Ε. Κ. Παλούρα

Εξάχνωση
 η απλούστερη PVD μέθοδος
 πρόδρομος της επιταξίας μοριακής δέσμης (ΜΒΕ).
Το υπό εξάτμιση υλικό θερμαίνεται σε κατάλληλο
δοχείο (boat) και οι ατμοί του συμπυκνώνονται
στο ψυχρό υπόστρωμα.
Η θέρμανση μπορεί να γίνει με χρήση αντίστασης,
με δέσμη ηλεκτρονίων ή επαγωγικά.

Τα συστήματα εξάτμισης λειτουργούν υπό κενό της τάξης των 10‐7 Torr 
το υμένιο να είναι «απαλλαγμένο» από παραμένουσες προσμείξεις

Η απόσταση πηγής‐υποστρώματος πρέπει να είναι μικρότερη της μέσης
ελεύθερης διαδρομής των ατμών.

Εξάτμιση με θέρμανση αντίστασης (resistance heating evaporation).

Η μέθοδος είναι απλή, φτηνή και απαλλαγμένη από ιονίζουσα ακτινοβολία.

Χρησιμοποιείται συνήθως για την ανάπτυξη υμενίων Al, Au, Pd.

Ενδεικτικό σχήμα αντίστασης
από W που χρησιμοποιείται για
εξάτμιση Al.
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Η
χρήση
συστημάτων
με
planetary γεωμετρία επιτρέπει
την ταυτόχρονη ανάπτυξη σε
περισσότερα
του
ενός
υποστρώματα.

Μειονεκτήματα :
η πιθανότητα εισαγωγής προσμείξεων από την αντίσταση,
η μικρή ποσότητα του υλικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί
(περιορίζει το πάχος του υμενίου)
ο μικρός χρόνος ζωής των αντιστάσεων
δύσκολη

η

ανάπτυξη

κραμάτων

με

ακριβή

έλεγχο

της

στοιχειομετρίας λόγω της διαφορετικής τάσης ατμών των υπό
εξάτμιση στοιχείων.

Εξάτμιση με δέσμη ηλεκτρονίων (e‐beam evaporation).
Το σύστημα περιέχει πηγή ηλεκτρονίων και σύστημα επιτάχυνσης τους
(10kV).

Η τροχιά των ηλεκτρονίων καμπυλώνεται  τα e θερμαίνουν μόνον το υπό
εξάτμιση υλικό και αποφεύγεται η εισαγωγή ανεπιθύμητων προσμείξεων.
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Πλεονεκτήματα :
υψηλή ταχύτητα εναπόθεσης (0.5μm/min),
δυνατότητα εξάτμισης από περισσότερες της μίας πηγής 
ανάπτυξη κραμάτων
μεγάλη χωρητικότητα της πηγής  επί μακρόν λειτουργία του
συστήματος χωρίς να είναι απαραίτητο το συχνό άνοιγμα του
αντιδραστήρα («σπάσιμο» του κενού).

Mειονεκτήματα

 η εκπομπή ιονίζουσας ακτινοβολίας, που οφείλεται στην
αλληλεπίδραση των «θερμών» ηλεκτρονίων με την ύλη, είναι
καταστροφική για την ποιότητα των διεπιφανειών υμενίων που
χρησιμοποιούνται στην μικροηλεκτρονική.

Εφαρμογές: ανάπτυξη υμενίων Al και κραμάτων του, Si, Pd, Au, Ti, Mo, Pt,
W και διηλεκτρικών όπως Al2O3.

Εξάτμιση με επαγωγική θέρμανση

Η μέθοδος χαρακτηρίζεται από υψηλή ταχύτητα εναπόθεσης και είναι
απαλλαγμένη από την παρουσία ιονίζουσας ακτινοβολίας.

Όμως η χρήση του θερμαινόμενου crucible μπορεί να συμβάλλει στην
εισαγωγή προσμείξεων.
Σχεδιάγραμμα πηγής για εξάτμιση
με επαγωγική θέρμανση.
Το
crucible αποτελείται από ΒΝ
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Οι αναμενόμενες εξελίξεις στις μεθόδους CVD, sputtering και
εξάτμιση.
PVD ‐ CVD

Εξάτμιση

Sputtering
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οι μέθοδοι CVD και PVD συγκλίνουν:
 Στη CVD γίνεται εκτενής χρήση πλάσματος.
 Τροποποίηση της εξάχνωσης & του sputtering με την
εισαγωγή χημικών αντιδράσεων (reactive evaporation &
sputtering).
 Αντιδραστήρες
CVD & PVD συνδυάζονται σε
“ολοκληρωμένα” (integrated) συστήματα παραγωγής
διατάξεων.
 Υφίσταται ισχυρό ανταγωνισμό από τις μεθόδους CVD &
sputtering.
 Βρίσκεται σε φθίνουσα πορεία.
Θα συνεχίσει να είναι η πιο σημαντική μέθοδος PVD
στην
τεχνολογία
Si
ολοκλήρωσης
μεγάλης
κλίμακος(VLSI). Πρέπει να ικανοποιήσει τις εξής
απαιτήσεις/ βελτιώσει τις εξής επιδόσεις:
 Κατασκευή ομοιόμορφων υμενίων σε μεγαλύτερες
επιφάνειες, με υψηλότερο ρυθμό απόδοσης.
 Βελτίωση της κάλυψης «βημάτων» (step coverage ) στην
επιφάνεια.
 Μεγαλύτερης έκτασης αυτοματοποίηση και λειτουργία
υπό συνθήκες πιο καθαρού κενού..
 Βελτίωση της αξιοπιστίας (>90%).
 Πρέπει να αναπτυχθούν τεχνικές για τον in‐situ
καθαρισμό μικρών επιφανειών που θα αντικαταστήσουν
τον καθαρισμό επιφανειών με sputtering.
 Με την εξέλιξη της τεχνολογίας των πολυεπίπεδων
αλληλοσυνδέσεων
(multilevel
interconnected
technologies) θα γίνει αναγκαία η ανάπτυξη
πολυστρωματικών υμενίων.
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Ικανοποιητική step coverage

Κακή step coverage

Επιταξία μοριακής δέσμης
Molecular beam epitaxy (MBE) (Cho & Arthur 1975)

Χρησιμοποιείται για την επιταξιακή ανάπτυξη υμενίων ημιαγωγών,
μονωτών ή μετάλλων.

Χαρακτηριστικά της ΜΒΕ
Τα υμένια αναπτύσσονται με αντιδράσεις μεταξύ μοριακών δεσμών και
του θερμαινόμενου υποστρώματος.

Οι μοριακές δέσμες δημιουργούνται όταν ένα αέριο που βρίσκεται υπό
πίεση P διαστέλλεται μέσω ενός μικρού ανοίγματος σε περιβάλλον
χαμηλότερης πίεσης. Τα άτομα /μόρια /ιόντα που συνιστούν τη δέσμη
κινούνται με περίπου ίση ταχύτητα και δεν συγκρούονται μεταξύ
τους.
Περιβάλλον UHV  P <10‐9 Torr  πολύ χαμηλή συγκέντρωση
ανεπιθύμητων / παραμενουσών προσμείξεων.
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Υψηλή θερμοκρασία υποστρώματος : ΤG0.66Tm  ικανοποιητική
διάχυση στην επιφάνεια  κατοπτρικές επιφάνειες.

Η ανάπτυξη είναι βραδεία (1 monolayer/sec ή 1 μm/hr) και συμβαίνει
υπό συνθήκες μακράν της θερμοδυναμικής ισορροπίας  κυριαρχείται από
την κινητική των αντιδράσεων στην επιφάνεια  λείες, κατοπτρικές
επιφάνειες.

Η χημική σύσταση και η συγκέντρωση των προσμείξεων καθορίζονται
από τις ταχύτητες εξάχνωσης των πηγών.

Οι διεπιφάνειες είναι sharp και οι αλλαγές της χημικής σύστασης και της
συγκέντρωσης των προσμείξεων ελέγχονται σε ατομικό επίπεδο (δ‐
συναρτήσεις)  αναπτύσσονται υπερδομές, κβαντικές τελείες, κβαντικά
σύρματα.

Πλεονεκτήματα της ΜΒΕ
Περιβάλλον UHV  πολύ καθαρά υλικά & δυνατότητα χαρακτηρισμού in‐
situ real time.
Ένα
εμπορικό
αποτελείται από
θαλάμους:

 τον

σύστημα
MBE
3 τουλάχιστον

θάλαμο εισαγωγής
δειγμάτων (P<10‐6 Torr),

των

 τον

βοηθητικό
θάλαμο
χαρακτηρισμού (P<10‐10 Torr)

 και

τον θάλαμο ανάπτυξης (P<10‐
10Torr).
Κάθε
θάλαμος
υποστηρίζεται από ανεξάρτητες αντλίες.
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Η μεταφορά των δειγμάτων
μεταξύ των θαλάμων γίνεται υπό
κενό με τη βοήθεια των transfer
rods.

Η επίτευξη του UHV προϋποθέτει

 ειδική

κατασκευή των θαλάμων.

Xρησιμοποιείται ατσάλι και άλλα

μέταλλα με

 χαμηλή τάση ατμών
 χαμηλό outgassing στην Τ‐λειτουργίας (77K‐1400oC)
 Μικρό συντελεστή θερμικής διαστολής & καλές μηχανικές
ιδιότητες.

 baking σε θερμοκρασία 150‐220 oC.
 Ψύξη με υγρό Ν2 (LΝ2)
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Η διατομή θαλάμου για την ανάπτυξη
κατά MBE.

Τα συστήματα MBE μπορούν να αναπτυχθούν με υψηλό βαθμό
πολυπλοκότητας.
Ρυθμός εκρόφησης υλικών σε συστήματα κενού (mbar‐liter/sec
cm2)
Fresh Al
Aluminum baked 20h at 100C
304SS / electropolished
Teflon
Viton A (fresh)
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9 x 10‐9
5 x 10‐14
2 x 10‐8 / 6 x 10‐9
8 x 10‐8
2 x 10‐6
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Ελάττωση της πίεσης vs t σε
σύστημα

UHV

υπό

άντληση

(όγκος 100 l, αντλίες: μηχανική +
turbo 200 l/s). Η περιοχή της
βραδείας άντλησης (1/t) ελέγχεται
από εκρόφηση αερίων από τις
εσωτερικές επιφάνειες.

Βελτίωση

του κενού επιτυγχάνεται με bake‐
out.

Μεταβολή της πίεσης
σύστημα

UHV

κατά

διάρκεια και μετά από
bake‐out.

Οι συνθήκες κενού για την ΜΒΕ καθορίζονται από 2 απαιτήσεις:



Διατήρηση της μοριακής φύσης της δέσμης μεταξύ πηγής &
υποστρώματος  απουσία σκεδάσεων.



Απαίτηση για χαμηλή συγκέντρωση ανεπιθύμητων προσμείξεων στο
αναπτυσσόμενο υμένιο.

 Χρόνος ανάπτυξης 1 monolayer : 1‐5 s
 Χρόνος απόκρισης των shutters : 0.1 s<<χρόνο ανάπτυξης 1ML
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Η μέση ελεύθερη διαδρομή μορίων διαμέτρου d υπό πίεση p είναι

L



T
p
1
L  3.11x10 14
όπου

n

pd 2
2nd 2
k BT



Προϋπόθεση : διατήρηση της μοριακής φύσης της δέσμης 
L > απόστασης πηγής‐υποστρώματος  L >20 cm.

Πόση πρέπει να είναι η πίεση?
Παράδειγμα: ανάπτυξη GaAs  pmax=10.3 Torr 
Η

συνθήκη

διατήρησης

της

μοριακής

φύσης

της

δέσμης

ικανοποιείται υπό συνθήκες υψηλού κενού.

Γιατι χρειάζεται UHV?
Την επιβάλει η συνθήκη για εξαιρετικά καθαρό κενό και την
ελάχιστη συγκέντρωση παραμενουσών προσμείξεων.

Στο υπόστρωμα προσπίπτουν

 Οι μοριακές δέσμες από τις πηγές : ροή 1019 άτομα/m2
 Αέρια που παραμένουν στον θάλαμο ανάπτυξης υπό συνθήκες άντλησης.
 Το

πλήθος των μορίων αερίου που παραμένουν στον θάλαμο και

φθάνουν στο υπόστρωμα ανά μονάδα χρόνου και επιφάνειας είναι :

wi  pi

NA
2k B M i Ti

 8,33x1022

pi
όπου ΝΑ ο αριθμός Avogadro, pi η
M iTi

μερική πίεση και Μi το μοριακό βάρος του αερίου i.

Π.χ. Αν υποθέσουμε ότι στον θάλαμο ανάπτυξης παραμένει N2 με
Mi=2.02x10‐3 kg/mole και T=300K wi=5.74x1022 pi
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Αν η επιφανειακή πυκνότητα του αναπτυσσόμενου υμενίου είναι
1019 m‐2  ο χρόνος που απαιτείται για την ανάπτυξη ενός ατομικού
στρώματος είναι:




Από τις μοριακές δέσμες t1(b)= 1 sec
Από τα παραμένοντα αέρια : t1 ( v ) 

1019
5.74 x1022 pi

Αν θέσουμε ως συνθήκη t1(beam)=10‐5t1(vapor)  συνθήκες UHV.

Η επίδραση της πίεσης στη μέση ελεύθερη διαδρομή
Πίεση (Torr) Μέση ελεύθερη διαδρομή Arrival rate ratio
10‐1
0.5mm
0.0001
10‐3
5cm
0.001
‐5
10
5m
1
10‐7
500m
100
10‐9
50km
10000
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Μηχανισμός ανάπτυξης κατά ΜΒΕ.

Κλασσική ΜΒΕ : πηγές Knudsen (Κ‐cells) που έχουν σταθερότητα ροής
καλύτερη του 1%.
Στον θάλαμο ανάπτυξης υπάρχουν οι εξής 3 ζώνες :
(1) δημιουργίας των μοριακών ζωνών,
(2) ανάμειξης των δεσμών και
(3) ανάπτυξης του κρυσταλλικού υμενίου.

Η χρήση μηχανικών διαφραγμάτων
(shutters) επιτρέπει το ταχύτατο
άνοιγμα και κλείσιμο των πηγών 
δυνατή η ανάπτυξη υπερδομών, δ‐
doping κλπ.

Οι επιφανειακές διεργασίες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη είναι:
(1) προσρόφηση των ατόμων ή μορίων,
(2) μετανάστευση στην επιφάνεια του υποστρώματος και διάσπαση των
προσροφημένων σωματιδίων (species),
(3) ενσωμάτωση στο πλέγμα και
(4) εκρόφηση των σωματιδίων που δεν ενσωματώθηκαν στο υμένιο.

Τα κύρια σημεία αλληλεπίδρασης της προσπίπτουσας δέσμης με το
υπόστρωμα περιλαμβάνουν : “σκαλοπάτια” (steps) στην επιφάνεια του
υποστρώματος, ελεύθερους δεσμούς συγγενείας, κενά κλπ.
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Διεργασίες στην επιφάνεια
του
υποστρώματος
που
συμβάλλουν στην ανάπτυξη
ΜΒΕ.

C‐V profiles της κατανομής
των φορέων σε δ‐doped
GaAs:Be. H ΤG=600
ανόπτηση

στην

οC

&

περιοχή

700‐1000 οC.

Ηλεκτροχημικό CV‐profile σε υμένιο
GaAs:Si.

Φαίνεται

συγκέντρωσης
συναρτήσει

της

η

των

μεταβολή

της

προσμείξεων

θερμοκρασίας

των

πηγών.
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Η κατανομή των προσμείξεων GaAs:Si που αναπτύσσεται με ΜΒΕ είναι
εξαιρετικά ομοιόμορφη (α) κατά μήκος της απόστασης από το κέντρο
του wafer και (β) συναρτήσει του βάθους από την επιφάνεια.

Κατανομή προσμείξεων σε MOCVD GaAs:Si.
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Μodulation doped HEMT.
Ο καλός έλεγχος της
ανάπτυξης ΜΒΕ
ανάπτυξη πολύπλοκων
δομών

Ενεργειακό χάσμα στοιχειακών
και δυαδικών ημιαγωγών
συναρτήσει της πλεγματικής
σταθεράς.

Τροποποιήσεις της ΜΒΕ
Gas‐source MBE : Οι στερεές πηγές του στοιχείου της στήλης V του
περιοδικού πίνακα αντικαθίσταται από υδρίδια (PH3, AsH3 κλπ) τα
οποία υφίστανται θερμική διάσπαση (cracking) στους 920οC για
δημιουργία των αντίστοιχων διμερών (π.χ. As2, P2). Η μέθοδος επιτρέπει
καλύτερο έλεγχο της ανάπτυξης.
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Σχηματικό διάγραμμα συστήματος
gas‐source MBE.

Chemical beam epitaxy ή metalogramic MBE :
Aντικαθίστανται:



Οι στερεές πηγές της στήλης V με υδρίδια,



οι πηγές του στοιχείου ΙΙΙ με οργανομεταλλικές ενώσεις (TMAl,
TEGa, TMln) που διατηρούνται στους 25‐30 C και διασπώνται με
πυρόλυση.

Η χρήση των οργανομεταλλικών



επιτρέπει καλύτερο έλεγχο της ροής με mass‐flow controllers,



απλοποιεί την αλλαγή των πηγών και την κλιμάκωση (scale‐up)
σε συστήματα με πολλαπλά υποστρώματα.

Σχηματικό διάγραμμα συστήματος
για MOMBE
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ECR‐MBE : Η πηγή ECR χρησιμοποιείται για τη διάσπαση των
αντιδραστηρίων που δεν αντιδρούν εύκολα, π.χ. Ν2, ΝΗ3 κλπ.

Εχει βρεί εκετενέστατη εφαρμογή στην ανάπτυξη των νιτριδίων των
ενώσεων III‐V, π.χ. GaN, AlN, InN κλπ.

Πλεονεκτήματα της ΜΒΕ



επιτρέπει την μελέτη και κατανόηση μηχανισμών ανάπτυξης



Ανάπτυξη εκτός συνθηκών ισορροπίας  νέα υλικά



επαναληψιμότητα



ανάπτυξη πολλών διαφορετικών υλικών



ατομικώς επίπεδες διεπιφάνειες



περιβάλλον UHV in‐situ χαρακτηρισμός



Real time growth monitoring
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Μειονεκτήματα



Η αντικατάσταση ανταλλακτικών και των στερεών πηγών επιβάλλει
«σπάσιμο» του UHV  χρονοβόρα διαδικασία



Τα συστήματα MBE είναι πολύπλοκα τόσο όσον αφορά την
εγκατάσταση τους όσο και τη χρήση τους.



Τα συστήματα ΜΒΕ είναι ακριβά & έχουν υψηλό κόστος λειτουργίας.
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