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RESUMO

Investigou-se o comportamento de recristalização e

mecanismos de supressão de defeitos residuais de camadas de

silício amortizadas pela implantação iônica. O recozimento

das camadas amor-fas foi executado com auxilio do recozimento

térmico rápido (RTA> a temperaturas entre B5O e 120O C e

tempos de até 120 s. As amostras -foram analizadas através da

técnica de retroespalhamento Rutherford (RBS) empregando

feixe de He'" , incidente em direção canalizada ou aleatória

com relação ás direções principais do substrato.

Observamos semelhanças no comportamento de

recristalização para camadas implantadas com ions do mesmo

grupo químico como As ou Sb; Ge, Sr ou Pb; In ou 6a. Estas

semelhanças podem ser interpretadas em termos do número de

coordenação que estes elementos apresentam quando presentes

na fase amorfa de silício. Independentemente do elemento

químico implantado nossos resultados evidenciam que a

eliminação efetiva dos defeitos residuais das camadas

recristalizadas esta vinculada á redistribuiçlro das impurezas

via difusão térmica. Tal vinculo não foi observado naqueles

casos em que amostras implantadas com As eram recozidas em

forno metalúrgico a 700°C/1 hora antes de serem submetidas a

RTA.



ABSTRACT

He investigated the recrystallizaticn behaviour and

the supression mechanisms of the residual defects of silicon

layers amor phi zed by M a m of ion implantation. The samples

were annealed with the aid of a rapid thermal annealing <RTA)

system at temperatures ranging from 8SO to 12OVC and

annealing times up to 120 s. Me used random and aligned

Rutherford backscattering spectroscopy to analyse the

samples.

The recrystallization behaviour displayed

similarities when samples had been implanted with ions of a

same chemical group such as As or Sb; Be, Sn or Pbf In cr Ga.

We show that the coordination number that these elements

exhibit in the amorphous silicon layer can account for this

effect. Our results also show that there exist * correlation

between the efficient removal of the residual defects and

the diffusion of the impurities and which is not dependend

on the chemical nature of the implanted element. The

existence of such a correlation has not been observed for

those samples implanted with As and which wer«? furnace

annealed at 700°C/l hour prior to RTA.
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INTRODUÇÃO

A miniaturizaçfto crescent* dos dispositivos

eletrônicos registrada no decorrer dos últimos anos tornou

necessário o uso de técnicas de dopagem, recozimento e esque-

mas de interconexto e contatos cada vez «ais sofisticados e

controláveis. Com respeito a dopagem de regiões selecionadas

em circuitos de integração em escala muito ampla (VLSI) o

processo de implantação iômea apresenta a vantagem de se

poder produzir junções extremamente rasas (0,1-0,5 um) com

alto grau de controle, tanto sobre a quantidade total de

impurezas introduzidas no substrato a ser dopado como no

perfil de concentração. No entanto, esta técnica apresenta o

inconveniente de introduzir as impurezas por processo

balístico. Assim, uma quantidade apreciável de defeitos e

danos estruturais é gerada numa camada superficial do

substrato. 0 acumulo dos defeitos gerados durante a implanta-

çào pode ser t*o grande que a camada bombardeada resulte

amor-fa. A fim de restabelecer a qualidade cristalina original

desta, torna-se necessário submeter o substrato implantado a

um processo pôs-implantação denominado de recozimento. Este

em geral consiste num tratamento térmico realizado em fornos

convencionais. Embora a recristalizaçBo de camadas amorf&s d»

silício ja ocorra a partir de cerca de 500 °C , * necessário

um tratamento térmico a temperaturas da ordem de 900-1000 °C

por 30 a 60 s a fim de ativar os dopantes eletricamente e

garantir que as reações que levam a eliminaçfco dos defeitos

residuais possam ser completadas. Como conseqüência ocorre

ampla redistribuiçko dos lons implantados o que ê intolerável



sob o ponto de vista da produçfto de junções rasas.

Assim, novas técnicas de recozimento capazes de

recozêr os defeitos e que minimizem a redistribuiçüo das

impurezas implantadas estão sendo atualmente pesquisadas. Nos

últimos anos -foram publicados dezenas de trabalhos envolvendo

novas técnicas de recozimento como o recozimento térmico

rápido, o recozimento por laser operado no modo continuo» por

•feixe de elétrons, e outros Cl ,23.

No presente trabalho estudou-se a recristalizaçfto

e mecanismos de supressão de defeitos residuais de camadas de

s i l íc io amorfizadas via implantação iõnica com Ions de

diferentes espécies químicas. Para ta l objetivo implantou-se

s i l íc io tipo p, de orientação (100) e resistividade entre IO

e 40 ohm.cm com Ions dos grupos I I I , IV e V da tabela perió-

dica com doses entre 2x10 u e 3x10 cm . As impurezas

implantadas foram 7=As e 122Sb do grupo Vi 74Be, 120Sn e

208Pb do grupo IV; 70Ba e 1 1 5 In do grupo I I I . Estudou-se

também a recristalizaçSo de camadas pré-amorf izadas com Ions

de germânio seguido de implantação com Ions de arsénio.

Os recozimentos foram realizados num forno de reco-

zimento térmico rápido de construção própria desenvolvido

durante a fase inicial deste trabalho. Os modos de operação e

funcionamento sSo similares aos do protótipo inicial descrito

na referência C33.



A monitoração da densidade volumétrica e distribui-

ção em profundidade dos defeitos residuais presentes nas

camadas recos idas -foi realizada com auxilio da técnica de

canalização de partículas alfa ("channeling"). Par» a monito-

ração de perfis de concentração das impurezas empregou-se a

técnica de retroespalhamento Rutherford (RBS). Maiores

detalhes sobre estas técnicas podem ser encontrados nas

referencias 14-63.

Defeitos residuais existentes nas regiões ativas

dos dispositivos afetam negativamente as características

elétricas destes. Assim, é essencial que as camadas recrista-

lizadas contenham densidades de defeitos residuais as menores

possíveis. Isto pode ser conseguido empregando-se parâmetros

de recozimento e de implantação adequados.

No capitulo I do presente trabalho descrevemos os

mecanismos de formação de defeitos e de amor-fização de cama-

das de silício via implantação ionica. Especial atenção é

dada á descrição e formação da região de transição amorfo-

cristal naturalmente decorrente do processo de amorfização.

As propriedades estruturais desta região refletem-se na den-

sidade de defeitos residuais: quanto mais bem definida for

esta região, tanto menor sera a densidade de defeitos resi-

duais nela encontrados apôs o recozimento.

0 capftulo II aborda alguns aspectos referentes A

formação e evolução dos defeitos residuais durante a

recristalização das camadas amor*as e subsequentes tratamen-



tos térmicos.

Finalmente no capitulo III sào apresentados os

resultados experimentais seguidos de ampla discussão.



I - IMPLANTAÇÃO 1ONICA EH SEMICONDUTORES

O aprimoramento de novas técnicas de elaboraçfto de

circuitos integrados tem possibilitado a industria

microeletrõnica produzir dispositivos eletrônicos cada vez

menores. As vantagens da miniaturizaç&o suo muitas e nfto se

resumem apenas a diminuição do espaço físico ocupado por

determinado dispositivo. As principais vantagens decorrentes

da miniaturizaçào consistem no aumento da velocidade de pro-

cessamento de sinais elétricos bem como num consumo de ener—

gia substancialmente menor.

Porém, para poder-se usufruir destas vantagens é

necessário que o processo de miniaturizaçâfo obedeça ás assim

chamadas regras de escalonamento £73. Por exemplo» para

dispositivos de estrutura MOS estas regras impõem que todas

as dimensões geométricas bem como as tensões e correntes de

alimentação sejam reduzidas e a concentração de dopantes do

substrato aumentada por um mesmo fator de escala. Somente

assim as características elétricas do dispositivo podem ser

mantidas. As vantagens decorrentes desta miniaturizaçfto slfo

imediatas: se o fator de escala for S então a potência

2
dissipada e reduzida por um fator S e a velocidade de opera-

çílo aumentada por S.

Exigir que todas as dimensões geométricas sejam

reduzidas por um mesmo fator de escala significa que nio

apenas as dimensões planares devam ser reduzidas mas sim

também as espessuras de ôxidos (MOS) n as profundidades das



junções. Assim, a formaçlto de junções p-n pouco profundas

constitui um passo -fundamental para a -fabricação de microcir-

cuitos com integração em escala muito ampla.

As pro-fund idades tipicas destas junções p-n situam-

se na -faixa de 0,1 a 0,5 um.Tais profundidades de junção, no

entanto, sò podem ser obtidas controladamente com auxilio da

implantação iônica. Esta não permite apenas que se manipule

precisamente a quantidade de dopant.es injetados no substrato

mas sim também a sua distribuição no interior do mesmo.

A -fabricação de junções p-n por intermédio da

implantação iúnica consiste essencialmente no bombardeio de

um substrato uni-formemente dopado e monocristalino como o

silício, germânio e mais recentemente arseneto de galio com

ions de impurezas tais que incorporados a rede conduzem A

condutividade oposta a do substrato. 0 bombardeio idnico

inevitavelmente introduz danos na regifco implantada. A -fim de

restaurai—se a cristalinidade desta regitto, reduzir a concen-

tração de defeitos residuais a níveis mínimos • tornar os

dopantes implantados eletricamente ativos torna-se necessário

submeter o alvo implantado a um processo de r«cozimento.

A eficiência do processo de recozimento depende de

vários parâmetros alguns dos quais serAo discutidos com maior

detalhe no proximo capítulo. Por ora basta registrar que sua

eficiência depender* entre outros fatores do tipo e d*

densidade de defeitos resultantes do processo de implantação.

9» a camada implantada resultar «rnorf» dependera ainda das



características estruturais da regido de transiçfco amorfo-

cristal. Assim sendo, analisaremos a seguir os processos de

formaçfco de defeitos durante a implantação iônica, sua

distribuição espacial e a produçèro de camadas amorfas.

1.1 - A PrgdytKB d.f BeffiitfiS. Primários.

A produção de danos em um material submetido a

implantação iônica advem dos processos de freamento dos lons

implantados neste. Bombardeando um sblido com lons energéti-

cos estes sa"o freados através de uma seqüência de colisões

elásticas e inelasticas, respectivamente com os núcleos

blindados e elétrons dos átomos do alvo. Como estes dois

processos estão fracamente acoplados a perda de energia por

unidade de comprimento percorrida pelo ion (-dE/dx) pode ser

escrita conto a soma das perdas de energia devido a processos

elásticos e inelasticos. Estas perdas de energia costumam ser

chamadas de perda de energia nuclear e eletrônica respectiva-

mente.

As perdas de energia nuclear e eletrônica silo

funçko da energia dos ions incidentes e das massas e n timer os

atômicos destes e do alvo. Em silício verifica-se que para

lons de massa da ordem de ou superior a 20 u.m.a. os proces-

sos de perda nuclear predominam para energias de até centenas

de keV. Ja para lons leves ( M < 20 u.m.a. ) os processos

elásticos predominam apenas em baixas energias (poucos keV).

Isto significa que para as energias usuais de implantação
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empregadas em processas de dopagem de semicondutores

( 100 keV > dopantes leves como o boro perderko energia

principalmente via interações eletrônicas. Para dopantes

pesados ( As, Sb > a perda de energia eletrônica é desprezí-

vel» predominando as perdas por processos nucleares

elásticos.

Em materiais cristalinos os átomos do alvo estlto

ligados a seus sítios na rede cristalina de forma a ser

necessário o ion incidente transferir uma energia superior A

energia de deslocamento ( E . ) para deslocar um átomo e

formar um defeito. No caso de a energia transferida exceder

E. ocorrerá a formação de um defeito constituído por um par

vacância-intersticial, também conhecido como defeito do tipo

Frenkel ou par de Frenkel.

Para alvos de silício a formaç&o de um par de

Frenkel sob condições de implantação iônica requer uma

colisão com transferência de energia superior a IS eV. Tal

quantidade de energia pode ser transferida a um átomo da rede

somente por uma colisão elástica com o lon incidente. Por

isto, sob o ponto de vista da produçXo de defeitos apenas os

processos de perda nucleares contribuem. Isto nKo exclui a

possibilidade da produçSo indireta de defeitos via processos

inelèsticos conforme tem sido verificado quando 6»

implantação com fons altamente energéticos ( dezenas de

MeV ).



Assim, os defeitos primários resultantes de um

processo de implantação ionica sko pares de Frenkel resultan-

tes das colisbes elásticas entre o lon incidente e os núcleos

blindados dos átomos do alvo. Sua distribuição ao longo da

trajetória do lon incidente sera discutida resumidamente a

seguir.

1.2 - A Distribulsirg iSBâÇÜl ÜSS âSÍgitgs. QrL&

Tendo sido transferida energia suficiente a um

átomo da rede cristalina para que seja ejetado de seu sftio,

este constitui um projétil energético chamado de projétil

secundário ou recuo primário. Ele também perderA energia via

processos de perda elásticos e inelasticos ate a paralizaçfto

completa. Dependendo de sua energia poderá também ejetar

outros átomos de seus sítios contribuindo assim para uma

segunda geração de átomos ejetados, possivelmente energéti-

cos. Estes por sua vez poderAo dar origem a uma terceira

geração de átomos deslocados e eventualmente também

energéticos. Deste modo, uma regiâfo rica em defeitos envolve

a trajetória do projétil incidente. Esta regilro é chamada de

cascata de colisão e se refere única e exclusivamente A

regíio de defeitos criada em conseqüência da passagem de um

onico ion energético.

Para uma determinada temperatura de implantação e

energia do lon incidente podem-se distinguir essencialmente

dois tipos de cascata de colisão : aquela produzida pelo
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bombardeamento com ions leves COMO DOTO, oxigênio e carbono e

aquela produzida pelo boabardeamernto coa ions pesados coao

antimonio, Índio e arsenio. As cascatas produzidas por tons

de massa intermediária como a do fósforo terfto característi-

cas intermediárias Aquelas produzidas por lons leves e

pesados.

Para as energias usuais empregadas na dopagem de

semicondutores, ions leves perderão energia substancial via

processos de perda eletrônica de modo que introduzem poucos

danos no substrato. Eventuais espalhamentos elásticos entre o

ion e átomos do alvo resultarão em espalhamentos a grandes

ângulos do primeiro e em átomos recuados de baixa energia» de

modo que estes pouco contribuirão para a distribuição espa-

cial dos defeitos. Sendo os espalhamentos elásticos pouco

freqüentrs, as cascatas de colisko secundárias em geral nfto

sobrepor-se-So. A densidade de defeitos do tipo Frenkel sera

substancial somente próximo do final da trajetória do lon

quando então sua perda de energia nuclear supera a perda de

energia eletrônica. Assim, uma regiAo rica em defeitos

formai—se-a somente a certa profundidade no alvo, extendendo-

se ate a superfície apenas para doses de implantação muito

altas e ou para baixas temperaturas do alvo durante a implan-

tação ( T < 70 K > CB3.

Ions pesados perderão energia preferencialmente via

colisões elásticas com os átomos do alvo. Estas ocorrer lio ao

longo de toda a sua trajetória, a qual ser* praticamente

retiltnea. Os recuos primários serAo suficientemente energê-
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ticos para produzirem outros átomos recuantes também

energéticos. Assim a contribuição destes para a distribuição

de danos não pode ser desprezada. Ocorrerão deslocamentos a

quase cada intervalo atômico ocasionando, portanto, a super-

posição de cascatas secundarias. Deste modo, haverá um fluxo

liquido de massa para -Tora da reqião da cascata. Em

conseqüência disto a -forma da cascata aproximar -se- *. .;* d* u»

elipsõide de revolução com seu centro rico em va-:£',c:ía« e

circundado por um manto denso de intersticiais.

Portanto, o -freamento de um lon energético no

interior de um alvo cristalino tem como conseqüência a

formação de uma região defeituosa rica em defeitos pontuais e

cuja concentração excede sua concentração de equilíbrio

termodinâmico. A taxa de produção de danos ê determinada pela

taxa de deposição de energia nas colisões elásticas ion-atomo

do alvo. Conseqüentemente é função da massa e energia do lon

incidente. Em alvos cristalinos esta taxa pode ser afetada

substancialmente devido â eventual canalização do lon

incidente na rede do alvo C43 bem como por fenômenos de

focaiização C93.

1.3 - A Dif.trib.yls.ag ÍSSs£lil EÍQSl Ú£ £>£Íi2.to5

A situação descrita na seção anterior refere-se

somente â formação d* uma região de defeitos gerada pelo

freamento de apenas um único lon, a qual recebeu o nome d*

cascata de colisão. 0 período de formação de uma destas
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cascatas e de cerca de 10 " a 10 s. Devido ao

tensionamento mecânico ocasionado pelos gradientes de

concentração de vacareias e intersticiais existentes ruma

cascata e devido ao fato de estas concerttraçOes »vcederem as

respectivas concentrações de equilíbrio termodinâmico, a

cascata não e estável. Os defeitos criados tenderão a relaxar

para configurações* termodinâmicas mais estáveis. Isto

significa que a estrutura e a forma final da cascata de

colisão sera determinada pelos mecanismos de relaxaçlro do«

defeitos. Estes dependem de diversos fatores entre os quais a

temperatura do alvo, tipo de material do qual è constituído o

alvo ( semicondutor, isolante, metal ), estrutura cristalina

do substrato, concentração de impurezas e composição quimica

do alvo, sua orientaçào cristalografica e outros.

Sejam quais ferem os mecanismos de relaxaçiro

presentes, envolvem em geral a migração dos defeitos pontuais

criados durante a implantação. Devido a sua mobilidade,

vacâncias e intersticiais podem: migrar atè sumidouros,

aglomerar—se, formar complexos com átomos de impurezas, ani-

quilar—se mutuamente ou ainda precipitar-se em defeitos

extensos prê-existentes. Esta migração é ativada não apenas

pela temperatura do alvo mas sim também por outros fatores

como por exemplo tensões mecânicas, grau de dopagem do alvo e

prè-existencia de defeitos.

A figura 1.1 apresenta as concentrações de equilí-

brio de diversos defeitos em silício em função da temperatu-

ra. Observa-se que vacâncias duplamentes negativas são está-
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veis até cerca de 70 K enquanto que vacâncias neutras sfto

estáveis at* cerca de 150 K. Pore» complexos vacância-impure-

zas do grupo V deixa* de ser estáveis somente entre 400 e

500 K ' sendo que complexos vacancia-i«pureza do grupo I I I

recozem em torno de 500 K. Por isto os defeitos «ais comuns

resultantes da implantação idnica realizada â temperatura

ambiente s*o a di vacância ou ate poli vacâncias e complexos
9

vacância-impureza. E na -forma destas e de outras estruturas

mais complexas como anéis de discordância^, que o excesso de

concentração de defeitos pontuais gerados pela implantação

ionica é absorvido. Basicamente isto ocorre pela migração,

aglomeração e rearranjo dos defeitos pontuais criados durante

a implantação.

Figura 1.1 - A formaçiro e recozimento de vacâncias,
divacâncias e pares vacância-impureza
em si l íc io tipo n C103.

NIo se deve esquecer porém que a configuração final

dos danos apôs a implantação ionica é resultado n*o apenas da

relaxaçào das cascatas individuais mas também da superposição
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destas. Assim, prever a estrutura final dos danos ft de

extrema complexidade devendo-se analisar cada combinaçto ion-

alvo separada e detalhadamente. Pode-se contudo prever o

perfil de danos C M profundidade, pois conforme discutido

anterior«ente, a taxa de geração de defeitos e deterMinada

pela taxa de deposiçko de energia entregue nas colisões

elásticas envolvendo o Ion e os átomos do alvo. Verifica-se

que o perfil de danos acoapanha o perfil de perda de energia

por colisões elásticas e que a máxima concentração de

defeitos situa-se em profundidades da ordem de 70 a 80X do

valor do alcance projetado Rp dos ions Cli).

Em conseqüência do acumulo de danos a camada

implantada pode resultar amor-fa. Observa-se melhor grau de

cristalinidade e mais alta porcentagem de ativaçio elétrica

dos dopantes em camadas que foram previamente amorfizadas,

comparadas àquelas que n*o haviam atingido a condiçfco de

amorf izaçâ*o. Sob este ponto de vista a amorfizaçdo de camadas

implantadas torna-se ate desejável. Este è um dos motivos

pelo qual as implantações tie boro são realizadas em silício

preamorfizado Ci2,13D.

1.4 - A ôtD&CÍiza£|ro d.Q

Sob determinadas condições de implantação iônica, a

camada implantada pode resultar amorfa. A transformação da

camada implantada do estado cristalino para o estado amorfo

depende de vários parâmetros mutuamente interdependentes como
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a dose, taxa a energia de implantação, massa do lon inciden-

te , temperatura do alvo e outros. Um aspecto ainda nfto

completamente esclarecido e se zonas cristalinas que

contenham uma concentração de defeitos superior a determinado

limite sofrem espontaneamente ou nào a transição de fase para

o estado amorf o. Se esta relaxaçko expontânea ocorrer deve

formai—se uma interface abrupta entre zonas amorfas e crista-

linas. Recentes observações empregando microscópios eletrô-

nicos de a l ta resolução corroboram a hipótese da relaxaçlro

ex pontanea C141.

O parâmetro experimental que mais adequadamente

caracteriza a amorf izaçte a a dose cr i t ica F . Esta e por

definicio aquela dose de implantação minima necessária para

que a camada implantada resulte homogeneamente amorfa,

extendendo-se até a superfície do alvo. Por ser um parâmetro

experimental de fáci l determinação costuma-se estudar sua

dependência com os demais parâmetros de implantação.

A dependência de F com a massa do lon incidente e

temperatura do alvo de si l ic io e mostrada na figura 1.2 da

qual se conclui que:

D F aumenta com a diminuição da massa do ion
iReidente;

2) F aumenta com o aumento da temperatura do
alvo;

3) Diminuindo-se a temperatura do alvo, F tende a
um valor constante.



Figura 1.2 - Dose de amorfizaceo critica c
função da «assa do Ion incidente
da temperatura do alvo C153.

A dependência de F C M a energia do ton incidente

è também influenciada pela massa do mesmo (Fig.1.3). Cone1vi-

se desta figura que para Ions leves F aumenta com a energia

do ion incidente, pouco depende da energia para tons de massa

intermediária e diminui com o aumento da energia para ions

pesados. Porem, esta dependência * pouco pronunciada.

fNtMTIWV)
Figura 1.3 - Variacko da dose critica com «

gia para Ions leves, pesado»
massa intermediária C16J.
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A coabinaçjro de uaa alta dose de implantação

< » F ), tons pesados, energia de cerca de 100 keV e alta

taxa de iaplantaçte ( densidade de corrente de feixe da ordem
2

de 100 aicroaaperes/ca > poderA, no entanto, resultar nto na

-fiz ação da canada i«plantada mas si» no recoziaento desta

desde que a Mostra n*e esteja ea boa contato téraico coa u*

suporte refrigerado C17,183. Este fenôaeno denoaina-se auto-

recoziaento ( "autoannealing" ou "Ion Beaa Annealing" -

1ZA ).

1-5 - nggtLfiS. gf

Os aodelos de aaorfizaçUo a serea discutidos a

seguir de foraa resuaida pretendea explicar coa aaior ou

aenor sucesso as interdependências de alguns dos parâmetros

de amorfizaçào coaentados na «ftclo anterior.

1.5.1 - Modelo de Difusko de Vacância»

Coa auxilio deste aodelo, norehead e Crowder C193

conseguem justificar a dependência da dose critica F coa a

teaperatura do alvo e aassa do ion incidente. Supbea que cada

ion incidente produz uma regito de danos coa formato cilín-

drico no interior do alvo. 0 raio deste cilindro è determina-

do principalmente pela massa do lon incidente sendo tanto

—13 —12
maior quanto maior for a sua massa. Apôs os 10 a 10 s

de formacio deste cilindro inicial, seu raio è reduzido
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devido a relaxaçlio da cascata de colisUo. Por hipótese o

cilindro resultante e amorfo o que desqualifica este modelo

para prever F no caso de se implantar o alvo com tons leves.

Também nao pretende este modelo detalhar o processo de am»—

fizacfto. Quando tais cilindros preencherem completamente a

area do alvo, a camada superficial implantada resultaria ser

homogeneamente amorfa.

De acordo com este modelo a dose critica diminui

com o aumento da massa do lon pois o raio do cilindro e maior

para tons pesados preenchendo assim mais rapidamente a area

do alvo. Ainda conforme este modelo, F diminui implantando-

se a temperaturas mais baixas pois neste caso a migração de

vacâncias e intersticiais è diminuída limitando-se assim suas

taxas de recombinaçio mutua. Consequentemente o raio da cas-

cata ou do cilindro inicial permanece praticamente inalterado

agilizando portanto o processo de preenchimento da Area do

alvo.

Assim, este modelo consegue reproduzir as tendên-

cias observadas na figura 1.2 . Sua maior limitaçko, porem,

reside no fato de exigir que as regiões cilíndricas resultan-

tes apôs a relaxação dos defeitos sejam amorfas e que a

amorfizaç&o da camada implantada seja o resultado da justapo-

sição destas regiões.
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1.5.2 - Modelo da Superposição de Danos

Gibbons [83 modificou ligeiramente o modelo acima

admitindo, por hipótese, que a camada homogeneamente amorfa

resultante da implantação iúnica pudesse ser produzida nto

apenas pela justaposição de regiões amor-fas mas também pela

superposição de regiões danificadas mas não amorfas das

cascatas individuais. Esta modificação do modelo anterior foi

feita com o objetivo de explicar o processo de amorfização

para tons leves para os quais e sabido a cascata de colisão

não ser amorfa.

1.5.3 - Modelo de Deposição de Energia

Este modelo conhecido também como * modelo de

densidade critica de energia " C2O3 baseia-se no fato de que

a baixas temperaturas de implantação F tende a um valor

constante para cada combinação lon-alvj (Fig.1.2). Verifica-

se que para baixas temperaturas de implantação o produto da

dose critica de amorfizaçdo pela perda de energia nuclear dos

ions implantados oscila entre 6 e 10x10 keV/cm . Isto

significa que se a temperatura do substrato for tal que os

danos produzidos pelo ion sejam estáveis, uma deposição de

21 3
energia média de cerca de 10 keV/cm deveria resultar na

amorfização da camada implantada. Obviamente os valores de F

assim obtidos representam um limite inferior visto estar o

modelo baseado na hipótese de que o alvo esteja a baixa

temperatura.
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1.5.4 - Modelo da Densidade Critica de Defeitos

Existem diversas variantes deste modelo. No

entanto, todas procuram obter a fração mínima de átomos do

alvo delocados necessária para induzir uma transição de fase

cristal-amor-f o. Asím sendo, ser do comentadas apenas duas

variantes bastante recentes C14,203.

Usando equações de transporte de Roltzmann,

L. A. Christei e colaboradores C2O3 determinaram a fração de

átomos deslocados em cada profundidade durante um processo de

implantação. Isto ê, obtiveram o perfil de átomos deslocados

em profundidade. Comparando este com o perfil da densidade de

energia depositada via processos elásticos no alvo concluíram

21 3que se uma densidade de energia superior a 10 keV/cm e

suficiente para amorfi2ar a camada implantada ( modelo de

deposição de energia ) então pelo menos 10"/. dos átomos do

alvo devem ser deslocados a fim de induzir a transição de

fase cristal-amorfo.

Uma outra tentativa de obter valores numéricos para

a fração mínima de átomos deslocados necessária para induzir

a amorfiração consiste em reproduzir via simulação com

computador a imagem de rede de um cristal de silício, obtida

experimentalmente com auxilio de microscópios eletrônicos de

alta resolução. No processo de simularão parte-se da imagem

da rede de um monocristal de silício e simula-se a imagem que

se obteria via microscópio eletrônico p»r* uma fraç*o

crescente de átomos deslocados. As imagens assim geradas sko
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comparadas com a imagem de rede experimental obtidas a partir

da analise de silício amor-fo. A fração mínima de átomos

deslocados necessária para induzir a transição de fase

cristal-amor*o è aquela para a qual a imagem simulada mais se

assemelha da imagem experimental. Desta maneira Jack Washburn

e colaboradores C143 concluíram ser necessário um

deslocamento de 157. dos átomos do alvo a fim de que a camada

implantada resulte amorfa.

1.5.5 - 0 Modelo de J. Waehburn

Segundo este modelo C143 a formação de uma camada

de silício 1007. amorfa envolve a formação de um numero

crescente de pequenas zonas ou ilhas amor-fas embebidas

inicialmente em material cristalino. Estas poderão expandir—

se e eventualmente tocar-se caso a concentração de defeitos

na vizinhança cristalina exceder determinada concentração

critica que pode ser estimada pelo modelo anterior. Se este

não for o caso, estas zonas amor-fas não são estáveis e

tenderão a rterescer via transferência liquida de átomos da

•fase amorfa para a cristalina. No entanto, a energia de

ativação par A a migração de uma interface amorfo-crístal

(a-c) em silício é de cerca de 2.4 eV C21,221, valor este

obtido por medidas de recristalização. Isto significa que A

temperatura ambiente a velocidade de recrescímento das zonas

amorfas è desprezível. Ocorre que simultaneamente á formação

das regi fies amor-fas são criaóos ínterstíciais • vacâncias nas

regiões cristalinas adjacentes. Estes podem precipitar-se nas
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interfaces amorfo-cristal dos i numero* pacotes amorfo*

criados durante a implantação e Ia se recombinar. A energia

liberada nesta recombinaçko e outras transferencias de

energia aos átomos nas interfaces induzidas pela radiaçfto

podem prover a energia de ativação necessária para um

recozimento atermico continuo de todas as zonas amorfas.

De acordo com este modelo a criaçSo de uma camada

100% amorfa dependera das taxas relativas de formaçko de

novas zonas amorfas e do recrescimento das ja existentes. A

baixas temperaturas ( T < 77 K ) a limitada mobilidade das

vacâncias e intersticiais impede o recrescimento dos pacotes

amorfos formados. Por isto, na medida em que a concentração

de defeitos nas vizinhanças cristalinas dos pacotes amorfos

atingir determinada concentração critica, estes pacotes podem

expandir—se e ou superpor-se a pacotes amorfos vizinhos sendo

o resultado a amorfização homogênea da camada implantada. Jà

em altas temperaturas ( T > 200 C ) as zonas amorfas

formadas decrescerào mais rapidamente do que a taxa de

criação de novos pacotes amorfos impedindo assim a formacio

de uma camada homogeneamente amor-fa.

1.6 - A Ftggüg o]e

A id£>ia transparente em todos os modelos de amorfi-

zaç*o discutidos acima de que a amorfizaçlro de camadas d*

silício seja conseqüência do acúmulo de danos, embora

correta, apresenta duas dificuldades. A primeira consiste em



23

definir o tipo de estrutura que possa ser chamada de amorfa.

Por exemplo, ha evidencias experimentais de que silício

amorfizado a baixas temperaturas ( T < 77 K > apresenta uma

estrutura diferente daquela resultante da amorfizaçfeo em

altas temperaturas ( T > 200 °C ) [23]. Especula-se que

silício amor-fizado a altas temperaturas contenha ainda peque-

nas ilhas cristalinas. A segunda dificuldade reside no fato

de que existem diversas estruturas de defeitos estáveis para

cada faixa de temperatura. Viu-se na seção 1.3 que a tempera-

tura ambiente os defeitos mais estáveis e portanto mais

provavelmente encontrados em camadas implantadas ainda não

amorfizadas são divacâncias, complexos vacância-impureza e

aglomerados de intersticiais. Se a temperatura de implantação

for aumentada, estas estruturas podem crescer e evoluir e

resultar na formação de anéis de discordftncias. Desta maneira

o termo "acúmulo de danos" * um termo por demais geral, pois

pode referir—se a uma vasta gama de defeitos, desde intersti-

ciais e vacâncias ate aglomerados ou anéis de discordância*.

Não se sabe para que valor de concentração de cada uma destas

estruturas de defeitos a transição de fase cristal-amorfo

possa ocorrer.

Em todo o caso, o resultado da amorfização

homogênea de uma camada superficial implantada e a formação

de uma região de transição a-c em determinada profundidade no

interior do alvo. Conforme ver-se-a no próximo capitulo, a

rugosidade desta desempenha papel importante na formação de

defeitos residuais de camadas recristalizadas. 0 conceito de

rugosidade e um conceito subjetivo mas pode-se imaginar que
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uma medida da rugosidade seja a espessura "t" da região de

transição confinada entre o substrato completamente

cristalino e a camada completamente amorfa acima deste

(Fig.1.4). A rugosidade e portanto medida em unidades de

comprimento. Seu valor depende de diversos parâmetros de

implantação como energia e massa do ion implantado, sua

dispersão em profundidade, temperatura e orientação do

substrato.

Implantando-se em temperaturas elevadas

( T > 200 °C ) observa-se um aumento r.a rugosidade da região

de transição em relação á mesma implantação efetuada com o

alvo mantido a baixa temperatura ( T < 77 K ). Este aumento è

tanto mais pronunciado quanto menor for a massa do lon inci-

dente. Isto esta esquematicamente representado na figura 1.4

que resume os resultados publicados na referencia C343.

Percebe-se que para temperaturas de implantação não muito

baixas a região de transição contem pacotes cristalinos embe~

bidos em material amor-fo e pacotes amorfos embebidos em

material cristalino. A baixas temperaturas de implantação a

região de transição a-c e bastante bem definida, isto è,

abrupta.

Uma explicação qualitativa para a rugosidade da

região ie transição amorfo-cristal com a temperatura do alvo

ê fornecida pelo modelo de J. Washburn C141 seção 1.5.5).
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Figura 1.4 - A estrutura da rcgijro d» transiçjío
amorfo-cristal resultante da implanta-
ção com silício (a,c) ou germânio
(b,d) em baixas temperaturas • á tem-
peratura ambiente. Figura esboçada se-
gundo dados da referencia C143.

amor-f o cristalino

Implantando-se a baixas temperaturas, este modelo

pressupõe que a taxa de reersseimento dos pacotes amorfos

criados pela implantação ê desprezível devido á limitada

mobilidade dos defeitos pontuais. Assim, a concentração

destes nas regides cristalinas adjacentes aos pacotes amorfos

pode -facilme-»te atingir a concentração critica de defeitos

para permitir a expansão dos pacotes amor+os ja existentes.

Desta forma» a amorfiração completa da camada implantada «era

conseqüência da e>:pan»*o dos pacotes amorfos até estes se

superporem uns aos outros. Logo, a camada assim amorfizada
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praticamente não sera interrompida por descontinuidades

devido â presença de pacotes cristalinos. Isto significa que

a rugosidade da região de transição sera pouco pronunciada

(Fig.I.4a) e b>>.

JÃ para implantações de alvos mantidos 4 temperatu-

ra ambiente, a velocidade de recristalizacao dos pacotes

amor-fos existentes competira com a texa de criação de novos

pacotes amor-fos. Assim, a menos que dois pacotes amorfos

sejam criados o su-ficientemente próximos um do outro a -fim de

superporem seus contornos» estes tenderão a recrescer indivi-

dualmente. Eventualmente, porém, a concentração de defeitos

pontuais na regiam entre estes dois pacotes em recrescimento

pode atingir a concentração critica para induzir a transiçjto

de -fase cristal-amor-f o, provocando a expansão dos dois

pacotes um em direção ao outro. 0 resultado sera a superposi-

ção dos contornos de ambos, -formando um novo pacote. No

entanto, também este tendera a recrescer. Deste modo não è

difícil imaginar a existência de pacotes cristalinos embebi-

dos em material amor-fo e uma região de transição amorfo-

cristal menos bem definida do que no caso da implantação e

amorfização a baixas temperaturas.

O fato de a região de transição amorfo-cristal ser

menos bem definida para fons de massas menores, como o silí-

cio, pode ser explicado pela dispersão no alcance destes

ions. Esta aumenta com a diminuição da massa do 1 on o que faz

com que para lons mais leves os pacotes amorfo» estejam mais

distanciados um do outro não favorecendo, portanto, uma
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-fizaçko homogênea * continua.

BCl*. l9CÍ«DÍ*SÍB de lgn$ £ I f i eK i tu ra . Amfeien£t

A estrutura f inal de lâminas de s i l í c i o amortizadas

via implantação ionica de lons pesados como o ar sen i o e doses
14 _2

superiores a 1x10 cm encontra-se esquematicamente repre-

sentada na figura 1.5. Destacam-se ai quatro regi Cies. A

primeira região e constituída de silício amorfo e extende-se

desde a superfície da lftmina ate o inicio da regi to de

transição a-c ( região 2 ). Espessuras típicas destas regibes

estão também indicadas na figura 1.5. Imediatamente abaixo da

região de transição a-c observa-se uma terceira regifro

constituída de uma banda de discordaneias em anel do tipo

prismático e de uma supersaturação de defeitos pontuais

•mbebidos no substrato cristalino ( região 4 ).

As discordância* desta banda são formadas em

conseqüência da colapsação de aglomerados de autointersti-

ciais que ainda durante a implantação escaparam da camada

amorfa C245. Sua formação pocie também estar vinculada ao

recrescimento dos pacotes amorfos a que se refere o modelo de

amorfização de J. Washburn et alii <seção 1.5.5): Ds defeitos

pontuais produzidos durante a implantação iôrtica podem

precipitar—se nas interfaces a-c destes pacotes. Apôs o

completo recrescimento destes, os defeitos aprisionados nas

interfaces e que não puderam se recombi nar tender fro a
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precipitar na -forma de anéis de discordância».

SUPERFÍCIE

100 nu

10 nm
30 nm

Figura 1.5 - A estrutura de uma 1Amina de silício
amorfizada uniformemente ate a super-
fície.

Tendo recristalizado a camada amorfa por intermédio

de um processo de recozimento adequado, observa-se que a

densidade de defeitos residuais ê tanto maior quanto maior

for a rugosidade da região de transição amorfo-cristal C40D.

Segue dal que estas regiões devem ser as mais abruptas

possíveis a fim de minimizar a concentração dos defeitos

possivelmente encontrados nas regiões ativas dos dispositivos

eletrônicos que afetam desfavorável mente as características

elétricas dos dispositivos C253. Além disso atuam como

centros de precipitação de impurezas contam!nantes C253, que

tAm efeitos detrimentals pronunciados no desempenho elétrico

dos dispositivos, dependendo da impureza precipitada.



II - O RECOZMENTO DE CANADAS AHORFAS DE SILÍCIO

Pelas razoes expostas no capitulo I a implantação

tônica é atualmente empregada pela indústria microeletronica

como técnica de dopagem e de f abricaçlro de junçdes rasas de

circuitos VLSI. Ela apresenta porem COMO inconveniente a

introduçko de danos no substrato sob bombardeio. Co* excecto

das implantações de boro, de um modo geral as energias e

doses empregadas s*o tais que camadas de silício implantadas

* temperatura ambiente resultam amorfas. A fim de

recristalizar estas camadas, reduzir a densidade residual de

defeitos a um mínimo e tornar os dopantes implantados

eletricamente ativos e necessário submeter o substrato a um

processo de recozimento.

Existem diversas técnicas de recozimento capazes de

satisfazer os requisitos acima mencionados. As técnicas

convencionais utilizam fornos nos quais as amostras

implantadas s*o mantidas em temperaturas que va*o desde SOO

ate 1000 C. Os tempos de recozimento empregados variam desde

poucos minutos até horas. De um modo geral, obtém-se baixa

densidade residual de defeitos aliada a altas taxas de

ativação elétrica através de recozimentos realizados entre

900 e 1000 °C por 30 a 60 minutos. Como resultado ocorre uma

redistribuiçao significativa do perfil de concentração de

dopantes inviabilizando assim a produção de junções rasas e

até mesmo de dispositivos de alta resoluçko espacial. Assim

sendo, foram pesquisadas técnicas alternativas de recozimento

as quais, além de atenderem aos requisitos básicos do
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recozimento d* silício, n*o alterassem ou «1 tarasse* de

fora* minima o perfil de concentração dos dopantes

i«plantados. Surgira» assim o Recozimento Térmico Rápido

< "Rapid Thermal Anneal ing"-RTA ) co* todas as suas

variantes (26-333 e o recoziaento via Laser operando no

continuo [34,353, entre outros 136,373. Uaa discussão

as características, vantagens e desvantagens destas

diferentes técnicas pode ser encontrada na referencia 133.

Estas técnicas de recozieento caracEeri2am-se essencialaente

por recozerem a «mostra em tempos bastante curtos t es - s )

e por induzirem a recristalizacao via recrescimento epitaxial

de fase sblida. Ambos estes fatores contribuem para minimizar

a difusfto dos dopantes. Independentemente da técnica de

recozieento utilizada, pretende-se ativar termicamente a

migracfto dos átomos a fim de que estes possam rearranjar-se

restaurando a cristalinidade do substrato.

Dependendo dos parâmetros de r«cozimento, a camada

recristalizada pode ainda conter defeitos residuais. Isto *

exemplificado na figura II. 1 na qual se encontram os

espectros RBS de uma amostra de silício tipo p e orientaçlro

(100>, amorfizada com lons de arsenio e recristalizada via

RTA. Observa-se que o espectro obtido com auxilio de um

feixe canalizado apresenta um pico de espalhamento devido a

defeitos que se localizam na regito da interface a-c

0 que de agora em diante passaremos a chamar de

interface a-c corresponde â regi Io de transi çfeo a-c

discutida no capitulo anterior.
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original, ou seja, na regito de carga espacial da junceo pn

(compare com a -figura inserida acima do espectro obtido com

auxilio de um feixe de incidência nfto canalizada). Estes

defeitos afetam o tempo de vida dos portadores, agem como

centros espalhadores dos portadores reduzindo

consequentemente sua mobilidade e podem ainda servir cc

centros de acumulaceo de impurezas 125,393.
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Espectros RBS de incidência de -feixe
n*o canalizado e canalizado na dire-
ç*o <100> mostrando a existência de
defeitos na regiiro de carga espacial
da junçfco pn.

No presente capftulo discutir-se-a o recozimento de

camadas amor-fas de silício que contenham ou n*o impurezas.

Esta discussão restringir-se-ft basicamente aos mecanismos de

recristal izaçAo e de formaçlio de defeitos residuais

observados ap6s os recozimentos. Estes mecanismos dependem de
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diversos parâmetros c o m tempo • temperatura de recos intento

C393, orientação cristalografica do substrato [21,223,

rugosidade da interface a-c [40,413, atmosfera e presste em

que o recozimento è realizado [423 e dos parâmetros de

implantação. Alguns destes aspectos ser&o abordados a seguir.

II. 1 - A

Y.lã

ÚS de SIHÇÍ.9 Amor

As primeiras medidas de velocidade de

recristalizaç&o de camadas amorfas de silício datam de 1976 e

foram publicadas por Csepregi C213. Substratos de silício de

orientação (100), 010) e <111) foram auto-implantados A

temperatura de nitrogênio liquido resultando uma camada

amor-fa de cerca de 450 nm de profundidade. Apôs a implantação

as amostras foram recozidas por diversos tempos e diversas

temperaturas. A recristalizaçâo -foi monitorada com auxilio da

técnica de canalização de partículas alfa. Seus resultados

est&o resumidos na figura II.2 para uma temperatura de

recozimento de 550 C.

ftwM

Figura II.2 - Taxas de recrístallraç*o em funçAo
do tempo para si liei o auto-implantado
e recozido a 550 °C £213.
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Observa-se que a velocidade de recristalização é

maxima para a orientação <100> e minima para a orientação

<111>. E notório que para a orientação <111> existem duas

velocidades de recristalização: na curva A da -figura II.2 a

velocidade de recri stal ir ação è baixa, poucos defeitos

residuais são observados e a interface a-c è uni-forme. Nesta

região a velocidade de recristalização è 25 vezes menor do

que para a orientação <100>. Jâ na região B na qual a

recristalizaçào se processa mais rapidamente observa-se uma

interface a-c não uniforme e a existência de falhas de

empilhamento e microgeminações nas regides ja

recristalizadas. Tais defeitos não foram observados nas

camadas recristalizadas nas direções <100> e <110>

corroborando assim os resultados das primeiras medidas de

densidade residual de defeitos em função da orientação do

substrato, publicados em 1975 por Müller [433.

Em 1978 Csepregi e colaboradores C223 publicaram um

estudo completo sobre a velocidade de recristalização de

camadas amorfas de silício em função de diversas orientações

do substrato ( Fig.II.3 ). Verificaram que independentemente

da orientação do substrato a taxa de recristalização obedece

a uma lei exponencial do tipo exp<-E/kT) com uma única

energia de ativação E de cerca de 2.35 eV. Atualmente ainda

existe muita controvérsia sobre o valor absoluto desta

energia de ativação. Porém, ha um consenso geral de que el« ê

a mesma para todas as orientações do substrato cristalino.
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Citei of oriortotion on tho roarasih roto of
Si(a) on SiUtll oi S5CCC

Figura II.3 - Velocidades de recristalizaçâo a
a 550 C para diferentes orientações
cristalogràficas do substrato C22D.

II.1.1 - Modelos de Recristalizaçào

0 fato de a energia de ativação para recrescimento

epitaxial 'las camadas amorfas ser a mesma para diferentes

orientações do substrato requer em principio que o mecanismo

de recristalizaçâío seja o mesmo para todas as orientações.

Csepregi e colaboradores Í221 propuseram um modelo segundo o

qual por hipótese a recristalizaçào ocorre em conseqüência da

transferência, de átomos da fase amorfa para a fase cristalina

apenas naquelas regiões nas quais pelo menos dois primeiros

vizinhos na interface ja se encontrem em posições

cristalinas. Este argumento è puramente geométrico e fornece

a dependência indicada pela linha tracejada da figura II.4.

A ta>;a de recristalizaçào prevista para a

orientação <111> e nula e o modelo neto consegue prever taxas

de recristalizaç&o para planos que formem ângulos maiores que

54.74° com o plano (100).
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Ntgrowth rtft of &(o) en SiUtl) o» 95O*C

•0 20 SO 40 SO «0

Figura II.4 - Velocidades de recristalizaçao a
550 C para diferentes orientações do
substrato em comparação com a teoria
de Csepregi et alii C223.

Recentemente um modelo foi proposto por R. Drosd e

J. Washburn C44] que permite entender não apenas as

diferenças observadas entre as velocidades de recristalizaçao

para as três direções principais - <100>, <110> e <111> - mas

também a formação de microgeminações durante a

recristal isaçâto de camadas (111). Segundo este modelo, por

hipótese a recristalizaçao ocorre se e somente se átomos da

fase amorfa completarem duas ligações nâro distorcidas com

átomos da fase cristalina. Somente então estes átomos serão

considerados como pertencentes a -fase cristalina. Isto

significa que e necessário que átomos ou grupos de átomos

pertencentes a fase amorfa e próximos da interface se

reorientem a fim de que possam ser incorporados a fase

cristalina em posições e com orientações corretas.
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Na -figura II.5 exibe-se um bloco tridimensional de

silício com seus planos (100), (110) e (111). Na face frontal

(100) deste bloco encontra-se uma projeção do plano (110).

Neste bloco estão representados os processos de nucleaçâo de

novas camadas atômicas (100), (110) e (111). Observa-se que

numa superfície (100) um único átomo è capaz de perfazer as

duas ligações não distorcidas exigidas pelo modelo. Ja numa

superfície (110) è necessário que um grupo de dois átomos se

ligue ao substrato cristalino a fim de que cada um destes

Figura II.5 - Representação dos processos de epita-
xi a de planos (100), (110) e (111)
obtido a partir da referência [443.
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possa completar duas ligações nato distorcidas: uma C M O

substrato e outra com o átomo do mesmo núcleo. Num ' plano

(111) o processo de nucleaçâo de um novo plano ê ainda mais

di-ficil porque requer que um grupo de três átomos se ligue ao

substrato. Somente assim cada átomo consegue completar duas

ligações nà°o distorcidas. Deste modo as diferentes taxas de

recristalização observadas para substratos de diferentes

orientações cristalinas são simplesmente conseqüência de

diferentes probabilidades de reorientação de grupos de

átomos.

Com auxílio deste modelo consegue-se, portanto,

prever qualitativamente uma velocidade de recristalização

máxima para « orientação (100), minima para a orientação

(111) e intermediária para a orientação (110).

II. 1.2 - De-feitos Residuais Encontrados em Camadas de Silício

Recristalizadas

Além de prever qualitativamente as velocidades de

recri stal isaçâro para as três orientações principais de

substratos de silício, o modelo de R. Drosd e J. Washburn

[44 3 prevê também a formação de mi crogeminações quando da

recri stal izaçâro de substratos (111). Conforme este modelo,

acima exposto, è necessário que um grupo de três átomos se

reoriente a fim de promover a recri stal izaçáro na direçào

<111>. Porém, este grupo de três átomos pode ligar—se ao

substrato cristalino de orientação (111) de duas maneiras
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diferentes. O grupo denotado como C na -figura II.5 ligou-se

corretamente ao substrato. Ja o núcleo denotado por T errou a

ordem de empilhamento. Mesmo assim, nenhum erro de ligaçko

foi cometido com seus primeiros vizinhos: as ligações na"o süo

distorcidas, isto è, possuem comprimento e ângulos

característicos da fase cristalina. Para interfaces a-c

planas (1OO) e (110) a nucleaçâo de geminações não è provável

pois envolveria ligaç&es distorcidas.

Durante um recozimento geminações podem ocorrer

sempre que planos (111) estiverem em contato com material

amor f o. Isto quer dizer que se uma interface a-c, por

exemplo a interface a-c (100), for muito rugosa è possível

que planos (111) laterais sejam expostos á fase amorfa

podendo então ocorrer a nucleaçào de gemi nações. Este è mais

um motivo pelo qual as interfaces a-c de silício (100) devam

ser as mais abruptas possíveis.

Gemi nações, uma vez nucleadas, podem agir como

centros nucleadores de degraus atômicos naquelas posições

em que sobressaem do substrato cristalino e penetram na

camada amorfa. Na borda A da gemi nação da figura II.6 basta

um conjunto de dois átomos para interligar a gemínação com o

restante cristalino. Em conseqüência forma-se um degrau

monoatômico que pode propagar—se rapidamente para a

direita, direção <112>. Ja o crescimento na direção oposta a

partir da borda B exige um núcleo de dois átomos sendo,

portanto, mais lento (o crescimento nesta direção não esta

evidenciado na figura II.6).
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Mslrii

Figura II.6 - A nucleação de novas camadas atômicas
(111) a partir de uma geminaç&o C443.

Assim, a partir do instante em que varias

geminações tiverem sido nucleadas, a epitaxia de substratos

(111) è acelerada o que está em acordo com os resultados de

Csepregi C213 comentados anteriormente (-fig. II.2).

Outra estrutura de defeitos encontrada em amostras

de silício autoamor-fizadas e que foram submetidas a um

processo de recozimento são discordâncias. Conforme jâ

comentado no capitulo anterior, seção 1.7, estas originam-se

basicamente em conseqüência da precipitação de defeitos

pontuais na região cristalina imediatamente abaixo da

interface a-c. Durante o recozimento ou atè mesmo durante a

implantação, estes aglomerados tenderão a condensar-se na

forma de anéis de discordâncias. Por isto, anéis de

discordâncias encontrados apôs um recozimento encontram-se na

profundidade da interface a-c original. Pode ocorrer ainda
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que devido a continua absorção de defeitos pontuais (induzida

por exemplo pelo recozimento) os anéis possam crescer o

suficientemente para fazer com que se toquem uns com os

outros. Neste caso podem reagir (reação de Lomer C453)

formando-se uma rede de discordâncias de borda as quais se

e>:tendem ou ate a superfície do cristal ou substrato adentro

[45,46,473.

As discordânciss ou anéis de discordancias

observadas na região da interface a-c original podem ter

ainda sua origem na rugosidade da interface a-c. Conforme

discutido no capitulo anterior as interfaces a-c de silício

implantado a temperatura ambiente podem conter pacotes

amorfos (cristalinos) embebidos em material cristalino

(amorfo). Durante o recozimento e também durante a

implantação pode ocorrer o descasamento de interfaces a-c de

dois pacotes cristalinos que se expandiam um em direção ao

outro.

II. 2 - A Bê£CÍ§tal.iza£|ro de Camadas Amor fas de Silício na

A presença de impurezas afeta de forma notória a

epitaxia de fase solida das camadas amorfas de silício. As

impurezas alteram a energia de ativação para recristalizaç&o

afetando consequentemente as velocidades de recristalizaç&o

[48] (fig.II.7).
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Figura II.7 - As taxas de recristalizaçâo de cama-
das amorfas de silício na presença de
impurezas substitucionais como As, B
e P C48D.

Alem disto, defeitos secundários ou residuais além

daqueles jâ discutidos podem ser gerados. De fato, tanto a

velocidade de recristalizaçâo como a densidade de defeitos

residuais são função nào apenas da particular espécie química

presente na camada amor-fa mas também da concentração desta

[493.

De um modo geral impurezas substitucionais aceleram

o processo de recristalizaçio desde que suas concentrates

n*o excedam seus respectivos limites de solubilidade solida
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em silício (-fig. II.7). Jà impurezas não substitucionais como

o oxigênio, nitrogênio, carbono e os gases nobres retardam a

epitaxia.

A dependência da velocidade de recristalização com

a concentração das impurezas è exemplificada na figura II.8.

•WBIMMBt

t S «
UWIT1 CMCtNTIUTIOH

Figura II.8 - 0 efeito da concentração das impure-
zas na taxa de recristalizaçào [493.

Observa-se que a velocidade de recristalizaçào

inicialmente aumenta com o aumento da concentração de arsenio

e Índio, atinge um máximo e volta a diminuir podendo

inclusive vir a inibir completamente a epitaxia para

concentrações da ordem de alguns */. at. Jà o oxigênio retarda

a recristalizaçSo para qualquer concentração. 0 retardamento

è tanto maior quanto maior for sua concentração.
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II.2.1 - A Epitaxia na Presença de Impurezas Nào

Substitucionais

O retardamento da epitaxia de fase sólida provocada

pelas impurezas nào substitucionais como o oxigênio, argonio

e nitrogênio pode ser explicado em termos das solubilidades

sólidas destes elementos em silício cristalino. Por sere*

estas muito baixas, estes elementos tendem a precipitar

durante o recos i men to -formando respectivamente compostos

SiO C5O3, bolhas de argônio C51D e nitretos C5Z3. Estes

precipitados perturbam localmente a epitaxia de -fase sólida.

Se por exemplo uma ilha de SiO ou bolha de argonio for

alcançada pela interface a-c durante o recozimento, ocorre

uma quebra de simetria de recristalizaçâro neste local. Em

conseqüência, a partir desta regi 3o a epitaxia poderá

processar—se com orientação diferente da do substrato. Pode

também ocorrer que quando as interfaces a-c que contornaram

estas ilhas vierem a se encontrar novamente, deslocações de

descasamento sejam geradas.

II.2.2 - A Epitaxia na Presença de Impurezas Substitucionais

Para as impurezas substitucionais como os dopantes

a figura II.8 sugere dois regimes de recrescímento epitaxial.

Para concentrações inferiores ou próximas do limite de

solubilidade sólida estes elementos aceleram o processo de

recristalizaçâo. Para concentrações acima deste limit»

tendem a retarda-lo. Assim será conveniente analisarmos estas
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duas situações separadamente.

I I . 2 . 2 . 1 - Impurezas Substitucionais Presentes em Concentra-

ções abaixo do Limite de Solubilidade.

impurezas substitucionais presentes em

concentrações abaixo do limite de sol ubil idade aceleram o

processo de recristalização. Destaca-se ai o caso do boro

o qual acelera em 25 vezes o processo de recristalização

quando presente numa concentração de 2.5x10'*' cm " . Tendo os

elementos substitucionais em geral alta solubilidade em

si l í c io , facilmente recombinam-se na interface a-c com

vacâncias que saio geradas termicamente em grande número

durante o recozimento, acelerando a epita>:ia.

Não se pode deixar também de considerar que efeitos

eletrônicos sejam em parte responsáveis pela aceleração dos

processos de recristalização C53-56D. Que isto possa ser

efetivamente o caso è sustentado pelas experiências de Suni

et a l i i [563. Através da implantação de múltiplas energias de

s i l í c io e boro produziram uma camada amorfa de s i l íc io de

cerca de 600—700 nm de profundidade com a concentração de

boro aproximadamente constante. Seguiu-se uma implantação

rasa de arsenio tal que as concentrações de pico de arsênio

e boro fossem semelhantes. Os perfis de boro e arsenio

resultantes encontram-se na figura I I . 9 juntamente com os

resultados da taxa de recrascimento medida a 475 C. Observa-

se que a ta-:a de rtcrescímento inicial è bastante alta.

Porem, tão logo a interface a-c atinge a região na qual as



concentrações tíe ambos os dopant es saro comparáveis, a taxa de

recristalizaçdo decai para valores si«ilares aos de s i l íc io

auto-i«plantado (linha tracejada). Este e-feito è conhecido

como o "e-feito de compensação de portadores no recrescimento

epitaxial".

M •

Figura II.9 - O efeito da compensação de portadores
sobre a taxa de recristaliração [563.

II.2.2.2 - Impurezas Substitucionais Presentes em Concentra-

ções Próximas ou Acima do Limite de Solubilidade

Se a concentração de uma impureza substitucional

exceder o seu limite de solubilidade sólida podem ocorrer

-fenômenos bastante complexos durante o recrescimento

epitaxial. Impurezas como o Bi, As, Sn e Sb quando presentes

em concentrações da ordem do limite de solubil idade sólida

podem vir a retardar a recristal izaçílo. Neste caso a reduçfto

da taxa de recristal ização ocorre em -função da precipitação e

segregação de algumas das impurezas na interface a-c em

movimento podendo ser empurrados ou arrastados até a

super-flcie do silício. Este è o e-feito conhecido como "push-
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out effect" e tem sido observado durante o recozimento em

forno para In, Pb, Bi, TI e 5b [573. A concentração de

impurezas para a qual este efeito se registra depende da

particular espécie química presente. A figura 11.10 b)

representa esquematicamente esta situação.

Para concentrações ainda maiores do que aquelas

para as quais ocorre o fenômeno de "push-out", a epitaxia

pode ser retardada tanto que a nucleaçào e crescimento de

silício policristalino seja o processo de recristalizaçao

dominante. Conforme sugerido por Narayan C58], toda vez que a

interface a-c atingir regiões de concentração de impurezas

igual ou superior ao limite de solubilidade, a interface a-c

deixa de avançar. Porem, na regido amor-fa de silício que

antecede esta interface, as impurezas são o suficientemente

móveis para poderem agrupar-se e formar precipitados. Tão

logo estes sejam formados, a concentração das impurezas ainda

restantes entre as ilhas de precipitados atinge novamente

valores inferiores aos do limite de solubilidade.

Consequentemente a interface poderá novamente avançar.

Devido a estes precipitados, a interface a-c pode

vir a ser extremamente rugosa. Assim, possivelmente

interfaces a-c originariamente (100) exibirão faces (111) ao

material amorfo podendo desta forma ocorrer a nucleaç&o de

gemi nações e falhas de empilhamento.
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Os precipitados poderdo também quebrar localmente a

simetria de recristalizaçào da mesma maneira que os compostos

SiO,, bolhas de argõnio e nitretos comentados na

seção II.2.1. Funcionam, portanto, como centros de nucleação

e crescimento de polisilicio.

li) m (Mi

Monti

Figura 11.10 - Representação dos processos de epi-
taxia para concentrações de impure-
zas <a) in-feriores, (b) da ordem de
e (c) acima do limite de solubilida-
de sftlida C57 3.

Apôs a recristalização completa ter—se-â uma camada

de si 1! ei o pol icristal ino que se e>: tenderá desde aquelas

regiões nas quais a concentração das impurezas excedia o

limite de sol ubil idade ate a super-fície. As impurezas

contidas nesta camada peelerào di-fundir ao longo dos contornos

dos grãos de silício policristalino e alojar—se na super-Hcie



da amostra (-f ig. 11. 10. c) > . Este comportamento à> típico para

In, Pb e Bi E57 3. Devido á baixa solubi1 idade destes

elementos em silício,. este processo ja ocorre para

2t'> -~^
concentrações da ordem de 4;: 10 ' cm " o que eqüivale a doses

15 —2de implantação tipicamente em torno de 3x10 cm

II.3 - A B§m9£s?°. £Íçs Defeitos Residuais daç Regiões Ativas de

Junções gn

Nesta seção, os aspectos discutidos ate o presente

momento servirão de base para estabelecer procedimentos

capazes de minimizar a concentração de defeitos residuais nas

regibes ativas de j^nçòes pn.

Existem basicamente duas regiões preferenciais de

nucleaçâo de defeitos quando da recristalizé/ão de camadas

amorfas de silício contendo impurezas implantadas.

A primeira região corresponde á profundidade do

alcance projetado R dos fons. Nesta a densidade de defeitos

residuais sera alta somente se a concentração das impurezas

implantadas exceder o limite de sol ubi 1 idade sôliJ*. Se este

for o caso, observar-se-ão apôs a recr istal izaçào

precipitados, anéis de discordâncias e eventualmente

gemi nações. Nestes casos, em geral apenas uma pequena fravfeo

dos dopantes será eletricamente ativa ( < 30*/. > . Se porém a

concentração maxima de dopantes for inferior a seu limite de

solubilidade, a epitaxia è acompanhada de elevado grau de



substitucionalidade das impure?as implantadas ( > 70% ). Além

disto a densidade de defeitos residuais sera extremamente

baixa.

De qualquer maneira, os eventuais defeitos

residuais desta região estão afastados da região de carga

espacial da junçào causando poucos problemas ao desempenho do

dispositivo.

As características elétricas de junções pn são no

entanto seriamente afetadas por defeitos que se encontrem na

região de carga espacial. Conforme ja discutido anteriormente

estes defeitos tem sua origem na rugosidade da interface a-c

bem como na condensação de defeitos puntuais que migraram da

região amor-fa para a região cristalina abaixo da interface

durante a implantação.

Existem basicamente três procedimentos distintos

com auxilio dos quais estes dsfeitos podem ter sua

concentração minimizada.

0 primeiro procedimento consiste em reduzir a

rugosidade inicial da interface a-c. Isto requer que os

substratos sejam mantidos a baixas temperaturas ( < 77 K )

durante a implantação ou que a implantação seja realizada com

ions pesados. Para a dopagem com dopantes tipo "n", arsenio

por ser um átomo pesado satisfaz relativamente bem o

requisito de uniformidade da interface a-c. JA para a dopagem

com dopantes tipo "p" o elemento químico mais empregado e o
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boro por apresentar alta substitucionalidade em silício. Por

ser um átomo extremamente leve, a interface a-c produzida

quando implantado á temperatura de nitrogênio liquido è

bastante rugosa. Espera-se assim encontrar uma alta densidade

de defeitos residuais nesta região apbs o recozintento. Alem

disto, a produção de junçòes rasas com auxilio deste elemento

è dificultada pelo -fato de os perfis de concentração

apresentarem os assim chamados "channeling tails" [41,593.

Ambos estes problemas decorrentes da implantação de boro

podem ser evitados se boro for implantado em camadas de

silício prê-amorfizadas [13,41,593. A rugosidade da interface

a-c resultante de uma auto-implantação ê no entanto sempre

maior do que aquela resultante da implantação de lons mais

pesados como o germanio. Por este motivo e por ser este

elemento completamente miscível cem o silício C6O3, tem sido

utilizado recentemente na prè-amorfizaçâo de

silício C13,59,613.

O segundo procedimento que pode ser empregado

consiste em afastar a interface a-c da região de carga

espacial das junções. Isto pode ser conseguido prè-

amorf izando uma camada superficial de silício de cerca de

300-500 nm de espessura a qual recebe posteriormente uma

implantação rasa do dopante desejado ( 150 nm ). Apôs a

recristalizaçâto, os defeitos da região da interface a-c

original situam-se em regiões bem abaixo da região de carga

espacial da junção (fig.II.11).



Sob o ponto de vista da supressão de defeitos

residuais da região de carga espacial, somente o segundo

procedimento pode ser considerado eficaz.

Si-p

INTERFACE a-c
• 0RI6INAL

A

PICO DE ESPALHABWTO

DEVIDO A DEFEITOS

300 200 100 0

PROFUNDIDADE (nm)

Figura 11.11 - Representação do segundo procedi-
mento possivel de ser ut i l izado para
suprimir defeitos residuais da r e -
gião de carga espacial de junções.

0 terceiro procedimento consiste em encontrar

aquele processo de recozimento que alên de recr is ta l izar a

camada amorfa elimine ou recoza os defeitos situadrs na

região de interface a-c or ig ina l . Jà em 1976 Csepregi e

colaboradores L621 mostraram que uma melhoria substancial da

qualidade cr istal ina de substratos recristalizados pode mer
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obtida através de dois recosimentos consecutivos. Numa

primeira etapa a recristalizaçâo è induzida através de um

recozimento a baixa temperatura ( 50O C, 1 hora). A este

recozimento segue-se um segundo tratamento térmico a

temperaturas mais elevadas ( 90O °C, 30 minutos). Este

segundo tratamento causa no entanto ampla redistribuiçào do

per-fil de concentração dos dopantes. Em virtude disto, è

atualmente substituído por um recozimento térmico rápido

L633. Com isto consegue-se obter excelente qualidade

cristalina do substrato recrescido, aliado a altas taxas de

ativação elétrica dos dopantes e mínima redistribuiçâo do

per-fil de concentração destes.



Ill - RESULTADOS EXPERIMENTAIS

III.1 - Qbjetiyos do Presente Trabalho

0 objetivo central do presente trabalho é o de

obter junções n p em silício através da implantação iônica de

arsênio, compatíveis com a produção de regiões de -fonte e

dreno em transistores MOS de canal curto e emissores em

transistores bipolares npn. 0 interesse no arsenio advém de

diversos -fatores. Sua alta solubi 1 idade sblida em silício

proporciona alto grau de ativação elétrica ( > 80% ) o que se

re-flete em baixas resistências de -folha. Por ter um

coeficiente de di -fusão em silício muito pequeno

< ""10" cm""/s a 1000 °C ) ê também extremamente adequado

para a produção de junções rasas. Por ser um elemento pesado,

as implantações de arsênio resultam na conveniente

amor-f izaçâro da camada implantada jA para baixas doses

14 —2( 2>;10 cm para 100 keV de energia e com a amostra mantida

a temperatura ambiente ). Neste caso, também por ser um

elemento pesado, tem-se como vantagem adicional a produção de

uma interface a-c abrupta o que contribui para a minimizaçao

dos defeitos residuais apôs o recozimento.

As junções obtidas deveriam apresentar as seguintes

características:

a) Baixa densidade de defeitos residuais na região de

carga espacial da junção. Isto pode ser conseguido

ou através do recozimento adequado destes defeitos



(procedimento 3 da seção 11.3) ou pelo seu

deslocamento para regiões distantes da regi&o de

carga espacial (procedimento 2 da seção I I . 3 ) ;

a) As junções deveriam ser rasas C"0,1 um) o que exige

que a energia de implantação de As -fosse inferior a

100 keV;

c) Alta concentração de dopantes para obter alta

condutividade elétr ica. Isto implica ut i l izar doses

superiores a 1x10 J cm ;

d) Alta substitucionalidade dos dopantes implantados a

fim de garantir al ta ativação elétrica.

Com a finalidade de obter maiores esclarecimentos

acerca da natureza dos defeitos e dos mecanismos envolvidos

em sua supressão,, estudou-se também a recristalização de

s i l í c io implantado com lons de diferentes elementos químicos

(Tabela I I I . 1).

111.2 - Asp_eçtgs Exger i.mentai.s

No presente trabalho lâminas de s i l íc io foram

implantada/, com diferentes impurezas químicas conforme consta

da tabela I I I . 1. As amostras implantadas foram submetidas a

um processo de recozimento a fim de recrístalizar « camada

superficial amorfizada em conseqüência do processo de

implantação. A técnica de recozimento utilizada foi a técnica

conhecida como recozimento térmico rápido ou abreviadamente



RTA ("Rapid Thermal Annealing") C33. Estudou-se a densidade

volumetric* e distribuição em pro-fund idade dos defeitos

residuais em função da espécie quimica implantada e dos

parâmetros de recozimento como tempo e temperatura. Para

tanto empregou-se a técnica de retroespal hamento elástico de

4 2+-He , mais conhecida como analise ou espectroscopia RBS

("Rutherford Backscattering Spectroscopy"). A analise das

amostras foi -feita uma vez com a direção do -feixe incidente

alinhado com a direção <1OO> da amostra a -fim de promover o

•fenômeno de canalização das partículas al-fa nos canais <1OO>

da amostra e outra vez com o feixe incidente em uma direção

2-4 fora da direção <100> a fim de inibir o fenômeno de

canalização. No primeiro caso obtem-se o que passaremos a

chamar de espectro canalizado e no secundo o espectro

aleatório.

Combinando as informações obtidas a partir do

estudo dos espectros canalizado e aleatório podem-se obter

diversas informações tais como a distribuição em profundidade

e densidade volumetrica de defeitos residuais, perfil de

concentração de impurezas implantadas, substitucionalidade e

outros.

Todas as amostras analisadas neste trabalho foram

submetidas a seguinte seqüência de processamento:

1) Limpeza qufmica de lâminas de silício <100>,

tipo p, crescidas por Czochralski, resistividade de 10-

40 ohm.cm, diâmetro de 3,5 cm e espessura de 0,3 mm. Pmrm a

limpeza foram empregadas as soluções RCA.
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2) Implantação de ions dos grupos I I I » IV e V da

tabei«7periodica conforme tabela I I I . 1. As implantações foram

executadas â temperatura ambiente com densidade de corrente

de -feixe inferior a 1 uA/cm utilizando o implantador de tons

HVEE 400 ("High Voltage Engineering Europe 4OO") de 400 kV do

Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do

Sul CIF-UFRGS). A fim de minimizar a canalização dos Ions

durante a implantação manteve-se um angulo de 7 entre a

direção de incidência do feixe e a normal á superfície das

amostras. Nas implantações de número 11 e 12 implantou-se As

em s i l í c io pré-amorfizado pela implantação de ions de

germànio. Na implantação número 11 produziu-se uma camada de

s i l í c io amorfa de 150 nm de profundidade com auxilio da

implantação de Ions de Ge de 120 keV de energia e dose de

4x10 cm . Jâ na implantação número 12 uma camada amorfa de

cerca de 330 nm foi produzida por intermédio de uma

74
implantação t r ip la de Ge com os seguintes valores de

energia e dose: 310 keV e 4>cl014 cm"2; 150 keV e 3x lO 1 4 cm~2;

50 keV e 2>:1014 cm"2.

Com exceção das prè-amorfizações as energias de

implantação dos diferentes elementos químicos foram

escolhidas de modo que os perfis de concentração

apresentassem valores de alcance projetado R semelhantes

(57-60 nm).
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0.5 :

! 0,5 !

! i,o :
: 3,o :
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3) Deposição de uma camada de SiO_ de cerca de

70 nm de espessura por pulverização catòdica C643. Esta

camada serve para evitar a perda de dopantes como o arsènio

durante o recosimento via di-fusão para -fora da amostra.

4) Clivagem das lâminas implantadas e cobertas com

2
Si0_> em 1 ami nulas de aproximadamente 200 mm de area.

5) Recorimento térmico rápido das 1 aminulas com o

mesmo equipamento das referências [65,663. Empregou-se tempos

de recozimento de 10 a 120 s e temperaturas entre 850 e

1150°C. Definimos como tempo de recozimento o período de

tempo durante o qual a amostra è exposta A fonte de radiação.

Temperatura de recozimento é a temperatura final (maxima) que

a amostra pode atingir para determinada potência (ou

corrente) elétrica entregue a resistência de grafite. Os

diferentes ciclos térmicos da amostra em funçfto da corrente
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elétrica suo similares aos citados em C33.

6) Remocào da camada protetora de Si CL, por ataque

químico com solução de HF (107. em H^O).

7) Analise RBS das amostras utilizando um feixe de

He de 760 keV de energia empregando o mesmo implantador de

ions com o qual foram realizadas as implantações. A resolução

em energia do sistema eletrônico de detecção foi avaliada em

14 keV.

Nas seções seguintes apresentaremos e discutiremos

os resultados mais importantes obtidos através da analise RBS

das amostras implantadas e recozidas. A fim de estabelecer os

critérios de análise e comparação dos dados bem como definir

o vocabulário necessário para discussões posteriores

iniciaremos apresentando e comentando os resultados da

analise das amostras implantadas com arsênio.

II1.3 - Resultados Experimentais

XI1.3.1 - Dose de As de lxlO15 cm"2

Na figura III.1 mostramos os espectros RBS

aleatório e canalizado de uma amostra de silício implantada

15 ~2
com lons de As de 100 keV de energia e dose de 1x10 cm

(implantação número 7) e recozida com um ciclo térmico de

1050°C/20s. Na regiào do espectro canalizado referente ao
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Figura III.1 - Espectros aleatório e canalizado de
uma amostra implantada com tons de
As de^lOOkeV de energia e dose de
1x10 J cm e recozida a 1050 C/20s.

si 11 ei«J não se percebe a existência de qualquer pico de

espalhamento definido alem do pico de superfície S, muito

embora se percebam vestígios da existência de um degrau na

região da inter-face a-c original. Este degrau -foi observado

sistematicamente para todas as condições de RTA tais que nào

ocorresse di-fusão dos átomos de As, descartando-se assim a

possibilidade de se tratar de uma flutuação estatística. Apôs

d difusão de As, eete degrau não foi mais observado. A

substitucionalidade dos átomos de arsènio obtida a partir dos

espectros da figura III. 1 mediu 837. e o valor de X . (medido
min

neste t raba lho sempre numa posição equiva lente ao alcance

projetado dos lons implantados) mediu 5,2'/.. I s t o s i g n i f i c a
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que embora os defeitos residuais não tivessem sido

completamente recozidos, a qualidade cristalina da camada

recristalizada ê muito boa, pois X . mediu 3% para um
III 1 f l

monocristal (Fig. III.2). Isto se deve ao -fato de a dose

implantada de As ser baixa, gerando-se conseqüentemente

poucos defeitos abaixo da região da interface a-c original.

Na seção seguinte analisaremos o caso da dose ae 1x10 cm *~

para a qual a Distribuição em profundidade dos defeitos

residuais pode ser perfeitamente visualizada e analisada.

X
v

z
D
O
o

28 CHAHNEL/BIV

Figura II1.2 - Espectros aleatório e canalizado de
um monocristal de silício.



III.3.2 - Dose de As de lxlO16 cm"2

O espectro canalizado de uma amostra implantada com

lons de As de 100 keV de energia e dose de 1x10 cm *~ è

mostrado na figura III.3.a). Conclui-se desta figura que o

processo de implantação gerou uma camada amorfa superficial

que se e>:tende desde a superfície da amostra atè uma profun-

didade de cerca de 130 nm. Tendo recos ido esta amostra a

1050 C por 20 ou 60 s (Figs. III.3.D) e c), respectivamente)

verifica-se com auxilio dos espectros canalizados ter ocorri-

do completo recrescimento epitaxial da camada inicialmente

amorfa. Porém, no esoectro canalizado da figura III.3.b)

persistem ainda dois picos de espalhamento além do pico de

espalhamento 5. 0 pico A situa-se em uma posição no espectro

que corresponde ao alcance projetado R da implantação de

arsênio (R =60 nm). Deve-se provavelmente a defeitos

nucleados pela precipitação de intersticiais de silício ocor-

rida durante ou apôs o recrescimento epitaxial C24,67,683 ou

aglomerados de As [69,7011. Ja o pico B situa-se numa posição

do espectro que corresponde á profundidade da região de

transição a-c da figura III.3.a) <130 nm). Conforme têm sido

reportado, deve-se aos anéis de discordâncias gerados durante

a implantação devido & dispersão no alcance dos ions C663 ou

precipitação de auto-intersticiais nestes C24,71-74D.

Espectros canalizados e aleatórios de amostras

recozidas por RTA a 850 ou 950 C por tempos de até 120 s são

qualitativamente similares aos da figura III.3.b). Apbs todos

estes recozimentos nenhuma redistribuirão do perfil de
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Na -figura III.3.C) mostramos os espectros RBS

aleatório e canalizado de uma amostra recozida a 1050 C/60s.

Da analise do espectro canalizado conclui-se ter ocorrido

completa supressão dos picos de espalhamento A e B e, por

conseguinte, dos defeitos residuais. Uma analise do per-fil de

concentração de As (espectro aleatório) revela ter ocorrido

di-fusão dos átomos de As pois o per-fil de concentração não

mais coincide com o da figura III.3.a). D alargamento do

per-fil corresponde a um coeficiente de difusão de

-14 *?5x10 cmVs o que esta de acordo com os valores publicados

[33. A qualidade cristalina desta amostra è muito boa pois o

valor de X . mediu 5*/., muito próximo do valor de ZV.
min • r

encontrado para um monocristal de silício (Fig. III.2>. A

substi tucional idade dos átomos de ar sen i o foi de 927..

Espectros similares aos da figura III.3.C) foram

obtidos para amostras recozidas em forno convencional a B50°C

durante 2 horas. Novamente verificou-se ampla redistribui cão

do perfil de dopantes. Portanto, para a dose de As de

1x10 cm % as junções obtidas satisfazem os requisitos

propostos na seção III.1 apenas para aquelas condições de RTA

para as quais difusão dos átomos de As foi observada.

Na figura II1.4 mostramos os espectros RBS de uma

amostra recozida em forno * 700 C durante 1 hora. Percebe-se

a existência dos picos A e B. Porém, o pico A e menos

pronunciado em comparação com o da figura III.3.b). 0 porquê

disto serã discutido mais adiante. A substitucionalidade dos

átomos de arsênio foi superior a 34'/.. Espectros similares



-foram obtidos a partir de amostras recozidas também a 700 C

porém durante 2 ou 3 horas.

376
58 CHANNEL/DIU

Figura II1.4 - Espectros RBS canalizado e aleató-
rio de uma amostra recozida a 700°C
durante 1 hora.

Finalmente, na -Figura II 1.5 mostramos os espectros

RBS aleatório e canalizado de uma amostra prè-recozida em

•forno a 700°C durante 1 hora, seguido de um recozimento

rápido a 1050°C/20s. Apesar de nào ter sido detetada

redistribuiçâo do per-fil de As, os picos de espalhamento A e

B estão ausentes muito embora o espectro canalizado apresente

oscilações na pro-f undidade equivalente A interface a-c

original sugerindo a existência de uma baixa densidade de

defeitos (de -fato, nâo mais mensurável). A

substi tucional idade de As elevou-se para 95'/. e o valor de

min
mede 5,5%, valores esses similares aos obtidos apôs um

único recozimento rápido a 1050 C/60s (Fig.III.S.c)).
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Assim, para a dose de 1x10 cm , as junções

obtidas satisfazem os requisitos propostos na seção III.1

para dois modos de recozimento. Se o recozimento rápido for

realizado em uma ünica etapa os parâmetros de recozimento

devem ser tais a permitir a difusão dos átomos de As. Se o

recozimento rápido em alta temperatura for precedido de um

prê-recozimento prolongado em baixa temperatura, nenhuma

difusão de As è necessária para suprimir os defeitos

residuais. Ainda não dispomos de uma interpretação definitiva

para este õltimo comportamento de recozimento sendo, por

isso, ainda objeto de estudo de nossa parte.



III.3.3 - Dose de As de 3xlO16 cm"2

0 espectro canalizado de uma amostra implantada com

uma dose de 3>: 10 cm "*" è exibido pela -figura III.3.d). A

espessura da camada amorfa è de 15O nm, 20 nm a mais,

portanto, em relação a. dose de lxlO cm

Os espectros canalizado e aleatório de amostras

assim implantadas e recozidas a 1O5O C/20 ou 60 s encontram-

se nas -figuras III.3.e) e f), respectivamente. Como no caso

da dose de l>:10 cm *~, verifica-se ter ocorrido completa

recristalizaçào da camada inicial amorfa para estas condições

de recozimento. D espectro canalizado da figura III.3.e)

<1050°C/20s> exibe ainda um pico de espalhamento B e

surpreendentemente nato exibe o pico A. Isto è surpreendente

pois em principio, aumentendo-se a dose de implantação

espera-se encontrar defeitos residuais em maior densidade

apôs o recozimento. Uma possível explicação para a ausência

do pico A sera dada mais adiante.

Espectros similares aos da figura III.3.e) foram

obtidos para amostras recozidas a 85O ou 950 C e tempos de

atè 60 s. Em todos estes nenhuma redistribuirão do perfil de

concentração de As foi detectada.

Apôs um recozimento a 1050°C/60s (Fig.III.3.f))

obteve-se completa supressão do pico B, em simultaneidade com

a difusão de arsénio. 0 valor de X desta amostra foi de 57.

e a substitucíonalidade dos átomos de arsenio melhor do que
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1 è% —2

Portanto, como no caso da dose de l::10 cm , os

defeitos residuais puderam ser completamente suprimidos via

RTA somente para aquela condição de recozimento capaz de

provocar a redistribuiçSo do perfil de concentração de As.

II 1.4 - i>iE§CÍtDÇias Adicionais Bâüê i ÉiyÇÍ.d§£l9 dâ

Defeitos B^SL^Üâis e seus dtÇ.êQLsmgs de Su-

III.4.1 - A Natureza dos Defeitos Residuais

III.4.1.1 - Implantação de Germánio

A qualidade cristalina das camadas amor-fas

recristalizadas depende, conforme discutido no capitulo 2, da

desordem presente na região da interface a-c, isto è, de sua

rugosidade e também da densidade de discordâncias em anel

situadas imediatamente abaixo da interface. Tanto a densidade

volumêtrica destes defeitos quanto a rugosidade da interface

a-c diminui com o aumento da massa do ion e diminuição da

temperatura de implantação [23]. Portanto, para determinada

temperatura de implantação ions de massa similares deveriam

produzir densidades de defeitos similares abaixo da interface

a-c bem como rugosidades de interface também similares pois o

perfil de deposição de energia para ambos os lons è

praticamente o mesmo. Assim, a menos que a natureza química



68

do elemento implantado desempenhe papel importante durante o

processo de recristalizaçào. as densidades de defeitos

residuais deveriam também ser semelhantes. Na -figura III.6

comparamos os espectros aleatório e canalizado de amostras

75 74

implantadas ou com As ou com Ge de 100 keV de energia e

recozidas nas mesmas condições. Para ambas as implantações a

dose -foi de 1>:1O16 cm"2.

Ne figura II1.6.a) e b) encontrem-se os espectros

RBS obtidos das amostras implantadas com As e submetidas a um

recozimento rápido de 1050 C/20 e 60 s, respectivamente.

Estes espectros são os mesmos da -figura III.3.b) e c) jâ

comentados anteriormente. Assim, iremos diretamente á

discussão das -figuras III.6.c) e d).

Oe espectros obtidos das amostras implantadas com

Ge e submetidas a um processo RTA a 1050°C/20 e 60 s encon-

tram-se respectivamente nas -figuras III.6.c) e d). Chama a

atenção o -fato de os espectros canalizados destas duas -figu-

ras serem praticamente idênticos e que ocorreu completa

recristal izaçâo da camada inicialmente amor-fa. Apesar de os

per-fis de deposição de energia serem praticamente idênticos

existem, no entanto, diferenças marcantes entre as amostras

75 74

implantadas com As e aquelas implantadas com Ge.

Comparando as figuras II1.6.a) e b) com as figuras I1I.6.C) e

d) conclui-se que:
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1) O pico A que é pronunciado na figura III.6.a)
esta ausente cm ambas as figuras III.6.C) * d ) .

2) Na regiào da interface a-c original as figuras
III.6.C) e d) exibe* apenas um pequeno degrau
que persiste «esmo apôs 60 s de recosiwento.

(75
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CHANNEL NUM3ER
350

Figura III.6 - Espectros RBS aleatório e canalizado
de amostras implantadas com uma dose
de l>:10 cm *" de As ou Ge: (a) e
(b) espectros de amostras implanta-
das com As e submetidas a RTA a
1050°C/20s (a) ou 60s <b>? <c> e (d)
o mesmo que em (a) e (b) porém para
as amostras implantadas com Ge. As
linhas tracejadas nos espectros ca-
nalizados das figuras (c) e (d) sío
apenas linhas de guia para eviden-
ciar os degraus na regido da inter-
face a-c original.



Cone- a implantação de As ou 6e -foi realizada nas

Mesmas condições e a diferença em massa entre ambos e de

apenas 1 u.m.a. é gerada a mesma densidade de de-feitos

durante este processo. Assim, apôs o recozimento a densidade

residual de de-feitos deveria também ser a mesma a menos que

diferentes mecanismos de recv:intento estejam atuantes durante

o processo de recristalizaçào. A figura III.6 corrobora esta

suspeita visto ser completamente diferente a densidade e

distribuição em profundidade dos defeitos residuais para as

amostras implantadas com As ou Ge. Estas diferenças podem ser

entendidas com auxilio do seguinte modelo proposto

originalmente por Pennycook Cé>83 para o caso do recorimento

de silício implantado com Sb e que agora externemos e

complementamos.

Como o As é um elemento do grupo V da tabela

periódica, ele (e provavelmente outros elementos do grupo V)

pode ligar—se a 5 àtomoi vizinhos quando presente numa camada

antorfa de silício. Durante o recrescimento epitaxial da

camada amorfa na qual está contido, passa a ser incorporado

na fase cristalina do silício. Os átomos de As incorporados

substitucionalmente terào de ligar—se a apenas 4 átomos

vizinhos. Para estes isto significa que se o quinto átomo ao

qual estavam ligados na fase amorfa não tiver sido arrastado

junto com a frente de recristalizaçào ou se este nSo pode

recor nar—se devera ser aprisionado num sitio intersticial

da rede recém formada. Este aprisionamento ("trapping")

somente ocorre se a velocidade de migração da interface a-c

for muito superior ã velocidade de migração ou recombinaçio



dos At CMOS de silício nas proximidades da interface. Esta

situaçào corresponde aos recozimentos realizados em alta

temperatura <MOO0°C). Desta maneira podem ser gerados autoi-

ntersticiais em excesso a sua concentração de equilíbrio

termodinâmico em silício. Estes podem migrar, condensar-se e

formar uma banda de discorddncias em anel do tipo

intersticial C67,681 ou atè mesmo recombinar—se com

vacâncias. Podem ainda precipitar—se em defeitos

preexistentes como os localizados abaixo da interface a-c

original. A geração destes intersticiais e ou banda de

discordâncias em anel ocorre preferencialmente nas regiões de

maxima incorporação substitucional do As, isto è, nas

imediações de R . Quando uma amostra contendo tais defeitos è

analizada por intermédio de um feixe de partículas

canalizadas, verifica-se a existência de um pico de

espalhamento no espectro canalizado do silício, isto è, o

pico A. Na seção II1.3.2 (implantação de As, dose de

16 —**1x10 cm ~) jâ ressaltáramos que a densidade planar de

átomos de silício deslocados e a dose de implantação de As

era da mesma ordem de grandeza (pâg.62). Verificamos que para

temperaturas de recozimento decrescentes a densidade planar

destes átomos diminui gradativãmente conforme indicado pela

figura II1.7. Estas densidades se mantém constantes durante o

recozimento até que se inicie a difusão de arsènio. Isto vem

a mostrar que o mecanismo de? geração destes intersticiais

depende da temperatura de recozimento da amostra e que por

conseguinte é função da velocidade de recristalização: quanto

maior a velocidade de recristalizacào maior a quantidade de

intersticiais de silício aprisionados na fase cristalina,



corroborando o modelo proposto. Estes intersticiais sSo

responsáveis pelo aumento do coeficiente de difusão de

dopantes quando do recozimento por RTA C59,67,68,753. Em

nossas análises RBS nào dispunhamos de resolução em

pro-fundidade suficiente para observar este fenômeno.

"ti

t>

I I

666
TEMPERATURA C O

1286

Figura III.7 - A densidade planar de átomos de si-
lício deslocados responsáveis pela
descanalização das partículas alfa
nas regiões em torno de R (pico A)
em funç&o da temperatura de re-
cozjmento.

Os resultados da -figura III.7 permitem-nos inferir

que a ocorrência ou nào do aumento da difusividade de

dopantes durante um recozimento dependerá da taxa de

aquecimento das amostras. Para altas taxas de aquecimento

(v100-300°C/s para os sistemas RTA) ocorrera um aumento da

difusividade enquanto que para baixas taxas tal aumento n»o

poderá ser observado simplesmente porque a densidade de

auto-intersticiais aprisionada na fase cristalina ê baixa.
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No caso dos prè-recozimentos realizados em baixa

temperatura, um -fenômeno adicional influi e perturba o

processo de recristali2ação. Para as amostras implantadas com

arsenio e recos idas a 700°C/l hora (Fig.II1.4) s máxima

21 -y-

concentração de ar sen i o (1,5x10 cm ~> excede seu limite de

solubilidade sólida em silício a 700°C KlxlO21 cm" 3).

Significa que naquelas regiões em que isto ocorre (nas

proximidades de R ) a epitaxia è retardada [58,70]. Devido a

maior difusividade do As em Si amorfo em comparação com Si

cristalina [763 os átomos de arsenio situados a frente da

interface a-c (na fase amor-f a, portanto) terão tempo

suficiente para migrar e se precipitar. Devido a

precipitação, a concentração de As entre as ilhas de

precipitados decai novamente para níveis da ordem do limite

de solubilidade sólida. Com isto, a interface a-c pode

novamente avançar. Apôs serem incorporados á fase cristalina,

estes precipitados distorcem a rede. Estas distorções podem

também provocar a descanalisaçào das partículas alfa de um

feixe de analise contribuindo para a geração do pico A.

E possível que átomos de As tenham se precipitado

apôs a recristal izaçãro ter sido completada. Porém, no caso

dos recozimentos reali2ados a 1050 C isto e improvável pois a

maxima concentração de As nunca excedeu seu limite de

solubilidade. Se mesmo assim tiver ocorrido precipitação de

As apôs a recristalização, & muito mais provável que átomos

de As tenham se precipitado na rede de deslocaçbes em anel

formada pela precipitação dos intersticiais de silício

gerados durante a recristalização. Verificou-se que esta rede



è formada independentemente do -fato de átomos de As terem

sido incorporados substitucionalmente em excesso ou nào a seu

limite de solubi1 idade [683.

Assim concluímos por creditar a existência do pico

A nas -figuras III. 3, III.4 e III.6 essencialmente a

intersticiais de silício e á -formação de uma banda de

desloçaçòes em anel gerada pela precipitação destes, com uma

pequena contribuição oriunda dos choques elásticos entre

partículas alfa e átomos substitucionais de silício, choques

estes induzidos pelo tensionamento que os precipitados de As

introduzem na rede.

Aqueles intersticiais gerados em excesso durante a

epitaxia de fase solida da camada amorfa inicial que não se

recombinaram, não se precipitaram e que ainda existem na

camada recristalizada em concentrações acima da concentração

de equilíbrio termodinâmico podem ainda migrar e precipitar-

se na interface Si-SiO,, ou nos defeitos existentes

imediatamente abaixo da interface a-c original. Conforme

discutido no capitulo I, estes são constituídos de anéis de

discordâncias do tipo intersticial que podem crescer através

da absorção destes intersticiais gerando ansím o pico de

espalhamento b.

Ja para as amostras implantadas com Ge,

intersticiais em excesso nào são gerados durante a

recristalizaçâto pois provavelmente o Ge pode tanto na fase

amorfa como na fase cristalina do silício ligar-se a quatro



átomos vizinhos. Devido a este -fato e por Ge ser 100%

misclvel em silício C233 o pico A esta ausente do espectro

canalizado da -figura III.6.c) e d). Devido A ausência destes

intersticiais os anéis de discordâncias situados abaixo da

interface a-c também não podem crescer da mesma maneira como

no caso do silício implantado com As. Em conseqüência, nos

espectros canalizados destas figuras registra-se apenas um

pequeno degrau na regido da profundidade da interface a-c

original.
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Figura I I I . 8 - Espectro RBS de s i l i c i o implantado
com Ge de 10C) (-eV de energia e dose
de 3x10 cm
por 20s.

RTA efetuado a 1050

Espectros semelhantes aos das figuras III.6.c) e d)

foram obtidos para amostras implantadas também com germânio

porém com uma dose de 3x10 cm "" (Fig. II 1.8). A única

diferença observada foi a substituição do degrau por um

pequeno pico de espalhamento. Isto ocorre simplesmente porque

sendo a dose três vezes maior o acúmulo de danos na regifto da



interface a-c também è maior. Resulta assim uma densidade

residual de de-feitos também maior. Novamente o pico A esteve

ausente.

Cabe agora interpretar a ausência do pico A para o

caso da dose de As de 3>;10 cm *" em termos do modelo

discutido acima. Uma possível explicação è a que segue.

Durante a incorporação de As em sítios substitucionais uma

quantidade de intersticiais no máximo três vezes superior e

gerada em relação a dose de 1x10 cm *~r supondo que nào

tenha ocorrido precipitação de As na fase amor-fa. Devido ás

tensões mecânicas geradas por estes na vizinhança de R sua

energia de migração poderia ser reduzida a níveis tais a

permitir sua di-fusão em temperaturas jà bem abaixo daquelas

experimentadas C77]. Assim, os intersticiais gerados

imediatamente se espalham ou difundem formando possivelmente

novos planos atômicos. Estes se extend em desde as regi ties

próximas da superfície atè as proximidades da interface a-c

original com conseqüente descasamento de rede nestes locais.

Este mecanismo foi também sugerido por Mezey C783 para o

17 -2recozimento de silício implantado com alta dose (l>:10 cm )

de Ge. Implícito esta nesta hipótese que exista um nivel

critico de densidade destes intersticiais acima do qual o

mecanismo de geração de novos planos atômicos se manifeste.

16 —2No presente caso, somente para a dose de 3vslO cm este

limite seria alcançado.
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Outra possível explicação para a ausência do pico A

do espectro canalizado da figura III.3.e) è a que segue. Para

a dose de 3x10 cm ^ a máxima concentração de As (10 7. at.)

novamente excede seu limite de solubilidade sólida em silício

a 1050 C. Assim, estão novamente atuantes os mecanismos de

retardamento da epitaxia e de precipitação de As supostos

para o caso do recozimento em forno a 700°C. Devido a lenta

epitaxia intersticiais não são aprisionado? na -fase

cristalina. Desta -forma não è gerado um excesso de auto-

intersticiais em níveis semelhantes aos observados para o

caso da dose de lxlO16 cm"2, 1050°C/20s (Fig.III,3.b)).

III.4.1.2 — Implantação de Estanho, Chumbo e AntimOnio

Com a finalidade de testar a hipótese da geração ou

não de intersticiais durante a recristalização em função do

numero de coordenação que as impurezas apresentam quando

presentes nas camadas amor-fas de silício, implantamos

amostras de silício com Sn, Pb (grupo IV) ou Sb (grupo V) . Na

tabela III. 1 estas implantações são as de número 5,6 e 7,

respecti vãmente.

A figura II1.9 ê representativa dos resultados

obtidos recozendo-se a 1100°C e tempos de atè 60 s amostras

implantadas com Sn de 120 keV de energia e dose de

15 —25x10 cm . Nesta figura, nenhum pico de espallamento quer

do tipo A ou do tipo B pode ser detectado na parte do

espectro canalizado referente ao silício. Nem sequer um
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degrau ê observado na regiào da interface a-c original. O

valor de X . desta amostra e de todas as outras recozidas ami n

1100°C mediu cerca de 6.5'/. indicando boa cristalinidade da

camada recristalizada. Nenhuma difusão de Sn -foi observada

mesmo apôs 60 s de recozimento a 1100 C.
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Figura II1.9 - Espectros RBS canalizado e aleató-
rio de uma amostra implantada com.
uma dose de estanho de 5>:10 J cm i"
e recozida por RTA a 1050°C/45s.

Apesar da grande di-ferença entre os raios

covalentes de Si e Sn (1.17 8 contra 1.41 8, respectivamente)

e apesar de a maxima concentração de Sn (7.5x10 cm M)

exceder em cerca de uma ordem de grandeza o limite de

sol ubil idade sólida a 11<X>°C ( 6>:1020 cm"*' C79D ), a

substi tucional idade do Sn em Si foi sempre da ordem de 957..

Na -figura III. 10 mostramos os resultados da análise

RBS de Si implantado com Pb de 190 keV de energia e dose de

15 -25>:10 cm bem como das amostras recozidas. Como as amostras
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implantadas com Pb exibiram um comportamento de recozimento

mais complexo, mostramos nesta figura uma seqüência completa

de recozimentos a 1100 C.

Da figura III.10.a) conclui-se que o processo de

implantação resultou na formação de uma camada superficial

amorfa de 130 nm de espessura. Tendo recozido esta amostra

por 20 s (Fig.III.10.b)) verifica-se a partir do espectro

canalizado que, embora a recristalizaç&o fosse completa, uma

camada superficial altamente defeituosa de aproximadamente

50 nm de espessura ainda permanece. Simultaneamente os átomos

de chumbo foram empurrados em direçSo â superfície <"push-out

effect") C57,803 conforme fica claro na figura III.11 na qual

estào superpostos os perfis de concentração de Pb antes e

apôs o recosimento de 20 s. No entanto, ê notória a ausência

de qualquer degrau de espalhamento no espectro canalizado na

região da interface a-c original (Fig.III.10.b)).
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Figura III. 11 - Perfis de concentração de Pb ime-
diatamente apôs a implantação (.> e
apôs RTA a 1100 C/20* (+).
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Apôs 120 s de recozimento (Fig.111.lO.c)) os

defeitos da camada superficial praticamente desapareceram e

simultaneamente átomos de Pb difundiram preferencialmente

para a superfície escapando para a camada de Si0o. Uma

pequena quantidade de átomos de Pb precipitou-se na região da

interface a-c original. Para que tal precipitação pudesse

ocorrer seria necessária a existência de defeitos residuais

nesta região, porém em concentrações tão baixas a não poderem

ser detetados no espectro canalizado da figura III.1O.b).

Observe também a alta substitucionalidade dos átomos de Pb

nesta região de precipitação (70%). Espectros praticamente

idênticos ao da figura III.10.c) foram obtidos para as

amostras recozidas por 60 s.

Em comparação com os espectros referentes á

implantação de Ge, a ausência de degraus de espalhamento na

região da interface tanto para as amostras implantadas com Sn

como Pb reflete a dependência da rugosidade da interface a-c

original e da densidade de anéis de discordâncias abaixo

desta com a massa do ion implantado. No caso da implantação

de Pb a existência de defeitos residuais localizados na

região da interface a-c original 56 pode ser detectada graças

á precipitação dos átomos de Pb nestes.

Assim, observou-se um comportamento de

recrístalização semelhante para as amostras implantadas com

os elementos do grupo IV Be, Sn e Pb haja visto que:



a) o pico de espalhamento A nunca foi detetado;

b) a densidade residual de defeitos localizados na
pro-fundidade da interface a-c original ser
minima.

Este comportamento vem a corroborar a hipótese da

dependência do comportamento de recristaiizaçào com o numero

de coordenação que estas impurezas apresentam quando

presentes na fase amorfa de silício.

Uma comprovação adicional è fornecida pelos

resultados da análise RBS de silício implantado com Sb

(Fig.III.12). Sendo o antimónio um elemento do grupo V como o

As, os espectros canalizados das amostras recozidas deveriam,

segundo hipótese inicial, exibir semelhanças com os espectros

da figura III.3. De fato, o espectro canalizado de uma

amostra recozida a 1100°C/10s (Fig.III.12.a)) exibe dois

picos de espalhamento A e B observados também por Narayan

15 —2
[733. Como a dose implantada foi de apenas 5>; 10 cm e como

a substi tuci onal idade dos átomos de Sb foi de apenas 407.,

estes picos A e B saro pouco pronunciados nesta figura. Porém,

uma ampliação do espectro canalizado na parte referente ao

silício permite identificar perfeitamente estes dois picos

( Fig.III.13.a) - curva continua ). Para esta condição de

recozimentD registrou-se um valor de X . de 87. e nenhuma
mi n

redistribuiçSo do perf i l de concentração de Sb foi detetada.

Jà apôs 120 s de RTA ambos os picos A e B foram

suprimidos (F ig . I l l .12 .b) e curva pontilhada da

Fig.111.13.a)) . Simultaneamente, porém, observou-se ter

ocorrido difusão dos átomos do Sb conforme mostra a
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•figura III. 13.b) na qual comparamos os perfis de concentração

de Sb apbs 10 e apôs 120 5 de recozimento (curvas continua e

pontilhada, respectivamente).
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RegiEtrou-sp uma substitucionalidade dos átomos de

Sb de 41"/. para a condição de recozimento 1100 C/lOs e que

dacaiu para 21'/. apôs o^ 120 s de recozimento. Isto pode ser

explicado da seguinte maneira: como a máxima concentração

20 -3inicial de 5b (7,5x10 cm ) excedia em cerca de uma ordem
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de grandeza seu limite de solubilidade sólida a 1100 C

19 —3(5x10 cm C793), esta concentração em excesso ao limite de

solubilidade tende a decair para sucessivos tratamentos

térmicos na -forma de precipitados puros de Sb e complexos 5b-

vacdncia [81,823.
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(curva cheia) e 120 s (curva ponti-
lhada). (b) Per-fis de concentração
de Sb de amostras recozidas a
1100°C/10 s (curva cheia) e 120 s
(curva pontilhada).

Assim como n comportamento de recristalizaçâo das

amostras implantadas com elementos de grupo IV tais como Ge,

Sn e Pb exibiu - sob o ponto de vista da densidade residual

de defeitos - semelhanças marcantes, semelhanças notáveis

•foram também observadas para as amostras implantadas com os

elementos do grupo V tais como As e Sb. Isto vam a

corroborar, portanto, mais uma vez a hipótese inicial de que
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o número de coordenação apresentado pelas impurezas quando

presentes na fase amorfa do siltcio desempenha papel

fundamental na ditribuiçào em profundidade dos defeitos

residuais. Isto por sua vez leva a inferir que o

comportamento de recristalizaçâo de amostras implantadas com
9

elementos do grupo III também exiba semelhanças. E o que

discutiremos na seção que segue.

III.4.1.3 - Implantação de Gàlio e índio

Considerando que gâlio e índio, por serem elementos

pertencentes ao grupo III da tabela periódica, mais

provavelmente se ligam a três átomos vizinhos quando

presentes na fase amorfa de silício, sua incorporação em

sítios substitucionsis da fase cristalina cie silício deveria

gerar não um excesso de intersticiais mas sim um excesso de

vacâncias. Como estas não espalham as particular alfa ê de se

esperar que o pico de espalhamento A nunca seja observado.

Efetivamente este e o caso conforme indicam as figuras III.14

(implantação de Ga) e III.15 (implantação de In). Em nenhum

dos espectros canalizados destas figuras o pico A pode ser

detetado.

A figura III. 14.b) è representativa de todos os

espectros RBS obtidos das amostras recozidas a 1050 C por

tempos de atê 120 s. Observa-se a ausência tanto do pico El

como do pico A. F-orêm, ocorreu difusão dos átomos de 6a. Esta

difusão ê anômala pois a largura do perfil de concentração de
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gàlio medida a meia altura diminuiu em cerca de B7. em relaçèio

á largura do per-fil inicial implantado. Isto ee deve

provavelmente a precipitação de átomos de galio nas

vizinhanças de R onde a concentração de gâlio

(7,5x10 cm ") excede em uma ordem de grandeza seu limite de

solubilidade solida em silício <4>;10 cm~J a 1050°C C793).

Assim somente naquelas regiões em que a concentração de Ga

era da ordem de seu limite de solubilidade, este não

n
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Figura III.14 - Espectros RBS canalizado e aleató-
rio de amostras implantada» com Ga.
a) Imediatamente apôs a implantação
b) Apôs RTA a 1050 C/120s.
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precipitou o que permitiu sua di-fusão. Estas regiões são a

regido próxima da interface 5i-Si0o e a região da interface

a-c original. Nesta ultima região, a -figura III. 14.b) indica

ter ocorrido ampla difusão de Ga.

A -figura III. 15.a) exibe os espectros RBS obtidos

das amostras implantadas com lons de In de 130 keV de energia

15 —2e dose de 2x10 cm "" (implantação número 2). Como resultado

da implantação gerou—se uma camada ainoría de silício que se

e>:tende desde a superfície ate cerca de 120 nm de

profundidade.

Submetendo-se esta amostra a um ciclo de RTA de

950 C/20 s verifica-se que nào ocorreu completo recrescimento

epitaxial da camada amor-f a inicial (Fig. II1.15. b)). Isto pode

ser explicado pela presença de In em excesso a seu limite de

1*7 —?»solubilidade solida, que em silício mede ""3>:10 cm " a

1000°C C80D. No nosso caso, a concentração maxima de In ê de

3,3x10 " cm ". Assim sendo, o recrescimento epitaxial da

camada amor-f a original è retardado â medida em que a

interface a-c penetra em regiões de concentração de In cada

vez mais elevadas, favorecendo o acumulo e precipitação de

átomos de In em frente ã interface a-c em movimento. Na

parte do espectro canalizado referente ao silício, observam-

se vestígios da existência de um pico de espalhamento do tipo

B.
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Figura III.15 - Espectros RBS aleatório e canali-
zado de amostras implantadas com In
de 130 keV^de energia e dose de
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a implantação; (b) recozidas por
RTA a 950 C/20s; (c) recozidas por
RTA a 1050°C/120s.



Comportamento semelhante -foi observado por

C82D para Si implantado com In quando do recozimento por

laser pulsado de rubi. Neste caso a regido superficial

defeituosa consistia de células de Si entre as interfaces das

quais se precipitaram os átomos de In.

Na figura III.15.c) está o resultado da analise RBS

de uma amostra recozida a 1050 C/120 s. Na parte do espectro

canalizado referente ao silício observa-se ter ocorrido com-

pleto recrescimento epitaxial da camada amorfa inicial. A

supressão do pico de espalhamento do tipo B coincide novamen-

te com a difusão de átomos de In. Estes precipitaram-se

preferencialmente na região da interface a-c original ou

escaparam para a capa protetora de SiO_. 0 valor de X .
2 min

desta amostra ê de cerca de 4% o que indica excelente quali-

dade cristalina da camada recristalizada. Contudo, a substi-

tucionalidade dos átomos de In restantes e de apenas 38%.

Assim, também os resultados da analise RBS das

amostras implantadas com os elementos do grupo III Ba e In

vem a confirmar a hipótese da dependência da densidade

residual de defeitos com o número de coordenação que estes

elementos possuem quando presentes em camadas amorfas de

silício.
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III.4.2 - Mecanismos de Supressão dos Defeitos Residuais

Os resultados das experiências apresentados nas

seções III.3 e III.4 evidenciam sem exceção que a supressão

dos defeitos residuais por RTA è sempre acompanhada da

difusão das impurezas implantadas. Deve, pcrtanto, existir um

vinculo entre os mecanismos de di-fusão das impurezas e os

mecanismos de supressão dos defeitos residuais.

A primeira tentativa de estabelecer este vinculo

foi apresentada por Mader [451 e sera exposta resumidamente a

seguir.

Durante o processo de recosimento, as discordãncias

em anel da região defeituosa situada abaixo da interface a-c

original, crescem pela absorção de auto-intersticiais

existentes nesta regido bem como de auto-intersticiais gera-

dos pela incorporação substitucional de Átomos de As na fase

cristalina do silício recrescido. Estes anéis são

caracterizados por vetores de Burgers b=^<110> inclinados em

relação Â superfície (100) do cristal (vetores a, b, c e d tía

figura III.16). Como resultado do crescimento e de movimentos

de deslizamento e ascenção os anéis tocar—se-ào e quando

isto ocorre reagem entre si spgundo a reação de Lomer. Desta

reação resultam dois conjuntos de semí-anèis com vetores de

Burgers paralelos a superfície do cristal: um conjunto com

vetores de Burgers _ e e outro conjunto com vetores de

Burgers _ 7 (figura II1.16). Pela absorção continuada de

auto-intersticiais, os semi-anéis com vetores de Burgers
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Figura III.16 - (a) Os seis vetores de Burgers
a/2<11O> em perspectiva,
(b) Projeção destes seis vetores de
Burgers sobre o plano (100).

negativos (correspondentes aos semi-anéis que se entendem

cristal adentro a partir da inter-face a-c original) podem

ascender para a superfície do cristal onde sào eliminados. 0

outro conjunto (com vetores de Burgers positivos) e>:tende-se

desde a super-flcie atè a reyiàto da interface a-c original e

cresce cristal adentro. Para que os semi-anéis deste conjunto

possam ser eliminados precisam também absorver vacâncias ou

emitir intersticiais a fim de alcançar a superfície do

cristal. Ocorre que a absorção de intersticifris pode ser

induzida pela difusão dos òtomos implantados. Devido a

difueividade destes átomos ser maior do que a autodifusko do

silício, um excesso de intersticiais ou *ub»aturaç*o de

vacâncias è carregado pela frente de difusXo forçando a
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penetração dos semi—anéis dp b positivo» a ascenção daqueles

de b negativos e o crescimento dos anéis ainda nào reagidos.

Assim que a frente de difusão tiver ultrapassado as bordas

paralelas a superfície (100) dos semi-anéis de b positivo, as

forças de descenção (penetração) se revertem e inicia-se a

supressüo destes anéis por ascençSo e recrescimento. Na

figura III.17 representamos esquematicamente esta evolução.

SUPERFÍCIE

SITWPIO

1MCIAL

CHESCIIOTQ

KSMEIS

T.

nap»
KLKI

t ,

KOBCIOTO

SERIMEIS

CRESC1KNT0

TEMPO E TEMPERATURA DE RECOZIMENTO CRESCENTES

Figura I I I . 1 7 - Representação esquemàtica dos pro-
cessos de evolução dos defe i tos s i -
tuados abaixo da in te r face a-c
or ig ina l segundo Mader C453. As se-
tas indicam o sentido de pro-
pagação dos semi-anéis.

Este modelo e>:ige, portanto, que a f r e n t e de

difusão seja capaz de alcançar e ul trapassar a região de

de fe i tos local izado abaixo da in te r face a-c o r i g i n a l . A fim

de corroborâ- lo realizamos a seguinte exper iência .



Um conjunto de amostras que doravante chamaremos de

conjunto 1 -foi prè-amorfizado pela implantação tripla de lons

de germdnio com valores de energia e doses tais a produzir

uma camada amor-f a superficial de 330 nm de pro-fundidade

<Fig.III.18.a)). Outro conjunto, o de numero 2, foi submetido

a uma Cínica etapa de prè-amorfizaçSo de modo a prodt-zir uma

camada amorfa de 15O nm de profundidade <Fig.III.18.d)).

Estas sãto as prè-amorfizaçòes correspondentes As implantações

de numero 12 e 11 da tabela III.l. Posteriormente ambos os

conjuntos foram implantados com ions de As de 100 keV de

energia e dose de l::10 cm "". Assim, a separação espacial

entre a posição da interface a-c e a posição de máximo

alcance dos lons de arsenio media cerca de 170 nm para o

conjunto 1 e 20 nm para o conjunto 2.

Nas figuras III.18.b) e c) mostramos os espectros

RBS canalizado e aleatório referentes as amostras do conjun-

to 1 recozida? e 1050 C/20 e 60 s, respectivamente. Verifica-

se que independentemente do tempo de recosimento empregado os

espectros canalizados e;:ibem, na região referente ao silício,

um degrau B apesar da. ampla redi atribuição do perfil de

concentração de As observada apôs 60 s de RIA (o alargamento

do perfil de concentração medido a meia altura foi de cerca

de ZQ7. - Fig. 111. 18.c) ) . Mo entanto, esta redistribuiçào nào

foi suficiente para fazer com que a. frente de difusão de

átomos »de arçftnio que se dirigia silício adentro pudesse

alcançar a região -> defeitos localizada abaixo da posição d*

interface a-c orig-.^al.
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Figura III.18 - Espectros RBS canalizado e aleató-
rio de amostras prè-amorfizadas pe-
la implantação de Ge e implantadas
com ions de As de 1O0 t§V de_ ener—
gia e dose de 1x10 cm . As
•figuras da esquerda re-ferem-se ás
amostras cuja etapa de prê-amorfi-
raçàro resultou na produção de uma
camada amor4a de 330 nm de espessu-
ra. Nas amostras correspondentes As
figuras da direita esta camada me-
dia 150 nm de espessura. <a> e (d)
Imediatamente apôs a implantação;
(b> e (e) apôs o r©cozimento a
10S0°c/2Os; (c) e «f) apôs o reco-
zimento a 1050 C/60 s.
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Ja no caso das amostras do conjunto 2 a condição de

recozimento 1050°C/60s -foi suficiente para permitir que a

-frente de difusão dos átomos de As atingisse e ultrapassasse

a região de defeitos da interface a-c original

(Fig. 111.18.f)). Simultaneamente os picos A e B ainda

observados na figura III.18.e> foram completamente

suprimidos.

Esta experiência demonstrou, portanto, claramente a

existência da vinculaçâo entre a difusão das impurezas

implantadas e a remoção dos defeitos residuais: defeitos

produzidos pela implantação de um elemento (Ge) foram

recozidos pela difusão de outro elemento (As). No caso das

amostras do conjunto 1-recozidas por 60 s, a frente de

difusão não alcançou os defeitos situados na posição da

interface a-c original. Conseqüentemente estes não puderam

ser suprimidos. No caso das amostras do conjunto 2, o mesmo

processo de recozimento permitiu que a frente de difusão

alcançasse estes defeitos e lhes entregasse o excesso de

intersticiais capaz de elimina-los.

A analise do perfil de concentração de As das

amostras do conjunto 1 recozidas por 60 s revela ainda ter

ocorrido precipitaç&o de ar serão próximo A interface Si-SiO-

(Fig.111.lB.c)). Nas amostras do conjunto 2 tal fenômeno n*o

foi observado (Fig.III.18.f)). A explicação mais provável

para esta diferença no comportamento de recozimento entre ais

amostras do conjunto 1 e 2 ê a qu« segue.



96

Mo caso da prè-amorfiração profunda a distância que

a interface a-c deve percorrer durante o recorimento até

alcançar a superfície e cerca de duas vezes maior do que para

o caso da prè-amorfiração rasa. Assim, para um mesmo ciclo de

recozintento os àtomo& de arsénio permanecerão embebidos na

fase amorfa do silício por um tempo maior em relaçdo ao caso

da prè-amorfizaçdo rasa. Por causa disto e pelo fato de os

coeficientes de difusão dos dopantes em silício amorfo serem

em geral superiores aos coeficientes determinados para

difusão em silício cristalino [763, a precipitação de arsenio

e favorecida no caso da recristalizaçao .e camada amorfa

profunda.



COMENTÁRIOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados apresentados e discutidos no capitulo

III demonstram claramente que em termos da supressão efetiva

dos defeitos residuais através de processos de recozimento,

dois procedimentos básicos silo eficientes.

O primeiro procedimento consiste em submeter as

amostras implantadas a ciclos térmicos de recozimento tais a

induzir a redistribuirão do perfil de impurezas. Ja o segundo

método nao exige a difusato dos dopantes como condição básica

para a eliminação dos defeitos residuais. Porém, exige um

pre^recozimento das amostras realizado em baixas temperaturas

(SOO—700 C). Nosscs resultados indicam ser o primeiro

procedimento universal, isto è, valido tanto para impurezas

implantadas pertencentes aos grupos III, IV ou V da tabela

periódica. Jâ a validade do segundo procedimento -foi testada

no presente trabalho apenas para si lieio implantado com As.

Apesar dos diferentes fenômenos observados durante

o recrescimento epitaxial em altas temperaturas <1000°C> das

camadas inicialmente amorfas como o efeito "push-out" (Pb e

In) e a difusão anômala de 6a, nossos resultados mostram

existir semelhanças nos mecanismos de recristalizaç&o quando

a amorfizaçâo ê produzida por elementos de um mesmo grupo

químico. Por exemplo, nos espectros canalizados de amostras

recozidas o pico de espalhamento A nunca * observado quando

da implantação d* elementos dos grupos III ou IV enquanto que

o mesmo e observado para os elementos do grupo V, As • Sb. No
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presente trabalho mostrou-se que estas diferenças e

semelhanças podem ser entendidas em função do numero de

coordenação que estes elementos apresentam quando presentes

num meio de si li rio amor-f o.

A constatação de que a supressão dos defeitos

residuais através de um único recozimento rápido em alta

temperatura somente è possível se os parâmetros de

recozimento forem tais a permitir a difusão das impurezas

contrasta fortemente com o objetivo original para o qual os

sistemas de recozimento rápido foram projetados: a

mini mi z ação da redistribuição das impurezas implantadas.

Porém, o presente trabalho mostrou também que a minima

redistribuiçâo necessária para a supressão efetiva dos

de-feitos residuais não incompatibiliza este procedimento com

a produção de circuitos de integração muito ampla visto serem

as junções resultantes ainda extremamente rasas (0,2-

0,35 um).

A fim de esclarecer mais ainda os diversos aspectos

relacionados com a completa remoção dos defeitos residuais o

presente trabalho poderá ter prosseguimento com o estudo das

características elétricas das junções n p obtidas pela

implantação de As ou Sb. Além disto, a analise via.

microscópio eletrônico de transmissão de alta resolução

poderá fornecer informações adicionais sobre os mecanismos de

reação e eliminação dos defeitos residuais e sobre a

dependência destes mecanismos com a difusão das impurezas

implantadas.
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Cabe ainda ressaltar que sob o ponto de vista do

completo recozimento ou supressão dos defeitos residuais a

pré-amorfizaçao profunda nào e a técnica mais adequada devido

a precipitação dos dopantes que ocorre durante o recosimento

em frente á interface a-c em movimento. Isto tem como

conseqüência a redução da concentração de dopantes

eletricamente ativos o que por sua vez reduz a condutividade

da camada implantada e recozida. Porem, sob o ponto de vista

da transferência dos defeitos residuais da região ativa das

junções para regiões eletricamente não ativas, & técnica da

prè-amorfiraç&o parece ser adequada. Estudos comparativos das

características elétricas destas junções com as

características elétricas daquelas produzidas pelo

recozimento de camadas amorfas rasas (acompanhado da difusào

dos dopantes ou precedido por um recozimento em baixa

temperatura) poderá vir a decidir em favor de uma ou de outra

técnica.

Somente recentemente a técnica de prè-recosimento

em baixa temperatura de camadas amorfas de Si, seguido de um

pulso térmico de alta temperatura (1050°C/2Os) tem recebido

interesse. Observa-se que apôs este duplo recorimento a

densidade residual de defeitos é minima e que seu recozimento

n&D exige a difusào das impurezas implantadas. 0 prè-

recozimento em forno a 700DC experimentado neste trabalho foi

capaz de promover a recristalizaçâo da camada amorfa

implantada com As mas não foi capaz de promover o recozimento

dos defeitos residuais haja visto estes persistirem (picos A

• 6) no «spectro canalizado destas amostras. Contudo, uma
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etapa posterior de RTA a 1O5O C/20s foi capaz de recozer os

de-feitos residuais sem auxilio do mecanismo de di-fusão das

impurezas, no caso, o arsenic
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