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1.  Projekty badawcze realizowane w 2007 r. 

W Zakładzie Badania Struktur MOS w 2007 r. realizowano następujące tematy: 
• „Rozwój metod badania właściwości fizycznych struktur MOS nowych genera- 

cji” (temat statutowy nr 1.11.052, etap II); 
• “Badanie przestrzennych rozkładów naprężeń w strukturach MOS metodami op- 

tycznymi za pomocą interferometrii optycznej i optycznej spektroskopii rama- 
nowskiej” (projekt badawczy nr 3T11B 08728, kierownik projektu – L. Borowicz); 

• “Badanie rozkładów przestrzennych lokalnych wartości barier potencjału na 
powierzchniach granicznych bramka-dielektryk i półprzewodnik-dielektryk 
w strukturach MOS” (projekt badawczy nr 3T11B 072292, kierownik projektu – 
K. Piskorski); 

• “Opracowanie fotoelektrycznych, elektrycznych i optycznych metod badania no- 
wych generacji struktur MOS” (projekt badawczy nr 3T11B 072292, kierownik 
projektu – H. M. Przewłocki); 

• „Zastosowanie metody spektroskopii impedancyjnej do pomiarów parametrów 
struktur półprzewodnikowych nowej generacji” (projekt badawczy nr 3T11B 
072292, kierownik projektu – T. Gutt). 

 

Zakład został włączony do Europejskiego Centrum Doskonałości NANOSIL: 
„Silicon-Based Nanostructures and Nanodevices for Long Term Nanoelectronics 
Applications”, powołanego w 7. Programie Ramowym UE. Współrealizuje tzw. 
Flagship Project 1.3. „Advanced Gate Stacks/High-k Dielectric Materials”, koordy- 
nowany przez Chalmers University w Göteborgu, Szwecja. Ze strony ITE kie- 
rownikiem zadania jest H. M. Przewłocki. 

Zakład uczestniczył również w dużym projekcie badawczym zamawianym PBZ-
MEiN-6/2/2006 “Nowe technologie na bazie węglika krzemu i ich zastosowanie 
w elektronice wielkich częstotliwości, dużych mocy i wysokich temperatur”. 
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W jego ramach jest wykonywany samodzielny projekt badawczy pt. “Opracowanie 
metod charakteryzacji parametrów podłoży SiC i ich powierzchni granicznych 
z innymi materiałami oraz ich wykorzystanie do badania struktur realizowanych 
w PBZ”. Kierownikiem projektu jest H. M. Przewłocki 

2. Współpraca badawcza z partnerami 

Rok 2007 przyniósł znaczny wzrost potencjału badawczego naszego zespołu, jak 
i rozszerzenie zakresu współpracy międzynarodowej i krajowej. Przeprowadzono 
szeroko zakrojone badania porównawcze parametrów struktur MOS najnowszych 
generacji wytwarzanych w czołowych ośrodkach naukowych świata, m. in. MC2 – 
Chalmers University, Göteborg (Szwecja), Tokyo Institute of Technology 
(Japonia), Duke University (USA), AMO GmbH, Aachen (Niemcy) i innych. 

Rozwijała się współpraca z partnerami krajowymi, zwłaszcza uczestniczącymi 
w PBZ-SiC (Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej 
– IMiO PW, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych – ITME, WE Po- 
litechniki Łódzkiej PŁ) oraz w tematach związanych z badaniami elipsometrycz- 
nymi i metodą Ramana. 

3. Wyniki prac 

3.1. Analiza porównawcza właściwości pułapek na powierzchniach 
granicznych Si-SiO2, SiC-SiO2 i Si-La2O3 

Jednym z istotniejszych problemów struktur nowych generacji jest duża gęstość 
pułapek na powierzchniach granicznych między półprzewodnikiem a izolatorem 
bramkowym i w ich pobliżu. Celem badań było porównanie różnych właściwości 
tych pułapek w strukturach MOS nowych generacji. Porównań dokonano na pod- 
stawie wykonanych w Zakładzie badań struktur opracowywanych przez wiodące 
w świecie ośrodki badawcze (m. in. z Japonii, Szwecji i USA). 

3.1.1. Porównanie właściwości pułapek na powierzchniach granicznych Si-SiO2 
i SiC-SiO2 

Występowanie pułapek powierzchniowych i ich właściwości mają krytyczne 
znaczenie dla stabilności działania przyrządów półprzewodnikowych nowych ge- 
neracji. Wysoka gęstość pułapek powierzchniowych w przypadku węglika krze- 
mu w porównaniu z krzemem jest wciąż problemem, z którym nie uporała się tech- 
nologia przyrządów na SiC. Wiadomo również, że gęstość pułapek powierzch- 
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Rys. 1. Rozkłady energetyczne gęstości pułapek po-
wierzchniowych Dit w Si-SiO2 i w SiC-SiO2. Et = 0 
odpowiada położeniu EC. Pomiary wykonano 
metodą konduktancyjną przy użyciu miernika 
Agilent 4294A. 

Rys. 2. Rozkłady energetyczne przekrojów czyn- 
nych pułapek powierzchniowych σn w Si-SiO2 i w 
SiC-SiO2. Et = 0 odpowiada położeniu EC. Pomiary 
wykonano metodą konduktancyjną przy użyciu 
miernika Agilent 4294A. 

niowych na granicy krzemu z izolatorami high-k jest znacznie wyższa niż w sy- 
stemach Si-SiO2. 

Opracowano procedurę pomiarową realizującą tzw. metodę konduktancyjną po- 
miaru rozkładów energetycznych parametrów pułapek powierzchniowych: gęstości 
Dit(E), stałej czasowej τ(E) i przekroju czynnego na wychwyt σ(E). Przy użyciu tej 
metody wykonano szereg pomiarów dla próbek Si-SiO2 i SiC-SiO2. Pomiary te 
omówiono w sprawozdaniach z poprzednich lat. W bieżącym etapie metoda kon- 
duktancyjna była stosowana rutynowo do pomiaru próbek opartych na tych ma- 
teriałach. 

Na podstawie przeprowadzonych eksperymentów można stwierdzić, że w bada- 
nym zakresie energii w przerwie zabronionej pułapki w obu systemach zachowują 
się podobnie. Na rys. 1 pokazano przebiegi rozkładów energetycznych gęstości 
pułapek Dit dla SiC i dla Si. W przypadku Si widać wyraźny „garb” w okolicy Et = 
= 0,3 eV, odpowiadający położeniu centrów Pb. Gęstość pułapek na analogicznej 
powierzchni granicznej SiC:SiO2 jest o dwa rzędy wielkości większa w pobliżu dna 
pasma przewodnictwa i o rząd wielkości większa w okolicy 0,3 ÷ 0,6 eV. 

Na rys. 2 widać przebiegi rozkładów energetycznych przekrojów czynnych 
pułapek powierzchniowych w tych samych próbkach. W przedziale energii od dna 
pasma przewodnictwa do ok. 0,2 eV przebiegi pokrywają się dla obu materiałów. 
Powyżej tej energii przekroje czynne na granicy Si-SiO2 są wyraźnie większe. 

3.1.2. Badanie pułapek granicznych (border traps) w strukturach Al-SiO2-SiC 

Oprócz pułapek powierzchniowych w strukturach nowej generacji mamy często 
do czynienia z pułapkami znajdującymi się w izolatorze, ale na tyle blisko po- 
wierzchni granicznej, że obserwowane efekty ich przeładowania są bardzo po- 
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dobne do efektów charakterystycznych dla stanów powierzchniowych. Pułapki te, 
nazywane granicznymi (border traps), wyróżniają się znacznie dłuższymi stałymi 
czasowymi niż pułapki powierzchniowe.  

Wiadomo, że standardowe metody C-V pozwalają na ocenę wypadkowej 
gęstości ładunku w izolatorze bramki przyrządów MOS. Generalnie, gęstość 
ładunku w izolatorze ΔNot (ΔNot = ΔNbulk + ΔNbt, gdzie Nbt jest gęstością pułapek 
granicznych, Nbulk gęstością pułapek wewnątrz izolatora) jest proporcjonalna do 
przesunięcia ΔVmg charakterystyki C-V dla pojemności przy polaryzacji od- 
powiadającej środkowi przerwy zabronionej. Ładunek pułapek powierzchniowych 
ΔNit odpowiada za rozciągnięcie ΔVso charakterystyki C-V. Gęstość pułapek po- 
wierzchniowych Dit mierzona jest różnymi metodami, m. in. metodą 
konduktancyjną i metodą Termana. Obie metody są wykorzystywane w Za- 
kładzie.  

Do oceny wielkości ładunku pułapek granicznych w obecnym etapie korzystano 
z metod stosowanych przez D. M. Fleetwooda [Fleetwood and Saks, J. Appl. Phys., 
79(3),1583]. Mierząc charakterystykę C-V hf od akumulacji do inwersji z wystar- 
czająco szybką zmianą polaryzacji obserwuje się efekt emisji nośników z pułapek 
położonych na powierzchni granicznej (ΔNit), gdyż ich stałe czasowe są wystar- 
czająco krótkie w porównaniu z szybkością zmian napięcia polaryzacji. Ładunek 
znajdujący się w pułapkach granicznych (ΔNbt), pozostający nieco dalej od po- 
wierzchni izolator-półprzewodnik, wymaga dłuższego czasu rozładowania. Dlatego 
po odczekaniu wystarczającego czasu w inwersji obserwuje się powrót krzywej 
C-V do akumulacji po trajektorii przesuniętej w stosunku do pierwotnie 
zmierzonej. Uzyskana histereza δV ma znak ujemny, gdy charakterystyka powrotna 
jest przesunięta w kierunku napięć dodatnich, a znak dodatni, gdy jest przesunięta 
w kierunku napięć ujemnych w stosunku do charakterystyki pierwotnej. Jeśli zatem 
po zamknięciu cyklu zmian polaryzacji w opisany wyżej sposób dV jest jedyną 
składową przesunięcia krzywej C-V i wynika z ilości ładunku gromadzonego w pu- 
łapkach granicznych (V = ΔVbt), to gęstość pułapek granicznych jest proporcjo- 
nalna do szerokości histerezy dVmg dla pojemności Cmg przy polaryzacji odpo- 
wiadającej środkowi przerwy zabronionej: 

                                                                        (1) 
Ponadto, jeśli te warunki są spełnione, to wykorzystując zależność C = dQ/dV 

można alternatywnie określić wartość Nbt, wyznaczając ją jako powierzchnię pod 
krzywą wynikającą z różnicy charakterystyk C-V mierzonych najpierw od 
akumulacji do inwersji (Cpierwotna), a następnie z powrotem od inwersji do 
akumulacji (Cpowrotna).  

                           (2) 
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Rys. 3. Charakterystyki C-V i |Cpierwotna-Cpowrotna|-V
(C1-C2). Pomiary wykonano na stanowisku Agilent
4294A. 

Tabela 1. Wyniki obliczeń gęstości ładunku pułapek granicznych metodą 
zgodną ze wzorem (1) i (2) oraz wynik pomiaru gęstości pułapek 

powierzchniowych w próbkach po wygrzewaniu pometalizacyjnym (PMA) 
i bez PMA 

Próbka 
Temperatura 

utleniania 
T [oC] 

ΔNbt (wzór1) 
[cm−2] 

ΔNbt (wzór 2) 
[cm−2] 

Dit @ 0,6 eV 
[cm−2eV−1] 

1 1050 6,16⋅1010 5,43⋅1010 7,0⋅1011 

2 1200 7,19⋅1010 8,89⋅1010 2,5⋅1011 

3 1240 52,4⋅1010 28,3⋅1010 3,5⋅1011 

4 1050 − 4,35⋅1010 20,0⋅1011 

5 1200 − 5,08⋅1010 7,0⋅1011 

Dit zmierzono na tych samych próbkach metodą konduktancyjną. 
 

Standardowe pomiary gęstości puła- 
pek granicznych wykonano omówioną 
metodą na próbkach SiC-SiO2 utlenia- 
nych w różnych temperaturach i w róż- 
nym czasie, przy czym niektóre z nich 
były poddane wygrzewaniu pometaliza- 
cyjnemu. Próbki były badane na 
stanowisku Keithley PKG82 i Agilent 
4294A.  

Na rys. 3 pokazano przykładowe wy- 
kresy C-V i |Cpierwotna-Cpowrotna|, w tab. 1 
podano wartości ΔNbt obliczone na pod- 
stawie pomiarów. Wartości gęstości ła- 
dunku pułapek brzegowych uzyskane 
metodą zgodną ze wzorami (1) i (2) są 
zbliżone.  

3.1.3. Badanie struktur Al-La2O3-Si 
Al-LaON-Si 

Izolatory na bazie lantanu są uważane 
za najbardziej obiecujących i najpo- 
ważniejszych kandydatów na materiał 
dielektryka high-k następnej generacji. 
We współpracy z Tokyo Institute of 
Technology badano właściwości warstw 
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Rys. 4. Charakterystyki gęstości prądu upływności 
bramki w funkcji napięcia bramki dla próbek 1, 2, 
3 i 4 

La2O3 (próbki #1 i#2) i LaON (próbki #3 i 
#4). Próbki te na większości struktur 
wykazywały dużą upływność bramki, 
uniemożliwiającą miarodajną ocenę 
właściwości pułapek.  

Celem badań struktur było: 
• wyselekcjonowanie struktur o mini- 

malnej gęstości prądu upływu JG, 
• określenie mechanizmów upływności, 
• określenie zależności JG od techno- 

logii, a w szczególności od temperatu- 
ry wygrzewania PMA i związku che- 
micznego izolatora. 
W pierwszej kolejności skoncentro- 

wano się na pomiarach charakterystyk 
prądowo-napięciowych bramek konden- 

satorów znajdujących się na tych próbkach. Zbiór wszystkich charakterystyk I-V 
dla struktur, które nie wykazywały natychmiastowego przebicia i pozwalały na 
pomiar prądu w zakresie –1...+2 V, pokazano na rys. 4. 

 
Próbki z La2O3 (#1 i #2) 

 

Na rys. 5 pokazano wszystkie charakterystyki zmierzone na próbkach, na któ- 
rych izolatorem bramkowym był La2O3. Zauważono, że przy dodatniej polaryzacji 
nachylenie charakterystyk Jg-Vg dla próbki wygrzewanej w wyższej temperaturze 
(#2) jest mniejsze niż dla próbki wygrzewanej w niższej temperaturze (#1). 
Wyższa temperatura wygrzewania pometalizacyjnego sprzyja zatem niższym 
gęstościom prądu upływności bramki w La2O3. 

W celu zbadania możliwych mechanizmów upływności przeanalizowano 
zmierzone wyniki w układach współrzędnych, w których wystąpienie danego 
mechanizmu daje prostoliniowy charakter zależności. W szczególności brano pod 
uwagę tunelowanie bezpośrednie, Fowlera-Nordheima, SCLC (ang. Space Charge 
Limited Current) oraz Poola-Frenkla i Schottky’ego.  

W przypadku badanych próbek La2O3 liniowość charakterystyk w tych współ- 
rzędnych oraz interesujące różnice między próbkami zaobserwowano na rys. 5a 
(Pool-Frenkel/Schottky) i rys. 5b (Fowler-Nordheim), co wskazuje na możliwe wy- 
stępowanie w nich tych mechanizmów upływności. 

 
Próbki z LaON (#3 i #4) 

 

Na rys. 6 pokazano wszystkie charakterystyki zmierzone na próbkach, na 
których izolatorem bramkowym był LaON. Charakterystyki zmierzone dla próbki 
#3, wygrzewanej w niższej temperaturze, mają inny kształt niż charakterystyki 
z próbki #4, wygrzewanej w wyższej temperaturze, w szczególności wykazują brak 
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Rys. 5. Charakterystyki Jg-Vg dla próbek #1 i #2 we 
współrzędnych właściwych dla mechanizmu: 
a) Schottky’ego, b) Fowlera-Nordheima 

Rys. 6. Charakterystyki Jg-Vg dla próbek #3 i #4 we 
współrzędnych właściwych dla mechanizmu: 
a) Poola-Frenkla, b) Schottky’ego 

symetrii względem Vg = 0 V oraz mają inny przebieg i nachylenie w przedziale 
Vg > 0 V. Tym razem wyższa temperatura wygrzewania PMA nie sprzyja obniżeniu 
gęstości prądów upływu bramki, jak to miało miejsce w przypadku La2O3. 

Podobnie jak poprzednio, analizowano mechanizmy upływności w próbkach 
LaON. Na rys. 6 pokazano zmierzone charakterystyki w układzie współrzędnych 
charakterystycznym dla mechanizmu Poola-Frenkla i Schottky’ego, gdzie zaobser- 
wowano liniowość charakterystyk i wyraźne różnice między próbkami. Nachylenie 
charakterystyki w próbce #3 jest ponad dwukrotnie większe niż w próbce #4, 
w związku z czym można wnioskować, że w próbce #3 dominuje mechanizm 
Poola-Frenkla, a w próbce #4 mechanizm Schottky’ego.  

3.2. Uruchomienie pomiarów naprężeń w strukturach półprzewodnikowych  
za pomocą laboratoryjnego spektrometru Ramana 

W ubiegłych latach wykazano, że rozkłady niektórych parametrów elek- 
trycznych w obszarze bramki kondensatora MOS w przypadku bramek metalicz- 
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nych mają charakterystyczny, kopułowaty kształt. W wyniku dalszych analiz i ba- 
dań postawiono hipotezę, że przyczyną takich rozkładów są naprężenia mecha- 
niczne w izolatorze podbramkowym.  

W celu zweryfikowania hipotezy postawiono stworzyć laboratoryjny spektro- 
metr Ramana do badania naprężeń w warstwach dielektrycznych struktur MOS 
i przeprowadzić pomiary widm Ramana przy użyciu promieniowania wzbu- 
dzającego o długości fali λ = 244 nm. Skonstruowano i uruchomiono zestaw labo- 
ratoryjny, którego schemat przedstawiono na rys. 7. 

Rys. 7. Schemat układu optycznego zestawu do obserwacji i rejestracji widm Ramana 
 

Promieniowanie lasera argonowego z podwajaczem częstotliwości o długości 
fali 244 nm po odbiciu od trzech zwierciadeł jest skupiane przez układ skupiający 
i odbiorczy na utlenionej powierzchni płytki Si. Promieniowanie rozproszone jest 
kolimowane przez układ skupiający i odbiorczy, a następnie ogniskowane przez 
układ skupiający na szczelinie wejściowej spektrometru HR 4000. Specjalnie 
oprogramowany komputer dokonuje akwizycji widm promieniowania uzyskiwa- 
nych za pomocą spektrometru HR 4000.  

Z uwagi na krótką długość fali promieniowania wzbudzającego (244 nm), 
wybraną w celu umożliwienia analizy SiO2, wyraźnie niższą niż spotyka się 
w doniesieniach literaturowych, można spodziewać się informacji o widmach 
ramanowskich wzbudzanych w warstwie dielektryka, w naszym przypadku w SiO2. 
Istotną trudność stanowi mała objętość naświetlanego materiału: grubość warstwy 
dielektryka wynosi zaledwie kilkadziesiąt nanometrów, średnica plamki sku- 
pionego promieniowania wzbudzającego kilka mikrometrów, szerokość szczeliny 
spektrometru 5 μm. W wyniku uśrednienia, a następnie odjęcia kilkudziesięciu 
tysięcy zapisów widma z szumem i tej samej liczby zapisów szumu oraz 
zastosowania procedur „odszumiania” uzyskano widmo przedstawione na rys. 8. 
Do oświetlania próbki zastosowano geometrię off axis w celu zmniejszenia 
natężenia rozproszenia Rayleigha. Stosownie do wykresu przedstawionego na 
rys. 8 wyznaczono następujące liczby falowe w cm–1 widocznych linii: 67,19 (61); 
282,18; 112,54 (120); 651,71 (606); 801,20 (800); 846,55 (820); 833,89 (910). 
W nawiasach podano najbliższe wyznaczonym dane literaturowe dotyczące litego 
dwutlenku krzemu (kwarcu). Liczni autorzy podkreślają, że przesunięcia rama- 
nowskie dla materiału litego i dla cienkich warstw mogą znacznie się różnić, przy 
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czym pod wpływem naprężeń ulegają 
przesunięciu nawet o kilkaset cm–1 w kie- 
runku wyższych lub niższych częstotli- 
wości w zależności nie tylko od znaku 
naprężeń, lecz również od wyboru obser- 
wowanej linii. Dlatego linia o częstotli- 
wości 282,18 cm–1 mogłaby być inter- 
pretowana jako przesunięta pod wpły- 
wem naprężeń linia 295 cm–1, występująca 
wyraźnie w przypadku cienkich warstw 
SiO2. Silna linia 430 cm–1, występująca 
w przypadku badania litego szkła kwar- 
cowego, nie była obserwowana dla cien- 
kich warstw tlenku krzemu na podłożu 
krzemowym zarówno przy zastosowaniu 
zestawu laboratoryjnego ITE, jak i w przy- 
padku aparatury firmy Renishaw.  

Ze względu na to, że rejestrowano 
widmo promieniowania ramanowskiego 
wzbudzanego w licznych elementach 
optycznych zestawu wykonanych ze 
szkła kwarcowego, wykonano szereg 
prób, w których przedmiotem badania był 
metanol. Dwa piki w przedziale 2500 ÷ 
÷ 3000 cm–1, przedstawione w po- 
większeniu na rys. 9 i 10, są charak- 
terystyczne dla metanolu (patrz rys. 10), 
natomiast dwa dalsze węższe, w prze- 
działach 500 ÷ 1000 cm–1 oraz 2000 ÷ 
2500 cm–1, pochodzą od materiału 
kuwety (szkło kwarcowe), w której 
znajdował się badany materiał. Z rys. 9 
i 10 wynika, że zestaw wykonany w ITE 
prawidłowo rejestruje widma Ramana 
badanej substancji. Dostępne w literatu- 
rze widmo Ramana metanolu przed- 
stawiono na rys. 11. 

W celu uzupełnienia badań prowa- 
dzonych na zestawie laboratoryjnym 
Zakładu o naprężenia w powierz- 
chniowej warstwie Si wykonano ana- 
logiczne pomiary w angielskiej filii 

Rys. 9. Widma ramanowskie uzyskane dla metanolu: 
zielone i niebieskie przy małej liczbie zapisów i krót- 
kim czasie pojedynczej rejestracji, czerwone i czarne 
przy właściwym doborze parametrów zapisu. Wykres 
czarny uzyskano po dodatkowym zastosowaniu 
waveletowej procedury „odszumiania”. Na osi pozio- 
mej zaznaczono wartości częstotliwości w cm−1, na 
osi pionowej jednostki względne. 

Rys. 10. Fragment widma ramanowskiego metano- 
lu w kuwecie kwarcowej. Powiększony fragment 
charakterystyki z rys. 9 

Rys. 8. Przykład widma dielektryka płytki Si z war- 
stwą SiO2 
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firmy Renishaw i w UMCS, w obu przypadkach za pomocą aparatury firmy 
Renishaw. Miejsca, w których wzbudzano promieniowanie ramanowskie, 
pokazano w dolnej części rys. 12. Grubość składników struktury wynosiła: tAl = 
= 40 nm, tox = 30 nm, tSi = 0,6 mm. Stwierdzono brak wyraźnych linii rozproszenia 
ramanowskiego w dielektryku, co może być spowodowane zogniskowaniem 
wiązki laserowej (514 nm) wewnątrz płytki krzemowej. Linie 4 i 2 (rys. 12) 
pokazują widmo Ramana dla Si w różnych miejscach próbki, bezpośrednio przed 
krawędzią bramki (wąski pik po lewej stronie rysunku) i po prześwietleniu 
materiału bramki. Mniejsze wartości amplitudy w części powyżej częstotliwości 
1700 cm–1, obserwowane na charakterystyce 2, są spowodowane ograniczeniem 
promieniowania docierającego do podłoża krzemowego poprzez wąską szczelinę 
w bramce. Krzywe 1 i 3 (na wykresie) stanowią odpowiedź materiału bramki na 
pobudzenie promieniowaniem laserowym.  

Analiza charakterystyk widmowych uzyskanych z miejsc oznaczonych cyframi 
1, 2, 3 i 4 (widok próbki w centralnej części rys. 12) pozwala oszacować 
naprężenia w Si pod bramką na (0,4 ÷ 0,5) GPa, czemu odpowiada przesunięcie 
ramanowskie ok. 1 cm–1. Są to naprężenia ściskające. Znak naprężeń może być 
spowodowany nieuwzględnieniem naprężeń w płytce Si, pochodzących z procesu 
jej obróbki mechaniczno-chemicznej. Liczne interferogramy powierzchni takich 
płytek uzyskane w Zakładzie wskazują na istnienie naprężeń o różnych znakach na 

Rys. 11. Widmo Ramana metanolu dostępne w literaturze 

Rys. 12. Widma Ramana struktury Al./SiO2/Si uzyskane na aparaturze firmy Renishaw 
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tej samej powierzchni, które mogą dodawać się lub odejmować od naprężeń 
spowodowanych obecnością bramki i związanych z tym naprężeń w warstwie 
tlenkowej. Natomiast naprężenia w wierzchniej warstwie Si wyznaczone dla 
struktury PolySi/SiO2/Si nie przekraczają 0,08 GPa. Tak mała wartość naprężeń 
mieści się w błędzie metody. Można więc wnioskować, że bramka polikrzemowa 
nie wnosi naprężeń do dielektryka, a tym samym nie powoduje obciążenia 
ścinającego na powierzchni Si. 

3.3. Zbadanie rozkładów lokalnych wartości VFB w płaszczyźnie powierzchni 
bramek metalowych dla różnych układów półprzewodnik-dielektryk 

W 2007 r. przystąpiono do opracowania i rozwoju fotoelektrycznej metody 
pomiaru napięcia wyprostowanych pasm w półprzewodniku VFB. Sądzimy, że 
metoda ta, zwana LPT (ang. Light Pulse Technique), pozwoli na precyzyjne 
określenie wartości napięcia VFB. Metoda LPT jest alternatywną metodą dla dobrze 
znanych metod elektrycznych, w których to napięcie VFB wyznacza się na 
podstawie pomiarów charakterystyk C = f(VG). Powtarzalność i precyzja określania 
VFB w metodzie LPT jest szacowana na 5 mV (w metodzie elektrycznej rzadko 
lepiej niż 100 mV), co daje nadzieję na stworzenie z niej doskonałego narzędzia 
pomiarowego.  

Na rys. 13 przedstawiono układ pomiarowy do pomiarów fotoelektrycznych 
napięcia VFB. Układ ten był kompletowany w Zakładzie od dwóch lat i obecnie jest 
już w pełni przystosowany do pomiarów fotoelektrycznych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 13. Układ pomiarowy do określania metodą fotoelektryczną LPT napięcia płaskich pasm w półprze- 
wodniku VFB 

 

Integralną i najważniejszą częścią układu pomiarowego jest wzmacniacz typu 
lock-in DSP 7265, którego zasada działania opiera się na jednoczesnym pomiarze 
odpowiedzi ze struktury (sygnał pomiarowy) i sygnału referencyjnego (z chop- 

 Wzmacniacz lock-in 

 Komputer  Oscyloskop Miernik pojemności 

Struktura MOS 

   
L t

sygnał pomiarowy a 

   sygnał referencyjny b 
Chopper u = a • b • cosΔ 

R 

Światło 
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pera). Układ mnożnika sygnałów (najistotniejsza część wzmacniacza) wymnaża 
oba sygnały, co w wyniku daje sygnał o częstotliwości, która jest sumą bądź 
różnicą częstotliwości obu sygnałów wejściowych. W przypadku kiedy oba syg- 
nały mają tę samą częstotliwość, na wyjściu lock-in otrzymuje się sygnał o częs- 
totliwości 2ω i sygnał o częstotliwości 0. W drugim przypadku jest to napięcie 
stałe, które odpowiednio wzmocnione i odfiltrowane pojawia się na wyjściu 
wzmacniacza. Jego wartość wynosi (a⋅b/2)cos(Δ), gdzie a i b są wartościami 
skutecznymi sygnałów referencyjnego i pomiarowego, Δ jest kątem przesunięcia 
fazowego pomiędzy tymi dwoma sygnałami. Łatwo zatem wywnioskować, że 
napięcie wyjściowe będzie największe, gdy kąt Δ = 0 lub 180o. Dlatego 
wzmacniacz lock-in wyposażony jest w przesuwnik fazy, za pomocą którego 
poprzez regulację można uzyskać maksymalną wartość sygnału wyjściowego 
(cos(Δ) = 1).  

Niewątpliwą zaletą wzmacniacza lock-in jest to, że nawet w przypadku 
pomiarów bardzo małych wartości sygnałów pozwala „wyłowić” z szumów szu- 
kany przez nas sygnał o częstotliwości ω, który będzie decydował o wartości na- 
pięcia stałego na wyjściu wzmacniacza. 

Poza urządzeniem lock-in w skład systemu pomiarowego LPT wchodzi 
oscyloskop cyfrowy Tektronix TDS 5104, który umożliwia odczyt takich 
parametrów sygnału pomiarowego, jak: amplituda, okres, pole powierzchni 
impulsu itp. Wartości te są przydatne do analizy mierzonego sygnału, a ich 
znajomość przyczyni się w dalszej kolejności do oceny zachowania się sygnału ze 
struktury na skutek zmian parametrów pomiarowych, jak np. częstotliwość 
obrotów choppera, moc światła padającego na strukturę itp. Dodatkowo do układu 

pomiarowego podłączony jest miernik 
pojemności HP 4280A pozwalający na 
pomiar oświetlonych charakterystyk C = 
= f(VG), które okazują się przydatne do 
wyznaczania takiego parametru, jak cho- 
ciażby współczynnik efektywnego po- 
ziomu generacji świetlnej ξ. 

Istotą fotoelektrycznego pomiaru me- 
todą LPT jest polaryzacja struktury 
napięciem VG i jednoczesne oświetlenie 
struktury modulowanym światłem. Przy- 
kład zmierzonej odpowiedzi u na wyj- 
ściu lock-in został pokazany na rys. 14. 
Wartość napięcia VFB można bezpośred- 

nio odczytać ze zmierzonej charakterystyki u = f(VG), napięcie to wskazuje punkt 
przecięcia u = f(VG) z osią u = 0. 

Zaletą fotoelektrycznej metody LPT jest uniknięcie (jak w przypadku pomiaru 
napięcia VFB metodą charakterystyk C = f(VG)) żmudnych, a czasem niedokład- 
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Rys. 14. Przykład charakterystyki u = f(VG) okreś-
lonej metodą LPT. Napięcie VFB odpowiada punk-
towi przecięcia u = f(VG) z osią u = 0. 
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Rys. 15. Zależność napięcia VFB od mocy światła P 

nych obliczeń. Metoda ta jest także mniej zależna od parametrów konstrukcyjno- 
-materiałowych badanych struktur niż metody elektryczne.  

Problemem, jaki wyłania się w trakcie pomiarów LPT, jest wpływ stosowanej 
mocy światła P na wartość napięcia VFB. Na rys. 15 pokazano jak zmienia się na- 
pięcie VFB w funkcji mocy P. Widać, że 
im większa jest moc, tym napięcie VFB 
staje się bardziej ujemne. Takie zacho- 
wanie się napięcia VFB zaobserwowano 
we wszystkich pomiarach na różnego 
typu strukturach. Jak wykazują nasze ba- 
dania, wynika to z tego, że dla pomiarów 
dużą mocą plamki struktura nagrzewa 
się i wartości napięcia VFB ulegają 
zmianie. W związku z tym zmierzoną 
wartość VFB należałoby skorygować 
o czynnik wynikający ze zmiany tem- 
peratury struktury w celu uzyskania wartości VFB dla temperatury pokojowej. 
Zagadnienie to jest obecnie tematem intensywnych badań w Zakładzie.  

Mając na uwadze dotychczasowe wyniki badań oraz doświadczenie w pomia-
rach fotoelektrycznych podjęto próby określenia rozkładu przestrzennego lokal- 
nych wartości napięcia VFB w płaszczyźnie metalowej bramki struktury MOS. 
Z uwagi na to, że napięcie VFB jest różnicą dwóch czynników: 

 

OX

eff
MSFB C

Q
V −= φ ,                                                (3) 

 

gdzie: Qeff – efektywny ładunek w tlenku [C/cm2], COX – pojemność dielektryka 
[F/cm2], oraz na to, że parametr φMS ma charakterystyczny rozkład w płaszczyźnie 
powierzchni bramki φMS(x,y), można przypuszczać, że napięcie VFB ma także 
charakterystyczny kształt rozkładu. Mierząc zatem rozkład VFB(x,y), w dalszej 
kolejności można by określić, czy również ładunek Qeff ma jakiś cha- 
rakterystyczny rozkład w płaszczyźnie powierzchni bramki Qeff (x,y) (przyjmując, 
że COX ma wartość stałą, niezależną od miejsca na strukturze) mający wpływ na 
kształt rozkładu napięcia VFB. 

Korzystając z podstawowych założeń opracowywanej w Zakładzie metody LPT 
podjęto próby pomiaru lokalnych wartości napięcia VFB metodą SLPT (ang. 
Scanned Light Pulse Technique). Metoda ta polega na skanowaniu powierzchni 
struktury małą plamką (małą w porównaniu z rozmiarami bramki) i pomiarze 
odpowiedzi struktury u = f(VG). Mimo że moc strumienia światła P wpływa 
znacznie na wartość VFB, przyjęto założenie, że jeżeli pomiary wykonuje się dla 
stałej mocy P, to wpływ tej mocy na wartość VFB jest stały i ewentualny rozkład 
przestrzenny napięcia VFB, zmierzony w płaszczyźnie metalowej bramki struktury 
MOS, powinien zachować charakterystyczny kształt, mimo że mierzone wartości 
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VFB nie są wartościami prawdziwymi. 
Pomiary lokalnych wartości napięcia VFB 
potwierdziły słuszność przewidywań co 
do charakterystycznego kopułowatego 
kształtu rozkładu tego parametru. Na 
rys. 16 pokazano jednowymiarowy roz- 
kład napięcia VFB zmierzony w funkcji 
położenia plamki na strukturze. Widać 
charakterystyczny kopułowaty kształt 
z wartościami największymi na środku 
bramki i najmniejszymi na rogach kwa- 
dratowej bramki. Na rysunku zamiesz- 
czono także rozkład wartości φMS, który 

również ma kopułowaty kształt, jednak jego amplituda jest zdecydowanie mniejsza 
niż amplituda rozkładu napięcia VFB. Taka różnica między rozkładami tych dwóch 
parametrów zdaje się potwierdzać istnienie charakterystycznego kształtu rozkładu 
wartości Qeff w płaszczyźnie powierzchni metalowej bramki w strukturze MOS, 
który ma swój wkład w kształt rozkładu napięcia VFB.  

3.4. Analiza różnic wydajności fotoemisji elektronów z podłoży typu N i P 
w strukturach MOS 

W badaniach fotoelektrycznych różnych struktur MOS od wielu lat obser- 
wujemy zjawisko wyższej wydajności kwantowej emisji fotoelektronów z podłoży 
typu P (szczególnie P+) niż z podłoży typu N. Nie znajduje ono odzwierciedlenia, 
a tym bardziej ilościowego ujęcia, w literaturze naukowej dotyczącej fotoelek- 
trycznych zjawisk w strukturach MOS. W 2007 r. dokonano dogłębnej analizy 
teoretycznej tego zjawiska, która doprowadziła do wykrycia przyczyn jego wystę- 
powania, dając jednocześnie podstawy do ilościowego ujęcia zagadnienia. 
Aktualnie prowadzone są badania zmierzające do określenia zgodności wyników 
obliczeń z wynikami pomiarów wykonanych na specjalnie dobranych strukturach 
MOS. Osiągnięcie takiej zgodności pozwoli opracować kompleksowe ujęcie za- 
gadnienia, które stanie się przedmiotem ważnej publikacji. 

3.5. Analiza wpływu temperatury na wyniki pomiaru napięcia VFB 
metodą LPT 

Na podstawie badań przedstawionych w p. 3.3 można  stwierdzić, że wyniki 
pomiarów napięcia wyprostowanych pasm VFB uzyskiwane metodą LPT są „prze- 
sunięte” o VFB względem rzeczywistych wartości VFB na skutek rozgrzewania 
struktury MOS przez strumień światła wzbudzającego fotoprądy. Do dokładnego 
określenia VFB tą metodą konieczne jest więc określenie VFB wywołanego wzros- 
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Rys. 16. Zależność napięcia VFB = f(x) oraz φMS(x). 
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o boku a = 1 mm 
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tem temperatury. W tym celu przeprowadzono szczegółową analizę jednoczesnego 
oddziaływania światła i podwyższonej temperatury na parametry struktury MOS. 
Wyniki analizy są obecnie weryfikowane eksperymentalnie. Potwierdzenie jej 
słuszności umożliwi określenie VFB, a więc także dokładne określanie wartości VFB 
metodami LPT i SLPT. 

3.6. Opracowanie kryterium poprawności pomiarów wysokości barier 
potencjału metodą Powella 

Pomiar wysokości barier potencjału metodą Powella wiąże się niekiedy z wątpli- 
wościami dotyczącymi wyboru właściwego modelu zależności fotoprądu od długo- 
ści światła i od potencjału bramki VG. Wątpliwości te dotyczą w szczególności tego 
jaką wartość wykładnika p należy zastosować we wzorze Powella w danym 
przypadku. Na podstawie analizy zjawisk fizycznych występujących w pomiarach 
wysokości barier opracowano obiektywne kryterium poprawności wyboru wartości 
wykładnika p. Opierając się na wynikach pomiarów uzyskanych przy założeniu 
wybranej wartości p kryterium można stwierdzić, czy wybrano właściwą wartość 
tego współczynnika. Celem prowadzonych obecnie badań eksperymentalnych jest 
sprawdzenie skuteczności tego kryterium. 
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