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1.  Projekty badawcze realizowane w 2014 r. 

Działalność statutowa 
 

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

termicznych i mechanicznych struktur półprzewodnikowych w skali mikro- 
i nano 

 Zadanie B.5. Zastosowanie metod elektrycznych, fotoelektrycznych i optycz- 
nych do charakteryzacji zaawansowanych materiałów dla potrzeb technologii 
MEMS/NEMS  

2) Projekt C. Technologia struktur elektronicznych z półprzewodników szerokoprzer- 
wowych (kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Anna Piotrowska) 
 Zadanie C.10. 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 (Etap II) 

 Zadanie C.11. Zbadanie charakterystyk elektrycznych struktur MIS wytwa- 
rzanych z użyciem półprzewodników szerokoprzerwowych 

 

Inne projekty 
 Zastosowanie metod fizyki komputerowej do badań wpływu defektów struk- 

turalnych na własności struktur SiC przyrządów półprzewodnikowych z węg- 
lika krzemu (projektu badawczy finansowany w ramach konkursu NCN 
OPUS7, realizowany we współpracy z Wydziałem Elektrotechniki, Elektro- 
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niki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej w okresie 24.04.2014  
23.04.2017). 

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 i mechanicznych struktur półprzewodnikowych w skali 

mikro- i nano 
Kierownik zadania: dr inż. Paweł Janus 

Celem zadania było uzyskanie informacji o rozkładzie temperatury na powierz- 
chni mikroostrza pomiarowego sondy mikroskopu termicznego bliskiego pola 
(SThM), opracowanej w Zakładzie Technologii Mikrosystemów i Nanostruktur 
Krzemowych (Z2). 

Mikroskopia ramanowska jest techniką eksperymentalną, która łączy dużą 
rozdzielczość przestrzenną z nieniszczącym sposobem badania. Wykorzystywana 
jest m. in. w badaniach warstw węglowych wprowadzonych do kontaktów omo- 
wych, w poszukiwaniu struktur mogących pełnić rolę pułapek położonych w blis- 
kim sąsiedztwie interfejsu między węglikiem krzemu a dwutlenkiem krzemu oraz 
w badaniach rozkładu naprężeń mechanicznych w strukturach typu MOS. Jednym 
z zastosowań mikroskopii ramanowskiej jest badanie rozkładu temperatur w ukła- 
dach, przez które płynie prąd elektryczny, np. w przypadku tranzystorów typu 
HEMT. Na podstawie widma rozproszenia Ramana można określić temperaturę 
posługując się jednym z trzech parametrów: 
 położeniem maksimum linii, 
 połszerokością linii, 
 ilorazem natężeń pasm antystokesowskiego oraz stokesowskiego. 

Wykorzystanie zależności położenia maksimum linii od temperatury zapewnia 
optymalne połączenie dokładności pomiaru oraz krótkiego czasu ekspozycji. 
Opracowano metodę pomiaru rozkładu temperatury w dźwigniach. Badane układy 
zostały wykonane w Zakładzie Z2.  

Do pomiarów użyto spektrometru ramanowskiego MonoVista 2750i. Część 
mikroskopowa spektrometru to mikroskop typu BX51 (Olympus Corporation, 
Japonia) zaopatrzony w zmotoryzowany stolik typu Tango 3 (Merzhauser 
SensoTech GmbH, Niemcy). Stolik zapewnia możliwość mapowania w kierunkach 
x, y lub z z krokiem większym albo równym 100 nm. Dzięki pracy w pętli sprzę- 
żenia zwrotnego zapewniona jest również dobra powtarzalność oraz stabilność 
pozycji stolika. Mikroskop jest wyposażony w kilka obiektywow o różnej aper- 
turze i różnym powiększeniu. Do pomiarów użyto obiektywu o powiększeniu 50× 
pracującego w dużej odległości od próbki (long working distance objective). 
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Zastosowanie takiego obiektywu było konieczne ze względu na mikroskopijne 
połączenia elektryczne, które mogłyby ulec zniszczeniu w trakcie mapowania za 
pomocą obiektywu o dużej aperturze i małej odległości pracy względem próbki. 
Obrazy z mikroskopu były rejestrowane kamerą do obrazowania typu RM-2040GE 
(JAI, Japonia). 

Część spektralna spektrometru składa się ze spektrografu SpectraPro 2750i oraz 
dwóch chłodzonych ciekłym azotem spektralnych kamer CCD (Princeton 
Instruments, USA). Spektrograf jest wyposażony w trzy siatki dyfrakcyjne. Dwie 
są rozjaśniane na widzialny zakres spektralny i mają gęstości przestrzenne 1800 
linii/mm oraz 2400 linii/mm. Trzecia siatka jest rozjaśniana na nadfioletowy zakres 
spektralny, jej gęstość przestrzenna wynosi 3600 linii/mm. Jedna z kamer, 
typ7524-003, ma czułość optymalizowaną na nadfioletowy zakres spektralny, 
druga, Excelon typ 7508-0016, ma maksimum czułości w widzialnym zakresie 
spektralnym. 

Jako źródła promieniowania wzbudzającego użyto lasera argonowego typ 543 
(CVI Melles Griot, USA). Długość fali linii wzbudzającej wynosiła 488 nm. Ze 
względu na wzbudzenie w widzialnym zakresie spektralnym do detekcji użyto 
siatki dyfrakcyjnej o gęstości przestrzennej 2400 linii/mm oraz kamery Excelon typ 
7508-0016. Taka kombinacja elementów optycznych zapewniła maksymalną 
rozdzielczość spektralną przy możliwie najwyższej czułości układu detekcji. 

Wykonano dwa typy pomiarów. Pierwszy to pasywne grzanie, które ma na celu 
znalezienie zależności między temperaturą a położeniem linii ramanowskiej. Do 
tych pomiarów użyto stolika grzewczo-chłodzącego THMS600 (Linkam Scientific 
Instruments, UK). Drugi rodzaj pomiarów to mapowanie mające na celu zna- 
lezienie rozkładu temperatury. W celu uniknięcia zafałszowania wyników przez 
takie czynniki, jak mechaniczny rozkład naprężeń, w każdym punkcie mierzono 
dwa widma. Przy pierwszym pomiarze układ elektryczny badanej dźwigni nie był 
zasilany. Na podstawie tego pomiaru znajdowano położenie linii „520 cm1” w wa- 
runkach, w których badana próbka miała temperaturę równą temperaturze oto- 
czenia. Podczas drugiego pomiaru przez badany układ płynął prąd równy 0,5 mA. 
Różnicę położeń maksimów jednofononowej linii ramanowskiej krzemu, obliczoną 
z obu pomiarów, przypisano efektowi termicznemu. Do zasilenia układu użyto pro- 
gramowalnego zasilacza prądu stałego typ PWS4602 (Tektronix, USA), który 
pracował w modzie stabilizacji prądu. 

W celu precyzyjnego określenia położenia maksimum jednofononowej linii 
krzemu na każdym zmierzonym widmie przeprowadzono następujące operacje. 
W pierwszym kroku z widma usunięto punkty, które były wynikiem działania 
innych czynników niż mierzone rozproszenie Ramana. Najważniejszym czynni- 
kiem zaburzającym jest promieniowanie kosmiczne. Kolejnym krokiem było odję- 
cie tła w celu wyizolowania linii „520 cm1”. Następnie do tak otrzymanego 
przebiegu dopasowano funkcję, która modeluje przebieg widma. Jako matema- 
tyczny model wybrano sumę czynnika stałego oraz profilu Lorentza. Jakość mode- 
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lowania oceniono na podstawie przebiegu funkcji autokorelacji, czyli residuów. 
Użyto programu Fityk 0.9.8. Na rys. 1 pokazano przykład analizy jednofononowej 
linii krzemu. Główny panel rysunku przedstawia punkty eksperymentalne (za- 
znaczone na czarno) oraz dopasowaną funkcję (czerwona linia), która jest sumą 
stałego składnika oraz profilu Lorentza. Wstawka pokazuje ważone residua, które 
są miernikiem jakości dopasowania. Statystyczny rozkład wartości residuów wokół 
linii x = 0 świadczy o poprawnym odtworzeniu przebiegu punktów doświadczal- 
nych przez zaproponowany model. 

 

 
Rys. 1. Przykładowa analiza kształtu i położenia jednofononowej linii krzemu za pomocą sumy składnika 
stałego i profilu Lorentza 

 
Pomiar za pomocą pasywnego grzania 

 

W celu przygotowania krzywej referencyjnej wykonano pomiary widma roz- 
proszenia Ramana w modzie pasywnego grzania. Pomiary zostały wykonane 
w zakresie temperatur od 0oC do 100oC. Otrzymana na podstawie tych pomiarów 
zależność posłuży później do obliczenia rozkładu temperatur pojawiającego się pod 
wpływem przepływu prądu. Na rys. 2 przedstawiono zależności dwóch parametrów 
opisujących linię „520 cm1” od temperatury: 
 położenia maksimum linii (rys. 2a), 
 połszerokości linii FWHM (rys. 2b). 

 

  
Rys. 2. Wyniki pomiarów wykonanych metodą pasywnego grzania. Zależności temperaturowe: a) położe- 
nia maksimum, b) połszerokości 

 

Generalnie zależności zarówno położenia maksimum, jak i półszerokości od 
temperatury są nieliniowe. Jednak w zakresie od 0oC do 100oC zakrzywienie obu 
zależności jest zaniedbywalne, więc zarówno położenie maksimum, jak i pół- 
szerokość w funkcji temperatury można opisać funkcją liniową. Ze względu na 
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mniejszy rozrzut oraz większy zakres zmian do obliczenia rozkładu temperatury 
w układach, przez które przepuszczono prąd, wybrano zależność położenia maksi- 
mum od temperatury. Zależność tę dla badanych próbek opisuje się wzorem: 
ω = at + b, gdzie parametry dopasowania mają następujące wartości: a = (2,058 
+/0,033) 102 cm1/oC, b = (522,287 +/0,019) cm1.  

 
Rozkład temperatury spowodowany przepływem prądu 

 

Na rys. 3 pokazano wyniki otrzymane z badania rozkładu temperatury ostrza, 
przez które przepuszczono prąd o natężeniu 500 A. Rysunek 3a pokazuje zdjęcie 
badanego układu wykonane za pomocą mikroskopu ramanowskiego. Jasny punkt 
po lewej stronie odpowiada obrazowi zogniskowanej wiązki promieniowania lase- 
rowego. Położenie widoczne na zdjęciu odpowiada pozycji (0, 0). Na rys. 3b 
pokazano rozkład temperatury w okolicy ostrza obliczony na podstawie różnicy 
położeń maksimów jednofononowej linii krzemu. 

 

    a)                                                    b) 

            
       c)                                                                      d) 

    
Temperature: 3.0E+02 3.0E+02 3.1E+02 3.1E+02 3.2E+02

K
COVENTOR  

 

Rys. 3. Wyniki badania rozkładu temperatury: a) zdjęcie próbki wraz z układem współrzędnych; b) wy- 
znaczony eksperymentalnie rozkład temperatury; c), d) – wyniki symulacji w programach FlexPDE 6.35 
i CoventorWare 2012 
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W każdym punkcie mierzono dwa widma przy wyłączonym i włączonym 
zasilaniu. Jak widać na rys. 3b temperatura ma tendencję do podnoszenia się 
w bliskim sąsiedztwie brzegu ostrza, czyli tam, gdzie przebiegają ścieżki, którymi 
płynie prąd. Jednak różnice temperatur w obrębie całej próbki nie przekraczają 
20oC. Badana próbka miała w środku symetryczne wycięcie. Ze względu na to 
wycięcie obszar, w którym wykonano pomiary widm rozproszenia Ramana, ma 
w środku dziurę. Położenie tej dziury, czyli obszaru, z którego nie można było 
otrzymać sygnału (rys. 3b), jest przesunięte w kierunku ujemnych wartości 
współrzędnej y względem y = 0. Należy podkreślić, że prąd równy 0,5 mA 
odpowiada połowie wartości prądu, który powoduje zniszczenie próbki. 

Na rys. 3c i d przedstawiono wyniki rozkładu temperatury dla analogicznych do 
pomiaru warunków, obliczone w dwóch niezależnych programach  FlexPDE 6.35 
i CoventorWare 2012. 

 
Analiza dokładności pomiaru 

 

Na dokładność pomiaru wpływają następujące czynniki: 
 dokładność wyznaczenia maksimum jednofononowej linii krzemu, 
 odchylenie standardowe nachylenia prostej opisującej zależność między położe- 

niem maksimum linii „520 cm1”, 
 dokładność pomiaru i stabilizacji temperatury w piecyku użytym do wykonania 

krzywej kalibracji. 
Przyjęto, że wszystkie czynniki działają niezależnie. Przy takim założeniu  uzys- 

kuje się dokładność pomiaru równą ok. +/3oC. 
Opracowano metodę pomiaru rozkładu temperatury w układzie o kształcie dźwi- 

gni. Rozkład przestrzenny temperatury jest wywołany efektem termicznym związa- 
nym z przepływem prądu przez metalowe ścieżki układu. Stwierdzono, że przy 
prądzie równym połowie maksymalnego dopuszczalnego prądu temperatura ma 
tendencję do podnoszenia się jedynie w bliskim sąsiedztwie ścieżek. Różnice tem- 
peratury nie przekraczają 20oC. Dokładność wyznaczenia temperatury określono na 
+/3oC. Uzyskane wyniki wykazują zbieżność z wynikami symulacji przeprowa- 
dzonymi w programach CoventorWare oraz FlexPDE. 

Zadanie B.5. Zastosowanie metod elektrycznych, fotoelektrycznych i optycznych 
do charakteryzacji zaawansowanych materiałów dla potrzeb technologii 

MEMS/NEMS 
Kierownik zadania: dr inż. Tomasz Gutt 

Zespół Zakładu opracowywał metody charakteryzacji materiałów wykorzystując 
dostępne metody optyczne, fotoelektryczne i elektryczne. Podstawowym przed- 
miotem badań były metody charakteryzacji cienkich warstw materiałów piezo- 
elektrycznych z warstwą PZT - Pb[ZrxTi1-x]O3 (0 ≤ x ≤1). 



Zakład Charakteryzacji Struktur Nanoelektronicznych                                                              7 

Parametry elektryczne i optyczne funkcjonalnych warstw piezoelektrycznych 
PZT decydują o właściwościach wielu typów struktur MEMS oraz są podstawą do 
planowania i oceny przebiegu procesów technologicznych. Wykonano badania 
elektryczne dostarczonych przez Zakład Z2 kondensatorów MIS z warstwą PZT 
jako izolatorem bramkowym. Określono metody pomiaru poziomów prądów: 
upływności, polaryzacji oraz ładowania kondensatora. Następnie przy użyciu elip- 
sometru spektroskopowego wykonano pomiary współczynnika załamania i eks- 
tynkcji warstw PZT oraz ich grubości.  

W badaniach warstw PZT zostały wykorzystane dwie grupy płytek oznaczonych 
VTT1 i VTT2. W grupie VTT1 miały one następujące parametry: średnica 4”; 
Si(100); SiO2 300 nm; TiOX 20 nm; Pt 100 nm; PZT 1200 nm, a w grupie VTT2 
płytka #1: średnica 4”; Si;  SiO2 200  250 nm; TiO2 20 nm; Ti 20 nm; Pt 100 nm; 
PZT 800 nm.  

Warstwy PZT były wykonane przez dostawcę zewnętrznego metodą rozpylania 
magnetronowego. Wygląd płytek był niejednolity (różny kolor i odcień oraz plamy), 
co sugerowało niewielką stabilność procesu technologicznego wykonywania warstw. 

 
Badania elektryczne kondensatorów MIS z warstwami PZT jako 
izolatorami bramkowymi 

 

Partia była złożona z płytek LM#1, LM#2 oraz LM#3, na które nałożono elek- 
trody z pasty srebrowej w celu utworzenia kondensatora MIS (schemat na rys. 4a). 
Wykonano badania stało- i zmiennoprądowe, wykorzystując różne techniki pomia- 
rowe dostępne na stanowisku pomiarowym, składającym się z probera Cascade 
Summit 12000 z podsystemem sterowania temperaturą stolika oraz z analizatora 
struktur półprzewodnikowych Agilent B1500.  

 

            a)                                                                 b) 

Pt 
TiO

x
 

SiO2 
Si 

        PZT 
2r 

Pt 
TiOa

x
 SiO

2
 

Si 

2r 2r 

 PZT 

d 

Rys. 4. Przekrój przez strukturę MIS do pomiarów elektrycznych: a) schemat struktury pionowej uży- 
wanej do badań elektrycznych, b) schemat struktury poziomej, c) zdjęcie SEM przekroju płytki LM#1 
ukazujące odklejenie warstw platyny i PZT od warstwy SiO2 

c) 
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Pomiary charakterystyk prądowo-napięciowych wykonano w celu oceny 
mechanizmów przewodzenia warstwy PZT, w szczególności określenia prądu 
upływności, prądów polaryzacji i ładowania kondensatora. Jak widać na rys. 5a, 
w badanej próbce LM#1, o grubości warstwy PZT ok. 1,2 μm, prąd upływności jest 
bardzo mały, co pozwala zaobserwować głównie zmiany prądu polaryzacji pod 
wpływem zmian pola elektrycznego. Istotną informację niesie położenie miejsc 
zerowych na charakterystykach (J = 0) na rys. 5a, w których następuje zmiana 
kierunku prądu polaryzacji struktury. Charakterystyki prądowo-napięciowe ujaw- 
niły również stosunkowo niskie natężenie pola przebicia warstwy PZT na płytce 
LM#1, wynoszące poniżej 50 kV/cm. Charakterystyki prądowo-napięciowe 
badanej próbki LM#1 zmierzono w różnych temperaturach: 20oC, 100oC, 150oC 
i 200oC. Wzrost temperatury powoduje wzrost prądu upływności struktury. 
W temperaturze 200oC w próbce LM#2 następowało przebicie warstwy już przy 
napięciu 8 V. Zauważono również, że ze wzrostem temperatury miejsca zerowe 
(J = 0) dla zmian napięcia w kierunku dodatnim i ujemnym zbliżają się do siebie, 
co świadczy o zmniejszaniu się polaryzacji samoistnej i pola koercji w wyższych 
temperaturach. 
a)                                                                         b) 

   
Rys. 5. Typowe wyniki pomiarów kondensatora MIS z warstwą PZT w próbce LM#1: a) zmiany cha- 
rakterystyk J-V w zależności od temperatury, b) typowe charakterystyki pojemnościowo-napięciowe 
w próbce LM#1. 

 

Pomiary charakterystyk pojemnościowo-napięciowych wykonano w celu oceny 
przenikalności elektrycznej warstwy PZT. Na rys. 5b pokazano typowe charakterystyki 
C-V w próbce LM#1. Wartość współczynnika przenikalności elektrycznej, wyliczona 
z pojemności przy założonej grubości PZT 1,2 μm, waha się w zależności od przy- 
łożonego napięcia w granicach εr = 11...13.  

Pomiary charakterystyk impedancyjnych wykonano w konfiguracji pionowej 
(elektroda bramki – warstwa platyny) przedstawionej na rys. 4a oraz w konfiguracji 
poziomej (między elektrodami bramek) z rys. 4b. W konfiguracji pionowej nie udało 
się stwierdzić występowania rezonansu na charakterystykach Z(f)/Q(f), natomiast 
w konfiguracji poziomej taki rezonans wystąpił przy częstotliwości ok. 55  60 kHz 
oraz 1 MHz. W przypadku potwierdzenia możliwości powtarzalnego i wiarygodnego 
pomiaru częstotliwości rezonansowych w próbkach tego typu będzie możliwe wy- 
korzystanie ich do obliczeń niektórych współczynników piezoelektrycznych PZT. 
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Kolejne serie pomiarów prowadzono dla próbek na płytce #1 z grupy VTT2. Na 
płytce tej na powierzchni warstwy PZT naniesiono metodą lift-off cienkie (~40 nm) 
elektrody aluminiowe o średnicach 0,5 mm, 1 mm i 2 mm. 

Pomiary charakterystyk prądowo-napięciowych. Jak widać na rys. 6a, w badanej 
próbce o grubości warstwy PZT ok. 800 nm prąd upływności jest mały, co pozwala za- 
obserwować głównie zmiany prądu polaryzacji pod wpływem zmian pola elektrycznego.  

 

 a)                                                                               b) 

    
Rys. 6. Typowe wyniki pomiarów kondensatora MIS z grupy PZT-2 na płytce #1: a) charakterystyki J-V, 
b) charakterystyka r – V dla częstości sygnału 1 MHz 

 

Pomiary charakterystyk pojemnościowo-napięciowych wykonano w celu oceny 
przenikalności elektrycznej warstwy PZT. Na rys. 6b pokazano typowe charakterystyki 
r  V w próbce (widoczny brak zależności od napięcia V). Wartość współczynnika 
przenikalności elektrycznej wyliczona z pojemności przy założonej grubości PZT 800 nm 
waha się w zależności od częstotliwości sygnału i od kształtu elektrody w zakresie εr =  
= 17...23.  

 
Badania optyczne warstw PZT 

 

Pomiary wykonywano na warstwie PZT płytek LM#1, LM#2 i LM#3 grupy 
VTT1 przy użyciu elipsometru UVISEL VUV, PEM (Polarization Modulation 
Ellipsometer) firmy Horiba-Jobin-Yvon w zakresie  długości fali  = 146  850 nm 
(h = 8,5  1,5 eV) dla kąta padania 70. Celem zadania było określenie grubości 
warstwy PZT na każdej z badanych próbek. Na rys. 7 pokazano schematy bada- 
nych struktur. 
a)                                               b)                                                 c) 

     
Rys. 7. Struktury warstwowe z warstwą PZT: a) LM#1, b) LM#2, c) LM#3 

 

W tab. 1 zebrano wartości współczynników optycznych (n) dla dwóch różnych 
długości fali  = 400 nm i 630 nm oraz wartości grubości warstw PZT (tpzt) dla posz- 
czególnych płytek. 
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Tabela 1. Wartości grubości warstw PZT (tpzt) oraz współczynniki 
optyczne (n) określone dla dwóch różnych długości fali  = 400 nm i 630 nm 

Nr płytki  tpzt [nm] n400 n630 

LM#1 64,17 1199,78 1,89 1,74 

LM#2 99,99 955,18 2,32 1,81 

LM#3 99,56 911,62 2,29 1,79 
 

Na rys. 8 pokazano przykładowe wyniki pomiarów kątów elipsometrycznych  i  
dla płytki LM#1 oraz wyznaczonych na ich podstawie wartości współczynnika za- 
łamania (n) i współczynnika ekstynkcji (k) dla warstwy PZT. 

 

   a)                                                                     b) 
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                                         c) 
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Rys. 8. Wyniki pomiarów elipsometrycznych wykonanych na płytce LM#1: a) kąt , b) kąt , c) współ- 
czynniki n i k 

 

Podsumowanie 
 

Pomiary parametrów elektrycznych struktur z warstwą PZT dały rezultaty 
odbiegające od znanych z literatury. Przenikalność dielektryczna i charakterystyki 
impedancyjne dla płytek z grupy VTT1 były silnie zaburzone delaminacją warstw 
przedstawioną na rys. 4. Płytki grupy VTT2 nie wykazywały typowej dla PZT 
zależności przenikalności od napięcia polaryzującego. Można to wiązać z niską ja- 
kością warstwy PZT.  

Badania elipsometryczne płytek z warstwą PZT wskazują, że płytki te mają dość 
duży rozrzut parametrów optycznych, a zwłaszcza współczynnika załamania. Po- 
twierdza to przypuszczenie, że jakość warstwy była niska. 
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2.2. Technologia struktur elektronicznych z półprzewodników 
szerokoprzerwowych 

Zadanie C.10. 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 (Etap II) 

Kierownik zadania: dr Paweł Borowicz 

Pomiary widm Ramana obejmowały heterostruktury HEMT AlGaN/GaN na 
podłożu szafirowym implantowane jonami glinu i węgla. Skoncentrowano się na 
szczegółowej charakteryzacji obszarów implantowanych, zakładając że uzyskane 
wyniki będą podstawą do lepszej interpretacji widm służących do wyznaczania 
przewodnictwa cieplnego. Pomiary przeprowadzono za pomocą spektrometru 
MonoVista Micro-Raman firmy Spectroscopy and Imaging GmbH. 

Przedmiotem badań była struktura HEMT w konfiguracji c-Al2O3/LT-GaN(25nm)/ 
GaN:C(1,9μm)/GaN undoped (0,7μm)/AlNspacer(0,6nm)/Al0,16Ga0,84N(36nm). Po- 
miary przeprowadzono w trzech seriach struktur. Pierwsza seria zawierała struk- 
tury implantowane różnymi dozami Al+. Druga seria była wygrzewana w różnych 
temperaturach po wcześniejszej implantacji Al+ tą samą dozą. Ostatnia seria była 
implantowana jonami C+ i następnie wygrzewana w różnych temperaturach.  

Do pobudzania próbek stosowano lasery o długości fali 266 nm i 488 nm. Ze 
względu na niski poziom stosunku sygnału do szumu (S/N) dla pomiarów przy 
pobudzaniu 266 nm wszystkie widma są po uśrednieniach (dwa uśrednienia po 
3 punkty). W celu ułatwienia analizy i interpretacji wyników część widm jest 
prezentowana po wycięciu z nich sygnału tła. Widma te są rozpoznawalne ze 
względu na występujące w nich wartości poziomu sygnału mniejsze niż zero. 

 
Seria implantowana różnymi dozami jonów Al+ 

 

W trakcie dopasowywania teoretycznego do wyników pomiarów wystąpiły pew- 
ne wątpliwości. Istnieje możliwość, że dla widm 488 nm mody E2 i A1

(LO) składają 
się z dwóch linii związanych z warstwami GaN:C i GaN undoped – dopaso- 
wywanie teoretyczne na dwie „podlinie” E2 i A1

(LO) można zrobić również 
w obszarach nieimplantowanych, więc nie jest to podział na warstwy implantowa- 
ne i nieimplantowane. Dopasowanie na dwie linie daje lepsze rezultaty, ale również 
nienaturalnie wąskie linie E2 (FWHM < 2 cm1). Przedstawione wyniki odnoszą się 
do dopasowania na jedną linię E2.  

Na widmach z obszarów implantowanych widocznych w prawym górnym rogu 
rys. 9a pojawia się duży sygnał tła. Podobny charakter tła obserwowano w struk- 
turach implantowanych, ale bez próby wyjaśnienia jego charakteru (sygnał tła ma- 
leje wraz ze wzrostem przesunięcia Ramana). Widoczna jest również różna mono- 
toniczność sygnału na pokrywających się zakresach widm (w celu pokrycia zakre- 
su spektralnego przewidzianego w badaniach widma mierzono i składano przy 
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dwóch ustawieniach siatki dyfrakcyjnej). Zagadnienie to nie zostało jeszcze wyjaś- 
nione. Obserwowany nagły spadek sygnału poniżej ~150 cm1 wynika z charakte- 
rystyki filtru umożliwiającego pomiary pasma zarówno stokesowskiego, jak i anty- 
stokesowskiego.  

 

 
Rys. 9. a) Widma Ramana serii Al_ele przy pobudzaniu 488 nm (w górnym prawym rogu zamieszczono 
oryginalne widma), b) 266 nm. W celu zachowania lepszej przejrzystości wykresów dane są po 
uśrednieniu. * oznacza linie związane z podłożem szafirowym. 

 

Defekty indukowane implantacją mogą powodować różne efekty: defekty mogą 
wprowadzić dodatkowe piki wynikające z modów lokalnych albo mogą aktywować 
mody normalnie zakazane przez reguły selekcji lub ciche mody. Zgodnie z ocze- 
kiwaniami, FWHM linii E2 rośnie wraz ze zwiększaniem dozy implantowanych 
jonów, a jej intensywność maleje (rys. 9a). Podobnej linowej zależności nie ma 
w przypadku sygnału związanego z DARS. Przesunięcie linii E2 w kierunku niż- 
szych częstości oznacza wprowadzanie przez implantowane jony sił rozciąga- 
jących. Niesymetryczne poszerzenie linii E2 może być związane ze wzmocnie- 
niem udziału normalnie zakazanych modów A1

(TO) i E1
(TO) w wyniku spadku 

uporządkowania na skutek implantacji. Lewostronne poszerzenia linii E2, podobnie 
jak A1

(LO), mogą być również tłumaczone jako związane z DARS, gdyż odzwier- 
ciedlają kształt gęstości stanów fononów. Piki ok. 420 cm1 i 670 cm1 są prze- 
ważnie związane z LVM, prawdopodobnie z VN lub innym uszkodzeniem sieci 
krystalicznej wywołanym implantacją. 
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W odróżnieniu od widm dla pobudzenia 488 nm w przypadku 266 nm (rys. 9b) 
następuje wzrost intensywności linii A1

(LO) wraz ze zwiększaniem dozy implanto- 
wanych jonów (sygnał pochodzi od bariery AlGaN, dlatego jest on przesunięty o po- 
nad 30 cm1 w odniesieniu do GaN). Powstały efekt można tłumaczyć wzmoc- 
nieniem rozpraszania Ramana poprzez mechanizm Fröhlicha aktywowany zanie- 
czyszczeniami lub poszerzeniem rezonansowych profili rozpraszania aktywowa- 
nym brakiem uporządkowania.  

Najbardziej prawdopodobnym wytłumaczeniem sygnałów pomiędzy liniami 
E2

AlGaN i A1
(LO)AlGaN jest DARS. Potwierdzenie tej interpretacji wymaga znajomości 

gęstości stanów fononów w AlxGa1-xN dla x = 0,16. Linie ok. 620 cm1 i 730 cm1 
mogą być również modami optycznymi aktywowanymi silnym nieuporząd- 
kowaniem, które ze względu na 16% zawartość Al są przesunięte o 30 cm1 w od- 
niesieniu do pików 590 cm1 i 700 cm1. Linia 730 cm1 w przybliżeniu odpowiada 
modowi A1

(LO)GaN. Przy takiej interpretacji głębokość wnikania światła lasera po- 
budzającego w AlGaN musi być większa niż 36 nm. Po implantacji gęstość dwu- 
wymiarowego gazu elektronowego (2DEG) drastycznie maleje, w wyniku czego 
silnie stłumiony i przesunięty mod A1

(LO) (skutek oddziaływań modu LPP+ 
z elektronami) ponownie staje się widoczny na widmach Ramana – pomiary elek- 
tryczne serii Al_ele i 0313 dające informację o 2DEG powinny pozwolić przy- 
najmniej na jednoznaczne wykluczenie tej możliwości. Na podstawie położenia 
modu powierzchniowego SO(A1) w GaN można go również uznać za wy- 
tłumaczenie poszerzenia prawostronnego linii E2. Mod ten wraz z SO(E1), który 
z kolei wyjaśniałby sygnał ok. 730 cm1, byłby generowany w wyniku degradacji 
powierzchni po silnym bombardowaniu jonami Al+. Brak przesunięć linii E2

AlGaN 
wraz ze wzrostem dozy implantacji wskazuje, że naprężenia generowane implan- 
tacją w buforze GaN kompensują te generowane w barierze AlGaN.   

 
Seria 0313 wygrzewana w różnych temperaturach 

 

Na rys. 10 pokazano wyniki pomiarów Ramana dla serii 0313. Na podstawie 
rys. 10a można stwierdzić, że wygrzanie już w 400oC znacząco redukuje sygnał 
związany z DARS (300 cm1) i LVM VN (670 cm1). Również FWHM E2 ulega 
poprawie. Świadczy to o oczekiwanym polepszeniu struktury krystalicznej wy- 
grzewanych warstw. Dalsze zwiększenie temperatury poprawia jakość wygrze- 
wanych warstw, przy czym różnice pomiędzy T = 600 oC i 800oC są nieznaczne. 
Wygrzewanie powoduje również relaksację naprężeń ściskających powstałych 
wskutek implantacji. W wyższych temperaturach nie dochodzi jednak do pełnej 
kompensacji. Zapewne wynika to z różnych współczynników rozszerzalności ter- 
micznej poszczególnych warstw heterostruktury i podłoża, co przy dużych róż- 
nicach pomiędzy temperaturą pokojową a temperaturą wygrzewania generuje do- 
datkowe naprężenia.  
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Rys. 10. Widma Ramana serii 0313 dla pobudzenia 488 nm (a) i 266 nm (b). W prawym górnym rogu rys. a 
pokazano w zawężonej skali intensywność widma po wycięciu sygnału tła. * oznacza linie związane 
z podłożem. 

 

W przeciwieństwie do pobudzania 488 nm przy 266 nm (rys. 10b) nie ma 
korelacji między temperaturą wygrzewania a FWHM E2

AlGaN. Prawdopodobnie jest 
to efektem dużej niedokładności wyznaczania FWHM związanej ze wspom- 
nianym wcześniej niskim stosunkiem S/N. 

Wraz ze wzrostem temperatury wygrzewania obserwowany jest spadek sygnałów 
w obszarze pomiędzy liniami E2 i A1

(LO). Bez względu na pochodzenie tych syg- 
nałów (DARS lub mniej prawdopodobne mody powierzchniowe) świadczy to o po- 
prawie jakości bariery AlGaN. Na podstawie położenia maksimów dla x = 0,12 i 0,22 
położenie E2

AlGaN znajduje się w zakresie oczekiwanym 569  572 cm1. Z tego 
powodu nie można określić rodzaju ewentualnych naprężeń w barierze AlGaN.  

 
Seria struktur implantowanych C+ i różnie wygrzewanych 

 

Na rys. 11 przedstawiono wyniki pomiarów Ramana serii implantowanej jonami 
C+. Podobnie jak w przypadku pozostałych serii występował problem różnej 
monotoniczności sygnału na pokrywających się zakresach różnych położeń siatki 
dyfrakcyjnej. Identycznie jak w strukturach implantowanych Al+ wygrzewanie 
struktur implantowanych C+ zmniejsza w warstwach buforowych GaN sygnał 
związany z DARS i FWHM E2. Również linia 670 cm1

 wiązana najczęściej z wa- 
kansami zanika. 
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Rys. 11. a) Widma Ramana serii struktur implantowanych C+ dla pobudzenia 488 nm z odciętym sygnałem 
tła, b) widma oryginalne 488 nm, c) widma oryginalne 266 nm 

 

Na podstawie znacznego sygnału tła można wnioskować, że temperatura 400oC 
jest niewystarczająca do redukcji większości zniszczeń struktury krystalicznej po- 
wstałych w trakcie implantacji C+. Najlepszy efekt pod względem FWHM osiąg- 
nięto w strukturze 800 + 1000oC + Rsh, która w odróżnieniu od 800 + 1000oC nie 
generuje sił ściskających w barierze AlGaN (ponad 4 cm1

 przesunięcia linii 
w kierunku wyższych częstości w odniesieniu do pozostałych struktur).  

Na rys. 12 przedstawiono wyniki pomiarów Ramana kilku wybranych próbek 
wykonanych w obszarach nieimplantowanych. Na podstawie położenia E2

GaN 

w obszarach nieimplantowanych można stwierdzić, że zwiększanie temperatury 
wygrzewania powoduje zmniejszenie FWHM E2 i przesunięcie linii w kierunku 
mniejszych częstości, czyli jakość krystaliczna ulega poprawie i są generowane 
naprężenia rozciągające. Identyczne zachowanie się piku E2 obserwowano również 
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na widmach pochodzących z obszarów implantowanych. Wygrzewanie powoduje 
poprawę jakości nie tylko warstw implantowanych, lecz także epitaksjalnych. 

 

 
Rys. 12. Porównanie wyników z wybranych próbek w obszarach nieimplantowanych 488 nm (a) i 266 nm (b). 
Położenie linii E2 na rys (a) wyznaczono dla siatki dyfrakcyjnej ustawionej na 700 cm1. #  artefakt 
aparaturowy 

 
Podsumowanie 

 

Zwiększanie dozy implantacji Al+ zgodnie z oczekiwaniami znacząco pogarsza 
jakość krystaliczną warstw GaN – rośnie FWHM E2

GaN, pojawia się sygnał 
związany z DARS i wakansami. Wygrzanie w 400oC znacząco redukuje sygnał 
związany z DARS (300 cm1) i LVM VN (670 cm1). Również FWHM E2 ulega 
poprawie. Świadczy to o oczekiwanym polepszeniu struktury krystalicznej 
wygrzewanych warstw. Dalsze zwiększenie temperatury poprawia jakość wygrze- 
wanych warstw, przy czym różnice pomiędzy T = 600oC i 800oC są nieznaczne. 
Wygrzewanie powoduje również relaksację naprężeń ściskających powstałych 
wskutek implantacji. Dla wyższych temperatur nie dochodzi jednak do pełnej re- 
laksacji. Wynika to zapewne z różnych współczynników rozszerzalności termicz- 
nej poszczególnych warstw heterostruktury i podłoża, co przy dużych różnicach 
między temperaturą pokojową a temperaturą wygrzewania generuje dodatkowe na- 
prężenia.  

W przypadku badań bariery AlGaN (UV Raman) nie uzyskano jednoznacznych 
wyników odnośnie korelacji FWHM E2

AlGaN z warunkami wygrzewania, co 
powiązano z niskim stosunkiem S/N. Obserwowano jednak spadek sygnału znaj- 
dującego się pomiędzy liniami modów E2

AlGaN i A1
(LO)AlGaN. Bez względu na to, 

która interpretacja pochodzenia tych sygnałów zostanie przyjęta, ich zanik 
świadczy o poprawie jakości bariery AlGaN wraz ze wzrostem temperatury wy- 
grzewania. W przypadku struktur implantowanych C+ na podstawie występowania 
znacznego sygnału tła można wnioskować, że temperatura 400oC jest niewystar- 
czająca do redukcji większości zniszczeń struktury krystalicznej powstałych 
w trakcie implantacji. Najlepszy efekt pod względem FWHM osiągnięto w struktu- 
rze o nazwie ‘800+1000 Rsh duze’.  
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W obszarach nieimplantowanych zwiększanie temperatury wygrzewania powo- 
duje poprawę jakości krystalicznej i generowanie naprężeń rozciągających. Iden- 
tyczne efekty dla wyższych temperatur (≥ 600 K) obserwowano również dla 
obszarów implantowanych. Wygrzewanie powoduje poprawę jakości krystalicznej 
nie tylko warstw implantowanych, lecz także warstw epitaksjalnych. 

Zadanie C.11. Zbadanie charakterystyk elektrycznych struktur MIS 
wytwarzanych z użyciem półprzewodników szerokoprzerwowych 

Kierownik zadania: dr inż. Tomasz Gutt 

Celem zadania było wykonanie badań niektórych charakterystyk elektrycznych 
tlenków high-k (Al2O3, HfO2) wytwarzanych metodą ALD w Zakładzie Mikro- 
i Nanotechnologii Półprzewodników Szerokoprzerwowych (Z3). W szczególności 
przeprowadzano pomiary charakterystyk prądowo-napięciowych kondensatorów 
MOS wykonanych na badanych tlenkach i określano rozkłady napięcia przebicia 
tych warstw na powierzchni próbek. Charakterystyki I-V mierzono przy użyciu 
analizatora B1500 w zakresie napięć od 0 V do 42 V. Napięcie przebicia VBR 
wyznaczano jako napięcie na bramce w momencie gwałtownego wzrostu prądu 
bramki lub  w przypadku łagodnego „przebijania” struktury  jako napięcie przy 
prądzie bramki przewyższającym 20 mA.  

Badano próbki #38, #46 i #55. W każdej próbce mierzono ok. 30  60 konden- 
satorów w wybranym obszarze i wyznaczano napięcie przebicia. W większości 
przypadków pomiar był niszczący i prowadził do trwałego przebicia warstwy 
tlenku, a nawet do przetopienia elektrody bramki. W celu ułatwienia oceny jedno- 
rodności warstw wyniki prezentowane są w postaci histogramów napięć przebicia 
oraz map rozkładów napięć przebicia VBR na powierzchni próbki. 

Na histogramie i mapie rozkładu napięcia przebicia bramki w próbce #38 (rys. 13) 
widać, że rozkład statystyczny VBR przesunięty jest w kierunku wartości powyżej 
40 V, frakcja struktur o napięciach przebicia poniżej 40 V wynosi ok. 30%. 
Jednocześnie można zauważyć grupowanie struktur o niskich wartościach VBR 
w prawym dolnym rogu próbki. 
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Rys. 13. Wyniki dla próbki #38: a) histogram rozkładu napięcia przebicia, b) mapa napięcia przebicia 
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Napięcia przebicia w próbce #46 (rys. 14a) w 90% struktur zawierają się 
w przedziale 20  25 V. Również mapa próbki wskazuje na bardzo jednolity roz- 
kład napięć przebicia. 
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Rys. 14. Wyniki dla próbki #46: a) histogram rozkładu napięcia przebicia, b) mapa napięcia przebicia 

 

W próbce #55 (rys. 15a) 90% struktur ma napięcia przebicia o wartościach 
poniżej 5 V. Nieliczne struktury o napięciu przebicia ok. 15 V znajdują się w pob- 
liżu górnej krawędzi próbki (rys. 15b). 
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Rys. 15. Wyniki dla próbki #55: a) histogram rozkładu napięcia przebicia, b) mapa napięcia przebicia 

 
Podsumowanie 

 

Zbadane próbki mają napięcia przebicia tlenku bramkowego w różnych za- 
kresach wartości. Charakterystyczne jest jednak to, że napięcia przebicia wewnątrz 
każdej próbki są dość jednorodne i jednorodnie rozłożone na powierzchni 
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