CVD_2010.doc

Ανάπτυξη υμενίων από την αέριο φάση.
1. Chemical vapor deposition ή Vapor phase epitaxy (Χημική
εναπόθεση ατμών ή επιταξία από την αέριο φάση)
2. Physical vapor deposition (PVD)-φυσική εναπόθεση ατμών
Chemical vapor deposition ή Vapor phase epitaxy (Χημική εναπόθεση
ατμών ή επιταξία από την αέριο φάση)
Μηχανισμός: Τα αέρια αντιδραστήρια
προσροφώνται στην επιφάνεια του
υποστρώματος

όπου

διασπώνται-

αντιδρούν-εκροφώνται

και

σχηματίζουν ένα λεπτό υμένιο.

Physical vapor deposition (PVD)-φυσική εναπόθεση ατμών
Μηχανισμός: Το υμένιο αναπτύσσεται στην
επιφάνεια του υποστρώματος με διαδικασία
συμπύκνωσης από τους ατμούς του.

Αμφότερες οι CVD/VPE και PVD έχουν πολλές τροποποιήσεις που αφορούν
κυρίως την πίεση λειτουργίας, την μορφή της διέγερσης που προάγει την
αντίδραση και τα αντιδραστήρια.
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CVD

APCVD, LPCVD, PECVD, LACVD, MOCVD

PVD

Evaporation, sputtering, MBE, ΜΟΜΒΕ,

Επιταξία είναι η ανάπτυξη ενός κρυσταλλικού προσανατολισμένου υμενίου
επάνω σε κρυσταλλικό υπόστρωμα.
Με την επιταξία επιτυγχάνεται η ανάπτυξη πολυστρωματικών και κβαντικών
δομών καθώς και υλικών υπό συνθήκες μακράν της θερμοδυναμικής
ισορροπίας  νέα υλικά π.χ. GaN, InN κλπ.

Πολυστρωματική
δομή/κβαντικά πηγάδια

Κβαντικές τελείες

Κβαντικές τελείεςαπεικόνιση με SEM

Ομοεπιταξία: υμένιο και υπόστρωμα έχουν την ίδια χημική σύσταση. Οι
ιδιότητες του υμενίου (δομικές, ηλεκτρικές κλπ) υπερέχουν αυτών του
υποστρώματος.
Παράδειγμα: Si/Si για την κατασκευή κυκλωμάτων ισχύος (βηματοδότες,
Η/Υ αυτοκινήτων, μονάδες ελέγχου αυτόματων πωλητών, εξόρυξη
πετρελαίου κλπ)
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Ετεροεπιταξία: Η χημική σύσταση του υμενίου και του υποστρώματος
είναι διαφορετικές.
Χρησιμοποιείται όταν

 δεν

υπάρχουν κρυσταλλικά υποστρώματα με τη χημική σύσταση του

υμενίου π.χ. GaN/Al2O3, GaN/SiC κλπ

 όταν γίνεται “ολοκλήρωση” (integration) διαφορετικών τεχνολογιών, π.χ.
GaAs/Si, , SOI κλπ.

Επιθυμητές ιδιότητες υποστρώματος
1. Πρέπει να είναι φυσικώς και χημικώς αδρανές στο περιβάλλον και τη
θερμοκρασία ανάπτυξης.
2. Η επιφάνεια του πρέπει να είναι λεία, χωρίς ανωμαλίες και οξείδια.
3. Πρέπει να είναι χημικώς συμβατό με το επιταξιακό υμένιο  να μην
σχηματίζεται χημική ένωση ανάμεσα στο υπόστρωμα και το υμένιο.
4. Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας k του υποστρώματος και του υμενίου
θα πρέπει να είναι συμβατοί έτσι ώστε να μην αναπτύσσονται επί πλέον
τάσεις κατά την ψύξη στους 300Κ που μπορούν να προκαλέσουν το
σχηματισμό εξαρμώσεων στη διεπιφάνεια ή σπάσιμο ή αποκόλληση του
υμενίου.
5. Η διαφορά των πλεγματικών σταθερών a του υμενίου και του υποστρώματος
θα πρέπει να είναι μικρή.
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Σημαντικές

διαφορές

αγωγιμότητας)

και

στα
a

k

(συντ.

(πλεγμ.

θερμ.

σταθερά)

υποστρώματος και υμενίου  strain το οποίο
εκτονώνεται με τη δημιουργία ανωμαλιών στην
επιφάνεια ή/και εξαρμώσεων στη διεπιφάνεια και
τον όγκο του υμενίου ενώ σε ακραίες περιπτώσεις
προκαλεί ρωγμές.
Η πλεγματική ασυμφωνία ορίζεται ως a 

af  as
όπου af και as οι
as

πλεγματικές σταθερές του υμενίου και του υποστρώματος, αντίστοιχα. Όταν
Δa1% η διεπιφάνεια διαταρράσεται λόγω strain, ατελειών δομής και
σπασμένων δεσμών  μεγάλη συγκέντρωση ατελειών δομής 
περιορίζονται σημαντικά οι επιλογές για το κατάλληλο υπόστρωμα.
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Ετεροεπιταξιακή ανάπτυξη διαμαντιού σε υπόστρωμα Al2O3 με στρώμα
προσαρμογής (buffer layer) Ir.
Ανάπτυξη Si:As από SiCl4 και AsH3. Τα μόρια διαχέονται στην επιφάνεια του

υποστρώματος

μέχρις

ότου

ενσωματωθούν στο αναπτυσσόμενο
υμένιο, κατά προτίμηση σε θέσεις
όπου

σχηματίζουν

δεσμούς,
πιθανότητα

ή

πολλαπλούς

εκροφηθούν.
εκρόφησης

μεγαλύτερη για επιφάνειες χαμηλής ενέργειας
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Μέθοδος χημικής εναπόθεσης ατμών (CVD/VPE)

Εφαρμογές: ανάπτυξη λεπτών υμενίων για τη μικροηλεκτρονική και την

προστασία βιομηχανικών εργαλείων από φθορά.
Υλικά: καρβίδια, νιτρίδια, βορίδια, σουλφίδια, οξείδια, π.χ. TiC, TiN, TiCxN1-x,

SiC, SiO2, Si3N4, Al2O3, Si (α- ,c-, poly-) κλπ.
Παραδείγματα αντιδράσεων CVD:….
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Χαρακτηριστικά της CVD
 υψηλή ταχύτητα ανάπτυξης, της τάξης των μm/hr
 ομοιόμορφη επικάλυψη σε σώματα με πολύπλοκη διατομή
 τα αντιδραστήρια είναι διαβρωτικά και τοξικά.
 Ταυτόχρονες αντιδράσεις, πολύπλοκη δυναμική αερίων
o

 Υψηλή θερμοκρασία υποστρώματος (Tgr1000 C):

 καταλύει την αντίδραση
 αυξάνει την κινητικότητα των ατόμων που προσροφώνται στην
επιφάνεια του υποστρώματος (adatoms), βελτιώνοντας τις δομικές
ιδιότητες του αναπτυσσόμενου υμενίου.

 ασύμβατη προς ορισμένα βήματα επεξεργασίας (processes)
 ενισχύει τη διάχυση προσμίξεων από το υπόστρωμα στο αναπτυσσόμενο
υμένιο (autodoping)  καθορίζει το μικρότερο δυνατό πάχος του
υμενίου που μπορεί να αναπτυχθεί με καλό έλεγχο της συγκέντρωσης
των προσμείξεων.
Συστήματα CVD με ψυχόμενα και θερμά τοιχώματα

Η ψύξη των

τοιχωμάτων επιτρέπει τον καλύτερο έλεγχο της αντίδρασης η οποία γίνεται
μόνον επάνω στο θερμαινόμενο υπόστρωμα και όχι στα τοιχώματα του
αντιδραστήρα.
Ενδεικτικές θερμοκρασίες ανάπτυξης με CVD
Ανάπτυξη Si

Ανάπτυξη GaAs

Τsubstrate=1100oC

Τsubstrate=700oC

Twalls=600-700oC

Twalls=200-400oC
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Μεταφορά αντιδραστηρίων:
Τα αντιδραστήρια μεταφέρονται στον αντιδραστήρα αραιωμένα σε ένα
ουδέτερο αέριο-φορέα, που συνήθως είναι Η2.

 στερεά αντιδραστήρια : εμπλουτισμός του φέροντος αερίου (charging
of the carrier gas) με διέλευση του αερίου-φορέα επάνω από τη στερεά
πηγή.

 Υγρά αντιδραστήρια (π.χ. SiCI4, SiHCI3, tri-methyl-gallium-TMGa-,
tri-ethyl-gallium-TEGa): ο φορέας εμπλουτίζεται διερχόμενος μέσα από
το υγρό (οι αντίστοιχες διατάξεις ονομάζονται bubblers).

 Αέρια αντιδραστήρια: αναμειγνύονται με το φέρον αέριο, με την
κατάλληλη αναλογία, πρίν εισαχθούν στον χώρο της αντίδρασης (premixing).
Ροόμετρα: έλεγχος της ροής των αερίων

μηχανικά ροόμετρα (flowmeters) με ακρίβεια 10% - 30%
mass-flow controllers : η αρχή λειτουργίας τους στηρίζεται στην
θερμική αγωγιμότητα των αερίων) και έχουν ακρίβεια της τάξης
1-2%..
Η ταχύτητα ροής (flow rate ή throughput) Q δίδεται από τη σχέση Q=PS (torr

litre sec-1) όπου P είναι η πίεση και S η ταχύτητα άντλησης.
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Μηχανισμός ανάπτυξης CVD
Οι κλάδοι  και  συμβαίνουν ταυτόχρονα.
Το βραδύτερο “βήμα” καθορίζει την τελική ταχύτητα ανάπτυξης
(r) και τις ιδιότητες του αναπτυσσόμενου υμενίου.

φορέας &
αντιδραστήρια

φορέας & μηδιασπασθέντα
αντιδραστήρια

μεταφορά ύλης
ή διάχυση

μεταφορά ύλης
ή διάχυση
προσρόφηση ή
πυρόληση
μεταφορά στο
υπόστρωμα
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Διεργασίες που περιορίζουν την ταχύτητα ανάπτυξης
 βήματα μεταφοράς ύλης: παροχή αντιδραστηρίων και απομάκρυνση των

υποπροϊόντων.
Στην αέριο φάση : DΤm, όπου 1.5<m<2.0 , δηλ. τα βήματα μεταφοράς ύλης
έχουν σχετικά ασθενή εξάρτηση από την Τ
φυσικο-χημικές αντιδράσεις όπως προσρόφηση, εκρόφηση (desorption),

αντιδράσεις στην επιφάνεια, οι οποίες ελέγχονται είτε από μηχανισμούς
κινητικής ή από επιφανειακά φαινόμενα.
Η κινητική των αντιδράσεων εξαρτάται έντονα από την θερμοκρασία του
υποστρώματος. Η ταχύτητα rk (rate) μιας αντίδρασης δίνεται από σχέση της
μορφής rk exp (-ΔΕa/RT) όπου ΔΕa είναι η ενέργεια ενεργοποίησης για την
αντίδραση (25-100kcal/mole) και R η σταθερά των αερίων.
input-rate limited : εξάντληση των αντιδραστηρίων ή μικρός χρόνος
παραμονής των αντιδραστήρων στη γειτονία του υποστρώματος.
Ο χρόνος παραμονής ενός μορίου στον αντιδραστήρα όγκου V, πριν

απομακρυνθεί από την αντλία, είναι  

V PV

όπου S η ταχύτητα άντλησης
S
Q

(litres/sec), P η πίεση και Q η ταχύτητα ροής.
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Ταυτοποίηση των μηχανισμών που ελέγχουν την ταχύτητα ανάπτυξης (rate
limiting steps)
Θεωρητικό πρότυπο: Agas<=>Csolid+Bgas
Υπόθεση: η ανάπτυξη του στερεού Csolid γίνεται με αντίδραση 3 βημάτων:

1.

Διάχυση του αερίου Α στο υπόστρωμα με ταχύτητα ανάλογη της

βαθμίδος συγκέντρωσης : ri = kA(PA0 – PA*)
όπου kA ο συντελεστής διάχυσης μάζας για το Α, PA0 και PA* οι μερικές πιέσεις
του Α στην κύρια ροή των αερίων και την επιφάνεια του υποστρώματος,
αντίστοιχα.
2.

Αντίδραση του Α στην επιφάνεια και σχηματισμός του στερεού Csolid :

rii = kfPA* - krPB*
όπου kf, kr είναι οι ταχύτητες για την ορθή και αντίστροφη αντίδραση 1ης τάξης.
3.

Απομάκρυνση του αερίου υποπροϊόντος Βgas από την επιφάνεια :

riii = kB(PB*- PB0)
όπου kB ο συντελεστής διάχυσης για το Β, PB* και PB0 οι μερικές πιέσεις του Β
στην επιφάνεια του υποστρώματος και την κύρια ροή των αντιδραστηρίων,
αντίστοιχα (PB0=0).
Σε συνθήκες κινητικής ισορροπίας (steady-state conditions):
r=ri= rii= riii,

όπου r είναι η πειραματικά προσδιοριζόμενη ταχύτητα ανάπτυξης.

 r 

o
PA

1
1
kr


k A k f k Bk F
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Για φαινόμενα 1ης τάξης ορίζουμε τον συντελεστή ισορροπίας Κ για την
αντίδραση K 

kf
kr

Αν υποθέσουμε ότι kA=kB=kmg, όπου kmg είναι ο συντελεστής μεταφοράς μάζης
προκύπτει ότι :
r

o
PA

1
1 
1

1  
k f k mg  K 

Οριακές περιπτώσεις

1.

Εάν K 

kf
kr

>>1 (δηλ. η αντίδραση είναι μετατοπισμένη προς τα δεξιά)
 E 

0
a
και kf<<kmg r= kf PA0 r  PA exp  RT 

2.

Εάν Κ>>1 και kf>>kmg  r= kmg PA0 = bTmPA0
όπου kmg=bTm, 1.5 mΕπομένως η μεταβολή του r συναρτήσει
της PA0 δεν αρκεί για να διακρίνουμε εάν έχουμε έλεγχο από
μηχανισμούς κινητικής ή μεταφοράς μάζας, αφού, αμφότερες οι
σχέσεις είναι πρώτης τάξης ως πρός PA0.

3.

Εάν Κ<<1 (αντίδραση μετατοπισμένη προς τα αριστερά) και kmgΚ<<
kf r=ksKPA0  μεικτός έλεγχος και η ανάπτυξη ελέγχεται από
μηχανισμούς μεταφοράς μάζης και από τη θερμοδυναμική. 



0 exp  H 
r  bcTm PA


 RT 

Σε ενδόθερμη αντίδραση το r αυξάνεται με την θερμοκρασία ενώ σε
εξώθερμη το r μπορεί να μειωθεί με τη θερμοκρασία.
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Εξώθερμη αντίδραση

Ενδόθερμη αντίδραση

rk  T

rk  1

T

Υπολογισμός της ταχύτητας ανάπτυξης κατά CVD

Στην άμεση γειτονία του υποστρώματος δημιουργείται ένα οριακό στρώμα
(boundary or stagnant layer) πάχους δ στο οποίο η συγκέντρωση και η
ταχύτητα των αερίων αντιδραστηρίων είναι μικρότερη από ότι στην κύρια ροή.
Gas flow

Slices
Chamber
wall

0

Laminar
flow
Stagnant layer
x

Slice carrier

Ng
j
δ

N0

substrate

Το boundary layer δ σε οριζόντιο αντιδραστήρα. Το πάχος του δ  με
την απόσταση από την είσοδο των αερίων. Στο boundary layer η
μεταφορά των αντιδραστηρίων και των υποπροϊόντων της αντίδρασης
προς και από το υπόστρωμα γίνεται με διάχυση.

Η βαθμίδα συγκέντρωσης μεταξύ της κυρίας ροής των αντιδραστηρίων
και της επιφάνειας του υποστρώματος.

Η ροή των αντιδραστηρίων στο υπόστρωμα δίδεται από τη σχέση :
j= - D

dn
D
  ( g  No )
dx


όπου δ το πάχος του boundary layer, D ο συντελεστής διάχυσης (DΤm,
1.5m2.0) και Νg, No οι συγκεντρώσεις των αντιδραστηρίων στην κύρια ροή
και κοντά στο υπόστρωμα, αντίστοιχα..
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Για

ανάπτυξη

υπό

συνθήκες

κινητικής

ισορροπίας,

η

ροή

των

αντιδραστηρίων και των υποπροϊόντων προς και από το υπόστρωμα πρέπει
να είναι ίσες μεταξύ τους.

Δηλαδή : kNo=kmg(Ng-No)
όπου k=koexp(-ΔEa/RT) η σταθερά της αντίδρασης στην επιφάνεια και kmg ο
συντελεστής μεταφοράς μάζης . 

N0 

k mg N g
k  k mg

και j 

k k mg N g
k  k mg

.

Αποδεικνύεται ότι η ταχύτητα ανάπτυξης δίνεται από τη σχέση

dx j N g k k mg
 
όπου n ατομική πυκνότητα του υμενίου (π.χ.
dt n
n k  k mg
5x1022cm-3 Si, 2.22x1022cm-3 GaAs).
Σε χαμηλές θερμοκρασίες, όπου k<<kmg, η ταχύτητα ανάπτυξης δίνεται από

dx j N g k
 
τη σχέση:
και ελέγχεται από την κινητική της αντίδρασης
dt n
n
που εξαρτάται έντονα από τη θερμοκρασία.
Σε υψηλές θερμοκρασίες ο έλεγχος γίνεται από φαινόμενα μεταφοράς μάζης

που

έχουν

ασθενέστερη

εξάρτηση

από

τη

θερμοκρασία

και

dx j N g k mg
 
.
dt n
n
Στην πράξη, οι περισσότεροι αντιδραστήρες CVD λειτουργούν στην περιοχή
ελέγχου από φαινόμενα μεταφοράς μάζης στην οποία δεν υπάρχει εξάρτηση
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από τον κρυσταλλογραφικό προσανατολισμό του υποστρώματος ενώ η
μεταβολή με τη θερμοκρασία δεν είναι σημαντική.

Μεταβολή

της

ταχύτητας

ανάπτυξης Si για διαφορετικά
αντιδραστήρια.

Ενδόθερμη αντίδραση

Εξώθερμη αντίδραση

Μεταβολή του r συναρτήσει της θερμοκρασίας. Στην ενδόθερμη αντίδραση
το r  σταθερό στις υψηλές θερμοκρασίες όπου η ανάπτυξη ελέγχεται από
φαινόμενα μεταφοράς μάζας. Η μικρή μεταβολή με τη θερμοκρασία στην
περιοχή υψηλών θερμοκρασιών (a) οφείλεται στη θερμοκρασιακή εξάρτηση
του συντελεστή διάχυσης.

Μεταβολή του r για επιταξιακή ανάπτυξη Si συναρτήσει του
κρυσταλλογραφικού προσανατολισμού του υποστρώματος. Η ταχύτητα
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ανάπτυξης κατά την (100), που έχει 2 ελεύθερους δεσμούς
συγγενείας/άτομο, είναι περίπου διπλάσια αυτής κατά την (111) που δεν έχει
ελεύθερα ηλεκτρόνια.
2.0

G(μ/min)
1.6
1.2
0.8
0.4
0

0

2x10-3

10-3

PSiH (atm)
4

Μεταβολή του r συναρτήσει της
μερικής πίεσης του SiH4. Η μείωση
του r για μεγάλες τιμές της PSiH4
οφείλεται σε πυρηνοποίηση στην
αέριο
φάση

εναπόθεση
συσσωματωμάτων στο υπόστρωμα
και depletion των αντιδραστηρίων.

Το πρόβλημα λύνεται με :
(1) μείωση της ροής των αντιδραστηρίων & της πίεσης (LPCVD)  αύξηση
της απόστασης αλληλεπίδρασης,
(2) αύξηση της ταχύτητας του φέροντος αερίου μείωση του χρόνου
αλληλεπίδρασης,
(3) μείωση της Τ-ανάπτυξης, που μειώνει την ταχύτητα στην αέριο φάση και
(4) βελτίωση του σχεδιασμού του αντιδραστήρα ώστε να μειωθεί η
τυρβώδης ροή που αυξάνει τον ενεργό χρόνο αλληλεπίδρασης των
αντιδραστήρων.
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Ένα σημαντικό πρόβλημα που μπορεί να εμφανιστεί στην CVD είναι η
αντιστροφή της διεύθυνσης ροής των αερίων
Οι γραμμές ροής σε οριζόντιο
αντιδραστήρα που λειτουργεί υπό
P=1atm (επάνω σχήμα) και υπό
P=76Torr (κάτω σχήμα).

Προκαλείται από μεταβολές της πυκνότητας λόγω:
(1) της διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ τοιχωμάτων και υποστρώματος
(2) της ανάμειξης των ψυχρών αντιδραστηρίων στην είσοδο του αντιδραστήρα
με τα ήδη θερμά αντιδραστήρια στη γειτονία του υποστρώματος.
(3) της γεωμετρίας του αντιδραστήρα, της πίεσης, της ροής κλπ
Το πρόβλημα μπορεί να λυθεί με μείωση της καμπυλότητας των γραμμών

ροής που επιτυγχάνεται με



αύξηση της ταχύτητας ροής των αντιδραστηρίων



ή με λειτουργία υπό πίεση μικρότερη της ατμοσφαιρικής (LPCVD),



ή με αύξηση της ροής



ή με μείωση της διατομής του αντιδραστήρα .
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Γεωμετρίες αντιδραστήρων CVD.
Οριζόντιος αντιδραστήρας από χαλαζία (horizontal quartz tube):

Η ροή των αντιδραστηρίων γίνεται  προς το υπόστρωμα  έντονο πρόβλημα
του depletion layer (σταδιακή μεταβολή της Τ, της συγκέντρωσης και της υ

των αντιδραστηρίων)  ανάπτυξη ανομοιόμορφων υμενίων.
Το εύρος του depletion layer για στρωτή ροή (laminar flow) δίνεται από τη
σχέση ( x ) 

Dx
, όπου
Re



D είναι η διάμετρος του αντιδραστήρα,



x η απόσταση από την είσοδο των αντιδραστηρίων και



Re ο αριθμός Reynolds, R e 

D
, όπου μ, ρ και υ είναι το ιξώδες,


η πυκνότητα και η ταχύτητα του ρευστού, αντίστοιχα.
Επομένως ( x ) 

x
.


Μεταβολή

της

συγκέντρωσης, της υ
των

αντιδραστηρίων,

καθώς και της Τ,  και

 προς το υπόστρωμα.
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Η ροή των αντιδραστηρίων στο υπόστρωμα μειώνεται ανάλογα με το x1/2 αλλά
επίσης μειώνεται και λόγω φαινόμενων κατανάλωσης/εξάντλησης των
αντιδραστηρίων.
Το πρόβλημα λύνεται με εισαγωγή κλίσης θ στο υπόβαθρο  αύξηση της
ταχύτητας υ μειωμένου του x και αύξηση της ροής των αντιδραστηρίων.

Οριζόντιος αντιδραστήρας. Ενδεικτικές τιμές της θ: 1.5-3ο για Si & 515ο για GaAs

Υπολογισμός της κατανομής της θερμοκρασίας σε αντιδραστήρα
CVD. Η βαθμίδα της θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει δίνες
στη ροή των αντιδραστηρίων.
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Κατακόρυφοι αντιδραστήρες (vertical reactors) : Η ροή είναι κάθετη στην

επιφάνεια του υποστρώματος  το πρόβλημα του depletion layer είναι
περιορισμένο.
Η

ομοιομορφία

βελτιώνεται

περαιτέρω

με

περιστροφή του φορέα των υποστρωμάτων. Αυτοί οι
αντιδραστήρες είναι πιο πολύπλοκοι και έχουν
χαμηλότερη παραγωγικότητα.
Αντιδραστήρες τύπου “βαρελιού” (barrel-type reactors) : Κατάλληλοι για
μαζική παραγωγή. Η ροή των αντιδραστηρίων γίνεται παράλληλα προς τα

υποστρώματα  εμφανίζεται και πάλι το πρόβλημα του depletion layer που
λύνεται όπως και στην περίπτωση της οριζόντιας γεωμετρίας, με την εισαγωγή
κλίσης του φορέα των υποστρωμάτων ως προς την κύρια ροή των
αντιδραστηρίων.

Barrel-type αντιδραστήρες
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Τροποποιήσεις της CVD
Low pressure CVD (LPCVD)
Σε συνθήκες χαμηλής πίεσης (0.25-1 Torr) αυξάνονται η ταχύτητα των
αντιδράσεων και ο συντελεστής διάχυσης  η ανάπτυξη ελέγχεται από τις
αντιδράσεις στην επιφάνεια του υποστρώματος.
Πλεονεκτήματα της LPCVD

 καλύτερος έλεγχος του πάχους και της ομοιομορφίας
 κατάλληλη για μαζική παραγωγή με χαμηλότερο κόστος.
 Μείωση των αντιδράσεων στην αέριο φάση λιγότερα σωματίδια
Σημείο προσοχής: Σε όλα τα συστήματα χαμηλής πίεσης απαιτείται ιδιαίτερη

προσοχή για την αποκατάσταση καλής θερμικής επαφής υποστρώματοςυποβάθρου

(substrate

και

succeptor,

αντίστοιχα).

Τυπική

βαθμίδα

θερμοκρασίας υποστρώματος-υποβάθρου είναι της τάξης των 100-150οC.
Metalorganic CVD (MOCVD)

Στην MOCVD (ή OMCVD ή MOVPE ή OMVPE) ένα τουλάχιστον από τα
απαραίτητα στοιχεία για την αντίδραση, συνήθως αυτό με τη χαμηλότερη τάση
ατμών, είναι σε μορφή οργανομεταλλικής ένωσης (περιλαμβάνουν δεσμούς
μετάλλου-Η) ενώ τα πλέον πτητικά στοιχεία μεταφέρονται με μορφή υδριδίων
(hydrides, π.χ. AsH3, PH3 κλπ).
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Τα αντιδραστήρια διασπώνται
επάνω στην θερμή επιφάνεια
του υποστρώματος.

Οι οργανομεταλλικές ενώσεις έχουν χαμηλό σημείο βρασμού και υψηλή
τάση ατμών στους 300Κ και τείνουν να αντικαταστήσουν και τα υδρίδια
που είναι τοξικά.
Παραδείγματα οργανομεταλλικών ενώσεων: trimethyl-Ga, -Al, -As,
triethyl-Ga, -Al, -P κλπ
Παραδείγματα αντιδράσεων MOCVD :
 Ανάπτυξη GaAs: CH 3 3 Ga  AsH 3  GaAs  3CH 4 ,
 Ανάπτυξη GaAs: CH 3 3 Ga  CH 3 3 As  GaAs  3C 2 H 6 .
 Ανάπτυξη HgTe: C 2 H 5 2 Te  Hg  HgTe  C 4 H10 ,
Πλεονεκτήματα:

 κατάλληλη για βιομηχανική παραγωγή (μεγάλος όγκος παραγωγής)
 ικανοποιητικός έλεγχος της κατανομής των προσμείξεων
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Σχηματικό διάγραμμα συστήματος MOCVD για την ανάπτυξη
ημιαγωγών III-V.

Ο αντιδραστήρας αποτελείται από χαλαζία και έχει τυπικό μήκος
50cm. O υποδοχέας των wafers θερμαίνεται με ακτινοβολία, με
διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος ή με μικροκύματα στην περιοχή
θερμοκρασιών 700-1200oC

Κατανομή προσμείξεων Si σε MOCVD-GaAs σε υπόστρωμα διαμέτρου
5cm. Μετρήσεις (α) κατά μήκος της ροής των αντιδραστηρίων (β)
κάθετα στη διεύθυνση ροής.
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Τα προβλήματα της κατανομής των προσμείξεων κατά την ανάπτυξη από το
τήγμα.

TEM images ετεροδομής molybdenumoxide/SiO2 με 24 περιόδους πάχους
8nm εκάστη. Οι ανωμαλίες στη διεπιφάνεια είναι της τάξης των 2Å. H
οξείδωση έγινε σε πλάσμα οξυγόνου
Ειδική εφαρμογή της ΜΟCVD : η ανάπτυξη τριαδικών (ternary) ενώσεων
των οποίων οι ακραίες δυαδικές αναπτύσσονται σε πολύ διαφορετικές
θερμοκρασίες.
Παράδειγμα: ανάπτυξη του AlGaAs



Η ανάπτυξη GaAs, από AsCl3 και GaCl, γίνεται στους 750οC



ενώ η ανάπτυξη του AlAs , από AsCl3 και AlCl, γίνεται στους 1100 οC
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δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη της τριαδικής ένωσης AlGaAs με
συμβατική CVD.

Οργανομεταλλικές ενώσεις  η ανάπτυξη των δυαδικών γίνεται στην ίδια
περίπου θερμοκρασία  καθίσταται δυνατή η ανάπτυξη τριαδικών
ενώσεων.
Σύγκριση MOCVD-MBE



H

ΜΒΕ

επιτρέπει

ταχύτερο

έλεγχο

των



πηγών

πολυστρωματικές δομές.



Η ΜΒΕ επιτρέπει καλύτερο έλεγχο της κατανομής των
προσμείξεων.



Η

ΜΒΕ

έχει

μικρότερη

ταχύτητα

ανάπτυξης

και

είναι

ακριβότερη.
Laser assisted CVD (LACVD)
Η δέσμη του laser είτε είναι

  προς το υπόστρωμα  φωτόλυση στην αέριο φάση,
  στο υπόστρωμα  τοπική θέρμανση.

Σχηματικό

διάγραμμα

συστήματος LACVD
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 είναι δυνατή η τοπική-προτιμητέα εναπόθεση (εγγραφή) και κατασκευή
δομών με εύρος της τάξης του μm.
Η μέθοδος έχει μικρή απόδοση και υψηλό κόστος  δεν χρησιμοποιείται
για μαζική παραγωγή.
Plasma enhanced CVD (PECVD) : φαινόμενο της εκκένωσης αίγλης.
Σύγκριση CVD-PVD
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