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I n v e s t i g a ç ã o de In t e r ações Hiper f inas em Silício P u r o 
e Silício N T D pe la Técn ica d e Corre lação A n g u l a r 

7 — 7 P e r t u r b a d a 

Moacir Ribeiro Cordeiro 

R E S U M O 

o prásente trabalho realiza a investigação de interações hiperfinas em amostras de 

silício monocristalino através da técnica de Correlação Angular 7 - " , Pertiubada (CAP). 

baseada em interações hiperfinas. Para a realização das medidas, utilizou-se niicleos de 

l.)rova radioativos de Cd que decaem através da cascata gama 171-24õkeV com 

nível intermediário de 245ke\' (/ = = 0.83/;,T,/, = 84.Õ77.s). 

As amostras foram confeccionadas utilizando vários métodos de inserção úo mirleos 

de prova, possibilitando maior compreensão acerca dos impactos gerados por cada um 

destes métodos nas medidas CAP. As técnica^s de implantação iónica, difusão e evap

oração foram cuidadosamente investigadas ressaltando-se suas particularidades. Realizou-

se então, um estudo acerca das concentrações de defeitos intrínsecos em função de vários 

j)rocessos de tratamento térmico. Finalmente, foi feita uma análise comparativa para os 

^'ários métodos de inserção dos núcleos de prova. 

Realizou-se, também, medidas CAP em silício monocristaliuo doi^ido com fósforo 

atra\és do processo de dopagem por transnnitação com nêutrons (NTD). A altíssima 

uniformidade de dopagem associada a este método aliada à inexistência fie medidas ])ara 

este tipo de material ressaltam a relevância dos resultados obtidos. Estes resultaflos 

são então conii)arados com os resultados da literatura ])ara amostras dopadas através de 

métodos convencionais a])reseutand()-se as respectivas conclusões. 
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Investigation of Hyperfine Interactions in Pure 
Silicon and NTD Silicon by means of Perturbed 

Angular 7 — 7 Correlation Spectroscopy 

Moacir Ribeiro Cordeiro 

ABSTRACT 

III the present work, a microscopic investigation of liyperfine interactions in single 

crystal silicon samples was carried out hy means of Perturbed Angular 7 — 7 Correlation 

teclmifiue (PAC), which is based in hyperfine interactions. In order to achieve these 

nuvisurements, it was used " ' / / i — C d radioactive probe nuclei, which decay through 

the well known 7 cascade 171-245keV with an intermediate level of 24oke\' (/ = , Q = 

0.836, r i / 2 = 84.5us). 

The sam|)les were prepared using different probe nuclei insertion methods, mak

ing i)ossible to increase our understanding on the impact generated by each of the.se 

technicpies in PAC measurements. Ion implantation, diffusion and evai^oration were care

fully investigated giving emphasis on its characteristics and particularities. Thcni, it was 

made a study about the concentration of intrinsic defects as function of severjd annealing 

processes. Finally, a com])arative analysis was made for all these ])robe nuckn insertion 

methf)ds. 

This work also accomplished PAC measurements in single crystal silicon doi)ed 

with phosphorus l)y means of Neutron Trasmutation Doping (NTD) method, carried out 

in a research nuclear reactor. The extreniely high doping uniformity fillied to the non

existence of i)revious nu^asm-ements in these materials emphasize^ the importance of the 

results obtained. These results are then compared with literature results for samples 

doped l)y conventional methods i)resenting the respective conclusions. 
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Capítulo 

Introdução 

Nas líltimas décadas, tem-se olxservado iim crescente interesse por parte do meio acadêmico 

no estudo das interações hiperfinas, baseadas na interação entre momentos nucleares 

e cami)os eletromagnéticos extranucleares, cora a finalidade de iu\-estigação das i)r(> 

priedades eletrônicas dos materiais. Dentre várias técnicas existentes, a técnica, de Cor

relação Angular 7 — 7 Perturbada (CAP) vem encontrando grandes possiliilidades (.1(> 

ai)licação em diversos segmentos de física da matéria condensada. 

A técnica em ciuestão, utiliza-se de núcleos de prova radioativos que decaem através 

de uma cascata 7 - 7, sendo estes incorporados nas amostras a serem (\studadas. Neste 

conlexto, uma série de metodologias foram desenvolvidas com a finalidade de ¡jroduzir e 

introduzir estes núcleos de prova radioativos em amostras, onde cada metodologia apre

senta suas vantagens e desvantagens, ressaltando-se a importância da comi)reeusão das 

particularidades e dos impactos causados por cada uma destas técnicas. Implantação 

iónica, difusão e evaporação constituem algumas possíveis técnicas para inserção dest(-s 

núcleos de prova. 

Neste trabalho, propõe-se a investigação dos impactos causados por cada uma 

destas técnicas nas medidas de Correlação Angular Perturbada cm materiais semicon

dutores monocristalinos. Assim, espera-se atingir uma nuihor compreensão acíuca das 

concentrações de defeitos e de impurezas dopantes, aspectos que são d(- (extrema critici-

dade no ({wo diz respeito á utilização destes materiais em aplicações tecnológicas. 

Este trabalho também se propõe a realizar a iuA'estigacáo de interações hii)erfinas 

em silício monocristalino dopado através do método NTD, realizado cm um reator nuclear 
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(le poscjuisas. Este processo confere altíssima uniformidade de dopagem e será comjjarado 

às t(k-nicas tradicionais de dopagem. Estas medidas se mostram relevantes, uma vez ciue 

não há urenção na literatura de medidas realizadas para materiais confeccionados atra\-és 

(leste método. 

A presente dissertação, começa i)or apresentar algumas características princii)ais 

envolvendo materiais semicondutores bem como um i)anoranui geral de suas aplicações e 

um histórico acerca das técnicas que têm sido utilizadas para o estudo destes materiais. 

Em seguida, apresenta-se um pouco da teoria envolvendo interações hiperfinas com ênfase 

nas interações liii)erfinas de natureza elétrica. A partir destes conceitos, apresenta-se 

a técnica de Correlação Angular 7 — 7 Pertur])ada, s(ígifida da d(^scrição dos nuvtc'riais 

e processos utilizados na confecção das amostras, bem conuj do aparato experinumtal 

utilizado para a realização das medidas CAP. 

A i)artir da apresentação da metodologia experimental, os resultados obtidos são 

então apresentados e discutidos de maneira sistemática, sendo confrontados com os re-

sidtados da literatura, possibilitando a interj^retação física das medidas experimentais. 

Finalmente, são apresentadas as conclusões do trabalho, ressaltando-se suas contribuições 

e apresentando as i)erspectivas para futuros trabalhos nesta mesma área. 



Capítulo 2 

Materiais Semicondutores 

2.1 Panorama geral sobre aplicações tecnológicas de 

materiais semicondutores 

Diodos laser, sui)ercoiidutores de alta temperatura, nanotubos de earl)on() o amplifieador(\s 

de filjra ótiea são apenas algumas das aplicações científicas e tecnológicas i)as(^a(las em 

nuiteriais cristalinos nas últimas décadas. Tais aplicações de alta tecnologia demandam 

um controle altanunite preciso das ¡)ropriedades, concentrações de impurezas e densidade 

de defeitos cristalinos em volumes nmito peciuenos de material. Neste contexto, as tecnolo

gias de mic.rocinps se encontram baseadas em materiais semicondutores monoí-ristalinos 

de alta pm'eza e (lualidade, cujas características dependem fortemente dos detallies en

volvidos em seu j^rocesso de fabricação. 

O i)rogresso na tecnologia de semicondutores tem sido guiado, nas últimas décadas, por 

duas linhas fundamentais: o desenvolvimento de novos materiais com características 

ópticas e elétricas úiúcas, e a redução do tamanho dos constituintes individuais de um 

comi)onente integrado. Estes recpiisitos tem enfatizado fortemente a imi)ortãncia do en-

t(uidiniento e investigação acerca das propriedades dos materiais semicondutores, seus 

defeitos e impactos das técnicas comumente utilizadas em sua confecção. 



2.2 Breve histórico do desenvolvimento da tecnologia 

de semicondutores 

A Física, b n n como a tecnologia de semicondutores, situa-se entre as áreas do conhec

imento que obtiveram mais rápido avanço causando forte imi)acto no meio científico e 

na sociedad(\ As primeiras observações envolvendo propriedades de mat(uiais senñcon-

dutores datam de 1875, ano em que foram observadas algumas propriedades envolvendo 

retificação e fotocondução em selênio. Diodos de silício para a detecção de ondas áv rádio 

são descritos em 1906. Em 1935, retificadores e fotodetetores de selênio l)em como diodos 

de silício para detecção de radio já se encontravam disponíveis no mercado [1 . 

Mas foi o desenvolvimento de radares pouco antes da segunda guerra mmidial 

que despertou grande interesse no estudo do silício e do germânio uma vez que estes 

nuiteriais eram os mais apropriados para a confecção de mn;er'.s' e detectores utilizados 

nestes circuitos. Em 1947, tem-se a construção do primeiro transistor (Bell Laboratories) 

utilizando germânio i)olicristalino. E finalmente, em 1959, é desenvolvido (Texas Instru

ments) o i)rimeiro processo de fabricação de circuitos integrados (Cl), que i)ermitiam a 

síntese de vários elementos de cárcuito em uma única lânfina de material semicondutor [2 . 

Esta descoberta i)ossibilitou todo o posterior avanço da indústria eletrônica digital e a 

revolução dos microcomputadores, utilizando graus de integração cada vez mais elevados 

e fazendo com que os nuiteriais senúcondutores se tornassem objc^to de crescent(> interess(> 

por parte dos meios científico e tecnológico. 

2.3 Propriedades dos materiais semicondutores 

De modo geral, um cristal semicondutor ])uro torna-se isolante i)róximo ao z(n'o absoluto. 

.As pro])riedades semicondutoras características destes cristais são em geral oriundas das 

inii)urezas, excitações térmicas, defeitos da rede ou desvio de suas composições ((ufinicas 

nonnnais. Materiais semicondutores possuem resistividade elétrica ã temperatura ambi

ente geralmente na faixa de 10"^ a 10" ohm.cm. Estes valores de resisti^•idade, de maneira 

geral, ai)resentam forte dei)en(lência em relação à temperatura. 



2.3.1 Propriedades estruturais do silício 

A ml(^ espacial do silício, bem como a do germânio, é cúl)ica de face ccnitrada (a in(\sma 

do diamante). Uma base primitiva de dois átomos idênticos cm 00(); | - j | t^stá associada a 

cada ponto da rede [.3], conforme indicado na figura (2.1). 

Figura 2.1: Posiçf)es atômicas na célula unitária da estrutura de silício i)roj(>tadas sobre 

a face de um cubo. As frações denotam a altura acima da base em unidades da aresta do 

cul)o. Os pontos O e i fazem parte da rede fcc. Os pontos | e | se encontram em unui 

rede similar localizada a uma distância de um quarto da diagonal do cul)o. Com uma 

rede fcc. a base consiste de dois átomos idênticos em 00n;;[;j;j. 

O arranjo tetraédrico da estrutura está representado na figura (2.2). 

Cada átomo possui quatro vizinhos mais próximos, além dos qiuüs existem doze vizin

hos mais jn-óximos. Existem oito átomos num cul)o unitário. O silício e o germânio 

cristalizam-se nesta estrutura, conr i)arâmetros de rede dados por 5,43 e 5.05 .\ n^specti-

vamente. 

Para efeito de visualização, a estrutura do diamante jjode ser entendida como 

duas estruturas fcc separadas uma da outra por uma distância de mn (piarto ao longo da 

diagonal do cubo. 



•i. 

Figura 2.2: Estrutura cristalográfica do silício, mostrando o arranjo tetraédrico. 

2.3.2 Defeitos em semicondutores 

Nenhmn material é períeito. Todos os sólidos cristalinos em ecpiilíbrio térmico a temperat

uras finitas apresentam defeitos ponttuús intrnisecos bem como impurcvas. Em materiais 

senúcondutores, os defiátos i)()dem exfucer diferentes tipos de influência. Os defiñtos em 

cristais ])odem degradar a performance de mn componente de estado sólido ou até mesmo 

c()mi)ronieter sua utilização dei)en(lendo de suas proi)rieda(les (juímicas e elétricas. Assim, 

o papel dos defeitos cristalinos, bem como o entendimento e o controle dos mecaifismos 

(jue promovem sua formação, tem se tornado o])jeto de crescente intcress(> ])or parte do 

meio acadêmico. 

A importância dos materiais monocristalinos de alta (jualidadí^ na tecnologia de 

semicondutores tem sido a força propulsora no desenvolvimento das tecnologias de coii-

fi>cção e estudo destes materiais. Neste contexto, o esttulo sistemático de defiñtos em 

materiais semicondutores se mostra altamente relevante e grandes esforços têm sido real

izados, nas líltimas décadas. lui inv(>stigação de defeitos nestes mat(MÍais. 

Nos semicondutores, as propriedades óticas e elétricas são significantemente al

teradas se 1 dentre 10'' átomos é substituído por um defeito, o (|ue corresjxuide a uma 

concentração de defeitos da ordem de 10'Vv/;."''. 



2.3.3 Dopagem 

Certas imi^urczas e imperfeições afetam flrasticamente as proi)rie(la(l(^s ópticas e elfUricas 

(le )im seniicondutfjr. Estas pr(jpri(>(lades podem ser signiíicantenrente alteradas atrav(''s 

da inserção controlada v intencional de determinadas impurezas. Conu) (wemplo [.3j, a 

adição de ]>oro ao silício, na proporção de 1 átomo de boro para 10'' átomos d(̂  silício, 

prfjvoca um aumento de um fator 10' na condutividade do silício puro ã temperatura 

ambiente. 

O procf\sso de dopagem é um passo fundamental na confec(;ão dos materiais s(uni-

condutores ([ue se destinam a aplicações tecnológicas. Propriedades como eufu-gia do 

cjdp (distância em energia entre as bandas de valência e de condução), resistividade, etc, 

dependem fortenrente da natureza e concentração dos elementos dopantes. As técnicas 

convencionais de flopagem como a difusão e a implantação iónica produzem concentração 

de dojiantcs altamente iiiomogêneas c defeitos na rede cristalina. 

A finalidade de um material semicondutor também depende criticamínite da na

tureza e concentração fie defeitos eletricaniente ativos presentes no material semicouflutor. 

Os átomos dopantes devem estar em sítios regulares da rede livres de defeitos i)ara serem 

eletricaniente ativos. Os processos de dopagem semi)re incluem riscos, como ])or exemi)lo. 

o surgimento fie flefeitos intrínsecos através do processo fie inii)lantação iónica. 

2.3.4 Tipos de semicondutores 

Consideremos, por exemplo, o efeito de impurezas no silício e no germânio. Cf)mo 

visto anteriormente, estes elementos cristalizam-se com a estrutura fio fliamaiite. Cada 

átomo forma ([uatro ligações covalentes, cada uma delas ligando os átomos vizinhos mais 

prfSximos, correspondendo ã valência fiuímica fiuatro. 

Se um átomo de valência igual a cinco, tal como o fósforo, for colocado na rede, exis-

tii'á um elétron de valência ]iroveniente do átomo de imiiureza, libertado fle])ois fpie oí'orrer 

o estabelecimento fias (juatro ligações covalentes, isto é, depois que o átomo de impureza 

se acomoflar na (ístrutura com a menor perturbação possível. Os átf)mos fie imi)urezas ca-

paz(>s fie fornecer mn elétron denominam-se doadores. O sfunicoiulutor intrínseco flf)pado 

com impurezas doadoras é chamado semicondutor tipo ii. 



Figura 2.3: Silício dopado com fósforo (tipo n). 

Da mesma forma que um elétron pode estar ligado a uma im])ureza pentavalente, 

um buraco pode estar ligado a uma impureza trivalente no germânio e no silício. .\s im-

j)urezas trivalentes tais como B, Al, Ga, In são denominadas aceptoras ou recei)toras pois 

as mesmas i)odem receber elétrons da banda de valencia, deixando l)uracos nesta banda, 

(guando ionizamos um receptor, liberamos um buraco, o ({luil requer um forn(>cimento 

de energia. Semicondutores dopados com impurezas aceptoras são conunticuite chamados 

semicondutores tipo p. 

Figura 2.4: Silício dopado com alumínio (tii)o p). 

As pro]n-iedades eletrônicas dos materiais semicondutores são fortemente determi

nadas por pequenas frações de elétrons excitados ã banda de condução bem como bmacos 

na l)anda de valencia. Estes elétrons devem encontrar-se em níveis de energia próximos 

ao limite inf(>rior da banda de condução, encjuanto os buracos devem estar confinados nas 

proximidades do limite superior da banda de valencia [4 . 
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2.4 Técnicas de investigação de materiais semicon

dutores 

2.4.1 Aspectos relevantes e requisitos no estudo de materiais 

semicondutores 

Os avanços na tecnologia de semicondutores dependem do progresso no conhecimento v 

no controle dos defeitos nestes materiais. O ponto cha^•e no controle das proi)riedades 

elétricas dos semicondutores está na influência do processo de dojjagem e tratamento 

térmico do material semicondutor sobre o grau de ativação elétrica dos doi)antes. Além 

disso, os nu'canismos cine causam compensação ou passivação dos dopantes devem ser 

i)em estabelecidos. 

Linrites inferiores típicos para a condutividade de semicondtitores doj^ados inten

cionalmente correspondem a uma concentração da ordem de 10"'c7/?"'^. Como concen

trações similares de d(Teitos poderiam, em princípio, compensar ou ])assivar estes átomos 

doi)antes, técnicas analíticas cpie se i)roi)onham a investigar semicondutores (lev(>m ser 

sensíveis a concentrações de impurezas e de defeitos da ordem de 10^^'cin~\ 

2.4.2 Técnicas não-nucleares 

Existem várias técnicas de investigação de materiais semicondutores com dihucutes níveis 

de sensil)ilidade ã concentração de defeitos. A maior parte dos métodos analíticos comu

mente usados são constituídos por técnicas ópticas e elétricas. 

Dentre estas destacam-se [5]: medidas de efeito Hall, DLTS (Deep Levei Transient 

Spectroscopy), espectroscopia de fotolurninescência (PL) [C], (lue são sensív(>is a baixas 

concentrações de defeitos, porém não fornecem informações microscói)icas sol)re a iden

tidade cim'mica dos defeitos intrínsecos (vacâncias, pares de Frenkel, etc.) e extrínsecos 

(iumpurezas dopantes, imi)urezas introduzidas de maneira não-intencional). Em con

trapartida, técnicas (experimentais adecjuadas para a identincação (inímica de defeitos 

ftxxiüentemente não são sensíveis a concentrações de defeitos da ordem de 10"V7/Í"'^. Al

gumas das técnicas dispom'veis não possibilitam investigações de defeitos (uri concentrações 

abaixo de W^cm~^. 
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Algumas técnicas de. ressonância nu\gnétiea. ressonância i)aramagnética luiclear 

(EPR) e ressonância dupla nuclear-elétron (EXDOR) constituem exc(>ssõ(\s capazes de 

identificar a natureza (pu'mica dos defeitos em l)aixos níveis de concentração, com a re

strição de ciue o defeito esteja envolvido em um centro i)aramagnético [õ]. Neste contexto, 

a utilização de isótopos radioativos (abordada adiante) abre caufinlio para novas técnicas 

analíticas, aumentando a sensibilidade de métodos já existentes, ou mesmo conferindo ca-

j)acidade de identificação química a técnicas que antes não i)ossuiam tais características. 

2.4.3 Técnicas nucleares com radioisótopos 

A física nuclear tem desenvolvido uma grande variedade de técnicas (^xperiuKnitais ])ara 

a detecção de partíciüas, radiação gama e interação de momentos nucleares com campos 

eletromagnéticos externos, fato que po.ssibilitou seu emprego no estudo de física da nurtéria 

condensada com grande sucesso [7 . 

As ai)licaçóes de isótopos radioativos em exi)erimentos d(̂  física do estado s(')lido 

8] datam de aproximadamente 80 anos atrás, quando os prinu'iros experinuMitos de di

fusão com radiotracadcu'cs foram realizados. Mas foi em 19-57, com a descol)(>rta do efeito 

M(")ssbau(>r, (lue a possibilidade de utilização de isóto])os radioativos em física do estado 

sólido tornou-se imediatamente evidente, e grande\s esforços começaram a ser realizados 

neste sentido. Técnicas hiperfinas. como a Correlação .Angular Perturbada, foram uti

lizadas durante décadas em física luiclear para a deternrinação de propriedades luicleares 

como mouHUitos nmgnéticos e momentos de (piadrupolo de esta(k)s inicleares excitados. 

Posterioruuuite, estas técnicas foram aplicadas também com sucesso no estudo dc física 

do estado sólido. 

Neste contexto, através do emprego de núcleos radioativos, a capacidade de de

tecção de sinais oriundos de baixas concentrações de impurezas tornou-se unuí importante 

vantagem, soljretudo na caracterização de propriedades de semicondutor(>s e superfícies. 

O uso de técnicas nuch^ares com radioisóto])os [9], permite portanto mn aper-

feiçoauKMúo na investigação de defeitos em semicondutores tanto em relação à sensibili

dade (luanto à capacidade de identificação de sua natureza (|m'mica. Como exemplo destas 

técnicas, podemos citar: Esp(K:troscopia Mtissbauer, Channeling e :i - NMfí. 
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Dentro as várias técnicas existentes, ressalta-se neste traliallio a técnica de Cor

relação Angular Gania-Gania Perturbada (CAP) (jue mede a interação liiperñna local 

no sitio do átomo de prova radioativo e é cai)az de identificar a natureza dos defeitos 

de modo sinülar às técnicas EPR e ENDOR, entretanto, sem a exigencia de um centro 

l)aramagnético e restrições a baixas temp(!ratiiras. 

Os primeiros estudos sistemáticos de defeitos em semicondutores utilizando átomos 

de prova radioativos inciaram-se no começo da década de 80 [5], utilizando espectroscopia 

Mossbauer, seguidos por experimentos de f3 — NMR e CAP. Em meados da década tle 

90, utilizou-se também a combinação de isótopos radioati\'os com outras técnicas conu) 

DLTS e PL para o estudo de defeitos em n^iateriais semicondutores. 

Vale mencionar que muitas das técnicas mencionadas anteriormente não são nnitu-

amente excludentes, unía vez cpie estas técnicas são sensíveis a diferentes tipos de defeitos, 

e i)odeni fornecer diferentes tipos de informação sobre as i)ropriedades relacionadas aos 

defeitos. 

Dentre estas técnicas, se mostram particularmente relevantes ao nosso estudo as 

que se baseiam em interações hiperfinas, assunto a ser abordado no capítulo a seguir. 
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Capítulo 3 

Interações Hiperfinas 

3.1 Interações hiperfinas em um átomo livre 

A ñin dc! cuteiidermos couvcuionitenieute as intorações nucleares eni sólidos, se fa/ nec(>ssário 

(lue tenhamos certa comi)reensão no ciue diz respeito a átomos livres. Em nm átomo livre, 

a interação entre as componentes orl)ital e de spin do elétron i)roduzem a (>strutnra fina, 

cine dá origem aos multipletos J = L + S. A estrutura hiperfína corresi)onde ao posterior 

d(>sdo])ramento causado pelo acoplamento de J com o spin nuclear I, onde os níveis são 

descritos pelo momento angular total F = J + I. 

O desdolnanuMito dos ní\-eis F pode ser causado por interações de natureza magnética 

ou (>létrica. Formalmente, pode-se d(>screver as interações hiperfinas a partir da seguinte 

Harniltoniana: 

n = .4I.J + y F^^^QÍ̂ -' (3.1) 
47rfo ^ 

fc=0 

Ond(> o primeiro termo da expressão corresponde ã interação de dii)olo nuignético v o se

gundo termo corresponde à interação elétrica. Os sínrbolos F'*' e Q̂ '̂ ' corresi)ondem aos 

operadores i)ara um campo de ordem k produzido i)()r cargas eletrônicas e distril)uições 

de cargas (détricas nucleares respectivamente. Neste trabalho será dada maior ênfase 

ao termo de quadrupolo elétrico {k—2). Termos de maior ordem (octui)olo magnético e 

h(>xadecapular elétrico) oferecem contribuições muito ijccjuenas i)odendo ser desconsider

ados i)ara efeito de nossas investigações. 
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3.2 Interação hiperfina magnética 

A interação liiperfina magnética relaciona-se com a energia do vetor momento de dipolo 

nuclear = íiníJn^ î ob a ação de um campo B^f, chamado campo hiperfino magnético o 

ciual é i)roduzido por elétrons: 

Er„ag = - / /-Bhf (3.2) 

Onde //;v é o magneton nuclear e í / a ' o fator giromagnético. 

A magnitude do campo hiperfino magnético (Bhf) visto por um núcleo em um 

átomo livre pode ser razoavelmente intensa (da ordem de centenas de Tesla). X'oltando à 

(Hluação (3.2), temos c[ue os autovalores da Hamiltoniana de Interação hiperfina magnética 

podem ser expressos da seguinte forma: 

E,„ = - í f / 'NB ^ m (3.3) 

1 = 5/2 

m 

-5/2 

-3/2 

-1/2 

1/2 

3/2 

5/2 

Figura 3.1: Desdobramento do nível nuclear do estado intermediário de si)in ^ devido a 

um campo hiperfino magnético. 

Observa-se, então, que a interação magnética produz um desdol)ramento Zeeman 

do nível intermediário com freqüência de Larmor dada por: 

^'1. = - j ^ = -fl^B, 3.4) 
h h 

Em [10], encontra-se uma revisão sobre as contribuições ao campo hiperfino magnético. 

Na investigação envolvendo materiais semicondutores típicos, observa-se apenas interações 

de natureza elétrica, que serão melhor detalhadas a seguir. 
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3.3 Interação hiperfina elétrica 

A intoração hiperfina ekHrica é nin efeito pnraniente eletrostático e advéni do fato dv (¡ne 

o mieleo é não-pontnal. Para nni núcleo de simetria esférica esta difin-enc-a resulta em 

um deslocamento (shift) de energia cuja nuignitude dei)cnde da soljreposição de cargas 

elétricas e nucleares. 

Niicleos com spin I > 1 possuem momento de quadrupolo elétrico (pie descnn-e o desvio do 

núcleo em relação à simetria perfeitamente esférica. Se um núcleo como (\ste se encontra 

em uma região de campo elétrico inomogêneo, a energia eletrostática torna-se dependfníte 

da orienta(;ão do si)iii nuclear I em relação ao eixo de simetria do campo elétrico, o ciue 

leva a um desdobramento dos níveis de energia. 

3.3.1 Análise quantitativa 

A energia eletrostática da distribuição nuclear de cargas p{v) em um potencial elétrico 

(/!i(r)pode ser escrita como [11]: 

E,j = j p{v)ó{r)dr (3.5) 

Onde j p{T)d.r = Ze, que é a carga nuclear total. A fim de cacularmos E^i, podemos 

exijandir o potencial elétrico em uma série de Taylor ao redor de r=0: 

0(r) = 00 + E ir-) -''̂  + \ E i/f) •^"••'••^ + -
.(•„ e Xft (a, /?=1,2,3) são as coordenadas retangulares. Introduzindo o potencial exi)andi(lo 

dentro da integral (3.5): 

E,, = E, + E, + + ... (3.7) 

Para o primeiro termo da expansão: 

Eo = (!>o í p{r)dr = (PoZe (3.8) 

Qiu^ corresponde à energia de Coulomb de um núcleo i)ontiial de carga Ze. Contribui para 

o i ) O t e i i c i a l da rede cristalina, possui o mesmo valor para qualquer iscHopo do (>lemeiito. 
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Ao segundo termo eorresi)onde: 

Reinesenta uma interação de dipolo elétrico entre o campo elétrico e o momento de di])olo 

elétrico nuclear. Devido à paridade ínii)ar do integrando seu valor esperado é indo {E\ — 0) 

Para o terceiro termo: 

^-^E( -&) /M' - ) . ( 3 a o , 

~ ^"-ft ^ "'̂ ^ gradiente de campo elétrico reprc^sentado por mn t(>nsor .3 x 3. 

Este tensor pode ser (liagonalizado ¡)or meio de uma escolha apropriada dv. um sistema 

de coordenadas (cv = ft): 

1 r 

E.2 = -Y,^^a p{r)xldr (.3.11) 

Utlizando / - = .7:'f + + xj j^odíunos dividir a e(iuação acima em dois termos: 

E2 = I Y 1 <>OO Í P{r)r'dr + ^ / Pi^') ' j ) '''' (^-l^) 

n " a. ' ^ 

O prinuüro termo da relação acima E'C'̂ "' é chamado termo de monopolo e jxxle ser 

reescrito como: 
£ ; ( 2 , o ) ^ ^ | , , / , ( 0 ) | 2 < r 2 > (.3.1.3) 

Qiu> depende de < r'^ > (raio (juadrático médio). O termo descreve a interação de 

um núcleo não i)ontual com a densidade eletrônica. O seguiulo termo da relação (3.12) 

correspondi» ao t(>rnio de (juadrupolo elétrico: 

:í 

6 

()nd(^ V'„„ ou (1;;) é o maior componente do tensor gradiente de cami)o elétrico (GCE) 

(liagonalizado. 

3.3.2 Gradiente de Campo Elétrico 

O gradiente de campo elétrico (GCE) depende, em geral, da simetria da distribuição de 

cargas eletrônicas i)róximas ao núcleo e possui valor nulo para distribiúçôes com sinu^tria 

esférica ou cúbica. 
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o GCE ó dado pela segunda derivada espacial do iwtencial eletrostático do sólido, 

sendo (pie seus conii)oneiites V¿j forniain nina matriz 3x3, como se i)0(le observar na jiarte 

de cima da figura a seguir. 

Electric Field Gradient 

V, 

r^2.¿ x y x z ^ 

x y y 2 . ¿ y z 

_ x z y z z'-^j 

O O ^ 

O V „ 0 

O O V. 

a) SV„ = 0 

b) |v,J>lv^Ulv^l 

' V 

eQV, 

2Í. 

O Si - atoms 

<111> 
^-1 ^ 

4 

•i 
i 

2 y 

. 1 

V 2 J 

v„=o 

v„= J .n=o 
V„||<111> 

Figura 3.2; Desdobramento do nivel nuclear do estado int(>rmediário de spin 

Portanto, o GCE em um sólido ou molécula é um tensor. Logo, o tensor GCE pode 

ser diagonalizado e representado em sen sistema de eixos i^rincipais por suas com]ioneiit(>s 

V,:x, í yy P L~;, oudc todas as componentes podein ser nao-nulas. Porém, devido à condição 

V'rr + Vy,/+ V',, = O, O GCE pode ser completamente definido por apenas dois paràm(>tros: 

l ~, cine relaciona-se coin a intensidade do tensor GCE e r/ = , chamado i)arãmetro 

d(̂  assimetria, cpie descreve o devio do GCE em relação ã simetria axial. 
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Na investigação de defeitos em materiais semieonflntores. o valor do GCE ob

servado experimentalmente relaciona-se diretamente com o tipo de defeito aprisionado 

próximo ao sítio do m'udeo de prova radioativo. 

A parte inferior da figm-a 3.2, a])resenta três amt)ientes possíveis ])ara uma rede 

cristalina de silício com um néicleo de prova. No primeiro, não liá defeitos na vizinhança 

imediata do núcleo de prova e, por simetria, as 3 componentes do tensor são idênticas, 

implicando em V-, = 0. No segundo, um defeito D está ai)risionado próximo ao núcleo 

de prova, dando origem a um GCE não-nulo (V.^ = 1/2, em unidades arbitrárias) com 

simetria axial (// = 0). Já no terceiro ambiente, dois defeitos D estão na vizinhança do 

núcleo de prova, implicando em um GCE não-nulo e sem simetria axial (// = 1). 

Para arranjos com simetria axial, como em um agrupamento hexagonal compacto, 

esi)era-se valores de \ ^ O e. // = 0. 

3.3.3 Desdobramento dos níveis nucleares 

Podeuros descrever o Hanültoiúano da interação elétrica em função de V',; e //: 

rtei = 
4 / ( 2 / - 1) 

3 / ; ^ - / ( / + l ) - f ^ ( / 2 + / ! ) (3.15) 

Onde define-se os operadores I± = /,. ± i.Iy. Para um caso de GCE axialmentí; simétrico 

(7/ = 0) os autovalores da interação de quadrupolo elétrico são: 

A interação provoca o desdobramento dos níveis de energia, sendo a diferença de energia 

entre dois níveis dada por: 

AE,„ = E,„ - E,„. = huj = - ^ ^ g l ^ l , , , ; ^ - m'2| (3.17) 

(3.18) 

Onde define-se: 

eQV.. 

'^'^ ~ 4 / (2 / -1 ) / ] . 

Portanto, pode-se definir a menor frecpiencia de transição entre subníveis m: 

Para I inteiro: 

^ 4 / ( 2 / - i ) n = ^'^^ ^'- ' '^ 
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Para I seini-inteiro: 

"''̂  - 4 / ( 2 / - ^"''^ 
(3.20) 

0 0.5 1.0 

Figura 3.3: Desd()i)raniento do nível nuclear do estado intermediário de si)in 'j devido a 

um GCE com 7/ = 0 e r/ 7̂  0 respectivamente. 

As outras frecp'iências observáveis constituem-se de miiltiplos inteiros destins \al-

ores. Define-se, então, a freqüência de interação quadrupolar //q da seguinte forma: 

h 
(3.21) 

Esta freciüência é apresentada normalmente como mna medida da interação de 

(piadrupolo elétrico, sendo utilizada muitas vezes como medida indireta do gradiente de 

campo elétrico. 

A Hamiltoniana deve ser diagonalizada para cada valor de 7/ pois os operadores 

de momento angidar I± = 1^ ± ily projetam transições entre subestados m diferentes e. 

como conseqüência, as freqüências de transição a;„ variam com o ^•alor d(> ?/. 

Técnicas Imseadas em interações hiperfinas tem sido utilizadas conr grande suces.so 

no estudo dv. materiais semicondutores. Dentre estas, ressalta-se a técnica de Correlação 

Angular 7 - 7 Perturbada, assunto a ser abordado no capítulo a seguir. 
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Capítulo 4 

Correlação Angular Pe r tu rbada 

A correlagão angular existente entre radiações nucleares emitidas por núcleos radioativos 

é um fato amplamente conhecido em espectroscopia nuclear. A existencia deste tii)o de 

correlação surge como conseqüência das conservações de momento angular e de i)aridade 

do núcleo. Sua utilização em outras áreas da Física encontrou grande aceitação devido 

à possibilidade de estudo das perturbações ocorriílas em padrões de correlação devido a 

interações eletromagnéticas externas ao núcleo radioativo. Estas perturbações poderiam 

fornecer informações a respeito das distribuições eletrônicas na vizinhança dos niicleos 

radioativos. 

Nííste contexto, ai)resenta-se a técnica de Correlação Angular 7 — 7 Perturbada (CAP), 

4.1 Introdução 

A existência de uma correlação angular entre duas radiações gama emitidas em cascata 

por uin núcleo excitado foi apontada inicialmente por Dunworth [12] em 1940. No mesmo 

ano, foi apresentada i)or Hamilton [13] a primeira descrição teórica a resi)eito do mesmo 

fenômeno. Em 1946, Goertzel [14] sugere a possil)ilidade de perturl)ações extranucleares 

na correlação gaina-gama. Considera-se, porém, cjue o lírimeiro experimento de Correlação 

Angular Perturi^ada (CAP) tenha sido realizado por Frauenfelder [15] em 1951. 

Em 1953, .'^bragam e Pound [16] j)ublicaram um artigo que pela primeira vez 

ain-esentava um tratamento minucioso da teoria de Correlação Angular Perturbada. Este 

trabalho mostrou-se de relevância imediata para a área de estrutura nuclear uma vez ciue 
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a correlação angular consistia em uma técnica adequada para o estudo e d(»terminação 

de i)ropriedades dos níveis nucleares (como spins), além de fornecer informações sol)re o 

momento angular carregado pelos raios gama. 

Na década de 60, cresce o interesse por experimentos investigando campos locais 

gerados pelas próprias amostras. A inserção de isótopos emissores-gama como impurezas 

em materiais magnéticos al)riu caminho para uma série de novas aplicações, fpie nu)ti-

vadas diretamente i)or problemas de física do estado sólido, tornaram-se independentes 

rios interesses da física nuclear abrangendo uma gama cada vez maior de aplicações nas 

décadas seguintes, dentre elas: magnetismo em sólidos, defeitos em metais, senúcondu

tores, superfícies, interfaces, etc. 

4.2 Correlação Angular 7 — 7 Não Perturbada 

o princípio básico da correlação angidar consiste no fato de que, para fótons oriundos de 

um núcleo radioativo, existe uma dependência do ângulo 9 entre o eixo de spin iiuc:lear e a 

direção de emissão da radiação, expressa através de uma função probabilidade de emissão 

WiO). 

Para um conjunto de núcleos dispostos aleatoriamente no espaço, o padrão de radiação 

obtido é isotropico. Faz-se então necessária a utilização de algum recurso a fim de obter-se 

um padrão anisotrópico que jjossibilite a posterior oljtenção dos parâmetros hiperfinos. 

4.2.1 Alinhamento dos spins nucleares 

Para a realização das medidas de CAP, a obtenção de um padrão anisotrói)ico é con

seguida através da seleção de um subconjunto de núcleos com seus spins alinhados em 

relação a uma direção de observação escolhida. Tal alinhamento pode ser conseguido, 

por exemplo, submetendo os núcleos a temperaturas baixas (i)róxinias ao zero absoluto) 

mediante a aplicação de campos magnéticos intensos. 

Tendo em vista as evidentes limitações do método mencionado acima, como a impossibil

idade de medidas a temperaturas mais altas, a técnica CAP o])téni um conjunto de sjjins 

alinhados fazendo uso de núcleos que decaem através da emissão de uma cascata 7 - 7 

c(mform(í mo.strado na figura (4.1): 
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72 

Figura 4.1: Parte de uni esquema de decaimento nuclear. O decaimento ])eta leva à 

população de um estado excitado do núcleo-filho com su])sequente decaimento para o 

estado fundamental via estado intermediário. 71 e 72 são emitidos em cascata. 

A ñgura (4.2) ilustra como a informação da direção do spin nuclear I pode ser 

obtida através da detecção de dois raios gama em coincidência: 

Y i 

Y 2 

1=1 

lf=0 

-1 +1 

+1 -1 

m¡=0 

-+1 
O 
-1 

mf=0 

Figura 4.2: Esquema simi)lificado de decaimento de um núcleo com seus parâmetros 

relevantes da cascata 7 — 7. 

No exemplo simplificado acima [5], temos dois raios gama com momentos angulan^s 

(/i, /2) d(í tal forma que li = I2 — l conforme a seqüência 0-1-0 dos três spin nucleares (/,, 

I e / / ) . Para um ângulo relativo 60, ambos os raios gamas são detectados i)or detectores 

gama ajustados para as energias E-^i e Ey¿ como mostrado na figura 4.3. AtraA'és da 

escolha de um eixo de (luantização z* que liga o núcleo emissor ao detector 1, a distribuição 

angular resultará que para núcleos no estado intermediário (1=1) os subníveis M não 

estarão igualmente populados (ajienas os estados com Aí = ± 1 estariam populados d(>vido 

ã conservação de momento angular) levando a um padrão anisotrópico com um conjunto 

de si)ins nucleares alinhados ao longo da direção z* (eixo de cpiantização). 

O alinhamento existe, para um subconjunto de núcleos selecionados pela detecção 

de 7t 110 detector 1. Sem esta condição de coincidência teríamos uma distril)uição isotrópica. 
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Figura 4.3: Arranjo oxperiniontal para a detecção de unia correlação 7 — 

A probabilidade de coincidência normalizada (correlação angular) é então uma 

função de 9 . Para cada i)ar de fótons 71 —79 de uma mesma ca.scata. num dado elemento 

de ângulo .sólido dü. teremos a função correlação angular expressa da s(>giiinte forma: 

(4.1) 

Onde k é par e O < k < / / í z / í ( 2 / , 2 / i , 2/2) , com h 1-2 sendo respectivamente os 

momentos angulares de 71 e 72. Pi^icosO) ê o polinomio de Legendre de ordem k e .4̂ .̂ . 

são os coeficientes da correlação angular gama-gama. 

Usualmente, somente dois coeficientes são necessários para descrever a função correlação 

angular. Normalizando a expressão em relação a .4oo, (jbténi-se: 

] r ( 0 ) = 1 + ArjPArose) + AuP,{cos(-)) (4.2) 

4.3 Correlação Angular 7 - 7 Perturbada 

Se o núcleo emissor da cascata da seção anterior, estiver inserido dentro dv um material 

(usualmente um sólido cristalino), os momentos nucleares i)assam então a interagir com 

os campos eletromagnéticos gerados pela distribuição de cargas ao seu redor. Caso a 

meia-vida do nível intermediário da cascata gama for longa o suficiente (da ordem de ns). 
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a iiiteração hiperfina entre os momentos nucleares e os camjíos eletromagnéticos provoca 

um realinhamento no spin do nivel intermediário. Com a nnulança de direção do s¡)in. a 

l)opulação dos subestados m é alterada, ocorrendo então nuidanças na direção de ennssào 

d(> 72 l)em como uma modulação na função correlação angular, que passa a ser perturbada 

pela interação hiperfina e pod(> ser representada por: 

\V{ej)^Gkk{f)A,,Pk{cose) (4.3) 

Onde Gaa , - (0 ^ ^ função de perturbação, cuja forma depende do tipo de interação 

(magnética ou elétrica) e da simetria dos campos locais. 

A detecção dos cami)OS elétricos e magnéticos se torna i)Ossível porque o núcleo do 

prova em sen estado intermediário possui mri momento de quadrupolo elétrico Q e um 

momento de dijjolo magnético ¡i. A interação entre os momentos nucleares e os canqjos 

locais sejjara os subníveis m pertencentes ao spin I do nivel intermediário. 

4.3.1 Interação magnética 

O realiidiamento do spin nuclear com o campo local provoca um movimento de ])recessão 

do spin ao redor do campo hiperfino magnético. Como resultado, a interação hiperfina 

provoca transições entre os subníveis m coin frecpiência u determinada pela diferença A £ 

de energia dos subníveis ( A £ = huí). Esta freqüência de transição ce dos spins ahnhados 

altera a função correlação angular por meio do fator de pertm'bacáo G V a ( 0 : <̂ l'if' pode sor 

escrito como: 

G,At)=exp['-{E„,-E„,)f] (4.4) 

4.3.2 Interação elétrica 

A interação (juadmiíolar sei)ara o nivel intermediário em subní\"eis duijlamente degenera

dos, cujas energias dependem do parâmetro de assimetria //. Os autovalor(\s de energia E,,, 

são dados diretamente pela Hamiltoniana. A interação elétrica pode ser descrita através 

de seu fator de perturbação dado por: 
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Í4..3) 

As amplitudes 5 ;̂,, de cada fre([üència uj„ dependem do spin I e são normalizadas. 

Seus valores são tal)elados em função de ?/. Para o caso de spin / = ^, ?/ = ü e Â' = 2 

fator de perturljação é dado por: 

G22{f) = S20 + S2lC0s{uJit) + S22('Os{Ld2t) + S2:iC0s{ujJ) (4.G) 

Onde as fre(iiiências de transição são Wi = W q , uj2 = 2íüo e w.-j = Scoq, com dado 

l^ela eíjuação (3.20). No caso em cpie // 7 ^ O, a menor freqüência de transição ê dada por: 

Ui = 4\/7uiq{3 + rf)^^sen ^arccosB 

Com o: e /i dados por: 

(4.-

28 

3 
( 3 + i ñ 

_, i 

•2 (4.8) 

P = 80 
(1 - v') 

a-' 
(4.9) 

4.3.3 Materiais Monocristalinos 

Os efeitos que decorrem dos campos locais gerados por materiais monocristalinos consis-

t(íni princii)almente em alterações das amplitudes S^n (apresentadas na equação 4.5). As 

mudanças nos valores destas amplitudes podem ser relativamente grandes a ponto de que 

algumas das freqüências não sejam visíveis nos espectros de perturbação. 

Devido à relação de dependência entre a orientação do GCE e a da rede cristalina, 

torna-se ]iossível relacionar as anqilitudes obtidas nos espectros com a r(>spectiva ori

entação cristalográfica da rede. Observa-se este efeito de modulação das ami)litudes S^,, à 

medida (pie os detectores são posicionados paralelamente em relação ãs diferentes direções 

da rede (< 100 >, < 110 >, < 111 >,e íc) . Os valores relativos às freqüências de interação 

permanecem independentes da direção adotada. 
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4.3.4 Interações Dinâmicas 

Sr o tensor gradiente de campo elétrico sofrer alterações em sua magnitude o u em s u a 

orientação dm-ante a janela de tempo do mlcleo de i)rova (tempo de vida do estado inter

mediário), ol)serva-se uma relaxação dinâmica do spin. Neste caso, u m a fórnuda explícita 

para G{t) depende de detalhes do p roc ( í s so dinâmico. A teoria cpie descreve este tipo 

de interação assume a ocorrência de flutuações randômicas entre diferentes estados, com 

probabilidades de transição dependentes apenas do tempo e não dos estados previamente 

ocupados. Quando um átomo de prova está sujeito a interações dinâmicas, observa-se 

runa flutuação do GCE bem como uma relaxação na função de perturbação (iu(> \ h h \ c ser 

ai^roximada por: 

Gkk{t)=r,k{t)er'''' (4 .10) 

Onde Fí̂ .̂ rei)resenta a taxa de transição entre dois diferentes estados do tensor 

gradiente de cam ¡ )0 elétrico. No regime de flutuação lenta (Ft/,. <C 1 ) , r a ( 0 eciuivale ã 

])(n'turbação estática. .lá no regime de flutuação rápida {F^h 3> 1 ) , Ti;f,.{t) relaciona-se 

com a média temporal do GCE flutuante (ver referência [17] para mais detalhes). 

A intensidade da interação dinãnüca relaciona-se então com o j^arâmetro A, que 

provoca o decrescimento exponencial dos espectros no tempo. 

Maiores detalhes sobre a Correlação Angular 7 — 7 Perturbada podem s e r encon

trados na referência [18]. 
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Capítulo 5 

Metodologia Experimental 

o procedimento experimental deste trabalho foi realizado basicamente em três etapas 

principais: 

1. Preparação das amostras e inserção dos núcleos de prova 

2. Medida das amostras no espectrômetro de correlação angnlar perturbada 

3. Tratamento dos dados experimentais para a obtenção dos parâmetros investigados 

Na primeira etapa, as amostras foram confeccionadas utilizando-se o método de dopagem 

por transnmtaçâo com nêutrons e os métodos do introdução do micleo de pro\a: im

plantação iónica, difusão e eva¡)oracao (detalhados adiante). Em seguida, as amostras a 

serem estudadas, com o núcleo de prova já incorporado, foram medidas no espectrômetro 

de correlação angular 7 — 7 perturbada segundo as situações experimentais desci^jadas para 

a completa realização do experimento. 

Por fim, os dados foram analisados em um microcomputador utilizando-se progra-

nuis desenvolvidos especialmente para o ajuste e extração dos parâmetros das interações 

hiperfinas observadas. A seguir, neste capítulo, será apresentado o aparato exi)erimental 

disponível, os materiais utilizados e os processos envolvidos na preparação das amostras 

estudadas neste trabalho. 
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5.1 Aparato Experimental 

D(>scTev(!nios a seguir, os aparatos (iisi)ouíveis eni la])oratório para a confecção das amostras 

e realização das medidas desenvolvidas neste tral)allio. 

5.1.1 Espectrômetro de Correlação Angular 

Para a realização das medidas, foi utilizado o espectrómetro de correlação angular 7 -

7 diferencial em temi)0 (CAPDT) do Laboratório de Interações Hiperfinas do IPEN. 

O espectrômetro é constituído de 4 detectores cintiladores de fluoreto de bario [Da^F] 

associados a um sistema eletrônico para medidas de coincidencias 7 — 7 atrasadas. 

* . _ - , i 

X. • "it.-

Figura Õ.1: Espectrómetro de correlação angular formado por 4 detectores de BaF^. 

O sistema eletrônico associado ao espectrómetro utiliza configuração Icnto-rájndo 

(figura 5.2), possibilitando a obtenção de 12 espectros de coincidencia 7 — 7 atra.sadas. 

sendo 4 es¡)ectros com detectores segundo um ángulo de 180" e 8 espectros j)ara ángulos 

de 90". 

Cada um dos detectores produz dois sinais de saída para as radiações 71 e y ¿ 

(relativos á cascata - do núcleo de prova). Na saída dos detector(>s. temos: 

• Dinodo: fornece um pulso positivo proporcional à energia dos raios gama. 

9 Anodo: produz um sinal cpie carrega informações relativas ao tempo de chegada 

dos fótons no detector. 
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Os pulsos rolacioiíados a estos dois tipos de infonuagão são aualisadc^s em dois 

ramos distintos do sistema eletrônico: ramo de energia (lento) e ramo de tem})o {rápido) 

para cada detector do sistema eletrônico. 

D E T E T O R i 

d i n o d o 

e n e r g í a 
á n o d o 

P R E 

A M P 

T S C A 

l e n t o 

A N D 

t e m p o 

A M P 

C F D 

D E L A Y 

r á p i d o 

Yi 
start 

D E T E T O R 2 
dinoíio 

:i nodo 

t e m p o 

D E L A Y 

r á p i d o 

A N D 

T A C 
Y2 

s top 

M C A 

e n e r g í a 

A M P PF vE 

C F D A M P 

T S C A 

lento 

Figura 5.2: Sistema eletrônico associado ao espectrómetro com connguração lento-rápido. 

R a m o lento 

O sinal de energia extraído do dinodo passa inicialmente por um pré-ami)lificador (PRE) 

seguido de um ami)]ificador de espectroscopia (AMP). O sinal de saída é então enviado 

a dois analisadores monocanal (TSCA) onde são selecionadas as energias da região de 

interesse do espectro (fotopicos dos raios 71 e 72 do niicleo de prova). Desta forma, cada 

detector pode dar origem a um sinal de start ou stop conforme a detecção do primeiro ou 

segimdo gama da respectiva cascata. 
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R a m o rápido 

O siual de tempo vindo do anodo da fotomnltiplicadora é processado i)eIo discriminador 

de fração constante (CFD), que gera um pulso correlacionado com o instante em que o 

raio gama é detectado (marca de tempo). 

Coincidência 

A partir dos pulsos gerados nos dois ramos são feitas coincidencias entre o sinal rápido e 

o sinal lento. Porém, antes de efetuar-se a coincidência, o sinal do ramo rápido é atrasado 

através de um DELAY de modo a compensar o intervalo de tempo necessário para a 

análise do sinal em energia. 

O pulso residíante da coincidência entre o sinal lento e o sinal rápido (AND) é 

então designado como start se corresponder à primeira radiação 71 da cascata, ou designa

se stop se corresponder à segunda radiação 72 da cascata. Os sinais são eiitãf) enviados 

a um conversor de tempo em ami)litude (TAC), onde o pulso de saída é ])ro])orcional à 

diferença de temj^o entre a chegada dos pulsos de start e .ntop. 

O sinal de saída do TAC é então enviado ao roteador [19], que o emáa para uma 

das 12 entradas inultii)lexadas do analisador multicanal (MCA) de acordo com a com

binação dos detectores que originaram a coincidência gama. E efetuada então a conversão 

do sinal analógico em digital (ADC) e seu resultado é armazenado em uma região de 

memória do MCA. Os dados armazenados em memória dão origem aos 12 espectros de 

coincidência gama-gama atrasadas ciue posteriormente serão i)roc,essadas i)ara a ol)teiição 

dos parãm(>tros relativos ã interação hiperfina. 

5.1.2 Evaporadora 

Para a confecção das amostras, utilizou-se uma máciuina evaporadora (Edwards modelo 

Auto 306) constituída de um sistema de alto vácuo (bombas rotatória e difusora), sistema 

d(̂  controle microprocessado com seqüências de ojieração pré-])rogramadas. e fontes de 

tensão e corrente acopladas para controle do processo d(! evaporação. 
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5.1.3 Dispositivo de irradiação de cristais no reator de pesquisas 

lEA-Rl do IPEN 

Um dispositivo que perndte a irradiação de monocristais de silício [20] com 4 polegadas 

de diâmetro e até 50cm de comprimento está instalado junto ao núcleo do reator lEA-Rl 

do IPEN, nas posições ocupadas por refletores. Este dispositivo é constituído de uma guia 

que permanece fixa junto ao núcleo do reator e um recipiente cilíndrico cuja tami)a está 

presa a uma longa haste de alumínio (ver figura 5.3). A haste é acoplada a um motor fixo 

acima da superfície da piscina do reator. Os cristais de silício (dois tarugos com 25cm de 

comi)rimento cada) são colocados dentro do recipiente que é posto em giro pelo motor a 

uma velocidade de cerca de 2 rpm, com o objetivo de se obter uma irradiação homogênea 

na direção radial do cristal. A homogeneidade axial é obtida através da inversão de posição 

dos cristais após a metade do tempo de irradiação. O controle da irradiação é feito por 

nreio de dois detectores colocados junto ao dispositivo e dois monitores de cobalto que são 

colocados junto aos cristais dm'ante a irradiação. 

Testes realizados mostraram excelente qualidade na dopagem com unifornndades 

radial e axial adequadas e precisão de doi)agem (razão entre resistividade alvo e resisti\'i-

dade final obtida) menor do que 3%. 

Silicon crystals 

Spacer 
\ 

\ 

Holding rod 

Rotating tube 

Guide tube 

Reaotor C ore 

Figura 5.3: Vista lateral do dispositivo de irradiação de cristais de Si no reator lEx4 -Rl . 
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5.1.4 Forno de Resistência 

Dois fornos do resistência com tubos de alumina que permitem aquecimentos de até 110n"C 

foram utilizados. Um deles, de aquisição comercial, possui abertura de cerca de õcm com 

controlador automático de temperatura em rampas. O outro, desenvolvido polo próprio 

laboratório, possui abertura de cerca de 2cm, onde o controle de temi)eratura é feito com 

o uso de termopar com fonte de corrente beiu estabilizada. 

5.1.5 Sistema de Alto Vácuo 

Foram utilizados neste trabalho, dois sistemas de alto vácuo constituídos por um conjmito 

de bomba rotativa mais Ijomba difusora, cpie permitiam a evacuação dos tubos de sílica 

nos rpiais eram introduzidas as amostras para tratamento térmico. 

5.2 Materiais e Processos 

A seguir, descrevemos os principais materiais utilizados neste trabalho bem como os 

processos pelos quais eles são obtidos. 

5.2.1 Núcleos de Prova 

Para que se possa utilizar a técnica de correlação angular perturbada se faz necessário 

o emprego de núcleos de prova, que além de atender as exigências inerentes à técnica 

(mencionadas no capítulo 3) ainda devem possuir afinidade química com o elemento (pre 

ocupa o sítio no qual se deseja observar as interações hiperfinas. 

Para que um dado núcleo de prova seja adequado para a realização de medidas CAP, ele 

deve satisfazer certas condições. Dentre elas: 

• A vida média do estado intermediário da cascata gama r determina a janela de 

tempo durante a qual a precessão de spin pode ser observada. Por razões técnicas, 

T deve situar-se entre lOns e lüOOns. 

o Como a intensidade das interações hiperfinas é proporcional à magnitude dos mo

mentos de dii)olo magnético e de quadrupolo elétrico, valores altos destas grandezas 

são altamente desejáveis para a detecção de campos pouco intensos. 
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• Valores altos i)ara os coeficientes de correlação angular {Af,.k) são aflecjuados por 

proporcionar maiores amplitudes de modulação que, i)or sua w/., projiorcionam 

maior facilidade na observação das freqüências de interação. 

© O tempo de vida do núcleo pai também é importante, pois ele determina o tenqjo 

disponível para a nvdização de experimentos C.A.P. 

Os requisitos acima mencionados restringem consideravelmente a lista de isótopos radioa

tivos adeciuados para utilização em experimentos CAP. No presente trabalho utilizou-se 

o núcleo ^ " / n — C d apresentado a seguir. 

I l l I n ^ ' i ' C d 

O ' " / n é obtido através da irradiação de ^'^'•^Arj com dêuterons em um ciclotrón, com 

posterior separação química dos átomos de In radioativos da matriz de ])rata. 

O ^^^In decai, através do processo de captura eletrônica, com meia-vida de 2,81 dias, 

para o estado excitado do ^"Cf/, que então decai para o estado fundamental através 

da cascata gama 171-245 keV. O estado intermediário da cascata gama tem meia-vida de 

84iis e momento de quadrupolo elétrico Q = 0.83b. Na figura a seguir, é ai)resentado o 

escpiema de decaimento simplificado do ' " / n . 

I n 
•l', 2.8 d 

7/2* 

5/2 

1/2 

i:C (99.99'M,) 

171 kcV K5/2-e--0.7656(25) n 

^g5^^ Q(5/2 +) = +0.83(13) b 

" A22--O.I8 

N 

245 kcV A44- -0 .0015 

Figura 5.4: Esquema simplificado do decaimento em cascata " ' / 7 í .111 Cd 
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A partir dos recpiisitos principais para os núcleos de prova CAP já mencionados, 

podo-so afirmar que o núcleo Cd constitui um dos núcleos mais conv(Mnentes 

l)ara nu-didas de correlação angular perturbada, tendo sido largamente utilizado nos (\s-

tudos CAP envolvendo materiais semicondutores. 

5.2.2 Silicio Monocristalino 

As amostras de silicio monocristalino utilizadas ueste trabalho foram obtidas comercial

mente (Shin-Etsu Handotai) e consistiam em lãnúnas de silício ultra-i)uro obtidas pelo 

processo Float-Zone, cpie possilúlita a ol)tenção de amostras de silício monocristalino 

altamente homogêneas. As lânúnas, de aproximadamente OJjiniv de esi)essura. foram 

cortadas em amostras de 3?n//í x Sniin. 

5.2.3 Método Float-Zone 

No método "Float Zone", uma barra de silício policristalina suportada verticalmente é 

aquecida e fundida localmente, por zonas, por meio de uma bobina aquecedora de rádio-

freciüência (RF) que se desloca lentamente ao longo da barra partindo da extremidade 

onde se encontra a semente. A movimentação da bobina de RF estabelece a estrutura 

cristalina da semente ao mesmo tempo (pie purifica o silício. 

Figura 5.5: Processo Float-Zone 
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5.2.4 Silicio Dopado com Fósforo 

Neste trabalho foram utilizadas amostras de silício tipo N dopadas com fósforo através do 

processo NTD (Neutron Transmutation Doi)ing). As amostras foram irradiadas no reator 

lEA-Rl do IPEN. Segue, abaixo, alguns detalhes da técnica em questão. 

5.2.5 Método de Dopagem por Ti^ansmutação com Nêutrons 

(NTD) 

Nos métodos convencionais, a dopagem se dá através da incorporação de pequenas cjuanti-

dades de doi)ante (da ordem de ppba) no estágio de fundição e crescimento do monocristal. 

O fósforo, no entanto, devido a seu coeficiente de distribuição baixo, não se difunde com fa

cilidade pelo cristal, residtando em grandes variações de concentração e inomogeneidades 

na dopagem. Neste contexto, a técnica de dopagem por transnmtaçâo com nêutrons 

(NTD) produz semicondutores do üpo N com variações nmito pequenas nos valores de 

resistividade. 

O processo NTD consiste na irradiação do cristal de silício com neutrons térmicos 

em run reator nuclear. O método baseia-se nos fenómenos nucleares de captvu-a de um 

neutron por um determinado elemento quínrico e consccjiiente transnmtaçâo do elemtuito 

resultante em outro por meio da enrissão de uma i^artícula Í5. A reação l)ásica do i)rocesso 

pode ser descrita por: 

•̂ "5?; + n Si P + ir (5.1) 

Como a irradiação do cristal no reator pode ser feita de modo bastante homogêneo, 

a dopagem resultante é, de fato, bastante homogênea. Para efeito de comparação, métodos 

tradicionais de dopagem produzem variações de até 30% na concentração de dopantes, 

en(iuanto no método NTD pode-se conseguir variações em torno de 0,5%. O número de 

átomos dopantes u n t u por unidade de volume profluzidos pela transnmtaçâo no material 

semicondutor é dado por: 

nm-D = N^oM (5.2) 

Onde Nq é o número de átomos por cm^ de um certo isótopo do material senücon-

dutor inicial, é a seção de choque de captura de nêutrons para este isótoi)o e (I>f é a 

dose de nêutrons incidente. Segue, na tabela abaixo, os valores experimentais obtidos: 
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Tal)ela 5.1: Valores dos parámetros experimentáis envolvidos no cálenlo de iii^^-ro para as 

amostras de silicio dopado. 

( 7 r Ó t 

{cvr') (aii^) {ii.cnr .s~^ (s) 

1,025.10^'^ 1,54.3.10-' 0,11.10"^' 2,69.10i-' 224460 

O valor de No utilizado na tabela acinra foi calculado através da relação: 

No = j^P (Õ.3) 

Onde Na é o número de avogadro, M é a massa molar e /; é a densidade do 

material. Porém, vale mencionar cpie o valor de No utilizado nos cálculos também le\a 

em conta a abundancia isotópica do '"'S/ (3,09%). 

Convém mencionar o fato de que o valor da concentração n^ro de átomos de 

fósforo em nossas amostras é considerado baixo, estando próximo aos linútes inferiores 

de dopagem utilizados comercialmente. Em [5], é mencionado que a técnica CAP i)ossui 

sensibilidade a concentrações a partir de I0^^cnr'\ de modo que a técnica utilizada se 

mostra adequada para o estudo das aurostras irradiadas. 

A resistividade p do Silicio tipo N com uma concentração ii de átomos de fósforo 

por cni^ pode ser escrita como: 

p={npeqe)~^ (5.4) 

Onde Pe é a mobilidade dos elétrons na rede cristalina e é a carga do elétron. A 

concentração final de átomos de fósforo /// no cristal de silicio é dada i)ela soma da concen

tração inicial 7i¡, do material de j)artida com a concentração produzida pela transnmtaçâo 

com nêutrons: 

7 7 / = 77; + nsTD (5-5) 

Combinando as equações (5.2), (5.4), (5.5) a relação entre a dose de nêutrons <I>í 

{'iwiifrov/cni'^) recebida i)elo cristal e a resistividade final pf obtida i)ode ser escrita: 

1 1 
$./ = A' 

IPf P'i 
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Onde Pi é a resistividade inicial do material de partida e K é um parámetro carac

terístico de cada reator. A determinação experimental i)recisa do valor de K é e.sseiuáal 

])ara o controle da concentração de dopantes na irradiação de semicondutores. Em [21 

encontram-se informações mais detalhadas sobre a utilização do método NTD. 

5.3 Preparação das Amostras 

O processo de jjreparação das amostras ueste trabalho, (uivolveu algumas etapas. Ini

cialmente, as amostras eram limpas utilizando-se álcool isopropílico. Em seguida, as 

amostras foram submetidas a tratamentos térmicos com o objetivo de remover eventuais 

impurezas da superfície das amostras. A seguir, realizou-se a introdução dos núcleos de 

prova (segundo os métodos mencionados adiante). Finalmente, as amostras foram seladas 

em vácuo em ampolas de (piartzo e submetidas a tratamentos térmicos variados, com a 

finalidade d(> restaurar danos produzidos durante o processo de introdução dos núcleos de 

prova, bem como possibilitar a investigação das relações entre os processos de tratamento 

térmico e os defeitos observados na análise dos espectros CAP. 

A seguir, são aj)resentados os diferentes processos de introdução de núcleos de 

prova utilizados neste trabalho. 

5.3.1 Introdução dos Núcleos de Prova 

Um importante aspecto envolvido nos experimentos CAP consiste na escolha do método 

de introdução fios niicleos de prova nas amostras a serem estudadas. Os diferentes métodfis 

flevem ser relacionados com seus impactos e coiisefp'iencias, que jjoderao ser f)líservadas 

jíosteriormente nos espectros CAP obtidos. 

5.3.2 Difusão 

A introdução dos núcleos de prova de " ^ / / Í em algumas fias amostras estudadas, foi feita 

através da difusão térmica fie cloreto de índio [InCh) em solução de metanol com alta 

atividade específica. A utilização, nestes exi^erimentos, de cloreto de índio em solução 

de metanol (ao invés fie água) se mostra particularmente adequada a fim de se evitar 

contaminação das lâminas de silício por hidrogênio. 
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5.3.3 Evaporação 

Outro processo adotado oni nossa nu'todologia experimental foi o de inserção dos niicleos 

de prova através da evaporação de ' " / / Í em uma máquina evajioradora. \ e s t e jjrocesso. 

as amostras foram preparadas pelo nuHodo "electron-heanr'em uma máquina evaporadora 

Edwards modelo Auto 306. 

Figura 5.6: Arranjo '"electron-beam'' 

A técnica ''electron-beam'" [22] consiste na aplicação de um canii)o elétrico entre 

um filamento de tuugstêuio e a amostra que será submetida à evai)oração. A amostra se 

encontra acondicionada em um cadinho de carbono ou tántalo com ponto de fusão maior 

(pie o da amostra a s(>r evaporada. Com o filamento acpiecido, os elétrons da suiMTficie do 

filamento são arrancados e acelerados em direção à amostra. O feixe de elétrons transfere 

sua energia para o material a ser (n-ajiorado, aumentando assim sua temperatura. D(\sta 

forma, a anu)stra é evaporada e depositada no substrato acima do filamento localizado no 

centro geonu'-trico da evaporadora. 

5.3.4 Implantação Iónica 

N(>ste trabalho, foi utilizado o método de imi)lantação i()nica de núcleos em recuo após 

reação nuclear com ions pesados [23], produzido no acelerador de partículas da Australian 

National University (ANU Pelletron 14UD). 
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Esto método utiliza roaçõos uucloaios com ious j)esa(los para produzir o núcleo 

dc interesso, que devido à sua alta energia de n ruo , sai do alvo e pode ser ini])lantado 

em um substrato colocado atrás do alvo. Xeste método, é necessário (jue o jjroduto da 

reação i)ossua alta energia de recuo para que o mesmo possa sair do alvo e ser implantado 

adeíjuadamente na amostra. O arranjo pode ser visto na figura (5.7). Esta técnica já tem 

sido utilizada com suces.so i)ara a implantação de ' " / n em amostras senücondutoras [24 

Ei = 69 MeV 

Folha de Rh 

Feixe 
Amostra 

Figina 5.7: Câmara de reação ])ara a produção d(̂  por recuo 

Na confecção das amostras estudadas por este processo. foi utilizada como alvo uma 

folha fina de Rh bombardeada com feixe de '^C de 69Mc\' [25]. São então produzidos os 

núcleos de ' ' 'S?/. (T1/2 = 357/;//?) e ^^^Sb (T]/2 = l ,3mn?) através das seguintes reações: 

10:5 7 ? ; , / 1 2 RbC''C\p3ny'^Sn (5.7) 

10:5 T 5 L / 1 2 RhC'CA7iy''sb (5.8) 

Estes núídeos são j)roduzi(los com altas energias de recuo (aproximadamente 7Me\') 

e posteriormente decaíun para o núcleo de prova ' " / ? Í desejado. Algumas vantagens 

obvias destas reações são as altas abundancias naturais de '^C e '°'^i?/í (98.9'/{ e 100% 

resi)ectivamente) e as energias de recuo relativamente altas dos núcleos produzidos. 
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5.4 Tratamento dos dados de CAP 

Ao término da rt^alizagão de nm ex])erimento CAP, são ol)tidos 12 espectros de coin

cidencia cpie se encontram armazenados em um nudticanal. Estes 12 espectros são oljti-

dos para cada combinação de detectores nos cpiais são armazenados tanto coincidências 

verdadeiras como coincidências acidentais (indesejadas). Os espectros tem a seguinte 

forina: 
( t \ 

(,5.9) 

Onde T]\' é a vida média do estado intermediário, W{B, i) a função correlação 

angular dependente do temi:)o e i? a contagem de fundo dfnddo às coincidências acidentais 

de raios gamas não-correlacionados (que não pertencem ao mesmo micleo). 

A contagem de fundo se manifesta na forma de uma reta na base do espectro 

de coincidência, pois tem a mesma probabilidade de ocorrência em todos os canais. O 

valor de B é determinado como a média aritmética das contagens armazenadas na região 

antes do tempo zero e na região posterior a aproximadamente 10 meias-vidas do estado 

intermediário. O valor de B é então subtraído do espectro medido obtendo-se um espectro 

de coincidências verdadeiras. 

C{0,t) = C{OJ.),,p-B (5.10) 

Feita a subtração das coincidências acidentais dos dados adquiridos, é então cal

culada a função de perturiiação experimental utilizando as diversas combinações de de

tectores. Assim, se obtém a curva R{t) dada por uma combinação de espectros de coin

cidência [26]: 

B.{t) = A22G22 = 2 
C(180°,í) -C(90°, í ) 

C(180«, t) + 2.C{90",f.) 

Onde: 

c;(i80°,í) = C(180",í) 

C(90", /,) = 

(5.11) 

(5.12) 

(5.13) 

Através da utilização da equação (5.11) as diferentes eficiencias dos detectores 

gaiim podem ser canceladas. Além disso, o fator de decaimento exponencial cxpi-t/r) 

tand)éni é eliminado. 
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As curvas R(t) obtidas jwra as interações hiperfinas foram ajustadas pelos progra

mas FITLAST ou DEPACK [27] liaseados em algoritmos de regressão nao-linear. Segue, 

na ecpiação -5.14, a ex¡)ressao utilizada na função de ajuste para extração dos parâmetros 

lii])erfinos. 

R{t) = A.22G22Ít) = A22 J 2 f^G^f) (5.14) 

Onde: 

G22{t) = S2o + Yl S2nCos{ujJ)exp{-'^^)exp{-'^^) (5.15) 

Sendo u;„ as freqüências primárias, S-in respectivas amplitudes associadas ãs 

freqüências, / corresponde às frações para cada sitio, T^ é a resolução em tempo e ^ 

corresponde ao parâmetro de distribuição das freqüências. 

Finalmente, de posse do espectro R{í) e de sua transformada de Fourier, as 

freqüências w,, associadas a um GCE se tornam visíveis, possibilitando a extração dos 

parâmetros hiperfinos desejados. 
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Capítulo 6 

Resultados Experimentais 

Neste capítulo, serão apresentados os resultados experimentais ol:)tidos através das medi

das de correlação angular 7 - 7 perturliada para os materiais semicondutores estudados. 

Os resultados serão apresentados para cada um dos nu^todos de inserção de núcleos de 

prova, relativos aos materiais semicondutores i)uros e do¡)ados, possibilitando no próximo 

capítulo uma discussão detalhada bem como a interpretação física dos resultados experi

mentais. 

6.1 Medidas de CAP em silício monocristalino pelo 

método de implantação iónica 

Amostras de silício monocristalino dopadas pelo processo NTD, foram irradiadas no acel

erador de partículas da Australian National University (ANU Pelletron 14UD) a fim de 

inserirmos os núcleos de prova ( ' ' ' / n ) pelo processo de implantação iónica conforme de

scrito no capítulo anterior. 

Terminado o processo, realizou-se uma medida em temi)eratura anrbiente (as im-

planted) a fim de verificarmos os tipos de defeitos presentes imediatamente após a irra

diação, bem como as quantidades de defeitos envolvidas no j)rocesso em (juestão. Poste

riormente, foram realizados vários processos de tratamento térmico a diferentes temper

aturas. Ao térnúno de cada processo de annealing, realizou-se medidas à temperatura 

ambiente, a fim de compreendermos os mecanismos envolvidos bem como o impacto dos 

processos de tratamento térmico nas quantidades e concentrações de defi^tos. 
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Os ospectros de Correlação Angular 7 — 7 Perturbada para siluáo dopado eoui 

fósforo (NTD) medidos em temjKuatura ambiente ai)ós tratamento térnñco em varias 

temperaturas são apresentados na figura (6.1) 

DC 

t(ns) 

Figura 6.1: Espectros de silicio NTD medidos à temperatura ambiente jíara algumas 

temperaturas de annealing, com núcleo de ''^/?? inserido pelo método de implantação 

iónica. 

E possível observar nos espectros apresentados, um típico processo de recui)eração 

dos danos produzidos pelo processo de implantação. O impacto das técnicas convencionais 

de implantação iónica é amplamente conhecido no cpre diz respeito à produção de defeitos 

intrínsecos no material irradiado. Os esi)ectros se mostram cada vez mais próximos de 

mna linha horizontal conforme a temperatura aumenta (comportamento esperado para 

um cristal de simetria cúbica como o silicio), indicando a ocorrência de um ordenamento 

gradual durante o processo de tratamento térmico. 

Na figura 6.2, são apresentados individualmente os espectros para as temperaturas 

medidas experimentalmente. Os ajustes bem como a análise dos dados foram realizados 

através do software DEPACK. 
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Figura G.2: Espectros de silício NTD nu^lidos à temperatura ambiente para algumas 

tempí^aturas de annealing. com micleo de inserido i)or implantação iónica. 

Os resultados apontam a existência de três fre(iiiencias distintas as.sociadas respec

tivamente a sítios substitucionais, dopantes e vacâncias confornu> será di.scutido detal

hadamente no capítulo seguinte. Os valores dos parâmetros hiperfinos ol)tidos dos ajustes 

l)ara os espectros sâo apresentados na tabela (6.1). 
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TaV)(íla 6.1: Parámetros hiperfinos oljtidos através dos ajustes das medidas CAP para 

silício dopado com fósforo, uq é a freciüéncia qiuidrupolar elétrica. A coluna fração (%) 

corresponde à percentagem de ocupação do sítio pelo micleo de ¡:)ro\'a. O \alor d(̂  1} é nido 

para todas as freqüências. 

Temperatura uq{MHz) fração (%i) 

(K) Substitucional Dopante Vacância Sidjstitucioual Dopante X'acância 

As implanted 12,7 (2) 185,5 (5) 67,7 (1) 35% 6% 59% 

310K 5,5 (1) 189,5 (1) 29,3 (1) 44% 6% 50% 

500K 3,5 (2) 186,1 (2) 21,9 (1) 63% 5% 32% 

600K 4,4 (2) 153,6 (1) 17,1 (1) 72% 7% 21% 

Observando os resultados da tabela é possível verificar o efeito do tratamento 

térmico na restauração dos danos provocados pela irradiação. Ai)ós a irradiação, observou-

se que aproximadamente 60% dos núcleos de prova se encontravam em sitios associados 

a vacancias, m'unero que decresceu consideravelmente com o aununito da temp(>ratura de 

annealing. Como conseqüência deste decréscimo, observou-se vmi significativo aumento da 

fração substitucional, indicando de fato, o efeito de restauração dos defeitos i)roduzidos 

pelo processo de implantação. Observa-se, também, que as frações associadas ao sítio de 

fósforo se mantiveram praticamente inalteradas durante o procedimento experimental. 

Para a temperatura de annealing ã 700K, os resultados apontam para a ocorrência 

de nuidanças significativas nas frações, com o surgimento de uma frecpiência dominante de 

aproximadamente 250MHz com fração de 91%, sendo o restante correspondente a sítios 

sul)stitucionais. Devido ã ausência de medidas para esta amostra a temperatmas acima 

de 7()0K, não foi possível obtermos um melhor entendimento a respeito da natureza destas 

nuldanças. Para as medidas realizadas, vale mencionar que o parâmetro 8 associado à 

distribuição das freqüências encontrou-se entre 4%) e 14%) para sítios substitucionais. 

Os aspectos apresentados acima podem ser observados na figura 6.3, onde temos 

o comportamento das freqüências e das frações como função da temperatura. 
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Figura 6.3: Coniportaniento das freciüêucias e frações para os três sítios em função da 

temperatura. 

As freqüências para os três tipos de sítios se mostram Ijastante próximas de re-

siütados oljtidos por outros processos de dopagem já reportados na literatura e serão 

discutidos detalliadamente no capítulo seguinte. A partir do gráfico das frações tamlíém 

se vê de maneira clara a diminuição de sítios associados a vacâncias e o correspondente 

aumento de sítios substitucionais. 

A fim de ] 3 o d e r n i o s comparar o comportamento do silício do])ado pelo i)rocesso 

NTD com o comportamento do silício intrínseco, unui amostra de silício sem dopagem foi 

submetida a um processo de implantação iónica e posteriormente foram feitas medidas à 

temperatura de 310K. Na figura 6.4, ai)resentamos os espectros de silício puro e dopado 

respectivamente. 
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Figura G.4: Espectros de silício puro e dopado à temperatura de 31()K. 

Conforme esperado, ol)servamos (pie os dois espectros mostraram-se similares com 

amplitudes e fre(|ii(''ncias praticamente iguais, com exceção da freciüfnícia mais alta asso

ciada ao sítio dopante de fósforo. Este sítio cpie .se mostra presente no espectro de silício 

dopado não aparece na amostra de silício puro, mais uma vez confirmando a hipótese de 

cpie este sítio relaciona-se de fato ao sítio do fósforo inserido como material (lopant(\ 

6.2 Medidas de CAP em silício monocristalino pelo 

método de evaporação 

Amostras de silício monocristalino dopadas através do método NTD foram submetidas 

a um processo de evaporação conforme d(>scrito no capítulo anterior. Neste processo de 

confecção, realizou-se a evaporação de uma camada fina de ^^^In sobre a superfície da 

amostra de silício. Posteriormente, foi feita uma nova evaporação de uma camada extra 

de silício sobre a camada de ^^^In, a fim de assegurarmos a permanência dos núcleos de 

prova no interior do material da amostra. 
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Terminada a confecção da amostra, a mesma foi snl)metida a dois processos d(> 

tratamento térmico a temperaturas diferentes, de maneira a tornar possível a investigação 

acerca do impacto de diferentes tratamentos térmicos na estrutura apresentada i^elo ma

terial. Antes e depois de cada processo, foram realizadas medidas de CAP apresentadas 

a seguir. Os dois processos de tratamento térmico estão representados na figma 6.5. 
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Figura 6.5: Gráficos de temperatura em função do tempo para os tratamentos térmicos 

realizados. 

No primeiro processo, a temperatura foi elevada a uma taxa de 2"C por minuto 

até atingir uma temperatura de 150"C onde a amostra permaneceu durante 60 minutos. 

A seguir, a temperatura foi elevada novamente com taxa de 2"C por minuto até a temper-

a tma de 550''C onde a amostra permaneceu por 120 mimitos. Finalmente, a temi)eratm'a 

foi elevada com a mesma taxa até a temperatura de 700"C onde a amostra i)ermaneceu 

durante 720 minutos. 

No segundo processo, a amostra foi submetida ao mesmo tratamento aplicado ao 

processo anterior acrescido de uma elevação final a uma taxa de 2'̂ 'C' por minuto até 

atingir a temperatura de 980°C onde a amostra permaneceu durante 1 minuto até que o 

processo fosse finalizado. A seguir, apresentamos os espectros medidos em temperatura 

ambiente antes e depois de cada um dos processos de tratamento já mencionados. 
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Figura C.6: Espectros de perturl)ação para a amostra de silício XTD medidos à temper

atura ambieut(>, antes e após os processos de tratamento térmico. 

Foram realizadas medidas antes e de])ois de cada um dos processos d(> annealing. 

sendo realizada também uma cpiarta medida em que a amostra foi retirada do tubo d(> 

quartzo a fim de verificarmos a possibilidade de haver ocorrido contanúnação do tubo de 

(putrtzo ])elos núcleos de prova, fato este que não se verificou. 

Os resultados apontam para a existência de duas fre(piências: luna freciüência baixa 

associada a sítios substitucionais e outra freqüência mais alta, até então descímhecida. 

(pie será discutida em detalhes no capítulo seguinte. Os valores d(js parãm(>tros hiperfinos 

obtidos d(w ajustes para os esi)ectros são apresentados na tabela 6.2. 
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Tabela 6.2: Parânietros hiperfinos obtidos através dos ajustes das medidas CAP para 

silicio NTD com núcleos inseridos através do método de evaporação. O valor de // é nulo 

para todas as freciüências. 

uq{MHz) fração {%) 

Substitucional Sítio Substitucional Sítio 

Antes annealing 1 1-3,1 (5) 286,9 (1) 18% 82%, 

ApcSs annealing 1 14,4 (5) 247,2 (1) 17% 83% 

Após annealing 2 18,1 (1) - 100% 

Sem tubo de quartzo 18,9 (1) - 100% 

Através da tabela, pode-se observar claramente os imi)actos dos dois tratanu-ntos 

térmicos realizados na amostra. Inicialmente, apenas 18%) dos núc:leos de prova se encon

travam em sítios substitucionais, com o restante encontrando-se em sítios desconhecidos. 

Após o primeiro tratamento térmico, não se pode notar quaisquer diferenças significativas 

em relação às frações e freqüências observadas. 

Porém, aj)ós o segundo processo de annealing, pode-s(^ observar grandes nnidanças: 

A freqüência mais alta, associada ao sítio desconhecido, desaparece, enciuanto i)ratica-

mentc todos os núcleos de prova passam a ocupar sítios substitucionais. Estas mudanças 

se mostram altamente relevantes, uma vez cpie os dois processos de tratamento térmico 

foram iguais com exceção feita a uma última etapa onde a temperatura foi elevada de 

700"C para 980"C no segundo annealing. Esta última etai)a parece apontar no sentido 

da ocorrência de algum tipo de oídenameuto ou mesmo de uma migração dos núcleos d(! 

prova para posições substitucionais nesta região de temperatura (ver discussão detalhada 

no capítulo seguinte). 

\'ale mencionar que os valores do parâmetro 8 associado à distribuição das freciüências 

encontrou-se entre 26%; e 60%i. Os aspectos discutidos acima também podem ser facil

mente observados através das transformadas de Fourier dos esi)ectros de pcnturbação 

apresentados na figura 6.7. 
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Figura 6.7: Transformada de Fourier dos espectros de p e r t u r l D a ç ã o para a amostra de 

silício NTD antes e após os processos de tratamento térmico. 

01)servamos, mais uma vez, o processo de filtragem das freqüências mais altas 

a])ós o segundo annealing. Também é interessante observarmos o efeito de modulação das 

amplitudes espectrais em amostras monocristalinas, conforme apresentado na seção 4.3.3 

(detector paralelamente posicionado em relação à orientação de rede < 111 >) 

6.3 Medidas de CAP em silício monocristalino pelo 

método de difusão 

Amostras de silício monocristalino dopadas pelo processo NTD foram submetidas a um 

processo de difusão conforme descrito no capítulo anterior. Neste processo, os núcleos de 

prova foram inseridos através da difusão térmica de cloreto de índio {IvCh) em solução 

de nretanol com alta atividade específica. 
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Tcniiiuada a cüiiíW-ção da amostra, rcalizou-so medidas em temi)erat]ira aml)ieiite 

a fim de verificarmos os tipos de defeitos produzidos pelo processo de inserção dos núcleos 

de prova. Em seguida, foram realizadas medidas em temperaturas variarias a fim de 

compreendermos a infiuência da temperatura nas percentagens de ocupação dos diferentes 

sítios pelos núcleos de j^rova. 

Os espectros de C-orrelação Angular 7 — 7 Perturbada para silício dopado com 

fósforo (NTD) medidos em várias temi)eraturas são apresentados na figura C.8. 
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Figura 0.8: Espectros de perturbação para a amostra de silício NTD com núcleos de i)rova 

inseridos pelo método de difusão para várias temperaturas. 
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Os resultados apontam para a existência de duas frecp'iencias distintas. Urna 

frecp'iencia mais baixa, associada a sítios substitucionais em silicio, e unuí freqüência um 

jíouco mais alta, até então desconhecida, cpie apresenta forte atenuação e será discutida 

em detalhes no capítulo seguinte. Os valores dos parâmetros hiperfinos obtidos dos ajustes 

para os esi)ectros são apresentados na tabela 6.3. 

Tabela 6.3: Parâmetros hiperfinos obtidos através das medidas CAP para silício NTD 

com núcleos inseridos através do método de difusão. 7/ é nulo para todas as freciüências. 

Temperatura uq{!\IHz) fração (%) 

(K) Substitucional Sítio Substitucional Sítio 

295K 13,8 (1) 95,0 (5) 54% 40% 

400K 13,8 (1) 101,7(1) 56% 44% 

600K 14,7 (1) 116,1 (1) 60% 40% 

700K 10,9 (1) 106,2 (4) 19% 81% 

De acordo com a tabela, é possível verificar o efeito da temperatura no (pie diz 

respeito às freqüências e frações para os dois sítios. Após a difusão, observa-se (lue pouco 

mais de 50%,. dos núcleos de prova se encontram em sítios suljstitucionais, eiKjuanto o 

restante encontra-se em um outro sítio, por hora, desconhecido. Até as proximidades 

da temperatura de 600K, pode-se observar um ligeiro aumento, pouco pronunciado, na 

fração substitucional acompanhado de um pequeno decréscimo na fração do outro sítio. 

Efeitos mais interessantes parecem ocorrer a partir da temperatura de 600K. Na medida 

realizada para a temjíeratura de 700K, observa-se uma brusca alteração nas frações dos 

dois sítios, com acentuado aumento da fração desconhecida para 81%i, acompanhado de 

forte decréscimo da fração substitucional para 19%. Estes resultados parecem apontar no 

sentido de uma migração dos núcleos de prova para regiões mais próximas à superfície 

da amostra, ocorrendo a temperaturas entre 600K e 700K, conforme será discutido no 

cajiítulo seguinte. Os valores i)ara o parâmetro 5 encontraram-se entre 36%i e 57%;. 

Os aspectos discutidos podem ser observados através dos gráficos de freqüência e 

fração dos sítios em função da temperatura, conforme apresentado na figura 6.9. 
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Figura 6.9: Coinportarnento das freqüências e frações jíara os dois sítios eni função da 

temperatura. 

Através dos gráficos. ])ode-se também observar que na faixa de temperaturas in

vestigada não ocorrem alterações significativas nos valores das freqüências de interação 

quadrupolar para os dois sítios estudados. 

6.4 Medidas de CAP em silício monocristalino pelo 

método de evaporação (2^processo) 
A fim de atingir um maior conhecimento acerca do impacto das técnicas de inserção de 

núcleos de prova nas quantidades e concentrações de defeitos, o presente trabalho propôs 

a realização do método de evaporação com uma ligeira adaptação em relação à evaporação 

já realizada na seção (5.2). 
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Nesta adaptação, realizou-se a introdução dos mídeos de i)rova atra\-és da de

posição de gotas de InCk PHI solução de metanol sobre a superfície da amostra de silício 

tal como descrito no capítulo anterior. Em seguida, realizou-se a evaporação de uma 

fina camada de silício sobre a amostra contendo os núcleos de prova recém-inseridos. A 

execução deste procedimento tinlia por objetivo evitar que os núcleos de prova se encon

trassem em ])osições muito próximas à superfície da amostra. 

Terminada a confecção da amostra, realizou-se uma nu^dida à temperatiua aml)i-

ente, seguida de várias medidas em temperaturas crescentes a fim de podermos investigar 

o efeito da temperatura na distribuição e concentrações dos defeitos para este método de 

inserção. 

Os espectros de Correlação Angular 7 — 7 Pertm-bada para a amostra de silício 

monocristalino medido em várias temperaturas são apresentados na figura CIO. Os resul

tados apontam ¡)ara a existência de duas freqüências distintas, uma freqüência mais baixa, 

bem conhecida da literatura, usualmente associada a sítios substitucionais em silício, e 

unra freciüência mais alta, a princípio não identificada, que será discutida em detalhes 

no capítulo seguinte. Os valores dos parâmetros hiperfinos obtidos dos ajustes para os 

espectros são a¡)resentados na tabela 6.4. 

Tabela 6.4: Parámetros hiperfinos obtidos através dos ajustes das medidas CAP i)ara 

silício NTD com núcleos inseridos através do método de difusão e posterior eva])oração. 

Temperatura UQÍMHZ) fração (%) 

(K) Substitucional Sítio Substitucional Sítio 

295K 8,7 (2) 183,2 (2) 7% 93% 

42.3K 6,6 (1) 197,9 (4) 7% 93% 

527K 6,0 (1) 228,8 (1) 8% 92% 

576K 6,0 (1) 279,4 (1) 7% 93%, 

773K 3.0 (2) 406,4 (1) 4% 96% 

980K 7,6 (3) 346,9 (2) 19% 81% 

1020K 3,0 (3) 207,4 (1) 23% 77% 
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De acordo com a tabela, é possível observar o efeito da temperatura luis freciüêucias 

e nas frações para os dois sítios. A temperatura aml)iente, observa-se q\w uma fração 

muito pequena (7%) dos núcleos de prova se encontram em sítios sul)stituciouais. Até a 

temperatura de 773K, não notamos nnidanças significativas nas frações, porém, a partir 

de 980K nota-se uma alteração mais perceptível com aumento da fração substitucional 

para aproximadamente 20%. Isto ])arece indicar uma migração dos núcleos de ju-ova para 

posições substitucionais, conforme será discutido no próximo capítulo. Os valores para o 

parâmetro ô encontraram-se C2%i e 88%. 

Estes aspectos, podem ser mais facilmente observados através dos gráficos de 

freqüência e de fração em função da temperatura, conforme apresentado na figura 6.11. 
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Figura 6.11: Comportamento das freqüências e frações em função da temperatura. 

De acordo conr a figura, tanrbém se observa que o sítio desconliecido se mostrou 

sujeito a grandes variações em sua freqüência para a região entre 700K e 900K. 
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Capítulo 7 

Discussão dos Resultados 

No capítulo anterior, apresentamos as medidas ex})erimentais realizadas nos nuiteriais 

semicondutores estudados neste trabalho através da técnica de Correlação Angidar 7 - 7 

Perturbada. No presente capítulo será realizada uma discussão dos resultados anterior

mente apresentados, bem couro a interpretação física dos resultados, comparando com os 

resultados já conhecidos da literatura. A discussão será realizada inicialmente para cada 

um dos métodos de inserção dos núcleos de prova, e posteriormente, será feita uma análise 

conr{)arativa levando-se em conta os diferentes processos de inserção. 

7.1 Implantação Iónica 

Investigações a respeito de interações hiperfinas em silício dopado com átomos de fósforo 

foram realizadas no passado [28], [29]. [30] utilizando núcleos de i)rova de " ' / / / . . Ini

cialmente, Wicliert (1986) estudou através da técnica de CAP os pares In-P em silício 

identificando sua frecpiência de interação quadrupolar característica (179MHz), confir

mada posteriormente i)or cálculos teóricos [31]. Neste mesmo tral)allio, foi sugerida a 

existência de uma interação intensa (trapping) entre o núcleo de prova acei)tor (In) e o 

dopante doador (P) em semicondutores elementáis. 

Posteriormente, Wichert e Swanson estudaram os diferentes tijios de defeitos em 

silício tipo-n para vários elementos dopantes bem como suas concentrações em função da 

temperatura e de diferentes processos de tratamento térmico. Segue na taV)ela 7.1, as 

características para o sítio do fósforo em silício de acordo com a literatura. 



Tabela 7T: Parámetros hiperfinos i)ara o par Cd-P ol)tidos da literatura [28], [31]. O 

Gradiente de Campo Elétrico para o par possui orientação (111). 

Complexo ^ '---r.Tp 1 ~Zie.o Eh 

(MHz) [WV/w:') (102'177772) (eV) 

179 ±8 .9 -10,0 0,7 

Figura 7.1: Configuração correspondente ao complexo Cd-P estudado nas vizinhanças do 

núcleo de Cd. 

Estudos relevantes tanil)éni fi)ram realizados no (jue diz respeito à investigação ac

erca dos danos produzidos pelos jirocessos convencionais de implantação iónica. Em 1977, 

Kaufmann [32] realizou um experimento CAP i)ioneiro sobre o comportamento do silício 

implantado com '"In em função de diversos processos de annealing. Sielemann [33] dis

cutiu téciúcas de trapping utilizando a afinidade quúnica entre núcleos de prova e defeitos 

intrínsecos para o estudo sistemático de defeitos induzidos por radiação. Bezakova [24], 

detalhou o impacto dos processos de annealing na concentração de defeitos. A principal 

fre(|iiência relacionada a defeitos produzidos ijelo processo dc implantação em amostras 

de silício é associada a vacâncias de rede. Holder [34] [37], através de cálculos teóricos 

3G], demonstrou que as configurações de vacâncias tradicionais eram instáveis no silício 

havendo uma relaxação da estrutura em favor de uma configm-ação " split-vacanc\^" com 

freqüência característica de 29MHz cpie coincidia com medidas experimentais anteriores. 



Soguo, na figura 7.2, a o.strutura detcrnünada para varáncia.s em sihVio: 

• s . 

.si 

Iv c 

:,si 

Figura 7.2: Configuração Cd-split vacancy [34 . 

No pre.sente tralíallio. foram identificados três diferentes sitios: sitios associados 

ao elemento dopante (fósforo), sitios suh.stitucionais e sitios associados a vacancias. O 

valor encontrado para a freqüência quadrupolar do sitio do fósforo (185MH'/) s(> mostrou 

próximo dos valores já apresentados em literatura. Entretanto, o valor encontrado para 

a freqüência a.ssociada à vacancias inicialmente se mostrou bastante distante (C7AIHz) 

dos valores já apresentados em medidas experimentais anteriores (29Mliz) [29] e cálculos 

teóricos (28MHz) [34]. Esta discrepância é po.ssivelmente originada i)ela desordem ini

cial causada pelo processo de irradiação, uma vez que o método de implantação produz 

diferentes tipos de defeitos, tornando bastante difícil a identificação de um tipo de deleito 

l)articular [29 . 

Porém, a 310K a amostra já apresentava para sua freqüência um valor estável 

idêntico ao apresentado pela literatura (29MHz). 

Quanto às frações, o baixo valor encontrado para a fração associada ao fósforo (7'X) 

deve-se certamente à baixa concentração de dopantes existente em nossa amostra (al)aixo 

de 10"""'r7n"') aliada à (lopap,em altamente uniforme produzida pelo processo NTD. 

Um aspecto interessante que também pode ser analisado refere-se à queda ob.ser-

vada no valor da freciüência associada ao fósforo para temperaturas entre oOOK e 6()0K. 

Os valores de freciüência, cpie até a temperatura de 500K se situavam próximos a 185MHz, 

apresentam o valor de 153.6MHz a 600K. Uma hipótese a ser verificada, seria a possível 
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fonnagão de aglomerados "clusters'"de material dopante que justificariam a mudança ex-

l)ressiva no valor da freqüência. Contudo, esta hipótese foi rapidamente afastaria (finido ao 

fato de cpie as formações de c.lusters reportadas em literatura inevitavelmente apnísentam 

complexos do tipo Cd - P2 que possuem j)arâinetros de assimetria r/ não-nulo (// = 0.71). 

Estes sítios com 7; não-nulo não foram observados em nossas medidas experimentais. 

A interpretação física para este tipo de comportamento parece relacionar-se com 

um trabalho de Achtzigcír e Witthulm (1993) [37]. Neste trabalho, observou-se forte 

dependência da freqüência associada ao sítio dopante com a temperatura, e foi então pro

posto, cpie estas mudanças poderiam ser explicadas através de alterações dinâmicas na 

configuração eletrônica do complexo Cd-P. Estas alterações eletrônicas seriam causadas 

por processos de relaxação cpie tem origem na captura eletrônica do '''Iji para o '''Cd 

e pela ocorrência de flutuações de equilíbrio entre os estados de carga |1) e |2) associa

dos à [Cd - P)~ V. [Cd - P ) ° respectivamente. Estes fenômenos seriam dirigidos pela 

concentração de dopantes e tempcíratura da amostra conforme é mostrado na figura 7.3. 
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Figura 7.3: Dep(>ndência da freqüência com a temperatura para os pares C'd-P. Os dados 

estão apresentados ¡jara diferentes concentrações de dopantes Np. Retirado de Achtziger 

e Witthuhn (1993) [37 
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É relevante lembrarmos que neste trabalho as amostras foranr cloi)a(las com con

centrações da ordem de 1 0 ^ ' ' O 7 Í , ~ ^ De fato, observando a figura 7.3 e conq)arando com 

nossos resultados, é ¡)ossível notar que a queda no valor da freciüência ])ara a s n o s s a s nw-

didas se dá i)ara temperaturas ligeiramente menores d o c p i e as a])resentadas ] ) e l a s curvas 

do gráfico, c:onfirniaiido o fato de que as amostras usadas ¡)ossuem l)aixas concentraçõc^s 

de dopantes (abaixo de 10''^cmr^). 

Conforme mencionado anteriormente, os resultados apresentaram um evidente 

processo de recuperação dos danos produzidos pelo processo de implantação. O processo 

de annealing dos danos induzidos pela irradiação é refletido j^elo aumento da fração 

de núcleos de ' " / / Í . em sítios substitucionais livres de defeitos e sua c-orrespondente 

diminuição na fração dos sítios associados a defeitos pontuais (vacâncias). 

Aparentemente, não .se tem conhecimento de trabalhos que tenham realizado me

didas de correlação angular perturbada em silício dopado pelo método NTD. Nota-se nas 

medidas deste trabalho que a recuperação dos danos produzidos pela irradiação se dá de 

forma idêntica, com a particularidade de que devido às dopagens altamente uniformes 

envolvidas no processo NTD se torne mais difícil a observação de sítios associados ao el

emento fósforo se comparado às técnicas tradicionais de dopagem. Também ressalta-se a 

inexistência, neste tral)alho, de sítios associados a "clusters"de dopantes já reportados em 

outros trabalhos. Este fato é facilmente eiitencüdo levando-se em couta as características 

do processo NTD e consiste, de fato, em uma das grandes vantagens deste processo. 

Vale enfatizarmos, aqui, a relevância científica dos dados obtidos o a aplicabilidade 

tecnológica do processo de dopagem NTD. A técnica tradicional de dopagem de silício 

com fósforo por difusão apresenta aspectos bastante negativos, como o baixo valor do 

coeficiente de d i s t r i l )UÍção do fósforo em silício (0,35), cjue faz com que o fósforo não se 

difunda bem pelo cristal. Outros elementos dopantes do tipo N possuem coeficientes de 

distribuição ainda menores do que o fósforo. Do ponto de vista tecnológico, a grande 

variação na doi)agem limita os valores d e tensão e corrente que podenr ser aplicados a 

d i s i ) O s i t i v o s de estado sólido, além de reduzir desempenho e durabilidade d e s t c í s compo

nentes. Portanto, a possibilidade de realizar a irradiação de cristais de silício d e modo 

altamente homogêneo em um reator nuclear, oferece inúmeras vantagcuis, especialmente 

na fabricação de dispositivos semicondutores de alta potência. 
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7.2 Evaporação 

Conforme mencionado anteriormente, foram prejiaradas amostras através da evai)oração 

d(̂  nnia carnada fina de "'In sohiv a superficie da amostra de sifi'cio seguifla de ¡losterior 

evai)oração de uma camada extra de silicio. Nao se tem notícia, na literatura, de medidas 

de CAP realizadas em semicondutores através deste processo de inserção dos núcleos de 

])rova, ressaltando a relevancia dos resultados ol)tidos. 

Investigações a respeito de interações hiperfinas em amostras de silicio intrínseco 

foram realizadas no passado utilizando núcleos de prova de "'hi. Sendo o silicio um 

material cuja estrutura possui simetria cúbica, espera-se que os núcleos de '"In em 

posições substitucionais permaneçam em sitios nao-perturbados no que diz resjxúto a in

terações hiperfinas elétricas. Entretanto, cabe aqui mencionar que até hoje uma situação 

completamente não-perturbada nunca foi reportada em silicio intrínseco com índio inde

pendentemente das temperaturas e durações dos processos de annealing. Pasquevich e 

Viandem [38], realizaram uma série de medidas de CAP em silício intrniseco e apontaram 

a existência de uma freqüência baixa (próxima de 20MHz) associando-a a sítios svd)stitu-

cionais. Várias hipóteses foram então levantadas a fim de explicar este comportamento, e 

Casali [39] através de cálculos teóricos estudou os efeitos de relaxação em uma estrutura 

de silício com Cádmio propondo a existência de um mecanismo .lahn-Teller dinãnüco que 

provocaria um gradiente de campo elétrico sinalar ao encontrado experimentalmente. 

Esta frecpiência, a partir de então, passou a ser extensivamente associada a sítios 

substitucionais em silício, constituindo-se em um elenunito intensamente observado em 

nossas medidas. 

No presente trabalho, foram identificadas duas freqüências: a primeira mais baixa 

(18i\íHz), facilmente associada aos sítios substitucionais descritos acima, .lá a segunda 

freqüência, jjróxima de 247MHz, aparentemente não possui qualquer menção na literatura, 

sendo tratada no capítulo anterior apenas como uma freqüência desconhecida. Porém, 

nesta seção, cabe uma análise um pouco mais detalhada para este sítio. 

A i)rinreira hipótese a ser investigada para explicar esta freciüência consiste na 

hipótese de sítios intersticiais de Cd em silício. Pasquevich [38], menciona em s(̂ u trabalho 

que alguns experimentos de inrplantação na década de 70, apresentavam evidências de 

sítios substitucionais e intersticiais para cádnüo em silício. 
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Cordeiro e Carbonari [40], em recente traliallio também liaviain associado uma 

freciüência mais alta a núcleos de prova em sítios intersticiais. Entretanto. ex¡)erimentos 

de Cliamieling [41] e Espectroscopia Mõssbauer mostraram evidências muito fortes de 

(lue átomos de In em uma estrutura dc silício ocupam predonúnantement(^ sítios sid)sti-

tucionais. A fim de corroborar esta idéia, cálculos teóricos ])ara possíveis sítios intersti

ciais [34] apresentam uma freqüência característica de cerca de 400AlHz, freqüência esta 

que não foi observada em nossas medidas experimentais. Sendo assim parece razoável 

abandonar-se o argumento de sítios intersticiais investigando outras possibilidades para 

esta freqüência até então descoidiecida. 

O fato de que a freqüência mais alta encontrada em nossas nu^didas não tenlia 

sido reportada na literatura aliada ao fato de que não fiá registros de experimentos com 

núcleos inseridos por evaporação, parece apontar no sentido de cpie esta freqüência esteja 

de alguma forma relacionada ao processo de inserção dos núcleos de prova. Sendo assim, 

duas possibilidades parecem destacar-se: uma delas seria a produção de novos tipos de 

defeitos pelo processo de evaporação. Outra possibilidade seria a de que os núcleos de 

índio estivessem muito próximos ã superfície da amostra (uma vez que a esi)essura da 

camada evaporada é muito fina). Isto explicaria os altos valores para o parâmetro de 

distril)UÍçáo desta freqüência, uma vez que não haveria uma freqüência línica nriiito l)em 

definida para estes sítios. 

De acordo com os valores apresentados em nosso trabalho e levando em conta a 

hipótese anterior, inicialmente aproxinradamente 80% dos núcleos de prova encontravam-

se em regiões próximas ã superfície da amostra e apenas 20%) dos núcleos se encontravam 

em posições substitucionais. O primeiro processo de annealing a 7()0"C não promoveu 

quaisquer mudanças nesta configuração. Entretanto, após o segundo i)rocesso de an

nealing ã temperatura de 980"C, observa-se que praticamente todos os núcleos de prova 

aparecem em posições substitucionais. Este comportamento se mostra liastante relevante, 

e parece indicar que durante o segundo processo de annealing liouve um grande i)rocesso 

de migração dos núcleos de prova de regiões próximas ã sui)erfície da amostra para sítios 

substitucionais livres de defeitos. 

Parece relevante apontarmos o fato de que Wichert [29] menciona cpie em certa 

medida experimental o cádmio difundiu para fora da amostra a temperaturas próximas de 

63 



9õ()K. Em nossas medidas parece ter ocorrido o contrário: o cádnüo teria penetrado em 

regiões mais interiores à amostra para esta faixa de temperaturas. Aparentemente, estas 

infornurções nos levam a crer (jue para esta região de temperaturas o micleo de cádnüo 

ganha grande mobilidade dentro da estrutura de silício podendo entrar ou sair da auu)stra 

dei)endendo de maiores particadaridades (conforme será mencioiuido mais adiante). 

7.3 Difusão 

Conforme mencionado anteriormente, foram preparadas amostras utilizando-se o i)rocesso 

de difusão dos núcleos de i)rova de "^In em amostras de silício monocristalino. Vale 

ressaltar que não se tem notícia, na literatura, de muitos experimentos PAC em senúcon

dutores envolvendo inserção de núcleos de prova por difusão, uma vez que o método de 

implantação tornou-se a referência utilizada no estudo destes materiais. 

Pasquevich e Viandem (1986) mencionam em seu trabalho [-38]. que alguns ex

perimentos PAC em silício realizados no final da década de 70 envolvendo difusão não 

foram bem sucedidos no que diz resi)eito ã observação das freqüências de interação car

acterísticas. Porém, as medidas realizadas no presente trabalho apontam de maneira 

bastante clara, a existência de sítios substitucionais com freqüências idênticas às oljser-

vadas através dos processos de implantação e evaporação, evidenciando a possibilidade de 

observação destes sítios através do método de difusão. 

Nas medidas realizadas, foram identificadas duas freqüências: uma frecp'iência mais 

baixa, facilmente associada a sítios subtitucionais em silício, e outra freciüência mais alta. 

já discutida anteriormente, associada a núcleos de prova próximos à superfície da amostra. 

De acordo com os valores obtidos, observa-se que inicialmente pouco mais de 50% 

dos núcleos de prova se encontravam em posições substitucionais livres de defeitos, en

quanto o restante permanecia em regiões mais próximas à superfície. Estas frações de 

ocujíacao permaneceram sem alterações bruscas até às proximidades rle 700K onde grande 

liarte dos núcleos de prova (81%)) migraram para regiões nuiis próximas à superfície da 

amostra. Estes resultados ai)areiitam ser de grande relevância, uma vez que o c-ompor-

taniento é contrário ao observado para as amostras evaporadas da seção anterior. Nas 

amostras estudadas por evaporação, os núcleos de ])rova migravam para regiões mais inter-
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nas da amostra com o aumento de teurperatura. Também se mostra relevante mencionar 

cpie o comportamento obtido para a amostra difundida parece estar bastante de acordo 

com uma observação feita por Wichert [29] onde o cadmio se difundia totalmente para 

fora da amostra a temjxnaturas próximas de 950Iv. 

Os comportamentos opostos no que diz respeito à migração dos núcleos de ])rova 

dentro da estrutura do material para diferentes medidas, parece mais uma vez indicar 

a inexistência de um padrão rígido que descreva a migração destes núcleos, imi)licando 

que esta migração seja dependente de alguns fatores mais particulares como o método de 

inserção dos núcleos de prova, a profundidade segundo a qual o núcleo de prova é inserido 

na amostra, ou mesmo de características mais específicas dos processos de tratamento 

térmico realizados. 

7.4 Evaporação {2"processo) 

Conforme mencionado no capítulo anterior, foram preparadas amostras de silício através 

da inserção de gotas de ' " h i sobre a superfície da amostra e posterior evaporação de uma 

camada extra de silício. Não se tem notícia na literatura, de medidas CAP realizadas em 

semicondutores através deste processo, ressaltando-se a relevância dos resultados obtidos. 

Em nossas medidas, foram identificadas duas freqüências semelhantes às frecpiêiicias 

jã discutidas para os outros métodos de inserção. Os resultados mostram que inicialmente 

a maior parte dos núcleos de prova se encontram próximos à sui)erfície da amostra (93%), 

enquanto uma pequena fração se encontra em sítios substitucionais (7%). Estas frações 

permanecem praticamente inalteradas até as proximidades de 800K, onde observa-se um 

lento aumento na fração substitucional e correspondente decréscimo da fração associada 

ao outro sítio. O comportamento obtido para este processo de inserção de núcleos de 

prova se mostra semelhante ao comportamento obtido para o primeiro processo de evap

oração com núcleos de prova migrando i)ara posições substitucionais com o aumento da 

temperatura. 
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7.5 Discussão comparativa entre diferentes processos 

Nesta seção, será realizada uma discussão comparativa entre os vários processos de inserção 

dos micleos de prova, a fim de entendermos melhor as difiu'encas e semelhanças envolvidas, 

l)em como os imi)actos associados a cada um dos proc-essos de inserção destes micleos. 

7.5.1 Observação de sítios 

Um aspecto importante das medidas realizadas relaciona-se à observação das frecplências 

associadas a cada um dos sítios eui silício. Portanto, cabe aqui, uma análise do sítio 

associado ao elemento fósforo. 

Parece relevante mencionarmos o fato de cpie o sítio associado ao fósforo foi obser

vado somente nas medidas onde se utilizou o método de implantação iónica, não sendo 

observado para os outros métodos de inserção. Já foi mencionado neste trabalho o fato 

de que a concentração de dopantes em nossas amostras é bastante i)equena (da ordem 

de l()''^cm~^), o cpie certamente dificultou a observação destes sítios. As baixas frações 

de sítios de fósforo nas medidas de implantação iónica (7%) certamente refletem estes as

pectos, porém estes aspectos não parecem explicar a inexistência destes sítios para outras 

medidas. Uma hipótese na tentativa de justificar este comportamento pode ser construída 

levando-se em conta a difenmça de i)rofundidade de inserção dos núcleos de i)ro\a, uma 

vez que no processo de implantação, os núcleos produzidos com alta energia de recuo 

adentram mais em relação à amostra se comparado ás técnicas de difusão e eva])oração. 

Sendo assim, nestes i)rocessos, os núcleos muito próximos à superfície encontrariam maior 

dificuldade para ocupar sítios associados ao elemento fósforo. 

Em relação às outras freqüências observadas, os processos de inserção de núcleos 

de prova propostos neste trabalho (difusão e evaporação) se mcistraram convenientes no 

cpie diz respeito à observação de sítios substitucionais contrariando observações anteri

ores [38]. Em contrapartida, estes processos apontaram a existência de uma freqüência 

desconhecida, associada a núcleos próximos à superfície da amostra, que não encontram 

paralelo em medidas utilizando o método de implantação iónica. A frecpiência associada a 

defeitos de rede (vacímcias) foi observada apenas nas amostras implantadas, fato este que 

era esperado levando-se em conta as características do processo de implantação iónica. 
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7.5.2 Ocupação de sítios pelos núcleos de prova 

Um aspecto bastante interessante em nossas medidas relaciona-se às frações de ocupação 

dos diferentes sítios pelos micleos de prova. Nas diferentes medidas, foi possível ol)servar 

grandes variações nas frações de ocupação em função da temperatura e dos processos de 

annealing. Neste contexto, as modificações nos valores das frações puderam ser entendidas 

a partir dos movimentos de migração dos núcleos de ])rova no interior das amostras. No 

gráfico a seguir, são apresentadas as frações associadas a sítios substitucionais i)ara cada 

imi dos métodos de inserção de núcleos de prova em função da teurperatura. 
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Figura 7.4: Frações substitucionais em função da temperatura para os vários processos. 

7.5.3 Viabilidade dos processos propostos no trabalho 

Conforme mencionado anteriormente, o processo de implantação iónica tornou-se a re

ferência para estudos PAC em materiais semicondutores. Devido à possibilidade, de se 

controlar de maneira bastante precisa a cpiantidade de núcleos de prova introduzidos no 

material, bem como a profundidade de penetração dentro das amostras, este processo 

apresenta de fato grandes vantagens, permitindo excelente visualização e análise dos re

sultados obtidos mesmo para concentrações nuüto pecpienas dc dopantes. A produção de 

defeitos intrínsecos no material parece não comprometer a eficácia do método, uma vez que 

observou-se um claro processo de recuperação dos defeitos em função das temperaturas 

de annealing. Algmnas considerações podem ser feitas a partir do gráfico abaixo. 
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Figura 7.5: Frações de ocupação em função da temperatura de annealing para amostra 

de silício com núcleos inseridos pelo método de implantação iónica 

A ausência de medidas para temperaturas superiores a 700A'. não nos pernúte 

saber com exatidão a temperatura onde os defeitos intrínsecos seriam completamente re

movidos da amostra. Mas podemos inferir de numeira aproximada, obser\'ando cpie a 

partir de 310K o comi)ortamento das frações para cada sítio parece seguir um compor

tamento linear. Supondo um comportamento também linear para temperaturas acima 

de 700K, é possível extrapolarmos cpie para temperaturas próximas a 800K os defeitos 

produzidos pela irradiação seriam completamente removidos. 

O valor de temperatura encontrado acima parece estar de acordo c:om os resultados 

apresentados por Wichert [29] mostrados na tabela a seguir: 

Tabela 7.2: Comparação entre os valores da literatura e do presente trabalho para o sítio 

associado a A'acancias de rede. 

Trabalho T annealing 

(MHz) (K) 

Wicliert 28 0 750 

Este trabalho 29 0 800 
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A última coluna da tabela refere-se à temperatm-a necessária para remover com

pletamente os defeitos associados às vacancias. 

Os valores dos parámetros S de distril)uição taml)ém podem ser analisados com

parativamente de acordo com os métodos de introdução dos núcleos de i)ro\a conforme 

apresentado na figura 7.6. 
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Figura 7.6: Parámetro S em função da temperatura (sitios substitucionais) para diferentes 

processos de inserção dos núcleos de prova. 

E possível observar a partir do gráfico, cpre o parámetro ô pava o processo de im

plantação iónica é consideravelmente inferior ao valores apresentados ])elos outros proces

sos, ressaltaiulo mais urna vez as vantagens da implantação iónica. Os processos fie difusão 

e evaporação apresentaram valores bastante elevados para o i)arârnetro de distribuição, 

fato cpie poderia ser esperado uma vez que os núcleos de i)rova não são inseridos com 

suficiente profundidade, localizando-se em grande parte nas proximidades da superfície 

das amostras, conforme já discutido no capítido anterior. 
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Em relação aos processos de difusão e evaporação propostos no jíresente tral^alho, 

é ¡)ossível concluir cpie eles se mostraram convenientes ao estudo dos sítios substitucionais 

em silício. Estes processos também se mostraram ferramentas adecpiadas ã observação 

dos movimentos migratórios dos micleos de i)rova no interior das amostras de silício estu

dadas. Porém, i)ara o estudo de amostras com baixas concentrações de do¡)antes, como as 

estudadas neste trabalho, estes métodos não possibilitaram a observação e o estudo dos 

sítios associados a elementos dopantes. 

Os processos de evaporação e difusão podem consistir, de fato, em alternativas 

mais acessíveis para a realização de experimentos CAP em materiais semicondutores, 

uma vez que nem sempre pode-se contar com as facilidades oferecidas por aceleradores e 

implantadores para a realização das medidas. 
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Capítulo 8 

Conclusões e Perspectivas 

Os materiais semicondutores tornaram-se objeto de crescente interesse nas últimas décadas 

em função da grande variedade de aplicações envolvendo estes materiais. No presente 

trabalho realizou-se a investigação de interações hiperfinas em materiais semicondutores 

através da técnica de Correlação Angular 7 — 7 Perturbada. As investigações l)asearam-se 

em duas linhas principais: 

9 Investigação de interações hiperfinas em silício monocristalino dopado através do 

processo NTD. Comparação com os resultados já conhecidos da literatura para 

processos convencionais de dopagem. 

o Análise sistemática das características de vários processos de inserção de núcleos de 

prova bem como seus impactos nas medidas CAP em silício. 

A fim de atingir os objetivos {)ropostos acima, foram preparadas amostras através da 

irradiação de cristais de silício em reator nuclear e posterior inserção dos núcleos de prova 

conforme descrito no ca])ítulo 4. 

Os resultados das medidas de CAP para silício NTD apresentaram, de maneira geral, 

características e comportamento em função da temperatura i)róximos aos resultados da 

literatura para outros processos de dopagem. No entanto, algumas diferenças interessantes 

merecem ser mencionadas: 

o Devido ãs concentrações de dopantes tradicionalmente baixas e alta uniformidade de 

dopagem associada ao processo NTD, as frecpiências associadas ao elemento dopante 

tornam-se mais difíceis de serem observadas em relação a outros processos. 
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e As medidas em silício NTD revelaram a inexistência de sítios associados a clusters 

de material dopante, muito reportadas na literatura, indicando mm das grandes 

vantagens deste processo. 

A estas medidas, sucedeu-se a análise em relação aos seguintes métodos de inserção de 

micleos de prova: implantação, difusão e evaporação. 

O método de implantação, bastante utilizado no estudo de semicondutores, apre

sentou excelentes resultados. Neste método, observou-se o processo de recuperação de 

danos causados pelo processo de irradiação refletido pela dinünuição de sítios associados 

a defeitos de rede e o correspondente aumento de sítios sid^stitnicionais livres de defeitos. 

Os valores encontrados se mostraram em completo acordo com resultados já rei)ortados 

em literatura. 

Cora o método de difusão, foi possível observarmos sítios substitucionais contrar

iando algumas observações feitas em outros trabalhos. Porém não foi possível observar

mos a freqüência associada ao elemento fósforo. Nas medidas realizadas, observou-se 

uma freqüência não mencionada anteriormente na literatura. Após o estabelecimento de 

algumas hipóteses, esta freqüência foi, então, associada a núcleos de prova próximos à 

superfície da amostra. As medidas revelaram a possibilidade do estudo de niovimentos 

migratórios dos núcleos de prova dentro da estrutura do material semicondutor. 

O método de evaporação produziu resultados semelhantes aos resultados encontra

dos através do processo de difusão. Porém, com o aumento da temperatura, observou-se 

um padrão migratório contrário ao observado no processo de difusão. Este comportamento 

parece indicar que os movimentos de migração destes núcleos dependem de maiores {)ar-

ticularidades envolvendo o processo de inserção dos núcleos de prova e os processos de 

tratamento térmico realizados. E relevante mencionarmos ciue este processo de evaporação 

não possui descrição em literatura ressaltando a importância dos resultados ol)tidos. 

Os processos de difusão e evaporação se mostraram úteis, uma vez Cjue forneceram 

informações relevantes e podem ser mais facilmente utilizados sem a dei)endêiicia da 

utilização de um acelerador ou implantador. Porém, estes processos certamente não são 

capazes de substituir o processo de implantação uma vez que este processo apresenta 

melhores resultados além de evidenciar aspectos que não ¡)odem ser observados pelos 

outros métodos. 
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Como possíveis perspectivas futuras, podemos mencionar o estudo de materiais 

semicondutores compostos das famílias III-V e II-VI que têm encontrado umitas aplicações 

recentes em vários segmentos tecnológicos. Outro aspecto de crescente interesse relaráona-

se ao estudo de materiais senúcondutores magnéticos, com grandes possibilidades de 

aplicação em segmentos emergentes de física da matéria condensada. Para o estudo destes 

materiais, nrais uma vez a técnica de Correlação Angular 7 — 7 Perturbada a]>r(>senta-

se como ferramenta adecpiada, possibilitando o desenvolvimento de estudos futuros que 

aumentem a compreensão a respeito destes materiais. 
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