χρόνος ανόπτησης ελαττώνει τις διεπιφανειακές
καταστάσεις παγίδευσης ελαχιστοποιώντας συγχρόνως το πλατό που εμφανίζεται στις
χαρακτηριστικές C-V των ετεροεπαφών s-Si / SiGe. Στην περίπτωση αυτή, το αυξημένο θερμικό
κόστος και ενδεχομένως ισχυρότερη διάχυση του Ge, δρα αντίθετα από όπως πιθανόν να
αναμένονταν σύμφωνα με τη βιβλιογραφία. Για την περαιτέρω μελέτη της επίδρασης των
δομικών χαρακτηριστικών των υποστρωμάτων s-Si στα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των δομών sSi και των φαινομένων που εμπλέκονται, πραγματοποιήθηκε μελέτη της επίδρασης της
λέπτυνσης του στρώματος s-Si.
Για το σκοπό αυτό εφαρμόσθηκε ο χημικός καθαρισμός RCA, που οδηγεί σε εγχάραξη μέρους
του άνω στρώματος s-Si κατά το στάδιο του 1ου διαλύματος (SC-1). Επιπρόσθετα,
χρησιμοποιήθηκε παραλλαγή του καθαρισμού αυτού επιμηκύνοντας το χρόνο εμβάπτισης στο
διάλυμα SC-1 με σκοπό την εγχάραξη μεγαλύτερου μέρους του υλικού. Στις περιπτώσεις αυτές,
πραγματοποιήθηκε δομική ανάλυση με μικροσκοπία ΤΕΜ και φασματοσκοπία SIMS για την
εξακρίβωση των δομικών χαρακτηριστικών της δομής (πάχος s-Si, κατανομή Ge).
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6.2. Μελέτη λέπτυνσης υποστρώματος S1
Εξετάζουμε αρχικά την περίπτωση των υποστρωμάτων χαμηλότερης μηχανικής τάσης S1. Πριν
την οξυνιτριδίωση, εφαρμόσθηκε σημαντική εγχάραξη της επιφάνειας με παρατεταμένο χημικό
καθαρισμό RCA. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε οξυνιτριδίωση σε περιβάλλον N2O για χρόνο
(α) 60 min και (β) 120 min. Και στις δύο περιπτώσεις, μετά την οξυνιτριδίωση ακολούθησε
ανόπτηση σε αδρανές περιβάλλον (Ν2) για 30 min στην ίδια θερμοκρασία, όπως και στην
περίπτωση των δειγμάτων αναφοράς (Piranha καθαρισμός) και πραγματοποιήθηκαν διατάξεις
πυκνωτών πύλης Al. Έπειτα, ακολούθησε ανόπτηση σε περιβάλλον FGA στη θερμοκρασία των
380oC για 20 min. Τα δείγματα κωδικοποιούνται ως S1A και S1B για τους χρόνους οξείδωσης 60
min και 120 min αντίστοιχα.
Για τον δομικό χαρακτηρισμό των δειγμάτων πραγματοποιήθηκε μικροσκοπία ΤΕΜ στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η μελέτη του προφίλ Ge και οξυγόνου εκτιμήθηκε
με φασματοσκοπία SIMS από την εταιρεία Evans.

6.2.1 Δομικός χαρακτηρισμός
(a) Υπόστρωμα S1-A οξειδωμένο στους 800oC 60min N2O
Στο Σχήμα 6. 1 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 6. 1 (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 6. 2 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. Η ευκρίνεια της διεπιφάνειας μεταξύ των
στρωμάτων s-Si και Si0.9Ge0.1 ορίζεται από την κλίση του προφίλ Ge το οποίο είναι 2.3 nm ανά

169

μια μεταβολή του σήματος Ge κατά μία δεκάδα

2

(και συνεπώς ανά δεκάδα μεταβολής της

γραμμομοριακής περιεκτικότητας Ge). 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 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

3,4

(η δημιουργία SiO2 είναι ενεργειακά προτιμότερη και σταθερότερη από τη

δημιουργία GeO2).

Σχήμα 6. 1. (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 6. 2. Γραμμομοριακή συγκέντρωση Γερμανίου (Ge) και Οξυγόνου (Ο) ως προς το βάθος
του υλικού όπως καθορίστηκε από φασματοσκοπία SIMS για το δείγμα S1A

(β) Υπόστρωμα S1-Β οξειδωμένο στους 800oC 120min N2O
Στο Σχήμα 6. 3 απεικονίζονται εικόνες μικροσκοπίας TEM για το δείγμα S1B (σε κανονική και
υψηλή ανάλυση), όπου παρατηρείται το άμορφο στρώμα του οξειδίου, πάχους 5.4 nm να
βρίσκεται σε επαφή με το στρώμα Si0.90Ge0.1. Ουσιαστικά δεν υπάρχει περιοχή στρώματος s-Si,
καθώς δεν παρατηρείται κάποια έντονη αντίθεση στην εικόνα που να δικαιολογεί την ύπαρξη
καλώς ορισμένης περιοχής s-Si. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην διάχυση του Ge προς την
επιφάνεια και φυσικά την παρατεταμένη εγχάραξη. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται από τις
φασματοσκοπικές μετρήσεις SIMS, οι οποίες απεικονίζονται στο Σχήμα 6. 4.
Όπως αναφέρθηκε, όταν κατά τη διάρκεια της οξείδωσης Si άτομα Ge διαχέονται φτάνουν στην
περιοχή όπου συντελείται η οξείδωση, όπως και την περίπτωση της οξείδωσης του στρώματος
SiGe, αυτά απορρίπτονται εξ ολοκλήρου από το οξείδιο και στοιβάζονται ακριβώς στην
διεπιφάνεια s-Si / SiO2 (segregation & pile-up effect).

Αυτό φαίνεται να συμβαίνει στην

περίπτωση αυτή, όπου λόγω του μεγάλου χρόνου οξείδωσης και σε συνδυασμό του γεγονότος ότι
το στρώμα s-Si έχει υποστεί σημαντική λέπτυνση, λαμβάνει χώρα οξείδωση SiGe. Το Ge όμως
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δεν συσσωματώνεται στο οξείδιο αλλά συσσωρεύεται στην διεπιφάνεια s-Si - SiO2 όπου
δημιουργείται ένα στρώμα μεγάλης συγκέντρωσης Ge. Έτσι, η γραμμομοριακή περιεκτικότητα
του Ge εκεί φτάνει στο 45% του SiGe . Επίσης, παρατηρείται υψηλή συγκέντρωση Ge μέσα στο
SiO2 σε απόσταση 2-3 nm από τη διεπιφάνεια.

Σχήμα 6. 3. (α) Διατομή του δείγματος S2Β με απεικόνιση μικροσκοπίας ΤΕΜ και (β) Διατομή του
ιδίου δείγματος με μικροσκοπία ΤΕΜ υψηλής αναλύσεως (HRTEM). Διακρίνεται η ύπαρξη των
στρωμάτων a-SiO2 και SiGe.
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Σχήμα 6. 4. Γραμμομοριακή συγκέντρωση Γερμανίου (Ge) και Οξυγόνου (Ο) ως προς το βάθος
του υλικού όπως καθορίστηκε από φασματοσκοπία SIMS για το δείγμα S1Β

6.2.2. Ηλεκτρικός χαρακτηρισμός
(α) Μετρήσεις χωρητικότητας – τάσης C-V και διαγωγιμότητας Gp(ω) ως προς τη συχνότητα σε
θερμοκρασία δωματίου
Στα σχήματα 6.5α και 6.5β παρουσιάζονται οι C-V χαρακτηριστικές σε θερμοκρασία δωματίου
(295 K), με συχνότητα από 1 MHz έως 100 Hz, για τα δείγματα S1A και S1B, αντίστοιχα. Και οι
δύο C-V χαρακτηριστικές παρουσιάζουν μια κύρτωση στις περιοχές απογύμνωσης και ασθενούς
αναστροφής. Η κύρτωση ή πλατό στην καμπύλη αποτελεί ένδειξη ύπαρξης μιας περιοχής τάσεων
όπου η κλίση dC/dV της χωρητικότητας μειώνεται σημαντικά. Επομένως, το επιφανειακό
δυναμικό του ημιαγωγού στη περιοχή του πλατό είναι μία αργά μεταβαλλόμενη συνάρτηση της
εφαρμοζόμενης τάσης πύλης. Αυτό αποδίδεται σε ένα μηχανισμό μεταφοράς φορτίου που
λαμβάνει χώρα από το υπόστρωμα είτε προς τις παγίδες διεπιφάνειας

5,6

, είτε προς τις περιοχές

Si0.1Ge0.9 και s-Si (φαινόμενο περιορισμού των φορέων). Η ισχυρή εξάρτηση από τη συχνότητα
7

που παρατηρείται στην περιοχή του πλατό υποδηλώνει ότι το φαινόμενο μάλλον οφείλεται στη
συμπεριφορά των παγίδων διεπιφάνειας.
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Σχήμα 6. 5. Χαρακτηριστικές χωρητικότητας – τάσης στην περιοχή συχνότητας 1 MHz έως 100 Hz
για (α) το δείγμα S1A και (β)το δείγμα S1B. Παρατηρείται σημαντική συχνοτική διασπορά και για
τα δύο δείγματα. Για την περίπτωση του δείγματος S1A το φαινόμενο αυτό είναι πιο έντονο και
εκτείνεται και στην περιοχή ισχυρής αναστροφής.
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Η εμφάνιση πλατό στην καμπύλη χωρητικότητας έχει χρησιμοποιηθεί από τους Voinigescu et al
8

για την εύρεση των τάσεων κατωφλίου των ετεροδομών και για τον υπολογισμό του πάχους

του επιστρώματος s-Si. Σε αυτή τη μέθοδο, η φαινόμενη συγκέντρωση φορέων υπολογίζεται από
τις C-V μετρήσεις ως συνάρτηση του βάθους απογύμνωσης ή της τάσης πύλης, εξάγοντας από τα
αντίστοιχα τοπικά μέγιστα την τάση κατωφλίου ή το πάχος s-Si. Στο Σχήμα 6. 6 απεικονίζεται η
πυκνότητα φορέων ως συνάρτηση του βάθους απογύμνωσης υποστρώματος για τα δυο δείγματα
υπό εξέταση. Παρατηρείται ότι οι τιμές που υπολογίζονται για το πάχος του επιστρώματος s-Si
με αυτό το τρόπο (14 nm για το S1A και 26 nm για το S1B) αποκλίνουν σημαντικά από τις τιμές
που προκύπτουν από την μικροσκοπία ΤΕΜ. Κάτι τέτοιο δεν δικαιολογείται από τους εγγενείς
περιορισμούς της μεθόδου9, γεγονός που αποτελεί ένδειξη ότι τα παρατηρούμενα πλατό
οφείλονται σε διεπιφανειακές καταστάσεις παγίδευσης οι οποίες δεν αδρανοποιήθηκαν κατά την
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Σχήμα 6. 6. Φαινόμενη πυκνότητα νόθευσης ως προς το βάθος της δομής όπως εξάγεται από την
C-V χαρακτηριστική του 1 MHz high frequency characteristic, για τα δύο δείγματα υπό εξέταση.
Τα τοπικά μέγιστα εμφανίζουν απόκλιση ως προς τις πραγματικές τιμές.
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Στα Σχήματα 7α και β παρουσιάζονται οι χαρακτηριστικές καμπύλες της αγωγιμότητας ως προς
τη γωνιακή συχνότητα Gp(ω) των δειγμάτων σε θερμοκρασία δωματίου για διάφορες τάσεις
πύλης. Και τα δύο δείγματα παρουσιάζουν ποιοτικά σχεδόν ταυτόσημη συμπεριφορά παρόλο που
οι απώλειες στο δείγμα S1A είναι σχεδόν διπλάσιες απ’ ότι στο δείγμα S1B. Στην περιοχή
ασθενούς αναστροφής εμφανίζεται έντονη κορυφή στις χαμηλότερες συχνότητες. Το γεγονός
αυτό είναι φανερό στις τάσεις πύλης 0.05 V για το δείγμα S1A και -0.15 V για το δείγμα S1B.
Καθώς η τάση πύλης πολώνει σταδιακά την δομή προς την περιοχή απογύμνωσης, η απόκριση
εξελίσσεται σε διπλή κορυφή και η χαρακτηριστική Gp(ω) μετατοπίζεται σε υψηλότερες
συχνότητες. Η εξέλιξη της χαρακτηριστικής υποδηλώνει πώς καθώς η δομή πολώνεται στην
περιοχή απογύμνωσης, η συνεισφορά από τις χαμηλές συχνότητες ελαττώνεται και τελικά
εξαφανίζεται, ενώ η συνεισφορά της μεγαλύτερης συχνότητας αυξάνεται. Αναδεικνύεται
ουσιαστικά ένας πιο περίπλοκος μηχανισμός απωλειών διεπιφάνειας, καθώς η συμπεριφορά αυτή
δεν είναι η τυπική απόκριση των παγίδων διεπιφάνειας 10.
Ένας τρόπος για να μελετηθεί περαιτέρω ο μηχανισμός απωλειών είναι να διεξαχθούν μετρήσεις
Gp(ω) σε διαφορετικές θερμοκρασίες. Έτσι, σε χαμηλές θερμοκρασίες παρέχονται πληροφορίες
για διεπιφανειακές καταστάσεις κοντά στα άκρα των ζωνών11, ενώ σε υψηλές θερμοκρασίες
εξετάζεται η περιοχή κοντύτερα στο μέσο του ενεργειακού διάκενου12.
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Σχήμα 6. 7. Χαρακτηριστικές καμπύλες διαγωγιμότητας ως προς την γωνιακή συχνότητα για (α) το
δείγμα S1Α και (β) το δείγμα S1B (β) Μετρήσεις χωρητικότητας – τάσης C-V και διαγωγιμότητας
Gp(ω) ως προς τη συχνότητα σε διάφορες θερμοκρασίες (295Κ – 355Κ).
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(β) Μετρήσεις χωρητικότητας – τάσης C-V και διαγωγιμότητας Gp(ω) ως προς τη συχνότητα σε
υψηλότερες θερμοκρασίες ( 295Κ – 355Κ )
Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις χωρητικότητας – τάσης και διαγωγιμότητας ως προς τη
συχνότητα για τις θερμοκρασίες μεταξύ 295Κ έως 355Κ με βήμα 10Κ με σκοπό την εξακρίβωση
των μηχανισμών απωλειών λόγω διεπιφανειακών παγίδων και την ενέργεια ενεργοποίησης των
μηχανισμών αυτών. Αύξηση της θερμοκρασίας μέτρησης αποφέρει ανύψωση της στάθμης Fermi
προς το μέσο του ενεργειακού διάκενου και μια αύξηση της σταθεράς χρόνου των παγίδων
διεπιφάνειας. Η θερμοκρασία δεν υπερέβη τους 395 K (120oC) για να αποφευχθεί μετακίνηση
ιόντων μέσα στο οξείδιο η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει μόνιμη ολίσθηση των C-V
χαρακτηριστικών.
Στο Σχήμα 6. 8 απεικονίζονται χαρακτηριστικές καμπύλες C-V συχνότητας 1 Mhz για το δείγμα
S1B στις θερμοκρασίες 295 – 355 Κ. Καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία, οι C-V χαρακτηριστικές
μετατοπίζονται προς τα δεξιά

13

. Η μετατόπιση γίνεται μέγιστη στην περιοχή αναστροφής ενώ

είναι ελάχιστη στην περιοχή συσσώρευσης. Η συμπεριφορά αυτή αποδίδεται σε μεταβολή του
φορτίου των διεπιφανειακών καταστάσεων λόγω της μετατόπισης της στάθμης Fermi προς τα
άνω 14.
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Σχήμα 6. 8. Χαρακτηριστική C-V καμπύλη για το δείγμα S1A στη συχνότητα του 1 MHz για
διάφορες θερμοκρασίες
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Η εξάρτηση των χαρακτηριστικών διαγωγιμότητας ως προς τη συχνότητα για το δείγμα S1B και
τις θερμοκρασίες των 295Κ – 355Κ απεικονίζεται στο Σχήμα 6. 9 για τις περιοχές ασθενούς
αναστροφής (Vg= -0.1 V) και στο Σχήμα 6. 10 (α) για την περιοχή απογύμνωσης (Vg = -0.27 V).
Και στα δύο διαγράμματα παρατηρούμε ότι καθώς η θερμοκρασία αυξάνεται η κορυφή της
καμπύλης Gp/ω μετατοπίζεται προς τις υψηλότερες συχνότητες λόγω της αύξησης της σταθεράς
χρόνου των παγίδων διεπιφάνειας. Η αντίστοιχη μέγιστη μετατόπιση της στάθμης Fermi λόγω
της αύξησης της θερμοκρασίας είναι περίπου 0.02eV

15

. Η ενεργειακή περιοχή δηλαδή που

διερευνάται με τη μεθοδολογία αυτή παραμένει ουσιαστικά σταθερή. Από το διάγραμμα
Arrhenius ln(fmax/T2) = f ( 1/T ), όπου fmax η συχνότητα μέγιστης αγωγιμότητας και Τ η
θερμοκρασία μέτρησης) μπορούμε να υπολογίσουμε την ενέργεια ενεργοποίησης του
μηχανισμού απωλειών για κάθε τάση πύλης. Για την περίπτωση των καμπυλών αγωγιμότητας
στην περιοχή αναστροφής όπου διακρίνονται δύο κορυφές διαγωγιμότητας, θεωρήθηκε ότι αυτές
αντιστοιχούν στο μέγιστο δύο ξεχωριστών Gaussian κατανομών. Αναλύοντας τη συνολική
απόκριση ως υπέρθεση δύο κατανομών (διαχωρισμός / deconvolution), πραγματοποιήθηκε
ανάλυση κατά Arrhenious για τις κορυφές Α και Β (peak A & peak B) με διαφορετικές
συχνότητες μεγίστου. Η διαδικασία του διαχωρισμού δεν ήταν δυνατό να εφαρμοσθεί σε όλες τις
καμπύλες διαγωγιμότητας παρά μόνο στις περιπτώσεις όπου ήταν καλώς ορισμένες οι δύο
κορυφές και ήταν εφικτός ο ασφαλής διαχωρισμός τους. Στο σχήμα 10β και 10γ παρατηρούμε
την θερμοκρασιακή εξέλιξη των κορυφών Α και Β.
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Σχήμα 6. 9. Εξάρτηση της χαρακτηριστικής Gp(ω) με τη θερμοκρασία Τ για το δείγμα S1B στην
περιοχή ασθενούς αναστροφής (-0.1V)
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Σχήμα 6. 10. (α) Εξάρτηση της Gp(ω) χαρακτηριστικής από τη θερμοκρασία για το δείγμα S1B
στην περιοχή απογύμνωσης. Θεωρώντας ότι οι χαρακτηριστικές καμπύλες αντιπροσωπεύουν δύο
διαφορετικούς μηχανισμούς απωλειών, αναλύθηκαν σε δύο κατανομές Gauss, τις peak Α και peak
Β. Η εξάρτηση των δύο κατανομών αυτών ως προς τη θερμοκρασία απεικονίζεται για (β) την
κορυφή στις χαμηλές συχνότητες (peak A) και (γ) την κορυφή στις υψηλότερες συχνότητες
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Τα διαγράμματα Arrhenius για το δείγμα S1B απεικονίζεται στο Σχήμα 6. 11 (α). Η κορυφή που
παρατηρείται στην περιοχή ασθενούς αναστροφής (Vg= -0.1 V) έχει ενέργεια ενεργοποίησης 0.53
eV. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι η κορυφή διαγωγιμότητας απορρέει από φαινόμενα
γέννησης φορέων μέσω ενεργειακών καταστάσεων στο μέσο του ενεργειακού χάσματος16. Η
ενέργεια ενεργοποίησης της διαχωρισμένης κορυφής Α βρέθηκε μεταξύ 0.52 eV – 0.54 eV. Το
αποτέλεσμα έχει σημασία καθώς αναδεικνύει το γεγονός ότι ο άνωθεν μηχανισμός γένεσης
φορέων είναι ενεργός ακόμη και στην περιοχή απογύμνωσης.
Η ενέργεια ενεργοποίησης της κορυφής Β υπολογίσθηκε στην περιοχή 0.44 eV – 0.46 eV για τις
τρεις τάσεις

(Vg =-0.25 V, -0.27 V και

-0.29 V), όπου ο διαχωρισμός μπορούσε να

εφαρμοσθεί. Το αποτέλεσμα αυτό σημαίνει ότι η ενεργειακή περιοχή η οποία ερευνάται με τις
μετρήσεις διαγωγιμότητας είναι πολύ κοντά στο μέσο του ενεργειακού διάκενου.
Πανομοιότυπα αποτελέσματα ελήφθησαν από τις μετρήσεις στο δείγμα S1A. Στο σχήμα 11β
απεικονίζονται τα αντίστοιχα διαγράμματα Arrhenius στις περιοχές ασθενούς αναστροφής και
απογύμνωσης φορέων, όπου εφαρμόσθηκε η διαδικασία ανάλυσης και διαχωρισμού της
καμπύλης σε δύο Gaussian κατανομές. Η ενέργεια ενεργοποίησης στην περιοχή ασθενούς
αναστροφής υπολογίσθηκε 0.53eV ενώ για τις κορυφές Α και Β υπολογίσθηκε στα 0.48 eV και
0.43 eV αντίστοιχα.
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(α)

(β)

Σχήμα 6. 11. Διάγραμμα Arrhenius [ ln(fmax/T2) ως προς 1/T ] όπου fmax η συχνότητα
μέγιστης αγωγιμότητας και Τ η θερμοκρασία της μέτρησης για το δείγμα (α) S1B και (β) S1A.
(α) Για το δείγμα S1B το διάγραμμα Arrhenius αντιστοιχεί σε 4 τιμές τάσεις πύλης. Για
Vgate=0.1V εμφανίζεται μία κορυφή με ενέργεια ενεργοποίησης EA=0.53 eV η οποία
αποδίδεται φαινόμενα γέννησης φορέων στην περιοχή ασθενούς αναστροφής. Στις τάσεις
απογύμνωσης 0.25V, 0.27V και 0.29V εμφανίζονται δύο μηχανισμοί απωλειών μέσω
παγίδευσης με ενέργειες ενεργοποίησης 0.52 – 0.54 eV για την κορυφή Α (peak A) και 0.44 –
0.46 eV για την κορυφή Β (peak B). (β) Παρομοίως τα διαγράμματα Arrhenius στην
περίπτωση του δείγματος S1A αντιστοιχούν σε δύο τάσεις πύλης. Στην περιοχή ασθενούς
αναστροφής 0.05V εμφανίζεται μία κορυφή με ενέργεια ενεργοποίησης 0.53 eV ενώ στην
περιοχή απογύμνωσης 0.15V η ανάλυση των δύο κορυφών δίνει ενέργεια ενεργοποίησης EA
= 0.48V (peak A) για την κορυφή Α και EA = 0.43V για την κορυφή Β (peak B).
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Η πυκνότητα των διεπιφανειακών καταστάσεων παγίδευσης που αντιστοιχούν στην κορυφή Β
υπολογίσθηκε από την γνωστή σχέση 16:

Dit ≅

2.5 ⎛ G p ⎞
⎜
⎟
qA ⎜⎝ ω ⎟⎠ max

όπου Α είναι η επιφάνεια του πυκνωτή , q είναι το φορτίου του ηλεκτρονίου και (Gp/ω)max είναι η
αγωγιμότητα μεγίστου προς τη γωνιακή συχνότητα μεγίστου. Η πυκνότητα διεπιφανειακών
καταστάσεων υπολογίσθηκε σε 5.9x1011 eV-1cm-2 για το δείγμα S1B και 1x1012 eV-1cm-2 για το
δείγμα S1A.
Δύο μηχανισμοί συνεισφέρουν σε φαινόμενα γέννησης και επανασύνδεσης φορέων: είτε μέσω
παγίδων όγκου (bulk traps) είτε μέσω διεπιφανειακών ενεργειακών καταστάσεων παγίδευσης
κοντά στο μέσο του ενεργειακού χάσματος

στην περιοχή ασθενούς αναστροφής. Αυτοί οι

μηχανισμοί μπορούν να διαχωριστούν από την εξάρτηση ως προς την τάση πόλωσης από τις G-V
χαρακτηριστικές στην περιοχή αναστροφής φορέων10. Όταν κυριαρχούν οι μηχανισμοί απωλειών
από διεπιφανειακές καταστάσεις παγίδευσης, η αγωγιμότητα έχει ισχυρή εξάρτηση από την τάση
πόλωσης στην ασθενή αναστροφή και μειώνεται αισθητά στην ισχυρή αναστροφή. Όταν η
γέννηση φορέων οφείλεται σε παγίδες όγκου (bulk) η αγωγιμότητα στην ασθενή και ισχυρή
αναστροφή είναι ανεξάρτητη της τάσης πόλωσης.
Στο σχήμα 12α και β απεικονίζονται οι χαρακτηριστικές G-V του δείγματος S1B για τις
θερμοκρασίες 295Κ και 355Κ αντίστοιχα. Είναι φανερό ότι στους 295K η G-V χαρακτηριστική
για τη συχνότητα των 1.6 kHz είναι ανεξάρτητη της τάσης στην περιοχή αναστροφής. Αντίθετα,
στην θερμοκρασία των 355Κ παρουσιάζει και τις δύο συμπεριφορές. Το γεγονός αυτό
υποδηλώνει ότι το ρεύμα επανασύνδεσης φορέων προέρχεται σε θερμοκρασίες δωματίου από
παγίδες όγκου (bulk states) ενώ σε υψηλότερες θερμοκρασίες από παγίδες όγκου και
δειπειφανειακές καταστάσεις. Η ίδια συμπεριφορά παρατηρήθηκε για το δείγμα S1A.
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Σχήμα 6. 12. Χαρακτηριστικές καμπύλες διαγωγιμότητας – τάσης για το δείγμα S1B για συχνότητα
a/c σήματος από 1 MHz έως 1.6 kHz στις θερμοκρασίες (α) 295Κ και (β) 355Κ. Στη θερμοκρασία
δωματίου και σε χαμηλές συχνότητες (1.6 kHz) η διαγωγιμότητα στην αναστροφή κυριαρχείται από
μια ανεξάρτητη της τάσης συνιστώσα που οφείλεται σε φαινόμενα γέννησης φορέων από βαθιές
παγίδες (deep level traps). Στους 355Κ το φαινόμενο είναι πιο έντονο. Οι χαμηλότερες συχνότητες
παρουσιάζουν επιπλέον μια ισχυρή κορυφή που υποδηλώνει φαινόμενα γέννησης και επανασύνδεσης
φορέων μέσω παγίδων κοντά στο κέντρο του ενεργειακού χάσματος.
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Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα για τα δύο δείγματα S1A και S1B μπορούμε να εξάγουμε
σημαντικά συμπεράσματα. Όπως αναφέρθηκε, το δείγμα S1A παρουσιάζει στρώμα s-Si πάχους 4
nm με σχετικά μικρή παρουσία Ge (1%) στην επιφάνεια του SiO2. Αντιθέτως, το δείγμα S1B δεν
παρουσιάζει καθόλου εναπομείναν στρώμα s-Si και μια έντονη κορυφή μεγάλης περιεκτικότητας
Ge στην διεπιφάνεια με το SiO2 (segregation effect).
Ανάλυση των C-V χαρακτηριστικών δείχνει σταθερό φορτίο οξειδίου της τάξεως των 4.3 x 1011
cm-2 για το δείγμα S1 και 1.3 x 1012 cm-2 για το δείγμα S1B. Οι υπολογισμοί αυτοί βέβαια είναι
κατά προσέγγιση αγνοώντας την πιθανή επίδραση των παγίδων διεπιφάνειας..
Η αυξημένη διάχυση του Ge και η μεγάλη του συγκέντρωση στην διεπιφάνεια πιθανώς να
σχετίζεται με το αυξημένο φορτίο οξειδίου που υπολογίζεται, δεν μπορεί όμως να δικαιολογήσει
την αντίθετη τάση που συμβαίνει στην πυκνότητα διεπιφανειακών καταστάσεων. Η μεγαλύτερη
πυκνότητα Dit που παρουσιάζει το δείγμα S1A σε σχέση με το δείγμα S1B αποδίδεται σε
διεπιφανειακές καταστάσεις παγίδευσης στην διεπιφάνεια s-Si / SiGe. Πράγματι, η διεπιφάνεια
αυτή είναι σε πολύ μικρή απόσταση από την SiO2/s-Si διεπιφάνεια στην περίπτωση τουλάχιστον
που εξετάζουμε.
Εάν αυτή η διεπιφάνεια περιέχει ενεργειακές καταστάσεις ατελειών, αυτές θα συμβάλλουν,
παράλληλα με τις διεπιφανειακές ατέλειες της SiO2/s-Si, στη δημιουργία παγίδων διεπιφάνειας
υψηλής πυκνότητας. Για παράδείγμα, το φαινόμενο της διάχυσης του Γερμανίου ελαττώνει την
οξύτητα της διεπιφάνειας s-Si / SiGe και πιθανώς οδηγεί σε δημιουργία διεπιφανειακών ατελειών
17,18

. Επίσης, πειράματα εγχάραξης αποκάλυψαν την ύπαρξη βρόγχων εξαρμόσεων (Misfit

dislocations) στην διεπιφάνεια s-Si/SiGe

19

, ενώ φασματοσκοπία μετάβασης βαθέων στάθμεων

(DLTS) έδειξε ένα νέο κέντρο επανασύνδεσης βαθιάς στάθμης με ενέργεια ενεργοποίησης
Ev+0.43 eV

20

. Αυτή η παγίδα βαθιάς στάθμης που σχηματίζεται μετά από θερμική ανόπτηση

στους 800 C, εντοπίζεται στο s-Si πολύ κοντά στη διεπιφάνεια s-Si/SiGe και εμφανίζεται
o

εξαιτίας της μερικής χαλάρωσης (partial relaxation) του στρώματος του πυριτίου υπό μηχανική
τάση. Τέλος, οι μελέτες προσομοίωσης των C-V χαρακτηριστικών των s-Si MOS πυκνωτών
(Κεφάλαιο 3) έδειξαν ότι η θέση των παγίδων στις διεπιφάνειες SiO2/s-Si και s-Si/SiGe είναι
δυσδιάκριτη21. Οι παραπάνω παρατηρήσεις οδηγούν στο συμπέρασμα πως η ψηλότερη τιμή του
Dit στο δείγμα S1A, οφείλεται στην ηλεκτρική δραστηριότητα της διεπιφάνειας s-Si / SiGe.
Εξάλλου, στο δείγμα S1B, υπάρχει μόνο η διεπιφάνεια SiO2/SiGe με αποτέλεσμα το Dit να έχει
χαμηλότερες τιμές, παρόλό που η γραμμομοριακή συγκέντρωση Γερμανίου είναι υψηλότερη.
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Στην περίπτωση αυτή έχουμε μεν ισχυρή διάχυση Γερμανίου αλλά δεν έχουμε απότομη - καλώς
ορισμένη διεπιφάνεια και το γεγονός αυτό οδηγεί σε μείωση των διεπιφανειακών καταστάσεων.
Παρόμοιο αποτέλεσμα παρατηρήθηκε και στην κοινή οξείδωση του s-Si όπου όταν αυξάνεται το
ολικό θερμικό κόστος της διεργασίας, ελαττώνεται η πυκνότητα διεπιφανειακών καταστάσεων
παγίδευσης.

Η ανάλυση των πειραματικών αποτελεσμάτων αποκαλύπτει ένα κυρίαρχο μηχανισμό
ανταλλαγής φορτίου από την ενεργειακή περιοχή Ev+0.45 eV και στα δύο δείγματα. Προς το
παρών δεν είναι σαφές αν αυτή η ανταλλαγή φορτίου υποδηλώνει την ύπαρξη μίας χωρικά
εντοπισμένης διεπιφανειακής ενεργειακής κατάστασης στη διεπιφάνεια s-Si/SiGe. Επίσης, και
στα δύο δείγματα σημειώθηκε η ύπαρξη ρευμάτων γέννησης φορέων (generation currents) στις
περιοχές ασθενούς αναστροφής και απογύμνωσης, τα οποία προκύπτουν εξαιτίας των ατελειών
υποστρώματος (bulk defects) εντός του στρώματος Si0.9Ge0.1. Τα χαρακτηριστικά που
αναφέρονται πιο πάνω οδηγούν σε παρόμοια ποσοτική ηλεκτρική συμπεριφορά των δύο
δειγμάτων, παρόλο που η διαφορά της πυκνότητας στις παγίδες διεπιφάνειας είναι σχεδόν
διπλάσια. Τέλος, η διάχυση και ο «συνωστισμός» του Ge στην διεπιφάνεια SiO2/s-Si δεν
δικαιολογεί την παρατηρούμενη συμπεριφορά και μεγάλο μέρος των διεπιφανειακών
καταστάσεων που παρατηρούνται κατά την οξείδωση λεπτού στρώματος s-Si συγκεντρώνονται
στην διεπιφάνεια s-Si/SiGe.

6.3 Μελέτη λέπτυνσης υποστρώματος S2
(α) Οξυνιτριδίωση στους 800οC και 850oC
Για την λέπτυνση των υποστρωμάτων υψηλότερης μηχανικής τάσης S2 εφαρμόστηκε
καθαρισμός RCA.. Το αρχικό πάχος του στρώματος s-Si (S2) είναι 13 nm και η διαδικασία RCA
εγχαράσσει μέχρι 8 nm. Λόγω του ότι εγχαράσσεται ένα σημαντικό μέρος του στρώματος s-Si, η
ηλεκτρική συμπεριφορά αυτών των δειγμάτων είναι διαφορετική από αυτή των δειγμάτων που
υποβλήθηκαν σε καθαρισμό τύπου Piranha. Όπως τα δείγματα S1A και S1B με το λεπτότερο s-Si
στρώμα, έτσι και όλα τα δείγματα S2 που υποβλήθηκαν σε RCA καθαρισμό παρουσιάζουν ένα
έντονο πλατό με φαινόμενα συχνοτικής διασποράς καθώς και υψηλή πυκνότητα διεπιφανειακών
καταστάσεων παγίδευσης. Τα φαινόμενα αυτά παρατηρούνται για τις συνθήκες οξείδωσης των
800oC (με χρόνους που κυμαίνονται από 20 min έως 120 min) και των 850oC (από 30 min έως 60
min) και χαρακτηριστικές καμπύλες C-V και Gp(ω) παρουσιάζονται στο Σχήμα 6.13.
Διαφορετική συμπεριφορά παρατηρείται όμως για την οξυνιτριδίωση στους 900oC.
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Σχήμα 6. 13. Χαρακτηριστικές καμπύλες τύπου C-V και Gp(ω) για το δείγμα S2 που υποβλήθηκε σε
καθαρισμό RCA και οξειδώθηκε στους (α) 800oC για 120 min και (β) 850οC 40min σε 100% N2O
περιβάλλον. Παρόμοια συμπεριφορά παρατηρείται για όλες τις συνθήκες οξείδωσης στους 800οC
και στους 850οC.

(β) Οξυνιτριδίωση στους 900οC
Στo Σχήμα 6.14 (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 sSi. Εξετάζοντας τις ηλεκτρικές ιδιότητες του δείγματος, παρατηρούμε διαφορετική συμπεριφορά
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από τα προηγούμενα δείγματα. Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 6.15 (α), οι καμπύλες C-V δεν
παρουσιάζουν πλέον πλατό, ενώ το φαινόμενο της συχνοτικής διασποράς έχει μειωθεί
σημαντικά. Στο Σχήμα 6.15 (β) οι καμπύλες Gp(ω) εμφανίζουν χαμηλότερη παράλληλη
διαγωγιμότητα, της τάξεως των 10-12 Farad (Ssec), που αντιστοιχεί σε πυκνότητα παγίδων
διεπιφάνειας ίση με 4x1010eVcm-2. Το φαινόμενο των δύο κορυφών στις καμπύλες Gp(ω), το
οποίο εμφανίζεται όταν έχουμε λέπτυνση του στρώματος s-Si και διάχυση του Ge, δεν
παρατηρείται εδώ.
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Σχήμα 6. 14. (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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Σχήμα 6. 15. Χαρακτηριστικές καμπύλες τύπου C-V και Gp(ω) για το δείγμα S2 που
υποβλήθηκε σε καθαρισμό RCA και οξειδώθηκε στους 900oC για 20 min

Συγκρίνοντας την ηλεκτρική συμπεριφορά του δείγματος αυτού με την αντίστοιχη του δείγματος
S1Α (Σχήμα 6.5α) , παρατηρούμε ότι, παρόλο που το στρώμα s-Si είχε παρόμοιο πάχος και στα
δύο δείγματα, η ηλεκτρική του συμπεριφορά διαφέρει σημαντικά. Βέβαια, τα δυο δείγματα
διαφέρουν επίσης στην αρχική συγκέντρωση / πυκνότητα Γερμανίου και στη θερμοκρασία
οξείδωσης. Στην περίπτωση του δείγματος S1B που παρουσιάσθηκε προηγουμένως,
παρατηρήθηκε το γεγονός ότι η διάχυση του Γερμανίου εξαλείφει την απότομη ετεροεπαφή
μεταξύ s-Si και SiGe με αποτέλεσμα την εξουδετέρωση των φαινομένων συχνοτικής διασποράς
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καθώς και την μικρότερη φαινόμενη πυκνότητα των παγίδων διεπιφάνειας. Παρόμοια είναι και η
περίπτωση του δείγματος S2: Γερμάνιο που διαχύθηκε προς την επιφάνεια κατά τη διάρκεια της
οξείδωσης (και δεν έφτασε στη SiO2/s-Si διεπιφάνεια για να σχηματίσει ένα στρώμα πλούσιο σε
Ge). Στην περίπτωση αυτή όμως έχουμε πολύ μεγαλύτερη συγκέντρωση Ge στη διεπιφάνεια σε
σχέση με πριν, λόγω της μεγαλύτερης περιεκτικότητας Ge (20%) εξαρχής. Η μεγαλύτερη
ποσότητα Γερμανίου φαίνεται να αδρανοποιεί πλήρως τις παγίδες διεπιφάνειας ελαττώνοντας
σημαντικά την πυκνότητα τους.
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Κεφάλαιο 7

Συμπεράσματα και Προοπτικές

193

7.1. Συμπεράσματα
Στη παρούσα Διδακτορική Διατριβή πραγματοποιήθηκε μια συστηματική μελέτη των
ηλεκτρικών χαρακτηριστικών δομών τύπου MOS σε υπόστρωμα πυριτίου υπό μηχανική τάση με
διηλεκτρικά θερμικά οξείδια εμπλουτισμένα με άζωτο. Ως μέθοδος ανάπτυξης των διηλεκτρικών
χρησιμοποιήθηκε κυρίως η θερμική οξυνιτριδίωση σε περιβάλλον 100% Ν2Ο. Οι ηλεκτρικές
ιδιότητες των δομών μελετήθηκαν συναρτήσει των συνθηκών ανάπτυξης των διηλεκτρικών
(θερμοκρασία και χρόνος οξυνιτριδίωσης), της επακόλουθης ανόπτησης σε ουδέτερο
περιβάλλον, της μηχανικής τάσης του υποστρώματος και του πάχους του υμενίου s-Si. Επίσης,
ως εναλλακτική μέθοδος νιτριδίωσης μελετήθηκε η εμφύτευση αζώτου Ν2+ χαμηλής ενέργειας
εμφύτευσης (3keV) και δόσης 1015 cm-2
Συγκεκριμένα:


Αρχικά μελετήθηκε η επίδραση του χημικού καθαρισμού που προηγείται της διαδικασίας
οξείδωσης ή οξυνιτριδίωσης στα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά διατάξεων MOS κοινού Si.
Συγκρίθηκαν οι δύο βασικοί χημικοί καθαρισμοί, RCA και Piranha και διαπιστώθηκε ότι
ο καθαρισμός Piranha δεν υπολείπεται του καθιερωμένου μέχρι πρότινος καθαρισμού
RCA ως προς την ποιότητα του αναπτυσσόμενου διηλεκτρικού. Αντιθέτως, ο χημικός
καθαρισμός RCA εγχαράσσει σημαντικό μέρος του επιστρώματος s-Si κάτι που δεν είναι
επιθυμητό.



Μελετήθηκε συστηματικά η ανάπτυξη οξυνιτριδίων σε περιβάλλον 100% Ν2Ο σε
υποστρώματα s-Si με χημικό καθαρισμό τύπου Piranha, που είναι διαπιστωμένο ότι δεν
προκαλεί εγχάραξη του λεπτού υμενίου s-Si. Διαπιστώθηκε ότι:
(α) Ο ρυθμός ανάπτυξης των οξυνιτριδίων είναι ανεξάρτητος της μηχανικής τάσης του
υποστρώματος.
(β) Επιτεύχθηκαν λεπτά και υπέρλεπτα οξυνιτρίδια με εξαιρετικές ηλεκτρικές ιδιότητες
(ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα πυκνότητας διεπιφανειακών καταστάσεων παγίδευσης,
χαμηλό σταθερό φορτίο και υψηλή διηλεκτρική αντοχή στο ηλεκτρικό πεδίο)
συγκρινόμενα με αντίστοιχες μελέτες της βιβλιογραφίας που περιλαμβάνουν πιο
σύνθετες φυσικοχημικές διεργασίες.
(γ) Μετρήθηκε συστηματικά, με χρήση UV-RAMAN, η μηχανική τάση του
υποστρώματος συναρτήσει των συνθηκών ανάπτυξης των οξυνιτριδίων. Η τεχνική αυτή
επέτρεψε την απομόνωση της επιθυμητής κορυφής του s-Si σε αντίθεση με τις συνήθεις
μετρήσεις στο οπτικό φάσμα που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία. Παρατηρήθηκε
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ότι τα οξειδωμένα δείγματα είναι υπό μηχανική εκτατική τάση. Μάλιστα, σε
συγκεκριμένες συνθήκες διαφαίνεται αύξηση της μηχανικής τάσης, πιθανώς λόγω της
συνεισφοράς του αναπτυγμένου οξειδίου. Το αποτέλεσμα αυτό παρουσιάζει ενδιαφέρον
και χρήζει περαιτέρω μελέτης.
(δ) πραγματοποιήθηκαν προσομοιώσεις της ηλεκτρικής συμπεριφοράς των δομών s-Si
όπου εξακριβώθηκε η επίδραση των δομικών χαρακτηριστικών των υποστρωμάτων μετά
την οξείδωση (πάχος s-Si, πάχος οξειδίου, γραμμομοριακή περιεκτικότητα Ge καθώς και
μορφή ετεροεπαφής) στις C-V χαρακτηριστικές. Με την προσομοίωση επίσης
μελετήθηκε η επίδραση του σταθερού φορτίου οξειδίου και εκτιμήθηκε η πυκνότητα του.
Επίσης, μελετήθηκε η επίδραση της θέσης των διεπιφανειακών καταστάσεων
παγίδευσης. Συγκεκριμένα, απεδείχθη ότι η επίδραση των παγίδων αυτών είναι εξίσου
σημαντική στην ηλεκτρική συμπεριφορά των δομών είτε αυτές βρίσκονται στην
διεπιφάνεια s-Si/SiO2 είτε στην διεπιφάνεια s-Si/SiGe, γεγονός που αποδίδεται στην
εγγύτητα των δύο ετεροεπαφών.


Μελετήθηκε συστηματικά η ανάπτυξη οξυνιτριδίων σε περιβάλλον 100% Ν2Ο σε
υποστρώματα s-Si συναρτήσει του πάχους του υμενίου. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε
ο τυπικός καθαρισμός RCA για την ελεγχόμενη λέπτυνση του υμενίου s-Si, πριν τη
διαδικασία οξυνιτριδίωσης. Διαπιστώθηκε :
(α) ότι η μορφή των χαρακτηριστικών καμπυλών χωρητικότητας – τάσης των δομών
MOS επηρεάζεται σημαντικά από το πάχος του υμενίου s-Si. Συγκεκριμένα, για πάχη
μικρότερα των 5 nm έχουμε την εμφάνιση έντονου φαινομένου συχνοτικής διασποράς
και πλατό. Τα φαινόμενα αυτά είναι ανεξάρτητα από την μηχανική τάση του
υποστρώματος και εμφανίζονται ακόμη και στις δομές χαμηλότερης μηχανικής τάσης
όταν το επίστρωμα s-Si είναι πολύ λεπτό (<5 nm).

Η ισχυρή εξάρτηση από τη

συχνότητα που παρατηρείται στην περιοχή του πλατό υποδηλώνει ότι το φαινόμενο
πιθανότατα οφείλεται στη συμπεριφορά των παγίδων διεπιφάνειας.
(β) αύξηση του πάχους του οξειδίου και συγχρόνως κατανάλωση μεγαλύτερου πάχους
του στρώματος s-Si οδηγεί σε υποβίβαση των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών των
οξειδίων (αύξηση του σταθερού φορτίου οξειδίου και της πυκνότητας των
διεπιφανειακών καταστάσεων παγίδευσης). Συνδυασμός μετρήσεων SIMS και
ηλεκτρονικής μικροσκοπίας διέλευσης με τα αποτελέσματα των ηλεκτρικών μετρήσεων
ανέδειξαν ότι το φαινόμενο της αύξησης των διεπιφανειακών καταστάσεων παγίδευσης
δεν οφείλεται αποκλειστικά στη διάχυση του Ge προς τη διεπιφάνεια s-Si / SiO2 αλλά
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στην εγγύτητα των δύο διεπιφανειών που υπάρχουν στη δομή, s-Si / SiO2 και s-Si / SiGe,
όταν το πάχος του υμενίου είναι ιδιαίτερα μικρό.
(γ) ηλεκτρικές μετρήσεις αγωγιμότητας ως προς τη συχνότητα του εναλλασσόμενου
σήματος για διάφορες τιμές της τάσης πύλης φανέρωσαν μια μη τυπική συμπεριφορά με
την ύπαρξη δύο κορυφών στις χαρακτηριστικές καμπύλες, χαρακτηριστικό δύο
διαφορετικών μηχανισμών ανταλλαγής φορέων. Περαιτέρω ανάλυση του φαινομένου με
μετρήσεις σε θερμοκρασίες μεταξύ 295Κ έως 355Κ και διαχωρισμός των δύο κορυφών
ανέδειξε τους δύο μηχανισμούς καθώς και την ενέργεια ενεργοποίησης τους.
(δ) πειράματα θερμικής ανόπτησης μετά την οξείδωση για παρατεταμένους χρόνους,
έδειξαν ότι μεγαλύτερος χρόνος ανόπτησης ελαττώνει τις διεπιφανειακές καταστάσεις
παγίδευσης

ελαχιστοποιώντας

συγχρόνως

το

πλατό

που

εμφανίζεται

στις

χαρακτηριστικές C-V των ετεροεπαφών s-Si / SiGe. Στην περίπτωση αυτή, το αυξημένο
θερμικό κόστος και ενδεχομένως ισχυρότερη διάχυση του Ge, δρα αντίθετα από όπως
πιθανόν να αναμένονταν σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, ελαχιστοποιώντας τις
ενεργειακές καταστάσεις παγίδευσης. Αυτό το αποτέλεσμα έρχεται σε συμφωνία με τα
πειράματα λέπτυνσης του υμενίου στα οποία όταν έχουμε ολική κατανάλωση του
υμενίου s-Si και παρά την αυξημένη συγκέντρωση του Ge στην διεπιφάνεια με το SiO2
λόγω διαχωρισμού, παρατηρούμε σημαντική πτώση της πυκνότητας παγίδων.


Συμπληρωματικά, μελετήθηκε η μέθοδος της θερμικής οξείδωσης εμφυτευμένων με
άζωτο υμενίων πυριτίου υπό μηχανική τάση ως εναλλακτικός τρόπος νιτριδίωσης. Η
μεθοδολογία αυτή παρουσιάζει επίσης σημαντικά πλεονεκτήματα και οδηγεί σε οξείδια
υψηλής ποιότητας.

7.2. Προοπτικές
Η εκπόνηση της παρούσης διδακτορικής διατριβής βοήθησε στην συστηματική κατάταξη και
ερμηνεία φαινομένων που σχετίζονται με τις ιδιότητες των δομών s-Si. Η μελέτη αυτή , με βάση
την εμπειρία που έχει αποκτηθεί, μπορεί να επεκταθεί και σε νέα διηλεκτρικά υλικά υψηλής
διηλεκτρικής σταθεράς (high-k) σε υποστρώματα κοινού Γερμανίου ή Γερμανίου υπό μηχανική
τάση (strained-Ge ή strained-Ge on Insulator). Με δεδομένο ότι η ανάπτυξη των συγκεκριμένων
υλικών στα υποστρώματα της αναδυόμενης τεχνολογίας Γερμανίου παρουσιάζει ποικιλία
προβλημάτων (υψηλή πυκνότητα διεπιφανειακών παγίδων, ανάπτυξη πλούσιων σε οξυγόνο
διεπιφανειακών στρωμάτων κλπ), οι προαναφερθείσες τεχνικές νιτριδίωσης μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την βελτίωση των ηλεκτρικών ιδιοτήτων δομώς MOS Γερμανίου.
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