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1. Projekty badawcze realizowane w 2010 r. 

W 2010 r. realizowano jeden projekt badawczy finansowany ze środków UE, 
jeden projekt krajowy zamawiany i jeden projekt finansowany ze środków POIG. 
Realizowane też były cztery projekty własne MNiSW oraz projekt statutowy 
w ramach ITE.  
• „Silicon-Based Nanostructures and Nanodevices for Long Term Nanoelectronics 

Applications” (”Nanostruktury i nanoprzyrządy oparte na krzemie dla perspekty- 
wicznych zastosowań w nanoelektronice”). Network of Excellence NANOSIL 
(7. PR UE, nr kontraktu 216171, kierownik grupy badawczej: H. M. Przewłocki); 

• “Opracowanie metod charakteryzacji parametrów podłoży SiC i ich powierzchni 
granicznych z innymi materiałami oraz ich wykorzystanie do badania struktur 
realizowanych w PBZ” (projekt badawczy nr 9/ES/G007/T02/2007, kierownik 
projektu: H. M. Przewłocki); 

• „Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nano- 
elektroniki, fotoniki, spintroniki i technik sensorowych” (InTechFun) (projekt 
badawczy nr PO IG.01.03.01-00159/08-00, kierownik projektu: H. M. Prze- 
włocki); 

• „Eksperymentalne i teoretyczne badania właściwości fizycznych izolatorów 
o wysokiej przenikalności elektrycznej w strukturach MOS” (projekt badawczy 
nr 0646/B/T02/2008/35, kierownik projektu: W. Rzodkiewicz); 

• “Opracowanie procedur pomiaru i identyfikacji oraz zbadanie różnych mecha- 
nizmów wymiany ładunku elektrycznego przez defekty w obrębie przerwy ener- 
getycznej SiC na powierzchni granicznej SiC:SiO2 i w jej pobliżu” (projekt 
badawczy nr  N N515 244337, kierownik projektu: T. Gutt); 
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• „Opracowanie nowych fotoelektrycznych metod pomiaru i zbadanie rozkładów 
parametrów elektrycznych struktury MOS w płaszczyźnie powierzchni bramki” 
(projekt badawczy N N515 525138, kierownik projektu: K. Piskorski); 

• “Opracowanie i doskonalenie metod badania nanostruktur półprzewodniko-
wych”. Etap II (projekt statutowy nr 1.11.058, kierownik projektu: H. M. Prze- 
włocki). 

2. Współpraca badawcza z partnerami 

Zakład uczestniczył w realizacji zadań Europejskiego Centrum Doskonałości 
NANOSIL w ramach Work Package 1: More Moore, a w szczególności w ramach 
Flagship Project 1.3 (F.P.1.3): Identification and Appraisal of Gate Stack Materials 
for End of CMOS Era. W 2010 r. współpraca w ramach F.P.1.3 znacznie się 
zintensyfikowała, głównie dlatego, że firma AMO GmbH (Niemcy) wytworzyła 
szereg różnych struktur MOS z dielektrykiem GdSiO, a Forschungszentrum Jülich 
(Niemcy) z dielektrykiem LaLuO3. Kilka partii tych struktur wytwórcy rozesłali do 
ośrodków specjalizujących się w badaniach właściwości fizycznych struktur MOS, 
w tym m. in. do ITE. Badania te przyniosły ciekawe, a niekiedy niespodziewane wy -
niki. Określono wysokości barier dla fotoelektronów w strukturach TiN-GdSiO-Si. 
Wyniki badań były przedmiotem referatów wygłoszonych na konferencji NANOSIL 
w Grenoble, w Tokyo Institute of Technology, Jokohama, oraz na konferencji 
WODiM 2010 w Bratysławie. 

W ramach współpracy z firmą Acreo AB (Szwecja) rozpoczęto charakteryzację 
partii ośmiu płytek ze strukturami MOS na podłożach z węglika krzemu: Al-SiO2- 
-SiC-3C, Au-SiO2-SiC-3C, Ni-SiO2-SiC-3C i polySi-SiO2-SiC-3C, z SiO2 osadza- 
nym metodą PECVD lub wytwarzanym termicznie w obecności H2O. Badania te 
będą kontynuowane w 2011 r. 

Rozwijała się również współpraca z partnerami krajowymi, zwłaszcza uczestni- 
czącymi w PBZ-SiC (IMiO PW, ITME, WE PŁ) oraz w tematach związanych z ba- 
daniami elipsometrycznymi i metodą Ramana. 

3. Wyniki badań 

3.1. Analiza porównawcza wyników obliczeń naprężeń z zastosowaniem 
rachunku pochodnych niecałkowitych i wyników pomiarów metodami 

ramanowskimi 

Podczas badań prowadzonych od kilku lat w Zakładzie stwierdzono nie- 
równomierny rozkład wartości parametrów elektrycznych w płaszczyźnie po- 
wierzchni bramki przyrządów MOS. Postawiono hipotezę, że jest on spowodowany 
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nierównomiernym rozkładem naprężeń mechanicznych pod bramką. W celu udo- 
wodnienia lub obalenia tej tezy przeprowadzono badania odkształceń i naprężeń 
występujących w strukturach MOS.  

Wyniki badań elipsometrycznych naprężeń z wykorzystaniem różniczkowania 
ułamkowego widma εE2  porównano z wynikami z pomiarów ramanowskich. 
Szczegółową analizę elipsometryczną przeprowadzono na serii płytek 4” Si <100> 
typu n, poddanych dwustronnemu utlenianiu termicznemu w atmosferze pary 
wodnej (HYDROX) w temperaturze 1000oC do grubości tlenku tox ok. 50, 80, 110, 
150 i 200 nm. Pomiary elipsometryczne były wykonywane za pomocą elipsometru 
spektroskopowego o zmiennym kącie padania VASE (Variable Angle Spectro- 
scopic Ellipsometer) firmy J. A. Woollam Inc. Co. w szerokim zakresie spektra- 
nym (250 ÷1000 nm z krokiem co 5 nm) dla dwóch kątów padania (65 i 75o). Seria 
ta następnie została zbadana za pomocą spektroskopii ramanowskiej z użyciem 
spektrometru Ramana firmy Monovista (Spectroscopy and Imaging GmbH, Niemcy).  

Zakres energetyczny odpowiadający pomiarom elipsometrycznym wynosił 
1,24 ÷ 4,96 eV. Wyznaczono grubości warstw tlenków i wartości zespolonych 
współczynników załamania oraz funkcji dielektrycznej SiO2 i Si. W analizie da- 
nych elipsometrycznych zastosowano model składający się z podłoża krzemowego, 
warstwy przejściowej (obszaru powierzchni granicznej Si-SiO2) oraz warstwy 
SiO2. Założono stałą grubość warstwy przejściowej równą 0,4 nm. Obszar 
graniczny Si-SiO2 zasymulowano stosując przybliżenie Bruggemana efektywnego 
ośrodka EMA, co pozwoliło na wyznaczenie współczynników optycznych dla 
mieszaniny SiO2 i Si. 

W oparciu o uzyskane metodą elipsometryczną widma εE2(E) i odpowiednio 
zastosowane różniczkowanie ułamkowe wspomnianych widm wyznaczone zostały 
eksperymentalnie wartości punktów osobliwych van Hove (E1) dla Si i warstwy 
przejściowej Si-SiO2. Stwierdzono duże różnice między wartościami naprężeń me- 
chanicznych, obliczonymi dla krzemu z wykorzystaniem obu metod elipsometrii 
spektroskopowej, a wynikami uzyskanymi metodą spektroskopii ramanowskiej. 
Przyczyny tych różnic są obecnie badane. 

Poniżej omówiono wyniki obliczeń naprężeń uzyskane z pomiarów rama- 
nowskich przeprowadzonych na kilku wybranych płytkach ze strukturami MOS 
przy użyciu spektrometru Ramana firmy Monovista (Spectroscopy and Imaging 
GmbH, Niemcy). Pomiary wykonano w co najmniej kilku punktach w okolicy 
wybranej bramki aluminiowej i w obrębie bramki na następujących próbkach. 

 

• Połówka próbki oznaczonej nr 4 z maską FIMS1 o strukturze warstwowej 
Al/SiO2/Si (bramka Al, podłoże Si). Połówka ta przed zbadaniem została 
poddana strawieniu części aluminium (czas częściowego trawienia bramki 40 s). 
Następnie zarysowano celowo bramkę ostrzem do pomiarów elektrycznych. 
Podłoże Si o orientacji <100> i typie przewodnictwa p, dielektryk SiO2 grubości 
ok. 55 nm, bramka Al o boku 1 mm zawierała 1% Si i 0,5% Cu. Bramka po 
strawieniu miała grubość ok. 10 nm (grubość bramki bezpośrednio po meta- 
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lizacji wynosiła 30 nm). Po wytworzeniu struktur płytkę podano wygrzewaniu 
w atmosferze wodoru w temperaturze 450oC przez 30 min. 

• Próbka 1F19 o strukturze wielowarstwowej Al/Poli-Si/SiO2/Si (bramka Al, 
podłoże Si) przed i po strawieniach kolejnych warstw. Podłoże Si o orientacji 
<100> i typie przewodnictwa n, dielektryk SiO2 o grubości ok. 57 nm, warstwa 
poli-Si o grubości 440 nm, bramka Al zawierała 1% Si i 0,5% Cu oraz miała 
grubość ok. 500 nm. Średnica badanej bramki aluminiowej wynosiła 250 μm. Po 
wytworzeniu struktur płytkę wygrzano w atmosferze wodoru w temperaturze 
450oC przez 30 min. 

• Czterocalowe utlenione płytki krzemowe o orientacji <100> i typie prze- 
wodnictwa n, poddane dwustronnemu utlenianiu termicznemu w atmosferze 
pary wodnej (HYDROX) w temperaturze 1000oC do grubości tlenku ok. 50, 80, 
110, 150, 200 nm. Pomiar spektrometrem Ramana został przeprowadzony na 
środku każdej płytki. 

 

Źródłem promieniowania wzbudzającego był laser Ar+ typu INNOVA 90 C 
FRED (Spectraphysics, USA), z którego można wyprowadzić linię widzialną 
o długości fali 488 nm lub jej drugą harmoniczną o długości fali 244 nm. Ze wzglę- 
du na dużą zdolność rozdzielczą spektrometru w zakresie światła widzialnego 
w badaniach wykorzystano linię 488 nm. 

W analizie widm ramanowskich i przy obliczaniu naprężeń w tlenku i w krzemie 
uwzględniono charakterystyczne linie dla dwutlenku krzemu (607 i 800 cm−1) dla 
stanu nieobciążonego/zrelaksowanego) i krzemu (520,7 cm−1 przyjętą w sprawoz- 
daniu dla stanu zrelaksowanego). 

W próbce nr 4 nie zaobserwowano istotnej różnicy dla układu Al/SiO2/Si 
w wartościach naprężeń w Si i SiO2 między obszarem pod bramką i poza nią. Jed- 
nocześnie stwierdzono duże różnice w naprężeniach między kolejnymi punktami 
w każdym z obu badanych obszarów. W warstwie tlenku różnica między naj- 
mniejszą a największą wartością naprężenia obliczoną dla linii tlenkowej 607 cm−1 
wyniosła ok. 2,75 GPa, natomiast dla linii tlenkowej 800 cm−1 była równa ok. 
1 GPa. W przypadku linii krzemowej 520,7 cm−1 różnica między maksymalnym 
a minimalnym naprężeniem wyniosła 350 MPa. W krzemie stwierdzono obecność 
naprężeń ściskających, mimo że w literaturze na ogół spotyka się doniesienia o wy- 
stępowaniu naprężeń rozciągających. 

W próbce 1F19 dla układu Al/poli-Si/SiO2/Si również nie stwierdzono istotnej 
różnicy w wartościach naprężeń w SiO2 między obszarem pod bramką i poza nią. 
Podobnie jak w poprzednim przypadku obserwujemy duży rozrzut naprężeń w obu 
badanych obszarach. W warstwie tlenku różnica między najmniejszą a największą 
wartością naprężenia obliczoną dla linii tlenkowej 607 cm−1 wyniosła ok. 3,5 GPa. 
Różnica obliczona dla linii tlenkowej 800 cm−1 wyniosła ok. 2,5 GPa. 

Następnie wykonano pomiary przesunięć ramanowskich (na środku płytki) dla 
linii krzemowej (520,7 cm−1) i linii tlenkowych (607 i 800 cm−1) oraz odpo- 
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wiadających im naprężeń ściskających w próbce 1F19 po kolejnych procesach 
strawiania warstw.  

W przypadku analizy linii Si ponownie stwierdzono występowanie naprężeń 
ściskających w Si (w literaturze spotyka się na ogół doniesienia o naprężeniach 
rozciągającymi w krzemie) i ich wzrost po trawieniu bramki o ok. 1 ÷ 1,5 GPa 
w stosunku do pierwotnego stanu płytki. Wydaje się prawdopodobne, że wynika to 
z pierwotnego stanu naprężeń w podłożowej płytce krzemowej.  

Obserwowany wzrost naprężeń ściskających w Si i jednoczesne malenie na- 
prężeń ściskających w SiO2 można wytłumaczyć, przyjmując że wytrawienie ko- 
lejnych warstw naniesionych na płytce 1F19 jest równoznaczne z usunięciem czyn- 
nika wprowadzającego naprężenia w tlenku. Jak wcześniej wspomniano, jeśli 
w podłożu krzemowym występowały odpowiednio duże naprężenia ściskające w sta- 
nie początkowym, wprowadzone np. przez proces obróbki podłoża, to wytrawienie 
bramek, które doprowadziło do zmiany wygięcia płytki, mogło jednocześnie do- 
prowadzić do wzrostu naprężenia ściskającego. 

Wyniki pomiarów ramanowskich wykonanych dla grupy płytek z warstwami 
SiO2 o różnej grubości przedstawiono na rys. 1−4. Na rys. 1a,b pokazano odpo- 
wiednio spadek przesunięcia Ramana w SiO2 ze wzrostem grubości tlenku oraz 
jego wzrost wraz ze wzrostem współczynnika załamania, stanowiącego miarę 
naprężeń. Na podstawie przesunięcia Ramana obliczono naprężenia w tlenku.  
a)                                                                                           b) 

Po dwustronnym utlenieniu

616.00

618.00

620.00

622.00

624.00

626.00

628.00

630.00

632.00

0 50 100 150 200 250
grubość tlenku [nm]

Pr
ze

su
ni
ęc

ie
 R

am
an

a 
[c

m
-1

]

Po dwustronnym utlenieniu

                 

Po dwustronnym utlenieniu

615.50

617.00

618.50

620.00

621.50

623.00

624.50

626.00

627.50

629.00

630.50

632.00

1.4580 1.4600 1.4620 1.4640 1.4660 1.4680 1.4700 1.4720 1.4740
współczynnik załamani tlenku

Pr
ze

su
ni
ęc

ie
 R

am
an

a 
[c

m
-1

] Po dwustronnym utlenieniu

 
Rys. 1. Przesunięcie Ramana dla linii tlenkowej 607 cm−1 w funkcji: a) grubości tlenku, b) współczynnika 
załamania warstwy tlenkowej. Pomiar linii był wykonany na środku każdej płytki pochodzącej z grupy 
płytek krzemowych utlenianych do różnych grubości. 

 

Na rys. 2 pokazano zależność współczyn- 
nika załamania tlenku od tak obliczonego 
naprężenia, a na rys. 3 i 4 rozkład naprę- 
żenia w Si w funkcji grubości tlenku oraz 
wpływ naprężenia na przesunięcie Ramana 
w podłożu krzemowym.  

Celem pomiarów ramanowskich i elipso- 
metrycznych z wykorzystaniem urządzenia 
wyginającego (uginarki) było umożliwienie 
kalibracji naprężeń w warstwach dielektrycz- 
nych struktur MOS. 
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Rys. 2. Współczynnik załamania w tlenku 
w funkcji naprężenia ściskającego wyznaczo-
nego dla linii tlenkowej 607 cm−1. Pomiar 
linii jak na rys. 1 
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Przeprowadzono dwa pomiary na środku płytki Witek31 (3” płytka krzemowa 
jednostronnie polerowana o orientacji <111> i typie przewodnictwa n oraz dwu- 
stronnie utleniona do grubości tlenku 1,6 μm). Pomiar elipsometryczny tej płytki 
przeprowadzono za pomocą elipsometru spektroskopowego VASE firmy J. A. 
Woollam przy jednym kącie padania 75o (ograniczenie to wynikało zarówno 
z gabarytów zainstalowanego urządzenia wyginającego, jak i z pionowego uchwy- 
tu próbek) i w zakresie długości fal 250 ÷ 1000 nm/5 nm. 

Dodatkowo wykonano pomiar elipsometryczny z udziałem uginarki dla nieutle- 
nionej, dwustronnie polerowanej, trzycalowej płytki krzemowej, oznaczonej nr 2. 
Pomiar ten wykonany jak poprzednio dla kąta padania 75o w zakresie długości fal 
1000 ÷ 1700 nm/5 nm.  

Uginarka była mocowana na stoliku spektrometru mikroramanowskiego i elipso- 
metru spektroskopowego, co pozwoliło na równoczesny pomiar badanej wielkości 
optycznej i strzałki ugięcia płytki przy mierzonym ciśnieniu pod płytką krzemową. 
Za pomocą uginarki można wprowadzać zarówno naprężenia ściskające, jak i roz- 
ciągające do badanego układu. 

W tab. 1 zestawiono wartości strzałek ugięcia, charakterystyczne linie tlenkowe 
Ramana, wyznaczone wartości naprężeń mechanicznych wg uzyskanych wartości 
strzałek ugięcia i w oparciu o linię ramanowską tlenku 607 cm−1, dla zasto- 
sowanego naprężenia rozciągającego na dwustronnie utlenionej płytce krzemowej 
Witek31 przy wykorzystaniu zaprojektowanej w Zakładzie uginarki i instalacji 
azotowej. Wynikowe naprężenie ściskające w tlenku zostało wyznaczone poprzez 
odjęcie od wartości naprężenia określonego z badań ramanowskich (dla linii 
607 cm−1) dla zerowego ciśnienia wartości naprężenia wyznaczonego ze strzałki 
ugięcia odpowiadającego danej wartości ciśnienia wprowadzonego za pomocą ugi- 
narki. 

Na rys. 5 przedstawiono zależności naprężeń wyznaczonych z zastosowaniem 
uginarki i przeprowadzonych pomiarów ramanowskich w tlenku dla linii 607 cm−1 
w funkcji przyłożonego naprężenia rozciągającego (ciśnienia). 

Na podstawie tab. 1 i rys. 5−7 można stwierdzić, że tendencje spadkowe 
naprężeń ściskających w funkcji podanego ciśnienia gazu wyznaczone zarówno 
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Rys. 3. Naprężenie w krzemie wyznaczone dla 
linii 520,7 cm−1 w funkcji grubości tlenku. 
Pomiar linii jak na rys. 1 
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Rys. 4. Przesunięcie Ramana dla linii krzemo- 
wej 520,7 cm−1 w funkcji naprężenia ściska- 
jącego. Pomiar linii jak na rys. 1 
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w oparciu o strzałkę ugięcia, jak i o linię ramanowską tlenku 607 cm−1 są zgodne. 
Wydaje się możliwe, aby w przyszłości uginarka posłużyła jako narzędzie do 
kalibracji naprężeń w warstwach dielektrycznych struktur MOS. 

 

Tabela 1. Zestawienie uzyskanych wartości strzałek ugięcia i odpowiednich 
linii tlenkowych Ramana dla zastosowanego naprężenia rozciągającego na 

dwustronnie utlenionej płytce krzemowej Witek31 

Ciśnienie 
[bar = 105 Pa] 

Strzałka 
ugięcia 
[μm] 

Naprężenia rozciągające 
wprowadzone do 
tlenku*/wynikowe 

naprężenia ściskające 
w tlenku 

[GPa] 

Linia 
Ramana 

dla tlenku
[cm−1] 

Naprężenia 
ściskające 
w tlenku** 

[GPa] 

Linia 
Ramana dla 

tlenku 
[cm−1] 

0,000 0,00 0/9,24 624,16 9,24 437,55 

0,023 −30,75 0,41/8,83 623,50 8,88 437,55 

0,042 −65,75 0,88/8,36 623,50 8,88 436,87 

0,062 −105,40 1,40/7,84 623,17 8,71 437,21 

0,083 −149,40 1,99/7,25 622,19 8,18 437,21 

0,103 −208,50 2,78/6,46 620,55 7,30 439,57 

0,124 −272,90 3,64/5,6 619,56 6,76 438,69 

*B. Champagnon, C. Martinet, M. Boudeulle, D. Vouagner, C. Coussa, T. Deschamps and 
L. Grosvalet, High Pressure Elastic and Plastic Deformations of Silica: In Situ Diamond Anvil Cell 
Raman Experiments. J. of Non-Crystalline Solids, 354 (2008) 569–573. 
** H. M. Przewlocki i in., Sprawozdanie z realizacji statutowego projektu badawczego ”Opracowanie 
i doskonalenie metod badania nanostruktur półprzewodnikowych – etap I”, ITE, 2009. 

 

 

Na rys. 5 i 6 zilustrowano odpowiednio otrzymane eksperymentalnie liniowe 
zależności przesunięcia Ramana dla linii tlenkowej w funkcji przyłożonego 
naprężenia rozciągającego oraz strzałki ugięcia badanej płytki w funkcji tego na- 
prężenia. 

y = -36.67x + 624.66
R² = 0.8955
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Rys. 5. Przesunięcie Ramana dla linii tlenko-
wej 607 cm−1 w funkcji przyłożonego naprę-
żenia rozciągającego wraz z linią trendu. Po-
miar linii na środku płytki Witek31 

y = -2192.7x + 17.805
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Rys. 6. Strzałka ugięcia płytki Witek31 
w funkcji przyłożonego naprężenia rozciągają- 
cego wraz z linią trendu. Pomiar linii na środ- 
ku płytki dla linii 607 cm−1
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Rys. 7. Naprężenie w tlenku w funkcji wprowadzonego naprężenia rozciągającego (ciśnienia) 

3.2. Wykonanie badań ramanowskich i ocena rozkładu naprężeń oraz ocena 
składu chemicznego obszarów leżących w pobliżu granicy SiO2-SiC 

w strukturach Me-Si-SiO2-Si 

Węglik krzemu (SiC) jest bardzo interesującym materiałem ze względu na po- 
tencjalne zastosowania w elektronice. Jego dobra przewodność cieplna oraz wyso- 
kie napięcie przebicia powodują szczególnie dużą atrakcyjność tego materiału jako 
półprzewodnika w tranzystorach wysokiej częstości i mocy. Na skutek utleniania 
powierzchniowego węglik krzemu pokrywa się warstwą izolatora – tlenku krzemu. 
Niestety, materiał ten ma bardzo istotne ograniczenia. Jednym z ważniejszych jest 
redukcja ruchliwości nośników ładunku elektrycznego, będąca następstwem wystę- 
powania pułapek w pobliżu interfejsu SiC/SiO2. Występowanie tych pułapek, tzw. 
NIT’s (Near Interface Traps), może być spowodowane kilkoma czynnikami. 
Najważniejsze z nich to: 
• defekty struktury występujące w pobliżu granicy SiC/SiO2; 
• struktury typu Si4C4-xO2 (x ≤ 2); 
• struktury węglowe, głównie typu grafitowego lub dimery, położone w pobliżu 

interfejsu SiC/SiO2; 
• struktury węglika krzemu położone w pobliżu interfejsu SiC/SiO2; 
• wewnętrzne defekty indukujące występowanie stanów elektronowych 2,8 eV po- 

niżej pasma przewodzenia tlenku.. 
Pierwszym celem badań było poszukiwanie struktur węglowych położonych 

w pobliżu interfejsu SiC/SiO2. Jest to zadanie o tyle trudne, że najważniejsze 
pasma pochodzące od struktur węglowych leżą w tym samym obszarze przesunięć 
ramanowskich co dwufononowe widma węglika krzemu. Znalezienie pasm węglo- 
wych wymaga zatem ekstrakcji słabego sygnału pojawiającego się na silnym tle. 

Drugie zagadnienie to badanie struktur węglowych naniesionych na po- 
wierzchnię węglika krzemu. Tego typu pomiary uwiarygodniają wyniki otrzymane 
dla układów, w których poszukuje się struktur węglowych będących wtrąceniami, 
które mogą być przyczyną występowania pułapek ograniczających ruchliwość 
nośników ładunku. Ponieważ próbki były poddawane wygrzewaniu w różnych 
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temperaturach, więc na podstawie widm ramanowskich można wnioskować o ewo-
lucji struktury warstwy węglowej pod wpływem obróbki termicznej. 

Trzecie zagadnienie to wstępne badania dotyczące możliwości pomiaru naprężeń 
w układach na podłożu z węglika krzemu. Badania dotyczyły zależności położenia 
maksimów linii ramanowskich w funkcji położenia ogniska na próbce. 

 
Wtrącenia węglowe 

 

Na rys. 8 przedstawiono widma otrzy- 
mane dla kubicznego politypu węglika krze- 
mu (3C-SiC) w wyniku skanu w kierunku z, 
prostopadłym do powierzchni warstwy przej- 
ściowej SiC/SiO2. Górny wykres przed- 
stawia widma znormalizowane dla przesu- 
nięcia Ramana równego ok. 1700 cm−1. Wy- 
bór normalizacji podyktowany jest dwoma 
względami: 
• dla przesunięcia Ramana ok. 1700 cm−1 

występuje silny sygnał dla dwufonowego 
rozproszenia pochodzącego od SiC; 

• w tym obszarze przesunięcia Ramana syg- 
nał pochodzący od warstw węglowych po- 
winien być zaniedbywalny. 
Przesunięcie ogniska linii laserowej w głąb 

podłoża z węglika krzemu powoduje, że syg- 
nał ramanowski, pochodzący z warstwy po- 
łożonej w pobliżu granicy SiC/SiO2, ma 
znacznie mniejszy udział w całym sygnale 
niż w przypadku zogniskowania wiązki laserowej na interfejsie. Wykres na rys. 8b 
pokazuje widmo różnicowe otrzymane za pomocą odejmowania, w którym jako 
widmo odniesienia przyjęto to, które było zmierzone dla ogniska położonego 10 µm 
pod powierzchnią interfejsu. W widmie różnicowym widoczne jest pasmo mające 
maksimum ok. 1510 cm−1, co odpowiada 
rozproszeniu Ramana pochodzącemu z amor- 
ficznych struktur węglowych. Widać, że 
w miarę przesuwania ogniska w głąb podłoża 
z węglika krzemu pasmo zanika. 

Na rys. 9 pokazano widmo różnicowe 
otrzymane dla dwóch widm: jednego, zmie- 
rzonego dla ogniska położonego na inter- 
fejsie, i drugiego, które zmierzono dla ogni- 
ska położonego wewnątrz podłoża z węglika 
krzemu. Oba widma były mierzone z bardzo 

Rys. 8. a) Widma rozpraszania Ramana politypu 
3C węglika krzemu zmierzone dla różnych 
położeń ogniska promieniowania laserowego; 
b) widma różnicowe otrzymane przez odjęcie 
widma zmierzonego dla maksymalnej głębo- 
kości położenia ogniska wiązki promieniowa- 
nia laserowego od innych widm 

Rys. 9. Różnicowe widmo rozpraszania Ramana 
politypu 3C węglika krzemu otrzymane po- 
przez odjęcie dwóch widm zmierzonych przy 
długich czasach ekspozycji 
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długim czasem ekspozycji (ok. godziny) i znormalizowane tak jak widma pokazane 
na rys. 8. Pasmo mające maksimum ok. 1510 cm−1 ma znacznie lepszy stosunek 
sygnału do szumu niż widma pokazane na rys. 8b. 

W przypadku politypu 4H sygnał był 
znacznie słabszy niż dla politypu 3C. 
Pomiary zostały ograniczone do trzech 
widm zmierzonych dla różnych położeń 
ogniska względem interfejsu. 

Pierwsze widmo zostało zmierzone dla 
wiązki laserowej zogniskowanej na war- 
stwie przejściowej SiC/SiO2, dwa pozostałe 
dla ogniska przesuniętego odpowiednio 5 
i 10 µm w głąb podłożona z węglika 
krzemu. Na rys. 10a są pokazane widma 
zmierzone dla 4H-SiC i znormalizowane dla 
przesunięcia Ramana równego ok. 1700 cm−1. 
Na rys. 10b przedstawiono widmo różni- 
cowe, otrzymane w podobny sposób jak 
widmo pokazane na rys. 9 dla politypu 3C. 
Pasmo odpowiadające położeniem amor- 
ficznym strukturom węgla jest tu dużo mniej 
wyraźne. 

Innym sposobem wyłuskania sygnału 
pochodzącego z struktur położonych blisko 
interfejsu jest użycie dwóch różnych długoś- 

ci fali światła laserowego o zasadniczo różnych głębokościach penetracji. W przy- 
padku badań prowadzonych w ITE użyto światła widzialnego o długości fali 488 nm 
oraz drugiej harmonicznej tej linii, czyli światła o długości fali 244 nm. Pierwsza 
linia laserowa ma głębokość penetracji rzędu kilkuset mikrometrów w głąb węglika 
krzemu, druga tylko 70 nm. Różnica w głębokościach penetracji przekłada się na 
różny stosunek sygnału z podłoża, które w tym przypadku spełnia rolę tła, do 
sygnału z interfejsu, które jest obiektem zainteresowań. 

Na rys. 11 pokazano widma rozpraszania Ramana zmierzone dla 4H-SiC w zakre- 
sie przesunięć Ramana odpowiadającym pasmom struktur węglowych. Rysunek 11a 
przedstawia znormalizowane widma zmierzone za pomocą obu linii fundamen- 
talnych, a rys. 11b widmo różnicowe. Światło laserowe było dla obu długości fali 
zogniskowane na powierzchni interfejsu. Normalizację wykonano dla przesunięć 
Ramana od 1480 do 1520 cm−1. Podobny kształt widm zmierzonych za pomocą 
różnych fundamentalnych sugeruje, że w tym obszarze przesunięć Ramana sygnał 
pochodzi od tych samych struktur. Na widmie różnicowym widać kilka szerokich 
pasm oraz kilka wąskich linii. Linie są śladem świecenia rury lasera argonowego. 
Pierwsze silne pasmo jest położone między 1510 a 1590 cm−1, ma maksimum poło- 

Rys. 10. a) Znormalizowane widma rozpra-
szania Ramana 4H-SiC zmierzone dla różnych 
położeń ogniska względem interfejsu przy 
długich czasach ekspozycji; b) widmo różni-
cowe otrzymane przez odjęcie widma zmie-
rzonego dla ogniska położonego w podłożu 
półprzewodnikowym od widma, dla którego 
wiązkę promieniowania laserowego zognis-
kowano na powierzchni granicznej SiC/SiO2
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żone ok. 1550 cm−1. Wartość przesunięcia 
Ramana 1550 cm−1 jest położona pomiędzy 
wartościami odpowiadającymi amorficz- 
nemu węglowi i drobnokrystalicznemu gra- 
fitowi. Duża półszerokość pasma (FWHM), 
równa ok. 60 cm−1, sugeruje, że pasmo może 
być superpozycją pasm G odpowiadających 
amorficznemu węglowi i nanokrystaliczne- 
mu grafitowi. Kolejne silne pasmo ma 
maksimum położone dla przesunięcia Ra- 
mana równego ok. 1625 cm−1, co odpo- 
wiada pasmu oznaczanemu typowo przez D’, 
które pojawia się wtedy, gdy grafit prze- 
chodzi w nanokrystaliczny grafit. Pasmo D’ 
bardzo często zlewa się z pasmem G dając 
przesunięcie pasma G ku wyższym wartoś- 
ciom przesunięcia Ramana (do ok. 1600 cm−1). 
Ze słabych pasm obserwowanych między 
1100 a 1200 cm−1 i między 1400 a 1500 cm−1 

pasmo z maksimum ok. 1440 cm−1 też może 
być przypisane strukturom węglowym. 

Podobna sytuacja występuje dla politypu 
3C. Na rys. 12 pokazano widma dla 3C-SiC 
w analogicznej konwencji jak na rys. 11: 
górny wykres przedstawia znormalizowane 
widma w obszarze 1480 ÷ 1520 cm−1, dolny 
widmo różnicowe. Słabe pasmo mające mak- 
simum dla przesunięcia Ramana równego 
ok. 1415 cm−1 oraz dwa silne pasma: jedno 
szerokie, położone między 1530 a 1600 cm−1, 
i drugie, mające maksimum dla ok. 1625 cm−1. 
Widma korespondują z pasmami obserwo- 
wanymi dla struktur węglowych. 

 
Układy z warstwą węglową 

 

W ramach badań próbek z naniesioną war- 
stwą węgla wykonano pomiary ramanow- 
skie trzech próbek. Próbki zostały wykona- 
ne w Zakładzie Mikro- i Nanotechnologii 
Półprzewodników Szerokoprzerwowych. Na podłoże z węglika krzemu naniesiono 
3-nm warstwę węgla, a na nią dwie sekwencje warstw niklu i krzemu grubości 
odpowiednio 30 i 33 nm. Próbki oznaczone symbolami nsc1_1, nsc1_2 i nsc1_3 

Rys. 11. a) Znormalizowane widma rozpra- 
szania Ramana 4H-SiC zmierzone za pomocą 
dwóch różnych długości fali linii fundamen- 
talnej (488 i 244 nm); b) widmo różnicowe 
otrzymane przez odjęcie obu widm (widmo 
zmierzone za pomocą linii 488 nm pełni rolę 
odniesienia)

Rys. 12. a) Znormalizowane widma rozpra- 
szania Ramana 3C-SiC zmierzone za pomocą 
dwóch różnych długości fali linii fundamen- 
talnej (488 i 244 nm); b) widmo różnicowe 
otrzymane prze odjęcie obu widm (widmo 
zmierzone za pomocą linii 488 nm pełni rolę 
odniesienia) 
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poddano obróbce termicznej. Wszystkie 
próbki były wygrzewane w temperaturze 
600ºC przez 15 min. w atmosferze N2, 
a następnie przez 3 min. również w atmo- 
sferze N2 w temperaturze: 
• nsc1_1 – 1000ºC; 
• nsc1_3 – 950ºC; 
• nsc1_2 – 800ºC. 

Na rys. 13a pokazano widma zmierzone 
dla próbki nsc1_1 przy oświetleniu „od do- 
łu”, czyli w takiej konfiguracji, w której pro- 
mieniowanie laserowe jest ogniskowane na 
interfejsie po przejściu przez podłoże z węg- 
lika krzemu. Widma zmierzono w dwóch 
miejscach: na obszarze, na który naniesiono 
warstwę węglową, oraz na obszarze bez 
warstwy węglowej. Widma zostały norma- 

lizowane dla przesunięcia Ramana równego 1715 cm−1. Na rys. 13b pokazano 
widmo różnicowe, które otrzymano przez odjęcie widma zmierzonego na obszarze 
bez naniesionej warstwy węglowej od widma z obszaru mającego warstwę węglo- 
wą. W widmie różnicowym widać szerokie pasmo mające maksimum dla przesu- 
nięcia Ramana równego ok. 1520 cm−1, co odpowiada amorficznemu węglowi. 

Na rys. 14 pokazano widma zmierzone 
przy oświetleniu „od góry” dla próbek z se- 
rii nsc1. Widma zmierzono w zakresie prze- 
sunięć Ramana, w którym występują dwa 
najsilniejsze pasma struktur węglowych: 
pasmo grafitowe (oznaczane przez G) oraz 
pasmo związane z defektami struktury kry- 
stalicznej (oznaczane przez D). „Od góry” 

znaczy, że światło laserowe przechodzi przez warstwę krzemków niklu. Widma 
zostały znormalizowane w celu umożliwienia analizy ich kształtu. Widma 
zanalizowano za pomocą dopasowania profili Lorentza. W przypadku pasma D 
wystarczył jeden profil dla każdej próbki. W przypadku pasma G trzeba użyć 
jednego profilu dla nsc1_2 oraz dwóch profili dla nsc1_1 i nsc1_3. W tab. 2 
wyszczególniono maksima dopasowanych profili. Położenia maksimów pasma D 
są podobne do podanych w literaturze. W przypadku pasma G dla próbki nsc1_2 
położenie maksimum odpowiada strukturom nanokrystalicznego grafitu. Dla 
próbek nsc1_1 i nsc1_3 silniejsze pasmo (L2(G)) odpowiada typowemu widmu 
grafitu. Słabsze pasmo (L3(D')) odpowiada położeniem pasmu D', które jest świa- 
dectwem występowania wiązań C=C. Pasmo mające maksimum ok. 1620 cm−1 
może być również wynikiem występowania mieszanin grafitowo-niklowych 

Rys. 13. a) Znormalizowane widma rozpra-
szania Ramana zmierzone dla próbki nsc1_1 
(4H-SiC) za pomocą oświetlenia „od dołu” 
przy ognisku wiązki laserowej na dolnej po-
wierzchni węglika krzemu; b) widmo różni-
cowe otrzymane z widm zmierzonych na ob-
szarze z warstwą węglową i bez niej. Widmo 
z obszaru bez warstwy węglowej pełni rolę 
referencji. 

Rys. 14. Porównanie znormalizowanych widm 
warstwy węglowej dla próbek nsc1_1, nsc1_2 
i nsc1_3. Widma zmierzono metodą 
naświetlenia „od góry”. 
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(Ni graphite intercalation compounds – GIC). Dane z literatury sugerują, że 
w próbce nsc1_1 udział GIC powinien być wyższy niż w nsc1_3. Stosunek natężeń 
pasma D do pasma G w próbkach nsc1_1 i nsc1_3 pokazano w tab. 3. Spadek 
wartości I(D)/I(G) ze wzrostem temperatury wskazuje na rosnący stopień grafi- 
tyzacji warstwy grafitowej ze wzrostem temperatury wygrzewania. 

 

Tabela 2. Położenia maksimów profili Lorentza otrzymanych w wyniku 
analizy widm struktur węglowych zmierzonych dla próbek 

nsc1_1, nsc1_2 i nsc1_3 

Profil Maksimum 
nsc1_1 

Maksimum 
nsc1_2 

Maksimum 
 nsc1_3 

L1 (D) 1356,07 1351,29 1355,98 

L2 (G) 1587,85 1587,71 

L3 (D') 1623,93 
1603,03 

1619,61 
 

Na rys. 15 pokazano widma ramanowskie 
zmierzone przy oświetleniu „od góry” za po- 
mocą linii laserowej 244 nm. W przypadku 
zogniskowania wiązki laserowej na obsza- 
rze, na który naniesiono warstwę węgla, 
obserwuje się dla próbek nsc1_1 i nsc1_3 
(rys. 15a i c) pasmo położone w obszarze 
odpowiadającym pasmu G. W przypadku 
próbki nsc1_2 (rys. 15b) nie obserwuje się 
sygnału pochodzącego od struktur węglo- 
wych. W tab. 2 pokazano wyniki analizy 
widm otrzymanych dla próbek nsc1_1 oraz 
nsc1_3. Położenia maksimów głównego 
profilu (L1), jak również półszerokość tego 
profilu bardziej przypomina grafen niż 
grafit. Maksimum profilu L2, potrzebnego 
do dobrej reprodukcji pasma obserwowa- 
nego dla nsc1_1, odpowiada grafitowi mają- 
cemu charakter nanokrystaliczny. Wydaje 
się, że obserwowane widma można zinter- 
pretować następująco. Wygrzewanie próbek 
mających warstwy krzemowo-niklowe po- 
woduje nie tylko powstanie krzemków niklu, 
ale również dyfuzję atomów węgla w kie- 

Tabela 3. Stosunek natężeń 
pasm D oraz G 

Stosunek 
natężeń 

nsc1_1 nsc1_3 

I(D)/I(G) 0,84 1,27 

Rys. 15. Widma rozpraszania Ramana zmie-
rzone w różnych miejscach próbek: a) nsc1_1, 
b) nsc1_2, c) nsc1_3 
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runku powierzchni warstwy krzemku niklu. W przypadku wygrzewania w tempe- 
raturze 800ºC obserwuje się jedynie wnikanie atomów węgla w warstwę krzemków 
niklu. Warstwa krzemków niklu domieszkowana węglem ma stosunkowo silną 
absorpcję promieniowania nadfioletowego, stąd brak sygnału od warstwy węglo- 
wej dla próbki nsc1_2. W wyższej temperaturze (powyżej 900oC) na powierzchni 
swobodnej krzemku niklu pojawia się cienka warstwa węgla, która jest widoczna 
w widmie ramanowskim i reprodukowana za pomocą profilu oznaczonego w tab. 4 
przez L1. W temperaturze powyżej 1000ºC zachodzi dodatkowo reorganizacja 
węgla w warstwie krzemkowo-niklowej. Atomy węgla łączą się w struktury nano- 
krystaliczne, które skupiają się w pobliżu warstwy granicznej SiC/krzemek niklu. 
Profil oznaczony L2, potrzebny do reprodukcji widma próbki nsc1_1, daje sygnał 
pochodzący od nanokrystalicznych struktur węglowych rozmieszczonych w war- 
stwie krzemku niklu. 

 

Tabela 4. Wyniki analizy widm ramanowskich otrzymanych dla próbek 
nsc1_1 i nsc1_3 za pomocą oświetlenia linią laserową 244 nm 

Próbka Maksimum of L1 Maksimum of L2 

nsc1_1 1589,25 1605,03 

nsc1_3 1591,22 − 

 
Ocena naprężeń w podłożu z węglika krzemu 

 

W celu wstępnej oceny możliwości badania naprężeń w podłożu z węglika 
krzemu wykonano pomiary widm ramanowskich kilku próbek na podłożu z SiC. 
Dla podłoży krzemowych pokazano, że naprężenie jest efektem występującym 
w cienkiej warstwie tuż pod powierzchnią graniczną pomiędzy krzemem a warstwą 
dielektryczną. W przypadku fundamentalnej widzialnej, dla której głębokość 
penetracji wynosi kilkaset mikrometrów, całkowanie sygnału ramanowskiego 
zachodzi po bardzo grubej warstwie materiału. Należy się więc spodziewać, że 
wkład pochodzący od cienkiej warstwy, w której mogą występować naprężenia, 
będzie niemożliwy do odseparowania od sygnału tła generowanego przez głębsze 
warstwy podłoża (typowe podłoże półprzewodnikowe ma kilkaset mikrometrów 
grubości). 

Na rys. 16 pokazano przebieg zależności pomiędzy jedną z linii ramanowskich 
węglika krzemu a położeniem ogniska względem interfejsu. Górny wykres 
przedstawia zależność między położeniem maksimum linii ramanowskiej węglika 
krzemu a położeniem ogniska względem powierzchni granicznej SiC. Na dolnym 
wykresie widać natężenie linii jako funkcję położenia ogniska linii laserowej 
względem interfejsu. Z zależności natężeń widać, że w miarę wchodzenia ogniska 
w głąb podłoża z węglika krzemu sygnał ramanowski rośnie. Zmiany położenia 
maksimum w funkcji położenia ogniska promieniowania laserowego względem 
powierzchni granicznej SiC nie wykazują tendencji do korelacji ze zmianami 
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natężenia. Rozrzut położenia maksimum jest 
poniżej aparaturowej zdolności rozdzielczej 
układu eksperymentalnego. 

Podobna sytuacja ma miejsce w przy- 
padku skanów wykonanych w płaszczyźnie 
interfejsu prostopadle do krawędzi struktur 
naniesionych na podłoże z węglika krzemu. 
W tych pomiarach promieniowanie lasero- 
we było zogniskowane na powierzchni gra- 
nicznej węglika krzemu. Na rys. 17 poka- 
zano przykład zmian położenia maksimum 
linii ramanowskiej (rys. 17a) oraz jej natę- 
żenia (rys. 17b) w zależności od odległości 
od brzegu bramki. Przejście między obsza- 
rem, na którym naniesiono bramkę, a obsza- 
rem pokrytym wyłącznie warstwą dielek- 
tryczną widać po zmianach natężenia, które 
jest stosunkowo niskie dla pomiarów z ob- 
szaru pokrytego strukturą; rośnie przy prze- 
chodzeniu przez obszar graniczny (blisko 
brzegu struktury) i uzyskuje plateau w pew- 
nej odległości od brzegu bramki. Położenie 
maksimum linii jest stałe na całej drodze 
skanowania, a rozrzut nie przekracza apara- 
turowej zdolności rozdzielczej.  

Szansę na pomiar rozkładu naprężeń 
w podłożu z węglika krzemu daje zastoso- 
wanie nadfioletowej fundamentalnej, dla któ- 
rej głębokość penetracji promieniowania 
w głąb materiału jest ograniczona do kilku- 
dziesięciu nanometrów.  

Na rys. 18 pokazano wyniki otrzymane ze 
skanowania w płaszczyźnie interfejsu w kie- 
runku prostopadłym do krawędzi bramki wy- 
konanego dla nadfioletowej linii funda- 
mentalnej (244 nm). W przypadku nadfio- 
letowej fundamentalnej aparaturowa zdolność rozdzielcza wynosi 1 cm−1 i jest kilka 
razy gorsza niż dla fundamentalnej widzialnej. Z przykładu przedstawionego na rys. 18 
wynika, że przejście pomiędzy obszarem, na którym występuje bramka, a obszarem 
wolnym powoduje zmianę położenia maksimum linii o ok. 1 cm−1. Tendencja jest 
oczywiście porównywalna z aparaturową zdolnością rozdzielczą, jednak porównanie 
rozrzutu punktów eksperymentalnych wewnątrz każdego z obszarów (na bramce 

Rys. 16. Położenie maksimum linii ramanow- 
skiej (a) oraz jej natężenie (b) jako funkcje po- 
łożenia ogniska względem interfejsu SiC/ 
/SiO2.(pomiar przy użyciu linii fundamentalnej 
długości 488 nm) 

Rys. 17. Położenie maksimum linii ramanow- 
skiej (a) oraz jej natężenie (b) jako funkcje po- 
łożenia ogniska względem brzegu bramki (po- 
miar przy użyciu linii fundamentalnej długości 
488 nm) 

Rys. 18. Położenie maksimum linii ramanow- 
skiej jako funkcja położenia ogniska względem 
brzegu bramki (pomiar przy użyciu linii 
fundamentalnej długości 244 nm) 
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i poza nią) z samą zmianą przy przejściu pomiędzy obszarami daje szansę na 
monitorowanie rozkładu naprężeń w układach na podłożu z węglika krzemu. 
Wiarygodny pomiar wymaga jednak dwóch czynników: bardzo dużej stabilności 
lasera oraz modelu matematycznego wiążącego zmianę parametrów geome- 
trycznych węglika krzemu (długości wiązań oraz kątów pomiędzy nimi) z naprę- 
żeniami. Niestety, posiadany laser nie gwarantuje wystarczającej stabilności mocy 
promieniowania i kierunku wychodzącej wiązki światła. Jeśli chodzi o model 
matematyczny, to obecnie znany z literatury model opisuje sieć kubiczną krzemu, 
czyli taką, która jest zbudowana z identycznych atomów. Autorzy nie spotkali 
w literaturze modelu matematycznego łączącego naprężenia ze zmianami struktury 
geometrycznej kryształów o bardziej skomplikowanej budowie. 

 
3.3. Opracowanie pomiarów VFB i VFB(x,y) metodami LPT i SLPT 

 
Rozwój fotoelektrycznej metody określania wyprostowanych pasm w półprze- 

wodniku w strukturze MOS oraz wskazanie przyczyn niezastosowania tej metody 
w pomiarach napięcia VFB było jednym z tematów prac prowadzonych w Zakładzie 
w ramach rozprawy doktorskiej przygotowywanej przez mgra inż. K. Piskorskiego. 
Wnioski płynące z bardzo wielu badań przeprowadzonych przy użyciu metody 
LPT wskazują, że głównym czynnikiem, który stoi na przeszkodzie dla osta- 
tecznego określenia dokładności tej metody, jest oświetlenie otoczenia wokół 
bramki struktury MOS. Obecnie nie można podać bezwzględnej dokładności me- 
tody LPT, ale można określić dokładność względną oraz czułość dla konkretnego 
pomiaru, tzn. przeprowadzonego w konkretnych warunkach pomiarowych (np. ta 
sama częstotliwość obrotów choppera, ta sama moc światła padającego na strukturę, 
ta sama średnica plamki światła użytego w pomiarach itp.).  

Aby uniknąć kłopotów w interpretacji 
wyników, w dalszej części symbol VFB bę- 
dzie oznaczać punkt przecięcia zmierzonego 
sygnału (rys. 19) z osią poziomą dla u = 0 
i nie będzie koniecznie oznaczał wartości 
rzeczywistej tego napięcia. 

W jednym z wyników pomiarów za- 
obserwowano, że jeżeli w pomiarach wyko- 
rzystuje się plamkę o różnej wielkości (za- 
równo większej, jak i mniejszej od powierz- 
chni bramki badanej struktury), to zmie- 
rzony sygnał różni się wartościami tak w in- 

wersji, jak i w akumulacji. Wartości napięć VFB też są różne. Na rys. 19 pokazano 
przykładowy pomiar dla plamki większej i mniejszej od powierzchni bramki. Linią 
pionową zaznaczono wartość VFB = −0,609 V zmierzoną na stanowisku SSM. Jest 
to wartość średnia z pomiarów wielu struktur na tej samej płytce. Jak widać, jeżeli 
plamka jest mniejsza od bramki (pomiar 1), to sygnał w akumulacji jest mniejszy 

Rys. 19. Charakterystyki u = f(VG) zmierzone 
dla różnej wielkości plamki padającej na struk-
turę 
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bezwzględnie od sygnału, gdy plamka jest większa (pomiar 2). Świadczy to o tym, 
że zjawisko fotoemisji z podłoża występujące w oświetlonej strukturze jest zwie- 
lokrotnione poprzez bezpośrednie padanie światła na tlenek wokół struktury. 
Niczym nieosłabione światło wnika do podłoża, powodując większą generację par 
elektron-dziura biorących udział w przepływie ładunków, zwiększając ostatecznie 
prąd płynący w strukturze. Zjawisko to jest mniejsze dla pomiaru 1, kiedy to 
światło jest częściowo odbijane przez bramkę i częściowo w niej absorbowane. 
Udział światła dochodzącego do podłoża w stosunku do całkowitego światła 
padającego na strukturę jest niewielki.  

Dalsza analiza danych z rys. 19 prowadzi do wniosku, że dla pomiaru 1 wartość 
VFB jest bardziej dodatnia od wartości VFB z pomiaru 2. W każdym pomiarze, kiedy 
mamy do czynienia z padaniem światła poza obszar bramki, wartości napięć VFB są 
bardziej ujemne od tych, kiedy fotoprąd w strukturze jest wynikiem padania małej 
plamki światła. 

Traktując wartość VFB = −0,609 V (średnia wartość z pomiarów charakterystyk 
C-V) jako wartość referencyjną tego napięcia, widzimy, że dokładność względna 
pomiaru dużą plamką jest mniejsza – istnieje większa niezgodność między rzeczy- 
wistą wartością VFB a średnią z wielu pomiarów wykonanych przy różnej wielkości 
plamki (ale w każdym przypadku większej od rozmiarów bramki). Dla pomiarów 
małą plamką dokładność względna pomiarów jest lepsza. Onacza to, że jeżeli 
plamka nie wykracza poza obszar bramki, to uzyskiwane wartości VFB są bliższe 
rzeczywistej wartości VFB . 

Dla pomiarów w tych samych warunkach, przy zachowaniu tej samej wielkości 
plamki, jej mocy czy częstotliwości obrotów choppera, uzyskuje się bardzo dobrą 
czułość szacowaną na ±5 mV (w wielu przypadkach jest ona lepsza) oraz bardzo 
dobrą dokładność względną, także szacowaną na ±5 mV. Również powtarzalność 
wyników pomiarów napięcia VFB jest bardzo dobra, bo kolejne wyniki nie różnią 
się od siebie bardziej niż ±5 mV. 

Spostrzeżenia o czułości i powtarzalności wyników określania napięcia VFB 
dotyczą większości pomiarów, jakie przeprowadzono przy użyciu fotoelektrycznej 
metody LPT, niezależnie od tego, który parametr pomiaru był zmieniany. Właś- 
ciwości te są ważną cechą metody i stawiają 
ją pod tym względem na pierwszym miejscu 
pośród innych metod określania tego para- 
metru (w większości są to elektryczne meto- 
dy pomiaru charakterystyk C-V). 

Aby potwierdzić te spostrzeżenia, wyko- 
nano pomiary, w których moc plamki i jej 
wielkość pozostawały bez zmian (plamka 
większa od struktury), natomiast zmieniano 
częstotliwość obrotów choppera. Wyniki po- 
kazano na rys. 20. Średnia wartość napięcia 

Rys. 20. Charakterystyki u = f(VG) zmierzone 
dla różnej częstotliwości obrotów choppera 
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VFBśr z pomiarów wynosi −1,047 V. Skrajne wartości napięcia VFB odnotowano dla 
częstotliwości fCH = 420 Hz (−1,048 V) oraz dla fCH = 1020 Hz (−1,045 V) (war- 
tości częstotliwości nie mają tutaj znaczenia). Widać zatem, że czułość pomiarów 
napięcia VFB, kiedy parametrem zmiennym w pomiarach jest częstotliwość 
Hoppera, wynosi ± 2 mV. Podobnie ma się powtarzalność wyników. Można więc 
przyjąć, że zmiana częstotliwości obrotów choppera nie wpływa na wartość mie- 
rzonego napięcia VFB. 

Pionowa linia na rys. 20 symbolizuje średnią wartość napięcia VFB uzyskaną 
z wielu pomiarów struktur na tej samej płytce metodą charakterystyki C(VG) na sta- 
nowisku SSM. Wartość ta (−0,955 V) jest bardziej dodatnia od wartości VFBśr = 
= −1,047 V uzyskanej z pomiarów LPT. Dokładność względna pomiaru LPT wy- 
nosi tutaj ok. +100 mV. Podobne pomiary przeprowadzone dla mniejszej plamki 
wskazywały, że dokładność względna jest nieco lepsza (ok. +50 mV). 

Aby upewnić się co do ostatecznej czułości i powtarzalności wyników uzyski- 
wanych w metodzie LPT, przeprowadzono jeszcze jeden eksperyment polegający 
na zmianie mocy światła padającego na strukturę. Wyniki pokazano na rys. 21. 
Wykonano 11 pomiarów. Wartość 0 oznacza pomiar dla mocy nominalnej lasera 
(ok. 5 mW), liczby od 1 do 10 oznaczają liczbę filtrów o stałym skoku wartości 
tłumienia światła. Wielkość plamki światła była porównywalna z wielkością 
bramki badanej struktury. Pionowa linia oznacza wartość średnią napięcia VFB 
uzyskaną z pomiarów charakterystyk C-V na wielu strukturach na tej samej 
płytce. 

 

a)                                                                             b) 

     
Rys. 21. a) Charakterystyki u = f(VG) zmierzone dla różnej mocy światła, b) zależność wyznaczonych 
napięć VFB w funkcji tej mocy (liczby filtrów). Pokazano wartość średnią napięcia VFB otrzymaną z po-
miarów charakterystyk C-V. 

 

Analizując rys. 21 widzimy, że dokładność względna pomiaru napięcia VFB, 
określona względem referencyjnej wartości napięcia VFB określonego metodą cha- 
rakterystyk C(VG), silnie zależy od mocy światła użytego w pomiarze i rośnie wraz 
z maleniem tej mocy. Dla pomiaru 9 i 10 dokładność ta jest porównywalna i wy- 
nosi ok. ±20 mV. Z pomiarów wypływa ważny wniosek – należy w dostateczny 
sposób ograniczyć moc i wielkość plamki, aby uzyskać dokładniejszy pomiar na- 
pięcia VFB.  
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Potwierdzeniem słuszności tego wniosku 
jest rys. 22, na którym pokazano analo- 
giczną do rys. 21 zależność napięć VFB 
w funkcji mocy światła, ale dla przypadku, 
kiedy rozmiar plamki światła padającego na 
strukturę był większy od bramki tej struk- 
tury. Słowo „dostateczny” nabiera tutaj wy- 
jątkowego znaczenia, ponieważ (jak wynika 
z rys. 22) znaczna redukcja mocy światła 
powoduje, że wartości VFB są bardziej do- 
datnie od wartości oczekiwanej (VFB z po- 
miarów C(VG)), a dokładność względna po- 
miarów spada. Podjęto próby określenia sposobu, w jaki należy odpowiednio 
dobrać moc pomiaru, lecz na razie nie udało się jednoznacznie tego ustalić ze 
względu na współzależność mocy światła oraz wielkości plamki, a co się z tym 
wiąże, na padanie plamki poza obszar bramki struktury MOS.  

3.4. Wykrycie nieznanych dotychczas zależności parametrów optycznych 
struktur krzemowych od występujących w nich naprężeń 

Badając kondensatory MOS o strukturze TiN-LaLuO3-Si (nadesłane do badań 
przez firmę AMO GmbH) zauważono pewne nieoczekiwane cechy charakterystyk 
elipsometrycznych tych struktur. Na charakterystykach spektralnych kątów 
elipsometrycznych Ψ i Δ  pojawiły się gwałtowne zmiany wartości tych kątów dla 
długości fali światła λ ≅ 1100 nm, co pokazano na rys. 23 i 24.  

Charakterystyki spektralne współczynnika załamania n(λ) i współczynnika eks- 
tynkcji k(λ) krzemu, wynikające z przebiegów pokazanych na rys. 23 i 24, przed- 
stawiono na rys. 25. Uwidoczniono również analogiczne charakterystyki określone 
przez Herzingera i in. (C. M. Herzinger, B. Johs, W. A. McGahan, J. A. Woollam, 
W. Paulsen, Ellipsometric Determination of Optical Constants for Silicon and 
Thermally Grown Silicon Dioxide via a Multi-Sample, Multi-Wavelength, Multi-
Angle Investigation. J. Appl. Phys., 83, 1998, 3323−3336). W badanych przez nas 
strukturach wartości n i k dla krzemu wykazują znaczny wzrost dla długości fali 
światła λ ≅ 1100 nm, podczas gdy charakterystyki określone przez Herzingera nie 
wykazują takiego wzrostu. 

Warto zauważyć, że znaczne wzrosty n i k na określonych przez nas charakte- 
rystykach n(λ) i k(λ) występują dla energii fotonów hν ≅ 1,12 eV, a więc dla energii 
równej przerwie zabronionej krzemu. Mimo intensywnych poszukiwań nie udało 
nam się dotychczas znaleźć jakiegokolwiek opisu tego zjawiska w literaturze. 

W celu zrozumienia, dlaczego nasze pomiary wykazują znaczne wzrosty n i k dla 
λ ≥ 1100 nm, podczas gdy charakterystyki określone przez Herzingera nie wykazują 
tych wzrostów, wykonano kolejne pomiary i uzyskano wyniki pokazane na rys. 26. 

Rys. 22. Zależność wyznaczonych napięć VFB 
w funkcji mocy światła padającego na struk- 
turę
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Rys. 23. Charakterystyka spektralna kątów elipsometrycznych dla płytki krzemowej pokrytej cienką (tox = 8 nm) 
warstwą LaLuO3: a) kąt Ψ, b) kąt Δ 
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Rys. 24. Charakterystyka spektralna kątów elipsometrycznych dla płytki krzemowej pokrytej grubszą (tox = 40 nm) 
warstwą LaLuO3: a) kąt Ψ, b) kąt Δ 
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Rys. 25. Zależność współczynnika załamania krzemu n (a) i ekstynkcji krzemu k (b) od długości fali światła λ 
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Rys. 26. Charakterystyki spektralne współczynnika załamania n i współczynnika ekstynkcji k dla: a) obu- 
stronnie utlenionej termicznie 4” płytki krzemowej n(100), tox = 50 nm, b) obustronnie polerowanej 3” 
płytki Si n(100), niepokrytej warstwą dielektryka 
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Wyraźnie są widoczne podwyższone wartości n i k w pobliżu λ = 1100 nm 
(rys. 26a). Również charakterystyki spektralne n i k, zdjęte dla dwustronnie 
polerowanej 3” płytki Si n(100) niepokrytej warstwą dielektryka, wykazują wzrost 
wartości n i k w pobliżu λ = 1100 nm (rys. 26b). 

Badania przeprowadzone w odniesieniu do innych płytek krzemowych, pokry- 
tych lub niepokrytych warstwa dielektryka, wykazały, że nie zawsze występuje 
wzrost wartości n i k w pobliżu λ = 1100 nm. 

Poszukując przyczyn, dla których wzrost n i k występuje w niektórych przy- 
padkach, a w innych nie, postanowiono zbadać wpływ naprężeń mechanicznych 
w płytkach krzemowych na występowanie tego zjawiska. W badaniach wykorzys- 
tano celowe wprowadzanie naprężeń mechanicznych do płytek krzemowych za po- 
mocą uginarki płytek. Pomiary elipsometryczne charakterystyk spektralnych n i k 
prowadzono zarówno w przypadku naprężeń rozciągających, jak i naprężeń ścis- 
kających wprowadzanych do powierzchniowych warstw płytek krzemowych. Ba- 
dania te jednoznacznie wykazały, że naprężenia mechaniczne w płytkach krzemo- 
wych mają wpływ na występowanie i wielkość przyrostu wartości n i k dla fal 
światła o długości zbliżonej do λ = 1100 nm. Słuszności tego stwierdzenia dowo- 
dzą wyniki badań przestawione na rys. 27. 
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Rys. 27. Charakterystyka zależności współczynnika załamania n (a) i ekstynkcji k (b) od długości fali 
światła λ, określona metodą elipsometrii spektroskopowej dla obustronnie polerowanej, 3” płytki Si, 
n(100) 

 

Widać, że w przypadku braku naprężeń celowo wprowadzonych do płytki 
charakterystyki n(λ) i k(λ) różnią się od charakterystyk określonych przez 
Herzingera i wykazują wzrost wartości n i k (szczególnie k) dla światła o długości 
fali zbliżonej do λ =1100 nm. W przypadku wprowadzenia za pomocą uginarki 
naprężeń rozciągających w powierzchniowych warstwach krzemu obserwuje się 
wzrost odstępstwa charakterystyk n(λ) i k(λ) od charakterystyk określonych przez 
Herzingera .Widać to szczególnie wyraźnie jako wzrost wartości k dla λ ≅ 1100 nm. 
Odwrotną tendencję widać w przypadku wprowadzenia naprężeń ściskających 
w powierzchniowe warstwy krzemu. W tym przypadku charakterystyki n(λ) i k(λ) 
zbliżają się do charakterystyk przedstawionych przez Herzingera. W szczególności 
wartość k dla λ = 1100 nm zbliża się do zera. 
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Według wstępnej interpretacji przebiegów pokazanych na rys. 27 w miejscu, 
w którym dokonywano pomiarów elipsometrycznych w płytce krzemowej, wystę- 
powały naprężenia rozciągające w warstwach powierzchniowych, będące prawdo- 
podobnie skutkiem jej obróbki mechanicznej (cięcia, szlifowania, polerowania). 
Obecność tych naprężeń skutkuje odstępstwami charakterystyk n(λ) i k(λ) od cha- 
rakterystyk podanych przez Herzingera.  

Dodatkowe naprężenia rozciągające powierzchniowe warstwy krzemu, wprowa- 
dzone za pomocą uginarki, powiększają odstępstwa charakterystyk n(λ) i k(λ) od cha- 
rakterystyk podanych przez Herzingera. Jest to szczególnie widoczne na rys. 27b 
jako dalszy wzrost wartości k dla λ ≅ 1100nm. Naprężenia ściskające, wprowadzo- 
ne do powierzchniowych warstw płytki, kompensują częściowo początkowe naprę- 
żenia w płytce krzemowej. Skutkiem tego zmierzone charakterystyki n(λ) i k(λ) 
zbliżają się wyraźnie do przebiegów podanych przez Herzingera. W szczególności 
obserwuje się znaczny spadek wartości k dla λ ≅ 1100 nm. 
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