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1. projekty badawcze realizowane w 2012 r. 

W 2012 r. w Zakładzie realizowano projekt statutowy ITE, projekt badawczy 
finansowany ze środków POIG oraz projekty własne MNiSzW: 
• “Opracowanie nowych metod badania nanostruktur półprzewodnikowych”. Etap IV 

(projekt statutowy nr 1.11.058, kierownik projektu 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 zadania H. M. Przewłocki); 

• “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). 
Kontynuowano także działania w ramach projektu inwestycyjnego FNiTP 

„Modernizacja Laboratorium Charakteryzacji Struktur Nanoelektronicznych” 
(08.07.2010 – 31.06.2013, kierownik projektu H. M. Przewłocki). 

2. Wyniki badań 

2.1. Określenie metodami ramanowskimi charakterystyk drgań sieci 
dielektryków high-k i porównanie ich z charakterystykami drgań sieci SiO2 

Właściwości dielektryczne tlenków zależą od struktury molekularnej warstwy, 
która jest widoczna w widmie fononowym. Rozproszenie Ramana jest techniką 
eksperymentalną wychwytującą drobne różnice w strukturze molekularnej, czyli 
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precyzyjnie określającą widma fononowe badanych substancji. Za jej pomocą moż- 
na określić właściwości struktury molekularnej, które z kolei wpływają na para- 
metry elektryczne materiałów. Badano widma fononowe warstw dielektrycznych 
zrobionych z różnych materiałów. Przedstawiono widma zmierzone dla trzech 
substancji: tlenku hafnu, materiału już zastosowanego w produkcji układów 
scalonych, oraz tlenków lantanowo-lutetowego i gadolinu, które są kandydatami na 
materiały typu high-k. Widma fononowe zmierzone dla tlenków hafnu, lantanowo- 
-lutetowego oraz gadolinu porównano z widmami zarejestrowanymi dla warstwy 
z dwutlenku krzemu.  

Jako próbki do badań użyto układy podłoże krzemowe - warstwa tlenkowa. 
Badania przeprowadzono dla różnych rodzajów tlenku. Układy Si/SiO2 zostały 
wykonane w Zakładzie Technologii Mikrosystemów i Nanostruktur Krzemowych 
ITE. Warstwę dwutlenku krzemu grubości 60 nm wytworzono za pomocą po- 
wierzchniowego utleniania w temperaturze 1000ºC. Jako substraty użyto płytki 
krzemowe o średnicy 76 mm, grubości 0,7 mm i orientacji osi krystalo- 
graficznych <111>. Układy z warstwami tlenku hafnu zostały wykonane w ramach 
współpracy Zakładu Fotoniki, Zakładu Mikro- i Nanotechnologii Półprzewodni- 
ków Szerokoprzerwowych ITE oraz Oddziału Fizyki i Technologii Nanostruktur 
Półprzewodników Szerokoprzerwowych Instytutu Fizyki PAN. 

Na płytki krzemowe o orientacji osi krystalograficznych <100> naniesiono 
podkładową warstwę SiO2 grubości 2 ÷ 6 nm. Na tak przygotowaną płytkę na- 
niesiono warstwę HfO2 grubości 45 nm. Przygotowane próbki poddano wygrzewa- 
niu w temperaturze 400ºC, 600ºC i 800ºC. Jednej z próbek nie poddano obróbce 
termicznej. Próbkę tę, oznaczoną „po depozycji”, użyto jako układ referencyjny. 
Próbki zawierające warstwę tlenku gadolinu wykonano w Gesellschaft für 
Angewandte Mikro- und Optoelektronik (AMO GmbH, Niemcy). W próbce prze- 
znaczonej do badań za pomocą spektroskopii ramanowskiej wykonano warstwę 
GdSiO grubości 50 nm. Najpierw naniesiono na podłoże krzemowe warstwę 
Gd2O3. Tak przygotowany układ poddano procedurze szybkiego wygrzewania 
(Rapid Temperature Annealing – RTA) w temperaturze 900ºC przez 60 s. Płytki 
pokryte warstwą LaLuO3 również zostały wykonane w AMO. 

Używany do badań ramanowskich spektrometr MonoVista (Spectroscopy and 
Imaging GmbH, Niemcy) składa się z mikroskopu Olympus typ BX-51 wypo- 
sażonego w cztery obiektywy oraz części spektroskopowej. Trzy obiektywy 
mikroskopu przeznaczone są do badań w świetle widzialnym (powiększenia 20 ×, 
50 × i 100 ×), a jeden do badań w świetle nadfioletowym (powiększenie 40 ×). 
Rozdzielczość przestrzenna urządzenia jest nie gorsza niż 1 µm (średnica ognisko- 
wanej plamki wiązki laserowej o długości fali 488 nm przy zastosowaniu obiekty- 
wu mikroskopowego o powiększeniu 100 ×). Mikroskop jest również wyposażony 
w kamerę do obrazowania TM 2040GE (JAI, Japonia) z 16-bitową konwersją ana- 
logowo-cyfrową oraz zmotoryzowany stolik (Märzhauser, Niemcy). Parametry 
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przesuwu stolika umożliwiają mapowania typu x, y, z, xy, xz, yz, xyz. Minimalny 
krok to 100 nm w kierunkach x, y, z. 

Część spektroskopowa jest oparta na spektrografie SpectraPro 2750i wypo- 
sażonym w dwie kamery CCD typu Spec-10 chłodzone ciekłym azotem. Kamery 
mają czułość optymalizowaną na różne zakresy spektralne: jedna ma maksimum 
czułości w widzialnym zakresie widmowym, druga – w nadfioletowym (dla dłu- 
gości fali 250 nm). Długa ogniskowa spektrografu (750 mm) umożliwia dużą 
zdolność rozdzielczą − ok. 0,1 cm−1 w zakresie widzialnym i ok. 1 cm−1 w zakresie 
nadfioletowym przy jednokrotnym przejściu światła przez spektrograf. Spektrograf 
jest wyposażony w trzy siatki dyfrakcyjne: dwie rozjaśniane w widzialnym zakre- 
sie spektralnym o gęstości przestrzennej 1800 i 2400 linii/mm oraz jedną roz- 
jaśnianą w nadfiolecie o gęstości przestrzennej 3600 linii/mm. Jako źródła pro- 
mieniowania wzbudzającego zainstalowane są dwa lasery pracy ciągłej: argonowy 
(543-Ap-A01, CVI-Melles-Griot, USA). Jeden umożliwia wzbudzenie za pomocą 
widzialnej linii o długości fali 488 nm, a drugi, pracujący na ciele stałym, 
umożliwia wzbudzenie w nadfiolecie za pomocą linii o długości fali 266 nm 
(FQCW 266-10, CryLas GmbH, Niemcy). 

Warstwy dielektryczne, które są obiektem tych badań, występują w układach 
typu MOS (Metal-Oxide-Semiconductor), w których najczęściej występującym 
podłożem półprzewodnikowym jest krzem. Przykład dwutlenku krzemu (SiO2) 
pokazuje, że wybór warunków eksperymentalnych ma kluczowe znaczenie w ra- 
manowskich badaniach cienkich warstw dielektrycznych. Głównym źródłem 
problemów utrudniających badania warstw tlenkowych w strukturach typu MOS za 
pomocą standardowej spektroskopii ramanowskiej jest wielofononowe rozprosze- 
nie generowane przez podłoże krzemowe. Negowana jest nawet przydatność 
spektroskopii ramanowskiej w badaniach strukturalnych cienkich warstw. Metodą 
umożliwiającą obniżenie natężenia tła, będącego wielofononowym rozproszeniem 
generowanym przez półprzewodnikowe podłoże, jest zastosowanie wzbudzenia 
w nadfioletowym zakresie spektralnym. Dzięki temu następuje wielokrotna reduk- 
cja głębokości penetracji promieniowania wzbudzającego w głąb krzemowego 
podłoża, w wyniku czego natężenie wielofononowego rozpraszania krzemu obniża 
się do zaniedbywalnych wartości. Drastyczna zmiana długości fali linii promienio- 
wania wzbudzającego pociąga za sobą zmiany w widmie ramanowskim, a to 
oznacza konieczność opracowania podstaw interpretacji danych doświadczalnych. 

Różnice w widmach ramanowskich obserwowane przy zastosowaniu wzbu- 
dzenia różnymi długościami fal były już opisane np. dla struktur węgla. Obserwuje 
się pary pasm oznaczane historycznie jako T i G w przypadku zastosowania 
wzbudzenia nadfioletowego oraz D i G dla wzbudzenia widzialnego. Alternatywną 
metodą obserwacji sygnałów ramanowskich pochodzących z warstwy tlenkowej 
jest zastosowanie odszumiania sygnału mierzonego za pomocą wzbudzenia świa- 
tłem widzialnym, a następnie ekstrakcja słabego rozproszenia generowanego przez 
warstwę dielektryczną z silnego tła – wielofononowego rozproszenia pocho- 
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dzącego z podłoża krzemowego. Wydaje się, że przy zastosowaniu tej metody wy- 
niki są obarczone dużo większą niepewnością niż przy zastosowaniu wzbudzenia 
w zakresie głębokiego nadfioletu. 

Kierując się tymi przesłankami zdecydowano się na zastosowanie wzbudzenia 
w nadfioletowym zakresie spektralnym, w tym przypadku linią laserową o długości 
fali 266 nm. Przy takiej długości fali linii wzbudzającej konieczny był obiektyw 
mikroskopowy przeznaczony do pracy w nadfioletowym zakresie spektralnym 
(powiększenie 40 ×), siatka dyfrakcyjna w spektrografie o gęstości 3600 linii/mm, 
rozjaśniana również w nadfioletowym obszarze widmowym, oraz spektralna ka- 
mera CCD o maksimum czułości dla długości fali 250 nm. Moc promieniowania 
lasera wzbudzającego na próbce nie przekraczała 1 mW, dzięki czemu była 
możliwa redukcja efektów związanych z punktowym nagrzewaniem próbki do 
zaniedbywalnej wielkości. Ze względu na małe natężenie rozproszenia Ramana 
generowanego przez warstwy dielektryczne zastosowano długie czasy ekspozycji 
(ok. 1 godz. na pomiar pojedynczego widma). Były one konieczne z uwagi na małą 
efektywność rozpraszania ramanowskiego w warstwach tlenkowych oraz małą 
grubość warstw, co sprawia, że rozproszenie jest generowane przez małą ilość 
materiału. 

W przypadku tlenku gadolinu pomiary były wykonane za pomocą wzbudzenia 
drugą harmoniczną linii o długości fali 488 nm emitowanej przez laser argonowy. 
Długość fali linii wzbudzającej wynosiła 244 nm. 

Do obróbki widm zastosowano program Grams 8 (Thermo Scientific, USA). 
Obróbka obejmowała usunięcie stałego składnika natężenia (off-set) wynikającego 
z właściwości kamery CCD i artefaktów wywołanych przez promieniowanie kos- 
miczne, korektę tła oraz normalizację widm. Jako warunek normalizacji przyjęto 
maksimum linii krzemowej „520 cm−1” równe jedności. Widma otrzymane dla 
tlenków hafnu, lantanowo-lutetowego i gadolinu porównano w wynikami otrzy- 
manymi dla dwutlenku krzemu.  

Na rys. 1 pokazano przykład widma zmierzonego dla układu Si/SiO2 za pomocą 
wzbudzenia w nadfioletowym obszarze spektralnym. Czarna ciągła linia przedsta- 
wia zmierzone widmo, czerwonym kolorem zaznaczono dopasowany profil 
Lorentza, który modeluje linię „520 cm−1” generowaną przez podłoże krzemowe. 
W widmie można wyróżnić, poza linią pochodzącą z podłoża krzemowego, 
następujące pasma (wyszczególnienie od najmniejszych wartości przesunięcia 
Ramana): 
• słabe pasmo mające maksimum ok. 230 cm−1; 
• silne, szerokie pasmo położone poniżej linii krzemowej i zaczynające się od ok. 

300 cm−1; 
• pasmo zawierające dwa składniki mające maksima ok. 630 cm−1 i 670 cm−1; 
• szerokie pasmo mające maksimum ok. 810 cm−1; 
• silne pasmo położone w obszarze 930 ÷ 1030 cm−1; 
• dwa słabe pasma mające maksima ok. 1090 cm−1 oraz 1200 cm−1. 
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Rys. 1. Widmo rozproszenia Ramana warstwy SiO2 na podłożu krzemowym, wzbudzenie 266 nm 
 

Pasmo położone pomiędzy 930 cm−1 a 1030 cm−1 jest przypisywane wielo-
fononowemu rozproszeniu generowanemu przez podłoże krzemowe. Pozostałe 
pasma można przypisać drganiom różnego rodzaju struktur obecnych w dwutlenku 
krzemu. Warstwa SiO2 ma strukturę niekrystaliczną, w której mogą występować 
fragmenty przypominające formy krystaliczne dwutlenku krzemu takie, jak krysto- 
balit, koezyt czy krystaliczny kwarc. Mogą też występować obszary, w których są 
położone struktury densyfikowane oraz nie poddane densyfikacji. 

Na podstawie danych dostępnych w literaturze można przypisać obserwowane 
pasma. Należy jednak pamiętać, że dane z literatury dotyczą wzbudzenia za 
pomocą światła widzialnego, a drastyczna zmiana długości fali linii wzbudzającej 
z widzialnej na nadfioletową może prowadzić do zmian w widmie. Pasmo mające 
maksimum dla przesunięcia Ramana równego 230 cm−1 można korelować z drga- 
niem typu nożycowego (scissoring) w tetraedrze [SiO4/2] lub z z silną linią 
krystobalitu mającą maksimum dla przesunięcia Ramana równego ok. 230 cm−1. 
Szerokie pasmo położone w zakresie przesunięcia Ramana od ok. 300 cm−1 do ok. 
550 cm−1 może składać się z pasm odpowiadających drganiom różnych struktur. 
Najbardziej prawdopodobne drgania, które mogą wnosić wkład do tego pasma, to: 
• drganie typu nożycowego w rozszerzonym tetraedrze [SiO4/2]-[Si4/4], oznaczane 

przez D3; 
• drganie zginające (bending) w pierścieniach o liczbie elementów większej lub 

równej 5 (5+), oznaczane jako D4; 
• drganie zginające w mostkach Si-O-Si oznaczane zwyczajowo przez R; 
• drganie związane z pierścieniami czteroczłonowymi uważane za ślad defektów 

i oznaczane przez D1. 
W obrębie pasma 300 ÷ 550 cm−1 występują również silne linie form typu 

krystalicznego, ale udział form krystalicznych dwutlenku krzemu w warstwie jest 
na tyle mały, że nawet silne linie mogą mieć natężenie poniżej progu detekcji przy 
typowym stosunku sygnał/szum w widmie ramanowskim generowanym przez 
warstwę SiO2. Należy również wspomnieć, że pasmo D1 w strukturze niedensyfi- 
kowanej (maksimum ok. 490 cm−1) oraz w densyfikowanej (maksimum ok. 
520 cm−1) leży na tyle blisko linii generowanej przez podłoże krzemowe, że jego 
wyróżnienie w widmie warstwy SiO2 wymaga zastosowania modelu matema- 
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tycznego rozkładającego zmierzone widmo ramanowskie na czynniki pierwsze. 
O występowaniu densyfikacji w strukturze warstwy SiO2 świadczy położenie oraz 
kształt dwóch kolejnych pasm mających maksima odpowiednio dla 620 cm−1 oraz 
800 cm−1. Drugie maksimum w paśmie „620 cm−1”, położone ok. 670 cm−1, może 
być korelowane również ze słabą linią koezytu mającą maksimum dla wartości 
przesunięcia Ramana równej 661 cm−1. Pasma mające maksima ok. 1090 cm−1 oraz 
1200 cm−1 są przypisane są drganiom rozciągającym Si-O. W widmie wzbudzanym 
za pomocą nadfioletowej linii laserowej nie ma pasma bozonowego. 

Na rys. 2 pokazano widma zmierzone dla płytek krzemowych pokrytych 
tlenkiem hafnu. Widma obserwowane dla próbek z tlenkiem hafnu są podobne do 
widm otrzymanych dla SiO2. Dwa widoczne na pierwszy rzut oka podobieństwa 
między widmami pokazanymi na rys. 1 i 2 to: 
• brak sygnału w obszarze przesunięcia Ramana, w którym dla „objętościowego” 

dwutlenku krzemu (typu „bulk”) obserwowane jest pasmo bozonowe (w wid- 
mach wzbudzanych w widzialnym obszarze spektralnym); 

• występowanie w zakresie przesunięcia Ramana od 930 cm−1 do 1030 cm−1 pasma 
przypisywanego wielofononowemu rozproszeniu generowanemu przez podłoże 
krzemowe. 

 

 
Rys. 2. Widma zmierzone dla układu Si/SiO2/HfO2, wzbudzenie 266 nm. Jako próbkę referencyjną użyto 
układ bezpośrednio po depozycji osadzeniu HfO2. 

 

Kolejną cechą widma pokazanego na rys. 2 jest od dwóch do trzech razy wyższe 
natężenie rozproszenia związanego z warstwą tlenkową. (Chodzi tu o porównanie 
natężenia rozproszenia generowanego przez warstwę HfO2 z sygnałem pocho- 
dzącym z SiO2, odniesionymi do rozproszenia pochodzącego z podłoża krzemo- 
wego). W spektrum ramanowskim występują dwie cechy będące wewnętrznymi 
standardami dla próbek: linia „520 cm−1” oraz sygnał w zakresie 930 ÷ 1030 cm−1. 
Oba „wzorce” dają podobne wyniki. W zakresie powyżej 1000 cm−1 można dopa- 
trzyć się sygnałów analogicznych do pasm 1090 cm−1 oraz 1200 cm−1 widocznych 
w widmie SiO2 na rys. 1. Są one jednak znacznie słabiej zarysowane w przypadku 
tlenku hafnu. Najistotniejszą różnicą między widmami obserwowanymi dla SiO2 
i HfO2 jest kształt widma w zakresie od ok. 300 cm−1 do ok. 930 cm−1. Dla 
dwutlenku krzemu można wyróżnić w tym obszarze przesunięcia Ramana kilka 
oddzielnych pasm. Dla tlenku hafnu pasmo położone poniżej linii krzemowej 
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zlewa się z częścią położoną w obszarze, w którym w SiO2 występują pasma D2 
oraz „800 cm−1”. Można nawet stwierdzić, że w widmie tlenku hafnu pasmo 
położone w obszarze między 300 cm−1 a 550 cm−1 ma ogon rozciągający się do ok. 
930 cm−1. Na tym ogonie w widmie próbki określonej jako „po depozycji” można 
dopatrzyć się dodatkowego pasma położonego w okolicy 800 cm−1. Obszar między 
600 cm−1 a 700 cm−1 zawiera na tyle małe „zafalowania”, że nie można jedno- 
znacznie stwierdzić występowania tam dodatkowych pasm. Samo pasmo położone 
w zakresie 300 ÷ 550 cm−1 w próbce oznaczonej „po depozycji” kształtem przy- 
pomina odpowiednie pasmo zarejestrowane dla dwutlenku krzemu. 

Płytki z tlenkiem hafnu były poddane wygrzewaniu w temperaturze 400ºC, 
600ºC i 800ºC. W przypadku wygrzewania w 400ºC widać minimalny wzrost 
natężenia rozproszenia Ramana od warstwy dielektrycznej, praktycznie bez zmiany 
kształtu samego widma. Zastosowanie temperatur 600ºC i 800ºC powoduje nie 
tylko wzrost natężenia obserwowanego rozproszenia, ale również istotne zmiany 
kształtu widma w zakresie 300 ÷ 930 cm−1. Pojawiają się pasma, które mają 
maksima dla następujących wartości przesunięcia Ramana: 320 cm−1, 380 cm−1, 
600 cm−1 i 670 cm−1. Dodatkowo pojawia się pasmo, które jest zlane z linią 
„520 cm−1”, a którego maksimum jest położone ok. 490 cm−1. Pasmo „800 cm−1” 
przesuwa się w kierunku niższych wartości przesunięcia Ramana o ok. 10 cm−1. 
Opierając się na danych z literatury można dla wzbudzenia w widzialnym zakresie 
spektralnym stwierdzić następujące analogie z pasmami dla dwutlenku krzemu: 
• pasmo 320 cm−1 najbardziej odpowiada drganiu D3, czyli drganiu nożycowemu 

w rozszerzonym tetraedrze [SiO4/2]-[Si4/4]; 
• pasmo 380 cm−1 powinno odpowiadać pasmu D4 będącemu śladem drgań typu 

zginającego w pierścieniach 5+ w SiO2; 
• pasmo z maksimum ok. 430 cm−1 odpowiada pasmu R, czyli pasmu przypi- 

sanemu drganiom zginającym w mostkach Si-O-Si; 
• pasmo z maksimum ok. 490 cm−1 odpowiada pasmu D1, czyli pasmu przypi- 

sanemu drganiom pierścieni 4-członowych w SiO2; 
• pasmo 600 cm−1 odpowiada pasmu D2 w tlenku krzemu przypisywanemu drga- 

niom w pierścieniach 3-członowych występujących w SiO2; 
• linia „800 cm−1” jest w przypadku SiO2 przypisywana asymetrycznemu rozciąga- 

niu w mostkach Si-O-Si. 
Należy zwrócić uwagę na to, że położenia pasm obserwowanych dla próbek 

z tlenkiem hafnu wygrzewanych w temperaturze 600ºC i 800ºC odpowiadają 
widmu niedensyfikowanej struktury SiO2. Dotyczy to w szczególności odpowied- 
ników pasm D1, D2 i „800 cm−1”. W przypadku warstwy z dwutlenku krzemu 
położenie tych pasm, a zwłaszcza D2 i „800 cm−1” wskazuje na densyfikowany 
charakter warstwy. Szukanie takich podobieństw zakłada oczywiście podobieństwo 
struktur SiO2 i HfO2. Tego typu założenie jest uprawomocnione, ponieważ widma 
rozpraszania Ramana są zależne od struktury materiału generującego sygnał 
ramanowski. Zatem samo podobieństwo widm sugeruje podobieństwo struktur. 
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Na rys. 3 i 4 pokazano widma płytek krzemowych pokrytych warstwami tlenku 
lantanowo-lutetowego (rys. 3) oraz gadolinowego (rys. 4). Widma zarejestrowane 
dla obu tlenków są do siebie podobne mimo zastosowania różnych długości fali 
promieniowania wzbudzającego: 266 nm dla LaLuO3 oraz 244 nm w przypadku 
GdSiO. Natężenie rozproszenia Ramana pochodzącego od każdego tlenku (LaLuO3 
oraz GdSiO) w stosunku do intensywności linii „520 cm−1” jest ok. dwóch razy 
wyższe niż dla SiO2. 

Różnice pomiędzy widmami na rys. 3 i 4 a widmem tlenku krzemu na rys. 1 są 
większe niż różnice w przypadku pary tlenek krzemu - tlenek hafnu. Przede 
wszystkim w widmach LaLuO3 oraz GdSiO widać silny sygnał w zakresie przesu- 
nięcia Ramana poniżej 300 cm−1. W tym obszarze spektralnym w widmach 
opisanych dla tlenku krzemu typu „bulk” obserwowany jest sygnał przypisany 
pasmu bozonowemu. Widma, w których widoczne jest pasmo bozonowe, są re- 
jestrowane przy zastosowaniu wzbudzenia w widzialnym zakresie spektralnym. 

Drugą, widoczną „na pierwszy rzut oka” cechą, która różni widma z rys. 3 i 4 od 
widm z rys. 1 i 2, jest brak wyraźnie zarysowanego pasma w zakresie 
930 ÷ 1030 cm−1. W obu widmach, LaLuO3 oraz GdSiO, występuje stosunkowo 
wąska linia mająca maksimum ok. 330 cm−1. W widmach form krystalicznych SiO2 
występują w zbliżonym zakresie przesunięcia Ramana dwie silne linie trydymitu. Mają 
one maksima dla wartości przesunięcia Ramana równych 320 cm−1 oraz 355 cm−1. 

Rys. 3. Widmo rozproszenia Ramana warstwy LaLuO3 na podłożu krzemowym 

Rys. 4. Widmo rozproszenia Ramana warstwy GdSiO na podłożu krzemowym 
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Szerokie pasmo położone „poniżej” linii krzemowej „520 cm−1” zaczyna się od ok. 
380 ÷ 400 cm−1. Ma ono znacznie mniejszy zakres przesunięcia Ramana niż w widmie 
zarejestrowanym dla warstwy z dwutlenku krzemu. W obrębie tego pasma można 
wyróżnić jedną wąską linię. Położenie maksimum tej linii wynosi ok. 390 cm−1 
w przypadku LaluO3 oraz ok. 420 cm−1 w dla GdSiO. Linia ta, występująca w tlenkach 
lantanowo-lutetowym i gazolinowym, wykazuje najlepszą koincydencję z silnymi 
liniami trydymitu mającymi maksima dla wartości przesunięcia Ramana 403 cm−1 
i 422 cm−1. Szerokie pasmo położone między 380 cm−1 a 550 cm−1 ma różne kształty 
dla tlenków, których widma pokazano na rys. 3 i 4. 

W przypadku tlenku lantanowo-lutenowego (rys. 3) występuje szybki wzrost 
natężenia w zakresie 380 ÷ 420 cm−1, a następnie wolniejszy wzrost natężenia 
w zakresie 420 ÷ 500 cm−1. Dla przesunięcia Ramana równego 500 cm−1 jedno-
fononowy sygnał pochodzący z podłoża krzemowego zaczyna dominować. 
W paśmie 380 ÷ 550 cm−1 można w przypadku LaLuO3 wyróżnić wąską linię 
mającą maksimum dla ok. 480 cm−1 oraz szersze pasmo, które jest położone wokół 
wartości przesunięcia Ramana równej 490 cm−1. Postępując zgodnie z zasadą 
szukania analogii dla wąskich linii w widmach form krystalicznych SiO2, a dla 
szerszych pasm w widmach struktur, w których nie ma uporządkowania dalekiego 
zasięgu, należy wąską linię w widmie LaLuO3 porównywać z liniami trydymitu 
(457 cm−1), kwarcu krystalicznego (465 cm−1) lub moganitu (501 cm−1). Szerokie 
pasmo z kolei odpowiada położeniem pasmu D1 formy niedensyfikowanej SiO2. 
Pasmo położone poniżej linii krzemowej w widmie GdSiO charakteryzuje się 
szybkim wzrostem natężenia w zakresie 380 ÷ 400 cm−1 . Oprócz linii 420 cm−1 
można w zaszumionym plateau wyróżnić maksima dwóch szerokich pasm: 
430 cm−1 oraz 490 cm−1. Pasmo 430 cm−1 ma najlepszą koincydencję z położeniem 
pasma R w widmie SiO2, a pasmo 490 cm−1 należy korelować z pasmem defektów 
oznaczanym D1. Linia mająca maksimum ok. 480 cm−1 ma wyjątkowo małą 
półszerokość. W widmach obu tlenków (LaLuO3 i GdSiO) występuje wąska linia 
mająca maksimum dla wartości przesunięcia Ramana równej ok. 550 cm−1. 
Podobnie jak w przypadku linii 480 cm−1 półszerokość linii obserwowanej dla 
tlenku gadolinu jest znacząco mniejsza niż w przypadku tlenku lantanowo- 
-lutenowego. Położonym najbliżej linii 550 cm−1 analogiem w widmach form 
krystalicznych SiO2 jest linia koezytu mająca maksimum dla 522 cm−1. Kolejne 
dwa pasma występujące w widmach obu tlenków mają maksima ok. 600 cm−1 oraz 
640 cm−1. Pasmo 600 cm−1 można korelować z pasmem D2 formy niedensyfiko- 
wanej tlenku krzemu. Z kolei pasmo 640 cm−1 odpowiada położeniem pasmu D2 
formy densyfikowanej SiO2. Jeśli chodzi o natężenia pasm 600 cm−1 oraz 
640 cm−1, to są one wyraźnie większe w przypadku LaLuO3. W widmie tlenku 
lantanowo-lutetowego pasma są wyraźne, podczas gdy w widmie GdSiO pasma 
600 cm−1 oraz 640 cm−1 minimalnie przewyższają szum. 

Kolejnym pasmem występującym w widmach LaLuO3 oraz GdSiO jest pasmo 
„800 cm−1”. Położenie maksimum równe ok. 800 cm−1 oraz asymetryczny kształt, 
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w którym strome zbocze występuje po stronie niższych wartości przesunięcia 
Ramana, sugeruje podobieństwo do linii „800 cm−1” w niedensyfikowanej formie 
SiO2. Różnica między widmami tlenków lantanowo-lutetowego i gadolinowego 
polega na występowaniu dodatkowego maksimum dla przesunięcia Ramana 
równego ok. 870 cm−1. To dodatkowe maksimum widoczne jest tylko w widmie 
zarejestrowanym dla GdSiO. Natężenie linii „800 cm−1” w widmach obu tlenków, 
liczone w stosunku do sygnału jednofononowego pochodzącego od krzemu 
(„520 cm−1”), jest znacząco większe niż dla SiO2. Również stosunek natężeń linii 
„800 cm−1” do szerokiego pasma położonego poniżej linii krzemowej jest w przy- 
padku LaLuO3 i GdSiO inny niż dla SiO2. Dla SiO2 linia „800 cm−1” ma natężenie 
kilka razy niższe niż pasmo położone poniżej linii krzemowej.  

W przypadku LaLuO3 i GdSiO natężenia te są porównywalne. W obszarze 
między 930 cm−1 a 1030 cm−1 występują: 
• pojedyncze, asymetryczne pasmo w widmie LaLuO3 mające maksimum dla 

wartości przesunięcia Ramana równej ok. 970 cm−1; 
• dwa pasma w widmie GdSiO mające maksima dla wartości przesunięcia Ramana 

równych 950 cm−1 i 980 cm−1. 
W przypadku obu tlenków widmo w zakresie przesunięcia Ramana 

650 ÷ 1400 cm−1 wskazuje na występowanie szerokiego sygnału tworzącego obłe 
„tło”, na którym pojawiają się węższe pasma. Można zatem przypuszczać, że 
wymienione pasma są śladem wielofononowego rozproszenia generowanego przez 
podłoże krzemowe. Sygnał w zakresie 930 ÷ 1030 cm−1 nie ma typowego kształtu 
pokazanego na rys. 1 i 2, gdyż wielofononowe rozproszenie generowane przez 
krzemowe podłoże może być zniekształcone i/lub maskowane przez szerokie „tło”. 
Ostatnie dwa pasma, które można wyróżnić w widmach tlenków lantanowo- 
-lutetowego oraz gazolinowego, mają maksima dla wartości przesunięcia Ramana 
równych ok. 1070 cm−1 oraz 1200 cm−1. Pasmo 1070 cm−1 ma kształt symetryczny. 
Z kolei pasmo 1200 cm−1 sprawia wrażenie asymetrycznego, którego ogon ciągnie 
się do ok. 1400 cm−1. Wrażenie to może być wywołane położeniem pasma 
1200 cm−1 na szerokim sygnale ciągnącym się od 650 cm−1 do 1400 cm−1, 
tworzącym „tło” o niejednakowym natężeniu. Położenia pasm 1070 cm−1 oraz 
1200 cm−1 odpowiadają pasmom 1090 cm−1 i 1200 cm−1 w widmie dwutlenku 
krzemu przypisanym drganiom rozciągającym Si-O. 

2.2. Zbadanie korelacji między rozkładami naprężeń w dielektryku pod 
bramką struktury MOS a rozkładami parametrów elektrycznych 

w płaszczyźnie powierzchni bramki 

Naprężenia panujące w strukturach MOS mają wpływ na parametry elektryczne 
tych struktur. Takimi parametrami są efektywna kontaktowa różnica potencjałów 
φMS oraz napięcie wyprostowanych pasm w półprzewodniku VFB. Wpływ naprężeń 
mechanicznych na wartości podstawowych parametrów elektrycznych (w tym φMS) 
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w strukturach MOS był szacunkowo określony. Pokazano, że te naprężenia mają 
dominujący wpływ na wartości rozkładu φMS (chociażby przez wpływ grubości 
aluminiowej bramki na ten kształt). Naprężenia mechaniczne panujące w tlenku 
pod powierzchnią metalowej bramki są nierównomiernie rozłożone i zmieniają się 
gwałtownie w pobliżu krawędzi bramki. 

Badano korelację między rozkładami naprężeń w dielektryku pod bramką 
struktury MOS a rozkładami parametrów elektrycznych w płaszczyźnie powierz- 
chni bramki. Starano się wykazać, że obserwowany przez nas nierównomierny 
rozkład wartości parametrów elektrycznych w płaszczyźnie powierzchni bramki 
przyrządów MOS jest spowodowany nierównomiernym rozkładem naprężeń me- 
chanicznych pod bramką.  

Do badań wykorzystywano bramkę stopową AlSiCu z udziałem 0,5% Cu. 
Udział Cu w bramce miał umożliwić wywołanie efektu powierzchniowo wzmoc- 
nionej spektroskopii Ramana SERS (Surface Enhanced Raman Spectroscopy). To 
z kolei miało na celu uzyskanie korzystnego stosunku sygnału do szumu podczas 
wykonywania pomiarów ramanowskich na bramce struktury MOS. Badania 
naprężeń mechanicznych w warstwie dielektryka pod bramką metaliczną i w jej 
okolicach zostały dotychczas przeprowadzone na trzech partiach płytek o różnej 
grubości warstwy metalicznej (partia WIT1: 20 ÷ 25 nm, partia WIT2: 6 nm 
i partia WIT3: 25 ÷ 30 nm). 

W dotychczas wykonywanych pomiarach fotoelektrycznych najmniejszą stoso- 
waną plamką była plamka o średnicy 20 μm. W celu ustalenia korelacji między 
rozkładami parametrów elektrycznych a rozkładem naprężeń w dielektryku struktury 
MOS w pomiarach ramanowskich wykorzystano także plamkę o średnicy 20 μm.  

Ze względu na bardzo dobrą czułość linii tlenkowej 430 cm−1 na naprężenia (ok. 
10,4 cm−1/GPa) oraz brak istotnych zależności naprężeń pod bramką w porównaniu 
z liniami 600 cm− 1 i 800 cm−1 wykonano pomiary rozkładów naprężeń dla tej linii. 
Przyjęto następującą konwencję znaku naprężeń: dodatnie – naprężenia rozcią- 
gające, ujemne – naprężenia ściskające. 

Na rys. 5 pokazano wyniki badań rozkładu naprężeń w dielektryku obliczone na 
podstawie pomiarów przeprowadzonych na spektrometrze Ramana z wykorzysta- 
niem nowego systemu laserowego firmy MonoVista z użyciem linii fundamental- 
nej 266 nm (długość fali wzbudzającego promieniowania elektromagnetycznego). 
Wszystkie pomiary ramanowskie dla płytki A z partii WIT3 były przeprowadzane 
na śladzie po rysie o szerokości 10 μm wykonanej igłą wolframową. 

Na rys. 5a przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów rozkładów naprężeń 
w dielektryku dla płytki A z partii WIT3. 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 wewnątrz obszaru bramki. Można zaobserwować naprę- 
żenia ściskające w dielektryku (SiO2) pod bramką i poza nią oraz naprężenia 
rozciągające w tlenku dla pomiaru przeprowadzonego na krawędziach bramki. 
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Widać również, że maksymalne naprężenia ściskające znajdują się w warstwie 
tlenkowej w okolicy środka bramki. 

 

 a)                                                                                b) 
Naprężenia mechaniczne σ [GPa] w tlenku w funkcji x 

(obszar dużej bramki D1 na odcinku od 0 do 1000um) ‐ partia WIT3 płytka A
dla linii 266nm, plamka ok. 20um.
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Rys. 5. Rozkład naprężeń mechanicznych w warstwie tlenkowej pod kwadratową bramką o wymiarze 
boku 1 mm i obok bramki uzyskany na podstawie przesunięć Ramana dla linii tlenkowej 430 cm−1: 
a) bramka AlSiCu, b) bramka Al 

 

Kolejne pomiary przeprowadzono na spektrometrze Ramana z wykorzystaniem 
nowego systemu laserowego firmy MonoVista z użyciem linii fundamentalnej 
488 nm (długość fali wzbudzającego promieniowania elektromagnetycznego). 
Wyniki badań rozkładu naprężeń w dielektryku zostały przykładowo zilustrowane 
na rys. 5b. Do pomiarów użyto płytki nr 9 ze standardowej partii struktur MOS 
(partia MASS5) Si(typ n, <100>):SiO2:Al, z warstwą termicznego tlenku grubości 
60 nm i metaliczną bramką grubości 35 nm.  

Na podstawie pomiarów lokalnych parametrów elektrycznych (w tym φMS) prze- 
prowadzanych na strukturach MOS opracowano i zweryfikowano eksperymentalnie 
model rozkładu φMS w płaszczyźnie powierzchni kwadratowej bramki. Przyjęto 
hipotezę, że obserwowane od kilku lat rozkłady lokalnych wartości parametrów 
elektrycznych (np. efektywnej kontaktowej różnicy potencjałów φMS  i napięcia wy- 
prostowanych pasm w półprzewodniku VFB) w płaszczyźnie powierzchni bramki są 
spowodowane nierównomiernym rozkładem naprężeń mechanicznych i/lub 
odkształceń w warstwie izolatora struktury MOS. W związku z tym celowe było 
zbadanie, czy model analogiczny do zaproponowanego wcześniej (H. M. Przewłocki i 
in., Microelectron. Eng., 72, 165−173, 2004) można zastosować (z odpowiednią 
zmianą znaków poszczególnych wielkości) do rozkładów naprężeń w dielektryku 
pod bramką. 

Zależność miałaby wówczas postać: 
 

                         (1) 
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gdzie                              )()0(0 Lyσσσ Δ≡Δ≡Δ                                           (2) 

Δσ0 oznacza maksymalne odchylenie rozkładu naprężenia od jego wartości σ0 
w centrum bramki, λσ.y długość rozkładu naprężenia w kierunku y (wzdłuż bramki) 
liczoną od krawędzi bramki do wartości odpowiadającej naprężeniu tam, gdzie jej 
wielkość równa się Δσ0*(1/e). Zakłada się, że maksymalne odchylenie rozkładu 
naprężenia Δσ0 zachodzi przy krawędziach bramki y = 0 i y = Ly.  

Na rys. 6 przedstawiono przykład do- 
pasowania wyników rozkładów naprę- 
żeń w dielektryku pod bramką struktury 
MOS uzyskanych dla płytki 9 z partii 
MASS5 do zależności (1). Zmierzone 
wartości naprężeń mechanicznych w war- 
stwie SiO2 pod bramką wykazują pew- 
ne rozrzuty. Mimo to można uznać, że 
zależność (1) prawidłowo odzwierciedla 
charakter rozkładu naprężeń mecha- 
nicznych w warstwie SiO2 pod bramką 
struktury MOS. Wyniki te są zgodne 
z hipotezą, że nierównomierne rozkłady 
parametrów elektrycznych w płasz- 
czyźnie powierzchni bramki są wyni- 
kiem nierównomiernych rozkładów na- 
prężeń mechanicznych pod bramką. 

Stwierdzono również wzrost czynni- 
ka λσy wraz z rozmiarem bramki (rys. 7). 
Zależność ta tłumaczy obserwowaną ko- 
relację niektórych parametrów Elektry- 
cznych (np. VFB) z wielkością bramki, 
a precyzyjniej ze współczynnikiem R, 
będącym stosunkiem obwodu bramki do 
jej powierzchni. Model ten powinien 
pozwolić na ilościowe powiązanie roz- 
kładu lokalnych naprężeń w dielektryku pod bramką struktury MOS z rozkładem 
lokalnych wartości parametru elektrycznego (np. VFB). 

2.3. Wyjaśnienie wpływu oświetlenia układu dielektryk-półprzewodnik 
w sąsiedztwie bramki struktury MOS na fotoprądy płynące 

w tej strukturze 

Idea metody LPT (Light Pulse Technique) powstała w latach 60-tych XX w., 
a w latach 70-tych została znacznie rozwinięta. Po rozpoczęciu w Zakładzie prac 

Rys. 6. Rozkład teoretyczny (linia ciągła) wg równ. (1)
naprężeń w warstwie tlenkowej pod kwadratową
bramką Al o wymiarze boku 1 mm na tle ekspery-
mentalnych uśrednionych wartości naprężeń w di-
elektryku pod bramką (kółeczka) dla płytki 9 z par-
tii MASS5 uzyskanych na podstawie przesunięć Ra-
mana dla linii tlenkowej 430 cm−1; λσ.y = 0,135 mm,
σ0 = −480 MPa , Δσ0 = 439 MPa

9Mass5

y = 0.1327x + 0.0078
R2 = 0.9661
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Rys. 7. Zależność λσy od rozmiaru bramki wraz z linią 
trendu wyznaczona dla płytki 9 z partii MASS5 
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nad tą metodą wyszły na jaw jej ograniczenia, z powodu których nie została na 
stałe wprowadzona do użycia. 

Bardzo duża liczba wykonanych pomiarów różnych struktur MOS (różny ma- 
teriał bramki i podłoża, różne grubości warstwy dielektryka itp.) pozwoliła na 
określenie m. in. takich parametrów, jak precyzja i powtarzalność metody LPT (nie 
należy ich mylić z dokładnością). Każdy z tych parametrów może wynosić nie 
więcej niż ±5 mV, co w porównaniu z innymi metodami określania napięcia VFB 
jest wynikiem bardzo dobrym. Dla porównania dokładność określania VFB na 
podstawie pomiaru charakterystyki pojemnościowo-napięciowej C = f(VG) jest nie 
lepsza niż ±100 mV. Taka dokładność przy obecnym poziomie mikroelektroniki 
jest nie do zaakceptowania. Biorąc pod uwagę stwierdzoną precyzję i powtarzal- 
ność fotoelektrycznej metody LPT szacuje się, że jej dokładność będzie co 
najmniej o rząd wielkości lepsza (±10 mV) od dokładności metod elektrycznych, 
co uzasadnia poświęcenie jej odpowiedniej uwagi. 

W metodzie LPT wciąż jeszcze jest kilka problemów do rozwiązania, z których 
najważniejszym jest zjawisko niezamierzonego oświetlenia otoczenia bramki struk- 
tury MOS, czyli padania światła bezpośrednio na powierzchnię graniczną dielektryk- 
-półprzewodnik. W celu wykazania jak oświetlenie otoczenia struktury wpływa na 
wartości parametrów elektrycznych oraz jakie zjawiska temu towarzyszą wyko- 
nano pomiary charakterystyk pojemnościowo-napięciowych C = f(VG) kondensa- 
tora MOS dla różnych kombinacji oświetlenia badanej struktury.  

Wykonano pomiary plamką światła o różnej wielkości (początkowo plamka była 
dużo większa od badanej struktury, a następnie rozmiary plamki zmniejszano aż do 
osiągnięcia rozmiarów porównywalnych z wielkością struktury) oraz pomiary małą 
plamką światła (mniejszą od rozmiarów struktury) wzdłuż prostej wyznaczonej 
przez przekątną kwadratowej bramki aż do pozycji plamki poza strukturą MOS. 
Pominięto wpływ pozostałych parametrów światła (moc, długość fali itd.), gdyż 
pomiary były wykonywane w stałych warunkach, a zmiana parametrów nie 
wpływała na charakter badanej zależności od mechanicznie ustalonej wielkości 
plamki. 

 
Pomiary plamką światła o różnej wielkości 

 

Na rys. 8a przedstawiono pomiary charakterystyk C* = f(VG) kondensatora MOS 
wykonane dla różnej wielkości plamki światła padającego na badaną strukturę, a na 
rys. 8b pojemności w stanie inwersji CINW

* w funkcji wielkości plamki światła 
(plamkę zwiększano o stałą wartość średnicy, zatem wielkość plamki wyrażona 
w jednostkach względnych [j.w.] i wyrażona liczbami 1 ... 17 oznaczać będzie stały 
krok zmian wielkości plamki). 

Oświetlenie struktury MOS oprócz zjawisk czysto optycznych (odbicie od po- 
wierzchni poszczególnych warstw, absorpcja w materiale bramki i półprzewod- 
nika) wywołuje także zjawiska związane z generacją dodatkowych nośników prądu 
w materiale podłoża. 
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  a)                                                                                  b) 

     
Rys. 8. a) Zależności C* = f(VG) zmierzone dla różnych wielkości plamki oświetlającej badaną strukturę, 
b) zależność pojemności oświetlonej struktury w inwersji CINW

* od wielkości plamki 
 

Do opisu właściwości i parametrów oświetlonej struktury MOS stosuje się teorię 
mówiącą o niezbyt silnym zjawisku generacji świetlnej nośników nadmiarowych. 
Oznacza to, że koncentracja nośników większościowych Δn (elektrony) oraz 
mniejszościowych Δp (dziury) wstrzykniętych do półprzewodnika typu n na skutek 
oświetlenia musi być dużo mniejsza od koncentracji domieszkowania pół- 
przewodnika Δn = Δp << ND. Takie podejście pozwala powiązać parametry 
nieoświetlonej struktury MOS z parametrami struktury oświetlonej. Parametrem 
wiążącym parametry „ciemne” i „jasne” struktury MOS jest efektywny poziom 
generacji świetlnej ξ 

 

ii n
p

n
n Δ

=
Δ

=ξ ,                                                     (3) 

gdzie: Δn, Δp – nadmiarowe koncentracje elektronów i dziur [cm−3], ni – koncen- 
tracja samoistna półprzewodnika [cm−3]. 

Współczynnik ξ może być wyznaczony na podstawie pomiarów charakterystyki 
C = f(VG) dla stanu zaciemnienia i oświetlenia struktury. Określając wartości 
pojemności struktury w stanie akumulacji COX oraz w stanie inwersji dla stanu 
zaciemnienia CINW i oświetlenia struktury CINW

* można określić efektywny poziom 
generacji świetlnej ξ: 
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gdzie: UF – bezwymiarowy potencjał Fermiego (UF = −ln(ND/ni)), UF
* – bezwy- 

miarowy potencjał Fermiego w stanie oświetlenia wyrażony wzorem: 
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Na podstawie podanych wzorów można określić wartość współczynnika ξ oraz 
nadmiarowych koncentracji elektronów Δn i dziur Δp jedynie dla pomiarów, kiedy 

schemat pomiaru
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plamka była wielkości badanej struktury (plamka 17). Dla pomiarów plamką 
sięgającą daleko poza obszar bramki wzorów tych nie stosuje się.  

W warunkach równowagi termodynamicznej koncentracja elektronów n0 równa 
jest koncentracji domieszek podłoża ND (w temperaturze pokojowej wszystkie do- 
nory domieszki są zjonizowane). Zatem n0 = ND = 1,220⋅1015 cm−3 (wartość obli- 
czona z nachylenia prostej 1/C2 = f(VG) z pomiaru ciemnego – rys. 8a). Wyko- 
rzystując zależność opisującą stan równowagi termodynamicznej w półprzewodniku: 

 

2
00 inpn =                                                     (6) 

 

można wyznaczyć koncentrację dziur w półprzewodniku dla stanu równowagi. Dla 
ni = 6,921⋅109 cm−3 (dla T = 296 K) koncentracja ta wynosi p0 = 3,928⋅104 cm−3. 

Przyjmując obliczoną wartość parametru ξ = 973, obliczono koncentrację 
nośników nadmiarowych wstrzykiwanych do półprzewodnika: Δn =  Δp = 
= 6,732⋅1012 cm−3. Wartości te są mniejsze od ND, co potwierdza niski poziom ge- 
neracji świetlnej. O ile wzrost koncentracji nośników (elektronów i dziur) na sku- 
tek oświetlenia jest taki sam, o tyle udział procentowy w ogólnej wartości kon- 
centracji nośników jest różny dla elektronów i różny dla dziur. W przypadku elek- 
tronów Δn << n0 i wpływ nośników nadmiarowych jest nieistotny, natomiast 
w przypadku dziur Δp >> p0, co powoduje, że to koncentracja nadmiarowa decy- 
duje o całkowitej koncentracji dziur w półprzewodniku. 

Można przypuszczać, że na skutek padania światła na obszar wokół bramki, czyli 
bezpośrednio na układ dielektryk-półprzewodnik, generacja świetlna par elektron- 
-dziura w półprzewodniku będzie większa niż przy oświetleniu wyłącznie struktury 
MOS. Jest to uzasadnione w tym, że światło padające na powierzchnię półprze- 
wodnika nie ulega osłabieniu na skutek odbicia od metalowej bramki oraz absorpcji 
w niej i tym samym większa moc światła jest absorbowana w materiale podłoża. 
Niestety. dotychczas nie określono sposobu wyznaczenia wielkości generacji 
świetlnej przy oświetleniu obszaru poza badaną strukturą. 

 
Pomiary przy użyciu małej plamki światła 

 

Skanując powierzchnię struktury wzdłuż przekątnej kwadratowej bramki i „wy- 
chodząc” z tą plamką poza jej obszar mierzono charakterystyki C* = f(VG). Wyniki 
pomiarów pokazano na rys. 9. 

Wartości pojemności w inwersji CINW
* zmieniają się w zależności od miejsca pa- 

dania małej plamki na strukturę. Na bramce wartości te układają się symetrycznie 
względem środka bramki (x = 0,5 mm), a największe wartości CINW

* notuje się na 
jej rogach (x = 0 i 1 mm). Poza obszarem bramki następuje spadek wartości CINW

*, 
jednak nie osiąga on poziomu wartości pojemności CINW zmierzonej w stanie 
zaciemnienia struktury. Jest to dowód na to, że pomimo dość znacznego oddalenia 
plamki światła od badanej struktury (w linii prostej ok. 1 mm) struktura „widzi” 
światło. 
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 a)                                                                                 b) 

    
Rys. 9. a) Zależności C* = f(VG) zmierzone dla różnych pozycji małej plamki na badanej strukturze ii poza 
nią, b) zależność pojemności oświetlonej struktury w inwersji CINW

* od położenia plamki 
 

Wzrost pojemności w inwersji CINW
* na skutek oświetlenia struktury jest kon- 

sekwencją zmniejszenia się szerokości obszaru zubożonego xDMAX
*. W stanie 

oświetlenia struktury parametr ten wyznacza się z następującej zależności: 
 

D

FSB
DMAX Nq

UTk
x 2

*
0*

4 εε
= ,                                            (7) 

 

gdzie: kB – stała Boltzmanna [J/K], T – temperatura [K], q – ładunek elektronu [C], 
ε0 – przenikalność elektryczna próżni [F/cm], εS – względna przenikalność elek- 
tryczna półprzewodnika. 

Zmiana szerokości obszaru ładunku przestrzennego xDMAX
* daje informacje 

o wielkości ładunku, jaki przepłynął w pobliże obszaru granicznego dielektryk- 
-półprzewodnik dla stanu inwersji struktury MOS, ale nie daje informacji o jego 
pochodzeniu (czy jest to prąd elektronów i/ lub dziur oraz jaki to jest prąd − 
dyfuzyjny i/lub unoszenia).  

Szerokość obszaru zubożonego xDMAX
* maleje wraz ze wzrostem współczynnika 

efektywnego poziomu generacji świetlnej ξ. Przypuszczając, że na skutek oświe- 
tlenia układu dielektryk-półprzewodnik poza obszarem struktury będzie następo- 
wać silniejsza, niż w przypadku oświetlenia tylko struktury, generacja nośników 
nadmiarowych (elektronów Δn i dziur Δp), można założyć, że szerokość xDMAX

* 
powinna być mniejsza. Potwierdzają to wyniki pomiarów z rys. 9b. Im dalej od 
struktury pada światło, tym mniejsza jest pojemność CINW

*, a tym samym większa 
jest szerokość xDMAX

*, co oznacza, że mniejszy ładunek dopłynął do struktury. 
W celu stwierdzenia, jakie mechanizmy powodują przepływ fotoprądu spoza 

struktur, wykonano przy użyciu małej plamki światła pomiary fotoprądu IF 
płynącego w strukturze MOS dla różnych pozycji plamki względem struktury, na 
której dokonywano odczytu tego prądu. Pomiary wykonano na płytce ze struktu- 
rami MOS z grubą bramką aluminiową (tAl = 400nm). Wykorzystanie struktur 
z bramką nieprzezroczystą dla użytego w badaniach światła miało na celu poka- 
zanie, że mierzony sygnał prądowy jest efektem oświetlenia tylko i wyłącznie 
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otoczenia struktury, czyli układu dielektryk-półprzewodnik. Na rys. 10 pokazano 
schemat tych pomiarów. 

 

 
Rys. 10. Idea pomiaru charakterystyk IF = f(VG) małą plamką światła w funkcji odległości tej plamki od 
struktury bazowej, na której mierzono sygnał prądowy 

 

Na rys. 11a pokazano charakterystyki IF = f(VG) zmierzone metodą LPT (czyli 
przy udziale modulowanego światła oraz miernika lock-in). Rysunek 11b 
przedstawia zależność prądów IF odczytanych dla napięcia bramki VG = 0 dla róż- 
nych pozycji plamki względem badanej struktury. 

 

  a)                                                                                  b) 

    
Rys. 11. a) Zależności IF = f(VG) zmierzone dla różnej odległości małej plamki od badanej struktury: 
b) fotoprądy IF odczytane dla napięcia bramki VG = 0 w funkcji położenia plamki. 

 

Wyniki pomiarów przedstawionych na rys. 11 są obecnie trudne do wyjaśnienia. 
Mimo występowania pewnych charakterystycznych cech (np. bezwzględny wzrost 
wartości fotoprądu w miarę zbliżania się plamki do struktury, występowanie 
charakterystycznego piku prądu dla tego samego napięcia VG) należy pamiętać, że 
pomiary te wykonane zostały przy użyciu wzmacniacza lock-in. Specyfiką pomiaru 
lock-in jest pomiar wartości skutecznej (RMS) sygnału przemiennego modu- 
lowanego chopperem płynącego ze struktury. Nie ma się wówczas pewności, jaki 
sygnał w rzeczywistości jest mierzony. Prócz tego wzmacniacz lock-in wymnaża 
sygnał płynący ze struktury z sygnałem referencyjnym z choppera i cosinusem kąta 
między obydwoma sygnałami. 

Założono, że rozwiązaniem tego problemu mogłoby być zastosowanie w po- 
miarach miernika prądu stałego (pikoamperomierza) bądź oscyloskopu cyfrowe- 
go, jednak wstępne próby przy użyciu pikoamperomierza nie przyniosły oczeki- 
wanego rezultatu. Może to wynikać m. in. stąd, że stosowana w metodzie LPT 
długość fali promieniowania świetlnego jest taka, aby jego energia była nieznacz- 
nie większa od szerokości przerwy zabronionej półprzewodnika EG. Pomiary 
wykonywano światłem o długości fali λ = 635 nm, co daje energię hν = 1,95 eV. 
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Energia tego promieniowania jest zbyt niska, a wzbudzone elektrony nie mają 
wystarczającej energii na dotarcie w pobliże badanej struktury. 

Użycie oscyloskopu powinno dać możliwość zaobserwowania chwilowych 
zmian na skutek włączania i wyłączania oświetlenia. Jeżeli zmiany te będą miały 
kształt impulsu o narastających zboczach (eksponencjalnie), to możliwe będzie 
określenie wielkości ładunku przepływającego w strukturze w momencie włącze- 
nia i wyłączenia światła (pole powierzchni pod krzywą).  

Wykonano wiele pomiarów, w których modyfikowano zarówno wielkość, jak 
i położenie plamki światła. Mimo znacznego poszerzenia naszej wiedzy na temat 
udziału tego czynnika w pomiarach LPT, pełne wyjaśnienie wpływu oświetlenia 
układu dielektryk-półprzewodnik w sąsiedztwie bramki struktury MOS na foto- 
prądy płynące w tej strukturze wymaga dalszych eksperymentów. Zaproponowane 
inne sposoby pomiaru powinny dać odpowiedź na pytania dotyczące rzeczywistych 
zjawisk zachodzących przy oświetleniu otoczenia badanej struktury MOS. 

2.4. Opracowanie i weryfikacja eksperymentalna korekty istniejącej teorii 
fotoemisji wewnętrznej w strukturach MOS 

Celem badań było skorygowanie 
istniejącej teorii fotoemisji wewnętrznej 
w strukturach MOS i weryfikacja ekspe- 
rymentalna tej korekty. Nie wszystkie 
wyniki badań struktur MOS wykony- 
wanych metodami fotoelektrycznymi 
znajdują właściwe wyjaśnienie w teorii 
fotoemisji wewnętrznej. Przykładem są 
obserwowane eksperymentalnie różnice 
wydajności fotoemisji wewnętrznej Y, 
a więc i fotoprądu I (fotoprąd I jest pro- 
porcjonalny do wydajności Y) z podłoży 
typu P i z podłoży typu N. Na rys. 12 
pokazano zdjęte w identycznych warun- 
kach zredukowane, eksperymentalne 
charakterystyki wydajności fotoemisji Y 
w funkcji potencjału bramki VG dla dwóch struktur Al-SiO2-Si różniących się 
jedynie typem podłoża krzemowego. Fotoprąd elektronów z podłoża krzemowego 
typu P jest znacznie większy od fotoprądu elektronów z podłoża typu N i wykazuje 
inny kształt przebiegu I = f(VG). Zjawisko to wiele razy obserwowane przez 
różnych badaczy nie znajduje wyjaśnienia w teorii fotoemisji wewnętrznej. 
W Zakładzie podjęto próbę opracowania korekty teorii, która doprowadziłaby do 
pełnej zgodności teorii z eksperymentem. Próba zakończyła się powodzeniem. 

Rys. 12. Porównanie otrzymanych eksperymentalnie 
charakterystyk zredukowanej wydajności fotoemisji Y
w funkcji potencjału bramki VG dla struktur na 
podłożach N+ i P+. Redukcja Y została dokonana 
w taki sposób, aby zredukowane Y było równe 1 dla 
VG = 2 V.
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Zgodnie z istniejącą teorią wydajność fotoemisji Y z podłoża półprzewodniko- 
wego struktury MOS dana jest wyrażeniem: 

)/exp())(( 0
32/1 lzmVEhhCY IB −+−= νν ,                          (8) 

gdzie: C(hν) – wolno zmienna funkcja energii fotonów, hν − energia fotonu, EB − wy- 
sokość bariery energetycznej na granicy półprzewodnik-dielektryk, VI − spadek 
napięcia na warstwie dielektryka, Ii zqm 04/ επε=  − współczynnik, z0 − odległość 
szczytu bariery od powierzchni granicznej półprzewodnik-dielektryk, l − droga 
rozpraszanie fotoelektronów w paśmie przewodnictwa dielektryka, q − ładunek 
elektronu, εi − wysokoczęstotliwościowa, względna przenikalność elektryczna dielek- 
tryka, 0ε − przenikalność elektryczna próżni, zI – grubość warstwy dielektryka. 

W zależności (8) nie występuje żaden czynnik, który wskazywałby na obserwo- 
waną eksperymentalnie zależność wydajności fotoemisji od typu (P albo N) po- 
dłoża półprzewodnikowego. Badanie fotoemisji elektronów z podłoża półprze- 
wodnikowego prowadzi się przy dodatniej polaryzacji bramki struktury MOS. Jeśli 
podłoże jest typu N, to na jego powierzchni wystąpi akumulacja elektronów, jeśli 
podłoże jest typu P, to na jego powierzchni wystąpi stan zubożenia lub nawet 
inwersji. W wyniku tego wygięcie pasm energetycznych w pobliżu powierzchni 
podłoża typu P może być znacznie większe niż w przypadku podłoża typu N 
(rys. 13). W rezultacie światło wnikające na głębokość x do wnętrza pół- 

przewodnika typu P pobudza elektrony 
leżące na znacznie wyższych poziomach 
energetycznych. Większe jest prawdo- 
podobieństwo, że elektrony te pokonają 
barierę potencjału (elektrony niejako 
„widzą” niższą barierę potencjału niż 
elektrony pobudzone na powierzchni pół- 
przewodnika). Konsekwencją tego jest 
wyższa wydajność fotoemisji, wyższe 
fotoprądy i inna ich zależność od po- 
tencjału bramki w przypadku podłoży 
półprzewodnikowych typu P niż podłoży 
typu N. Szczegółowa analiza tego zja- 
wiska doprowadziła do określenia nastę- 
pującego wyrażenia na wydajność foto- 
emisji Y: 
 

)/exp()( 0 lzBhCY −= ν ,                                       (9) 
gdzie funkcja B dana jest przez: 

dxxxxEmVEhB escBIB ])/1(exp[))(( 3

0

2/1 +−Δ++−= ∫
∞

αν ,        (10) 

Rys. 13. Różnice zagięcia pasm energetycznych przy
powierzchni podłoży krzemowych N+ (φN(x)) 
i P+ (φP(x)) struktur Al-SiO2-Si, obliczone dla kon-
centracji domieszki w podłożu N = 2·1018 cm−3, gru-
bości SiO2 tox = 60 nm i potencjału bramki VG = 9 V 
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We wzorze (10) wartość ΔEB(x),wyrażona w eV, dana jest przez: 
 

)()0( xφφ − ,                                                (11) 
 

gdzie: α − współczynnikabsorpcji półprzewodnika, xesc – głębokość ucieczki foto- 
elektronów z podłoża półprzewodnikowego. 

Wyrażenie (10) prawidłowo odzwierciedla wyniki eksperymentalne uzyskiwane 
zarówno w przypadku struktur na podłożach typu P, jak i na podłożach typu N, 
czego ilustracją są wyniki pomiarów i wyniki obliczeń wykonanych dla struktur 
Al-SiO2-Si(N+) i Al-SiO2-Si(P+) pokazane na rys. 14. 

 

    
Rys. 14. Eksperymentalnie otrzymane charakterystyki zredukowanego Y w funkcji potencjału bramki VG 
i charakterystyki obliczone wg zależności (9) i (10) dla struktury na podłożu N+ (a) i dla struktury na 
podłożu P+ (b) 

 

Zastosowanie wyrażeń (9)–(11) do wyników badań eksperymentalnych pozwala 
wyznaczyć wartości głębokości ucieczki fotoelektronów xesc z podłoża półprze- 
wodnikowego danej struktury MOS, co dotychczas nie było możliwe. Możliwość 
określenia wartości xesc jest cenna, gdyż jest ona miarą perfekcji krystalicznej 
przypowierzchniowych warstw półprzewodnika 
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