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1. Projekty badawcze realizowane w 2013 r. 

W 2013 r. w Zakładzie Charakteryzacji Struktur Nanoelektronicznych realizo- 
wano wybrane zadania projektów statutowych ITE, projekt badawczy finansowa- 
ny ze środków POIG oraz projekty własne MNiSzW. 

 

Statutowe projekty badawcze 
 

1) Projekt B. Nanoelektronika heterogenicznych mikrosystemów oraz krzemowych 
przyrządów fotonicznych dla zastosowań interdyscyplinarnych (kierownik pro- 
jektu: dr inż Piotr Grabiec, prof. nadzw. w ITE) 
 Zadanie B.3. Badania porównawcze różnych technik pomiaru właściwości 

termicznych struktur półprzewodnikowych w skali mikro- i nano 
 Zadanie B.4. Badania nad technologią wytwarzania tlenków chemicznych na 

podłożach Si o różnych orientacjach 
2) Projekt C. Technologia struktur elektronicznych z półprzewodników szerokoprzer- 

wowych (kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Anna Piotrowska) 
 Zadanie C.9. Opracowanie ramanowskich metod badania przewodnictwa 

cieplnego w półprzewodnikach szerokoprzerwowych i w krzemie oraz w zbu- 
dowanych z nich strukturach, a w szczególności na międzypowierzchni pod- 
łoże/struktura HEMT 

 Zadanie C.10. Zbadanie właściwości tlenków chemicznych NAOS na podło- 
żach Si o różnych orientacjach i na podłożach SiC oraz porównanie ich z właś- 
ciwościami tlenków termicznych 

 

Inne projekty 
 

 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: dr hab. inż. 
H. M. Przewłocki, prof. nadzw. w ITE) 

 
ZAKŁAD CHARAKTERYZACJI STRUKTUR 
NANOELEKTRONICZNYCH 
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 Opracowanie nowych fotoelektrycznych metod pomiaru i zbadanie rozkładów 
parametrów elektrycznych struktury MOS w płaszczyźnie powierzchni bramki 
(projekt badawczy nr N N515 525138, kierownik projektu: mgr inż. K. Piskorski) 

Kontynuowano także działania w ramach projektu inwestycyjnego Funduszu 
Nauki i Technologii Polskiej (FniTP) pt. Modernizacja Laboratorium Charaktery- 
zacji Struktur Nanoelektronicznych (8.07.2010 – 31.06.2013, kierownik projektu: 
dr hab. inż. H. M. Przewłocki, prof. nadzw. w ITE). 

2. Statutowe projekty badawcze 
2.1. Nanoelektronika heterogenicznych mikrosystemów oraz krzemowych 

przyrządów fotonicznych dla zastosowań interdyscyplinarnych 

Zadanie B.3. Badania porównawcze różnych technik pomiaru właściwości 
termicznych struktur półprzewodnikowych w skali mikro- i nano 

Jednym z istotniejszych problemów związanych z pomiarami rozkładów tempe- 
ratur w bliskim polu (technika Scanning Thermal Microscopy) jest brak możli- 
wości wzorcowania stosowanych mikrosond pomiarowych. W przypadku klasycz- 
nej mikroskopii bliskiego pola (AFM) na rynku są dostępne różnego rodzaju wzor- 
ce geometryczne (tzw. gratings) definiujące wymiary z dużą precyzją. W przy- 
padku badań rozkładu temperatury konieczne jest stosowanie do kalibracji sond, 
mikro- lub nanostolików pomiarowych o znanych, ściśle zdefiniowanych (kontro- 
lowanych) rozkładach temperatury. Idea takiej próbki jest przedstawiona na rys. 1. 

Si

1000A+1000A
Si3N4

Microheater e.g. 1000A Pt

SThM probe

 
Rys. 1. Idea próbki kalibracyjnej do mikroskopu SThM 

 

W 2013 r. w Zakładzie Technologii Mikrosystemów i Nanostruktur Krzemo- 
wych opracowano i wytworzono różnego rodzaju mikrostoliki zawierające różno- 
rodne konstrukcje mikrogrzejników (głównie są to udoskonalone konstrukcje roz- 
wiązań opracowanych w 2012 r.). Zdjęcia SEM i wyniki modelowania przykła- 
dowych struktur zaprezentowano na rys. 2. 

Wyniki symulacji oraz wstępne pomiary elektrotermiczne wskazują, że dzięki 
zastosowaniu dwóch (lub czterech) mikrogrzejników możliwe będzie kształtowanie 
i kontrolowanie rozkładu temperatury na powierzchni. Jednakże w celu szczegó- 
łowej charakteryzacji tego typu struktur (głównie jednorodność rozkładu tem- 
peratury) konieczne jest zastosowanie różnorodnych technik projektowych i po- 
miarowych – od modelowania poprzez mikroskopię podczerwoną, techniki bliskie- 
go pola oraz w spektroskopii ramanowskiej.  
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Rys. 2. Struktury testowe w postaci mikrogrzejników na powierzchniach dielektrycznych i krzemowych 
oraz zdjęcie SEM i wynik modelowania metodą elementów skończonych 

 

Spektroskopia ramanowska jest metodą, którą można zastosować do oceny rozkładu 
temperatury w różnorodnych układach półprzewodnikowych. Zastosowanie wersji 
mikroskopowej tej techniki umożliwia zmierzenie rozkładu temperatury z rozdzielczo- 
ścią przestrzenną od 0,5 µm do 1 µm. Rozdzielczość przestrzenną metody określa 
średnica zogniskowanej wiązki laserowej używanej do wzbudzenia rozproszenia 
Ramana (wymiar ogniska promieniowania wzbudzającego rozproszenie). Tak więc 
uzyskana z pomiarów mikroramanowskich rozdzielczość przestrzenna, zdetermino- 
wana przez długość fali, dla której prowadzone są pomiary, jest zdecydowanie lepsza 
niż w przypadku termografii w podczerwieni lub pomiarów interferometrycznych.  

Podstawowym mankamentem spektroskopii mikroramanowskiej w stosunku do 
metod bazujących na podczerwieni jest stosunkowo długi czas pomiaru. Roz- 
proszenie Ramana jest słabym efektem i uzyskanie dobrego stosunku sygnału do 
szumu wymaga długiego czasu pomiaru. W przypadku mapowania czas poje- 
dynczego pomiaru jest pomnożony przez liczbę punktów, które są potrzebne do 
zbudowania mapy, czyli przestrzennego rozkładu widm ramanowskich. Innym 
istotnym aspekt przy ramanowskich pomiarach temperatury jest oddzielenie efektu 
termicznego od innych czynników wpływających na widma rozpraszania Ramana, 
a w szczególności od efektu piezoelektrycznego czy naprężeń mechanicznych. 

W 2013 r. w Zakładzie Charakteryzacji Struktur Nanoelektronicznych opra- 
cowano metodykę badań temperaturowych mikrostruktur. Badania te wykonuje się 
w dwóch etapach. Pierwszy obejmuje określenie krzywej odniesienia, czyli zależ-
ności między widmem ramanowskim a temperaturą. W tym celu próbkę (struktura 
mikrogrzejnika) umieszcza się w stoliku grzewczym (THMS 600, Linkam, UK) 
umożliwiającym stabilizację temperatury z dokładnością do 0,1ºC. Na tym etapie 
układ nie jest zasilany. Drugi etap to pomiar rozkładu temperatury dla urządzenia, 
które będzie zasilane w temperaturze pokojowej. Ponieważ próbki nie będą mogły 
mieć blokowanego przepływu prądu przy włączonym zasilaniu, proponuje się se- 
parację efektu termicznego na podstawie pomiarów wykonanych dla różnych na- 
pięć zasilania. 

Badania efektu termicznego będą się koncentrować na opracowaniu metodyki 
umożliwiającej precyzyjne określenie parametrów widma rozproszenia Ramana, 
w szczególności położenia oraz półszerokości linii, oraz na opracowaniu sposobu 
ekstrakcji efektu termicznego ze zmian w widmie ramanowskim wywołanych 
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zasilaniem układu. Eksperymenty mające na celu określenie rozkładu temperatury 
na powierzchni mikrogrzejnika zaplanowano na rok 2014. Przewiduje się, że wyni- 
ki modelowania oraz charakteryzacji termoelektrycznej zostaną zestawione z wy- 
nikami uzyskanymi za pomocą spektroskopii ramanowskiej oraz z wynikami 
badania za pomocą mikroskopu podczerwonego. Ponadto przewiduje się ekspery- 
menty mające na celu obserwację zachowań termomechanicznych struktury. Do 
tego celu użyty zostanie profilometr optyczny (Polytec MSA-500) dostępny 
w Zakładzie Technologii Mikrosystemów i Nanostruktur Krzemowych. Struktury 
mikrostolików są montowane na dedykowanych podłożach PCB. Przeprowadzana 
jest ich wstępna charakteryzacja elektryczna. 

Spektroskopia ramanowska jest również powszechnie stosowana do pomiaru 
naprężeń mechanicznych w warstwach osadzanych w technologii półprzewodni- 
kowej i mikrosystemów. W trakcie realizacji prac w 2013 r. postanowiono roz- 
szerzyć zakres prowadzonych prac o badania lokalnych naprężeń mechanicznych 
w mikrostrukturach. Jednym z podstawowych problemów, na który napotyka się 
podczas wytwarzania złożonych przyrządów mikro- oraz nanomechanicznych, jest 
brak możliwości monitorowania/kontroli naprężeń mechanicznych w warstwach. 
Dostępne metody pomiarowe pozwalają na pomiary i interpretację na poziomie 
całych płytek/podłoży. W przypadku analizy mikrostruktur za pomocą spektro- 
skopii ramanowskiej konieczne jest lokalne wymuszanie naprężeń mechanicznych 
w warstwach przyrządu. Zaproponowana została technika bazująca na mikro- 
dźwigni krzemowej z piezorezystywnym detektorem, ugięcia wyposażonej 
w twarde diamentowe ostrze. Dźwignia o zdefiniowanej czułości odkształceniowej 
(21 mV/mN) pozwoliła na lokalny nacisk na badaną powierzchnię za pomocą 
ostrza siłą 8,1 mN i 10,5 mN (rys. 3). 
                  a) 

      
 

                   b) 
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Rys. 3. Struktura mikrodźwigni z ostrzem diamentowym (a) oraz schemat systemu i zdjęcie systemu 
podczas badań (b) 
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Za pomocą spektroskopu Ramana z wykorzystaniem wiązki sondującej o dłu- 
gości fali 266 nm przeprowadzono kilka pomiarów widma ramanowskiego na 
strukturze SiO2/Si z warstwą tlenkową grubości ok. 60 nm w chwili nacisku mikro-
dźwigienką krzemową na ww. strukturę z daną siłą i bez obciążenia. Następnie 
sprawdzano, czy pod wpływem zadanego obciążenia zachodzi zmiana w prze- 
sunięciu charakterystycznej linii krzemowej (występującej w okolicy 520,7 cm1). 
Ostatnim krokiem było wykonanie obliczeń naprężeń mechanicznych dla zaobser- 
wowanej zmiany przesunięcia linii w stosunku do pomiaru przeprowadzonego na 
strukturze nie poddanej obciążeniu. W przyszłości wydaje się możliwe zbadanie 
korelacji pomiędzy rozkładami naprężeń w dielektryku, np. pod bramką struktury 
MOS, a rozkładami parametrów elektrycznych w płaszczyźnie powierzchni bramki 
oraz udowodnienie, że obserwowany nierównomierny rozkład wartości parame- 
trów elektrycznych w płaszczyźnie po- 
wierzchni bramki przyrządów MOS jest 
spowodowany nierównomiernym rozkła- 
dem naprężeń mechanicznych pod bram- 
ką. Ponadto metoda pozwoli na analizę 
naprężeń mechanicznych w strukturach 
mikrodźwigni, mostków na płytce krze- 
mowej tuż przed ich uwolnieniem. 

Wyniki kilku pierwszych eksperymen- 
tów potwierdziły zmianę lokalnych naprę- 
żeń mechanicznych w wyniku przyłoże- 
nia lokalnego obciążenia (tab. 1, rys. 4).  

 

Tabela 1. Wyniki pomiarów przesunięcia Ramana dla charakterystycznej linii 
krzemowej i obliczeń naprężeń względem tej linii dla zadanego w trakcie 

pomiarów obciążenia z wykorzystaniem mikrobelki 

Warunki pomiaru Obciążenie 
[mN] 

Przesunięcie Ramana 
[cm1] 

Naprężenie 
[MPa] 

Bez mikrobelki 0 521,77 463 

8,1 521,45 324 
Z mikrobelką 

10,5 521,13 185 
 

Głównym mankamentem zaproponowanego rozwiązania był brak mechanizmu 
regulacji siły nacisku ostrza na powierzchnię. W trakcie długotrwałego eks- 
perymentu na skutek dryfu termicznego następowała powolna zmiana siły nacis- 
ku, co skutkowało niestabilnym sygnałem Ramana. Związane jest to z dwoma 
ograniczeniami spektroskopii ramanowskiej, które zmniejszają atrakcyjność me- 
tody. Pierwszym z nich jest długi czas potrzebny zarówno na sam pomiar, jak i na 
opracowanie wyników. Drugim ograniczeniem jest zależność rozpraszania Ramana 

Eksperyment z mikrobelką

y = -0.0075x + 521.6
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521.48

521.50

521.52

521.54

521.56

521.58

521.60

521.62

0 2 4 6 8 10 12

obciążenie [mN]

cz
ęs

to
tli

w
oś

ć 
lin

i S
i [

cm
-1
]

Rys. 4. Zmiana częstotliwości charakterystycznej 
dla Si linii Ramana w funkcji przyłożonego obcią- 
żenia za pomocą mikrobelki 
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od wielu czynników. Jest to szczególnie istotne w przypadku układów o skompli- 
kowanej strukturze, czyli o sekwencji warstw dających podobne, ale nie identyczne 
widma ramanowskie. Problem zostanie rozwiązany za pomocą zaprojektowanego 
układu regulującego siłę nacisku igły na powierzchnię. System taki składa się 
z elementu piezoelektrycznego, regulatora PID oraz wzmacniacza sterującego 
piezoaktuatorem. Schemat układu przedstawiono na rys. 5. 

 

piezoaktuator

Wzmacniacz 
sygnału ugięcia

Ra
m

an

Regulator PID

Zadajnik siły 
nacisku

Regulator PID Wzmacniacz 
HV

Sygnał z mostka 
piezorezystywnego

przesuw
 

Rys. 5. Schemat układu regulacji siły nacisku w zakresie od 0 do 15 mN z rozdzielczością 1 N 
 

Wyniki badań uzyskanych za pomocą spektroskopii ramanowskiej zostaną 
zestawione z wynikami pomiarów właściwości mechanicznych warstw przeprowa- 
dzonych za pomocą nanoindentacji, co pozwoli na zwiększenie dokładności uzys- 
kiwanych danych, a w przyszłości na rozszerzenie informacji z wyników lokalnych 
na ściśle określone, większe obszary materiału przy wykorzystaniu dostępnych 
w literaturze modeli matematycznych. 

Opracowane i wykonane w Zakładzie Technologii Mikrosystemów i Nano- 
struktur Krzemowych testowe struktury mikrogrzejników po zmontowaniu będą 
poddane testom. Użyta zostanie opracowana metoda bazująca na dwuetapowym 
pomiarze z zastosowaniem specjalnego grzanego stolika. Postanowiono rozszerzyć 
zakres prowadzonych prac o opracowanie metody badania lokalnych naprężeń me- 
chanicznych w mikrostrukturach. Zestawiono system pomiarowy integrujący spek- 
troskop Ramana z układem piezorezystywnej mikromechanicznej dźwigni z ostrzem 
diamentowym. Uzyskane pierwsze wyniki pokazują duży potencjał tej zintegrowa- 
nej metody badawczej. 

Zadanie B. 4. Badania nad technologią wytwarzania tlenków chemicznych na 
podłożach Si o różnych orientacjach 

Celem tego zadania było uzyskanie struktur MOS na Si z cienkim SiO2 (gru- 
bość w zakresie 1  10 nm), wykonanym w procesie niskotemperaturowego utle- 
niania chemicznego NAOS (Nitric Acid Oxidation of Silicon) o charakterystykach 
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I-V/C-V porównywalnych z charakterystykami analogicznych struktur z tlenkiem 
termicznym. W 2013 r. przeprowadzono eksperymenty w celu wyboru i opano- 
wania technik wykonania tlenku NAOS w oparciu o wyniki opublikowane w li- 
teraturze. 

Wyniki eksperymentów przeprowadzonych na partii płytek Karina1 potwierdziły 
możliwość wytworzenia ultracienkiej warstwy SiO2 (1,2  1,4 nm) na płytkach 
krzemowych poprzez zanurzenie ich w 68% wodnym roztworze HNO3 w tempe- 
raturze 120oC w czasie powyżej 3 min. (zgodnie z danymi literaturowymi wzrost 
czasu kąpieli nie wpływa istotnie na wzrost warstwy). Jednocześnie okazało się, że 
bardzo wysokie prądy upływności w tak uzyskanych warstwach daje się skutecznie 
zmniejszyć (od dekady A/cm2 w akumulacji do trzech dekad A/cm2 w inwersji) 
poprzez wygrzanie płytek w wodorze po procesie metalizacji. Ultracienkie tlenki 
opisywane przez Kobayashi i in. (Appl. Surf. Sci., 256 (2010) 57445746) miały 
grubość tox = 1,2  1,4 nm. Tlenki wytworzone w ITE w podobnych warunkach 
(tlenki Karina1) mają grubość tox = 1,0  1,2 nm wg pomiarów HRTEM. Tlenki 
Kobayashi po PMA wykazują gęstość prądu upływności J = 0,3  0,6 A/cm2 przy 
VG = +1 V, podczas gdy tlenki Karina1 po PMA w tych samych warunkach 
pomiaru wykazują J = 3  6 A/cm2. Gęstości prądu upływu są więc w tym przy- 
padku o rząd wielkości większe. Biorąc pod uwagę różnicę grubości tlenków moż- 
na oszacować, że natężenie pola elektrycznego w tlenkach Karina1 jest o 20% 
większe niż w tlenkach Kobayashi. Przedstawione na rys. 6 kształty charakterystyk 
prądowo-napięciowych J = f(VG) dla struktur na tlenkach Karina1 są podobne do 
kształtów charakterystyk struktur na tlenkach Kobayashi. Podobnie jak dla struktur 
na tlenkach Kobayashi prądy upływu struktur na tlenkach Karina1 zmniejszają się 
o kilka rzędów wielkości w wyniku przeprowadzenia procesu PMA w temperatu- 
rze T  200oC w atmosferze wodoru. 

Podstawową zaletą tlenków NAOS w stosunku do tlenków termicznych jest 
możliwość uzyskania mniejszych prądów upływu, np. w strukturze MOS. Kluczo-
we znaczenie dla uzyskania małych prądów upływu ma właściwe wygładzenie 
powierzchni krzemu przed procesem NAOS. W celu dokładniejszego poznania 
wpływu różnych metod przygotowania powierzchni płytek przed procesem NAOS 
na charakterystyki elektryczne struktur i możliwość osiągnięcia parametrów po- 
równywalnych z warstwami SiO2 o podobnej grubości, uzyskanymi na drodze 
utleniania termicznego na podłożach Si, wykonano partię płytek Karina2, w której 
zastosowano kilka technik wygładzania powierzchni wymienionych w tab. 2. 

Partia Karina2 zawierała płytki Si <100> typu N z kondensatorami MOS 
wytworzonymi zgodnie z maską FIMEA2. Izolator bramkowy SiO2 został wyko- 
nany w procesie dwustopniowego utleniania chemicznego w 68% HNO3 w tem- 
peraturze T = 120oC przez 80’+110’ (NAOS). W celu uniknięcia niedoskonałości 
kontaktu (Al-Si(N)) od spodu płytki, która w partii Karina1 mogła być przyczyną 
niektórych niezrozumiałych wyników pomiarów elektrycznych, w partii Karina2 
zapewniono „omowość” kontaktu przez silne zdomieszkowanie N+ spodu płytki. 
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Rys. 6. Porównanie charakterystyk I-V na płytkach Karina1 przed wygrzanem i po wygrzaniu 

 

Tabela 2. Operacje przygotowania powierzchni płytek przed utlenianiem 
NAOS (wg 12PT-01) 

Numer płytki Operacja Liczba płytek 

#1 Caro/HF rozc. 1 

#2 Polerowanie w NH3 1 

#3 Polerowanie w HF/HNO3 1 

#4 Wygrzewanie H2 1 

#5 Utlenianie suche (grubość ok. 1000 A) i strawienie tlenku 2 
 

Pomiary elektryczne przed wygrzewaniem PMA wykonano przy użyciu ana- 
lizatora struktur półprzewodnikowych B-1500A. Wykazały one następujące właś- 
ciwości badanych kondensatorów MOS. 

Wszystkie zmierzone kondensatory wykazywały przepływ bardzo dużych prądów 
już przy napięciach |VG| poniżej 1 V, odpowiadających gęstości ponad 0,1 A/cm2 
w zakresie napięć ujemnych i powyżej 10 A/cm2 dla napięć dodatnich (rys. 7). Na 
rys. 8 porównano średnie wyniki pomiarów JG(1/+1 V). Rozrzut tych wartości 
między płytkami jest niewielki, co świadczy o małym wpływie różnic między 
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operacjami przygotowania powierzchni 
płytek na prąd upływności bramki. War- 
tości gęstości JG prądów upływności na 
wszystkich płytkach były jednocześnie 
znacznie większe niż prezentowane 
w literaturze oraz zbliżone do gęstości 
zmierzonych na płytkach w partii 
Karina1 przed procesem wygrzewania 
PMA. 

Pomiary charakterystyk C-V wyko- 
nano w przedziale VG = 0,5 V...+0,5 V. 
Do analizy wykorzystano pomiary przy częstotliwości 100 kHz, gdyż wykazywa- 
ły one stosunkowo najmniejsze odchylenia od standardowego przebiegu C-V 
w porównaniu z wynikami przy 1 MHz i 10 kHz. Zmierzone charakterystyki po- 
kazano na rys. 9. 

 

    
Rys. 8. Porównanie średniej gęstości prądu bramki przy VG = /+1 V dla poszczególnych płytek z partii 
Karina2 

W związku z dużą upływnością przy 
polaryzacji powyżej +0,1 V charakte- 
rystyki w zakresie akumulacji ulegały wy- 
raźnemu odkształceniu (zagięciu w kie-
runku mniejszych pojemności) spowodo- 
wanemu ubytkiem nośników. Uznano, że 
w przybliżeniu można traktować mak-
simum zmierzonej pojemności jako po- 
jemność maksymalną kondensatora. Przy- 
jęcie tego założenia umożliwiło oblicze- 
nie podstawowych parametrów struktur 
oraz oszacowanie efektywnej „elektrycz- 
nej” grubości tlenku bramkowego. Należy 
jednak pamiętać, że obliczone w ten sposób wartości tox mogły zostać zawyżone 
w wyniku zaniżenia Cmax.  

Rys. 7. Charakterystyki |JG|-VG płytek z partii 
Karina2 

Rys. 9. Charakterystyki C-V zmierzone na płyt- 
kach z partii Karina2. Efekt upływności widoczny 
dla VG > +0,1 V 
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Porównano średnie wartości koncentracji domieszki w podłożu NB [cm3] 
(rys. 10), napięcia wyprostowanych pasm VFB [V] (rys. 11) oraz „elektrycznej” 
grubości tlenku tox [nm] (rys. 12) na badanych płytkach. 

Mały rozrzut koncentracji domieszki w podłożu NB między płytkami (rys. 10) za- 
wiera się między 21015 cm3 a 31015 cm3, co odpowiada podanej w przewodniku re- 
zystywności płytek 2  7 cm. Napięcie wyprostowanych pasm VFB (rys. 11) ma na 
wszystkich płytkach niewielką wartość ujemną (ok. –0,2 V), świadczącą o bardzo ma- 
łym dodatnim ładunku efektywnym w tlenku. Niewielkie rozrzuty VFB między płytkami 

są poniżej rozdzielczości metody obliczenio- 
wej i świadczą o dużej jednorodności pro- 
cesu i niezależności tego parametru od róż- 
nic w obróbce powierzchni. „Elektryczna” 
grubość tlenku bramkowego tox (rys. 12) ma 
wartość dużą dla tej technologii – od 4,6 nm 
do 5 nm. Największą wartość tox stwierdzo- 
no na płytce #5.  

Podsumowując ten etap badań partii 
Karina2 można stwierdzić, że: 
 wykonanie wygrzewania PMA tej partii 

powinno zmniejszyć prądy upływności 
bramki i poprawić możliwości dalszej charakteryzacji elektrycznej; 

 badane operacje przygotowania powierzchni nie mają istotnego wpływu na ładu- 
nek w tlenku; 

 większa grubość tlenku na płytce #5 mogła być skutkiem operacji przygotowania 
powierzchni zastosowanej na tej płytce. 
W dalszych etapach badania partii Karina2 przeprowadzone będzie wygrzewanie 

PMA w celu obniżenia prądów upływności, a następnie zostaną wykonane 
powtórne pomiary elektryczne oraz pomiary elipsometryczne grubości tlenku w ce- 
lu porównania ich grubości z grubością określaną elektrycznie.  

Rys. 12. Rozkład grubości tlenku tox między płytkami 

Rys. 11. Rozkład napięcia wyprostowanych pasm 
VFB między płytkami. 

Rys. 10. Rozkład koncentracji NB między płytka-
mi 
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2.2. Technologia struktur elektronicznych z półprzewodników 
szerokoprzerwowych 

Zadanie C.9. Opracowanie ramanowskich metod badania przewodnictwa 
cieplnego w półprzewodnikach szerokoprzerwowych i w krzemie oraz 

w zbudowanych z nich strukturach, a w szczególności na międzypowierzchni 
podłoże/struktura HEMT 

Celem zadania było opracowanie sposobu wyodrębnienia z rozproszenia Rama- 
na efektu nagrzewania się zasilanego układu półprzewodnikowego. Na widmo 
rozproszenia Ramana, a w szczególności na położenie linii widmowych ma wpływ 
kilka czynników:  
 poziom komplikacji struktury układu półprzewodnikowego; 
 efekty uboczne wywołane zasilaniem, takie jak świecenie układu lub efekt piezo- 

elektryczny; 
 zmiany wywołane przez rozkład temperatury (efekt termiczny). 

W ramach pierwszej części zadania realizowanej w 2013 r. badano wpływ 
efektów „ubocznych” na precyzję określenia temperatury na podstawie widma roz- 
proszenia Ramana. 

Do badań wybrano dwa rodzaje obiektów: 
 diodę elektroluminescencyjną Al(In)GaN/GaN na podłożu szafirowym o maksi- 

mum emisji dla długości fali 384 nm; 
 tranzystory typu HEMT na podłożu krzemowym oraz na węgliku krzemu 

(polityp 4H). 
W przypadku diody świecącej można oczekiwać, że główne źródło ciepła znajduje 

się w obszarze czynnym diody pod kontaktem typu p. Obszar wewnątrz pierścienia 
kontaktowego powinien charakteryzować się stałą temperaturą, z widocznym wzros- 
tem w pobliżu metalizacji typu p. Wartość temperatury zależy od prądu polaryzacji: 
dla prądu 30 mA temperatura powinna wzrosnąć o kilkanaście stopni w stosunku do 
temperatury otoczenia, dla prądu 70 mA – o ok. 60oC. Przewidywania zostały po- 
twierdzone przez wyniki pomiaru wykonanego mikrotermistorem o średnicy 100 µm, 
umieszczonym na środku powierzchni świecącej. Przy prądzie zasilającym równym 
30 mA zmierzona temperatura wynosiła 40ºC, po zwiększeniu prądu do 70 mA 
wzrosła do ok. 75 C. Określenie rozkładu temperatury wzdłuż średnicy obszaru świe- 
cącego wymaga dwóch mapowań: pierwszym jest pomiar widm rozproszenia Rama- 
na bez włączonego zasilania, drugim – z włączonym zasilaniem. Badania przepro- 
wadzono dla dwóch prądów zasilania: 30 mA i 70 mA. 

Pomiar widma rozproszenia Ramana dla tranzystorów HEMT wykonano w połowie 
odległości między bramką a drenem. Wpływ zasilania sprawdzono porównując widma: 
 przy braku zasilania; 
 przy napięciu dren-źródło równym 20 V. 

W obu przypadkach bramka tranzystora była niespolaryzowana. 
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Do pomiarów rozproszenia Ramana użyto spektrometru MonoVista 2750i 
(Spectroscopy and Imaging GmbH, Niemcy). W celu uzyskania możliwie wysokiej 
rozdzielczości spektralnej zastosowano siatkę dyfrakcyjną o gęstości przestrzennej 
2400 linii/mm rozjaśnianej na widzialny zakres spektralny. Jako promieniowania 
wzbudzającego użyto linii lasera argonowego (typ 543-Ap-A01, CVI-Melles-Griot, 
USA) o długości fali 488 nm. 

Badania rozkładów temperatury układów elektronicznych można podzielić na 
dwa etapy. W pierwszym zmierzono krzywą referencyjną, czyli zależność między 
widmem rozproszenia Ramana a temperaturą. Do pomiarów krzywej referencyjnej 
oraz do zbadania dokładności pomiaru zastosowano opcję "pasywnego" grzania. 
Do utrzymania próbki w stałej temperaturze użyto stolika THMS600 (Linkam, UK) 
umożliwiającego stabilizację temperatury z dokładnością do 0,1oC. 

Do zasilania badanych układów elektronicznych użyto programowalnego zasi- 
lacza prądu stałego PWS4602 (Tektronix, USA) pracującego w modzie stabilizacji 
prądu. Dokładność pomiaru napięcia wynosiła 0,1 mV, pomiaru prądu – 0,1 mA. 

Pomiary krzywej odniesienia (zależność widma rozpraszania Ramana od tem- 
peratury) wykonano z krokiem nie mniejszym niż 10 ºC. W przypadku diody 
luminescencyjnej wykonano dodatkowo badanie mające na celu określenie do- 
kładności pomiaru parametrów opisujących widmo ramanowskie w stałej tempe- 
raturze. W tym celu wykonano dwie serie 10 pomiarów w stałych temperaturach 
równych 24oC oraz 100oC. Wybór temperatur został podyktowany przewidy- 
waniami efektu termicznego występującego podczas pracy diody luminescencyj- 
nej. Do określenia rozkładu temperatury w obszarze świecącym diody zastosowano 
mapowanie ramanowskie. 

Pomiar wykonano wzdłuż średnicy obszaru świecącego ze zmienną długością 
kroku. W przypadku obszarów położonych stosunkowo blisko brzegu obszaru 
świecącego (do 50 µm) odstęp pomiędzy punktami pomiarowymi wynosił od 2 µm 
do 5 µm. W przypadku obszaru położonego w większej odległości od brzegu 
(średnica diody wynosi 500 µm) odstęp zwiększono do 50 µm. Wybór gęstości 
mapowania spowodowany jest tym, że największe zmiany położenia linii rama- 
nowskich są spodziewane w pobliżu brzegu obszaru świecącego, czyli w bliskim 
sąsiedztwie podłączeń elektrycznych. 

Badania temperatury dotyczyły: 
 warstwy GaN w przypadku diody świecącej; 
 podłoża Si oraz 4H-SiC, jak również warstwy GaN w przypadku tranzystora 

HEMT. 
Do badania warstw GaN użyto linii E2, której maksimum jest położone ok. 

568 cm−1. Wybór linii podyktowany jest tym, że jest to najsilniejsze i najlepiej zde- 
finiowane pasmo w obserwowanym widmie. W przypadku podłoża krzemowego 
skoncentrowano się na jednofononowej linii krzemu „520 cm−1”. Dla podłoża  
4H-SiC wybrano dwie linie, które mają maksima dla wartości przesunięcia Ra- 
mana 765 cm−1 oraz 789 cm−1. 
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Na rys. 13 pokazano obszar świecący 
diody. Kolorem szarym oznaczono połą- 
czenia elektryczne. Czerwona linia ozna- 
cza średnicę, wzdłuż której mierzono wid- 
ma ramanowskie. 

Dokładność, z jaką można określić para- 
metry widma rozproszenia Ramana w przy- 
padku diody luminescencyjnej, przedsta- 
wiono w tab. 3. 

Zgodnie z modelami opisującymi zależ- 
ność między rozproszeniem Ramana a tem- 
peraturą należy się spodziewać następu- 
jących relacji: 
 położenie maksimum powinno maleć liniowo ze wzrostem temperatury; 
 półszerokość linii powinna rosnąć kwadratowo ze wzrostem temperatury. 

 

Tabela 3. Wartości średnie położenia maksimum oraz półszerokości linii E2 
GaN otrzymane dla serii pomiarów w temperaturze 24ºC i 100ºC 

Położenie maksimum 
(cm−1) 

Szerokość 
(cm−1) Temperatura 

(ºC) 
Wartość Odchylenie standard. Wartość Odchylenie standard. 

24±0,1 569,66 0,53 2,17 0,09 

100±0,1 569,47 0,16 2,78 0,34 

 
Ze względu na mały przedział temperatur oraz rozrzut danych doświadczalnych 

przebieg kwadratowy dla półszerokości można dobrze aproksymować zależnością 
liniową. Przyjęty wybór wynika stąd, że przy otrzymanym rozrzucie punktów 
eksperymentalnych człon kwadratowy nie poprawia jakości dopasowania. Na 
podstawie dopasowania otrzymano następujące równania: 
 zależność między położeniem linii a temperaturą ω = − 0,017 T + 576; 
 zależność między półszerokością linii a temperaturą Γ = 5,69∙10−3 T + 0,0351; 
gdzie ω oznacza położenie linii, Γ jej półszerokość, a T temperaturę. Otrzymana 
wartość nachylenia dla liniowej zależności położenia maksimum w funkcji tem- 
peratury mieści się w przedziale publikowanym w literaturze. Należy zaznaczyć, że 
występujący w literaturze przedział wartości współczynnika nachylenia opisu- 
jącego zależność położenia linii E2 GaN od temperatury jest duży. Zawiera się on 
w granicach od 0,011 cm−1 do 0,017 cm−1. 

Z pomiarów przeprowadzonych dla diody luminescencyjnej przy braku zasilania 
wynika, że zarówno położenie maksimum, jak i półszerokość mają statystyczny 

Rys. 13. Obszar świecący diody luminescencyjnej 
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rozrzut wartości, który mieści się w granicach ± 0,3 cm−1 oraz ± 0,15 cm−1, 
odpowiednio dla położenia maksimum i półszerokości. Położenie linii oraz war- 
tości półszerokości linii otrzymane z pomiarów ramanowskich dla prądów zasilania 
o wartości 30 mA oraz 70 mA mają duży rozrzut statystyczny. Wartości położenia 
maksimum, odpowiadające zasilaniu prądem 70 mA, odpowiadają niższym war- 
tościom przesunięcia Ramana niż dane otrzymane dla zasilania prądem równym 
30 mA. Zasilanie prądem 70 mA powinno odpowiadać wyższej temperaturze dio- 
dy. Spadek wartości przesunięcia Ramana, odpowiadającej położeniu maksimum 
linii GaN ze wzrostem temperatury, jest tendencją zgodną z opisywaną w lite- 
raturze. Z drugiej strony rozrzut otrzymanych wyników jest na tyle duży, że można 
mówić o zmianie jakościowej. Podobne wnioski można wysnuć z analizy wartości 
półszerokości. Zasilaniu większym prądem, czyli wyższej temperaturze, odpowia- 
dają większe wartości parametru. Podobnie jak dla położenia maksimum obserwo- 
wany jest również duży rozrzut wartości. Duży rozrzut wartości położenia maksi- 
mum oraz półszerokości linii E2 GaN przekłada się na duży rozrzut wartości 
temperatury. 

Na rys. 14 pokazano temperaturę diody dla prądów zasilania równych 30 mA 
i 70 mA oraz wartości średnie temperatury i ich odchylenia standardowe. Otrzy- 

Rys. 14. Temperatura diody obliczona na podstawie położenia maksimum (a) oraz półszerokości (b) linii 
E2 GaN dla prądów zasilania 30 mA i 70 mA 
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mane temperatury charakteryzują się dużym rozrzutem. W przypadku zastosowania 
położenia maksimum odchylenie standardowe sięga ±40 ºC. Zastosowanie pół- 
szerokości do obliczenia temperatury redukuje to odchylenie do ±20 ºC. Są to, 
niestety, wartości co najmniej dwukrotnie przekraczające dokładności opisywane 
w literaturze, które są określane na ±10ºC. Należy również zauważyć, że wartości 
temperatury otrzymane z półszerokości linii są zdecydowanie wyższe niż wartości 
obliczone na podstawie położenia maksimum pasma. Wartości temperatury 
otrzymane z położenia linii wykazują lepszą zgodność (w sensie wartości średniej) 
z pomiarami wykonanymi mikrotermistorem niż wartości temperatury obliczone na 
podstawie półszerokości linii. 

Dla tranzystorów typu HEMT otrzymano następujące wartości nachylenia pros- 
tej dopasowanej zależności pomiędzy położeniem maksimum linii w widmie roz- 
proszenia Ramana a temperaturą: 
 dla Si: (−0,024 ±0,002) cm−1/C (jednofononowa linia krzemu „520 cm−1”); 
 dla GaN: (−0,015 ±0,002) cm−1/C (linia E2). 

W przypadku tranzystorów na podłożu 4H-SiC analogiczne parametry są nastę- 
pujące: 
 dla podłoża: 
   (−0,0146 ±0,0008) cm−1/C dla linii mającej maksimum ok. 765 cm−1; 
   (−0,014 ±0,002) cm−1/C dla linii mającej maksimum ok. 789 cm−1; 
 dla warstwy GaN: (− 0,009 ±0,002) cm−1/C (linia E2). 

Zmierzone przesunięcie linii ramanowskich krzemu, jak również ganu, wywo- 
łane przyłożeniem napięcia dren-źródło wynoszącego 20 V, odpowiada tempera- 
turze pomiędzy 350oC a 400oC. W przypadku tranzystorów na podłożu 4H-SiC, 
zasilanych również za pomocą napięcia 20 V, zmierzone przesunięcia linii rama- 
nowskich odpowiadają temperaturze z zakresu 300 ÷ 350oC. Otrzymane wartości 
przekraczają spodziewany efekt termiczny ok. 3 razy. Wynika to stąd, że na poło- 
żenie linii ramanowskiej ma wpływ kilka czynników: 
 zmiana temperatury układu elektronicznego wywołana przepływem prądu; 
 naprężenia mechaniczne; 
 efekt piezoelektryczny. 

Separacja wpływu poszczególnych czynników wymaga serii pomiarów w róż- 
nych warunkach zasilania. 

Wartości temperatury otrzymane dla diody luminescencyjnej charakteryzują się 
dużym rozrzutem. Jest to wynikiem rozrzutu wartości parametrów opisujących 
linię E2 GaN, w szczególności położenia maksimum oraz wartości półszerokości 
pasma. Na te wielkości ma wpływ wiele czynników, m. in.: 
 jakość badanego materiału (koncentracja defektów); 
 naprężenia mechaniczne; 
 świecenie diody wprowadzające silny dodatkowy sygnał (tło) nakładający się na 

rozproszenie Ramana; 
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 skomplikowana struktura fotodiody (sekwencja wielu warstw dających podobne, 
lecz nie identyczne położenie linii E2). 
Wszystkie wymienione czynniki mogą powodować zwiększenie rozrzutu war- 

tości parametrów opisujących linię E2 GaN. Z przeprowadzonych badań wynika, że 
półszerokość linii jest dużo mniej czuła na efekty uboczne i wydaje się być lep- 
szym parametrem do wyznaczenia temperatury niż położenie maksimum. Niestety, 
wynik obliczony na podstawie półszerokości jest zawyżony w stosunku pomiarów 
wykonanych mikrotermistorem. 

Innym czynnikiem wpływającym na rozrzut parametrów spektralnych jest model 
matematyczny zastosowany do rekonstrukcji widma. Zakłada on kształt linii E2 
w formie pojedynczego profilu Lorentza. Zastosowanie tego profilu nie musi pro- 
wadzić do optymalnej rekonstrukcji widma. 

Podobne wnioski można wysnuć dla tranzystorów HEMT. Splot kilku efektów 
pojawiających się w wyniku zasilania układu elektronicznego powoduje zmiany 
widma ramanowskiego. Separacja efektu termicznego wymaga serii pomiarów 
w różnych warunkach zasilania oraz modelu matematycznego umożliwiającego 
precyzyjną rekonstrukcję widma. 

Zastosowanie rozproszenia Ramana do pomiaru temperatury układów półprze- 
wodnikowych wydaje się możliwe pomimo występowania czynników, które utrud- 
niają separację efektu termicznego od innych czynników wpływających na widmo 
ramanowskie i zaburzających pomiar temperatury. Najważniejsze efekty uboczne to: 
 silne tło, którym jest emisja w przypadku diody luminescencyjnej; 
 efekt piezoelektryczny; 
 naprężenia mechaniczne, które mogą być spowodowane różnymi współczyn- 

nikami rozszerzalności termicznej podłoża i warstwy GaN.  
Dalsze badania nad optymalizacją metody pomiaru rozkładu temperatury za po- 

mocą rozproszenia Ramana powinny się koncentrować na otrzymaniu możliwie 
dobrej jakości (maksymalizacja stosunku sygnał/szum) widm ramanowskich. Temu 
celowi będzie służyć opracowanie metodyki separacji poszczególnych efektów 
wpływających na widmo rozproszenia Ramana oraz modelu matematycznego 
umożliwiającego precyzyjną rekonstrukcję widma. 

Zadanie C.10. Zbadanie właściwości tlenków chemicznych NAOS na podłożach 
Si o różnych orientacjach i na podłożach SiC oraz porównanie ich 

z właściwościami tlenków termicznych 

Celem zadania było uzyskanie struktur MOS na SiC z cienkim SiO2 (grubość 
w zakresie 1  10 nm), wykonanym w procesie niskotemperaturowego utleniania 
chemicznego NAOS (Nitric Acid Oxidation of Silicon) o charakterystykach I-V/C-V 
porównywalnych z charakterystykami analogicznych struktur z tlenkiem termicz- 
nym. Przeprowadzono badania próbek tlenku NAOS na SiC w oparciu o dane 
opublikowane w literaturze.   
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Wyniki eksperymentów przeprowadzonych na partii płytek AT1 potwierdziły 
możliwość wytworzenia ultracienkiej warstwy SiO2 (2,17  8,37 nm) na płytkach 
z węglika krzemu 4H-SiC-n. Na rys. 15 pokazano rozkład kondensatorów MOS na 
próbce i ich wymiary. Sposób przygotowania próbek przedstawiono w tab. 4. 
W tab. 5 podano wyniki elipsometrycznych pomiarów grubości, gęstości i współ- 
czynnika załamania światła SiO2 na każdej płytce. 

 

 

 Średnica 
(cm) 

Powierzchnia 
(cm2) 

Obwód 
(cm) 

R 
(cm1) 

S= 0,081 0,005153 0,2545 49 

M= 0,04 0,001257 0,1257 100 

MM= 0,019 0,000284 0,0597 210  
Rys. 15. Obraz i wymiary struktur na płytkach 

 

Tabela 4. Sposób przygotowania próbek 

# Struktura Tlenek NAOS Metalizacja Płytka 
1 Au/SiO2/SiC/Al SiO2 5h n_4h_SiC_4 

2 Au/SiO2/SiC/Al SiO2 5h 
Al 200 nm spód, Au bramki do foto- 
pomiarów n_4h_SiC_4 

3 Al/SiO2/SiC/Al SiO2 1h Al 200 nm spód i bramki n_4h_SiC_1 

4 Al/SiO2/SiC/Al SiO2 5h n_4h_SiC_4 

5 Al/SiO2/SiC/Al SiO2 5h 
Al 200 nm spód, Al bramki do foto- 
pomiarów n_4h_SiC_4, 

wygrz. w H2 
 

Tabela 5. Wyniki pomiarów elipsometrycznych próbek AT1 

Płytka t (h) tox (nm) n630  (g/cm3) 

n_4h_sic_1 1 2,17 2,0212 4,531 

n_4h_sic_2 2 2,23 1,9252 4,531 

n_4h_sic_3 3 2,23 1,9252 4,531 

n_4h_sic_4 5 8,37 1,4025 0,461 

n_4h_sic_8 8 4,18 1,0724 

t  czas zanurzenia, t  czas zanurzenia w roztworze kwasu azotowego; tox  grubość warstwy; 
n630  współczynnik załamania przy długości fali 630 nm;   gęstość tlenku 

 
Wyniki pomiarów gęstości prądów upływności bramki pokazano na rys. 16. 

Upływności bramki powyżej 1 V mają wartość ok. 1 A/cm2 i są porównywalne 
z wartościami publikowanymi w literaturze dla tlenków o grubości poniżej 2 nm 
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(próbka AT1#1). Prądy te są znacznie niższe w próbce AT1#4 o większej grubości 
tlenku. W obu próbkach obserwuje się duży rozrzut charakterystyk J(V). 
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Rys. 16. Gęstość prądu upływności bramki w próbce AT1#1 (a) i AT1#4 (b) 

 

Przykład charakterystyk C-V/R-V kondensatora z próbki AT1#4 pokazano na 
rys. 17. Pomiar wykonano przy częstotliwości 50 kHz. Wyraźny pik na charakte- 
rystyce R-V w okolicy V = 0,5 V świadczy o dużej gęstości pułapek powierzch- 
niowych o stałych czasowych odpowiadających częstotliwości pomiarowej, obec- 
nych na powierzchni granicznej na głębokości energetycznej odpowiadającej na- 
pięciu na bramce V = 0,5 V.  

Niestabilność charakterystyk C-V mierzonych kolejno na tym samym kondensatorze 
w próbce AT1#3 (płytka n_4H_SiC_1) pokazano na rys. 18. Widoczne są przesunięcia 
charakterystyki C-V dla pierwszego i drugiego pomiaru: struktury MM1 (przesunięcie 
MM1aMM1b) i struktury MM2 (przesunięcie MM2aMM2b). Charakterystyki 
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struktury MM3 nie zmieniały położenia przy kolejnych pomiarach. Niestabilność taka 
może świadczyć o obecności pułapek o długim czasie przełączania, obecnych na po- 
wierzchni granicznej lub w jej pobliżu. 

Uzyskane w tym eksperymencie wyniki potwierdzają, że proces utleniania SiC 
w kąpieli HNO3 prowadzi do powstania bardzo cienkiej warstwy SiO2 o włas- 
nościach zgodnych z publikowanymi w literaturze. Należy dążyć do obniżenia 
gęstości prądów upływności uzyskanych tlenków poprzez wygrzewanie PMA oraz 
dobór procedury czyszczenia powierzchni płytki przed utlenianiem NAOS. Należy 
też wyjaśnić przyczyny zaobserwowanych niestabilności charakterystyk C-V. 
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Rys. 17. Charakterystyki C-V w próbce AT1#4; schemat szeregowy, f = 50 kHz 
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Rys. 18. Niestabilność charakterystyk C-V w próbce AT1#3; schemat równoległy, f = 100 kHz 
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