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1. Realizowane projekty badawcze 

W 2011 r. w Zakładzie realizowano jeden projekt badawczy finansowany ze 
środków UE i jeden projekt finansowany ze środków POIG. Realizowane też były 
cztery projekty własne MNiSzW oraz projekt statutowy w ramach ITE.  
• “Opracowanie i doskonalenie metod badania nanostruktur półprzewodniko-

wych”. Etap III (projekt statutowy nr 1.11.058, kierownik projektu H. M. Prze- 
włocki); 

• „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); 

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

• “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); 

• „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); 
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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 2011 r. podsumowano działania w ramach F.P.1.3.  

W ramach współpracy z firmą Acreo AB (Szwecja) przeprowadzono wszech- 
stronną charakteryzację partii 8 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 osadzanym metodą PECVD lub wytwarzanym termicznie w obecności H2O. 
Wyniki tych badań przedstawiono na konferencjach, m. in. WASMPE’2011 w 
Tours, Francja. 

Rozwijała się również współpraca z partnerami krajowymi, zwłaszcza uczestni- 
czącymi w projekcie InTechFun oraz w tematach związanych z badaniami elipso- 
metrycznymi i metodą Ramana. 

3. Wyniki badań 

3.1. Badanie zależności rozkładów energetycznych parametrów pułapek 
powierzchniowych i brzegowych w kondensatorach MOS na SiC z bramkami 

wykonanymi z różnych materiałów od współczynnika R, stosunku długości 
krawędzi kondensatora do jego powierzchni 

Efekt krawędziowy, polegający na zależności wartości parametrów elektrycz- 
nych kondensatora MOS od proporcji długości krawędzi bramki do pola po- 
wierzchni bramki w strukturze, jest skutkiem zmiany naprężeń w izolatorze pod 
krawędzią bramki. Obserwuje się go np. w przypadku napięcia wyprostowanych 
pasm VFB. Celem zadania było sprawdzenie, czy efekt ten występuje również 
w przypadku rozkładów parametrów pułapek powierzchniowych, a w szczegól- 
ności rozkładu energetycznego ich gęstości Dit(E).  

Występowanie nierównomiernych rozkładów lokalnych wartości parametrów 
elektrycznych pod bramką tranzystora lub kondensatora MOS zostało stwierdzone 
i jest badane od niedawna. Duża ilościowa zmiana wartości tych parametrów wy- 
stępuje zwykle przy krawędzi bramki, dlatego to zjawisko nazywa się efektem kra- 
wędziowym. Efekt ten szczególnie silnie występuje w przypadku bramek me- 
talicznych. 

Z wcześniejszych badań wynika, że nierównomierny rozkład lokalnych wartości 
takich parametrów, jak napięcie wyprostowanych pasm VFB, efektywna kontakto- 
wa różnica potencjału φMS czy bariera potencjału izolator-bramka EBG, jest 
spowodowany specyficznym rozkładem naprężeń mechanicznych wywołanych 
przez metal bramki. Wiadomo również z licznych prac, że naprężenia mechaniczne 
w istotny sposób wpływają na gęstość pułapek na powierzchni granicznej izolator- 
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-półprzewodnik, w szczególności wzrost ściskających naprężeń mechanicznych 
w SiO2 zwiększa gęstość centrów Pb. Ostatnio pojawiły się też doniesienia o ba- 
daniach wpływu ściskających naprężeń mechanicznych wywieranych przez meta- 
liczne bramki o różnej grubości na gęstość pułapek powierzchniowych.  

W przypadku rozkładu naprężeń mechanicznych związanych z oddziaływaniem 
metalicznej bramki mamy do czynienia z naprężeniami rozciągającymi w tlenku na 
krawędzi bramki i naprężeniami ściskającymi wewnątrz obszaru pod bramką. 
Można zatem spodziewać się, że efekt krawędziowy, stwierdzony w przypadku in- 
nych parametrów wrażliwych na naprężenia, będzie również mógł być zaobserwo- 
wany przy pomiarach rozkładów gęstości pułapek powierzchniowych. 

Do badań wykorzystano próbki wykonane przez ACREO AB, w których użyto 
dwóch identycznych płytek 3” z warstwą epitaksjalną 3C-SiC (001) o grubości 10 μm 
i typie domieszkowania n (2 ÷ 3·1015 cm−3) dostarczonych przez firmę Hoya. Na 
pierwszej płytce osadzono 54 nm SiO2 metodą PECVD w czasie 45 s, a następnie 
wygrzano tę płytkę w mokrym tlenie w temperaturze 950oC przez 3 godz. Na 
drugiej, kontrolnej płytce wykonano utlenianie powierzchni w mokrym tlenie 
w temperaturze 1150oC w ciągu 1 godz. Następnie każdą z płytek pocięto na 
ćwiartki i wykonano na nich kondensatory MOS z bramkami z niklu, aluminium, 
złota i polikrzemu (+TiW). Do określania wariantu technologicznego w tekście są 
używane oznaczenia PECVD dla próbek wykonanych pierwszą metodą i WET dla 
próbek wykonanych drugą metodą. Na każdej próbce znajdowały się kondensatory 
MOS o kołowych bramkach oznaczane jako LL (φ = 0,7 mm), L (φ = 0,6 mm), 
M (φ = 0,5 mm), S (φ = 0,4 mm) i SS (φ = 0,3 mm). 

Ostrzowe pomiary elektryczne wykonano w ITE przy użyciu analizatora Agilent 
4294A. Wszystkie charakterystyki C-V mierzono przy częstości sygnału 1 MHz 
w układzie szeregowym. Analizę rozkładów energetycznych pułapek powierzch- 
niowych przeprowadzono na podstawie wyników pomiarów charakterystyk kon- 
duktancyjnych Gp/ω = f(VG,ω) metodą Nicolliana-Goetzbergera. Pomiary spektrów 
konduktancyjnych przeprowadzono w zakresie częstotliwości 100 Hz ÷ 1 MHz. 

Jak wspomniano, badając rozkład niektórych parametrów struktury MOS na 
powierzchni bramki (np. VFB), można stwierdzić różnice między ich wartościami 
w środku elektrody bramkowej a wartościami przy krawędzi. Rozkład taki będzie 
więc wpływał na wyniki pomiarów danego parametru elektrycznego przy użyciu 
kondensatorów o różnych wymiarach. Oceniając udział części krawędziowej 
i części wewnętrznej w postaci stosunku R = P/A (P − obwód, A – powierzchnia 
bramki), możemy określić miarę efektu krawędziowego i badać wpływ tego efektu 
na wartości parametru elektrycznego. 

Porównano rozkłady energetyczne Dit na kondensatorach o różnej średnicy, 
a więc różnej wartości współczynnika R, w zależności od rodzaju materiału bram- 
ki. Na rys. 1a pokazano rodzinę rozkładów energetycznych dla próbki na mokrym 
tlenku z bramką niklową WET/Ni. Wyraźnie widoczny jest wzrost nachylenia cha- 
rakterystyk ze zwiększaniem się średnicy kondensatorów. Charakterystyki przeci- 
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nają się w punkcie ok. 0,4 eV, co świadczy o innym charakterze wpływu naprężeń 
rozciągających na pułapki płytsze (poniżej 0,4 eV) niż na głębsze. Na rys. 1b po- 
kazano analogiczną rodzinę charakterystyk Dit(E) dla próbki na mokrym tlenku 
z bramką poly-Si. Interesujące, że w tym przypadku nie widać specyficznej za- 
leżności rozkładów od średnicy kondensatora. Podobny efekt obserwowano wcześ- 
niej przy pomiarach VFB i można go wytłumaczyć brakiem występowania naprężeń 
rozciągających na krawędzi bramki polikrzemowej w związku z niewielkimi 
różnicami współczynnika rozszerzalności cieplnej między polikrzemem a SiO2. 

W przypadku próbek na tlenku PECVD i tych samych materiałów bramki otrzy- 
mano analogiczne wyniki pokazane na rys. 1c, d. Potwierdza to duży wpływ 
materiału bramki i niewielki wpływ technologii izolatora na efekt krawędziowy 
związany z niejednorodnym rozkładem naprężeń mechanicznych.  

 

   a)                                                                                  b) 

      
     c)                                                                               d) 

     
Rys. 1. Rodzina rozkładów energetycznych gęstości pułapek Dit dla różnych średnic bramki w próbkach: 
a) WET/Ni, b) WET/poly-Si, c) PECVD/Ni, d) PECVD/poly-Si 

 
Analogiczne pomiary wykonano dla próbek z bramką Au oraz Al na obu 

wariantach SiO2. Wyniki dotyczące bramki Al były całkowicie zgodne z wynikami 
zaprezentowanymi dla Ni. Natomiast w przypadku Au wyniki nie ujawniły za- 
leżności rozkładu Dit od średnicy bramki, co świadczy o braku wpływu naprężeń 
przy krawędzi bramki w związku ze słabą adhezją złota do SiO2. 



Zakład Charakteryzacji Struktur Nanoelektronicznych                                                               5 

W przypadku kondensatorów SiC/SiO2 z bramką Al i Ni gęstość pułapek po- 
wierzchniowych o stanach położonych płycej w przerwie energetycznej maleje ze 
wzrostem R, czyli ze zmniejszeniem wpływu naprężeń ściskających w tlenku, co 
jest zgodne z doniesieniami literaturowymi. Jednocześnie gęstość pułapek położo- 
nych głębiej w przerwie energetycznej zwiększa się ze wzrostem udziału obwodu 
w stosunku do powierzchni struktury.  

Nie stwierdzono zależności Dit(R) w przypadku bramek Au i poli-Si, co jest 
zgodne z wcześniejszymi badaniami i wnioskami wynikającymi z właściwości 
mechanicznych obu tych materiałów wobec SiO2. 

 

3.2. Przygotowanie stanowiska pomiarowego i uruchomienie rutynowych 
pomiarów VFB i VFB(x,y) metodami LPT i SLPT 

Od kilku lat w Zakładzie prowadzi się badania zmierzające do opracowania 
fotoelektrycznej metody LPT (Light Pulse Technique) pomiaru napięcia 
wyprostowanych pasm VFB w półprzewodniku struktury MOS. Metoda, której 
założenia opracowano w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, polega na 
pomiarze sygnału ze struktury dla zmiennego napięcia polaryzacji bramki VG 
poddanej impulsowemu oświetleniu 
o stałej długości fali oraz mocy (wiązka 
światła jest modulowana za pomocą 
choppera). Pomiar tego sygnału odbywa 
się przy użyciu wzmacniacza lock-in. 
Specyfika działania urządzenia lock-in 
sprawia, że pozwala ono na pomiar bar-
dzo małego sygnału nawet w otoczeniu 
szumu o dużo większej amplitudzie (sto- 
sunek sygnał/szum S/N << 1). Doko- 
nując pomiaru sygnału ze struktury 
wzmacniacz lock-in przetwarza go na 
sygnał u, który odzwierciedla wielkość 
impulsów prądowych. Wielkość sygna- 
łu u jest zależna od potencjału powierz- 
chniowego półprzewodnika φS i tym samym od napięcia polaryzacji VG. Dla 
napięcia VG = VFB (φS = 0) sygnał u zanika i mamy do czynienia ze stanem 
wyprostowanych pasm w półprzewodniku. Przykład zmierzonej charakterystyki 
u = f(VG) pokazano na rys. 2. 

Opierając się na spostrzeżeniach z bardzo wielu pomiarów charakterystyk u = f(VG), 
w celu pomiaru VFB w pierwszej kolejności przeprowadzono modernizację stano- 
wiska pomiarowego.  

Wprowadzenie zmian do systemu pomiarowego oraz wyposażenie go w nowe 
układy (np. układ podgrzewania stolika) i elementy (np. manipulator) ma pozwolić 

Rys. 2. Zależność sygnału na wyjściu wzmac- 
niacza lock-in u od napięcia polaryzacji bramki 
VG. Punkt przecięcia charakterystyki z osią u = 0 
jest szukanym napięciem VFB (stan płaskich pasm 
w półprzewodniku φS = 0) 
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na bardziej precyzyjne i powtarzalne pomiary wartości napięcia VFB. Z do- 
tychczasowych doświadczeń wynika, że pomiary wykonywane na starym stano- 
wisku cechowała precyzja i powtarzalność na poziomie ± 5 mV. Pierwsze pomiary 
na nowym stanowisku pokazały, że ten niewątpliwie dobry wynik z pewnością 
będzie osiągnięty, a być może i poprawiony. Mimo to w dalszym ciągu określenie 
bezwzględnej dokładności pomiaru wartości VFB metodą LPT jest praktycznie 
niemożliwe. Bierze się to stąd, że nie ma innej metody określania napięcia VFB, 
której dokładność byłaby porównywalna (bądź lepsza) ze spodziewaną dokładnoś- 
cią metody LPT, szacowaną na ± 5 mV. W Zakładzie jest stosowana elektryczna 
metoda pomiaru charakterystyki pojemnościowo-napięciowej kondensatora MOS. 
Nie jest to jednak metoda dokładna (± 100 mV), co z założenia eliminuje ją jako 
wzorzec do porównań wyników w metody LPT.  

W związku z tym prowadzono prace 
nad określeniem dokładności względnej 
fotoelektrycznej metody LPT. Pojęcie 
dokładności względnej omówione będzie 
na przykładzie pomiaru wartości lokal- 
nych napięcia VFB w płaszczyźnie po- 
wierzchni bramki struktury MOS, co 
zostało przedstawione na rys. 3. 

Jeżeli założymy, że wartość lokalna 
napięcia VFB mierzona na środku struk- 
tury (wartość ta nie musi być dokładnie 
wartością rzeczywistą tego napięcia) 
będzie punktem odniesienia dla pozo- 
stałych wartości mierzonych w innych 
miejscach struktury, to dokładność względ- 

na określania wartości VFB na innych pozycjach będzie bardzo dobra i porów- 
nywalna z precyzją metody LPT. W związku z tym w dalszej części pracy napięcie 
VFB, określone jako punkt przecięcia zmierzonej charakterystyki u = f(VG) z osią 
u = 0, będzie oznaczane jako VFB. Zapis ten będzie symbolizował sytuację, kiedy 
mierzona wartość napięcia VFB niekoniecznie dokładnie jest wartością rzeczywistą 
tego napięcia. 

Na fakt, że mierzone wartości napięcia VFB nie są wartościami rzeczywistymi, 
wpływają w głównej mierze dwa czynniki: moc promieniowania padającego na 
badaną strukturę oraz wielkość plamki tego światła. Podczas wielu pomiarów 
zaobserwowano, że wartości VFB wykazują silną zależność od mocy światła P. Im 
ta moc jest większa, tym napięcia VFB stają się bardziej ujemne od napięcia VFB 
otrzymanego w metodzie pomiaru charakterystyki C(VG), traktowanego tutaj jako 
wartość referencyjna tego napięcia (należy tutaj pamiętać o niedokładności 
metody). Przykład takiej zależności VFB = f(P) jest pokazany na rys. 4. 

Rys. 3. Jednowymiarowy rozkład wartości lokal-
nych napięcia VFB wzdłuż przekątnej kwadratowej 
bramki struktury MOS. Wartość Δ oznacza od-
chylenie wartości lokalnej VFB od tej wartości
zmierzonej na środku struktury (pozycja 0,5 mm).
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Amplituda zmian napięć VFB w me- 
todzie LPT potrafiła sięgać nawet 1 V, co 
nie mogło być tłumaczone m. in. zmiana- 
mi temperatury podłoża badanej struktu- 
ry na skutek oświetlenia jej promieniowa- 
waniem dużej mocy. Dla mocy P < 1,5 mW 
następuje szybki wzrost napięć VFB wzglę- 
dem wartości referencyjnej i dokładność 
względna tych pomiarów spada. 

Innym czynnikiem, który niekorzyst- 
nie wpływa na wartość mierzonego na- 
pięcia VFB, jest wielkość plamki światła 
padającego na strukturę. Wyniki wielu 
pomiarów potwierdziły, że sygnał pły- 
nący ze struktury zmierzony dla małej 
plamki światła (aby plamka nie oświe- 
tlała krawędzi bramki ani otoczenia 
wokół bramki) wskazuje na dużo mniej- 
szą wartość |VFB| niż sygnał zmierzony 
przy udziale plamki oświetlającej całą 
powierzchnię badanej struktury wraz 
z jej otoczeniem. Przykład takiego po- 
miaru wykonanego w tych samych wa- 
runkach (te same ustawienia wzmac- 
niacza lock-in, ta sama częstotliwość ob- 
rotów choppera itp.), ale dla dwóch różnych wielkości plamek pokazano na rys. 5.  

Jak widać, sygnał dla stanu akumulacji mierzony przy oświetleniu otoczenia 
bramki został wydatnie powiększony o udział prądów płynących spoza struktury 
(być może są to prądy dyfuzji). Wartość VFB uzyskana dla pomiaru 2 (duża plamka) 
jest bardziej ujemna w stosunku do wartości referencyjnej (pomiar C(VG)) od 
wartości VFB z pomiaru 1 (mała plamka). Duża liczba przeprowadzonych w ten 
sposób pomiarów dowodzi, że dokładność względna pomiaru napięcia VFB jest 
lepsza dla pomiarów plamką, której wielkość była zbliżona do powierzchni struk- 
tury i nie oświetlała otoczenia wokół niej. 

Warto wspomnieć o nowej możliwości systemu pomiarowego, jaką jest wyko- 
nywanie pomiarów dla różnych temperatur podłoża struktury MOS. Do tej pory 
pomiary były wykonywane w temperaturze pokojowej, a jak wiadomo napięcie VFB 
jest zmienne w funkcji temperatury T. Pomiary charakterystyk C(VG) wykonywane 
dla różnych temperatur wskazują jednoznacznie, że napięcie VFB maleje wraz ze 
wzrostem T. Pomiary takie zostały przeprowadzone na nowym stanowisku i ich 
przykład pokazano na rys. 6. Rysunek 7 przedstawia zależność napięć VFB od 
temperatury otrzymaną na podstawie tych pomiarów. 

Rys. 4. Zależność napięcia VFB w funkcji mocy 
światła P padającego na strukturę 

Rys. 5. Charakterystyki u = f(VG) zmierzone dla 
różnej wielkości plamki padającej na strukturę 
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Na rys. 8 przedstawiono wstępne wyniki pomiarów charakterystyk u = f(VG) dla 
różnych temperatur w zakresie T = 23 ÷ 140oC oraz zależność napięć VFB od tem- 
peratury T otrzymaną na ich podstawie. Charakterystyki tego typu uzyskano po raz 
pierwszy. Można zauważyć spadek wartości bezwzględnej sygnału w akumulacji 
wraz ze wzrostem temperatury. Również napięcie VFB maleje wraz ze wzrostem 
temperatury aż do wartości T = 120oC (rys. 9).  

Nowe możliwości badawcze, jakie otworzyły się w wyniku modernizacji syste- 
mu pomiarowego, w przyszłości powinny pozwolić na gruntowne podejście do za- 
gadnienia opracowania fotoelektrycznej metody pomiaru napięcia VFB. Otrzy- 
mywane wyniki będzie można badać w funkcji zmian wielu parametrów pomiaru, 
wśród których do najważniejszych należą moc plamki, jej wielkość, długość fali 
promieniowania czy też temperatura podłoża. Wielu z tych badań do tej pory nie 
można było przeprowadzić i dopiero wdrożenie nowego systemu pomiarowego 
w pełni pozwoli na ich wykonanie. Wszystko to ma na celu skuteczną i wiary- 
godną analizę oświetlonej struktury MOS prowadzącą do opracowania fotoelek- 
trycznej metody LPT. 

Rys. 6. Charakterystyki C = f(VG) zmierzone dla
różnej temperatury 

Rys. 7. Zależność napięć VFB od temperatury T 

a)                                                                                       b) 

Rys. 8. Charakterystyki u = f(VG) zmierzone dla
różnej temperatury 

Rys. 9. Zależność napięć VFB od temperatury T 

a)                                                                                     b) 
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3.3. Interpretacje drgań w strukturze SiO2 na podstawie widm Ramana 
i określenie zależności między naprężeniami mechanicznymi a drganiami 

struktury SiO2 

Interpretacja widm rozpraszania Ramana w warstwach tlenkowych struktur 
MOS jest dużo bardziej skomplikowana w porównaniu z wyznaczaniem naprężeń 
w strukturach typu krystalicznego. Przede wszystkim w standardowej konfiguracji 
aparatury do badań ramanowskich używa się do wzbudzenia linii laserowej z za- 
kresu widzialnego. Na ogół jest to linia lasera argonowego o długości fali 514 nm. 
Drugą często wykorzystywaną linią jest 488 nm. 

Głębokość penetracji linii laserowych w podłoże krzemowe wynosi ok. 3 µm, co 
powoduje występowanie silnego sygnału mającego charakter wielofononowego 
rozpraszania przez krzem. To silne tło powoduje, że badania ramanowskie warstwy 
tlenkowej na podłożu krzemowym są bardzo trudne. Innym czynnikiem utrudnia- 
jącym interpretację widm rozpraszania Ramana pochodzących z warstw tlenko- 
wych jest brak uporządkowania dalekiego zasięgu, które występuje w strukturach 
krystalicznych. Struktura warstwy dielektrycznej na podłożu krzemowym ma 
charakter niekrystaliczny (non-crystalline). Budowa warstwy SiO2 otrzymanej 
przez powierzchniowe utlenianie nie jest identyczna z budową tlenku krzemu typu 
objętościowego (bulk). W cienkiej warstwie występują pseudokrystaliczne ziarna 
takich struktur, jak krystobalit, trydymit i koezyt. Porównanie zmierzonego w ob- 
szarze interfejsu naprężenia struktury typu MOS ze współczynnikiem załamania 
światła warstwy dielektrycznej wskazuje na występowanie struktur densyfiko- 
wanych, w których można znaleźć pseudokrystaliczne fragmenty koezytu lub 
kwarcu. Jako struktury pseudokrystaliczne należy rozumieć struktury, których 
wielkość nie przekracza rozmiaru komórki elementarnej. Implikuje to brak typo- 
wych właściwości kryształu: uporządkowania dalekiego zasięgu i symetrii trans- 
lacyjnej. Odprężenie struktury warstwy dielektrycznej jest procesem odwrotnym do 
densyfikacji. Świadczą o tym pomiary kinetyczne. Stała określająca szybkość re- 
laksacji wskazuje na dziesięciokrotnie wolniejszy proces niż lepki przepływ szkła. 

Sygnał ramanowski pochodzący z tlenku krzemu ma na ogół niekorzystny 
stosunek sygnału do szumu. Wynika to z małej efektywności rozpraszania Ramana 
w SiO2. Dodatkowo warstwa tlenku krzemu na podłożu krzemowym ma na ogół 
małą grubość, ok. 10 nm. Ta mała grubość sprawia, że w oddziaływaniu z pro- 
mieniowaniem bierze udział mała ilość materiału, co w połączeniu z małą 
efektywnością rozpraszania powoduje tak niekorzystny stosunek sygnału do tła, że 
badania z użyciem widzialnego wzbudzenia są bardzo trudne. Dodatkową kom- 
plikacją jest kształt widma ramanowskiego warstwy dielektrycznej. Ze względu na 
brak uporządkowania dalekiego zasięgu widmo składa się z szerokich pasm, a nie 
wąskich linii. Tego rodzaju sygnał utrudnia obserwację zmian pod wpływem takich 
czynników, jak naprężenia mechaniczne. Zmiany zarówno położenia maksimów 
pasm, jak i ich szerokości nie są wyznaczane tak precyzyjnie jak w przypadku 
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wąskich linii. Niekorzystny stosunek sygnału do szumu może również powodować 
to, że małe zmiany obu parametrów nie będą mogły być określone ze względu na 
rozmycie kształtu widma. 

Skutkiem braku uporządkowania dalekiego zasięgu jest również brak matema- 
tycznego modelu wiążącego zmiany widma rozpraszania Ramana z odkształ- 
ceniami struktury atomowej warstwy dielektrycznej. Zatem, żeby wyciągnąć 
wnioski na temat występujących w próbce naprężeń na podstawie widma rozpra- 
szania Ramana, trzeba porównać wyniki pomiarów z danymi wzorcowymi. Prace 
dotyczące zależności między widmami ramanowskimi a naprężeniami były prowa- 
dzone dla materiału objętościowego. Zmiany widma ramanowskiego pod wpływem 
naprężenia kompresyjnego były badane przez Walrafena i in. (J. Chem. Phys., 92, 
1990, 6987−7002), którzy porównali główne pasmo ramanowskie w objętościo- 
wym tlenku krzemu przed i po densyfikacji. Badania dotyczące naprężenia typu 
rozciągającego były robione na światłowodach. Najbardziej systematyczne badania 
struktury SiO2 pod wpływem przyłożonego zewnętrznego ciśnienia przedstawili 
Champagon i in. (J. of Non-Crystal. Solids, 354, 2008, 569–573). Użyli oni 
komórki diamentowej do ściskania małych próbek tlenku krzemu w zakresie ciś- 
nień do 18 GPa. Zmierzony został m. in. zakres ciśnień, w którym występują od- 
kształcenia elastyczne. Zakres ten zawiera się w przedziale od 0 do ok. 8 GPa. 
Podano również zależności między położeniem maksimów najważniejszych pasm 
w widmie rozpraszania Ramana tlenku krzemu a ciśnieniem w komórce. Dotyczy 
to struktury SiO2 przed i po densyfikacji. 

Jednym ze sposobów wzmocnienia sygnału rozpraszania Ramana jest użycie 
techniki SERS (Surface-Enhanced Raman Scattering). Technika ta została z po- 
wodzeniem wykorzystana do znalezienia struktur węglowych powstających na 
interfejsie SiC/SiO2. Ma ona jednak pewne ograniczenia. Najważniejszym z nich 
jest konieczność modyfikacji próbki poprzez wprowadzenie czynnika wywołują- 
cego wzmocnienie, czyli wysp metalicznych ze złota, srebra lub miedzi. Taka 
modyfikacja mogłaby zaburzyć oddziaływanie między krzemowym podłożem 
a warstwą dielektryczną. 

Opisane w dalszej części badania można podzielić na trzy zagadnienia. 
• Zastosowanie matematycznej procedury redukcji szumu (odszumiania) widm 

mierzonych za pomocą widzialnego wzbudzenia. Taka procedura ma na celu 
wydobycie słabych, porównywalnych z szumem sygnałów pochodzących z war- 
stwy tlenkowej i położonych na dużym tle będącym wielofononowym rozpro- 
szeniem generowanym przez podłoże krzemowe. 

• Zastosowanie nadfioletowego wzbudzenia w celu redukcji sygnału pochodzą- 
cego z podłoża krzemowego przy równoczesnym wzroście natężenia pochodzą- 
cego z warstwy tlenkowej. 

• Pokazanie zachowania wybranego pasma ramanowskiego pochodzącego z cien- 
kiej warstwy pod wpływem zewnętrznego, kontrolowanego naprężenia. 
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Jako próbek użyto płytek krzemu o średnicy 3” (76 mm) i konfiguracji osi 
krystalicznych [111], które poddano powierzchniowemu utlenianiu w tempe- 
raturze 1000oC. Grubość podłoża krzemowego wynosiła 0,7 mm, a warstwy tlen- 
kowej ok. 60 nm. 

Widma ramanowskie były rejestrowane dla dwóch długości fali linii wzbu- 
dzającej. W zakresie widzialnym była to linia lasera argonowego o długości fali 
równej 488 nm INOVA 90C FRED (Coherent Inc., USA). Laser ten zmieniono na 
laser 35 LAP 431-230 (Melles-Griot, USA). Do wzbudzenia w nadfioletowym 
zakresie spektralnym użyto linii o długości fali 266 nm lasera FQCW-266 (Crylas 
GmbH, Niemcy). Pomiary wykonano za pomocą spektrometru mikrorama- 
nowskiego MonoVista-2750i (Spectroscopy&Imaging GmbH, Niemcy). Zastoso- 
wano stolik firmy Märzhauser GmbH (Niemcy) umożliwiający pozycjonowanie 
próbek z dokładnością nie gorszą niż 100 nm w kierunkach x, y oraz z. Ze względu 
na rozmiar zogniskowanej wiązki laserowej równej ok. 1 µm zmiana dokładności 
pozycjonowania z kilkudziesięciu na 100 nm nie wpływa na rozdzielczość prze- 
strzenną aparatury. Z kolei pomiar położenia stolika firmy Märzhauser w modzie 
sprzężenia zwrotnego umożliwia ekstremalnie dużą stabilność położenia. Jest to 
bardzo istotne podczas pomiarów z długimi czasami naświetlania, np. 1 godz. 
W przypadku zastosowania linii fundamentalnej z widzialnego zakresu spektral- 
nego użyto siatki dyfrakcyjnej o gęstości przestrzennej 1800 linii / mm oraz obiek- 
tywu mikroskopowego mającego powiększenie 100 ×. Rozproszenie generowane 
za pomocą linii laserowej z zakresu nadfioletowego mierzono przy zastosowaniu 
siatki dyfrakcyjnej o gęstości przestrzennej 3600 linii/mm oraz obiektywu mikro- 
skopowego o powiększeniu 40 × pracującego w zakresie widmowym oznaczanym 
UVB. Natężenie linii laserowych było tak dobrane dla każdej długości fali 
wzbudzającej, żeby moc promieniowania na próbce nie przekraczała 1 mW. Do 
pomiarów spektralnych użyto chłodzonych ciekłym azotem kamer Princeton 
Instruments (USA) Spec-10 o czułościach optymalizowanych na zakres nad- 
fioletowy (250 nm) oraz widzialny. Do obrazowania użyto kamery TM 2040GE 
(JAI, Japonia). 

Do analizy widm zmierzonych za pomocą wzbudzenia światłem widzialnym 
użyto programu Mathematica 6.1 wraz z pakietem Wavelet Analysis (Wolfram 
Research, USA). Do analizy widm zmierzonych za pomocą wzbudzenia nad- 
fioletowego wykorzystano program Grams 8 (Thermo-Scientific, USA). Widma 
zostały poddane korekcie ze względu na offset oraz kształt tła. W celu porównania 
sygnału pochodzącego z warstwy tlenkowej usunięto linię krzemu 520 cm−1. 
Widma poddano dodatkowo procedurze wygładzania implantowanej w programie 
Grams. W celu odczytania położenia maksimów pasm użyto automatycznej pro- 
cedury również implantowanej w programie Grams. 

Do pomiarów widm ramanowskich w warunkach wprowadzenia kontrolo- 
wanego naprężenia użyto uginarki, której zasada działania polega na wytworzeniu 
kontrolowanej różnicy ciśnień pomiędzy górną a dolną stroną płytki krzemowej. Ta 
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różnica ciśnień powoduje wygięcie płytki, którego rezultatem jest powstanie na- 
prężenia. Sposób mocowania badanej płytki w uginarce  zawarty jest między dwoma 
skrajnymi rozwiązaniami, które można określić jako brzeg nieruchomy oraz 
swobodny. Strzałkę ugięcia płytki obliczano ze wzorów zamieszczonych przez 
Timoshenko i in. (Theory of Plates and Shells, New York 1959, 55−58). 

Spektrometr mikroramanowski ustawiono na środek płytki. Następnie za po- 
mocą kamery do obrazowania ustawiono stolik w pozycji odpowiadającej ostremu 
obrazowi ogniska wiązki laserowej. To położenie w kierunku osi z przyjęto za ze- 
rowe. Następnie zmierzono widmo rozpraszania Ramana. Kolejnym krokiem było 
podanie nadciśnienia, które powoduje wygięcie płytki wprowadzając naprężenie 
rozciągające w warstwie tlenkowej. Po ustabilizowaniu się kształtu płytki znale- 
ziono położenie stolika odpowiadające ostremu obrazowi ogniska wiązki lasero- 
wej. Nowe położenie w kierunku osi z odpowiada strzałce ugięcia przy danym 
ciśnieniu. Na postawie znajomości strzałki ugięcia i kształtu ugiętej płytki obli- 
czono promień krzywizny ugięcia oraz rozkład naprężeń. Obliczone naprężenie 
skorelowano z widmem rozpraszania Ramana zmierzonym dla płytki poddanej 
działaniu nadciśnienia. Pomiary powtórzono dla kilku wartości nadciśnienia i pięciu 
płytek w celu otrzymania wiarygodnej statystyki. 

W celu odszumienia widma będącego mieszaniną wielofononowego sygnału od 
podłoża krzemowego oraz warstwy tlenkowej zmierzone widmo (listę wartości 

natężenia w funkcji przesunięcia Rama- 
na) poddaje się transfomacji falkowo- 
-fourierowskiej. W wyniku tej transfor- 
macji widma składającego się z 2048 
punktów (liczba kolumn na kamerze 
CCD) dostaje się wielopoziomową listę 
złożoną z ośmiu list podrzędnych. Ele- 
mentami list składowych są współczyn- 
niki rozwinięcia falkowego. Poszcze- 
gólne listy składowe zawierają następu- 
jącą liczbę elementów: 16, 16, 32, 64, 
128, 256, 512 i 1024. Tego rodzaju 
transformacja podkreśla charakterystycz-
ne własności widma.  

Na rys. 10 porównano zmierzone wid- 
mo płytki krzemowej pokrytej warstwą 
tlenku z tym samym widmem po ob- 
róbce matematycznej. W przypadku wi- 
dma po procedurze usunięcia szumu 
w zakresie przesunięcia Ramana między 
410  a 470 cm−1 pojawia się trójskładni- 
kowe pasmo, które na rys. 10a zlewa się 

Rys. 10. Porównanie widma rozpraszania Ramana
płytki krzemowej pokrytej warstwą tlenku krzemu:
a) bezpośrednio po pomiarze, b) po zastosowaniu
procedury usuwania szumu za pomocą analizy
falkowej. Zakres osi rzędnych został ograniczony
do małych wartości w celu pokazania sygnału
odpowiadającego wielofononowemu rozproszeniu
na podłożu krzemowym i rozproszeniu przez war-
stwę tlenkową. 
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w jedno pasmo ze względu na duży stosunek szumu do sygnału. Maksima po- 
szczególnych składników pasma mają następujące wartości przesunięcia Ramana: 
~ 420 cm−1, ~ 430 cm−1 i ~ 450 cm−1. Ponieważ zdolność rozdzielcza aparatury 
wynosi ok. 0,2 cm−1, należy wykluczyć niefizyczne pochodzenie składników. Poło- 
żenie trójskładnikowego pasma koresponduje z położeniem głównego pasma roz- 
proszenia Ramana obserwowanego dla tlenku krzemu typu objętościowego (bulk). 

Wzbudzenie w nadfioletowym zakresie spektralnym, np. linią o długości fali 
244 nm lub 266 nm, redukuje głębokość penetracji promieniowania w głąb podłoża 
krzemowego do ok. 100 nm. Dla porównania głębokość penetracji promieniowania 
widzialnego o długości fali 488 nm wynosi ok. 3 µm. Taka radykalna (ok. 30 razy) 
redukcja głębokości penetracji promieniowania w głąb podłoża powinna prowadzić 
do zasadniczej redukcji natężenia rozproszenia Ramana pochodzącego z podłoża 
krzemowego. Natężenie rozproszenia jest proporcjonalne do 4 potęgi energii fali 
wzbudzającej. Zatem użycie długości fali wzbudzenia równej 266 nm zamiast 
488 nm powoduje dziesięciokrotny wzrost natężenia rozproszenia Ramana. Jest to 
szczególnie istotne w przypadku tlenku krzemu, gdyż efektywność rozpraszania 
ramanowskiego przez ten materiał jest raczej znikoma. 

Na rys. 11 pokazano widma warstwy tlenkowej zmierzone za pomocą wzbu- 
dzenia linią laserową o długości fali 266 nm. Główny wykres na rys. 11a pokazuje 
widmo, z którego usunięto linię 520 cm−1 pochodzącą z podłoża krzemowego. 
Wstawka pokazuje znormalizowane do jedności widmo wraz z linią krzemową 
(oznaczone kolorem czarnym) oraz rekonstrukcję linii 520 cm−1 za pomocą 

Rys. 11. Widma rozpraszania Ramana zmierzone dla płytek krzemowych pokrytych warstwą tlenku za 
pomocą wzbudzenia linią laserową o długości fali 266 nm: a) widmo płytki krzemowej pokrytej warstwą 
tlenku, b) porównanie dwóch sposobów eliminacji linii 520 cm−1 
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pojedynczego profilu Lorentza (oznaczoną kolorem czerwonym). Jak widać ze 
wstawki sygnał w obszarze odpowiadającym tlenkowi jest zauważalny na skali, 
w której widoczna jest cała linia krzemowa. Na rys. 11b przedstawiono porównanie 
dwóch sposobów usunięcia linii krzemowej z widma mierzonego za pomocą 
wzbudzenia w nadfioletowym zakresie spektralnym. Kolorem czarnym oznaczono 
widmo, z którego usunięto obszar odpowiadający linii krzemowej (funkcja zap 
w programie Grams), kolorem czerwonym widmo, które otrzymano odejmując 
dopasowany profil Lorentza od zmierzonego widma. Z porównania wynika, że 
oprócz obszaru 500 ÷ 550 cm−1 wpływ linii 520 cm−1 na kształt widma jest zanied- 
bywalny. Ponieważ poza obszarem odpowiadającym linii krzemowej oba pokazane 
na rys. 11b widma można uznać za identyczne, w dalszym ciągu pracy procedura 
polegająca na usunięciu odpowiedniego zakresu przesunięcia Ramana będzie użyta 
do pozbycia się linii krzemowej. 

Kolejnym problemem jest sprawdzenie, czy użycie wzbudzenia linią laserową 
o długości fali 266 nm rzeczywiście redukuje wielofononowy sygnał pochodzący 
z podłoża krzemowego. W tym celu należy porównać widma zmierzone za pomocą 
różnych długości fali światła wzbudzającego − 488 nm i 266 nm. Na rys. 12a 
pokazano widma układu Si/SiO2 zmierzone za pomocą linii laserowych 266 nm 
(oznaczone kolorem czarnym) oraz 488 nm (oznaczone kolorem czerwonym). 

 
Rys. 12.  Porównanie udziału wielofononowego sygnału od podłoża krzemowego w widmach wzbudza- 
nych liniami laserowymi o różnych długościach fali 488 nm i 266 nm: a) widma znormalizowane 
w obrębie pasma 930 ÷ 1030 cm−1, b) widmo różnicowe otrzymane po odjęciu wyniku pomiaru w zakresie 
widzialnym od widma otrzymanego za pomocą nadfioletowego wzbudzenia 

 

W celu porównania widm wykonano ich normalizację. Jako standardu użyto 
pasma zawartego w przedziale przesunięcia Ramana między 930 a 1030 cm−1. 
Pasmo to jest przypisane wielofononowemu rozproszeniu od krzemu i dlatego 
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normalizacja polegająca na tym, by widma miały bardzo podobne natężenia 
w obrębie tego pasma, jest optymalna z punktu widzenia porównania sygnałów 
otrzymanych za pomocą wzbudzenia różnymi długościami fali. Na użytek porów- 
nania trzeba założyć, że udział sygnału od warstwy tlenkowej jest w przypadku 
wzbudzenia światłem widzialnym zaniedbywalny w porównaniu z krzemowym. 
Pokazane na rys. 12b widmo różnicowe powinno więc zawierać wyłącznie sygnał 
pochodzący z warstwy tlenkowej. Porównanie widma różnicowego z pokazanym 
na rys. 12a widmem zmierzonym za pomocą wzbudzenia 266 nm wskazuje na brak 
istotnych różnic. Wyjątkiem jest użyte jako wewnętrzny standard pasmo położone 
pomiędzy 930 a 1030 cm−1. Reasumując, sygnał uzyskany za pomocą wzbudzenia 
linią laserową o długości fali 266 nm w zakresie przesunięcia Ramana poniżej 
900 cm−1 zawiera dominujący udział sygnału pochodzącego z warstwy tlenkowej. 
Wyjątkiem jest przedział 510 ÷ 530 cm−1, w którym wpływ jednofononowego 
rozproszenia pochodzącego od krzemu jest dominujący. 

Na rys. 13 pokazano widmo zmierzone dla płytki krzemowej za pomocą 
wzbudzenia linią laserową o długości fali 266 nm. Widmo, z którego usunięto linię 
520 cm−1, oznaczono kolorem czarnym. Jako widmo odniesienia pokazano wynik 
pomiaru wykonanego dla płytki z Suprasilu. Widmo otrzymane dla materiału typu 
bulk zaznaczono na czerwono. Podano też maksima ważniejszych pasm obu widm. 
Konwencja użycia kolorów w opisie położeń maksimów jest taka sama jak 
w oznaczeniach widm. Na wykresie podano też przesunięcie Ramana dla linii 
krzemu, które określono na 519,7 cm−1. Ponieważ dokładność pomiaru wynosi dla 
wzbudzenia nadfioletowego ok. 1 cm−1, więc należy przyjąć, że położenie maksi- 
mum linii krzemowej odpowiada brakowi naprężeń w podłożu półprzewodniko- 
wym. 

Kształt widma zmierzonego dla materiału typu bulk przypomina widma SiO2 
z literatury. Różnice pojawiają się dla wartości przesunięcia Ramana poniżej 
300 cm−1. W pomiarach opisywanych w literaturze, gdzie używano wzbudzenia 
w widzialnym zakresie spektralnym, obserwuje się pasmo bozonowe mające ma- 
ksimum ok. 60 cm−1 oraz istotny wkład pasma mającego maksimum dla prze- 

Rys. 13. Porównanie widm rozpraszania Ramana zmierzonych dla cienkiej warstwy SiO2 (kolor czarny) 
oraz tlenku krzemu typu objętościowego (kolor czerwony). Dla każdego ze zmierzonych widm podano 
położenia najważniejszych pasm. 
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sunięcia Ramana równego ok. 245 cm−1 przypisanego drganiom typu nożycowego 
(scissoring) w tetraedrze [SiO4/2]. W obserwowanym dla materiału typu bulk 
widmie nie widać śladów tych pasm. Główne pasmo składa się z dużej asy- 
metrycznej części mającej maksimum dla 434 cm−1 oraz stosunkowo wąskiego pas- 
ma mającego maksimum dla przesunięcia Ramana równego 486 cm−1. Wąskie 
pasmo odpowiada położeniem linii D1 przypisywanej drganiom 4-członowych 
pierścieni w strukturze SiO2. Asymetryczny kształt pasma 434 cm−1 wskazuje na 
jego złożony charakter. Składa się ono najprawdopodobniej z trzech komponentów, 
z których dwa powinny mieć maksima między 300 a 400 cm−1. Maksimum 
trzeciego składnika powinno być położone między 430 a 470 cm−1. O zasuge- 
rowanym rozkładzie maksimów świadczy kształt pasma: w zakresie przesunięcia 
Ramana 280 ÷ 300 cm−1 natężenie rośnie znacznie szybciej niż w zakresie 
300 ÷ 434 cm−1. Główne pasmo ramanowskie tlenku krzemu zostało w literaturze 
opisane za pomocą trzech składników, których maksima są położone powyżej 
300 cm−1: D3 ≈ 295 cm−1, D4 ≈ 380 cm−1 i ~ 465 cm−1. Obserwowane pasma zostały 
przypisane następującym drganiom: pasmo D3 – drganiu typu nożycowego 
(scissoring) w rozszerzonym tetraedrze [SiO4/2]−[Si4/4], pasma D4 i ~ 465 cm−1 
drganiom typu zginającego (bending) w pierścieniach typu 5+ (pierścienie o liczbie 
atomów równej 5 lub więcej). Pasmo 601 cm−1 odpowiada pasmu D2 z literatury, 
pasmo mające maksimum dla 792 cm−1 koresponduje z pasmem określanym w li- 
teraturze jako 800 cm−1 zarówno położeniem maksimum, jak i sugerującym zło- 
żony charakter kształtem. Dwa ostatnie pasma, które można wyodrębnić dla mate- 
riału typu bulk (1063 i 1200 cm−1), również odpowiadają położeniem pasmom 
opisywanym w literaturze (1065  i 1200 cm−1). 

Widmo zmierzone dla cienkiej warstwy SiO2 na podłożu krzemowym („warstwa 
na krzemie” na rys. 13) różni się od widma zarejestrowanego dla materiału typu 
bulk. Można w nim zauważyć słabe pasmo mające maksimum dla 233 cm−1. To 
słabe pasmo najlepiej koreluje się z silną liną krystobalitu mającą maksimum dla 
przesunięcia Ramana równego 230 cm−1. Korelacja z pasmem ~ 245 cm−1 obserwo- 
wanym w materiale typu objętościowego jest dużo gorsza. Główne pasmo składa 
się z szerokiej części, w której można wyodrębnić dwa maksima: ~ 333 cm−1 oraz 
~ 438 cm−1, jak również znacznie węższą linię mającą maksimum dla 488 cm−1. 
Wąska linia (488 cm−1) odpowiada położeniem pasmu D1. Ponieważ D1 leży na 
granicy przedziału przesunięcia Ramana, w którym dominującą rolę odgrywa linia 
krzemowa 520 cm−1, nie jest możliwa dokładna analiza tego pasma, więc nie 
będzie ono dyskutowane. W obszarze odpowiadającym szerokiej części głównego 
pasma leżą: silne pasmo α-trydymitu, którego najsilniejsze linie mają maksima dla 
wartości przesunięcia Ramana 320 , 355 , 403 , 422 , 449  i 457 cm−1, oraz silne linie 
α-krystobalitu i α-kwarcu mające maksima dla wartości przesunięcia Ramana 
równych odpowiednio 421  i 465 cm−1. Silne linie koezytu (522 cm−1) i moganitu 
(501 cm−1) są położone w obszarze, w którym zaznacza się wpływ linii krzemowej 
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520 cm−1, więc ich identyfikacja nie jest możliwa. W kolejnym paśmie można 
wyróżnić trzy najważniejsze składniki: 600 , 624 i 664 cm−1. Główne maksimum 
624 cm−1 odpowiada położeniem maksimum pasma D2 struktury densyfikowanej, 
otrzymanej za pomocą kompresji w komórce diamentowej po przyłożeniu ciśnienia 
przewyższającego górny limit odpowiadający zmianom elastycznym. Maksimum 
600 cm−1 koresponduje z położeniem pasma D2 obserwowanym dla nieden- 
syfikowanych struktur SiO2. Maksimum 664 cm−1 najlepiej koreluje się ze słabą 
linią koezytu 661 cm−1. Generalnie pasmo położone wokół 624 cm−1 można uznać 
za pasmo D2, które jest poszerzone i przesunięte ku wyższym wartościom 
przesunięcia Ramana w porównaniu z D2 obserwowanym dla tlenku krzemu typu 
objętościowego. Takie zachowanie pasma D2 (poszerzenie i przesunięcie ku 
wyższym wartościom przesunięcia Ramana) było obserwowane dla densyfiko- 
wanego SiO2. Kolejne pasmo 815 cm−1 przypomina pasmo 800 cm−1 struktury 
densyfikowanej. Dotyczy to zarówno przesunięcia głównego maksimum ku wyż- 
szym wartościom przesunięcia Ramana, jak i wzrostu udziału składowych 
o wyższych energiach w całkowitym natężeniu pasma (zmiana kształtu). Maksi- 
mum 1084 cm−1 najlepiej koreluje się ze słabymi liniami α-krystobalitu 
~ 1070 cm−1 oraz α-kwarcu ~ 1080 cm−1, natomiast maksimum 1201 cm−1 najlepiej 
koreluje się ze słabymi liniami α-trydymitu ~ 1190 cm−1 oraz α-krystobalitu 
~ 1180 cm−1. 

Reasumując, widmo ramanowskie warstwy tlenku krzemu wskazuje na densyfi- 
kowany charakter SiO2. Pasma D2 oraz 800 cm−1 przypominają widma obserwo- 
wane w przypadku SiO2 poddanego kompresji powyżej limitu odpowiadającego 
zmianom elastycznym. Położenie pewnych maksimów wskazuje na obecność struk- 
tur pseudokrystalicznych różnych form tlenku krzemu: α-trydymitu, α-krystobalitu, 
koezytu i α-kwarcu. Ponieważ większość najsilniejszych linii wymienionych 
struktur leży w obszarze przesunięcia Ramana odpowiadającemu pasmu struktury 
amorficznej, więc precyzyjna identyfikacja linii składników o niedużym udziale 
wymaga matematycznej reprodukcji widm rozpraszania Ramana. 

Do pomiarów zachowania widma jako funkcji naprężenia wybrano wzbudzenie 
widzialne oraz linię D2. Wybór wzbudzenia podyktowany jest tym, że badania 
w komórce diamentowej materiału typu objętościowego zostały wykonane dla ta- 
kiego wzbudzenia. Chodziło o zapewnienie warunków eksperymentalnych maksy- 
malnie zbliżonych do badań znanych z literatury. W przypadku wzbudzenia wi- 
działnego pasmo D2 jest najmniej modyfikowane przez wielofononowe widma 
podłoża krzemowego, więc szanse na otrzymanie dobrej jakości wyników są naj- 
większe. 

Na rys. 14 pokazano zależność między obliczonym na podstawie formuły 
Stoneya naprężeniem w warstwie SiO2 wyginanej płytki a położeniem maksimum 
pasma D2. Czarne kropki oznaczają punkty eksperymentalne, czerwona linia – 
dopasowanie liniowe. Ponieważ płytka była wyginana nadciśnieniem, wygenero- 
wane naprężenie odpowiada rozciąganiu. Otrzymano następujące parametry dopa- 
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sowania: nachylenie prostej (1,382 ± 0,044) cm−1/GPa, położenie maksimum dla 
braku naprężenia (624,60 ± 0,12) cm−1. Parametry otrzymane dla densyfikowanego 
tlenku krzemu z pomiarów za pomocą komórki diamentowej wynoszą odpowied- 
nio (1,3 ± 0,1) cm−1/GPa oraz ~ 623 cm−1. Na podstawie zgodności parametrów 
można uznać, że pasmo D2 warstwy tlenkowej zachowuje się tak samo jak dla 
materiału typu bulk struktury densyfikowanej. 

Podsumowując, widmo rozpraszania Ramana wzbudzane w nadfioletowym 
zakresie spektralnym zawiera dużo więcej informacji na temat warstwy tlenkowej 
niż wzbudzane w zakresie widzialnym. Widmo wzbudzone w zakresie widzialnym 
ma duży, a dla pewnych zakresów przesunięcia Ramana nawet dominujący wkład 
wobec multifononowego rozpraszania na podłożu krzemowym. Za pomocą za- 
awansowanej analizy matematycznej udaje się na tyle poprawić stosunek sygnału 
do szumu, że w widmie ramanowskim wzbudzanym w widzialnym zakresie 
spektralnym uwidoczniają się pasma korespondujące z pasmami tlenku krzemu. 
Porównanie widma cienkiej warstwy SiO2 zmierzonego w nadfioletowym zakresie 
spektralnym z referencyjnym widmem otrzymanym dla materiału typu objętościo- 
wego oraz z danymi z literatury sugeruje densyfikowany charakter warstwy tlen- 
kowej. Występowanie stosunkowo wąskich pasm, takich jak 233 cm−1, wskazuje 
również na obecność struktur pseudokrystalicznych. Zależność między położeniem 
maksimum pasma D2 a wielkością wprowadzonego naprężenia jest taka sama dla 
cienkiej warstwy i densyfikowanego materiału typu bulk. 

Występowanie struktur typu pseudokrystalicznego powoduje, że naprężenia 
pojawiające się w układach typu MOS mogą prowadzić nie tylko do zmian położeń 
pasm ramanowskich, ale również do zmiany koncentracji struktur pseudo- 
krystalicznych w cienkiej warstwie. Precyzyjny opis wpływu rozkładu naprężeń 
w strukturach typu MOS na właściwości elektryczne wymaga zatem badań struktur 
modelowych. Strukturami takimi są płytki krzemowe pokryte warstwą tlenku pod- 
dawane działaniu kontrolowanych naprężeń bez bramek metalicznych. Seria struk- 
tur modelowych powinna obejmować zarówno różne orientacje osi krystalogra- 

Rys. 14. Zależność między wprowadzonym naprężeniem a położeniem maksimum pasma D2 dla cienkiej 
warstwy SiO2 na podłożu krzemowym 
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ficznych, jak i różne sposoby osadzania warstwy tlenkowej. Pomiary ramanowskie 
powinny obejmować wygięcie nadciśnieniem, odpowiadające naprężeniu typu 
rozciągającego, i podciśnieniem, które generuje naprężenie typu ściskającego 
w warstwie tlenkowej. Do pomiarów rozpraszania Ramana należy użyć wzbu- 
dzenia z nadfioletowego zakresu spektralnego, gdyż takie wzbudzenie umożliwia 
analizę całego widma z zakresu przesunięcia Ramana od 150 do 1200 cm−1. 
Analiza widma w całym zakresie jest istotna, gdyż pod wpływem oddziaływań 
między podłożem krzemowym a warstwą dielektryczną może dochodzić nie tylko 
do powstania rozkładu naprężeń mechanicznych, lecz również do densyfikacji 
struktury warstwy dielektrycznej lub powstania obszarów o charakterze pseudokry- 
stalicznym. Tego typu zmiany jak densyfikacja lub występowanie obszarów o cha- 
rakterze pseudokrystalicznym nie są widoczne w rozkładzie naprężeń zarówno 
w warstwie tlenkowej, jak i w podłożu krzemowym. Dla porównania rozproszenie 
Ramana mierzone za pomocą wzbudzenia promieniowaniem widzialnym daje 
wyrywkową informację na temat procesów zachodzących w warstwie tlenkowej. 
Informacja niesiona w rozproszeniu za pomocą światła widzialnego ogranicza się 
praktycznie do dwóch pasm D2 oraz 800 cm−1. Najważniejsze informacje 
dotyczące ewentualnych struktur pseudokrystalicznych, które leżą w zakresie 
przesunięcia Ramana poniżej 520 cm−1, są w przypadku wzbudzenia światłem 
widzialnym „zamaskowane” przez multifononowy sygnał pochodzący z podłoża 
krzemowego. Badania struktur modelowych o różnym układzie osi krystalo- 
graficznych i różnych sposobach nanoszenia warstwy tlenkowej powinny do- 
starczyć danych do stworzenia metody określania rozkładu naprężeń mecha- 
nicznych i zmian struktury warstwy dielektrycznej pod wpływem oddziaływania 
z podłożem krzemowym. 

3.4. Opracowanie metody ilościowego określenia rozkładów naprężeń 
mechanicznych w warstwach dielektryków pod bramką struktur MOS 

W badaniach rozkładów naprężeń mechanicznych w warstwach dielektryków 
pod bramką struktur MOS wykorzystano struktury MOS wyprodukowane na 
trzycalowych płytkach krzemowych na linii technologicznej ITE w Piasecznie. 
Bramki wykonane były z AlSiCu grubości 25 ÷ 30 nm i wygrzewane w H2 450oC 
oraz z N2 500oC lub 25 nm Al i wygrzewane w H2 450oC. 

Pomiary ramanowskie zostały przeprowadzone z wykorzystaniem lasera argo- 
nowego Innova C 90 FRED (Spectraphysics USA) oraz z zastosowaniem nowego 
systemu laserowego firmy MonoVista. W obu przypadkach użyta została linia 
fundamentalna 488 nm (długość fali wzbudzającego promieniowania laserowego). 
Ponadto pomiary ramanowskie były przeprowadzane na śladzie po rysie wykona- 
nej igłą wolframową. Szerokość rysy wynosiła 10 μm. Średnica plamki promienio- 
wania wiązki wzbudzającej w pomiarach Ramana nie przekraczała 1 μm. Dodatek 
miedzi (Cu) w materiale bramki zastosowano, aby uzyskać efekt powierzchniowo 
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wzmocnionej spektroskopii ramanowskiej (SERS Surface Enhanced Raman 
Spectroscopy) w pomiarach z zastosowaniem spektrometru Ramana. 

Przyjęto następującą konwencję znaku naprężeń: dodatnie – naprężenia rozcią- 
gające, ujemne – naprężenia ściskające. Zdecydowano się wykonać pomiary roz- 
kładów naprężeń dla linii tlenkowej 430 cm−1 z powodu bardzo dobrej czułości li- 
nii (ok. 10,4 cm−1/GPa) oraz ze względu na to, że nie zaobserwowano istotnych 
zależności naprężeń pod bramką dla linii 600 i 800 cm−1

   
Na rys. 15 i 16 przedstawiono przykładowe wyniki badań rozkładu naprężeń 

w dielektryku oraz w podłożu półprzewodnikowym w oparciu o pomiary rama- 
nowskie z wykorzystaniem lasera argonowego Innova C 90 FRED (Spectraphysics 
USA) z linią fundamentalną 488 nm (długość fali wzbudzającego promieniowania 
elektromagnetycznego). 

 

 

Zaobserwowano nierównomierny rozkład naprężeń w warstwie dielektryka 
(tlenku) pod bramką AlSiCu. We wstępnych pomiarach (rys. 15) zaobserwowano 
naprężenia rozciągające na krawędzi bramki i ściskające w pozostałym obszarze. 
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Rys. 15. Rozkład naprężeń mechanicznych w warstwie tlenkowej pod bramką AlSiCu i obok bramki 1 mm
uzyskany na podstawie przesunięć Ramana dla linii tlenkowej 430 cm−1: a) pomiar na bramce i w pobliżu 
jej krawędzi dla płytki z partii WIT1 z celowo zarysowaną ostrzem bramką AlSiCu, b) skala znacznie 
rozciągnięta w porównaniu do rys. a 

a)                                                                                       b) 
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Rys. 16. Rozkład naprężeń mechanicznych w warstwie tlenkowej (a) i w krzemie (b) pod kwadratową 
bramką AlSiCu o wymiarze boku 1 mm i obok bramki uzyskany na podstawie przesunięć Ramana dla linii 
tlenkowej 430 cm−1 (a) i dla linii Si 520,7 cm−1 (b)

a)                                                                                             b) 
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Na wykresie widoczny jest także spadek naprężeń w tlenku (kilkaset MPa) w miarę 
zbliżania się do krawędzi bramki. 

Na rys. 16 i 17 zaprezentowane zostały wyniki badań naprężeń mechanicznych 
w warstwie tlenkowej i krzemie dla dwóch typów płytek: wygrzewanej (stan- 
dardowa płytka wykorzystywana w badaniach) i niewygrzewanej. 

W płytkach, które były wygrzewane po procesie wytwarzania struktur MOS 
w ciągu 20 min. w temperaturze 450oC w atmosferze azotu bądź wodoru, zbadanych 
dotychczas z wykorzystaniem lasera argonowego Innova C 90 FRED (Spectra- 
physics USA), zaobserwowano (rys. 16a) charakterystyczny nierównomierny roz- 
kład naprężeń w dielektryku (naprężenia rozciągające na krawędziach bramki 
i ściskające pod bramką). W płytkach niewygrzewanych (rys. 17a) nie wykazano 
takiego efektu (brak istotnej zależności naprężenia od położenia wzdłuż osi x). 

Zarówno w płytkach wygrzewanej (rys. 17a), jak i niewygrzewanej (rys. 17b) 
zaobserwowano stałą (niezmienną) wartość naprężenia rozciągającego w krzemie 
pod bramką i w jej okolicach w przypadku pomiarów dla linii Si 520,7 cm−1. 

Wyniki badań rozkładu naprężeń w dielektryku w oparciu o pomiary prze- 
prowadzone na spektrometrze Ramana z wykorzystaniem nowego systemu lase- 
rowego firmy MonoVista z użyciem linii fundamentalnej 488 nm (długość fali 
wzbudzającego promieniowania elektromagnetycznego) zostały zilustrowane na 
rys. 18. Przedstawiono przykładowo rozkłady naprężeń w dielektryku na bramkach 
o wymiarach kolejno 1 mm, 0,5 mm i 0,25 mm. Na zielono zaznaczono wyniki 
pomiarów przeprowadzonych poza obszarem bramki, na pomarańczowo wyniki 
uzyskane dla krawędzi bramki, a na czerwono wyniki naprężeń otrzymane 
w oparciu o pomiary ramanowskie wykonane w obszarze bramki. 

W wyniku badań rozkładów naprężeń w warstwie tlenkowej pod bramką i jej 
okolicach na strukturach w pozostałych partiach otrzymano podobne (tak jak miało 
to miejsce dla rozkładów pokazanych na rys. 15−17) nierównomierne rozkłady 
naprężeń w dielektryku dla trzech różnych rozmiarów bramek (duże kwadraty 
o boku 1 mm, średnie − 0,5 mm, małe − 0,25 mm. Analogicznie struktury kołowe 
miały średnice 1 mm, 0,5 mm i 0,25 mm. 

σ  [GPa] dla tlenku w funkcji x (zarys bramki /‐1,0/ od 0 do 
1000um) ‐ płytka niewtapiana, bramka kwadratowa
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Rys. 17. Rozkład naprężeń mechanicznych w warstwie tlenkowej (a) i w krzemie (b) pod kwadratową
bramką AlSiCu o wymiarze boku 1 mm i obok bramki uzyskany na podstawie przesunięć Ramana dla linii 
tlenkowej 430 cm−1 (a) i dla linii Si 520,7 cm−1 (b). Płytka niewtapiana  

a)                                                                                              b) 
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W strukturach, które były poddane procesowi wygrzewania po metalizacji, 
obserwuje się znaczne naprężenia ściskające w tlenku pod bramką. W znacznej 
większości przypadków naprężenia te maleją w obszarach bliskich krawędzi 
bramki i pod krawędzią bramki przechodzą w naprężenia rozciągające lub wy- 
kazują dużo mniejsze naprężenia ściskające niż pod bramką. W strukturach nie 
poddawanych wygrzewaniu po metalizacji zjawiska te nie występują. 

Ze względu na to, że w sąsiadujących ze sobą punktach pomiarowych obserwuje 
się znaczne różnice wartości naprężeń, w dalszych badaniach należy zagęścić 
punkty pomiarowe. Na podstawie obserwowanych wyników rozkładu naprężeń 
w tlenku przypuszcza się, że naprężenia w tlenku pod bramką układają się w nie- 
kształtną literę „w”. 

Zarówno w płytkach poddawanych, jak i nie poddawanych procesowi wygrze- 
wania po metalizacji zaobserwowano stałą (niezmienną) wartość naprężenia roz- 
ciągającego w krzemie pod bramką, pod krawędzią bramki i poza powierzchnią 
bramek. 

Naprężenia mechaniczne σ [GPa] w tlenku w funkcji x 
(obszar dużej bramki D1 na odcinku od 0 do 1000um) ‐ partia WIT3 płytka A

‐0.700

‐0.600

‐0.500

‐0.400

‐0.300

‐0.200

‐0.100

0.000

0.100

‐200 ‐100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

położenie plamki wzdłuż osi x[um]

N
ap

rę
że
ni
e 
m
ec
ha

ni
cz
ne

 w
 tl
en

ku
 [G

Pa
]

Naprężenia mechaniczne σ [GPa] w tlenku w funkcji x 
(obszar średniej bramki S1 na odcinku od 0 do 500um) ‐ partia WIT3 płytka A
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a)                                                                                       b) 

Naprężenia mechaniczne σ [GPa] w tlenku w funkcji x 
(obszar małej bramki M1 na odcinku od 0 do 250um) ‐ partia WIT3 płytka A

‐0.700

‐0.600

‐0.500

‐0.400

‐0.300

‐0.200

‐0.100

0.000

0.100

‐100 ‐75 ‐50 ‐25 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350

położenie plamki wzdłuż osi x[um]

N
ap

rę
że
ni
e 
m
ec
ha

ni
cz
ne

 w
 tl
en

ku
 [G

Pa
]

Rys. 18. Rozkład naprężeń mechanicznych w warstwie tlenkowej pod kwadratową bramką AlSiCu
o wymiarze boku 1 mm (a), 0,5 mm (b), 0,25mm (c) i obok bramki uzyskany na podstawie przesunięć 
Ramana dla linii tlenkowej 430 cm−1. Seria I 

                                             c) 
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3.5. Wyniki badań powierzchni granicznej półprzewodnik - izolator high-k 
metodą MPAS (Multiple Parameter Admittance Spectroscopy) 

W wyniku współpracy z laboratoriami AMO GmbH (Niemcy), Forschungs- 
zentrum Jülich (Niemcy), Tokyo Institute of Technology (Japonia) i ACREO AB 
(Szwecja) dysponowaliśmy zestawem próbek kondensatorów MOS z bramkami 
wykonanymi z izolatorów high-k (GdSiO, LaLuO3, La2O3, CeO2) na krzemie, 
a także z różnymi wariantami technologicznymi  SiO2 na SiC-3C. Interesujące było 
porównanie rozkładów i własności pułapek powierzchniowych na powierzchni 
granicznej półprzewodnik-izolator w tych próbkach, a w szczególności zbadanie 
zmian zachodzących w wyniku wygrzewania próbek po osadzeniu izolatora. 

Do badań takich przydatna jest zwłaszcza analiza MPAS, która umożliwia wi- 
zualizację rozkładu gęstości pułapek w zależności od stałej czasowej i głębokości 
energetycznej. Model teoretyczny analizy MPAS bierze pod uwagę dwa me- 
chanizmy pułapkowania – kaskadowy, typowy w przypadku pułapek płytkich, 
i multifononowy, charakterystyczny dla pułapek położonych głębiej w przerwie 
energetycznej. Według tego modelu typowy obraz MPAS pokazuje zależność 
wartości konduktancji powierzchni granicznej od potencjału powierzchniowego φs 
i odwrotności częstości kątowej sygnału pomiarowego ω−1 (o wymiarze stałej 
czasowej) jako powierzchnię o dwóch maksimach i znajdującym się między nimi 
siodle. Linia łącząca wierzchołki jest pochylona względem osi φs pod kątem 
wynikającym z zależności stałej czasowej od głębokości energetycznej pułapki. 
Badania przeprowadzone na wielu próbkach potwierdziły, że przyjęty model 
właściwie opisuje powierzchnię graniczną Si-SiO2. 

Wykonano wiele pomiarów różnych wariantów izolatorów i na ich podstawie 
można stwierdzić, że: 
• obrazy MPAS dla określonego wariantu półprzewodnik-izolator zmieniają się 

w wyniku wygrzewania po osadzaniu izolatora i zależą od temperatury wygrze- 
wania; 

    

a)                                                                                    b) 

  
Rys. 19. Porównanie obrazów MPAS dla SiO2 (a) i La2O3 (b) 
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• dla każdego wariantu półprzewodnik-izolator można znaleźć temperaturę wy- 
grzewania taką, że po wygrzaniu próbki obraz MPAS jest identyczny jak obraz 
powierzchni Si-SiO2;  

• obserwowane w próbkach (po wygrzewaniu) rozkłady MPAS były niezależnie 
od składu chemicznego, stechiometrii użytego izolatora lub kolejności warstw 
w izolatorach wielowarstwowych; 

• na podstawie uzyskanych wyników można sądzić, że wygrzewanie próbek po 
osadzeniu izolatora prowadzi do powstania w określonych warunkach warstwy 
pośredniej SiOx. 
Obserwacje te zilustrowano na rys. 19. 

3.6. Określenie schematów pasmowych struktur MOS na podłożach z węglika 
krzemu 3C-SiC 

W 2011 r. prowadzono intensywne badania struktur MOS w celu określania ich 
schematów pasmowych. Struktury były oparte na podłożu z węglika krzemu SiC 
(polityp 3C) i różniły się zarówno materiałem metalizacji bramki (Al, Ni oraz Au), 
jak i wielkością bramki (bramka okrągła o średnicy d = 700, 600 oraz 500 μm). 
Struktury na potrzeby zostały wytworzone w firmie ACREO AB (Szwecja) na 3” 
płytce typu n o orientacji (001). Domieszkowanie warstwy epitaksjalnej typu n 
o grubości ok. 10 μm wynosiło 2 ~ 3⋅1015 cm−3. Warstwę dielektryka SiO2 wy- 
tworzono w zaawansowanym procesie utleniania polegającym na nałożeniu 55 nm 
warstwy tlenku metodą PECVD i następnie na jej wygrzaniu w środowisku mo- 
krego tlenu (H20:02) w temperaturze T = 950 °C w ciągu 3 godz. Densyfikacja 
nałożonej warstwy tlenku na skutek jej wygrzania oraz termiczne utlenienie cienkiej 
warstwy SiC (3 ÷ 5 nm) doprowadziła do uzyskania końcowej grubości warstwy 
dielektryka na poziomie tOX ≈ 60 nm. Metalowe bramki wykonano techniką rozpylania 
wiązką jonów, co pozwoliło otrzymać następujące grubości warstw metalu: tAl = 25 nm, 
tNi = 10 nm oraz tAu = 15 nm. 

W celu określenia schematów pasmowych konieczne jest wykonanie wielu po- 
miarów wykorzystujących zarówno techniki elektryczne, jak i fotoelektryczne. 
Podstawową charakterystyką kondensatora MOS, z której określić można wiele 
użytecznych parametrów tego kondensatora, jest charakterystyka pojemnościowo- 
-napięciowa C = f(VG). Najważniejszym parametrem jest napięcie wyprostowanych 
pasm w półprzewodniku VFB. Z nachylenia prostoliniowego odcinka charakte-
rystyki 1/C2 = f(VG) określa się koncentrację domieszki w podłożu struktury ND, 
która następnie służy do obliczenia pojemności wyprostowanych pasm w półprze- 
wodniku CFB. Pojemność ta rzutowana na zmierzoną charakterystykę C = f(VG) 
wskazuje na osi odciętych wartość napięcia VG = VFB.  

Oprócz wspomnianych parametrów VFB, CFB oraz ND z charakterystyki C = f(VG) 
można wyznaczyć również grubość warstwy dielektryka tOX na podstawie wartości 
pojemności w stanie akumulacji COX, jak również wartość potencjału Fermiego φF . 
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Z oświetlonej charakterystyki C* = f(VG) pozyskuje się również istotne informacje, 
m. in. na temat potencjału powierzchniowego półprzewodnika φS0 dla stanu wypro- 
stowanych pasm w dielektryku struktury MOS.  

Kolejnym etapem prac, który należy wykonać w celu określenia schematów 
pasmowych, jest obliczenie charakterystyk optycznych RTA = f(λ) dla badanej 
struktury MOS (gdzie R jest częścią światła odbitą od struktury, T – częścią światła 
zaabsorbowanego w podłożu, A – częścią światła zaabsorbowaną w bramce). 
W tym celu wykorzystuje się parametry optyczne: n (współczynnik załamania) i k 
(współczynnik ekstynkcji) zaczerpnięte z literatury lub otrzymane bezpośrednio 
z pomiarów elipsometrem spektroskopowym.  

Mając określone parametry elektryczne struktury MOS (np. VFB, ND) oraz 
określoną zależność RTA = f(λ), można przystąpić do pomiarów fotoelektrycznych. 
Pomiary te, w zależności od tego, jaki parametr w danej chwili mierzymy, realizuje 
się poprzez oświetlenie badanej struktury światłem o odpowiednich długościach 
fali λ przy jednoczesnej polaryzacji tej struktury napięciem bramki VG. Wykonując 
pomiar charakterystyki prądowo-napięciowej IF = f(VG) w pobliżu IF = 0 można 
określić napięcie wyprostowanych pasm w dielektryku VG0. Dokonuje się tego 
poprzez pomiar wielu charakterystyk IF = f(VG) dla różnych długości fali λ. Ta cha- 
rakterystyka, która jest symetryczna względem punktu IF = 0, wskazuje na wartość 
napięcia VG0 (jako punkt przecięcia krzywej z osią IF = 0). Przykład charakterystyki 
zmierzonej na strukturze Al-SiO2-SiC(3C) przedstawiono na rys. 20a. 

 

a)                                                                                    b) 

      
Rys. 20. a) Charakterystyki IF = f(VG) zmierzone dla struktury Al-SiO2-SiC(3C). Punkt przecięcia krzywej 
dla λ = 206 nm z osią IF = 0 wskazuje na wartość napięcia VG0; b) charakterystyki IF = f(λ) zmierzone dla 
struktury Al-SiO2-SiC(3C) dla dodatnich napięć polaryzacji bramki VG 

 

Drugą rodziną charakterystyk otrzymywanych techniką fotoelektryczną są cha- 
rakterystyki spektralne IF = f(λ). Pomiar ten realizuje się poprzez pomiar foto- 
prądu IF płynącego w strukturze dla różnych długości fali λ dla stałego napięcia 
polaryzacji bramki napięciem VG. Wykonując taki pomiar dla różnych napięć VG 
otrzymuje się rodzinę charakterystyk IF = f(λ), której przykład pokazano na rys. 20b. 
Kiedy napięcia VG są dodatnie, badany jest fotoprąd elektronów płynących z pod- 
łoża, kiedy VG < 0, fotoprąd elektronów płynie z bramki struktury MOS. 
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Wykorzystując następnie wszystkie 
wcześniejsze wyniki pomiarów i obliczeń 
(m. in. charakterystyki RTA – f(λ)), obli- 
cza się wydajność kwantową procesu fo- 
toemisji Y. Kreśląc wartość pierwiastka 
stopnia p z wydajności Y (gdzie p jest 
zależne od materiału emitera, p = 2 dla 
metalu, p = 3 dla półprzewodnika) jako 
funkcję energii fotonów hν, otrzymuje 
się rodzinę charakterystyk, z których 
można wyodrębnić prostoliniowe odcin- 
ki. Ekstrapolacja tych prostych do osi 
Y1/p = 0 wskazuje na wartości energii hν, 
które następnie wykreślone w funkcji 

pierwiastka ze spadku napięcia na dielektryku VOX
1/2 tworzą szereg punktów le- 

żących na prostej. Ekstrapolując tę prostą do wartości VOX
1/2 = 0 uzyskuje się 

wartość wysokości bariery potencjału EB. Przykład takiej charakterystyki EB = 
= f(VOX

1/2) został pokazany na rys. 21. 
Wykonanie opisanych czynności pomiarowo-obliczeniowych gwarantuje uzys- 

kanie wartości wszystkich niezbędnych parametrów elektrycznych struktury MOS 
służących do wykreślenia schematów pasmowych badanych struktur. Pomiary pro- 
wadzono na wielu strukturach MOS różniących się materiałem bramki (Al, Ni oraz 
Au). Uśrednione wyniki pomiarów przedstawiono w tab. 1. Na ich podstawie 
określono pokazane na rys. 22 schematy pasmowe dla dwóch stanów polaryzacji 
bramki: dla napięcia wyprostowanych pasm w półprzewodniku VG = VFB oraz dla 
napięcia wyprostowanych pasm w dielektryku VG = VG0. 

 

Tabela 1. Wyniki pomiarów parametrów elektrycznych struktur MOS 

Bramka EBG 
[eV] 

EBS 
[eV] 

EVG 
[eV] 

EVS 
[eV] 

χ 
[eV] 

φF 
[V] 

φMS 
[V] 

Al 3,425 5,455 5,475 3,445 3,094 −0,961 0,028 

Ni 4,03 5,259 4,87 3,641 2,898 −0,965 0,448 

Au 4,04 5,143 4,86 3,757 2,782 −0,962 0,225 

Bramka Qeff 
[C/cm2] 

Neff 
[cm−2] 

φS0 
[V] 

VG0 
[V] 

VFB 
[V] 

VOX [V] 
dla VG = VFB 

Al 7,14⋅10−8 4,46⋅1011 0,097 0,126 −1,196 −1,225 

Ni −1,93⋅10−9 1,21⋅1010 −0,008 0,440 0,446 0,033 

Au −3,67⋅10−8 2,29⋅1011 −0,066 0,159 0,879 0,654 

 

Rys. 21. Charakterystyka EB = f(VOX
1/2) pozwala-

jąca wyznaczyć wartość wysokości bariery poten-
cjału EB jako punkt przecięcia prostej ekstrapolacji
z osią VOX

1/2 = 0 
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    a)                                                                                      b) 

      
 

Rys. 22. Schematy pasmowe struktury MOS uzyskane na podstawie wyników pomiarów zamieszczonych 
w tab. 1 dla struktury Al-SiO2-SiC(3C) dla dwóch stanów polaryzacji struktury: a) napięcia VFB (stan 
wyprostowanych pasm w półprzewodniku), b) napięcia VG0 (stan wyprostowanych pasm w dielektryku) 

4. Aparatura zakupiona w 2011 r. 

W 2011 r. dokonano zakupu i modernizacji aparatury badawczej zgodnie 
z planem realizacji grantu FNiTP „Modernizacja Laboratorium Charakteryzacji 
Struktur Nanoelektronicznych w Instytucie Technologii Elektronowej w Warsza- 
wie”. Opis urządzeń znajduje się w rozdziale „Aparatura naukowo-badawcza zaku- 
piona w 2011 r.”. 
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