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Ι.  Εισαγωγή - Κριτήρια επιλογής της µεθόδου ανάπτυξης 

 

Η επιλογή της µεθόδου ανάπτυξης για την εκάστοτε εφαρµογή γίνεται µε 

βάση τις επιθυµητές ιδιότητες και τη βιωσιµότητα του τελικού προϊόντος.  

 

Οι καινούργιες µέθοδοι ανάπτυξης για την παραγωγή νέων υλικών µε καλά 

ελεγχόµενες φυσικές, µηχανικές & ηλεκτρονικές ιδιότητες (π.χ. ελάχιστη 

συγκέντρωση ατελειών δοµής και προσµείξεων) σχεδιάστηκαν και 

χρηµατοδοτήθηκαν κατ’ αρχήν από τη βιοµηχανία της µικροηλεκτρονικής 

που παρουσίασε ραγδαία εξέλιξη τις τελευταίες 10-ετίες.  

 

Εκ των υστέρων διαπιστώθηκε ότι πολλές από τις µεθόδους που 

αναπτύχθηκαν για τη µικροηλεκτρονική (π.χ. PECVD, sputtering, RIE) 

είναι κατάλληλες για εφαρµογές στη βιοµηχανία άλλων υλικών, όπως 

µετάλλου, κεραµικών και πολυµερών, όπου και χρησιµοποιούνται. 

Υλικά

Σχεδιασµός Κατεργασία  

Υλικά

Ενέργεια Περιβάλλον

Κυβέρνηση

 
Οι σχέσεις µεταξύ των 
υλικών, της κατεργασίας και 
του σχεδιασµού της 
παραγωγής. 
 

Ο ρόλος της πολιτείας στην παραγωγή των 
υλικών είναι καθοριστικός επειδή τα υλικά 
συνδέονται άµεσα µε πηγές εθνικού 
πλούτου, την κατανάλωση ενέργειας και το 
περιβάλλον. 
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Πίνακας Ι: Οι συνιστώσες που επηρεάζουν το τελικό κόστος στον 

καταναλωτή και τη βιωσιµότητα του προϊόντος. 

 

                                      Συνολικό κόστος στον καταναλωτή. 

     

Τιµή αγοράς 

  

Κόστος 

ιδιοκτησίας 

      
Κόστος 

παραγωγής 

(µεταβλητό) 

Ανελαστικές δαπάνες Κέρδος. 

• Κόστος πρώτων 

υλών. 

• Κόστος 

παραγωγής 

(προστιθέµενη 

αξία) 

• overheads 

• διοικητικά έξοδα 

• έξοδα προώθησης και 

πωλήσεων 

• έξοδα για έρευνα και 

ανάπτυξη 

 

• συντήρηση 

• επιδιορθώσεις 

• ασφάλεια 

• χρεωλύσια 

 

«φιλικότητα» προς το περιβάλλον: χαρακτηριστικά παραδείγµατα 

προσαρµογής στις απαιτήσεις εθνικών και διεθνών προδιαγραφών (π.χ. της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της συνθήκης του Kyoto)  

• της SGS-Thomson Microelectronics για την περίοδο 1995-2000  

• της DuPont για την περίοδο 2000-2010.  
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Οι στόχοι της SGS-Thomson περιλαµβάνουν :  

 

1. Την αποκατάσταση ενιαίων κανονισµών ασφάλειας σε όλες τις 

εγκαταστάσεις παραγωγής ανά τον κόσµο. 

2. Προστασία των εθνικών πηγών πλούτου (resources) και του 

περιβάλλοντος ⇒ µείωση της κατανάλωσης της ενέργειας κατά 5% ανά 

έτος, του νερού κατά 10% ανά έτος και του χαρτιού κατά 40% 

(εισαγωγή CD ROM). 

3. Στόχοι ανακύκλωσης µέχρι το 1999 : ανακύκλωση του νερού κατά 90%, 

των χηµικών αντιδραστηρίων κατά 80% και όλων των υποπροϊόντων 

στην γραµµή παραγωγής κατά 75%. 

4. Στόχοι για το 1996 για την µείωση της µόλυνσης του περιβάλλοντος: (1) 

κατάργηση όλων των αερίων εκποµπών που ανήκουν στην τάξη 1 για 

την καταστροφή του όζοντος και (2) µείωση κατά 50% όλων των 

υποπροϊόντων που δεν µπορούν να ανακυκλωθούν και θάβονται. 

5. Επιβάλλονται ποιο αυστηροί κανονισµοί για την µεταφορά, 

αποθήκευση, ασφάλεια των εργαζοµένων και αποθήκευση όλων των 

ουσιών που µολύνουν και είναι επικίνδυνες (disposal of contaminating 

and hazardous substances) ενώ προγραµµατίζεται η µείωση της 

κατανάλωσης της ενέργειας  των προϊόντων που φτάνουν στον 

καταναλωτή κατά 10% µέχρι το έτος 2000. 
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Οι αντίστοιχοι στόχοι της Du Pond (που παράγει χηµικά, βιοσυµβατά και 

βιολογικώς τροποποιηµένα προϊόντα και είναι η 3η µεγαλύτερη εταιρεία 

παραγωγής υλικών για τη βιοµηχανία της µικροηλεκτρονικής) µέχρι το 

2010 περιλαµβάνουν: 

1. Μείωση των αερίων εκποµπών που συµβάλλουν στο φαινόµενο 

θερµοκηπίου κατά 65% . 

2. Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 10% µε αντίστοιχη αύξηση 

της κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. 
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Μέθοδοι ανάπτυξης υλικών όγκου από το τήγµα. 

 

Γιατί χρησιµοποιούµε ως παράδειγµα το Si?  

• πλήρως τεκµηριωµένη βιβλιογραφία & τεχνολογία,  

• µεγάλες βιοµηχανικές επενδύσεις, 

• η µεθοδολογία & τα µοντέλα µπορούν να προσαρµοστούν και σε άλλα 

υλικά 

Γιατί το Si κυριάρχησε στη βιοµηχανία της µ-ηλεκτρονικής? 

1. φτηνή πρώτη ύλη 

2. αξιόπιστο & εύκολα αναπτυσσόµενο οξείδιο 

 

Κύριες µέθοδοι ανάπτυξης κρυστάλλων Si µεγάλων διαστάσεων 

• Bridgman (BZ) και η Czochralski (CZ)  

• Στη βιοµηχανία του Si, έχει επικρατήσει η Czochralski (1916) 

 

Σε αµφότερες τις µεθόδους: 

• Η ανάπτυξη γίνεται από πολυκρυσταλλικό υλικό µε την επιθυµητή 

στοιχειοµετρία. 

• Η ανάπτυξη αρχίζει επάνω σε έναν seed κρύσταλλο που λειτουργεί σαν 

υπερκρίσιµος πυρήνας.   

• Ο seed κρύσταλλος είναι µονοκρύσταλλος, προσανατολισµένος κατά την 

επιθυµητή διεύθυνση ανάπτυξης και µε µικρή 

συγκέντρωση εξαρµώσεων (τυπικές διαστάσεις : 5 

mm dia., 100-300 mm long). 

 

• Η διατοµή του seed κρυστάλλου είναι τέτοια ώστε 

να αποφεύγεται η διάδοση εξαρµώσεων από το seed στον υπό ανάπτυξη 

κρύσταλλο. 
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Τοπογράφηµα ακτίνων Χ σε seed κρύσταλλο Si. 

 

Ανάπτυξη Si µε τη µέθοδο BΖ ή CZ : πρώτη ύλη poly-Si µε χαµηλή 

συγκέντρωση προσµείξεων (electronic grade Si-EGS).  Τυπική αποδεκτή 

συγκέντρωση παραµενουσών προσµείξεων B, C, και δοτών είναι < ppb.   

 

∆ιαδικασία για την παραγωγή του πολυκρυσταλλικού EGS: 

1. Μείγµα SiO2 & C θερµαίνεται σε φούρνο τόξου: 

 1α. SiC (solid) + SiO2 (solid) → Si (solid) + SiO (gas) + CO (gas) 

Η καθαρότητα του παραγόµενου Si : 98% 

 1β. Si + HCl (gas) → SiHCl3 (gas) + H2 (gas) + heat  

2. Kαθαρισµός του τριχλωροσιλάνιου µε κλασµατική απόσταξη 

2 SiHCl3 +3 H2 → 2 Si + 6 HCl 

Η καθαρότητα του παραγόµενου Si : 99,9999999% 

 

 

 

Το παραγόµενο EG-Si είναι 

πολυκρυσταλλικό, µε καθαρότητα 

99,9999999% και έχει µορφή ράβδου 

(ingot) µε 2R >20 cm (8’’) 
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• Στην ΒΖ η πρώτη ύλη βρίσκεται σε επίµηκες σκαφίδιο (boat) από χαλαζία 

υψηλής καθαρότητας ή από ΒΝ.  

• Το τήγµα ψήχεται από το ένα άκρο, όπου υπάρχει ο seed κρύσταλλος.   

• Τυπική τιµή της θερµοβαθµίδας και της ταχύτητας ανάπτυξης είναι  10oC/cm 

και mm/hr, αντίστοιχα.   

 

Θερµοβαθµίδα για την ανάπτυξη BZ 

GaAs. 

 

 

Πρόβληµα 1: Όταν η υπό ανάπτυξη χηµική ένωση περιέχει στοιχεία µε 

διαφορετική πτητικότητα (π.χ. GaAs, ενώσεις ΙΙΙ-V) ⇒ επιβάλλεται καλός 

έλεγχος της µερικής πίεσης του πτητικού στοιχείου που είναι καθοριστική για τη 

στοιχειοµετρία αλλά και τη συγκέντρωση των ατελειών δοµής στον κρύσταλλο.  

 

∆ιάγραµµα P-T για GaAs.  

As
GaAsP (1238οC)≅1atm ενώ 

As
AsP (1238οC) ≅60atm.   
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Θερµοβαθµίδα για την 

ανάπτυξη BZ GaAs. 

 

Λύση προβλήµατος 1: Προκειµένου να αποφευχθεί η απώλεια As και η 

αποσύνθεση του τήγµατος πρέπει να υπάρχει κατάλληλη θερµοβαθµίδα ώστε η 

περίσσεια του As να είναι σε θερµοκρασία 610-620οC, ενώ το τήγµα βρίσκεται 

στη θερµοκρασία τήξης. 

 

Πρόβληµα 2: διαφορές στον συντελεστή θερµικής διαστολής 

Το Si και το GaAs διαστέλλονται όταν στερεοποιούνται ⇒ ο αναπτυσσόµενος 

κρύσταλλος που περιορίζεται από σκαφίδιο υφίσταται θερµικές τάσεις και 

περιέχει µεγάλη συγκέντρωση ατελειών δοµής.  

Λύση προβλήµατος 2: απαλλαγή από το σκαφίδιο  χρήση της CZ.  

 

• Στη µέθοδο CZ o κρύσταλλος αναπτύσσεται µε “πάγωµα” της διεπιφάνειας 

τήγµατος/στερεού (S/L) µε τυπική ταχύτητα ανάπτυξης (pull rate) 1 mm/min. 

• Οι αναπτυσσόµενοι κρύσταλλοι Si είναι µεγάλων διαστάσεων π.χ. διάµετρος 

200-300 mm, µήκος >1m και βάρος 150-300kg. 

• Κατόπιν κόβονται σε δισκίδια (wafers) τα οποία υφίστανται διαδικασία 

γυαλίσµατος και καθαρισµού και χρησιµοποιούνται για την κατασκευή 

ολοκληρωµένων κυκλωµάτων ή σαν υποστρώµατα (substrates) για επιταξιακές 

µεθόδους ανάπτυξης. 
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Σύστηµα ανάπτυξης CZ. Περιστροφή του κρυστάλλου και του τήγµατος µε 

αντίθετη φορά ⇒ οµογενοποίηση του τήγµατος. Η ταχύτητα περιστροφής 

βελτιστοποιείται προς αποφυγήν διάβρωσης (corrosion) των τοιχωµάτων από το 

τήγµα. Ατµόσφαιρα: Si →αδρανής, GaAs →υπερπίεση As 

 

  
Οι διαστάσεις των αναπτυσσοµένων κρυστάλλων Si είναι πλέον πολύ µεγάλες. 
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Η εξέλιξη των διαστάσεων των αντιδραστήρων CZ τα τελευταία 30 χρόνια. 

 
 

 

 

Το βιοµηχανικά παραγόµενο CZ Si έχει πολύ καλές ιδιότητες : 

 συγκέντρωση βαρέων µετάλλων στον όγκο (bulk) <1ppb,  

 συγκέντρωση οξυγόνου 24-33 ± 2ppm,  

 ακτινική οµοιοµορφία καλύτερη του 5% και  

 πρακτικά µηδενική συγκέντρωση εξαρµώσεων. 
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Υπολογισµός της ταχύτητας ανάπτυξης συναρτήσει της θερµοκρασίας. 

Ρεύµατα θερµότητας κατά την ανάπτυξη CZ. 

QC

QS

QB

QR

QM

QL

Crystal

Isotherm

Melt

 
 

Υπόθεση: η διεπιφάνεια S/L είναι µία 

ισόθερµη επιφάνεια (για το Si στους 

14200C). 

QS = αγωγή µέσω του seed,  

QR = ακτινοβολία από την επιφάνεια 

του κρυστάλλου,  

QC = απαγωγή θερµότητας µε µεταφορά 

ύλης από την επιφάνεια του 

κρυστάλλου,  

QL=λανθάνουσα θερµότητα 

στερεοποίησης (στη διεπιφάνεια S/L),  

QB = αγωγή από τη διεπιφάνεια µέσω 

του κρυστάλλου,  

QM = αγωγή από το τήγµα προς τη 

διεπιφάνεια. 

 

Η εξίσωση ισορροπίας των ρευµάτων θερµότητας στη διεπιφάνεια S/L είναι 

QL+QM=QB ή 

s
s

sm
m

m A
dx
dTkA

dx
dTk

dt
dmL 








=








+








(ΙΙ.1) 

όπου  

• L η λανθάνουσα θερµότητα τήξης,  

• (dm/dt) ο ρυθµός στερεοποίησης,  

• km & ks  η θερµική αγωγιµότητα τήγµατος & στερεού, αντίστοιχα 

• dT/dxm & dT/dxs  η βαθµίδα θερµοκρασίας στο τήγµα & στο στερεό,  

• Am & AS η επιφάνεια της ισόθερµης στο τήγµα & στο στερεό.  
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Ο ρυθµός στερεοποίησης utot (µάζα που στερεοποιείται ανά µονάδα χρόνου) 

δίνεται από τη σχέση: 

 ρ= ctotAu
dt
dm

 (ΙΙ.2)  

όπου utot ≅ up=pulling rate= ταχύτητα αποµάκρυνσης/ανύψωσης του seed από τη 

διεπιφάνεια τήγµατος/στερεού, AC=εµβαδόν της διεπιφάνειας S/L και ρ η 

πυκνότητα του στερεού.   

 

Αντικαθιστώντας στην εξίσωση (ΙΙ.1) προκύπτει ότι:  









=








+

s
Cs

m
CmCp dx

dT
Ak

dx
dTAkALu ρ   

Η µέγιστη ταχύτητα ανάπτυξης → dT/dxm=0 ⇔ όταν δεν υπάρχει βαθµίδα 

θερµοκρασίας στο τήγµα ⇔  QL=QB , δηλ. ο ήδη ανεπτυγµένος κρύσταλλος 

είναι αρκετά µεγάλος ώστε η λανθάνουσα θερµότητα στερεοποίησης να 

ισούται µε τη θερµότητα που απάγεται µε αγωγή ⇒ 

















==

s

s
maxp dx

dT
L
k

uu
ρ   

∆ηλαδή, η µέγιστη pulling rate up είναι ευθέως ανάλογη της βαθµίδος 

θερµοκρασίας στη διεπιφάνεια S/L. 

 

Σχόλιο 1: πολύ µεγάλη pulling rate up ⇒ το στερεό δεν απάγει τη θερµότητα 

ικανοποιητικώς 

Σχόλιο 2 : µεγάλη (dT/dxs) ⇒ πολύ µεγάλο θερµικό stress 

 

Υπολογισµός της ταχύτητας ανάπτυξης συναρτήσει της επιθυµητής 

διαµέτρου του κρυστάλλου 

Υποθέσεις:  
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 η απώλεια θερµότητας γίνεται µόνον µε ακτινοβολία  

 ⇒  QB= QR.  

 η βαθµίδα θερµοκρασίας στο στερεό είναι µικρή ( )0
dx

dkS →  

 
T

Tkk m
smS =  ή 

T
1k ≈   

Η ακτινοβολούµενη ενέργεια ανά µονάδα µήκους- νόµος Stefan Boltzmann: 

 ( )( )4R rdx2dQ Τσεπ=  (II.5) 

 

∆ιάδοση θερµότητας µε αγωγή – νόµος Fourier  : 

 ( )
dx
dTrkQ 2sB π=  (II.6) 

 

Οριακές συνθήκες Τ(x=0)=Τm & Τ(x →∞)=0  ⇒ 

⇒        
r

Aumax = , όπου Α σταθερά. 

 

Η ταχύτητα ανάπτυξης umax βελτιστοποιείται µε κριτήριo την ανάπτυξη του 

κρυστάλλου µε την επιθυµητή διάµετρο και µε µικρή συγκέντρωση 

εξαρµόσεων.   

 

Στην πράξη η θεωρητική ταχύτητα ανάπτυξης > πραγµατικής.   

 

Παράδειγµα, για την ανάπτυξη µονοκρυστάλλου Si µε r=7.5 cm, η θεωρητικά 

προβλεπόµενη ταχύτητα είναι 50cm/hr ενώ η πρακτικά εφαρµοζόµενη για καλό 

έλεγχο της θερµοβαθµίδας και µείωση των εξαρµώσεων είναι 20cm/hr.   
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(α) Κατανοµή των ατελειών δοµής σε κρύσταλλο Si συναρτήσει του pulling 

rate. (β) µικρογράφηµα ΤΕΜ δύο συσσωµατωµάτων κενών σε Si (γ) oxidation-

induced stacking faults (OSF) 

 

 

Liquid encapsulated Czochralski. 

 

Πρόβληµα: ένα από τα στοιχεία της υπό ανάπτυξη χηµικής ένωσης έχει 

µεγάλη τάση ατµών  

Παράδειγµα:GaAs. ∆ιατήρηση της στοιχειοµετρίας του GaAs ⇒ στο 

περιβάλλον της ανάπτυξης πρέπει να υπάρχει υπερπίεση As ίση προς 1atm  ⇒ τα 

τοιχώµατα του αντιδραστήρα CZ πρέπει να διατηρούνται σε θερµοκρασία 600-

620οC, στην οποία όµως το Αs αντιδρά ισχυρά.  

 

∆ιάγραµµα  P-T για GaAs.  

As
GaAsP (1238οC) ≅ 1atm ενώ  

As
AsP (1238οC) ≅60atm.   
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Εναλλακτική λύση : η επικάλυψη (encapsulation) του αναπτυσσόµενου 

κρυστάλλου µε αδρανές υγρό που προλαµβάνει την αποσύνθεση του GaAs.   

Ιδιότητες του encapsulant 

 Μικρότερη πυκνότητα από τον αναπτυσσόµενο κρύσταλλο ⇒ επιπλέει επάνω 

στο τήγµα. 

 Οπτικώς διαφανές ⇒ παρατήρηση κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης. 

 Χηµικώς σταθερή ένωση 

 Καλή µάσκα ενάντια στη διάχυση του πτητικού στοιχείου. 

 

Παράδειγµα: Β2Ο3 encapsulant 

Πυκνότητα (g cm-3) Tm πάχος Προσµείξεις B 

Β2Ο3=1.5 (GaAs=5.71) 450οC 5-10mm 1015-1016 cm-3 
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Εισαγωγή προσµίξεων στο τήγµα 

 

• Εισάγονται στο τήγµα µε την µορφή εµπλουτισµένης σκόνης (π.χ. οξειδίων µε 

ειδική αντίσταση ≅0.01Ω cm).  

• ∆ύσκολος χειρισµός ορισµένων στοιχείων, π.χ.  Ρ. 

• Συνήθεις προσµίξεις  

 Στο Si είναι Β και Ρ  

 Στο GaAs: Te, Se, Si, (n-type) και Cd, Zn (p-type). Το GaAs:Cr είναι 

ηµιµονωτικό (semi-insulating). 

 

Πρoβλήµατα:  

1. η διαλυτότητα της πρόσµειξης 

στην υγρή και στερεά φάση είναι 

διαφορετικές  

2. η στερεά διαλυτότητα εξαρτάται 

σηµαντικά από την θερµοκρασία. 

 

Εποµένως περίσσεια πρόσµιξης αποβάλλεται από την S στην L φάση (στη 

διεπιφάνεια S/L) ⇒ το τήγµα εµπλουτίζεται συνεχώς σε πρόσµιξη ⇒ 

αναπτυσσόµενος κρύσταλλος έχει µεταβαλλόµενη σύνθεση . 
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Ορίζουµε τον συντελεστή κατανoµής k στην διεπιφάνεια L/S ως 

L

S
C
Ck =  

όπου CL και CS οι κατά βάρος συγκεντρώσεις της πρόσµιξης στις L και S φάσεις.  

Το k είναι <1 (π.χ. k=2.25x10-5 για Si:Au & k=0.72  για Si:B).  

 

Υπολογισµός της κατανοµής της πρόσµειξης κατά µήκος του  

αναπτυσσόµενου κρυστάλλου: Συνθήκη ταχείας ανάδευσης (rapid–stirring 

conditions). 

Yποθέσεις :  

1. ταχεία ανάδευση του τήγµατος,  

2. βραδύτατη ανάπτυξη του κρυστάλλου,  

3. µηδενική διάχυση κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης (γενικά ισχύει ότι 

DL>6DS)  

4. δεν υπάρχει συσσώρευση (pile-up) της πρόσµιξης στη διεπιφάνεια S/L και 

η κατανοµή της πρόσµιξης στην L φάση είναι οµοιογενής. 

Αποδεικνύεται ότι : 
1k

M
MS W

W1kCC
−









−=  όπου 

• CS & CM  η κατά βάρος συγκέντρωση της πρόσµιξης στην S- και L-φάση, 

αντίστοιχα 

• W=βάρος κρυστάλλου & WM=αρχικό βάρος τήγµατος 

•  k συντελεστής κατανoµής στην διεπιφάνεια L/S 
L

S
C
Ck =  

όπου CL και CS οι κατά βάρος συγκεντρώσεις της πρόσµιξης στις L και S φάσεις.  
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Μεταβολή της χηµικής σύστασης κατά 

µήκος του αναπτυσσόµενου κρυστάλλου. 

Μεγάλες τιµές του k ⇒ πιο οµοιόµορφη 

κατανοµή της πρόσµιξης στον κρύσταλλο.  

Όταν x→1 η ανάπτυξη γίνεται 

πολυκρυσταλλική.  

 

 

Η πιο ρεαλιστική συνθήκη της µερικής ανάδευσης 

Στην πραγµατικότητα, ο ρυθµός αποβολής πρόσµειξης στη διεπιφάνεια S/L > από 

την ταχύτητα µεταφοράς της επί πλέον πρόσµειξης στο τήγµα ⇒ στη 

διεπιφάνεια S/L δηµιουργείται µία περιοχή πάχους δ  όπου λιµνάζει η επί 

πλέον πρόσµειξη (stagnant layer). 

 

 

Μεταβολή της κατανοµής της 

πρόσµιξης στο τήγµα, 

συναρτήσει της απόστασης από 

τη διεπιφάνεια S/L (x=0) 

 

Το δ είναι : 216131D6,1 −ωυ=δ  : D ο συντ. διάχυσης στο τήγµα, υ το ιξώδες του 

τήγµατος και ω η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του κρυστάλλου 
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∆ιάχυση των ατόµων πρόσµιξης στο τήγµα: 0
Dx
dCR

dx
CdD 2

2
=+  ⇒ όση πρόσµειξη 

αποβάλλεται στο τήγµα αποµακρύνεται από τη διεπιφάνεια µε µηχανισµό διάχυσης 

όπου D ≅ 5x10-5 cm2/s και R η ταχύτητα ανάπτυξης του κρυστάλλου που ισούται 

µε την ταχύτητα κίνησης της διεπιφάνειας S/L.  

 

Ορίζεται ο ενεργός συντελεστής κατανοµής ke (effective distribution 

coefficient)  

( ) ( )D/Rexpk11k
kke δ−−+

=  και 'LS C/Ck = . 

Και εποµένως ( ) 1k
MMeS eW/W1CkC −−=  

 

∆ηλαδή η εξίσωση που περιγράφει τη CS για συνθήκες µερικής ανάδευσης είναι 

της ιδίας µορφής µε αυτή για συνθήκες ταχείας ανάδευσης. 

Στο όριο της ταχείας ανάδευσης δ→ 0 και ke→ k 

 

Η τιµή του ke →1 για µεγάλες τιµές της παραµέτρου (Rδ/D). ∆ηλαδή 

επιτυγχάνεται οµοιόµορφη κατανοµή προσµίξεων για µεγάλη ταχύτητα 

ανάπτυξης R και µικρή ανάδευση D (το δ µεταβάλλεται αντιστρόφως ανάλογα 

µε την ταχύτητα ανάδευσης).   

 

Όταν η µάζα του τήγµατος είναι πολύ µεγάλη: τα ρεύµατα θερµότητας λόγω 

βαθµίδων θερµοκρασίας στο τήγµα >>> της ανάµειξης λόγω περιστροφής  ⇒ 

αυξοµειώσεις του δ συναρτήσει του χρόνου και ανοµοιογενή κατανοµή της 

πρόσµειξης στον κρύσταλλο.   
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Το δ είναι 216131D6,1 −ωυ=δ  

: D ο συντ. διάχυσης στο τήγµα, 

υ το ιξώδες του τήγµατος και ω 

η γωνιακή ταχύτητα 

περιστροφής του κρυστάλλου 

 

Οι διακυµάνσεις στην κατανοµή της πρόσµειξης εµφανίζονται σαν ραβδώσεις 

(striations) που αποκαλύπτονται µετά από χηµική χάραξη. 

 

∆ιαγραµµίσεις/ραβδώσεις 

(striations) σε κρύσταλλο Si µε 

προσµείξεις Sb, που 

αποκαλύπτονται µετά από 

προτιµητέα χηµική χάραξη (τοµή 

του κρυστάλλου // µε τον άξονα 

της ανάπτυξης).  

 

Constitutional supercooling. 

Το πρόβληµα: Υπό συνθήκες µερικής ανάδευσης, το τήγµα στη διεπιφάνεια S/L 

γίνεται υπέρκορο στην πρόσµειξη. Στο υπέρκορο τήγµα συµβαίνει γραµµική 

µείωση της Τmelting.συναρτήσει της απόστασης από την διεπιφάνεια S/L.   
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Μεταβολή της θερµοκρασίας τήξης συναρτήσει της χηµικής σύστασης του 

τήγµατος και της απόστασης από τη διεπιφάνεια S/L. Αύξηση του doping ⇒ 

γραµµική µείωση της Tm .Το φαινόµενο είναι ιδιαίτερα έντονο για ταχεία 

ψύξη του τήγµατος (γραµµή ΧΑ).   το υπέρκορο τήγµα βρίσκεται σε 

θερµοκρασία Τ<Tm (constitutional supercooling) ⇒ συµβαίνει 

πολυκρυσταλλική ανάπτυξη.   

 

• Αν ο ρυθµός ανάπτυξης είναι βραδύτερος (γραµµή ΧΒ) η ανάπτυξη είναι 

µονοκρυσταλλική.   

• ο ρυθµός αποβολής της πρόσµειξης στη διεπιφάνεια S/L εξαρτάται από την 

ταχύτητα ανάπτυξης & είναι µεγαλύτερος για µεγαλύτερες ταχύτητες 

ανάπτυξης.  

• ⇒η επιτρεπόµενη ταχύτητα ανάπτυξης µονοκρυστάλλων είναι µικρότερη 

για υλικά µε προσµίξεις και η ανάπτυξη είναι τόσο βραδύτερη όσο 

µικρότερη είναι η τιµή του ενεργού συντελεστή κατανοµής ke. 

 

Μέθοδοι ζώνης William G. Pfann  (1951) 

  
Χρησιµοποιείται για την βελτίωση των ιδιοτήτων κρυστάλλων 

(µείωση παραµενουσών προσµείξεων). 

 

Ακριβώτερη µέθοδος από BZ και CZ 
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Μείωση της συγκέντρωσης των προσµείξεων 

κατά µήκος του κρυστάλλου µετά από 

εφαρµογές της µεθόδου ζώνης.  Η συγκέντρωση 

της πρόσµειξης συναρτήσει της απόστασης x από 

την αρχή του κρυστάλλου είναι : 

( ) 











−−−=

L
xkexpk11CC e

eMS  

  

Πλεονεκτήµατα 

 Απουσία crucible ⇒ µείωση θερµικού strain 

 Απουσία crucible ⇒ µείωση του παγιδευµένου οξυγόνου κατά παράγοντα 10-

100. 

 Απουσία crucible ⇒ µείωση των παραµενουσών προσµείξεων  
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Παράµετροι που επηρεάζουν την ποιότητα του αναπτυσσοµένου κρυστάλλου 

από το τήγµα. 

 

 Ατέλειες δοµής. 

 Θερµικό stress-βαθµίδες θερµοκρασίας κατά την ανάπτυξη. 

 ∆ίνες (turbulences) στο τήγµα. 

 Spin & pull rates. 

 Μεγάλη συγκέντρωση προσµείξεων. 

 Προσανατολισµός του κρυστάλλου. 

 

Ατέλειες δοµής. 

Η µέγιστη συγκέντρωση σηµειακών ατελειών δοµής εµφανίζεται όταν Τ=Tm. 

 

H επιφανειακή ενέργεια & η ενέργεια λόγω strain µειώνονται µε 

συσσωµάτωση των σηµειακών ατελειών ⇒ 

 Τα κενά σχηµατίζουν εξαρµώσεις 

 Τα ενδόθετα σχηµατίζουν ιζήµατα (precipitates) 

 

Παράδειγµα 

 Στους 300Κ : nvac(Si)=3.4x10-23 cm-3 ⇒ τα κενά απέχουν µεταξύ τους 

≅300 km. 

 Στους 1273 Κ : nvac(Si)=2.6x1012 cm-3 ⇒ τα κενά απέχουν µεταξύ τους 

≅700nm. 
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Si Ατέλειες : Ανάπτυξη του κρυστάλλου ⇒ ψύξη ⇒ το στερεό γίνεται 

υπέρκορο (supersaturated) σε ατέλειες ⇒ δηµιουργία 

εξαρµώσεων.   

Si:O Οξυγόνο: Είναι ενδόθετο άτοµο και εισάγεται λόγω διάβρωσης 

των τοιχωµάτων του quartz crucible (καθαρότητα 99,6% ) από 

το τήγµα. 

• Ανάπτυξη του κρυστάλλου ⇒ ψύξη ⇒ το στερεό γίνεται 

υπέρκορο σε Οi ⇒ συσσωµατώµατα O2 και SiO2 

• συσσωµατώµατα SiO2 ⇒  διαστολή όγκου αφού VSiO2>2VSi ⇒  

strain ⇒ gettering µεταλλικών προσµείξεων (gettering: 

διαδικασία αποµάκρυνσης προσµίξεων που υποβαθµίζουν την 

απόδοση των διατάξεων στο ηλεκτρικώς ενεργό τµήµα των 

wafers)  

• Τα συσσωµατώµατα O2 σε µικρές συγκεντρώσεις ακινητοποιούν 

(pin) τις εξαρµώσεις. 

Si:C Ανθρακας (ηλεκτρικώς αδρανής) 

♦ τυπική συγκέντρωση 1016-1017 cm-3 (µείωση µε χρήση PBN). 

♦ Σηµείο συγκέντρωσης µικροατελειών (σηµείο gettering για 

κατακρήµνιση/ precipitation µικροατελειών). 

 

 

 

Η ταχύτητα διάλυσης του χαλαζία σε 

τήγµα Si. Η εισαγωγή ανεπιθύµητων 

προσµείξεων αυξάνει µε την ταχύτητα 

περιστροφής ⇒ περιορισµός 1-10rpm 
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Εξαρµώσεις σε 

Si 

 

GaAs 
• Η συγκέντρωση των σηµειακών ατελειών  είναι συνάρτηση της 

στοιχειοµετρίας. 

• µ(VGa) > µ(VAs) ⇒ VGa αρχίζουν τη διαδικασία σχηµατισµού εξαρµώσεων. 

• Supersaturation at ≅ 1100oC.  Η συσσωµάτωση των ατελειών εξαρτάται 

από το φορτίο τους ⇒ εξαρτάται από τη θέση της EF ⇒ εξαρτάται από τον 

τύπο της αγωγιµότητας και τη συγκέντρωση των προσµείξεων.  

• Όταν οι ατέλειες είναι φορτισµένες ⇒ η συσσωµάτωση καταστέλλεται 

(π.χ. n-GaAs). 

• Προσµείξεις C (δότης) < 1015cm-3 ( για crucible PBN) . 
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Θερµικό stress-βαθµίδες θερµοκρασίας κατά την ανάπτυξη. 

Ανάπτυξη CZ ⇒ αξονική και ακτινική βαθµίδα θερµοκρασίας. 

 

 

 

 

 

Αξονική βαθµίδα θερµοκρασίας κατά 

την ανάπτυξη Czochralski. 

 

Υπόθεση : ψύξη µε ακτινοβολία ⇒ η επιφάνεια του κρυστάλλου είναι πιο ψυχρή 

από το κέντρο ⇒ συστέλλεται ⇒ αναπτύσσεται εφαπτοµενικό stress σθ όπου 

ντροκ→σθ έmax  και ρειαπεριφ→σθ έmin  

 

Ακτινική βαθµίδα θερµοκρασίας ⇒ αναπτύσσεται ακτινικό συµπιεστικό stress 

σr όπου κέντροmax
r →σ  και περιφέρειαmin

r →σ  

 

Συνολικό critical resolved stress τs:  

θσ−σ=τ rs 5.0  

Ολίσθηση συµβαίνει όταν τS>τcritical 

• max → κέντρο  

• min → in between 

• max → περιφέρεια 

 

Ολίσθηση στο GaAs 

Το πρόβληµα είναι σηµαντικότερο από ότι στο Si επειδή το GaAs έχει :  

 kGaAs≅0.3 kSi  

 τS (GaAs) ≅0.2-0.25 τS (Si)  
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 η παρουσία του B2O3 εντείνει τις βαθµίδες θερµοκρασίας. 

 

Θεωρητικός υπολογισµός των επιφανειών ίσης 

συγκέντρωσης εξαρµώσεων σε (001) GaAs 

που αναπτύσσεται κατά την [100].  Έχουν 

χαρακτηριστική κατανοµή µε σχήµα W όπου 

γίνεται προτιµητέα συσσώρευση προσµείξεων.  

Ανάλογα ισχύουν και για CZ-Si. 

 
 
 
Τοπογράφηµα ακτίνων Χ από 

δείγµα CZ-Si που δείχνει την 

κατανοµή του strain λόγω 

µικροσυσσώρευσης C. 
 

 

∆ίνες (turbulances) στο τήγµα. 

Το τήγµα σε επαφή µε τα τοιχώµατα του crucible έχει µεγαλύτερη Τ από ότι 

στο κέντρο ⇒ προκαλούνται δίνες ⇒ διακυµάνσεις στο τήγµα & τον 

κρύσταλλο ⇒ ανοµοιογενής ανάπτυξη. 

 

 

 

 

Μεταβολές της θερµοκρασίας της 

διεπιφάνειας τήγµατος/ στερεού. 
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Αποκατάσταση του προβλήµατος : εφαρµογή µαγνητικού πεδίου ≤4000 G ⇒ 

έλεγχος της θερµοκρασίας µε ακρίβεια ±0.1oC ⇒  

♦ µείωση των αξονικών µεταβολών της ειδικής αντίστασης &  

♦ αύξηση του πάχους του boundary layer δ στη διεπιφάνεια S/L⇒ αύξηση 

του ενεργού συντελεστή κατανοµής ke ⇒ καλύτερος έλεγχος της αξονικής 

κατανοµής των προσµείξεων.  

♦  
Προσανατολισµός του κρυστάλλου. 

Ταχύτερη ανάπτυξη κατά τη διεύθυνση υψηλής συσσωµάτωσης, π.χ.  <111> 

στο Si & GaAs. 

 

Μεγάλη συγκέντρωση προσµείξεων ⇒ σκλήρυνση. 

 

Επιτυγχάνεται µε την εισαγωγή ισοηλεκτρoνικών προµείξεων που 

ακινητοποιούν (pin) τις εξαρµώσεις ⇒“παγώνει” η διάδοση τους (π.χ. 

GaAs:In 5x1020cm-3). 

 

Προβλήµατα:  

♦ ο κρύσταλλος γίνεται εύθραυστος,  

♦ µεταβάλλονται οι πλεγµατικές σταθερές ⇒ µεταγενέστερη ανάπτυξη (π.χ. 

επιταξιακή) γίνεται υπό συνθήκες πλεγµατικής ασυµφωνίας 

♦ outdiffusion κατά τη διάρκεια ανόπτησης 
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Spin & pull rates. 

 

Επηρεάζουν ♦ την µέγιστη ταχύτητα ανάπτυξης µονοκρυστάλλων  

♦ την εισαγωγή προσµείξεων (λόγω dissolution) από τα 

τοιχώµατα του crucible.  

 

 

 

 

 

 

Επίδραση του pull rate στη διάµετρο 

του αναπτυσσοµένου κατά CZ µονο- ή 

πολυκρυσταλλικού Si. 

 
 

Αστάθειες σε διεπιφάνεια 

τήγµατος-στερεού. Η 

δηµιουργία εδρών στη 

διεπιφάνεια οδηγεί σε παγίδευση 

προσµείξεων, όπως φαίνεται σε 

κρύσταλλο InSb:Te. 
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Υπάρχει συνεχής αύξηση των απαιτήσεων για Si wafers  

 

Ετος 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Παραγγελίες 

(million inch2.) 

3.940 4.681 5.149 6.262 6.645 7.996 

Έσοδα (billion $) 5.2 5.5 5.8 7.3 7.9 10.0 
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Μέθοδοι ανάπτυξης υλικών όγκου από το τήγµα. 

 

Πρόβληµα Παρουσία στοιχείων µε διαφορετική πτητικότητα  

Λύση 

 
• περίσσεια του πτητικού στοιχείου ή  

• encapsulation ή 

• επιταξία (χαµηλή Τανάπτυξης)  

 

Πρόβληµα ο συντελεστής θερµικής διαστολής k του κρυστάλλου είναι 

διαφορετικός από το k του σκαφιδίου. ⇒ ο κρύσταλλος 

υφίσταται θερµικές τάσεις και περιέχει µεγάλη συγκέντρωση 

ατελειών δοµής 

Λύση • αλλαγή γεωµετρίας,  

• επιταξία (χαµηλή Τανάπτυξης, µικρή m).  

 

Πρόβληµα Μη-ικανοποιητική απαγωγή θερµότητας θερµικό stress 

Λύση • Μείωση ταχύτητας ανάπτυξης 

• Επιταξία 

 

Το βιοµηχανικά παραγόµενο bulk CZ Si έχει πολύ καλές ιδιότητες : 

 συγκέντρωση βαρέων µετάλλων στον όγκο (bulk) <1ppb,  

 συγκέντρωση οξυγόνου 24-33 ± 2ppm,  

 ακτινική οµοιοµορφία καλύτερη του 5% και  

 πρακτικά µηδενική συγκέντρωση εξαρµώσεων. 
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Εισαγωγή προσµίξεων στο τήγµα 

 

 

 

 

Πρόβληµα: η διαλυτότητα της 

πρόσµειξης στην υγρή και στερεά φάση 

εξαρτάται σηµαντικά από την 

θερµοκρασία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

H διεπιφάνεια συνεχώς εµπλουτίζεται σε 

πρόσµειξη. 

Το δ είναι : 216131D6,1 −ωυ=δ  όπου D ο 

συντ. διάχυσης στο τήγµα, υ το ιξώδες 

του τήγµατος και ω η γωνιακή ταχύτητα 

περιστροφής του κρυστάλλου 
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Παράµετροι που επηρεάζουν την ποιότητα του αναπτυσσοµένου κρυστάλλου. 

 

Ατέλειες δοµής. 

H επιφανειακή ενέργεια & η ενέργεια λόγω strain µειώνονται µε 

συσσωµάτωση των σηµειακών ατελειών ⇒ 

 Τα κενά σχηµατίζουν εξαρµώσεις 

 Τα ενδόθετα σχηµατίζουν ιζήµατα (precipitates) 

 

Si:O • Οξυγόνο: κατά την ψύξη ⇒ το στερεό γίνεται υπέρκορο σε 

Οi ⇒ συσσωµατώµατα O2 και SiO2 

• συσσωµατώµατα SiO2 ⇒  διαστολή όγκου αφού VSiO2>2VSi ⇒  

strain  ⇒  gettering of metal impurities. 

 

GaAs 
• Η συγκέντρωση των σηµειακών ατελειών  εξαρτάται από τη 

στοιχειοµετρία. 

• Η συσσωµάτωση των ατελειών εξαρτάται από το φορτίο τους ⇒ 

εξαρτάται από τη θέση της EF ⇒ εξαρτάται από τον τύπο της 

αγωγιµότητας και τη συγκέντρωση των προσµείξεων.  

• Όταν οι ατέλειες είναι φορτισµένες ⇒ η συσσωµάτωση καταστέλλεται 

(π.χ. n-GaAs). 

 

Οι ατέλειες δοµής ελέγχονται ευκολότερα στην επιταξία. 
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Θερµικό stress-βαθµίδες θερµοκρασίας κατά την ανάπτυξη. 

• Ανάπτυξη CZ ⇒ αξονική και ακτινική βαθµίδα θερµοκρασίας. 

• Επιταξία: µικρότερες βαθµίδες θερµοκρασίας. 

 

∆ίνες (turbulances) στο τήγµα.: δεν υπάρχουν στην επιταξία 

 

Spin & pull rates. :  

Επηρεάζουν την µέγιστη ταχύτητα ανάπτυξης µονοκρυστάλλων & την 

εισαγωγή προσµείξεων (λόγω dissolution) από τα τοιχώµατα του crucible.  

δεν υπάρχουν στην επιταξία 
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