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1. Prace naukowo-badawcze prowadzone w 2013 r. 

W 2013 r. w Zakładzie Badań Materiałów i Struktur Półprzewodnikowych reali- 
zowano następujące projekty naukowe:  

 

Statutowe projekty badawcze 
 

1) Projekt A. Nanofotonika podczerwieni  badania nad strukturami do generacji 
i detekcji promieniowania (kierownik projektu: prof. dr hab. Maciej Bugajski) 
 Zadanie A10. Elektronomikroskopowe (HRTEM, TEM, SEM) badania mate- 

riałów, struktur i elementów technologii dla nanofotoniki 
 Zadanie A11. Nanotechnologia z wykorzystaniem FIB dla nanofotoniki pod- 

czerwieni 
2) Projekt B. Nanoelektronika heterogenicznych mikrosystemów oraz krzemowych 

przyrządów fotonicznych dla zastosowań interdyscyplinarnych (kierownik pro- 
jektu: dr inż. Piotr Grabiec, prof. nadzw. w ITE) 
 Zadanie B1. Opracowanie techniki wytwarzania nanostruktur MEMS/NEMS 

przy użyciu techniki FIB 
3) Projekt C. Technologia struktur elektronicznych z półprzewodników szeroko- 

przerwowych (kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Anna Piotrowska) 
 Zadanie C7. Badania elektronomikroskopowe (TEM, HRTEM, SEM) mate- 

riałów struktur i elementów technologii dla przyrządów elektronicznych z pół- 
przewodników szerokoprzerwowych 

 Zadanie C8. Wytwarzanie elementów nanotechnologicznych z wykorzystaniem 
FIB dla struktur elektronicznych z półprzewodników szerokoprzerwowych 

4) Projekt D. Nano- i mikromateriały dla zastosowań w technologiach warstw gru- 
bych (kierownik projektu: dr inż. Piotr Guzdek) 
 Zadanie D3. Rozwój zaawansowanych metod charakteryzacji strukturalno- 

-elektrycznych oraz nanotechnologii FIB dla wbudowywania w struktury 
LTCC nano- i makroobiektów o zaprogramowanych właściwościach 
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Inne projekty 
 

 Badania wpływu reakcji metal-półprzewodnik na kontakty do węglika krzemu 
w celu opracowania metody uzyskiwania kontaktów omowych o niskiej rezy- 
stywności i jednorodnej mikrostrukturze (projekt Iuventus Plus, MNiSW, 
0625/IP2/2011/71) 

 Eliminacja zakłóceń skanowania w aparaturze technologiczno-badawczej wy- 
korzystującej wiązkę elektronową lub jonową (projekt Lider, LIDER/26/196/ 
L-3/11/NCBR/2012) 

 Modyfikacja właściwości kwantowych laserów kaskadowych za pomocą 
technologii trawienia zogniskowaną wiązką jonową FIB (QCL PROperties 
modification using Focused Ion beam etching Technology) PROFIT (projekt 
PBS, PBS2/A3/15/2013) 

2. Statutowe projekty badawcze 

2.1. Nanofotonika podczerwieni  badania nad strukturami do generacji 
i detekcji promieniowania 

Zadanie A10. Elektronomikroskopowe (HRTEM, TEM, SEM) badania 
materiałów, struktur i elementów technologii dla nanofotoniki 

Przeprowadzono badania charakteryzacyjne technikami wysokorozdzielczej 
transmisyjnej mikroskopii elektronowej (HRTEM) supersieci InAs/GaSb wyko-
nanej w Zakładzie Fotoniki do zastosowań w detektorach podczerwieni. Ponadto 
przeprowadzono obserwacje z wykorzystaniem skaningowej mikroskopii elektro- 
nowej (SEM) struktur testowych wytworzonych w procesach trawienia plazmo- 
wego ICP. W celu wyraźnego obrazowania międzypowierzchni InAs/GaSb 
preparat do obserwacji HRTEM elektronomikroskopowych wykonano tak, aby 
była możliwa obserwacja wzdłuż kierunku typu [001]. Kierunek typu [001] jest 
szczególnie odpowiedni do obrazowania międzypowierzchni epitaksjalnych warstw 
InAs/GaSb. 

Na rys. 1b i 1d przedstawiono wyniki symulacji obrazów HRTEM dla tych 
samych parametrów pomiarowych. Zaznaczono również położenia kolumn ato- 
mowych wejściowych struktur krystalicznych, dla których zasymulowano obraz 
HRTEM. Widać, że przy zadanych warunkach pomiarowych maksima obrazu 
HRTEM struktury InAs odpowiadają położeniom kolumn atomowych As, a mak- 
sima obrazu struktury GaSb położeniu kolumn atomowych Ga. Oznacza to, że 
obserwowane w tych samych warunkach, wzdłuż kierunku typu [001], epitaksjalne 
warstwy InAs oraz GaSb będą miały maksima obrazu HRTEM w innych poło- 
żeniach, mimo że mają strukturę krystaliczną tego samego typu. Umożliwia to 
dokładne określenie położenia międzypowierzchni InAs/GaSb.  
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Rys. 1. a) Schemat struktury krystalicznej InAs w rzucie prostokątnym wzdłuż kierunku typu [001], 
b) symulacja obrazu HRTEM InAs w orientacji [001] z zaznaczonymi położeniami kolumn atomowych In 
(jasne) oraz As (ciemne) struktury wykorzystanej do wyznaczenia obrazu, c) schemat struktury 
krystalicznej GaSb w rzucie prostokątnym wzdłuż kierunku typu [001], d) symulacja obrazu HRTEM 
GaSb w orientacji [001] wraz z zaznaczonymi położeniami kolumn atomowych Ga (jasne) oraz Sb 
(ciemne) struktury wykorzystanej do wyznaczenia obrazu. Symulacje c) i d) wyznaczono dla takich 
samych warunków pomiarowych (m. in. ta sama grubość preparatu). 

 

Na rys. 2 przedstawiono przykładowy 
obraz HRTEM uzyskany z badanej struk- 
tury (A109). Obraz przedstawia między- 
powierzchnię warstwy InAs oraz GaSb. 
Dzięki obserwacji preparatu wzdłuż kie- 
runku typu [001] międzypowierzchnia 
warstw może być rozróżniona na podsta- 
wie położeń maksimów intensywności 
obrazu HRTEM. Rysunek 2 przedstawia 
niewielki fragment międzypowierzchni, 
która jest w tym miejscu równa i pozba- 
wiona stopni. Na rys. 3 pokazano obraz 
HRTEM większego fragmentu między- 
powierzchni InAs/GaSb w tej samej 
strukturze. Można zaobserwować, że po 
lewej stronie obrazu międzypowierzchnia położona jest niżej niż po prawej stronie. 
Uzyskane wyniki wskazują, że międzypowierzchnie warstw InAs/GaSb w badanej 
strukturze są nierówne na skutek występowania stopni o grubościach rzędu poje- 
dynczych warstw atomowych. 

Rys. 2. Obraz HRTEM fragmentu międzypowierz- 
chni warstw InAs oraz GaSb w badanej strukturze 
obserwowanej wzdłuż kierunku [001] 
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Rys. 3. Obraz HRTEM międzypowierzchni warstw InAs/GaSb w badanej strukturze. Przerywanymi 
liniami zaznaczono położenie międzypowierzchni po prawej oraz lewej stronie obrazu. Położenie linii 
wskazuje, że w strukturze na międzypowierzchniach występują stopnie grubości rzędu pojedynczych 
warstw atomowych 

 

Na rys. 4 przedstawiono obraz 
HRTEM większego fragmentu badanej 
struktury A109 z wieloma międzypo- 
wierzchniami warstw InAs/GaSb. Kolej- 
ne międzypowierzchnie wykazują rów- 
nież obecność stopni. 

W ramach zadania przeprowadzono 
także obserwacje w skaningowym mikro- 
skopie elektronowym (SEM) struktur 
wytworzonych w ramach testów techno- 
logii procesów trawienia plazmowego 
ICP wykonanych w Zakładzie Fotoniki. 

Zadanie A11. Nanotechnologia 
z wykorzystaniem FIB dla nanofotoniki 

podczerwieni 

Zbadano warstwy Au-In wytworzone 
na podłożu krzemowym w Zakładzie 
Fotoniki w celu optymalizacji parame- 
trów procesu technologicznego (wygrze- 
wania).  

Za pomocą urządzenia FIB (skanin- 
gowa mikroskopia jonowa) wykonano 
precyzyjne wytrawienia, które odkryły 
przekroje warstw Au-In. Dzięki temu była 
możliwa skuteczna obserwacja tych 
warstw w FIB i SEM (skaningowa mi- 
kroskopia elektronowa) wraz z ich mikro- 
analizą rentgenowską (EDXS – Energy-
Dispersive X-Ray Spectroscopy) ze ściś- 
le zlokalizowanych miejsc, co pokazało 
stopień przereagowania warstw dla róż- 
nych czasów wygrzewania.  

Rys. 4. Obraz HRTEM fragmentu badanej struktu- 
ry z wieloma międzypowierzchniami warstw InAs/ 
/GaSb 
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Struktury laserowe zasilane są prądami o dużym natężeniu, a wytwarzające się 
podczas pracy duże ilości ciepła muszą być odprowadzane. Dlatego na pracę tych 
struktur silnie wpływa sposób ich montażu do chłodnic, do czego stosuje się stopy 
Au-In. Przeprowadzono prace nanotechnologiczne i charakteryzacyjne w urzą- 
dzeniu do trawienia zogniskowaną wiązką jonów (FIB) w celu optymalizacji para- 
metrów procesu technologicznego wygrzewanych warstw Au-In, wytwarzanych na 
podłożu krzemowym w Zakładzie Fotoniki. Do wykonania przekrojów warstw 
wykorzystano urządzenie FIB Helios NanoLab 600. Do prac technologiczno-ba- 
dawczych zastosowano dwie skupione wiązki: elektronową i jonów galu. Mikro- 
analizę rentgenowską przekrojów przeprowadzono w skaningowym mikroskopie 
elektronowym Philips XL 30. 

Na podłożach krzemowych zostały naniesione warstwy w kolejności Ti (kilka- 
dziesiąt nanometrów), Au oraz In (razem kilka mikrometrów). Następnie poszcze- 
gólne płytki przez określony czas były wygrzewane w temperaturze 240°C. Pod 
wpływem wygrzewania powinien wytworzyć się stop Au-In, a jego struktura po- 
winna zależeć od czasu wygrzewania. 

Zbadano przekrój warstw dla próbek 
o różnym czasie wygrzewania. Dostar- 
czone do badania przełomy próbek nie 
nadawały się bezpośrednio do badań, 
gdyż struktura warstw metalicznych na 
krawędzi przełomu była znacznie uszko- 
dzona (rys. 5a). Za pomocą urządzenia 
FIB wykonano precyzyjne wytrawienia 
umożliwiające analizę struktury warstw, 
gdzie widać wyraźnie warstwy In oraz 
Au (rys. 5b) (warstwa Ti jest zbyt cienka 
dla obserwacji w SEM). 

Obrazy skaningowej mikroskopii jo- 
nowej w FIB (przy pobudzaniu wiązką 
jonów i rejestracji elektronów wtórnych) 
próbek o czasie wygrzewania 5 min., 
8 min., 15 min. i 20 min. uwidaczniają 
na przekroju różne materiały oraz ziarna 
tego samego materiału o różnej orientacji 
krystalograficznej. 

W celu sprawdzenia składu chemicz- 
nego fragmentów przekrojów warstw wykonano analizy EDXS. Na rys. 6a 
pokazano przykładowy obraz SEM próbki E z widocznymi warstwami. Warstwom 
przypisano określone fazy międzymetaliczne. Porównano z wykresem fazowym 
stopu Au-In (rys. 6b) wyniki EDXS zarejestrowane dla każdej z warstw (widma na 

a) 

A
In 

Si 

2.8 

7.1 

b) 

Rys. 5. Przykładowy wygląd warstw metalicznych 
na krawędzi przełomu dla próbki referencyjnej 
(niewygrzewanej): a) obraz SEM dostarczonej 
próbki – warstwy uległy silnej deformacji podczas 
wykonywania przełomu; b) obraz SEM wybranego 
obszaru tej próbki wytrawionego za pomocą FIB – 
warstwy zostały wyraźnie uwidocznione. 
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rys. 6cf i zawartości In oraz Au wyznaczone za pomocą metody ZAF). Ana- 
logiczne badania wykonano dla pozostałych próbek (m. in. próbka D na rys. 7). 

Rys. 6. a) Zdjęcie SEM (w trybie elektronów wtórnych) próbki E, b) wykres fazowy stopu Au-In, 
c)f) widma EDXS zebrane w punktach 4, 3, 2 i 1 zaznaczonych na zdjęciu SEM wraz z propozycją 
związków chemicznych odpowiadających w przybliżeniu wyznaczonemu składowi pierwiastków 

 

1 

2 

3 
 4  

Au 96% 
In 4%  Au 

Au 73% 
In 27%  Au3In 

Au 38% 
In 62%  AuIn2 

Au 54% 
In 46%  AuIn 

f) punkt 1 

e) punkt 2 

d) punkt 3 

c) punkt 4 
a) 

b) 

Elem     Wt %   At %  
--------------------- 
  AuM   52.24  38.93    
  InL   47.76  61.07 

Elem     Wt %   At %  
--------------------- 
  AuM   66.32  53.44    
  InL   33.68  46.56 

Elem     Wt %   At %  
--------------------- 

AuM   84.27  75.75      
InL   15.73  24.25 

Elem     Wt %   At %  
--------------------- 
  AuM   95.87  93.12   
  InL    4.13   6.88 

Rys. 7. Skład chemiczny poszczególnych warstw dla próbki D (wygrzewanie przez 5 min.) 
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Na rys. 8 przedstawiono zdjęcie SEM próbki oznaczonej Si_3A. W przeci- 
wieństwie do uzyskanych wcześniej wyników na próbce tej nie widać wyraźnych 
warstw. Z tego powodu analizę EDXS przeprowadzono dla kilku punktów w obsza- 
rze warstwy Au-In.  

Przedstawiono wyniki trzech przykładowych pomiarów – przy górnej powierz- 
chni próbki, na środku warstwy Au-In oraz na dole warstwy Au-In przy granicy 
z podłożem Si. Wyniki pokazały jednorodny skład w poprzek warstwy, co sugeru- 
je, że warstwy Au i In w tej próbce całkowicie przereagowały.  

Zaprezentowane wyniki analiz EDXS mogą być obarczone błędem powstającym 
przy trawieniu wysoce niejednorodnych struktur za pomocą urządzenia FIB. Może 
bowiem występować (pomimo czyszczenia w FIB) niewielka wtórna depozycja 
wytrawionego materiału na powierzchni preparatu, np. gdyby ind wytrawiony 
z górnych warstw osadził się powtórnie na bocznej powierzchni wytrawienia 
w warstwie sąsiadującej bezpośrednio z Si. Nie są to silne zmiany, bo  jak wynika 
z pomiarów  wyznaczona zawartość In wynosi ok. 4% (już wraz z udziałem 
rzeczywistej zawartości In w tym obszarze). 

2.2. Nanoelektronika heterogenicznych mikrosystemów oraz krzemowych 
przyrządów fotonicznych dla zastosowań interdyscyplinarnych 

Zadanie B1. Opracowanie techniki wytwarzania nanostruktur MEMS/NEMS 
przy użyciu techniki FIB 

Zbadano możliwości wytwarzania lub modyfikacji przy użyciu urządzenia FIB 
elementów struktur MEMS/NEMS wykonanych w Zakładzie Technologii Mikro- 

 
przy powierzchni: 
Elem     Wt %   At %  
---------------------
- 
  AuM   71.90  59.86   
  InL   28.10  40.14   
Total  100.00 100.00  
 
na środku: 
 Elem     Wt %   At %  
---------------------
- 
  AuM   70.70  58.45   
  InL   29.30  41.55   
Total  100.00 100.00 
 
przy podłożu: 
 Elem     Wt %   At %  
---------------------
- 

Rys. 8. Zdjęcie SEM próbki Si _3A i wyniki badań składu we wskazanych obszarach  przy górnej po- 
wierzchni warstwy Au-In, na środku i na dole (przy granicy z podłożem Si) 
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systemów i Nanostruktur Krzemowych. W zależności od rodzaju dostarczonych 
struktur wykonane prace można podzielić na trzy rodzaje zadań technologicznych, 
wymagających odmiennych działań:  
 trawienie wzoru o kształcie meandra w celu zmniejszenia grubości jego ele- 

mentów z rozmiarów mikrometrowych do rozmiarów dziesiątek lub setek nano- 
metrów; 

 odtworzenie jedynie ostrzy belek do rozmiarów nanometrowych; 
 odtworzenie uszkodzonych metalicznych elementów struktur MEMS/NEMS, 

tj. zarówno belki, jak i jej ostrza. 
Trawieniu zogniskowaną wiązką jo- 

nów Ga+ w systemie FIB został poddany 
wzór w kształcie meandra (Pt/Si3N4/Si) 
(rys. 9a, b). Celem trawienia było 
zmniejszenie szerokości meandra w jego 
środkowym obszarze z rozmiarów mikro- 
do nanometrowych (do ok. 100 nm). Na 
rys. 9c strzałkami zaznaczono końcowy 
element o rozmiarach nanometrowych po 
procesach trawienia przy użyciu FIB, 
a na rys. 9d zaprezentowano zmierzone 
rozmiary nanoelementów wytrawionych 
w FIB. 

W ramach zadania odtwarzano rów- 
nież zużyty wierzchołek ostrza pomiaro- 
wego belki przyrządu MEMS/NEMS 
(rys. 10), czyli wykonano ostrzenie ostrza 
pomiarowego. W tym przypadku boczne 
ściany zużytego ostrza belki pomiarowej 
(rys. 10a) zostały wielokrotnie precyzyj- 
nie wytrawione wiązką jonową (rys. 
10b), aż do uzyskania przez wierzchołek 
ostrza pomiarowego średnicy ok. 50 nm 
(rys. 10c, d). 

Odtworzono też uszkodzoną (zużytą) 
belkę (w tym jej ostrze) przyrządu 
MEMS/NEMS (rys. 11), czyli przepro- 
wadzono proces tworzenia nowego 
ostrza. Zakres wymaganych prac obej- 
mował: usunięcie zużytego metalicznego 
materiału belki poprzez trawienie w FIB 
materiału leżącego powyżej schematycz- 

nie narysowanej przerywanej linii zaznaczonej strzałką na rys. 11a, trawienie 

Rys. 9. Zmniejszanie grubości cienkowarstwowej 
ścieżki: a) większy fragment struktury, b) wzór 
(meander) poddany trawieniu, c) pocieniona ścież- 
ka, d) fragment pocienionej ścieżki  

Rys. 10. Ostrzenie istniejącego ostrza: a) obraz 
struktury przed eksperymentem, b) obraz po przy- 
cięciu ścian bocznych ostrza pomiarowego, c), d) 
obrazy po precyzyjnym naostrzeniu samego wierz- 
chołka ostrza 
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w celu wyodrębnienia zarysu ostrza belki (rys. 11b), a następnie dodatkowe wielo- 
stopniowe trawienie bocznych ścian ostrza pomiarowego aż do uzyskania przez 
wierzchołek ostrza średnicy ok. 50 nm 
(rys. 11c, d). 

Stworzono również ostrza dla belek 
z napędem elektrostatycznym (rys. 12), 
czyli przeprowadzono proces tworzenia 
nowego ostrza odpowiednio na belce 
w postaci kratownicy lub litego mate- 
riału. Zakres wymaganych prac obej- 
mował: usunięcie materiału belki poprzez 
trawienie w FIB materiału powyżej 
przerywanej linii na rys. 12a, trawienie 
w celu wyodrębnienia zarysu ostrza belki 
(rys. 12b) oraz dodatkowe wielostopnio- 
we trawienie bocznych ścian ostrza 
pomiarowego aż do uzyskania przez 
wierzchołek ostrza średnicy 46,7 nm 
(rys. 12c,d). 

b) a) 

c) d) 

Rys. 12. Wykonanie ostrza: a) obraz struktury przed eksperymentem (zaznaczono planowany zarys 
ostrza); b) obraz struktury po wytrawieniu zbędnego materiału – widoczny kształt ostrza; c), d) obrazy 
ostrza po dodatkowym precyzyjnym przycinaniu wiązką jonową 

Rys. 11. Wykonanie ostrza: a) obraz struktury 
przed eksperymentem, przerywaną linią zaznaczo- 
no miejsce do wytrawienia przy użyciu FIB, 
b) obraz struktury po wytrawieniu zbędnego 
materiału – widoczny kształt ostrza; c), d) obrazy 
ostrza po do- datkowym precyzyjnym przycinaniu 
wiązką jonową 
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2.3. Technologia struktur elektronicznych z półprzewodników 
szerokoprzerwowych 

Zadanie C7. Badania elektronomikroskopowe (TEM, HRTEM, SEM) 
materiałów struktur i elementów technologii dla przyrządów elektronicznych 

z półprzewodników szerokoprzerwowych 

Wykonano badania charakteryzacyjne technikami wysokorozdzielczej transmi- 
syjnej mikroskopii elektronowej (HRTEM) i skaningowej mikroskopii elektro- 
nowej (SEM) dla porowatych warstw ZnO i nanostruktur GaN wytworzonych 
w Zakładzie Mikro- i Nanotechnologii Półprzewodników Szerokoprzerwowych.  

Scharakteryzowano warstwy porowatego ZnO powstałe w wyniku reaktywnego 
magnetronowego rozpylania katodowego na podłożu krzemowym. Osadzany był 
cynk o porowatej strukturze, a warstwę poddawano utlenianiu w wysokiej tem- 
peraturze i procesowi pasywacji siarką. Charakteryzacja obejmowała warstwy 
przed i po procesie pasywacji. Jej celem było określenie struktury krystalicznej 
uzyskiwanej warstwy ZnO, a w szczególności stwierdzenie ewentualnej obecności 
nieprzereagowanych krystalitów cynku i określenie jakości struktury krystalicznej 
ZnO. Badania warstwy pasywowanej siarką miały określić wpływ tego procesu na 
strukturę krystalitów ZnO.  

 

 
Rys. 13. Badania TEM warstw porowatego ZnO: a) obraz TEM polikrystalicznej struktury warstwy, 
b) dyfrakcja elektronowa wykazująca strukturę krystaliczną ZnO (zaznaczono teoretyczne położenia i in- 
tensywność okręgów dla ZnO), c) obraz HRTEM pojedynczego ziarna i obraz FFT (po prawej) oraz obraz 
TEM całego ziarna (po lewej) 

 

Z obrazu TEM fragmentu warstwy ZnO, który został wyłamany z powierzchni 
i umieszczony na cienkiej folii wykonanej z amorficznego węgla (rys. 13a), 
wynika, że warstwa ma strukturę polikrystaliczną. Przeprowadzona analiza metoda 
dyfrakcji elektronowej dowodzi, że materiał składa się jedynie z ziaren ZnO 
(rys. 13b). Na rys. 13c przedstawiono obraz HRTEM uzyskany z pojedynczego 
ziarna. Umieszczono też obraz TEM ziarna w małym powiększeniu i obraz uzys- 
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kany metodą FFT (Fast Fourier Transform). Ziarno ZnO ma strukturę krysta- 
liczną pozbawioną rozciągłych defektów, a ściany boczne są wyraźne i pozbawione 
warstw amorficznych. Wyznaczone przy użyciu FFT parametry komórki (a = 
= 0,327 nm, c = 0,516 nm) odpowiadają parametrom komórki ZnO (a = 0,325 nm, 
c = 0,521 nm). 

Z obrazu HRTEM (rys. 14a) uzyskanego z próbki pasywowanej siarką wynika, 
że proces pasywacji doprowadził do wytworzenia polikrystalicznej warstwy na po- 
wierzchni krystalitów ZnO. Na rys. 14b przedstawiono obrazy dyfrakcyjne po- 
twierdzające strukturę krystaliczną ZnS (sfaleryt). 

 
 

Scharakteryzowane nanopręty GaN wykonano w Zakładzie Mikro- i Nanotech- 
nologii Półprzewodników Szerokoprzerwowych przez trawienie powierzchni GaN 
techniką ICP. Charakteryzacja obejmowała badania SEM i TEM/HRTEM. Na 
rys. 15 widać przykładowe obrazy SEM badanych nanostruktur. Obrazy wykonane 
w kierunku prostopadłym do powierzchni pozwoliły na wyznaczanie gęstości 
nanoprętów (rys. 15b). Wyniki SEM umożliwiły porównanie gęstości oraz roz- 
miarów uzyskiwanych nanoprętów w zależności od parametrów procesu trawienia.  

a)                                                                             b) 

Rys. 15. a) Obraz SEM nanostruktur GaN, b) obraz SEM w kierunku prostopadłym do powierzchni materiału 

Rys. 14. ZnO pasywowane siarką: a) obraz HRTEM pokazuje polikrystaliczną warstwę na powierzchni 
krystalitów, XEDS wykazuje obecność siarki w materiale; b) obraz dyfrakcyjny potwierdza strukturę ZnS 
(zaznaczono położenia i intensywności okręgów dla ZnS). 
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W celu analizy metodami TEM nanopręty zostały wyłamane z powierzchni 
i umieszczone na cienkiej foli wykonanej z amorficznego węgla. Na rys. 16 
przedstawiono obrazy TEM i HRTEM dwóch przykładowych struktur. Struktura 
z rys. 16a jest przykładem nanopręta, w którym zaobserwowano dyslokację, za- 
znaczoną strzałką. W żadnym z analizowanych elementów nie stwierdzono jednak 
dyslokacji sięgających wierzchołka. W pozostałej części analizowanych struktur 
nie stwierdzono obecności dyslokacji. Przykład takiej struktury jest pokazany na 
rys. 16b. Uzyskane wyniki wskazują, że występujące w GaN miejsca z dyslo- 
kacjami prawdopodobnie nie są przyczyną formowania się nanoprętów podczas 
trawienia ICP.  

 

 
Rys. 16. Obrazy TEM i HRTEM nanoprętów GaN: a) z dyslokacją wskazaną strzałką, b)  bez dyslokacji 

Zadanie C8. Wytwarzanie elementów nanotechnologicznych z wykorzystaniem 
FIB dla struktur elektronicznych z półprzewodników szerokoprzerwowych 

Opracowano sposób wykonywania matryc do nanostemplowania z bardzo wy- 
soką rozdzielczością przestrzenną (ok. 10 nm) wykorzystując trawienie zognisko- 
waną wiązką jonów. W tym celu testowano dwa rodzaje materiałów bazowych do 
wykonania matryc  płytki szklane z naniesioną warstwą 50 nm Ti albo warstwą 
100 nm Cr otrzymane z Zakładu Mikro- i Nanotechnologii Półprzewodników Sze- 
rokoprzerwowych. Wzory matryc były wytrawiane za pomocą urządzenia Helios 
NanoLab 600. Na podstawie badań stwierdzono, że odpowiedni dobór rozdziel- 
czości mapy bitowej pozwala na uzyskanie bardzo wysokiej rozdzielczości prze- 
strzennej trawionych wzorów – na poziomie 10 nm dla matryc Cr.  

Wzory wytrawiano za pomocą urządzenia FIB umożliwiającego prace techno- 
logiczno-badawcze z wykorzystaniem dwóch skupionych wiązek cząstek – wiązki 
jonów Ga oraz wiązki elektronowej. Podczas wszystkich prezentowanych trawień 
energia wiązki jonowej wynosiła 30 keV, a prąd wiązki 1,5 pA. Rozdzielczość 
przestrzenna wiązki jonowej przy takich ustawieniach według specyfikacji urzą- 
dzenia wynosi 5 nm. Urządzenie FIB umożliwia trawienie wzorów na podstawie 
map bitowych. Podczas prac prowadzonych we wcześniejszych latach optyma- 
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lizowano warunki procesu trawienia matryc, takie jak szybkość i kierunek skano- 
wania wiązką jonową oraz czas trwania procesu, w celu uzyskania najlepszej 
rozdzielczości trawionych wzorów nanotechnologicznych.  

Obecnie skupiono się na optymalizacji map bitowych. Podczas trawienia wzoru 
na podstawie mapy bitowej w urządzeniu FIB w zdefiniowanym prostokątnym 
obszarze, w którym trawiony jest wzór, każdemu pikselowi bitmapy odpowiada 
jeden punkt padania wiązki jonowej. W związku z tym przy trawieniu wzorów 
zawierających elementy o rozmiarach porównywalnych z maksymalną rozdziel- 
czością przestrzenną dla wiązki jonowej bardzo istotny jest dobór rozdzielczości 
mapy bitowej. Mechanizm trawienia map bitowych został schematycznie przed- 
stawiony na rys. 17. 

 

W czasie skanowania obszaru wzoru wiązka jonów jest za każdym razem włą- 
czana podczas padania na punkt preparatu odpowiadający pikselowi o odcieniu 
białym i wyłączana podczas padania na punkt odpowiadający pikselowi o od- 
cieniu czarnym. Czas, w którym wiązka penetruje dany punkt preparatu, jest jed- 
nym z parametrów procesu (dwell time). W poprzednich pracach badano wpływ 
doboru tego czasu na jakość wytwarzanych masek. Dla różnych rodzajów trawio- 
nych materiałów czas ten powinien być dobierany indywidualnie.  

Jeśli preparat został zamontowany prawidłowo i nie przemieszcza się, ostrość 
i astygmatyzm wiązki zostały ustawiony poprawnie, a mimo to trawione wzory po- 
zostają rozmyte (najczęściej w kierunku poziomym), to znaczy że czas penetracji 
danego punktu przez wiązkę jest zbyt krótki. Wtedy opóźnienie włączania i wy- 
łączania wiązki jonowej powoduje rozmycie wzoru.  

Jeżeli wytrawiony wzór ma ostre krawędzie, ale jego kształt jest wyraźnie zde- 
formowany, może to oznaczać, że czas penetracji punktu preparatu przez wiązkę 
jest zbyt długi. Za deformację wzoru może odpowiadać wtórna depozycja trawio- 
nego materiału w obszarach przyległych do punktu padania wiązki. Jak pokazały 
badania, na jakość trawionego wzoru w istotny sposób wpływa rozdzielczość mapy 
bitowej, na podstawie której jest on trawiony.  

Na rys. 18 przedstawiono przykłady pokazujące w jaki sposób rozdzielczość 
mapy bitowej wpływa na kształt uzyskanego wzoru. Widać, że gdy rozdzielczość 
mapy bitowej jest zbyt niska (rys. 18a), trawiony wzór składa się z niepołączonych 
ze sobą punktów.  

Ruch  
wiązki  
jonowej 

a)                                                                       b) 

Rys. 17. Mechanizm trawienia wzoru na podstawie mapy bitowej: a) trawienie mapy bitowej o małej  
rozdzielczości – skok wiązki odpowiadający przejściu między pikselami jest większy od średnicy wiązki; 
b) skok wiązki mniejszy od średnicy wiązki 
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Opisywany mechanizm trawienia powoduje też, że gdy rozdzielczość mapy 
bitowej jest zbyt wysoka, wtedy  skok wiązki jest mniejszy niż średnica wiązki, co 
sprawia, że istnieją obszary, w których wiązka trawi preparat wielokrotnie. To 
powoduje, że zmiana rozmiaru wzoru bez zmiany rozdzielczości mapy bitowej 
skutkuje zmianą głębokości trawienia oraz rozmyciem krawędzi wzorów.  

Przeprowadzono liczne próby trawienia wzorów na dwóch rodzajach materiałów 
bazowych (50 nm Ti oraz 100 nm Cr na podłożu szklanym) zmieniając wielkość 
trawionego obszaru oraz rozdzielczość map bitowych. Czas trwania procesów był 
zawsze dobrany tak, aby warstwa metalu została wytrawiona całkowicie aż do po-
wierzchni szkła. Na rys. 19 przedstawiono przykładowe obrazy SEM wytrawio-
nych wzorów o rozmiarach 700  900 nm dla map bitowych o rozdzielczości 70  90 
pikseli (1 piksel odpowiada obszarowi 10  10 nm). 

Na rys. 20 przedstawiono rezultaty trawienia analogicznego wzoru po zmniej- 
szeniu rozdzielczości bitmapy do 17  22 pikseli. W przypadku trawienia warstwy 
Cr (rys. 20b) widać charakterystyczny falisty kształt krawędzi, co świadczy o tym, 
że rozdzielczość bitmapy jest już granicznie niska – dalsze jej zmniejszanie spowo- 
dowałoby efekt zbliżony do tego widocznego na rys. 18a. Efekt ten nie występuje 
dla warstwy Ti, co oznacza, że efektywna rozdzielczość trawienia jest zależna od 
rodzaju trawionego materiału. W związku z tym przy ustalaniu rozdzielczości ma- 
py bitowej należy się kierować nie rozdzielczością wiązki jonowej dla danej war- 

a) b) c) 

Rys. 18. Wzory trawione na podstawie mapy bitowej o rozdzielczości: a) 1110 pikseli, b) 2120 pikseli, 
c) kształt mapy bitowej w obu przypadkach. Prąd wiązki jonowej 1,5 pA 

a) b) c) 

Rys. 19. Wzór o rozmiarach 700  900 nm wytrawiony w: a) 50 nm warstwie Ti, b) 100 nm warstwie Cr 
na podstawie mapy bitowej o rozdzielczości 70  90 pikseli; c) kształt mapy bitowej 



Zakład Badań Materiałów i Struktur Półprzewodnikowych                                                        15 

tości jej energii i prądu, ale efektywną rozdzielczością trawienia wynikającą z wła- 
ściwości danego materiału.  

Następnym etapem badań była próba ustalenia optymalnej rozdzielczości bit- 
mapy dla uzyskania największej rozdzielczości przestrzennej trawionego wzoru. 
Na rys. 21 pokazano wyniki trawienia wzoru o rozmiarach 350  450 nm przy dwóch 
wartościach rozdzielczości mapy bitowej – 17  22 pikseli oraz 7  9 pikseli. Widać, 
że większą rozdzielczość przestrzenną wzoru uzyskuje się dla warstwy Cr niż dla 
warstwy Ti. Związane jest to zapewne z większą szybkością trawienia warstwy Cr.  

Szerokość wytrawionych obszarów w przypadku warstwy Cr wyniosła ok. 10 nm. 
Można stwierdzić, że rozdzielczość przestrzenna wytrawianych w urządzeniu FIB 
matryc do nanostemplowania na bazie płytek szklanych ze 100 nm warstwą Cr 

a) b) c) 

Rys. 20. Wzór o rozmiarach 700  900 nm wytrawiony w: a) 50 nm warstwie Ti, b) 100 nm warstwie Cr  
na podstawie mapy bitowej o rozdzielczości 17  22 pikseli; c) kształt mapy bitowej 

a) 

b) 

c) 

d) 

Rys. 21. Wzór rozmiarach 350  450 nm wytrawiony w 50 nm warstwie Ti na podstawie mapy bitowej 
o rozdzielczości 17  22 pikseli (a) i 79 pikseli (b). Ten sam wzór wytrawiony w 100 nm warstwie Cr na 
podstawie mapy bitowej o rozdzielczości 17  22 pikseli (c ) i 7  9 pikseli (d) 
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może dochodzić do 10 nm. Na rys. 22 przedstawiono widok planarny uzyskanego 
wzoru z zaznaczonymi zmierzonymi szerokościami obszarów wytrawionych (ok. 
10 nm) oraz mapę bitową, na podstawie której został on wytrawiony. 

Przy trawieniu zogniskowaną wiązką jonów (FIB) zastosowanie metody opartej 
na odpowiednim doborze rozdzielczości mapy bitowej pozwala na uzyskanie bar-
dzo wysokiej rozdzielczości przestrzennej trawionych wzorów – na poziomie 10 nm 
dla matryc Cr. Rozdzielczość mapy bitowej powinna być dobrana eksperymental- 
nie dla danego trawionego materiału i jest inna przy zastosowaniu warstw Cr niż 
dla warstw Ti. Opracowana metoda znajduje szczególne zastosowanie przy wytwa- 
rzaniu na FIB matryc do nanostemplowania z bardzo wysoką rozdzielczością 
przestrzenną. 

2.4. Nano- i mikromateriały dla zastosowań w technologiach warstw grubych 

Zadanie D3. Rozwój zaawansowanych metod charakteryzacji strukturalno- 
-elektrycznych oraz nanotechnologii FIB dla wbudowywania w struktury LTCC 

nano- i makroobiektów o zaprogramowanych właściwościach 
 

Celem zadania było zbadanie możliwości zastosowania skaningowej mikrosko- 
pii jonowej do charakteryzacji wielowarstwowych struktur wytwarzanych w tech- 
nologii LTCC. 

Skaningowa mikroskopia jonowa jest nową techniką, która może być zastoso- 
wana w urządzeniach ze zogniskowaną wiązką jonów (FIB) używanych od nie- 
dawna w nanotechnologiach elektronicznych. Jest to metoda bardzo zbliżona to 
tradycyjnej mikroskopii elektronowej, lecz źródłem pobudzenia nie jest tu wiązka 
elektronów, lecz wiązka jonów galu skanowana po powierzchni preparatu.   

a) b) 

Rys. 22. Obraz SEM wzoru o rozmiarach 350  450 nm wytrawiony w warstwie Cr grubości 100 nm (a) 
i widok mapy bitowej, na podstawie której uzyskano wzór (b) 
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W skaningowej mikroskopii jonowej, podobnie jak w elektronowej, źródłem 
obrazu są elektrony wtórne emitowane z podłoża, ale nie pod wpływem padania 
wiązki elektronów, lecz pod wpływem bombardowania jonami. Podobnie jak 
w SEM możliwe jest wykorzystanie zależności współczynnika emisji elektronów 
wtórnych od kąta padania wiązki do obrazowania kształtów powierzchni obserwo- 
wanego preparatu, jak i uzyskanie kontrastu materiałowego, w którym ilość elek- 
tronów wtórnych zależna jest od gęstości materiału w punkcie padania wiązki 
i ustawienia sieci krystalograficznej materiału względem wiązki. Dzięki temu 
drugiemu zjawisku możliwe jest uzyskanie kontrastu od materiałów o różnych 
składach chemicznych bądź rozróżnienie fragmentów tego samego materiału o róż-
nych orientacjach krystalograficznych. Uzyskanie kontrastu materiałowego za 
pomocą skaningowej mikroskopii jonowej daje znacznie lepsze efekty niż za po- 
mocą mikroskopii elektronowej w modzie elektronów wstecznie rozproszonych, 
gdzie do tworzenia obrazu wykorzystywana jest bardzo mała ilość elektronów 
odbitych w kierunku detektora. 

W badaniach skupiono się na zagadnieniu uzyskiwania kontrastu od materiałów 
o różnych składach chemicznych bądź rozróżnienia fragmentów tego samego ma- 
teriału mających różne orientacje krystalograficzne. Badania przeprowadzono 
w urządzeniu FIB Helios NanoLab m. in. na wielowarstwowych strukturach wary- 
storowych. Struktury te były zbudowane z ziaren ZnO spiekanych z ziarnami 
spinelu Zn7Sb2O12 i pirochloru Zn2Bi3Sb3O14.  

Ponieważ w sygnale powstającym z elektronów wtórnych istotną rolę odgrywa 
ukształtowanie powierzchni, do uzyskania kontrastu materiałowego niezbędna jest 
możliwie idealnie równa płaszczyzna. Do jej wytworzenia możliwe jest wyko- 
rzystanie właściwości urządzenia FIB do trawienia materiałów poprzez wykonanie 
przekroju fragmentu materiału. Szczególnie istotne przy wykonywaniu takiego 
przekroju jest, aby otrzymana powierzchnia pozbawiona była zniszczeń. Można to 
uzyskać stosując odpowiednio małe prądy. Trawienie wykonuje się przy energii 
30 keV. Ze względu na niską wydajność procesu trawienia możliwość stosowania 
niższych napięć przyspieszających wiązkę jest ograniczona.  

b) 

Rys. 23. Przekrój warystora wykonany: a) wiązką jonów galu o energii 30 keV i prądzie 1,4 nA, b) po 
dodatkowym trawieniu prądem 280 pA 

a) 
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Na rys. 23a przedstawiony jest obraz przekroju wykonanego wiązką o prądzie 
1,4 nA, a na rys. 23b pokazano ten sam przekrój po dodatkowym trawieniu wiązką 
o prądzie 280 pA.  

Zastosowanie mniejszego prądu wiąz- 
ki spowodowało usunięcie uszkodzeń 
powierzchni przekroju i uwidoczniło ziar- 
nistą strukturę warystora. Możliwość 
zmniejszania prądu wiązki w celu po- 
prawy jakości obserwowanej powierz- 
chni jest jednak ograniczona rosnącym 
czasem przygotowywania preparatu. Na 
rys. 24 przedstawiono obraz preparatu 
wykonanego wiązką 93 pA. Czas końco- 
wego „czyszczenia” przekroju o rozmia- 
rach 25 µm  50 µm wynosił ok. 4 h. 

Przy zastosowaniu skaningowej mi- 
kroskopii jonowej możliwa jest charakte- 
ryzacja wieloziarnistej struktury otrzy- 
mywanej metodą LTCC. Na rysunku jest 

widoczna struktura warystora zbudowanego z ziaren o rozmiarach od kilkudzie- 
sięciu nanometrów do kilku mikrometrów. Niemożliwe jest jednak określenie 
w ten sposób z jakiego materiału zbudowane są poszczególne ziarna. Kontrast od 
obserwowanych na obrazie ziaren wykazuje wiele poziomów szarości, na co ma 
wpływ różne krystalograficzne zorientowanie ziaren względem padającej wiązki. 
Ujawniono występowanie w strukturze warystora dziur, tj. obszarów nie wypełnio- 
nych żadnym materiałem. 

Metoda mikroskopii jonowej FIB (wraz z czyszczeniem powierzchni w celu 
przygotowania preparatu do badań) jest czasochłonna. Istotne jest zastosowanie 
dostatecznie małego prądu wiązki jonów podczas obserwacji, aby uniknąć uszko- 
dzeń próbki w wyniku padania jonów. Mimo że do takiej obserwacji stosuje się 
najmniejsze prądy wiązki (9,3 pA lub 1,5 pA), widoczne jest jej oddziaływanie na 
obserwowany obszar. Szczególnie przy dużych powiększeniach obrazu (gdy gęs- 
tość jonów na jednostkę powierzchni jest duża) należy dopasować do wielkości 
prądu wiązki jonów odpowiednio niedługi czas obserwacji próbki. Dłuższa obser- 
wacja jakiegoś obszaru, nawet przy bardzo ograniczonych czasach przebiegu ram- 
ki, powoduje szybkie zniszczenie powierzchni i utratę kontrastu materiałowego. 
Wynika to z faktu, że podczas obserwacji wiązka pada prostopadle na po- 
wierzchnię wnikając w nią głębiej niż podczas trawienia przekroju, kiedy to jest 
styczna do wytwarzanej płaszczyzny przekroju. 

 
 
 

Rys. 24. Przekrój struktury warystora wykonany 
wiązką jonów galu o energii 30keV i prądzie 93 pA 
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