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RESUMCJ

Este trabaLho apresenta a instaLaç~o e operaçào de

um sistema de Epitaxia por Feixe MoLecular (EFM). Para tanto

foi necessário um estudo da literatura existente a quaL serviu

também posteriormente para a comparaç~o

obtidos

de alguns resuLtados

R condiç~o de ULtra-RLto-Vácuo (UHV) da ordem de

5.10-umbar necessária para o crescimento de filmes de GaRs

EFM foi aLcançada bombeando-se o sistema após a utilizaç~o

por

de

técnicas de Limpeza de aço inox (eLetropoLimento) e

desgasificaç~o

Rs superfícies dos fiLmes de 5aRs obtidos foram

e~>(aminadas por microscopia ótica e revelou a existência de :

defeitos ovais; defeitos do tipo agulha I regi3es de crescimento

policr-istaLino

substrato-filme

regi3es da superfície ricas em 5a e interface

Rlém disso fizemos medidas da mobilidade Hall e

alguns espectros de fotoluminescência .
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RBSTRr:J[T

This wOrK presents the instaLlation and operation

af a MBE s,/stem To do so I it was necessary a study af the

Literature

C1btained here

wnich was aLso necessary to compare the resutts

The UHV (5.10-11mbarJ necessary for the growth of

the GaRs films by MBE has been reached after the utilizatian af

eLectropolishing af stainless steeL and outgassing of the system

The GaRs films obtained here had their surface

anaLised by an optical micrascope !

needLes !polycrystalline grawth

which showed : oval defect ,

surface caused by Ga-rich

evaparatian candition and substrate-film interface

The characterization af the fiLms were abtained

by Hall effect and by phataluminescence .

ii



FILMES EPITHXIRIS DE Gaqs

'1.'1 INTRiJIJUÇAO.

o método de Epitaxia por Feixe MoLecular CEFM) ~

uma técnica de crescimento epitaxial relativamente nova se

comparada com outras métodos como VPE CEpitaxia por Fase Vapor) e

LPE CEpitaxia por Fase Liquida). EFM é um processo de crescimento

que envolve a reaç~o de um ou mais feixes térmicos de átomos ou

moléculas com a superfície cristaLina de um substrato aquecido

sob condições de ultra alto vácuo CUHV) (1) o UHV é uma

condiç~o requerida do inicio ao fim do processo de crescimento I

por isso o sistema de EFM é basicamente um aparelho de evaporaç~o

a vacuo.

R idéia original do EFM foi estabelecida por

Günther (2) em 1958. Ele usou o método de crescimento de cristais

a tres temperaturas que baseado no fato de a press~o de vapor do

grupo V ser muito mais elevada do que a do composto

fonte do elemento do grupo V era mantida a uma temperatura

para garantir uma press~o estacionária na câmara de vacuo.

fonte do elemento do grupo 111 em uma temperatura T3 maior do que

T :l fornecia um fluxo de átomos incidentes sobre o substrato,

ajustado para uma taxa de condensação ótima. o substrato era

mantido em uma temperatura intermediária T~ entre T1 e T3' Na

experiência de Günther o crescimento n~o era epitaxial p01S o



fi lme fül creSClw!~ sobre um 5ubstrato de vidrQ e por lSS0

poLicristaLino.

anos mais tarde Davey e Pankev (3) usando o

metodo de Günther alcançaram Q crescimento epitaxial para o GaRs.

Trabalhos visando a construç~o de dispositivos foi a consequência

imediata.

RtuaLmente as inovaçôes rermitidas por EFM têm

sido muito rápidas. o maior avanço é na fabricaç:5o de

dispositivos tais como FETi diodos lJRRj:j[TOR1 IMPRTT e ~;ixer;

Lasers de injeç~o CW; guias de onda ótico etc ...

o trabaLho aqui desenvoLvido será particularizado

aos compostos semicondutores do tipo III-VI em especial GaRs

2



1.2 - ULTRR-RLTO-VACUO (UHVJ

o ultra-aLto-vacuo necessario para um crescimento

por EFM de boa quaLidade, impLica em pressões da ordem de 10-11

mba r. Rs camaras de ultra-alto-v~cuo s~o de aço ino:.:idavel

convencional. R câmara de preparaç~o é separada da càmara de

crescimento por uma válvuLa tipo gaveta ( f i g . ( 1) ) . Todos os

componentes dessas càmaras devem resistir a um cozimento em

aproximadamente 2000 C.

Câmara de Crescimento Câmara de Analise

RHEED 10-50 K eV CAMARA DE

INTRODUÇÃO DA AMOSTRA

t I
VÁLVULA

SUBSTRATO; TIPOGAVETA\

I
CÉLULAS LN2
DE EFUSÃO
CI OBTURADOR
INDIVIDUAIS

fig.(1) - Sistema de ultra-alto-vácuo para EFM com

três câmaras

3



atinjam

3Ltas temoer'2tUi"25 (mal", de

r"efr"at,3r'ios mlnlmlzar a desqasificaç10 .::, :~.-ernQ L Li 05

..
obtui"ador"es das células de efws~o que oocem reaqir

com carga da fonte nesta temoeratura se n~o forem

materiaL refratário.

o bombeamento prim~riQ ~ reaLizado Dor dU3~ bombas

de sorç~o coLocadas em paraLelo! as quais conseguem uma pr-ess::~o

de 10-5 mbar. R partir dai um bomDeamento secund~rio e reaLizado

por uma bomba iônica e nos fornece uma press~o de 10-fl -10 ...','

mba r. Para se consequir diminuir ainda mais esta press~o é usado

um painel criogenico de nitrogênio liquido, que envolve a camara

de crescimento, junto com uma bomba de sublimaç~o de titânio

CTSPl, alcançando-se assim uma press~o de até 10-11 mba r.

Hs eventuais contra-indicações em se usar outro

conjunto de bombas para übtenç~o do UHV Cbomba turbomolecularj

bomba de difusão l I é a contaminaç~ü por óLeo

Rbaixo damos uma descriç~Q das bombas iõnica de sorção e de

subLimaçao de titânio



-1.2. -1 - 8Ci'18R DE 5CRCfíO

R bomba de sorç~o consiste de um corpo
_-I ut:: aço

ino:ddável com palhetas de cobre internas para facilitar a

transferência de calor para a carga de zeolitas. Um recipiente

para nitrogênio Liquido envoLve a bomoa Quando a bomba de

sorç~o é aberta para o sistema e esfriada com nitrogénio Liquido,

os zeolitas começam a adsorver e absorver (sorç~o) o gás do

sistema; causando assim uma reduç~o na press~o do mesmo. Guando o

zeollta estiver saturado, inicia-se sua reatlvaçâo.

Primeiramente fecha-se a v~lvula que liga a bomba ao sistema,

retira-se o recipiente contendo nitrogênio liquido e deixa-se a

bamba ficar à temperatura ambiente. R roLha de

borracha permite a liberaç~a do gás que se desprende do

quando este se acha à temperatura ambiente.

zeolita

Muitas vezes a temperatura ambiente n~o é

suficiente para que a bomba esteja preparada para o próximo

bombeamento,

zeolita.

uma vez que a água adsorvida nâo é liberada do

Torna-se ent~o necessário aquecer a bomba em

temperaturas mais usando-se para isso uma unidade de

aquecimento, a qual é ajustada em voLta da bomba de sorç~o e Que

atinge até 300D C.

Rs bombas de sorç~o s~o geralmente usadas para

bombear o sistema desde a pressâo atmosférica até aproximadamente

5
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conSe:wtlv~innete, u'na DQmbeando enC~3nto ~ esta

:.2.: - SOMBR DE SUSLIMRÇAO DE TITANIC

Sempre é usada simultâneamente com uma outra bomba

como o o r- exemolo, a bornba 1::iJlIC3. R grande vantagem deste

arranjü é aLsenC13 de vaOOf de óLeo. Por- iSSQ o mesmo

utili:zadü Quando se necessita um sistema ultra-limoo e

contaminado.

o titànio tornou-se o "getter" principal para

aplicaç:tles no bombeamento de vácuo porque tem uma pressão de

vapor relativamente baixa e possui um largo espectro de reação,

principalmente com 0;2 ,N~_ I[O~:_, IH:."! ,[O e vapor de água.

Um evaoorador de titànio pode ser feito enrolando-

se simultaneamente um fio de titanio de 0.25 mm de diâmetro e um

fio de tungstênio de 0.1 mm de diâmetro sobre uma haste de

tungstênio. o fio de tungstênio mantém por tensão superficial as

gotas de titânio que vão ser evaporadas.

Este dispositivo consiste de

W) que são aquecidos reslstivamente.

filamentos (liga Ti-

Bombeamento por é baseado na

absorvedora do titânio evaporado. R fonte de titánio é aquecida à

temper-atur-a de sublimação.

6

por volta de 1500° [, o que



for-nece um filme de tit§nio altamente ativo que ceposi tado

sobre as superficies do sistema Rs moLéculas de gás que colidem

com esse fiLme, reagem com o tit§nio formando compostos sólidos

estáveis. Essa transformaçjo de moLéculas gasosas em sóLidas

diminui aLtamente a press~o do sistema.

1.2.3 SOMER IONICR .

o funcionamento das bombas iónicas é baseado na

absorção das molécuLas na presença de uma descarga elétrica do

tipo Penning (4). R bomba é composta de um anodo colocado entre

dois catados paralelos. Uma tens~o de alguns kV é aplicada entre

o anodo e o catado e provoca uma descarga elétrica. R câmara de

descarga se encontra em um campo magnético S ("1 a 2kGJ

perpendicular aos eletrodos. Criado por um im~ permanente este

campo serve para aumentar o percurso dos elétrons que oscilam

v~rias vezes ao longo de trajetórias helicoidais entre os catados

antes de atingir o anodo. Gr.lças a isso a probabilidade de

ionização aumenta bastante e a descarga pode ser mantida a

pressôes bastante baixas.

Rs moléculas dos gases ionizad05 são acelerados

para os catados e o atingem com uma energia suficiente para

penetrar e se alojar na rede cristalina do material do catado,

usualmente de titànio.

7



1.3 - CtLULR DE EFUSAO .

R principal e:.•:igencia quando se constrói uma

céluLa de efus~oi e que o material empregado tenha baixa taxa de

desgasificaç~o e que a reaç~o entre a carga e o materiaL da

célula seja desprezivel. de modo a se minimizar a concentraç~o de

impurezas nos feixes moleculares.

Os materiais geralmente usados s~o o grafite de

alta pureza e o nitreto de boro pirolitico (PENJ. Rs vantagens de

se usar o grafite s~o o seu baixo custo e fácil modelagem, o que

permite uma boa estabilidade térmica e um controle de temperatura

exato. Infelizmente a grafite é muita dificil de desgasificar,

além de ser quimicamente mais reativo da que a PEN. Por isso,

apesar da seu alto custo! pouca maleabilidade e medidas de

temperatura n~o t~o acuradas quanto aquelas obtidas para o

resistência.

grafite, a PEN é a material mais usado.

Muitas células atualmente usadas s~o aquecidas por

R figo (2J mostra esquematicamente uma célula de

efus~o para o sistema de EFM, a qual preenche as seguintes

requisitos: resposta térmica rápidal aquecimento uniforme e pouca

perda de calar por radiação.

o fio de tântalo é suportada por dois cilindros

(aluminaJ um dos quais em forma de H, de

moda que

encaixado.

o cadinho! também em forma de H! passa ser bem

R parte superior da cadinho contém a carga do elemento

8



G
1=1

carga

B

cadinho

C

orificio co limado r(emalgumascélulas)

D

termopar

E

cil indros concêntricasdealumina

F

condutor detantalo

blindagem térmica

H suporte de molibdênio

F

5 folha de tântalo corrugado para

figo (2) _ Esquema de uma célula de efus~o para

sistema de EFM

9
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que se quer evapürar e na parte inferior é Ligado um termopar d~

tungstênio e renlO CW-5%Rh W-26%Rh) que toca o fundo do

cadinho. Com esta configuração a Leitura do termopar difere por

mais ou menos 10 [ da temperatura real do cadinho (1). O cilindro

de alumina mais externo e circundado por muitas voLtas de folhas

de tàntalo carrugado para isolar melhor termicamente cada célula.

R célula é montada sobre um suporte de moLibdênio.

Para eLementos do grupo III e eLementos dopantes é

usado um cadinho com volume de 2/5 cm3 e para os elementos do

grupo V um cadinho de 20 cm3 O diâmetro dos orifícios é de 3

mm para o cadinho menor e de 5 mm para o cadinho maior (1).

Rs temperaturas nas quais as células de efusão

podem operar vlo desde 2500 C até 15000 C (1).

Crescimento de boa qualidade da filme

semicondutor, requer uma boa isolação térmica do conjunta de

todas as células de efusão do resto da câmara de vácuo! para

minimizar a desgasificação das paredes da mesma.

Rs células de efusão podem ser colocadas bem

próximas uma da outra/ de modo que o ângulo do feixe que colide

com o substrato seja menor do que 10° (fig. (3)). Isto garante um

crescimento uniforme, e reduz a distância entre a abertura da

célula a substratoj que é de aproximadamente 70 mm (1).

R isolação térmica entre as células feita com

nitrogênio líquido. Para melhorar essa isolação pode-se em vez de

isolar o conjunta das células como um todo,

10

isolar cada uma

••••.••.- •. , _--......~ •••~ ..•:;;,:.•i. .>-; ...•.• ;;>r'-.::.:.loo,;-,.>. __ ~
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separadamente, garantindo assim que n10 havera transferência de

calor entre elas; de modo que o ângulo de incidência do feixe no

substrato ser~ maior do que 15° Logo; para que o crescimento

continue uniforme; aumenta-se a distância entre a célula e o

substrato para aproximadamente 100 mm. O aumento desta distância,

como é vista na eq. diminui bastante o fluxo do

diminuindo também a taxa de crescimento.

fig.(3) - Ilustraç~o esquemática da posiç~o das

células de efus~o em relaç~o ao substrato

1 1



Portanto para se manter o fluxo deve-se aumentar

a temperatura da célula de efus~o já que Pi é uma funç~o de T.

Para se medir o fluxo do feixe, pode-se usar um

"ion gauge móvel", o qual é inicialmente posicionado frontal aos

feixes para medir a densidade do feixe direto e depois tirado

dessa posiç~o para medir a densidade do feixe de fundo.

Os obturadores das células de efus~o (shutters)

s~o feitos de material refratário, para minimizar a reaç~o entre

eles e o material que está sendo evaporado.

12



1.4 - SISTEMR DE EFM .

1.4.1 - CRRRCTERíSTICRS .

Taxa de crescimento baixa (entre 1 a 3~o /s ou

·l~/h para GaRsJ.

- Temperatura

para o GaÇjs).

critica de crescimento (Ts< 6300> [

- Capacidade para iniciar ou cessar abruptamente o

crescimento.

~ superficie crescida é suave (lisa).

- Facilidade para análise "in situ".

1.4.2 - CONSIDER~ÇõES GERRIS .

Com a técnica de EFM o filme semicondutor é

crescido a partir de um feixe de moléculas ou átomos dos

elementos constituintes gerados termicamente que colidem com a

superficie cristalina do substrato aquecido (fig.(3)).

Os feixes s~o gerados nas células de efusão, cuja

temperatura é controlada a mais ou menos 1° C, na c§mara de UHV.

Cada célula tem um obturador (shutter) individuall que permite

uma troca

abruptamente

rápida da espécie do feixe incidente para alterar

a composição ou dopagem do filme que está sendo

13



qs intensidades dos fluxos dos feixes inci:jentes no

Substr-ato 2cueCldo temoer'atLif'a T '!' contr-oL3d.35 pela

temperatura das células de efu5~o ('1)

o fLuxO F do feiA2 incidente ~ dado por:

C
I i

onde:

= a . p, . c o 5 6 I [ rr. d .~.,. 2 . m .. k . T ] :t.-- ;.: [molec. /cm;;~ 5 J eq. ("1)

F, - é o fluxo de moléc. da espécie (i) por unidade de area.

a - area da abertura da célula em cm2

P. - press~o de vapor- no equilibrio! Pó (TL

d - dist§ncia da abertura (a) ao substrato.

mó - massa da esoécie em efu5~0.

e - ângulo entre o feixe e a normal ao substrato.

k - constante de Boltzmann

T - temperatura em Kelvin CK)

~ composiç~o quimica desejada pode ser obtida com

d escolha apropriada das temperaturas da célula de efusão e do

substrato.

o parâmetro conhecido como coeficiente de fixação

(5); descreve 05 processos de absorç~Qj difusJo e crescimento.

( 5 ) é a fração do número de moLéculas totaL que colidem com o

substrado e se fixam na superficie! sendo incorporados ao fiLme.

14



R pure2a e quaLidade do filme a ser crescido por

EFM está reLacionado a capacidade de reaç~o do substrato com as

especies

fixação.

de gases de fundo! que é fornecido peLo coeficiente de

são:

1.4.3 - TECNOLOGIR DO SISTEMR DE EFM.

Os eLementos básicos de um sistema moderno de EFM

conseguido com um arranjo de bombas de vácuo tais como:

- Sistema de Ultra Rlto Vácuo (UHV) . o UHV é

bomba de

bomba iônical bomba criogênica I bomba de sublimaç~o de

titânio e bomba turbomolecular . Este sistema tem dois estágios.

O primeiro é câmara de introdução e o segundo é a de crescimento

Separando estas duas câmaras existe uma válvula tipo gaveta .Um

sistema de UHV é esquematizado na fig.(1J.

Bloco de molibdênio aquecido utilizado como

porta substrato. R distância da abertura da célula de afusão até

a superficie do substrato é de 70 mm a 100 mm dependendo do

sistema e da taxa de crescimento desejadal como pode ser visto na

eq.(1).

"15



- Células de Efus~o. Rté sei~ céluLas de

podem ser instaladas na cãmara de crescimento} contendo os

Rs, Ga e Rl além dos dopantes tipo p (Ee) eseguintes elementos:

tipo n (Si ou Ge). Rs células s~o isoladas umas das outras por

algumas folhas de tântalo. Cada célula tem seu próprio obturador

(shutter). O conjunto completo das seis células é envolvido por

um painel criogênico contendo nitrouênio liquido, para minimizar

a desgasificaç~o das mesmas no interior da câmara} evitando-se

assim que o filme a ser crescido seja contaminado por impurezas

indesejáveis. R temperatura das células é medida por termopares

de W-5%Rh, W-26%Rh e pode ser monitorada, por exemplo} por um

sistema de controle de temperatura via computador.

Rlém desses elementos essenciais . podemos adaptar

componentes para a análise da superfície da amostra e do gás

residual tais como

- RHEED (Reflection High Energy Electron

Diffraction) que é usado para monitorar a estrutura da

superfície dos filmes crescidos.

"i n s i tu" (1).

Este monitoramento é realizado

- SIMS (Secondary Ion Mass Spectroscopy).

Determina a composiç~o quimica do substrat~ e da superficie do

filme crescido (1)
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-RE5 CRuger ELectron Soectroscowy). Car-acter-iza a

super"ficie do substr-ato, analisa e determina a comoo5ic:~o, -- do

filme crescido (1).

- ESPECTRCMETRO QURDRUPOLRR DE MRSSR i'1oni tora

gases residuais existentes na cãmara de crescimento em adiç;3o

as espécies dos feixes moLeculares de interesse.

1.4.4 - CDNFIGURRÇAO .

Rs configurações existentes de diferentes sistemas

de EFM s~o : vertical; horizontal e semi-horizontal com respeito

às posições das células de efus~o e do substrato .

R configuraç~o vertical é aquela na qual os feixes

moleculares gerados nas células s~o dirigidos verticalmente para

cima até coLidir quase perpendicularmente com o substrato.

configuraç~o as células podem ser ajustadas de tal modo I

Nesta

que os

feixes moleculares tenham uma boa superposiç~o sobre a superficie

do substrato além de poderem ser carregadas com o m~ximo de seu

volume reduzindo-se assim a frequência de recarga Contudo

existe a contaminaç~o da carga pelos flocos de elementos que caem

os quais se depositaram sobre os obturadores e paredes da

c~mara em um crescimento anterior

Rsconfigurações horizontal e semi horizontal

apesar de n~o poderem ser carregadas com seu volume total sjo



as pr"eferidas pOIS não possuem qualquer r·isca ser-enl

contarninad35 oelos f Locas dos elementos que se d e SOl e n d e ~Ti d a

oar·eiJe da CdiTfara

1.4.5 - PORTR-5U8STRRTU .

o requesito principal de um porta-substrato para a

produção de camadas uniformes é que a temperatur"a atraVE!S do

substrato seja constante em + 50 [ - o porta-substrato é feito

de um bloco de metal refratàrio usualmente Molibdênio - Mo ), o

qual é aquecido resistivamente ou por radiaç~o o substrato

pr-eso

índio

ao bloco usualmente utilizando-se uma solda de índio

prende o substrato ao bloco por tens~o superficial e é

o

um

Ó t i mo condutor térmico R pureza do bloco de malibdênio de

88,87 % o elemento aquecedor tanto resistivo como radiativo

s~o feitos de tântalo de alta pureza (88/87 %)

Um pirometro de infravermelho pode ser usado para

medidas diretas da temperatura do substrato I através de uma das

janelas

termopar

da câmara de crescimento permitindo a calibraç~o do

crescimento

o aquecedor e o termopar permanecem na câmara de

quando o porta-substrato é removido para a câmara de

introduç~o Para remoçâo é utilizado um sistema de encaixe de

pinos, tipo baioneta que se unem ao bloco e s~o puxados para a

câmara intraduç~o por uma haste com acaplamenta maqnético ( linha

18



rl~ transferência)

IJ e 5 e n 1./ Q l ~.lime fi tos f'ecentes pe r"mi t em ao substrato

t e r" um movimento de rotação no pLano ortogonaL dos

fei.:.:es incidentes como mostrado na figo (4 Esta rotaç;~o

garante um crescimento mais uniforme

na compo5iç~o do fiLme.

tanto na espessura quanto

AQUECEDO

FEIXE
MOLECULAR

, ~ ,

TERMOPAR

SUBSTRATO

ENGRENAGEM PI

ROTAÇÃO CONTINUA

fig.C4J - Componentes principais para a rotaç~o do

substrato
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1.4.6 - CRRR055EL DE SUBSTRRTO .

Um sistema de vácuo com uma pré-cãmara Ccámara de

introduç::to p a f' a
.. '-l

raplUa introduç::to de amostras no tem

despertado grande interesse devido à reduç~o no tempo total de

bombeamento após o carregamento Isto é especialmente importante

para o sistema de EFM onde várias amostras sJo carregadas em um

so dia Rlém do que evita-se a contaminação da câmara de

crescimento quando Q substrato é trocado Sistemas comerciais de

EFM s~o hoje equipados com muitas câmaras entre elas uma câmara

para estoque Nesta câmara é colocado um carrossel Cfig.(5)) o

qual tem uma capacidade de estocagem de até seis blocos de Mo

além de possuir um aquecedor do tipo que é usado para aquecimento

do substrato durante o crescimento Este aquecedor permite que

se faça uma desgasificaç~o do bloco antes que este seja

transportado para a c~mara de crescimento I minimizando assim a

contaminaç~o da mesma pelos gases desadsorvidos durante o

aquecimento naquele local
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Monipulodor

Porto - Substroto/

I
,

:C:'\
, te'
I' 1.1, I
, . ,
, ,
, I I
I I "
I: I II I I I
I I I I
: I "I I I I
I I : I
: I ,II I I II I I I
I I I II I I I

(a) (b)

fig.(S) a) Vista lateral de um carrossel

b) Vista de cima de um carrossel com

seis posições para 05 substratas
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'.5 - MECRNISMO DE CRESCIMENTO DOS COMPOSTOS III-V .

'.5.' - INTRODUÇAO

Um conhecimento das interaçBes cinéticas das espécies

dos elementos dos grupos III-V, que est~o sendo evaporados, com a

superficie do sustrato é de importância fundamental para o

entendimento do mecanismo de crescimento dos filmes finos destes

materiais.

o primeiro modelo de crescimento para semicondutores

compostos, foi estabelecido por 5Gnther (,). Ele propÔs que a

concentraç~o do composto III-V deveria ser proporcional ao

produto das concentraçBes dos elementos dos grupos III e V

adsorvidos. Na pr.#3tica, contudo, este modelo falhou, porque era

baseada simplesmente em consideraç~es termodinâmicas.

o modela que prevalece atuaLmente foi desenvoLvida de

estudos das taxas de crescimento,morfologias das superficies e

reaçBes cinéticas.

o mecanismo de crescimento que ser.#3 estudado aqui é

baseado nas trabaLhas de Foxon e Joyce (5,6).
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1.5.2 - MODELO PRRR CRESCIMENTO

Usando-se a técnica do feixe molecuLar moduladQ (5,5)

conseguiu-se fazer um modelo para o mecanismo de crescimento dos

compostos III-V, o quaL é atualmente aceito.

Os sistemas são

considerados. ~ evaporaç~o do ~5 pode ser dimérica ( f:I s .~,) ou

Quando o Ga~s é crescido com fontes

(fig.(Sa)) a reaç~o é uma adsorç~o quimica

moléculas de f:ls2 sobre os atomos de Ga (6).

dissociativa das

O coeficiente de

é proporcional ao fluxo de Ga (processo de

primeira ordem). O excesso de RS2 é reevaporado, conduzindo a um

crescimento estequiométrico do Ga~s. f:Idi5sociaç~o das moléculas

adsorvidas só ocorre quando elas encontram um par de Ga

nos sitias da rede durante sua

coeficiente de fixaç~o do Rs;:;

migraç~oj sobre a superfície.

(SA~2) é por isso uma funç~o

o

da

taxa sendo um somente para monocamadas

dos .§tomos de Ga ou para 2J~lli ) J~m2 taxa de

chegada das moléculas de RS2

Para GaRs crescidos com fontes de Ga e f:ls4 (fig.{Sb))/

o processo é mais complexo (S). Pares das moléculas de RS4 viajam

sobre os sitias adjacentes do Ga. Quando há excesso de Gaj existe

um fluxo de RS4 desadsorvido.

23



figo (6)

Estado
precursor

~.
Superffcie de Ga As
Estabilizado por Ga

Fluxo incidente
de AS4

~

Estado a.Migratiãoprecursor ~.

Superficie de Ga As
Estabilizado por Ga

a) Modela para crescimento de GaRs

Ga e Rs~! (1).

b) Modela para crescimento de GaRs

Ga e Rs .•.• ("1).
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Um resultado importante 2 que o coeficiente de fixação

do i=ls.-. nunca pode e:-.:ceder o vaLor de 0,5 quando a

superficie do GaRs estiver coberta por uma monocamada de átomos

de 5a (5). Este comportamento pode ser expLicado peLo processo de

interaç~o de pares das molécuLas de i=lS4 adsorvidas quimicamente

sobre o sitias da rede adjacentes ao 5a, o qual esta envolvido na

quimica da superficie. Rnálises de superficies usando

difração de elétrons mostram que ~ffi temperaturas do substrato

muito baixas e em alto fLuxo Rs/Ga a reconstrução da superfície

estabilizada por Rs (2)(4) é observada, enquanto que em

temperaturas do substrato altas e baixo fluxo de Rs/5a a

reconstruç~o da superficie se dá por 5a (4X2).

1.5.3 - TRXR DE CRESCIMENTO.

R taxa de crescimento é controlada peLo fluxo do feixe

de Ga ( eq. (1))

R = S.F eq.(2)

onde S é o coeficiente de fixaç~o do 5a j este será 1 quando a

temperatura do substrato for de 450 a 6500 C e a superfície do

substrato for estabilizada por Rs.

Quando as áreas do substrato são pequenas deve-se

Levar em conta o efeito de difusão da superficie e para

25
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modifica-se a eq.C2l introduzindo outros par~metro5 e

= t F eq.C3J

onde: 'f' =

() =

O .s 1

f) ~ i

coeficiente de fixaç~o efetivo da face

~reas de superfícies grandes

crescimento nas faces adjacentes e

favorável

crescimento nas faces adjacentes é

favorável

mais

menos

1.5.4 - TEMPERRTURR DE CRESCIMENTO

R variaç~o da temperatura do substrato para

crescimento de filmes de GaRs monocristalinos por EFM é

aparentemente grande. Contudol as temperaturas mínimas citadas

por vários autores (71819) diferem consideravelmente. R razão

para essas diferenças é provavelmente o estado da superfície do

substrato sobre a qual o crescimento foi iniciado. R consideração

de que a limpeza química da superfície do substrato est~

envolvida na temperatura de crescimento do GaRs por feixes de Ga

e RS4 sobre (100)GaRsl levou a conclusão (5) que o GaRs deveria

ser formado em temperaturas do substrato não inferiores a 1800 [/

já que a adsorção das moléculas de RS4 torna-se não dissociativa

em temperaturas do substrato menores ou iguais 1800 C. Desde
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que as superficies dos substratos estejam suficientemente limpas

---'--'~"'~'~"--""""

e perfeitas, filmes monocristaLinos e lisos de GaRs podem ser

crescidos em temperaturas do substrato variando de 6300 [ até 90°

r ,-u-m t d- .•' ~ c ;1 e ,-!~.::iS ,- ~ mA n!to· ..•e O 5 ~ ", 11 -m I h_ j _ I •. Q ~ '-I _ \- l-...L I _ •. U J c •.~ I / •

Rpesar dos filmes de GaRs permanecerem monocristaLinos

pa f' a temperaturas do substrato t~o baixas quanto 80'" [I as

propriedades óticas e eLétricas do f i Lme! se deterioram

drasticamente quando a temperatura é menor ou iguaL 4200 c. Os

f i L me s de GaRs crescidos abaL.:o de 400'" [ s~o aLtamente

compensados e exibem baixa mobiLidade;

muito pobre.

aLém de fotoLuminescéncia

Na prátical portanto! os fiLmes de GaRs podem ser

crescidos por EFM em temperaturas do substrato variando de 450'" [

a 6300 [. O Limite da temperatura mais aLta para crescimento por

EFM é dado peLa evaporaç~o congruente do GaRs a quaL ocorre entre

625'" [ e 635'" [.

GeraLmente os fiLmes de GaRs s~o crescidos com

reconstruç~o

porque este

da superfície estabilizada por Rs (excesso de Rs),

procedimento requer condições de crescimento mais

fáceis de serem mantidas Para estabiLizar a superfície usando-

se 5a é necessário um controLe preciso da raz~o Rs/Gal o qual

atuaLmente ainda n~o foi aLcançado.
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1.6 - MRiERIRIS DR FONTE CEVRPORRNTE5)

Os feixes molecuLarp-s sJo gerados por materiais de

aLta pureza C88,8888%). Os evaporantes usados 5~O 05 elementos do

grupo V CRs) e do grupo
T T r
.L. ..L .L. CGa) além dos dopantes tipo p (Ee) e

tipo n CSi). O feixe térmico molecular dos elementos do grupo 111

consiste de espécies monoatómicas, enquanto que as do grupo V são

sempre compostas de molecuLas tetraméricas CP4 R 5 .•., S b ..., ).

Rlém da fonte de Rs usada para ger'ar o feixe

moLecular, pode-se usar o composto GaRs como fonte. Ouando o

composto GaRs é aquecido a aproximadamente 6300 [, o Rs evapora

antes que o Ga por ter uma press~o de vapor muito mais alta

deixando assim uma soluç~o rica em 5a dentro da célula de efus~o.

O feixe de Rs evaporado deste modo é composto principalmente de

moléculas diméricas CRs2).

R vantagem de se usar uma fonte contendo GaRs em

vez de uma de Rs é que o composto GaRs oxida menos do que o ~s

quando manuseado e exposto ao ar. Para remover os óxidos da fonte

de Rs é muitas vezes necessário aquecer a fonte acima de sua

temperatura de operaç~o um certo periodo de tempo antes do

crescimento. R menos dessa dificuLadade o Rs produz filmes mais

puros e com uma dopagem n~o intencional de fundo mais baixa do

que quando GaRs é usado como fonte pois este composto

apresenta uma concentraç~o de Si de 1016/cm3
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1.7 - LIMPEZR DO SUSTRRTO .

~ preparaç~o da face do substrato sobre a qual val

ser crescido o filme semicondutor, desde o estágio de polimento

até a de limpeza "in situ"1 é muito importante para a técnica de

EFM como a é para qualquer outra técnica de crescimento epitaxial.

Os substratos orientados na direç~o (100) são os

mais usados para Q crescimento por EFMI pois a face de orientação

("1 O O) possui dois planos ortagonais de clivagem o que conduz a

uma boa morfalogia da camada, além de ser uma das faces malS

fáceis para se limpar quimicamente (etchingJ.

Os substratos de GaRs s~o polidos (etch-polished)

usando-se SQluç~o de bromo-metanol (2% - 5% de bramo). Este

tratamento é seguido por um desengraxamento (degrea~e) usando-se

acetonal propanol-2 e metanol. Depois de polido e limpol o

substrato é submetido a um ataque quimico (etching) em uma

mistura preparada de H2504 ; H202 : H~ O por 2 a 4 mino em um

de teflon.becker

3; 1 ; 1 até 10: 1 ; '1

Rs proporçBes de cada "etch" podem variar

O "etching" remove 1 - 2/51{ m de GaRs

de

da

superficie do substrato pelo processo de

qualquer estrago residual do polimentol dei:>.:ando a

eliminando

superficie

limpa e com baixa densidade de defeitos.

R mistura "etching" é então progressivamente

di luida com água deionizada eDI) deixando-se o substrato oxidado

submerso em água DI pura. O substrato é então soprado a seco com
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gas nitrogênio filtrada e é montado sobre o bloco de moLibdêniQ

c o bLoco é inicialmente Limpo usando-se H[l e bromo-metanoLJ e

conduzido para a c~mara de preparaç~o.

Inicia-se ent~o o estágio de limpeza do substrato

ti i n situ". Uma vez no interior da c§mara de preparaç~o, o

5ubstrato é aquecido a aproximadamente 400Q[ por aLguns minutos.

Esta desgasificaç~o inicial do substrato e do bloco de molibdênio

promove a desadsorç~o do vapor de água e de outras contaminantes

voláteis. O substrato é ent]o transferido para a câmara de

crescimento para o tratamento térmico principal.Isto é feito sob

um fluxo de arsênio CRs). O substrato é aquecido a 600 - 630<'[

para desadsorver 05 óxidos nativos. Durante este processo o

substrato

substrato

é

a

examinado usando-se o RHEED. Depois de

580o[ e observar a formaç~o dos padraes

aquecer o

do RHEED

10 qual mostra que o substrato está atomicamente limpo e

para o crescimento epitaxial ,inicia-se o crescimento

Examinando-se a superfície do substrato do GaRs antes e depois do

tratamento térmico usando-se RES (1) verificar-se-á uma reduç~o

nos picos de impurezas (carbono e oxigênio) quase sempre abaixo

do limite de deteç~o do RES (10-~ monocamadas), embora o carbono

possa ainda estar presente após o aquecimento.

30



CRPiTULO 2 RLGUNS MtTODOS PRRR [RRR[TERIZRÇ~O DE

GaRs

2.1 HHRODUÇAO

Rs principais propriedades do material que está

sendo crescido e que s~o de grande interesse tanto para o

crescedor como para Q projetista de dispositivos s~o perfil de

vida média do portador e profundidade de difus~o.

portadores!

profundos!

grau de '.I
compensaç.:fo! concentraç~o de nlvels

De

especial interesse para estudar estas propriedades s~o os métodos

n~o destrutivos e que s~o aceitáveis para camadas muito finas

(menor ou iguaL

técnica de EFM.

cujo crescimento é a força real da

Para examinar a morfologia da superfície e a

espessura da camada é utilizado a interferência Nomarski e

microscopia eletrônica por varredura (SEM) (1) Os vaLores da

cDncentraç~o, mobilidade) raz~o de compensaç~o, níveis profundos

e perfil versus profundidade dos portadores majoritários podem

técnicaser obtidos por ; medidas

(1)(capacitãncia - voltagem)/

da constante HaLl/

DLTS (17) (Deep Level

c-v

Transient

Spectroscopy) e espaLhamento Raman (18)

Medidas de fotoluminescência (portadores

dando assim uma mostraintencionais e residuais,

minoritários)

impurezas

s~o usadas para deteç~o

3'1

e reconhecimento de

da



QuaLidade do filme crescido.

2.2 MEDIDR DR MOEILIDRDE HRLL

Desde os primótdios 05 filmes semicondutores

cr'escidos pela técnica de EFM têm sido caracterizados pelos

valores da concentraç~o de portadores e mobilidade, obtidos do

efeito Hall e medidas de condutividade em camadas

dopadas.

uniformemente

~ mobilidade Hall a concentraç~o de

portadores ( n ), podem ser calculados por:

= RI-i I P

n = r I eRtt

onde: e=carga eletrônica

r

=fatordeespalhamento

RH

=coeficiente HalL

'1

I fi
=condutividade

eq.(4)

eq.(5)

Para aceitadores e doadores rasos (até 50 mel)),

300 K é suficiente para se conseguir uma ianizaç~o completa. Por

isso a densidade de portadores medida à temperatura ambiente peLo

efeito Hall é igual à densidade de impurezas (No-NA) ou (NA-No).
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~e a compensaç~o é pequena, este valor d) o nGmera de

total da amostra. Se a compensaç]o é grande, pode-se estimar o

grau de comoensaçao peLa reduç~o da mobilidade c (".)M ) •

Geralmente fi lme s de GaRs dopados

intencionalmente crescidos por EFM usando-se como fonte o

arsenIO puro (HS)/ dopados do tipo PI com uma concentraç~o de

buracos de NA - ND = 1.1015/cm3 e mobilidade de 360 a 400 cm2/V.s

à temperatura ambiente. R principal Impureza residual é o

carbono} o que apresenta um nivel aceitador raso em torno de 26

meV. Utilizando-se painéis criogênicos e o sistema com a pré-

c~mara para reduzir a concentraç~o dessa impurezal consegue-se

atingir uma concentraç~o de buracos de NA - No < 5.1014/cm3) {1l,

R fonte de carbono em filmes de GaRs crescidos por

EFM ainda n~o é totalmente conhecida. O carbono poderia vir a ser

um aceitador ra~o ideal para o GaRs} se sua incorporaçJo fosse

intencional. Tentou-se introduzir o carbono deliberadamente na

zona de crescimento durante a deposiç~o de GaRs} contudo, nenhuma

mudança nas propriedades elétricas e óticas da camada de GaRs foi

detectada. Isto aconteceu devido ao baixo coeficiente de fixaçJo

das espécies de carbono neutro. Existem resultados (12) indicando

que a célula de efus~o de Ga} por si mesma já é uma fonte de

carbono durante o crescimento.

Quando usa-se como fonte de Rs o GaRs} os fi lme 5

crescidos exibem sempre uma condutividade tipo n com concentração

e mobilidade à temperatura ambiente de 5.000 a 7.000
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cm~ IV.s. Esta condutividade residual resulta da contaminaç~o por

5 i, ] a que a fonte policristaLina de Ga~s cünt~m Si em cerca de

Cl016/cm·1)

R figo (7) mostr·a a mobilidade do elétron a 300 K

como função da concentração de portadores para vkrios fiLmes tipo

n de GaRs de 1 a 4 m de espessura e dopados com 5il Ge e 5n. R

concentração de portadores varia entre 5.1015cm3 e 5.1019cm3 R

linha sólida segue os c)lculos teóricos de Rode e Knight ( "15)

para diferentes raz3es de compensação.

definida como

R razão de compensação P.

conc. de centros ianizados fixos = eq. (6)

conc. de cargas móveIS n

Pode-se notar na fig.(7) que para uma dada

concentração, as camadas de GaRs dapadas com Si e Sn exibem

mobilidades levemente mais altas do que as camadas dopadas com

Ge. Este efeito é causado pelo forte carater anfotérico do Gelo

qual produz um aumento da compensação em concentrações de

impurezas maiores do que 8.1017/cm3 o desvio entre os valores

experimentais e a curva teórica para concentrações de 1016/cm3 e

deve-se ao fato de que para pequenas concentrações as

impurezas aceitadoras não intencionais
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significante na mobiLidade dos portadores majoritários

grandes concentraçoes o semicondutor torna-se degenerado.

n-GaAs 300K
Dopado C/'> Si

.• Ge

~ Sn
o Sn

fig.(?) Mobilidade Hall ~ 300 K como funç~o da

concentraç~o de elétrons livres em

GaRs dopado com Si/Ge e Sn crescidos

por EFM R curva sólida mostra o re-

sultado teórico (15)

R fig.(8) mostra a dependência da mobilidade HalL

com a temperatura para amostras de GaRs crescidas por EFM. Rs

curvas (a),(b) e (c) s~o de amostras tipo n e as curvas (d) e (e)

de amostras tipo p .

Geralmente, a mobilidade em GaRs perfeitamente

puros (intrinseco) é governada por três tipos de espalhamento: 1)

modo polar 6ticoi 2) modo acústico e espalhamento piezoelétricoj
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3 ) espa Lliarnen to por- lmpur-ezas ionizadas. Estes espaLhamentos

tornam-se dominantes em diferentes regides de temperatura.

(e)

(d)
(.1

o n=5x10'5 cm3 (Si)

x n=3xld7erii3 (Sn)
~ n=9xld7em3 (Si)

Ga As

I

I
I
i
I

I

104~
I
,

Q)
'O
1:1
'O

I

I
I
I

1:1 103~J: I

16 '3
o p=lxlO em (C)

16 -3
I • p=2x10 em (C)

..a I
o 2[ I
~ 10 1C'l 50 i06-200'300500

Temperatura (K)

fig.(8) - Mobilidade Ha II como funç~o da

temperatur-a para alguns filmes de

GaRs dopados tipo n e tipo p crescidos

por EFM .

R curva (a) na fig.(8) ilustra uma grande variaç~o

da mobilidade com a temperatural indicando a influência de

diferentes mecanismos de espalhamento em diferentes regiões de

temperatura. Nas curvas (b) e (c) o espalhamento por impurezas

ionizadas domina, uma vez que a concentraç~o de doadores é maior

ou igual a 1016/cm3

R fig.(S) mostra a dependência da mobilidade com a

temperatura para filmes de GaRs tipo p dopados com Be e Ge com
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espessura d ;2 'I a Li "i. m e a L9 U rI '> V a Lo i e '> d a m o b i L i d a j e para

GaRs dopado n~o intencionaLmente com carbono.

~ 500~ .. 1 ' "I ' "I ~-~~'AS 300K
~ 400 Oopado CI o C

(\J o
E ·v c Seo v

: 300[ v Ge

c ~
:I: 200

~ t ·
~ 100 cOe c._ '" o= D

-g O ••••• , ••• , .••• , , •• ,'~
:!: 10'4 IdS Idt5 Id7 Ide Id9 IdO

Concentração de buracos (cni3)

figo (8) Mabilidade Hall à 300 K cama função da

concentração de buracos em filmes de

GaRs dopados com [;Be e Ge crescidos

por EFM . R curva sólida representa uma

curva empirica (14)

Por causa da complexidade do estudo de um modelo

de transporte na banda de valência; um modelo teórico como aquele

da fig.(8) nâo foi estabelecido. R linha sólida na fig.(8) é só

uma adaptaç~o e não tem qualquer significado teórico real.

Os gràficos aqui mostrados foram feitos com dados

obtidos em 1880, portanto não mostram os resultados quantitativos

das mobilidades atualmente alcançadas.
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2.3 - FOTOLUMINESCENCIR (PL).

t uma técnica muito poderosa para a identificaç~o

de níveis baL>;QS de iiTlflUr'eZas residuais rasas em camadas

epitaxiais e cristais. Rs impurezas d~o origem a estados dentro

do gap praibido do semicondutor, que podem se ligar a elétrons,

buracos ou exiton (par elétron buraco ligado por interaç~o

coulombianaJ. R recambinaç~o envolvendo tais portadores ligados

pode dar origem a linhas de emiss~o luminescente estreitas em

temperaturas baixas (4 KJ. Os diferentes tipos de transiç~o, como

mostra a fig.(10J, de interesse primária s~o :

e
~~-::,..:",,-~ ~~n~a de Condução----=- - --;::=.-:..-------~

--e

0;:.:---- - -~=-i.===--------::&----
h ----- - Banda de Valencia

)(
Q)o-o

IJ..

O·NR

o
'0
u.o-

fig.(10) Representaç~o esquem.§tica de várlOS

processas de recombinaç~o radiativa

induzidos por impurezas doadoras

aceitadoras
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- Emissjo exitõnica ~ devida a recombinac~o de

um par elétron-buraco. Rs energias mais altas caracterizadas no

espectro de fotoluminescência ePLl s~o devido a recombinaç~o de

exitons Csimbolo Xl/ seguidas pelas linhas devido a

recombinaç~o de exiton Ligado a doador neutro ou ionizado ou a

aceitador neutro (símboLos Do1X ; D+/X

- Emiss~o banda-impureza

RG.X respectivamente).

t devida a recombinaç~o

de um elétron da banda de conduç~o com um buraco ligado a um

aceitador neutro (simboLo e,Ro) ou a recombinaç~o de um eLétron

ligado ao doador· neutro com um buraco da banda de valência

C si mtJo L o Do I h) •

Emiss~o doador-aceptor t devida a recombinação

entre um eLétron ligado ao átomo doador e um buraco ligado ao

átomo aceptor (símbolo Do/Ro).

R energia de uma dada linha de emiss~o é

característica para átomos das impurezas envolvidos nas

transições e permite a identificaç~o do centro. R intensidade da

depende de uma maneira muito compLexatransiç~o.

diferentes

contudo.

fator"es tais como a força do osciLador} a quaL

de

determinada pela superposição espacial entre as funções de onda

do eLétron e do buraco, nível reflex~o da

superficie} posição do nível de Fermi, a presença simult§nea de

muitos processos de recombinação paralelos e competitivos etc. t

muito difíciL portanto estabelecer uma correlação confiável entre

a intensidade do pico de emissão e a concentraç~o dos

39

centros



i"esponS,3\iel5 C/eLa tr-ansicdo.

2.3.1 - LUNINESCtNCIR DE CRMRDRS GaRs N~O OOPRDRS

I r-H f. NC Io NRU1EN TE

Os espectros de PL a baixa temperatura de camadas

epitaxiais de GaRs de alta pureza crescidos por EFM s~o similares

dqueles medidos em amostras de alta qualidade crescidas por

outí-as técnicas.

Um espectro típico para camadas de GaRs de a l ta

pureza é mostrado na fig.(11). Rs caracteristicas principais do

espectro s~o: e:a:iton exiton ligado a

doador neutro exiton ligado a doador

i o n i z a d o (O· 1 X) e m 1 1 5 -1 3 4 e V 1 exiton ligado a aceptor neutro (Ro

05 picos em energia mais baixa 1,493 eV e 11490

eV s~o devidos a elétron livre ligado a aceptor neutro (eIRo) e

doador ligado a aceptor (DoiRo). R energia de transiç~o concorda

com a energia de Ligaç~o (2614 meV) do carbono aceptor. Baixa

intensidade da linha de transiç~o (Re'IX) indica que a amostra que

est,§

(C J.

sendo caracterizada possui baixa concentraç~Q de carbono

Como podemos ver na fig.(11)/ a intensidade de PL

da transiç~o isto reflete

simplesmente que h'§ uma raz~o muito maior de doadores neutros do

que aceptores neutros nesta camadal
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qualquer informaçao sobre a concentrac~o total d~ doadores.

energias de ionizaç;~o dos doador-es r'asos

pertencentes aos grupos IV e VI no GaRs 2stJO muito proxlmos, o

que impede id e n tif ic a ç :~o dos doadores peLa t2cnica de

Luminescência Ent~o outras tecnicas tais como fotoexcitaç3o do

doador no infravermeLho distante devem ser usadas Rs impurezas

aceitadoras por outro Lado, podem ser corretamente observadas por

suas energias de ionizaç~o diferentes. o acei tador residual

dominante identificado em camadas de GaRs de a L ta pureza

crescidas por EFM em varios laboratórios é o carbono, o quaL

incorpora-se excLusivamente como um aceitador 5ubstitucional

simples sobre os sitios de Rs (1)

2.3.2 - LUMINESCtNCIR RELRCIONRDR R DEFEITOS NO

GaRs .

Uma serle de picos de transiç~o que aparecem

quando o filme é caracterizado por luminescência e que n~o podem

ser atribuidos a transiçôes simpLes como aceitador ou doador

ligados, foram observados em camadas tipo p n~o dopadas de aLta

pureza de GaRs e crescidas por feixes de RS4 Rs energias

relativas a estas Linhas s~o

rotuladas por Cd,)(), como pode ser visto na fig.(12), e foram

p r i me i r o obser"vadas (13) em camadas n~o dopadas com uma

concentraç~Q liquida residuaL de aceitadores 1015/cm~ crescidas



com reLativarnente b3i:~;as t a L

como 530<:> [. Estas Linhas adicionais desaparecem compLetamp.nte

quando o crescimento e realizado em temperaturas do substrato

acima da 60Qü[ ou quando é usado ~s~ em vez de ~S4 Os picos

estreitos e as posiçÔes das energias das Linhas, indicam que eLas

se originaram da recombinaçao de defeitos ligados a exitons

ENERGIA (eV)
1.518 1.516 1.514 1.512 1.510 1.508

D~XI n=5.5xld4cm3
T = 1.9K

Ga As

..J
Q.

LUo
cto
(J)
2:
LU
~
2:

817 818 819 820 821 822

C OMPRIMENTO DE ONDA (nm)

fig.(11) - Espectro de PL à baixa temperatura para

o Ga~s de alta pureza (n= 5 I 5. '10:L ••..• / c m··5

~=78.100 cm2/V.5 em 77 K) crescidos em

600<~[ (20)
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ENERGIA (eV)

1.5175 1.5150--- ,'- 1.5125
T

1.5100
T

1.5075 1.5050
T

EFM Ga As (Fonte de AS4)

d,X
1

o o
D,X A,X

I n

. I I . 1- . __1._

8160 8170 7180 8190 8200 8210 8220 8230 8240
o

COMPRIMENTO DE ONDA (A)

...J

0./ T=1.6K
LLJ

O
c(
O-
CJ)Z
LLJI
Z

fig.(12) Luminescéncia de exiton ligados à

defeitos induzidos (d,X) medidos em

G aR s n ~ o do p a dos (p - "1.-10 H'! I cm~q

crescidos em 530 o[ em fluxo de RS4

(20) .

Observou-se (20) uma segunda série de linhas de

transiç~o situadas em 1/471 eV até 1/481 eV que ocorre juntamente

com as linhas de exiton-defeito descritas acima, em amostras n~o

dopadas de GaRs do tipo n crescidas em temperaturas de substrato

de 545o[ à 625o[ .Rs intensidades e energias de transiç~o destas

linhas de baixa energial chamadas de linhas d na fig.C"13)1 foram

relacionadas com aquelas linhas de defeito-exiton, chamadas d/X

na mesma figura/ o que sugere que estas duas séries tenham uma
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8200 8300 8400
o

COMPRIMENTO DE ONDA (A)

14934eV

e ,c2.

or"lgern COiTIurn.

...Ja.
wo
~o
(f)z
w
••••z

1.5145 eV

I D~X

rl.5138eV
D~ X

1.5157eV
Xli

EFM Ga As

Dopado cl Si
5 1014 -3"300K= X em

T5K

fig.(13) - Espectro de PL (5 K) de GaRs dopado com

Si crescido por EFM em 585D[ com raz~o

de fluxo de Rs"/Ga jmostrando

claramente transiçôes exiton-aceitador

([)I exiton-defeitos induzidos (d,X) e

linhas de baixa energia (20).

Rtualmente! a natureza dos diferentes centros de

defei tos e candiçe!es nas quais eles aparecem n~o est~a ainda

completamente estabelecidos, mas parecem estar envolvidas

comple:>.:amente entre recombinações das vac§ncias de Ga e Rs com

certas impurezas n~o identificadas.
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Gocern 5 e r' detetadas em c3;nadas obtidas o o f" difer'ent25

de crescimento (18) sUIJere que 05 aceitadores caf-bono

devam ser orüvavelmente 05 responsâveisj

outras impurezas dependendo do sistema.
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CqPiTULC 3 SISTEMq DE EFM NO

Ft5ICQ E CIÉNCIR DOS MHTERIRIS.

3.1 - DESCRIÇAO DO SISTEMR .

o sistema de EFM instalado no DFCM é um da Meca

2.000 C f i 9 . 'J 4 ) o qual e relativamente pequeno e barato quando

comparado aos outros disponiveis no mercado. Este sistema chegou

ao DFU1 em junho de '1886 e desde ent~o seguiu-se a rotina

necess~ria para sua implantaç~o e funcionamento como ser'~ visto

no itens 3.2 e 3.3 .

O sistema consiste de duas c~maras de uLtra-aLto-

vacuo acopLadas càmara de introduç~o ou carga e càmara de

crescimento Rs câmaras s~o bombeadas independentemente a

camara de introduç~o por uma bomba iBnica de 50 L I s e a de

crescimento por uma de 400 L/s . ELas s~o Ligadas por uma váLvuLa

tipo gaveta

em paraleLo uma bomba iónica de 50sor'ç~o Ligadas

o UHV é conseguido através de duas bombas

l I s I

de

uma

bomba iónica de 400 L/s e uma bomba de subLimaç~o de titânio

CEST) de 2.000L/s R câmara de crescimento as céLuLas de

efus~o e

LocaLiza

a parte inferior da

a bomba de subLimaç~o

camara de crescimento,

envoLvidas por

o n dl}" se

um paineL

criogênico Esta se usando aqui uma bomba turbomoLecuLar
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awn1entar a velocidade de bem022ffiento na C~[n3ra ~e introduc~o

Qutr'2S fLange'; ser·l··jern f.J=ii'd

3cupt3!'
, , . _ ..

an·1Lls2 de 5UQertlcle _ de g3s

c orno o canhão de elétrons CRHEED)

Jailelas 5~O e5trat~gic2mente

o quadrupoLo de massa 2

colocadas para ob5ervaç~o

o

das

celuL3S e do 5ubstrato durante o crescimento.

R configuraç'ao do sistema e do tipo semi

horizontaL como pode ser visto na figo (14) e como discutido no

capitulo 1 . Rs céLuLas s~o separadas três a três em duas fLanges

c f -150 Cada céLuLa é coLocada em uma fLange cf35 e possuem

obturadores individuais. Rs duas céLulas carregadas com 5a e Rs

s~o céLuLas adquiridas no comércio. Rs outras quatro que ser~o

carregadas com Si Be I Rl e Rs extra foram construidas no DFCM

temperatura (Si e RL).R céLuLa de Rs extra serve para diminuir a

freqüência de abertura do sistema para recarga Rs céLulas com

5a e Rs com cadinho de PEN têm a mesma configuraç~o e possuem as

dimensões mostradas na fig.(16) Para leitura da temperatura s~o

usados termopares de tungstênio-renio (W-5%Rh I W-26%Rh)

Para introdução do porta-substrato (bloco de

molibdénio-Mo) na càmara de crescimento é utilizada uma haste com

acopLamento magnético (linha de transferência) na ponta da qual

existe um sistema de encaixe de três pinos tipo baioneta

(fig.15J. Dentro da câmara de crescimento encontra-se o receptor

do porta-substrato Este receptar tem liberdade para girar 180 o e

assim posicionar a porta-substrato
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um wt:: c r":Jrne l- a L uiTI2 L esta efT!
.....

CQlIt2to dlr'eto com

o G r" t a - S 1-1 b s t r' a t Q

C.3mara de t o l instaLada um carrosseL

de porta-substratos Cfig.(17)) para otimizar a do

equipamento uma vez que o mesmo pode estocar até quatro porta-

substratos e tendo numa das posiçôes um aquecedor resistivo torna

a desgasificaç~o das amostras for' a da r"egi~o de

crescimento Ccàmar"a de crescimento) minimizando assim a

introduçJo de impurezas no filme que vai ser crescido
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figo ("16) - Cadinho de PBN .
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DET. A

fig.(17) - [arrossel de porta-substratos .
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.1 7 - I N S T R L R 1; ,i\iJ

das

células de efU5~O é conseguido através de um controladoi' de

temperatui'.3S do tipo PIU (proporcional integral diferencial) o

qual mantém a temperatura estabilizada em mais ou menos 1°C nas

temperaturas usuais de trabalho. Esse controlador foi totalmente

construido no DFCM .

o aquecimento do porta-substrato é feito através

de uma fonte de corrente de 20 R . Encontra-se em con5truç~o um

controlador do tipo PID .

R temperatura da célula de efus~o do g~liQ nJo

pode ser inferior a 30oC, pois abaixo dessa temperatura o gAlio

torna-se sólido e nesta transiç~o o cadinho que o contém pode se

rachar. Para evitar que isto aconteça durante uma interrupç~o no

fornecimento de energia eletrica, foi construido um sistema "no

break" usando-se 4 baterias de 180 R.h

Para a adaptaç~ü de um canh~o de elétrons (RHEED)

e de um sistema SIMS com um espectrometra quadrupolar de massa

foram construidos redutores de flanges na Oficina Mec~nica do

DFCM . Utilizou-se aço inoxidavel 304 sem costura. Para o RHEED

o redutor foi de uma flange cf63 para uma cf35 e para a SIMS uma

de cf100 para cf63 .
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Para ooeraç~o" - f'1~':::C:P- -- - - - sisterna L imp~za

temperaturoa ia press~o e a umidade r"elativa ;jQ -. t".o; da sala

fundamentais Por isso u rn si5tema de ar condicionado com

temperatura e umidade controLáveis foi instaLado

mantida positiva em reLaç~o ~ vizinhança

e a press~o é

o procedimento de Limpeza de amostras e bLocos de

Mo s~o r"ealizadas em uma saLa de química que contém todas as

facilidades como um circuito para deionizaç~o da água capeLa

caixa com fluxo de nitrogênio para colagem do substrato no bloco

de Mo aLém de todos os reagentes necessários para a limpeza

(ácido alcool acetona bramo água oxigenada etc)

para limpeza

o

é

gás nitrogênio é filtrado duas vezes

deionizada utilizando-se uma coluna de

R água

1'8sina

mista Para manter a resistividade da mesma quando estocada

foi instalado uma bomba que faz a água circular e passar mais

vezes na coluna de resina

ou menos 3M

R resistividade alcançada é de
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3.3 - PREPRR~ÇAO DO SISTEMR PRR~ DPER~C~D

3.3.: - ELETROPOLIMENTO DE PEÇRS DE RCO INOX .

Os redutores de flanges citados no item 3.2 s~o

instalados no sistema após estarem limpos. o procedimento de

limpeza adotado foi o eletropolimento seguido de ultra-som

banho térmico e desgasificaç~o Citem 3.3.2)

O eletropolimento foi realizado usando-se uma

densidade de corrente aplicada era de 54 R/m2 CCe) O tempo de

eletropolimento variava de 2 a 12 minutos dependendo do tamanho

da peça. Esse procedimento de limpeza retira do material de 2j5 a

65J.tm.

Quando o eletropolimento é feito em

possuem flanges! deve-se evitar que a soluç~o ~cida

cantos vivos das mesmas, para tanto pode-se utilizar

borracha e flanges cegas de teflon para isolar essas

peças que

ataque

os

anéis

de

~reas.

R

agitaç~o da soluç~o é conveniente} seja por bolhas de ar ou

movimento mecânico das peçasj para que n~ü haja formaç~o de

bolhas na superfície do material que est~ sendo limpo j ],3 que

estas podem conter os reagentes da soluç~o ou mesmo ar, e que

podem ser liberadas no interior da câmar~ de crescimento sob UHV

contaminando o sistema

ligado ao ar comprimido.

Foi utilizado um borbulhador de aço inox
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o polo positivo d8ve ser ligado 3 peça que vai ser

poLida e o Qolo neqativo em alqum eletrodo de aço lnox. Llgou-se

o paLo negativa no própiü borbulhador; tendo o cuidado de

encostá-Lo na peça que estava Ligada ao polo positivo.

3.3.2 - DE5GRSIFICRÇAO DR5 [ÊLULRS DE EFU5AO .

3.3.2.1 - INTRODUÇÃO.

Quando um material é colocado em um sistema de

vacuo I o g~s previamente adsorvido ou absorvido no mesmo, começa

a desadsorverl isto él a sair. R desadsorç~o é influenciada pela

pr'ess~o, pela temperatura, pelo formato do material e pelo tipo

influência b§sica

equilíbrio

de superficie.

fenômeno de

R press~o

desadsorç~o,

tem uma

pois quando a press~o de

sobre o

aumenta ou diminuil o fenômeno de sorç~o ou desadsorç~o aparece.

R desadsorç~o é endotérmica,

acelerada com o aumento da temperatura.

por isso ela é

R forma do material influencia na desadsorç~o

dependendo se o g~s foi absorvido ou adsorvido. Se ele f o i
adsorvido; ent~o sómente a superficie do material influi na

deve-se levar em conta a espessuradesadsorç~o.

do material,

superficie.

Caso contr§rio,

pois o gas tem que se difundir do interior para
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Ja wwe os f2nQmen05 w2 e5t~o

reLaciünados com a suoerficie física dü material; a velocidade de

25t.§ corr-elacionada . - ,. -com a !115tQi'13 do tr-atam2nto

(poLimento, limpeza, etc - ) da superfície .Por 1S50 uma boa

limpeza é fundamental R geraçJo de g'15 r-esultante da

desadsorç~o é conhecido como desg35ificaç~o .

3.3.2.2 - PROCEDIMENTO DE DESGRSIFICRÇAO .

Rntes de se iniciar a desgasificaç~o do sistema de

EFM como um todo (cozimento à 250a[), é necessârio fazer uma pré-

desgasificaç~o das células de efus~o. Isto! porque as

temperaturas alcançadas pelas células com cadinho de PEN podem ir

até como é o caso da evaporaç~o de silicio (5 i ). Rs

células muito antes desta temperatura começam a desadsorver CO,

[02 e H2 Durante o crescimento estes gases s~o incorporados ao

filme como impurezas n~o intencionais, o que prejudica a

qualidade do mesmo_ Rlém disso se pode fazer essa

desgasificaç~o dentro da c~mara de crescimento do sistema! pois

quando instaladas as células, elas j~ devem estar contendo os

elementos (Rs e Ga) necessârios para Q crescimento,

temperaturas de evaporaç~o bem menores do que 15000[.

os quais tem

Foi neces5àrio portanto, a construç~o de uma

c~mara ( f i g _ 1a ) I para desgasificar as células de efus~o_ Essa

c~mara foi feita de aço inoxidàvel
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com 25% HCL diLuídos em agua destiLada COTi agua

destiLada 2 secada com ar quente; para rAtirar a gordura; oLeo ou

graxa existenteia cãmara foi coLocada em banho de uLtra-50Ti (agu3

destiLada + deter-gente) e banho térmico de álcool

isopr-opi lico)_

RpÓ5 este tratamento foi feito um teste com a

câmara p a r- a verificar se nao havia vazamento seguindo se o

seguinte processo de de5gasificaç~o com uma bomba de vacuo

turbomolecular ligada à câmara elevou-se a temperatura até um

certo limite e depois deixou-se esfriar até a temperatura

ambiente.

R seguir a célula é introduzida na extremidade

aposta da câmara descrita acima o sistema utilizado e:õtá

esquematizado na fig.18 . o aquecimento da célula foi feito por

meio de um variador de tens~o (varivolt) e a corrente aplicada

era lida por um amperimetro. R temperatura era dada por um

termopar de W-5%Rh I W-26%Rh ligado á célula

Foram feitas várias medidas da press~ol variando-

se a temperatura. I=lpós atingida uma temperatura m~xima de

aproximadamente 8800 [ deixou-se o sistema voltar ~

ambiente.

temperatura

o gráfico (1) mO:õtra a comportamento da pre5s~o em

funç~o do tempo e variaç~o da temperatura .
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Gràfico (1) - Press~o versus tempo.

3.3.2.3 - RESULTRDOS .

Como esperadol ~ medida que a temperatura aumental

a press~Q também aumenta Isto ocorre porque quanto mais quente

a célulal maior a velocidade de desadsorç~o Rpós algumas horas

a pre55~o começa a cair indicando que o processo de desad5Qrç~O

terminou
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OESGRSIFICRCAO DO SISTEMR

Depois da células .-1 ur=

contendo Ga e RS1 3 maquIna e
- . -

e lnlC13-se 3 evacu3ç~o do

sistema. q partida é dada usando-se bombas
• ..J

segulu:3S
.-i ..•
\..ia

bomba turbo moLecular (acelerar o processo), e quando a

de 10-3mbar é atingida aciona-se as bombas ibnlcas.

o procedimento de aquecimento do sistema

iniciado quando o vãcuo jã tiver atingido mais ou menos 10-8mbar

o aquecimento foi feito por meio de fitas térmicas resistivas . O

aquecimento é feito durante 72 horas

Durante a desgasificaç~o do sistema é feita

paralelamente a desgasificaç~o dos elementos evaporantes contidos

nas células de efus~o Rs temperaturas das céluLas são elevadas

até o valor máximo de operaç~o no caso do 5a 1-100'''[ por uma

hora

Para

e abaixadas depois disso para uma temperatura de 600~'[

o Rs seria necessário um medidor de fluxo Icom a ajuda do

qual poderia-se elevar a temperatura de sua célula durante alguns

minutos i n~o deixando a press~o ficar maior do que 10-~ mbar e

ent~Q diminuiria-se a temperatura mantendo-a em 120c[ .

se possuí um medidor de fluxo apenas deixou-se o Rs a 120c[

o processo de desgasificaç~o do sistema deve seguir mais ou menos

a mesma curva de desgasificaç~o da célula ou seja apos a

desgasificaç~o a pre55~o final tem que ser menor do que a inicial

Quando isto acontece deve-se
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~-/,3zamentQS .-: -..... -.i .:J 1 d

··./3Z21Tlen tas gr._'Jildes PQ:':e-se acetona e \/-3zarnen tos

pequenos usa-52 g35 héLiü ou a~gQiliü

qU31S pode

o

ser

sistema

fechado

apre~2ntou dois vazamentos

sem ser necessá~ío Levar

um dos

camara

press~ü atmosférica

3.4 - OPERRÇÃO DO SISTEMR .

3.4.1 - LIMPEZR DO SUBSTRRTO E DO BLOCO DE

t10LIBDuno

Existem diversas receitas para limpeza do

substrato mas todas tem a mesma finalidade I que é deixar a

superfície do substrato sobre a qual vai ser crescido o filme o

mais limpa e lisa possível Para tanto segue-se o procedimento

descrito no item 1.6 , variando-se apenas os reagentes utilizados

Os substratos usados neste trabalho s~o orientados

(100) semi-isolantes (dopados com cromo) e j~ est~o rolidos . O

passo seguinte é o desengraxamento feito utilizando-se

tricloroetileno, acetona e metanol em ebulição O substrato é

enxaguado em §gua deionizada corrente (RDIW 8 M1\l, sendo ent;;!o

(7 .

1 : 1) por dois minutos a 700C e depois enxaguado em RDIW por

alguns minutos o processo de desengraxamento sofreu algumas



mJuancas I mas G ataque qGlmico continuou nas mesmas prooorçues

Par' a secar o substrato usou-se um jato de gdS

niti'ogênio soprado perpendicuLarmente a super·tlcle. Dur'ante a

passagem do substrato pelo ar até que o mesmo seja soprado

deve-se deixar formar um menisco de ~gua sobre a sua superfície

o que evita que gr~os de pó do ar se depositem sobre a mesma

QuaLquer impureza sobre a superfície compromete a qualidade do

f i L me .

~ Limpeza do bLoco de Mo antes de quaLquer

crescimento é somente um ataque quimico com H20~/HN03/HCl (1: 2

: 3 ) ~pós a crescimentoj deve-se retirar o índio com o qual o

substrato é soldado ao bloco I usando-se HCl concentrado. Rlém

do indio deve existir sobre o bloco Ga~5 resultante do cres

cimento e para removê-lo usa-se o mesmo ataque quimico do

Terminada a limpeza j passa-se ao procedimento de

colagem do substrato ao bloco Isto é feito utilizando-se uma

câmara com atmosfera de nitrogênio e um aquecedor que possa

atingir 05 160°C necessãrios para que o ponto de fU5~0 do indio

seja ultrapassado o indio prende o substrato ao bloco por

tens~o superficial É muito importante que a camada de indio

seja espalhada uniformemente pois a falta de indio conduz a

pontos mais frios sobre a superfície do substrato que s~o

ótimos nucleadores de defeitos

~ atmosfera de nitrogênio é necess~ria para
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, .. "

dIminUir" ~ oAidacao do substrato durante o acuecimento e tamb~rn

evitar 3 contami~3ç~Q do mesmo com o
-. ....
.:J i •

o conjunto (bloco rn31S substr"ato)

tr-dnsOQi"tado para a C3mar2 de introduç1o e instalado na linha de

t r~ilsfer"ência fechada e evacuada

aproximadamente 5.10-7mbar. a válvula tipo gaveta que

está entre as duas câmaras é aberta e o conjunto é introduzido na

camara de crescimento e é coLocado sobre a resistência de tântalo

que fará o aquecimento do mesmo.

Inicia-se ent~o a desgasificaç~o e desoxidaç~o do

conjunto o tempo de desgasificaç~o e desoxidaç~o varia de

crescedor para crescedor e de amostra para amostra Contudo as

temperaturas s~o praticamente as mesmas Para desgasificaç~o

usa-se 350o[ e para a desoxidaç~o I que é feita em dois estágios

(uma para liberar o Óxido de Rs e outra para liberar o óxido de

5a) I usa-se 400 o[ e 600D[ respectivamente. Deve-se ter o

cuidado de quando elevar a temperatura do substrato acima de

3500[ colocar o substrato sob um fluxo de Rs pois a partir

desta temper·atura o mesmo começa a desadsorver R5 deixando a

superfície rica em Ga

Quando existe um fluxo de Rs sobre o substrato

maior

por· I=l s

do que de 5a dizemos que a superficie est~ estabilizada
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3.4.2 - PROCEDIMENTO DEPDSICAG

o primeiro 02550 e encher 05 painéis criogênicos

com nitr-ngênio Liquido mantendo-os cnel05 durante todo o

processo de crescimento Estes painéis reduzem bastante a

(R press~o de fundo do sistema

press~o base 'devida às impurezas como CO ! CO2 I O e H 20.

R oress~o no sistema com a utiLizaç~o desses

painéis chega a 3.10-11mbar I que é o vaLor padr~o para o sistema

Meca 2.000

Rpós a desoxidaç~o do substrato sob um fluxo de Rs

o crescimento pode ser iniciado

agora é quase toda devida ao Rs)

R temperatura do substrato é abaixada para a

temperatura de crescimento desejada e o obturador da célula de 503

é aberto Como j~ visto no capitulo 1 é o fluxo de 5a que

determina o crescimento I portanto quando deseja-se par~-lo basta

fechar o obturador da célula de 5a . R taxa de crescimento é

diretamente proporcional dO fluxo de 5a i portanto maior fluxo

maior taxa de crescimento 05 elementos utilizados para a

evaporaç~o s~o de alta pureza (7N)

Para se retirar o 5ubstrato do bloco de molibdênio

após o crescimento utiliza-se o processo inverso da soldagem

Cuidados s~o tomados para que n~o sejam criados defeitos após o

crescimento como arranhóes na superficie do substrato durante a

retirada do mesmo.
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C~PtTULO 4 - RESULTRDCS E CCNCLUSj~S .

Rs amostras obtidas 8st10 divididas em dois grupos

Esta f o i necessária pois durante as deposiçoes

r'ealizadas o sistema foi aberto uma vez cãmara de crAscimento

levada a press:;o atmosférica o que levou a difar-entes

parâmetros de ajuste para o crescimentQ . O primeiro grupo consta

das amostras 1 até 26 e Q segundo das amostras 27 a 38

Foi necessário levar a câmara de crescimento para

a press~o atmosférica por dois motivos recarregar a célula de

~s e fechar um vazamento

~s amostras do primeiro grupo foram crescidas com

uma press~o base de 10-'mbar e as do segundo com uma press~o base

de 5. 10"- J. 1mb a r

~ press~o de fundo devida ao ~s varia de amostra

para amostra e pode ser- vista na tabela 1I a qual mostra

alguns

obtidos

par~metros utiLizados para crescimento e os r-esultados

~s fotografias das superficies foram tiradas no

DFCM utiLizando-se um microscópio 6tico Rs fotografias das

interfaces substrato-filme e medida da mobilidade HaLL foram

feitas na TeLebr'às e 05 espectros de fotoLuminescência foram

feitos na Unicamp
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H fotoqrafia (4) roi feita na UFMG

se um microscóoio eLetrônico de varredura (SEM)

utilizando -

Todas 25 amostras crescidas s~o dopadas tipo p n~o

"t' L . - t -l -- -l -ln_enClona I pOIS a ton_2 we arsenIO US3La e H5h
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Tabela 1 - Paràmetros de crescimento de algumas

amostras de GaRs e alguns resultados

* - ver fotografias

+ - medidas n~Q realizadas

medidas n~o observadas
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4.2 - MORFOLCGI~ DH SUPéRFÍCIE

4.2.1 - ~MOSTRRS DO PRIMEIRO GRUPO.

Rs oiTiostras do prirnelr'o grupo foram somente

e:xaminadas observando-se p01S tratando-se düs

primeir"os f i L me s o primeiro passo e consegUlf' uma super"ficie

espeLhada e Lisa peLo menos como a do substrato

Rs superficies das primeiras amostras estão

cobertas por manchas brancas e aLgumas vezes são totaLmente

opacas R origem dessas manchas pode n~o estar Ligada

dir"etamente a técnica de crescimento mas sim ao procedimento

antes da deposição como por exemplo a limpeza do substrato e

contaminação da superfície com pó _ Rs superfícies dos substratos

antes dos crescimentos já se mostravam bastante rugosas devido

a velocidade do ataque químico RLém de estarem rugosas as

superfícies ficavam durante algum tempo expostas ao ar no trajeto

entre a soldagem do substrato ao bloco e a montagem do mesmo na

linha de transferência I permitindo assim o acúmulo de pô sobre a

superficie .

Na fotografia ( 1a - amostra °12 ) pode-se ver

defeitos causados pelo pô existente sobre a superfície antes do

fotografia (lb - amostra 5)crescimento

crescimento

e na

policristalino que resulta da

pode-se ver

contaminaç~o

um

e

rugosidade da superfície
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200~m

F o t o 9 ;' a f i a (-1 a ) Defeitos devido a cQntamin3ç~o

da 5UPSí'ficie COJTI ni"lr -

200 ~m

Fotografia [1bl - Crescimento poLicristaLino da

amostra 5 devido a rugosidade e

contaminação da superfície
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R oartir da amostra \4 aumentou-se o teffioO de

desgasificaçao
. ,- - .

de jU filln 1]3;-3 h o ;".a eLlrnlifou-se

...
parcIalmente

.-i -.u.::l amostroa ao uma

sup8rficie sem manchas e muito Qarecida com o substrato Lisa e

espeLhada . Para comprovar-se a existência de um filme depositado

nestas condições f 01 coLocado um fio de tántaLo sobre as

amostras 15 e 17 I para que o mesmo funcionasse como uma máscara

Esse fio foi submetido a um ataque quimicü com ácido fluoridrico

enxaguado em água deionizada e secado com um jato de nitrogênio

seco e filtrado. [omo resultado I obteve-se um filme no qual

aparecem duas sombras do fio I uma devida ao fluxo de Ga e outra

devida ao fLuxo de Rs (fotografia 2 a mos t r a '1 7 ) [om isto

teve-se certeza de que houve realmente uma deposiç~o de material

sobre o substrato

Rs outras amostras foram crescidas conservando-se

05 mesmos passos de limpeza mencionados aqui I mudando-se somente

05 parámetros de crescimento (temperatura do substrato

temperatura das células) N~o houve mudança alguma nas

superficies continuando as mesmas lisas e espelhadas

[livando-se as amostras e submetendo-as a um

ataque quimico pode-se definir a

interface entre o substrato e o filme crescido Observando-as no

microscópio ótico as espessuras do filme puderam ser medidas. Rs

espessur-as variam de menos do que 1 m a 2l-\.m Dividindo-se a

espessura pelo tempo de deposiç~o tem-se um valor para a taxa de
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:rescimento esta n~~Q coincide CQlTI aQuela caLcLitaJJa

pela equação da taxa de crescimento (eq.2J utilizando-se o fLuxo

de 53 Isto acontece porque não temos um medidor de

PQsicionado perto do substrato durant2 o crescimento

calculado peLa equaç~o está longe do real par varias

e ü flu.>-:o

motivos

entre os quais a geometria do sistema (dist~ncia do substrato à

célula o gradiente de temperatura na célula de 5a ü qual.

provoca a formaç~o de gotas de 5a no topo do cadinho

assim a área da abertura

R fotografia (3) mostra a interface

diminuindo

substrato

filme tirada da amostra 17 I a espessura do filme é de 2~~ .

R fotografia (4) mostra a superfície da amostra 18

vista por um microscópio eletrônico de varredura (snn

superficie é

buracos

bem lisa e apresenta alguns defeitos ovais com

R fotografia (5) mostra a superfície da amostra 23

Os pontos pretos s~o sujeiras na superfície antes do crescimento

as setas indicam dois outros tipos de defeitos os chamados

agulhas que são originados devido a estragos feitos na superfície

como arranhê:íes e riscos antes do crescimento e 05 chamados

defeitos ovais originados durante o crescimento 05 defeitos

ovais tem tamanhos variando de 4 a ·10A.\.me sempre possuem uma

mesma orientaç~o

Durante a deposiç~o da amostra 26 notou-se que a

pressâo de fundo começou a cair Quando retirou-se o amostra da



,- ,.-.--, -..\- ·':::::;.li:::;' -..- 5w~!:::-·? lCie .....- •.. -... -.- - . - .. -'- ....: '- '-' '.' :....;

-~----U l' =:; i L d ~._qLins

pontos isso aconteceu devido 3 faLta d2 HS Duando

e~:'::3mln3Ga no otlCO (fotoqr-afi2 S) 3ffiostia

30resentGLi-S2 tüd3 cheia montes d dissotLÇ:)O

dO GaRs por gotas de Ga que coLidem com 2 superfície

200J.lm

Fotogr'afia Sombra no filme fei to por uma

mascara de fio de Ta (amostra 17J



Fotogr'afia J Intertace

amostra

substr-ato-fi LiTl2

E s p e 5 5 U r· a 2u.m

.-< -.
w,;:!

Fotografia (4) Suoerfície da amostra

Defeitos ovalS com

buracos 5~O observados
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H faLta de Hs aCQlteceu devido a um mau contato

do termopar com 3 parte inferior do cadinho isto é em vez

...., -.
W~ Lei tura feita Dor contato ela estava sendo fei ta

Çjpos a rec3iqa de Rs o sistema foi .•••• ..jdesqaslllcàuO

novamente (capitulo 3) e reiniciadas as deposições sendo agora

2ii110stras do segundo grupo .

4.2.2 - RMOSTRRS DO SEGUNDO GRUPO.

R amostra que é a primeira deste segundo

grupo sofreu um processo de limpeza diferente daqueles até

enttía utilizados Deixou-se a mesma desgasificando por 12 horas

Rpesar de alguns pontos brancos sobre sua superfície ela estava

espelhada e lisa Essa desgasificaç~o teve que ser feita no

interior da càmara de crescimento o que aumentou muito a sua

pr'esstío além de contaminar o sistema com as espécies que

desadsorvidas pois o sistema n~o estava frio

Portanto as amostras seguintes n~o foram submetidas a este

tl~atamento térmico Rs suas superfícies no entanto também

ficaram espeLhadas R amostra 31 foi examinada com microscópio e

mostrou uma superf'ície lisa com alguns defeitos ovais originados

dur·ante o crescimento (o aparecimento desses defeitos uma

indicaç~o de que houve realmente um crescimento)

dos defeitos variam de 5 a 10 m.
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200)Jm

Fotoqr'3fia (5)

•
Defeitos observados lia 3fnostr-a

~s setas indicam as agulhas e 05

defeitos 0:··/315

Fotografia (5) C ~ . - - ..jraLeias oe ba tormaw3S sobre a

superfície devido a falta de HS



R origem das defeitos ovais ainda hoje é muita

discutida R densidade dos defeitos ovais aumenta quando a

distància do substrato à célula de Ga diminui a taxa de

crescimento aumenta (maior fluxo de Ga) e a raz~o Rs4/Ga aumenta

( 19) o óxido de Ga também é apontado como um dos responS,3velS

pelo aparecimento desses defeitos. Precauç~es simples (19) como

manter o cadinho de Ga completamente cheio I fazer a recarga em

atmosfera de alta pureza e limpar bem o cadinho podem diminuir a

densidade de defeitris ovais resu(t~ntes do ó~ido de Ga .

Uma desgasificaç~o insuficiente do sistema pode

contribuir para a formaç~o dos defeitos ovais. R temperatura de

desgasificaç~o é da ordem de 200o[ nas paredes da câmara

contudo as partes mais internas do sistema I como as janelas das

células . podem estar em temperaturas mais baixas e n~o

desgasificam totalmente. Quando as temperaturas das células s~o

elevadas para as temperaturas de cresciemnto I as janelas

desgasificam durante a deposiç~o I

formaç~o dos defeitos

76

contribuindo assim para a
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-,. I - CR~HCTERIZqÇAU

4.3.1 - INTRODUÇAO .

Para caracterizaç~o destes filmes utilizOU-52 dois

métodos fotoluminescéncia e medida da mobilidade Hall Rmbos

foram discutidos no capitulo 2 R separaç~o
.J __
Uá~ amostra em

grupos utilizada no item acima prevalece aqui também

R fotoluminescência foi realiza na Unicamp e as

medidas de mobilidade Hall foram feitas na Telebrás

Mostra-se aqui os resultados dessas medidas e

algumas explicações de porque as amostras as apresentaram.

4.3.2 - RMOSTRRS DO PRIMEIRO GRUPO.

Os espectros de fotoluminescência CPL) mostrados

nas figuras 18 e 20 referem-se ~ amostra 18 Comparando-os com

a espectro mostrado na fig.(11) do capitulo 2 I pode-se ver que

os picos de exiton livre (X) doador neutro ligado a exiton

livre e defei tos ligados a exitan livre Cd-X)

os quais aparecem na fig.(11J também aparecem na amostra 18 o

que indica que o filme depositado sobre a mesma está em boas

condições Na fig.(13) do capitulo 2 pode-se ver a regiJo

aceitador-doador I apesar deste espectro ter sido tirada de uma
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T= 2 K

p= 2 mV

A = 1.51502 eV

B = 1.51347 eV

C = 1.51111 eV
...J

ll.

LLJ

O
<Xo
lJ)

Z
LLJ

I
Z

(X)

A (oo..X)

B (d-X)
C

8158 8160 8170 8180
COMPRIMENTO

8190 8200 8210
D E O N DA (AO)

fig.C·19J
Espectro de PL na regiJo exit6nica do

T=2K

P= 2mV

GaRs nâo dopado i=lmostra 19 .

A = 1.49379 eV

B = 1.49147 eV
....J
a.

L\Jo
c(o
lJ)

Z
1IJ
I
Z

8250

(OO-CAs)
B

2.3meV

8265 8280 8295 8310 8325 8340
COMPRIMENTO DE ONDA (Ao)

figo (20) - Espectro de PL na regiJo doador

aceitador do GaRs nâo dopado

Rmostra 19 .
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2ffiQstra dopada tipo n
" -

oode-S2 fazer urna anaL152 comparativa com

o esp-actr'o da fi'9 ("/,-,.. \ '- ..' ) Rs posiç(jes (1 o ~
. "

DIcas ije liqadQ

~ aceitador carbono no sitio de ~s (e-eM> J e doador neutro ligado

d car-bona espectro da

fig.C-13}

Pode-se observar que a intensidade dos picos

refei~entes ao carbono 5~0 bastante intensos na amostra

indicando uma alta contaminaç~o

o nível de carbono pode ser diminuído tomando -

5e certos cuidados durante a limpeza da amostra contudo ainda

hoje sabe ao certo qual é a sua orIgem; pOIS por- melhores

que sejam as condições de crescimento sempre e:xiste a

pressões mais

4.3.3 - ~MOSTRRS DO SEGUNDO GRUPO.

Rs amostras deste segundo grupo foram crescidas em

baixas C5.10-11mbarJ do que as do primeiro grupo

C"10--"mbarJ contudo isto n~o foi suficiente para eliminar o

carbono presente nos fiLmes Rpe5ar disto foi possivel obter-

se um resultado quanto ao tratamento térmico a que foi submetida

a amostra 27 Esta amostra foi crescida com os mesmos par~metros

utilizados para as outras com exceç~o do tratamento térmico

De todo o segundo grupo ela foi a única amostra a apr-esentar

mobilidade Hall (300KJ apesar de
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CiTlC!().S) [orno a cafacterlzacJo deS5J amostra so foi realizada

apu5 Q~ outras depo5içôes n3J foi POSSiVAL obter-se

sinal de mobilidade nas outras Dois como ja foi dito esse

tratamento térmico contamina m~ito o sistema e n~o foi realizada

para amostras posteriores j:Jpós o conhecimento deste

resuLtado começou-se a fazer este tipo de tratamento térmico

para as demais amostras dS quais ainda njo foram caracterizadas

j:J concentraç:'4o de portadores da amostra 27 e de

5."101.7/cmõ R amostra é do tipo p e esses portadores s~o devido

ao carbono Essa concentraç~o é bastante alta quando comparada

com o valor encontrado na literatura e101~/cm3)

Rs figuras e 22 mostram 05 espectros de

fotoluminescência da amostra 35 [amparando-se outra vez com as

figuras 11 e 13 pode-se notar que os picos deeX) ,eDo-X) e ed-X)

bom acordo com as mesmas

na fig.(22) est~o em

Rpesar da amostra 27 apresentar resultados da

medida de mobilidade ela n~o mostrou nenhum sinal de

fotoluminescência
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T=2K

P=2mV
(If-x )

B

A = 1.51514 eV

I

8 = 1.51355 eV,...JI
,u.C = 1.51123 eV

a..

w

Q«

~ t TJ\}XI
I.1.6 meV !

2.3 meV ~
I

I III

8170 817881868194820282108218
COMPRIMENTO

DE ONDA( Â)

fig.(21) - Espectro de PL na regi~o exitónica do

GaRs n~ü dopado . Rmostra 35 .

T=2K

P= 2mV

A = 1.49129 eV
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I
Z
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figo (22) - Espectro de PL na regi~o doador

aceitador do GaRs n~o dopado

Rmostra 35



R sequ~ncla ur:i f"'eSuLtaa05 aqui mostrada o

procedimento de an~lise de primeiros filtTi;:S creSClcl0S

se inicia trabaLhos em Epitaxia por Feixe MoLecular i 5 to

e primeiras deposiçôes e ajuste de parãmetros (temperaturas das

células de efus~o e temperatura do substrato

~ primeira análise a ser feita é a análise visual

da amostra a qual permite saber se o crescimento f o i
monocristalino se a superficie crescida está L i 5 a que

defeitos existem sobre a superficie e medida de espessura

o procedimento seguinte é a caracterizaç~o que dê

infor'mações sobre a qualidade do filme crescido Utilizou - se

dois métodos a medida de mobilidade Hall e fotoluminescência

Os resultados mobtidos mostraram que as amostras

est~o bastantes contaminadas com carbono a origem

provavelmente de contaminaçJo do substrato durante sua preparaç~o

desgasificaç~o das paredes da câmara de crescimento filamentos

quentes a própria célula de efus~o Cuidados e5t~o sendo

tomados na preparaç~o da amostra visando reduzir" esta

contaminaç~o mas se o carbono resultar da pr&pria c~mara o

procedimento para diminui-lo torna-se mais dificil

R caracterizaçâo das amostras foi realizada fora

do DFCM loque dificulta a otimizaç~o do processo de crescimento

uma 'Jez que o ideal é ter

82

logo após uma deposiç:!lo uma



ti orn cr'es:imento fei to antef'iormpnte

!i~ defeitos ovais que 30areceram na5 amostras crescidas ser"\;ern

C o l/iO de que houve realmente um crescimento ] a que

esses defei tos _ -"::.I _~,jU tíPICOS de crescirnento por' tviSE e 5~O

originados durante a deoosicào" ". -

Os defeitos de superficie or-iginados antes do

cr'escirnento tais como riscos e sujeiras sobre a mesma s~o

bastante fáceis de se eliminar pois dependem somente do cuidado

e da limpeza do procedimento de preparaç~o da amostra

O trabalho até agora realizado foi a implantaç;~o

do sistema de EFM e inicio de sua operação O UHV (5.10-~1mbarJ

necessário para um bom crescimento foi aLcançado possibiLitando

a deposiç~o de aLguns filmes Os ajustes de par~metros

temperaturas das células e do substrato ) ainda não estão bem

estabelecidos

deposições

mas isso se consegUlrd apÓs mais aLgumas

Todos os reparos que foram necessários fazer no

sistema foram executados no próprio DFCM ~s oficinas de ótica e

mecânica mostraram-se bem preparadas p a r"a esse fim

instrumentaç~o eLetrônica (fonte e controLador de temperatura das

céluLas

DFCM .

e sistema "no break" foi totalmente desenvoLvida no

Para se obter amostras de melhor qualidade e

necessário melhorar o procedimento de preparação das
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i... U o c ~~
- ..

em tunclUnJffiento ~
!! : i 1 i .- ~ 4o .•:::.l. :..w

cos T1LiTit:S que
__ 4 "ii _

:: '=: L -.:í Li sen:jo ::r-esci:jos

lonqo prazo a autoffiati23ção 00 sistem2

contr'oLar' a terTIoer'atU1'a U,:j~ céLulas e Substr-atD aDer·tur'a

dos obtur3dores das céluL3s a taxo de crescimento e orincioalmAnte... .

as oscilações dos padrJes RHEED na tela )sera necessarlO

Paralelamente a todos esses melhoramentos

a~.jançar-se-a também na área de crescimento propriamente ou

seja crescimento de estruturas mais complexas como ligas de

Rl",Ga:L_,.,Rs dopado com 8e e Si heterojunçíjes 5upArredes e

dispositivos (transistor ,diodo5 e lasers )
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