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RESUMO

Em processos de crescimento de cristais pelo mrltodo de

c~~o c h 1'0 a 1s k i , rl observado que um campo elrltrico aplicado ao

cristal durante o processo de crescimento7 modi,.ica a quantidade

de dopant(o::- incorporada ao cristal. ~ desenvolvido um modilo,

baseado na teoria de Burton7 Prim e SlichteF7 1evanclo-sE~ em

considera~go as duas classes de material envolvidas, O!:; ó~·:idos (.;:'

os semicondutores7 e os e,.eitos produzidos pelo campo elrltrico,

eletromigra~io, subresfriamento constitucional, Efeito Peltier e

E,.eito Seebeck. Resultados experimentais obtidos em crescimentos

de LiNb03:Cr203 e Si=Al sio usados para aplica~io do modi10.



ABSTRACT

In crystal growth processes through the Czochralski method,

it is observed that an electrical field applied to the crystal

during the growth process modifies the quant ity of the dopant

incorperated to the crystal. A medel is developed based on Surton

, Prim e 81 ichter 's theory, taking into consideration tlAJO

classes of materiaIs. the oxides and the semiconductors, and the

effects produced by the electrical field, electromigration,

constitutienal superceoling. Peltier Effect, Seebeck Effect.

Experimental results obtained from the growth of the liNb03=Cr203

and Si:Al singlecrystals are used te the model application.



INTRODUC;!i;O

o objetivo deste trabalho ~ obter atrav~s de uma abordagem

original, uma explicaçio quantitativa para a adsorçio de dopantes

€'m qIJ.E~ um campo el~trico ~ aplicado aos cristais durante o

processo de crescimento.

E~:;te estudo
,e desenvolvido devido a importância de se

conhecer o perfil da concentra~io de dopantes em uma amostra. p

de como alter~-lo corretamente durante o processo de crescimento.

pois as propriedades 6ticas • (~1ét I~ ica~:; ac~st icas. etcr estio

i n t i m<:\r,H:-:-n t f~ reI elC ionada!:; com as quantidades dopant e:;

i nc CWPOI" <.-\da:; r além deste conhecimento ser fundamental para uma

ot i m i Z"H,i: ~{o

t e·c n o I()g i c as •.

das propriedades dos materiais para ,,\plica(,i:ões

Trataremos o assunto em duas partes; uma relacionada com 05

materiais 6xidos (tipo LiNb03). em que o campo elétrico produz um

fluxo de {ons dopantes ( eletromigraçio ) associado ao fenBmeno

do Subl~esfr iamento Const ituc ional que produz mudan~as n é:\

velocidade de crescimento e na quantidade de dopante adsorvida; e

em outra parte com rEspeito aos materiais semicondutores (t i pc.)

Si. Ge ). em que o Efeito Pelt ier produz essas mesmas mudanças.



CAPiTULO I : CONSIDERACõES GERAIS

INTRODUClo

Neste caprtulo apresentaremos alguns tdpicos que serio

importantes para a compreensio dos fen8menos relacionados a

de dopantes e ao perfil

m•.-\t el'" i a i s •

1 - VELOCIDADES

Para descrevermos o processo de crescimento de maneira

clara, devemos diferenciar as v~rias velocidades envolvidas no

processo.

1.1 - VELOCIDADE DE PUXAMENTO - ~ a velocidade de subida do

dedo frio (em crescimentos por Czochralsk i, CZ ), ou seja, i a

velocidade desenvolvida pelo aparelhO de crescimento para

puxamento do cristal da fase fundida.

1.2 - VELOCIDADE DE ABAIXAMENTO DA FASE FUNDIDA - durante o

processo de crescimento do cristal, i retirada uma quantidade de

massa da fase fundida ( a massa do cristal ), o que produz um

abaixamento do nrvel do sistema, com uma Vf.:locidade df::

abaixamento proporcional a velocidade de ret irada da massa.

1



1.3 - VELOCIDADE DE CRESCIMENTO a velocidade de

crescimento ~ a velocidade com que o cristal e~etivamente cresceT

ou sejcl, em termos das velocidades descritas anteriormente,

tem uma velocidade de crescimento igual a velocidade de

puxamento mais a velocidade de abaixamento da fase fundida

(P<:\mplin (j.) ) ••

Para descri~io dos processos de incorpora~io de dopante,

como na teoria de Burton, Prim e Slichter, BPS (2)T usam-f"e Of"

termos taxa de crescimento (growth rate) ou velocidade de

crescimento (growth velocitY)T para descrever efetivamente a

velocidade de crescimento do cristal. Entretanto nos prOCESSOS de

crescimento por CZ a velocidade de abaixamento da fase fundida
,

f-'

dif{cil de SEr calculada ou medida em determinado instante,

de ser pequena para processos de crescimento convencionais,

alEm

po i ~:;

a quant idade de massa da faSE fundida sendo grande,

da abaixamento em geral e pequena. Aproximamos entio a

velocidade de crescimento como sendo apenas a velocidade de

puxamento. PortantoT no texto, quando nos referirmos a velocidade

ele crescimento, estaremos tomando-a como sendo a velocidade de

puxamento do cristal.

DevE·mos lembrar que ESSa descriç:io
,e fe i ta

macroscopicamenteT pois a velocidade de crescimento microscdpica

~ muito dif{cil de SEr calculada ou medida, pois est~ diretamente

2



na1 igada com varia~ões de temperatura local

instante do calculo ou medida (1).

Em alguns processos especiais de crescimento.

no

pode tamb~:m

ocorrer uma mudan~a na velocidade de crescimento por motivos

Externos. de maneira que a velocidade de crescimento ~ alterada

significativamente. ou seja. a velocidade de crescimento passaria

a ser a velocidade de puxamento mais a velocidade devido ao fator

externo. como definimos abaixo~

1.4 - VELOCIDADE ADICIONAL - velocidade produzida por um

fator externo ao processo de crescimento convencional. por ex.

devido a um campo el~trico ou a um campo magn~t ico.

2- A CAMADA DE CONTORNO

() conceito de camada de contorno para processos ele

crescimento de cristais. foi desenvolvido por Nernst (3) • Pal'"<:\

compl'"eensio desse conceito tomemos o cl'"escimento de um material

composto em que tenhamos POI'" exemplo na matriz A um elemento

dopante B. Vamos supor que o elemento B tende a ser segregado

e que esse elemento tenha uma difusio lenta na

fase líquida. Apds um curto espa~o de tempo haver~ um

ac~mulo de elemento B na interface de sol idifica~io. Na figo 1.1

tra~amos um perfil de concentra~io desse sistema.

,::;



o

" [~---------~uzou
SÓLIDO

O x=o x=

LíQUIDO

DISTANCIA

Fig.i.1- ConcEntraç~o x Distincia. A espessura da camada de

cont (".wno€ c5 u

Segundo Nernst, a distincia medida a partir da interface de

solidificaçio até onde a concentraçio de dopante difere da

concentraç~o m~dia de fase l{quida, ~ definida como camada de

contorno C,). Convim ainda ressaltar, que nessa regiio a difusio

t o mecinismo de transporte de massa ~ predominante, IJma vez que

o líquido nessa regiio ~ considerado em repouso. Esta aproximaçio

4



nio exclui a possibilidade de existincia de convec,i07 apenas a

ocorrincia desse fenômeno é I~eduzida. Existe ainda a

possibilidade de outros tipos de mecanismos de transporte de

massa ocorrerem7 como por exemplo a eletromigraçi07 qU(;: ser<",

discutida neste trabalho.

3 - A INTERFACE SóLIDO/LiQUIDO

Uma das condiçies necess~rias para o crescimento de cristais

com poucas pelo método de Czochralsk i7 é a

conservaçio ao longo de todo prOCESSO de crescimento dE uma

interface s61ido/l{quido plana. Esta condiçio é satisfeita quando

as isotérmas do sistema sio aproximadamente normais ~ direçio dE

o qUE implica em um contr8le 6timo dos fluxos de

calor radial E axial no cristal CLaudise(4».

Existem v~rios trabalhos (5-8) sobl~e a instabil idade da

interface em fun,io da tErmodin~mica E da dinimica do processo dE

cresciment07 inclusive levando em considera,io o efeito do campo

~~létr ic:o (9) • Em nosso trabalho vamos tomar as formas das

interfaces para os processos de crescimento com sendo est~veis

isto se para um determinado processo de crescimento 7

a interface devido a confi9ura,io térmica do sistema e a outros

fat6res como veremos a se9uir7 tiver uma forma c6ncava7 ~~sta



~orma ser~ mantida durante todo o tempo em que as condi~ies que a

determinaram forem mantidas, e as oscila~ies (periddicas ou nio>

que possam ocorrer nio afetaria de maneira significativa a sua

forma.

Outros trabalhos tem mostrado que a forma da interface

também influ&ncia de maneira significativa na quantidade de

dopante que i incorporada ao cristal, tanto em uma distribui~io

radial como na distribui~io exial do dopante (10-15>.

No caso de mudan~as de distribui~io radial, Trainor e

Eh:o\l~t 11 E:~t (10) desenvolveram uma expressio para o coeficiente de

!:;egregê\ç:ão levando em considera~ão o chamado dE:

ou seja, essa expressio mostra uma relaçio entre o

coe~iciente de segregaçio e a ~orma da interface, estando ela em

uma ~orma facetada ou nio-facetada

detalhes no cap(tulo 111).

( Vf-~'~emos ist() com mai~:;

A influincia no caso da distribuiç:io axial tê\mbim E·~·:i!:;t€o:,

pois de acordo com a forma da interface Existente no processo de

crescimento, haver~ ou nio o aparecimento de ~acetas (em geral

interfaces planas e convexas apresentam facetas e as cHncavas

nio). No caso de aparecimento de facetas, estas tem uma maior

capacidade de adsorç:io de impurezas (13-15>, o que leva a

mudanç:as na quantidade de dopante incorporado.

Em crescimento reais, devemos levar em consideraçio v~rias

fontes de gera~io e troca de calor durante o processo que



influenciam as isot~rmas7 como por exemplo: calor gerado por

resistlncias ou susceptores de RF7 trocas de calor por condu~io

-20)7 e consequentemente afetando a forma da interface.

Existem v'rios outros fatBres que afetam a forma da

interface. Esses fatBres estio relacionados com a geometria do

(devido ao

gradiente térmico e a influincia da taxa de rotaçio)7 (:\

velocidade de crescimento (17722723) ( em especial a velocidade

de ,"ota~io) 7 o Efeito Peltier (24-27) e o Subresfriamento

Na figo 1.2 vemos tres formas poss{veis da intE':~rfacE':~

s6lido/l (quido em um processo de crescimento por Czochralski.

CRIS~;JJCR:ALl
CRISTAL

II _---_".' ..r___ :"I.._~___ ..I: "-
----.--- - -

( a)

FASEFUNDIDA(b)FASEFUNDIDA(c)

Fig.l.2 - formas da interface: a - convexa7 b - c8ncava7

c - plana ..



Em nossos crescimentos tomaremos como fixo o perfil de

temperatura no sistema de crescimento; isto i uma suposiç~o

razo~vel, pois todos os crescimentos s~o feitos dentro do mesmo

padr~o € no mesmo equipamento. Fixando esses vaIares poderemos

estudar a influência dos outros fatares na forma da interface, ou

seja, o Efeito Peltier, o Subresfriamento Constitucional, e a

velocidade de crescimento, que s~o parlmetros vari~veis dentro do

processo. A influência desses fatares nos processos de

crescimento ser~o estudados em detalhes neste trabalho.

4 - INFLUÊNCIA DA TAXA DE ROTACZO E DA VELOCIDADE DE

CRESCIHENTO NA FORHA DA INTERFACE SóLIDO/LiQUIDO

A influincia na forma da interface sdlido/l{quido ~ tratada

especialmente em termos da influincia que a taxa de rota,io

produz na interface. A agitaçio provocada pela rotaçio do cristal

s8bre a fase fundida modifica o perfil do movimento do flu{do

(12,17,21-23), e modifica a espessura da camada de contorno e a

forma da interface.

Na flg.1.3 temos uma visio do efeito da rotaçio na forma da

interface.



CONVECCÃO
FORCADA

~
INTERFAC~
CONCAVA

(o) (b)

BAIXA ALTA

ROTACÃO ROTACÃO

lf~~t!~~ --r
CO~VECCÃOTÉRMICA

•
INTERFACE
CONVEXA

Fig. 1.3 - Efeito da rotação na forma da interfacE em

cristais de LiNb03 e LiTa03 (Miyazawa (23».

A influfncia da velocidade de crescimento ~ indireta. Como

ser~ visto adiante ({tem Subresfriamento Constitucional), a

ocorrfncia do subresfriamento constitucional ocorre quando existe

um excesso de dopante na camada de contorno. Esse excesso de

dopante difunde-se da camada de contorno para a fase fundida. A

rapidez com que este processo ocorre vai depender da velocidade

de difusão do dopante na camada de contorno, ou seja do

coeficiente de difusão. A influência da velocidade de

crescimento i baseada no fato de que para baixas velocidades de



pu~":amento, esse processo de difusão é favorecido, e para altas

velocidades a difusão é mais lenta.

No entanto para baixas concentra,;es iniciais de dopante na

fase fundida, torna-se mais difícil a ocol~rênc ia do

subresfriamento constitucional, ficando, nesse caso, num papel

secundirio o efeito da velocidade de crescimento.

5 - SUBRESFRIAMENTO CONSTITUCIONAL

o b~l~m() sul:)I'"e~:;fr"iaOlent() const ituc iona 1 fo i int roduz ido POI'"

Chalmer"s et aI" (:i0), sendo que o termo const ituc iemal ind ica que

o subresfriamento provem de uma mudan,a na composi,ão,

t empf::I~atur"a.

e não n<~

Quando um crescimento é feito em um sistema com virios

component f~!;, alguns dos componentes dopantes ou um dos

€": 1emf::ntos ) podem ter uma tendência a serem rejeitados ou

incorporados a fase sdlida em maior ou menor grau. No caso em que

um dopante tenda a ser segregado da fase sdlida para a inter"face.:

de crescimento do cristal, o dopante segregado tende a se

difundir para a fase líquida do sistema. Em alguns casos, o

processo de difusão apresenta problemas (baixa velocidade de

d ifusão pc)!'"

cont ()I'"no •

e·""·". ,,, . ), acarretando um ac~mulo de dopante na camada de



Na fig. 1.4 vemos o perfil de um sistema de crescimento em

que esse processo ocorre. Denotamos a concentra~ão na fase sólida

por CSF na fase 1 íqu ida por C1F e na inter face por Ci ( Laud ise

(4».

t
O

14
to)4
a::.z
11.IoZ
Oo

c.

U'QUIDO

Cs

SÓLIDO

-
DISTANCIA -

Fig.1.4 - Concentra~ão x Distincia ( Laudise (4».

Na fig. 1.5 apresentamos um diagrama de fase desse c.ristal €

do dopante. Pelos dados da fig. 1.4 podemos estimar os valôres

das temperaturas de fusão da fase líquida (tI) e da regl~o

próxima a interface <ti).



t
<
Q:
;:)
•...<
Q:
lU
O

~
lU
•...

DOPANTE
CI CI

CRISTAL

Figa 1.5 - Diagrama de fase do sistema cristal-dopante

(Laudisp- (4».

Podemos agora usando as figuras 1.4 e 1.57 construir um

diagrama (fig. 1.6) dos pontos dp- fusio das respectivas

composi~ies em fun~io da dist~ncia.

LIQUIDO

f
o
l<t
li)
;:)
lL.

tI

A I
A' \ I
, \ I
\ \ I
\ \ I
\ \ I\ \

~'\ \1\ I\
ti 'BI

I CRISTAL

DISTANCIA-

Fig.1.6 - Ponto de fusio x distincia. ( Laudise (4».



A figo 1.6 mostra as linhas AS e A'S , que s~o dois

poss{veis perfis de gradientes tirmicos que podem ocorrer na

interface de crescimento. Para um gradiente tirmico descrito pela

linha AB, nio existe subresfriamento. Por outro lado, para um

gradiente de temperatura descrito pela linha A'B, existe uma

regiio ( CB ) que est~ constitucionalmente subresfriada.

Nessa rEgi~o frontal a interface, tende a existir um

processo de cristalizaçio do material ali e:·:ist ent e

temperatura local est~ abaixo do ponto de fusio do material

existente nesta regiio). Consequentemente existe um aumento da

quant idade de dopante incorporada ao cristal.

Como veremos a seguir, o efeito Peltier pode levar ou nio ao

aparec im&~nto do Subresfriamento Constitucional, pois pod&~

produzir mudanças no perfil de temperatura da interface. Alem

disso a açio de um campo el~trico pode provocar um aumento ou

diminuiç:io (dependendo da polarizaçio do sistema) de {on ~:;

dopantes na camada de contorno.



6 - EFEITO PELTIER

o efeito Peltier é um fenômeno termo-elétrico que ocorre

(para nosso caso) na interface sdlido/líquido de um processo de

crescimento de cristais pelo método de Czochralski, quando

aplica-se um campo elétrico durante o crescimento.

o efe ito Peltier tem a capacidade de p/roduz ir um

resf,r iamento ou aquecimento da int e,rface, aI tenlndo a

configura~io térmica do sistema, e portanto a forma da interface.

Tem sido observado que no caso de semicondutores como Si, Ge,

InSb, GaAs (24,31-36), o efeito Peltier produz uma mudan~a

na taxa de crescimento, e consequentemente infllJenc ia a

segrega~io de dopantes. Em outros materiais, como LiNb03 (27,37),

durante a aplica~io de um campo elétrico no processo de

cr"esc imento, aparentemente não é observada uma mudan~a na

velocidade de crescimento (Rauber (37», embora exista uma

mudan~a na quant idade de dopantes segregados ou incor·porados.

Nesses materiais, tem-se associado essa mudan~a na quantidade de

dopante a processos eletroquímicos e a eletromigra~ão de íons

(27-37), que efetivamente, como veremos adiante, produz uma

mudança na velocidade de crescimento.

proc(~SSOS eletroquímicos qUE.' oconrem durante ()

crescimento ainda não foram devidamente caracterizados, mas

14



supiem-se que podem agir por exemplo como fonte geradora de

calor, e influir na configuraçio tirmica do sistema.

Em j,822, Saebeck descobriu a feM termo-elitrica.

descoberta foi suplementada em 1834 pelas observaçies de Peltier

da existincia de um calor pecul iar desenvolvido a correntes

elitricas fluindo atrav~s de junçies termo-elitricas (38,39).

Tomemos dois condutores diferentes em contato, mantidos a

mesma temperatura, como mostrados na figa 1.7, e vamos supor que

exista uma corrente termo-el~trica (representada por

condutor B para o condutor A.

It ) cio

apl icamos a esses condutores uma corrente

polarizaçio de A para B (fig.l.7.a), representada por Ip , fo'

c:ontrár'ie:\a It, calor ~ retirado do sistema e jogado para o

amb ient E', diminuindo assim a temperatura da interface e regiiEs

próximas a ela. Se aplicarmos a esses condutores uma corrente de

polarizaçio de B para A (fig. 1.7.b), Ip com mesmo sent ido de It ,

calor i cedido a interfacE, resfriando o ambiente vizinho e

aquecendo a interface.



--It --It

f0fd-
BI

~

B

Ip

-- ...•Ip

(ol

(b)

Fig. 1.7 - Configura~io das correntes teFmo-EI~tricas para

um sistema de dois condutores A e B mantidos ~

mesma temperatura.

E~;sa quantidade de calor que i cedida ou retirada da

interface ~ dada por:

Q = 1'T' ABJ

onde fy AB ~ chamado coef ic ient e de Pel t ier" e depende.'ndo. dos

conclutores e do sent ido da corrent e" 1r AS t.f pos it i'Ia quando ca Ia,'"

deve ser cedido a interface" ou negativo ( 1IAS =

quando calor é retirado da interface. A corrente de polariza~ão

Ip é rEPresentada agora por J" que é a densidade da corrente de

polariza~ão na interface dos materiais (39).
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7 - EFEITO SEEBECK

Na figura 1.8 dois condutores A e B se acham em contato com

dois reservatórios de calor r a temperaturas T e TR. Devido a

densidade de portadores de cargas serem diferentes em cada

condutorr e de dependerem da temperaturar quando os condutores A

e B sio conectados e formam as Junçiesr e estas são postas em

contato com os reservatórios a diferentes temperaturasr aparece

um movimento 1 {quido de cargasr devido a difusão desses

portadores de carga nas jun~ies se processarem a velocidades

diferentes (Zemansky(75».

B


i

T

Fig. 1.8 - Par termoel~trico a temperaturas T e TR - Efeito

Seebeck •

•i I



Esse mesmo processo ocorre quando um condutor tem um perfil

de temperatura não homogêneo, ou seja, é o mesmo caso mostrado

na figura 1.8, sendo que agora, o condutor B faz apenas o papel

de um fio ( não h~ a necessidade da jun~ão), e os reservatdrios

T e TR são substituidos por um gradiente de temperatura produzido

por outra fonte. Este seria o caso típico de um cristal em

crescimento, em que temos uma fonte de calor ( fase fundida)

produzindo um gradiente térmico no cristal, deixandb a parte

inicial do cristal sempre a uma temperatura mais baixa.

Nes!:.E'caso, quando analisamos a figura 1.7 , os condutores

A e B que representam para um crescimento a fase sdlida (cristal)

c\ fase fundida respectivamente, não est al~ão a mesma

temperatur"C\, ~>urgindo então, alem da corrente termoelétrica lt,

uma corrente devido ao Efeito Seebeck 15. Podemos no entanto

imaginar que Essa corrente ou é de mesmo sentido ou é de sentido

contrgrio a It (dependendo dos materiais envolvidos), e que então

ou ir~ refor~ar ou enfraqUEcer a corrente tErmoelétrica, fazendo

com que ocorra um aumento ou uma diminui~ão do Efeito Peltier

quando da aplica~ão de um campo externo.

Essas suposi~ies no entanto necessitam de um maior estudo

(para o caso de crescimento de cristais) o que não é muito f~cil,

devido a EscaSSES tanto dE dados tedricos como de experimentais.
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7 - EFEITO GLOBAL

Os resultados apresentados neste cap{tulo, mostram que o

campo el~trico na interface sdlido/l{quido de um cristal em

crescimento, leva ao aparecimento de alguns fenBmenos que

modificam parimetros de crescimento do sistema.

O efeito Peltier causa mudanças nas condições térmicas da

interface (resfriamento ou aquecimento) e produz mudan~a5 na

forma da mesma, levando a mudan,as na velocidade de crescimento e

na incorpora,io de dopantes.

O subresfriamento const itucional é outro importante fen6meno

que ocorre na interface de crescimento, produzindo mudan,as na

velocidade de crescimento, e na incorpora,io de dopantes, podendo

inclusive a presença de um campo elétrico durante o processo de

c:re~>cimE-nto, induzir seu aparecimento, pois o campo elétrico

poderia aumentar ou diminuir a quantidade de dopantes (ou de

outro componente do sistema) na regiio da camada de contorno

(podemos imaginar o campo elétrico agindo s3bre os (ons dopantesy

e dependendo da polariza,io do sistema e da carga

campo tenderia a manti-lo ou afast~-lo da interface,

dos (ons o

modificando

entio a concentra,io nessa regiio), ou mesmo o campo elétrico

agindo nessa regiio produzindo Efeito Peltier, e modificando o

pe~fil de gradiente térmico nessa regiio,

19
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induzir o aparecimento do subresfriamento constitucional.

O subresfriamento constitucional e o efeito Peltier, bem

como a intera,io entre ambos aparecem de maneira relevante no

crescimento de monocristais tanto na mudan,a da velocidade de

crescimento como na modifica,io da incorpora,io de dopantes.

O processo de eletromigra,io de (ons se d~ atravis de uma

corrente de (ons na regiio da camada de contorno, ou seja, a

do sistema cristal/fase fundida provoca o

aparecimento de uma corrente iBnica, que leva a uma maior ou

menor incorpora,io de dopante em fun,io do sentido da

corrente. Esse processo ser~ mais discutido no cap(tul0 111.

Podemos entio classificar os processos de duas maneiras:

ELETROMIGRAÇ~O: este efeito produz uma mudan,a na quantidade

de dopante na regiio da camada de contorno, que consequentemente

leva a uma mudan~a no perfil de temperatura do sistema, e

portanto a uma mudan,a na velocidade de crescimento~ essa ser·ia

uma em que poderia ocorrer o aparecimento do

sl.1bresfriamento constitucional induzido pela a,io do campo

el&trico. Atravis do diagrama de fase do sistema i tambem

.demonstrado que a mudan,a de concentra~io do clopante na regiio da

camada de contorno modifica a velocidade de crescimento (Cap.

111).

Existem ainda processos eletroqu(micos na interface que nio

foram devidamente caracterizados, mas que poderiam por exemplo
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gerar calor na interface e portanto provocar alguma altera,~o na

f'orma da mesma.

EFEITO PELTIER : este efeito produz uma mudan,a no perfil

de temperat IJra devido e~·:cllJSivamE~nte a um fenômeno

termoelitrico. Nesse caso a mudan,a no perfil de temperatura leva

diretamente a mudan~as na velocidade de crescimento. o efe ito

Peltier tambem pode levar ao aparecimento do subresfriamento

const itucional. nio necessariamente pela acumulaçio de material

dopante na região da camada de contorno por efeito do campo

E-~Iit r ic o. mas sim devido a uma mudan~a no perfil de temperatura

na região. A existincia de Efeito Seebeck apenas modificaria a

intensidade do Ef'eito Peltier.

Do ponto de vista deste trabalho. em termos dos materiais.

podemos classificar como:

materiais óxidos .. pr€-~domina a el €-~trom igraç:ão. com

consequente mudança na velocidade de crescimento e ocorrincia de

subresfriamento constitucional devido ao ac~mulo de material na

camada de contorno.

materiais semicondutores: predomina o Efeito Peltier. que

produz um a alteração no perfil tirmic6 da inter-face.

consequentemente alteraç;es na velocidade de crescimento. Pode

ocorrer o Subresfriamento Constitucional (dependendo da

concentra,ão de dopante na camada de contorno) devido a mudança

no perf'il de temperatura.
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CAPiTULO 11 - PROPRIEDADES E ESTRUTURA DO LiNb03 E DO Si

1 - ESTRUTURA E PROPRIEDADES DO LiNb03

1.1.a - Propriedades do LiNb03

o L iNb03 apresenta propriedades ferro&~létr icas,

piezoelétricas, eletro-dticas, acusto-dticas, fotorrefrativas

(40,41), e tem um enorme espectro de aplica~5es tecnoldgicas nia

usuais em outros mateirais, que n;o foram ainda completamente

entre ela!:',: lasers (40,42), detectores dticos

integ''"<'1.dos (40,43), dispositivos eletro-óticos (40,43,44),

comunica~5es óticas (40,44), memdrias óticas (40,45), etc.

Deve-se ainda considerar que as solu~5es sólidas do LiNb03

possuem a versat ilidade de otimiza~io de suas propriedades para

aplica~ies espec{ficas através do controle de composi~io e do

material dapante.

1.1.b -Estrutura cristalina do LiNb03

o LiNb03 a temperatura ambiente pertence ao grupo espacial

R3c e tem uma estrutura romboédrica com parimetros dados por (40);

•
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A est~utu~a i most~ada na figo 2.1 :

r-:-,\ '-:0#PLAN':;S ::iE,~~ "" "~

OXIGÊ~IO

~ ~4 ~ EIXOC •~~1

8 •ÁTOMO DE L(TIO

~
~' ~

~
ÁTOMO DE NIÓSIO

&:.~:
o

-J) .d =
,~~

~ ~I~

- ,_I

.~j ,""" .::!1

~~~
©

.J ®. ,:

'"",

~~

a- fase paraelitrica b- fase f€~~oelit~ica

Fig. 2.1 - Est~utura do LiNb03 (41).

i.t.c - Posi~ão dos íons dopantes na est~utu~a do LiNb03

De aco~do com o t~abalho desenvolvido po~ Glass (46)r ~

encont~ado expe~imentalmente que os íons de C~~ ocupam os

sítios do Nb na est~utu~a do LiNb03. Usando este ~€sultado e

comparando os val5res dos raios i5nicos de outros dopantes

comumente utilizadosr Fe~ e Mg~r most~ados na tabela 1 ( 47) r

somos levados a supor que o Fe~ ocupe os sítios do Nb e o Mg~

ocupe os sítios do Li. No entantoT as posi~Ses que os íons ocupam
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na rede do LiNb03 estão em estudo, e resultados definitivos ainda

não estão estabelecidos.

Tabela 2.1 - Raio Iônico x Ion (47)
:-----------------:----------------:
: Ra io Iôn ico(~): Ion :
:-----------------:----------------:

0,68

0,66

0,63

0,69

Li1+

Mg2+

Cr3+

Fe3+

Nb5+ ,----------------------------------,

1.2 - PROPRIEDADES E ESTRUTURA DO Si

1.2.a- Propriedades do Si

Os monocristais de Si dopados, são a base de praticamente

todos os circuitos semicondutores IJti1 izados atualmente,

dispensando maiores apresenta~ões de suas propriedades. Em

Zulehner (12,21) e Hellw€ge e Madelung (48) pode-se encontrar uma

excelente revisão s6bre Si bem como uma vasta bibliografia,

incluindo crescimento, caracteriza~ão, aplica~ões, etc.
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1.2.b -Estrutura Cristalina do Si

o Si ~ um cristal covalente7 pertencente ao grupo espacial

Fd3m7 e tem a estrutura do diamante7 com parimetro de ride dado

por:

A estrutura do Si t mostrada na figo 2.2 :

a

Fig. 2.2 - Estl'"l.1tura do Si mostrando as 1 igaç:õe~.:;
t: etra~dr· i caso (I(i U:el (49».
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1.1.c - Posi~ão dos íons dopantes na estrutura do Si

o Si monocristalino para uso em semicondutores ~ dopado por

impurezas substitucionais. Na tabela 2 são dados alguns elementos

mais comuns que sio usados como dopantes no Sir bem como seus

respectivos raios covalentes tetraédricos.

Tabela 2.2 - Raio Covalente x Elemento (47)
________________ M : _

Raio Covalente (~) I Elemento

1r26 Ga
ir18 As
1r36 Sb
1r10 P
0,88 B
1,22 Ge
1,26 I A1
j.r17 : Si

-----------·---------·-:-----------------t
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CAPiTULO 111- O COEFICIENTE DE SEGREGACXO E A INCORPORACXO

DE DOPANTES

1 - INTRODUCXO

o estudo da concentra~io de dopantes na matriz cristalina ~

fundamental na caracteriza~io das propriedades do cristal dopadoy

pois sua ap.licaçio tecnoldgica depende da distribui~io do dopante

na matriz ser homoginea ou nio (perfil de concentraçio)

quant idade de dopante que foi incorporado do cristal durante o

processo de crescimento.

A determinaç~o do perfil de concentraçio da fase s61 ida pode

ainda nos trazer várias informaç3es a respeito do crescimentoy

entre os quais temos: f1utuaç3es t~rmicas no sistema elE:

reaç3es químicas do dopante com componentEs do

evaporaç~o do dopante e mudança nasistema de crescimento,

cin~tica de crescimento.

Guando efetuamos um crescimento em condiç3es de quase-

equilíbrioy obtemos um perfil de concentraçio na fase s6lida qUE

segue aproximadamente a curva do "s61 idus" no diagrama de fase

entre a matriz cristalina e o dopante. Diagramas como este nos

permitem ainda determinar o coeficfente de segregaç~o de

(~'qui 1 ítw i Oy dE grande importincia para o Estudo da concentraçio
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de dopantes em termos dos par5metros de crescimento. e que

definiremos a seguir.

2 - A TEORIA DE BURTONr PRI" E SLICHTER

Na teoria de Burton. Prim e Slichter (2). a incorporaçio de

dopantes ~ tratada em termos do transporte de soluto (dopante) na

fase fundida que se deve ~ difusio e ao movimento do flurdo

(convecçio). para o processo global de incorporaçio dos dopantes

durante o estado estacion~rio de cristalizaçio.

Inicialmente definimos um coeficiente de segrega~io de

equilrbrio ko, dado por:

o o

k o = Cs / CI

o

Cs
= concentraçio de dopante nafase!:;ólida(inicial)

o C1
= concentraçio de dopante nafaselíquida(inicial)

(:1.)

e um coef ic ient e de se9regaç:f.~oefet ivo. keff. dado por:

I<eff = C s/C 1

ondert
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Cs = concentra~~o na fase s6l ida

Cl = concentraç~o na fase 1 (quida

A equaçffo de conservaç~o do 501uto

fundida i expressa por:

(dopante) na re9iio

onde:

àC =
àt

-+- -+-

V' • (CV
-+-

D V' C)
<:3)

~ ,
V = vetor velocidade do fluido (cm/s)

2

D = coeficiente de difus~o do soluto (cm /5)

c = concentra~io de soluto

o tratamento i feito para um caso unidimensional. apropriado

quando se sup~e a concentraçio de impurezas constantes na direçio

r'ad i aI e em um estado estacion~rio quando consideramos o flu(do

incomprens(vel. A equa~io neste estado i dada por:

_ V dCx -
dx

= O
( 4)

onde Vx i a soma da velocidade de crescimento f com a componente

do fluxo na direç~o x (w) •

crescimento. e quando se considera w muito pequena. uma vez que o



fu{do ~ considerado como estagnante da int e I" fac e, levando em

considera,io a dire,io e o sentido das velocidades, temos que:

Vx

--~o-f

ou

s.eja ::

V

'"-f

Temos entf.~o ql.1~?:

(5)

( 6)

f de = o+ --

dx
( 7)

As condiç;es de contorno I.1til izadas

,:\) C == Co t-:m i-: == 0 r sendo x medido a partir da interface e

Co ~ a concentraçio na interface sdl ido-l (ql.1ido.

c) (Co - C5) f == -··D dC
(r;{

pal'"a ~.: == 0

A solu,io da eql.1açio diferencial (7) sujeita as condi~;es de

contorno a,b e c nos dio a equaçio que representa a variaçio da

concentraçio de dopantes no cristal em termos dos parimetros de

crescimento, conhecida como equaçio de aps, e expressa por:



k-
eff

=
k
. o

k +(1 - k ) e-fo/oo - o
(8)

No ap~ndice A encontra-se a resoluçio da equaçio (7) sujeita

Na equa~io (8) o valor da espessura da camada da contorno

~ expressa por BPS (2) com base em um trabalho desenvolvido por

Cochn,ul(2) como:

- 1 I 2

A w

ondE.'::

( ?)

constante que depende da constante de difusio e da

viscosidade cinemática da fase fundida ( para o LiNb03,

(50) )
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3 - A TEORIA DE TRAINOR E BARTLETT

(.1 teor'ia de Trainor e Bar'tlett U,0) t desenvolvida de

mane iI~a a encontrar uma expressio para o coeficiente df:,:'

segregaçio efet ivo. levando em consideraçio o chamado "efeito de

fac:etamento". ou seja. mostra uma rela~io entre o coeficiente de

segregaçio e a forma de interface. estando esta em uma forma

facetada ou nio-facetada.

Em v~rios materiais crescidos pelo mttodo de Czochralski7

observa-se uma varia~io radial de concentraçio de dopante no

matericl.l obt ido. Para o Te Em InSB o coeficiente de segregaçio

4.0 na regiio075 na regiio nio-facetada paravaria de

facetada H <:( I" t ma n (1. 4) €. Wi I c o;·: (1. 5 ) ). De maneira gEral o

"efeito de facetamento" é atribu{do a adsorçio maior de impurezas

(dopantES) na rE9iio facetada do qUE a quantidade de equil {brio

(l,Ji 1 c m: <1.5 ) ) •

Na figa 3.1 vemos duas interfaces poss{veis; Em 3.1.a temos

uma interface convexa. caracterizada por uma grande ~rea plana.

chamada de faceta. Devemos notar que é nessa ~rEa plana que a

nucleaçio ocorre. difundindo-se entio planos de crescimento

radiais. Em 3.i.b temos uma interface cBncava7 caracterizada por

uma ~rEa curvada suavemente. a qual chamamos de interface nio-

facetada. A nucleaçio forma-SE na borda E move-se em passos para

dentro (Wilcox (15».
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CRISTAL
CRISTAL

----- .•...

..•- .:~------:-_----~-:.

IaJ FA SE FUNDIDA IbJ

Fig. 3.1-- Inte:'rfaCE~COn'lE::,:-:a(a) E côncava (b) ( Wilc:m-: (15) ).

Para explicar a diferença de concentraçio radial

em muitos materiais que crescem com a rEgiio central da interface

facetada e com as bordas apresentando uma interface nio-facetadar

Tra i nOI" propuseram um modelo que combine o

efeito da velocidade de crescimento lateral e a adsorçio dp

impurezas e ~tomos hospedeiros. Eles encontraram uma expressio

para o coeficiente de segregaçio da interfac:e reescrita na forma

apresentada a seguir por Hayakawa et al. (54).

i< =
1<0

l-G(V1) ( :1.0)
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2(1 - ko'(s/ '(i )
G(V1 )

-

( 4D t'1 + 1 +-- ( 11>
'( V1 i 1

onde:

k = coeficiente de segregaçio na regiio facetada.

ko = coeficiente de segrega~io na regiio nio-facetada.

Vl = velocidade de crescimento lateral.

D = coeficiente de difusio.

~ =:; tempo méd io de PErman&-nc:ia d~:o

cristal/fase fundida

i nt EI'°f<:\Cf::

~:::: tempo médio de pErmanência do átomo hosPEdeiro na

interface cristal/fase fundida

Esta teoria é fundamentada qual itat ivamentE.

a procura de dados confiiveis para uma compara~ãCl

quant itat iva. como POdE SEr visto em Hayakawa Et El. (54). ondE:

apresentam alguns vaIares t{picos dessas constantes que foram

utilizadas para SE chegar a resultados quantitat ivos para o caso

espec{fico de Te em InSb.
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CAPiTULO IV - A INFLUÊNCIA DO CAMPO ELÉTRICO NA SEGREGACXO

DE DOPANTES DURANTE O PROCESSO DE CRESCIMENTO

DE CRISTAIS - CASO I : MATERIAIS óXIDOS

1 - INTRODUCXO

o coeficiente de segrega~~o efetivo e um inclicadol" d<:\

quantidade de dopante que é incorporada ao cristal em rela~~o a

C1uant ieI<:\eI€·~inicial ele elopante. A descriçio mais usual do

coeficiente de se9rega~~o efetivo ~ feita atrav~s da teoria de

Prim e 51 icther (2). que apresenta uma formulaç~o para a

varia~io do coeficiente de segrega~~o efetivo com os parimetros

dE crf::~;CimEnto ( VElocidadE dE crEscimEnto.

COEficiEnte dE elifus~o. etc ). como vimos no cap{tulo 111.

Em alguns trabalhos (24.27.34.37.40) VEm sendo observado

que o coeficiente de segrega~~o efetivo ~ tamb~m uma fun~~o do

campo elétrico que SE apl ica ao cristal durantE o prOCESSO dE

crEscimento. Um dos motivos pelo qual se aplica esse campo

elétrico é a obten~io de cristais ferroelétricos com os dom{nios

de dipolos ferroelétric05 orientados (55).

Em alguns caso~; a influincia do campo elétl"ic:o n<:\

incorpora~~o de dopantes é expl icada através da mudan~a na

velocidade de crescimento. provocada pelo Efeito PeltieF (24.34).



Em muitos outros casos (27.37.40) o mecinismo para a explicaçio

de incorporaçio de dopantes esti relacionada principalmente com

processos eletroqu(micos e eletromigra~io de (ons

vimos no cap(tulo 111 ).

cOnfOnll€

Um estudo s6bre este fen8meno foi feito por Angus et aI.

Pfann e Wagner (57). Hay eScala (58) e Verhoeven (59). ()

resultado destes trabalhos ~ uma expressio para o coeficiente de

obtido de uma modificaçio na equaçio de

Burt on. Pr-im e:- 51 ict hei'"(2) 7 dClclopo,'":

(1++)

Ir [~o (1+ ~') - lJ exp [(- ~ó )(1+ +)J
(:I.)

onde ~' ~ a chamada velocidade dos (ons do soluto devido ao campo

atravÉ-s da interfac€:~ ) . ~ É- a velocidade de

cresc imf-:,nto•. É- a espessura da camada de contorno. D É- o

coeficiente de difusio •.

equil(brio (p/ f=0).

e ko É- o coeficiente de segregaçio de

o valor de ~' proposto por Pfann e Wagner (57) e Verhoeven

(59) É-::

fI = E~JL (;n



onde E i o campo elitrico aplicado. e 6p i a mobilidade iBnica

diferencial do soluto e do solvente. Hay eScala (56) propie para

~' o valor descrito por~

fi = Be E Z*

*
onde B i a mobil idade do soluto. e ~ a carga eletrBnica. Z

a valência efet iva, E E 6 o campo elitrico apl icado.

( 3)

,
(0".'

Entretanto, esta equa~io segundo os pr~prios Hay e Seala

(56), serviu apenas para uma avaliaçSo qualitativa do fenBmeno,

dev i do c\ impossibilidade da determina~io do valor de~' para

problemas reais de crescimento. ficando limitada apenas para

an~li5es qualitat ivasn

NEste trabalho encontramos uma equaç~o que pErmite prever

quantitativamente altera~ies no coeficiente de segregaçgo efetivo

devido a apl ieaçio de um campo elitrico, aplicada tanto ao caso

de materiais dxidos como ao caso de materiais semicondutores.

2 - UM NOVO MODÊLO: A TEORIA DE BURTONw PRIM E SLICTHER

MODIFICADA PELA AC~O DE UM CAMPO ELÉTRICO

A teoria de BPS encontra uma varia~io funcional para o

coeficiente de segregaçio efetivo dada por~



ke f f - k..o

k + (1 - k ) exp - fo/D{).. 0

( 4)

A equaçio da continuidade usada por BPS para obtençio da

onde ::

àC =
àt

..•.

(CV
..•.

D V C) c')

••
V = vetor velocidade do flu(do

c = concentraçio do soluto

cm/s )

Para considerarmos o efeito do campo elétrico, SUPCHIlOS

que a eletromigraçio dos (ons dopantes seja na forma de uma

corrente df:~ íon s" Para tanto acrescentaremos na equaçio de

continuidade (5) , um novo telrmo, correspondente a equa,io de

continuid<ilde ela corrente el(/trica, cujo papel seri levar em

consideraçio a eletromigraçio dos (ons dopantes na forma de uma

corrente i8nica para dentro ou para fora do cristal.

que a nova equaçio de continuidade ~ Escrita como:

,....

Temos f:~ntio



-+- -+- -+- ôC
B( V. ~ + :( ) =o

V. (CV - DVC) - - + ôt

~

'-- .-./
(6 )

\...

T ...•..

BPS

corrente de Ions

B i uma constante de proporcional idade que serve para

ajustar dimensionalmente a equaçio da continuidade da corrente

elitrica com a de BPS,e tambem. levar em considera~io o efeito da

adsorçio E desadsorçio do {ons dopantes •

o termo Ji ~ a densidade de correntE iBnicay qUE pode ser

-+- -+-

Ji = N e v

onde ..

E = valor absoluto da carga i6nica

~ = vetar velocidade de deslocamento iBnico

N = numero dE condutorEs dE carga por unidade dE volume

Em nosso caso os portadores de carga serio os

dopantes; podemos Entioy escrEVEr que:

( 7)

íon!:;

N = C (8)

Para o caso unidimensional a eq. (7) i dada Entio por:



(9)
Ji = C e v

o t€I'·mo ~ a densidade de po~tadoresn Cons idEC·rando o

problema no caso estacion~rio temos:

é)C = B
é)t

= O ( :1.0)

Reescrevendo agora a constante B de uma forma mais adequada.

tf~mos::

ondE:·

B =-1-
ev

1. t ,:\mbem ~

T Efl\OS en tio Cl'le:

uma constante de proporcionalidaden

( :1. 1)

+ +
"t7 • (CV

-+

D"t7C) + B ( :1.2)

Fazendo as mesmas considera,ies feitas po~ BPS (2). temo~.:;.

qUE a equaçio (12) no caso unidimensional ~ escrita como:



_ Vx de + D d2e +
dx dx2

B ~ = o
dx

(13)

c: omo =

Ainda de acordo com BPS podEmos escrever a equa~io (13)

D d2e +f de + B
dx2 dx

dJ; = o
dx

( :1.4)

Combinando as equaç~es (9). (14) E (11) encontramos:

+ (f + 'Y) de = o
dx

( :1.5)

Vemos entio que a aplicaçio dE um campo EI~trico. leva a uma

modificaçio na vElocidade de crescimento de f para (f +f>.

Notamos tambem através das equaçies acima que a unidade da

c:onstantE~ /( ~ [cm/sJ.

PodE~mo!:; cl inda encontrar outras indicaçies dE qUE

c:rescimento.

d~ origEm a uma mudança na velocidade d (.:~



i - Tomemos o caso em que o campo el~trico produz uma

acumula,io dE {ons dopantes na regiio da interface. Esta situa,io

~ obtida se tomarmos o cristal polarizado negat ivamente em

relaçio ao cadinhor e o dopante tiver val~ncia positiva.

Essa acumulaçio pode ser vista agora atravis do diagrama dE

faSE cristal/dopante como na figura abaixo.

T

Cj Cf

CRISTAL DOPANTE

Fig. 4.1 - Diagrama de fasE do sistema cristal/dopante.

SE no in{cio do processo tinhamos uma concentraçio inicial

Ci e uma temperatura Ti7 o ac~mulo dE dopantE na regiio da

interface muda o perfil de concentra,io para CI 7 o que tambem

produz uma mudança na temperatura da regiio para TI7 lE~vando

invariavelmente a uma mudança na velocidade de crescimento.

Podemos aplicar um racioc{nio ana]ogo para o caso em que o

campo elétrico produz uma diminuiçio na quantidade de dopante na



camada de contornor e chegamos tambeffi a conclusio que existe uma

mudan~a de temperatura na regiio e consequentemente uma mudan,a

na velocidade de crescimento.

As condi,;es de contorno ut il izadas para resoluçio da eq.

( 15) sio ::

a) C = Co em x = 0r sendo x medido a partir da interface e

Co ~ a concentraçio na interface s61 ido-J (quido.

b) C = Cl p<''1n:\ ( ~ = espessura da camada de contorno)

c) (C~- -- Cs) (f +1) = -D il.[ para ~-:==(?
d;.:

A solu~io da equaça; (15) sujeita as condiç;es ar b E~ c:

resulta em : ( VEr apindicE B para encontrar a soluçio matEm~tica

da eql.laçio (15) ).

ko

ko+ (1 - ko) exp - (f + 1" ) Ó / D

( :1-6)

Para determinarmos o valor da constante r nEcess i tamo!-:;

dE uma an~l iSE dos dados experimentais.

{"'-.-'

Ob SEY·vamos que a



concentraçio ~ uma funçio do campo el~trico aplicado, ou seja, da

densidade de corrente el~trica aplicada,

interface cristal/fase fundida.

e tambem da forma da

Em um primeiro caso supomos

diretamente proporcional ao campo el~trico apl icado, 01.1 seJ a , ,.:\

densidade de corrente elitrica apl icada. Temos entio que

Y == a J

a = constante a ser determinada experimentalmente

J = densidade de corrente el~trica apl icada

Combinando as equa~Ses (16) e (17). temos:

(17)

keff = (18)
~ -r (1 - ~o) exp - (f + aJ)c5 /D

A out I~a possib i1 idad~~
,

E de ser inYel"samen t f::-

proporcional a densidade de corrente el~trica aplicada, ou seja:

'°'·'-:'1



'r ::;:b/J

onde :

b = constante a ser determinada experimentalmente

J = densidade de corrente el~trica aplicada

Combinando as equa~ies (16) e (19), temos que:

.k
. '0

(19)

(20)

k ff ::;:. e
··k + (l - :k ) exp - (f -r b/J) ~/D• o . o

Para J = [mA/cm2J e ,::;:[cm/s], a anJlisE dimensional

exige que a = [cm3/mA sJ e b = [mA/cm sJ

Essas suposi~ies devem ainda ser analisadas com IlE:\ i ~:;.

detalhes, em fun~ão dos valôres do coeficiente de se9rega~ão de

equil(brio, das constantes a e b e da densidade de corrente J.

Nas páginas seguintes fazemos uma análise de t (Idas as

configura~ões poss(veis.

4·5



Nas ~iguras abaixo. ~azemos um estudo do comportamento do

coe~iciente de segrega~io efetivo para o caso em que kb>i. Nessas
t

figuras o termo k dI re~ere-se ao valor predito por BPS.

t
keff

t
keff

f = F

Fig .. 4.2

J

't == ,i\,j • a >0 T ,J >,0. N(~ssa ~ i g. a lio t amos o va 1cw

keff

t
keff

t
keff

t
keff

J

Fig. 4.3 1== a,J.

V<'"'t 1 ôre!:; de kf) ..

a>0 •

:'-I-C:;'



00= 2W

OO:W

Fig. 4.4

••
J

1)::: aJ 7 a>0 7 J9<-", Para vár ic\S tc(>:c\~, de

rot ad~\o..

t
keff

J

Fig. 4.5 - 'f:: c\J 7 a < 0 7 J ~0 •
J



keft

t
keff

-
J

~ = aJ T a<0 • J~9

keff

t
keff

J

Fi g. 4.7 - 'r == aJ T a >0 • J~ 0 •



keff

t
keff

F i g •• 4 ..B -- 1:= b / ~I r b > 0 r ,»,0 ..

J

Fig. 4.9 -- "'C:: b/J T b<0 T J),0 .



Fig. 4.10 - ~ = b/J, b)0 , ~S0 •

t
keff

Fig. 4.11 - ~ = b/J, b<0 , J'0 •

5(i

\

J

J



Repet imos agora os calculas para vaIares de ka < 1

-
J

Fi g n 4. i~~-- ~ = a.J , a> 0 , J >,0 n

tk."
t

k.ff

Fig. 4.13 -

J

1; = aJ, a>0 , ~J>,0 , e vários vaIares de ko·
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k eff

--------------

I
k eff

t
k eff

J

Fig. 4.14 't:::: a.J T

rotaç:ão.

alO T .J >;0 T
e várias taxas dp

k eff

t
keff

J

t ~:a.J r a < 0 T ,) >,0 •



k eff

t
k eft

J

Fig. 4.l6 - ~ = aJ 7 a>0 7 J~0 •

t
k eff

J

Fig. 4.17 -- ~::: aJ r a < 0 r J~0 •



t
kllff .L- _

J

Fig. 4.Hl -- 1):::: b/J 7 b>0 7 J>,0.

J

Fig. 4.19 - "6. :::: b/ J 7 b < 0 7 J >,0 •



J

F i g. 4. 2(~ -. J~0 •

t
----- -- - ---~- - ---' k.ff

J

Fig. 4.21 - ~::: b/..J T b < 0 T ,J~ 0 ••



Os resultados apresentados com essa anil ise

descrever prever uma grande quantidade de reSllltado~;;

€.~~o:peroimen ta is. Existem alguns resultados que n~o s~o poss{veis.

como por exemplo os apresentados em parte das figuras 4.5 • 4.7 •

4.9 e 4.1.0. E~m que e~o:iste a previs~o dE~ keff nE~gat ivos. no

entanto a existincia de uma singularidade (nestas mesmas figuras)

pode ser considerada como uma mudança brusca na configuraç~o de

clrescimento ( uma mudan,a na forma da interface acompanhada de

uma mudan,a no facetamento da mesma ). que leva a uma outra

configuraç~o. que passaria a ser descrita por outra constante

(mudança da constante a para constante b).

encontraremos uma situaçio prdxima a essa.

Como veremos a seguir

em que para um mesmo

materi"".l (L i Nb03= Cr203) • mesmo sem estar descrito por uma

situaçio em que ocorreria uma singularidade. sio necess~rias duas

a e b ) para uma mesma regi~o de densidade de

para descriçio do comportamento do k€ff. sf;:'ndo

que essa necessidade decorre do fato de existir nessa regi~o uma

mudança na forma da interface.

DevE~mos ainda considerar que o ponto onde ocorre a

singularidade. bem como
t

k eff. etc. dependem da

a inclinaçio das curvas. o

configuraçio de crescimento e do!",;

materiais ut il izados (ko. a. b. f. w. [, e O). Em nos!:;as figuras

usamos alguns vaIares usuais nos crescimentos descritos neste

trabalho. para tra,~-las.( a :::t 0.25 • b :::t3 10~ • ko :::5.0

f :::6.5 mm/hr •

56



3 - RESULTADOS EXPERI"ENTAIS

Para determinarmos os val6res das constantes a e b7 devemos

primeiro encontrar uma convençio para a polarizaçio do sistema

cadinho/fase fundida7 pois como veremos o valor das constantes

depende da polarizaçio e das formas da

podem ser mudadas com a polariza~io.

int el"face 7 que também

Rauber e Feisst (37) utilizam a conven~io de que a densidade

de corrente é positiva quando o cristal po 1<:\1" izaelo

positivamente em rela~io ao cadinho e vice-versa (

4.1).

[------------------------------------------
J (positivo) J (negativo)

--------------------------------------------

VEI" t ab f:~1,':\

cadinho

cristal +

cadinho +

cristal

Tabela 4.1 - Conven,io de sinal ela densidade de corrente.

Quando aplicamos um campo Elétrico em qUE o cristal Está

polarizado posit ivamente em rela,io do cadinho (e a fase fundida)

temos uma configuraçio como é mostrada na figura 4.22.a. Not amo!:;

a existincia de um campo elétrico na interface do cristal ( do
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cristal para a fase fundida). Considerando os (ons dopantes
3+

positivos ( por exemplo Cr ) haveria uma tendincia a segregaçio

do dopante pelo efeito do campo el~trico no (on, quando comparado

com o valor predito apenas pela equaçio de BPS e pelo resultado

de um crescimento sem o campo El~trico.

resultados sio confirmados experimentalmente por Rauber e Feisst

( 37) N

Guando apl icam05 um campo el~trico em que o cristal

polarizado negativamente em relaçio ao cadinho (e a fase fundida)

ter (amos uma configuraçio como a mostrada na figo 4.22.b. Haveria

entio uma tendincia a aumentar a concentraçio de dopante no

cristal. EstE aumento de concentraçio ocorre de uma maneira

pecul lar, para o LiNb03 dopado com Cr
3-f·

, mas dentro das PFevis3es

t: f:-:'ór i c as-, b

CRISTAL CRISTAL

'E
FASE

FUNDIDA
+

( a) ( b)

Fig. 4.22 - Poss(veis polarizaç3es do sistema cristal/fase

fundida ..



2
Para densidade de corrente de 0 ~ -6 mA/em a concentra~io

de dopante começa a diminuir em relaçio ao valor previsto pela

(p/J==0). A part ir desse valor de densidade de

C 01"1" ent e T na -fai >:a f:~ntIre ··-6 mA/em --+ -,15 mA/cm T a concent I" a~io

de dopante começa a aumentar.

Esse comportamento certamente est~ relacionado com a mudança

na -forma da inter-face de crEscimento com a polaridade do campo

estando a -forma da inter-face relacionada com uma maior

ou menor adsorçio de dopantes (14-15).

No trabalho de Rauber (37) para LiNb03=Cr ql.lando temo~:;1.1m,:\

densidade de corrente positiva posit ivo e cadinho

IH:'g <,ü i vo) T usualmente uma inter-face convexa ( em relaçio a fase

fundida) aparece.

Quando temos uma densidade de corrente negativa (CI" i !;;t c\ 1

negativo e cadinho positivo) usualmente as interfaCEs sgo planas

oU côncavas.

Podemos entio analisar o e-feito conjunto entre a -forma das

interfaces e o efeito do campo el~trico.

considerar as seguintes possibilidades:
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Tabela 4.2 - Polariza~io de J x Forma da interface, para o caso

do LiNb03:Cr203.

J (+) ~ interface convexa

interface plana

J (-) ~

interface concava

Quando ana1 isamos a tabela 4.2 para densidade de corrente

lEvando Em considEraçio a maneira peculiar como varia a

~ .~
concEntra~ao de dopantes nessa reglao. podemos associar

compol~t:amE~nt:o com a mudança na forma ela

considerarmos que a interface varia linearmente. ou ~;E.'ja,

dE convexa para plana e depois para côncava, nEssa re9iio devemos

palPa os daelos ele L iNb03 :

3+
Cr

aproximadamente -6

aprO}'~imaclament e de

fa i~·~a

planct.

IJma

nateríamos

2
-15 (mA/em) teríamos

negativa
2

-6 (mA/cm ) uma interfaceo

elec1ens i elcHle

côncava.

A an~lise conjunta desses resultados experimentais nos leva

entio a dois valôres de constantes a e a um valor de constante

b, com resultados previstos pelas figuras 4.3. 4~6 e 4.11.
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Conclui-se dessa anilise qUE devemos sempre utilizar um

valor de constante a OIJ b partindo-sE de IJma observa~io

experimental do comportamnto do keff e de uma aplica~io das

convençies adotadas neste cap(tulo.

Para o caso do LiNb03 considEraramos tris faixas distintas

té\bela 4.3 ).

Tabela 3 - J x Interface x Constantes

J (+)

J (-)

J (-)

interface convexa

interface plana

interface côncava

4 - APLICAÇXO E RESULTADOS

As observaçies ex~erimentais da adsor~io de dopante e sua

relaçio com o campo el~trico aplicado durante o crescimento nos

levaram as conclusies obtidas no {tem 3. Agora atrav~s do uso de

resultados experimentais ( quantitativos) determinar os valBres

l>1



val8rES das constantes a E b , E uma confirma~io dos rEsultados

t eór icos ..

05 dados que iremos utilizar sio os obtidos por Rauber e
3'r

Feisst (37) para LiNb03=Cr , mostrados na figura 4.23. Na

obtençio desses rEsultados foram utilizados os seguintes

f = 6,5 mm/hr, w = 34 rpm E foi obtido ainda que
3+

T ko =: ~'jT0.!:. 0,5 ( para concentl"aç;ões de Crr203na

0, i % (,;'Ill P(,;'so) ••

cr •• CI •• ~
t ~ cr•• cl••• toto Im."o',
k." t lutho'

••••
~J

--.l

3.0

~•• I d -
2:5 I~

~
.- r,I

- /
'I

• 1/
• ~I • -2.0

~'I
V•~
/

1,5

-.. -
I/

/~ - ..~•••••
- - •• I

.
-20

-15-10

-5 J 5 10 •• 15--~' 25 30'I
. /

0.5 densidadede corrente!~(mAlcmi)-

3+
Fig. 4 ..23 -- krU ;-~J em LiNb03:: Cr 7 Rauber E Feis!:;t;(37)

VaI8res experimentais



Atrav~s do uso desses valares podemos encontrar os valares

das constantes a e b , mostrados na tabela 4.4 •

Tabela 4.4 - VaIares das constantes a e b.

-13
a

=2,48 >:10(CRI / mA s)
1 -1

3
a

= -9,10 >:10(cm / ma s)
2

b

= -3,10 }.:10-6(mA / cm s )
1

Com o uso dessES va16res para as constantes a e b, os dados

da figura 4.23 podem ser descritos com curvas tedricas mostradas

na figura 4.24 •

63



•

-20 -10 -5

IS

LO

Q

5 10 •• 15·.
densidade de corrent'

•

Fi g •• 4 ..24 - k eU >~ J (-)

( • ) va18res experimentais (37)

(.) valor predito POI~ BPS ..

Aconstantea17
,

usada
. ,.,

deJe nar~~glao
2

positivo7

a2para-6mA/em<J<07 ~~bl para
2 J

<'-6 mA /cm ..
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CAPITULO V - INFLUÊNCIA DO CAMPO ELÉTRICO NA SEGREGACIO DE

DOPANTES DURANTE O PROCESSO DE CRESCIMENTO DE

CRISTAIS - CASO 11 : MATERIAIS SEMICONDUTORES

1 - Intr-oduç:ão

No cap{tul0 IV foi mostrado como o campo el~trico induz a

mudan~as na confi9ura~io de um sistema de crescimento de

cristais. Vimos que o campo el~trico produz eletromigraçio do

dopanle, e consequentemente mudanças na velocidade de crescimento
•

incorporaçio de dopante para o caso de crescimento de

monocristais dxidos. Nesse cap{tulo estudaremos os casos em que o

cc).mpo f::'létr'jc:oinduz o aparecimento do Efeito PeltieF e este

produz mudan~as na velocidade de crescimento no processo de

crescimento de monoc:ristais semic:ondutoFes, alterando assim a

quantidade de dopante incorporada.

2 - MUDANCAS NA VELOCIDADE DE CRESCIMENTO POR EFEITO PELTIER

o efeito Peltier que aparece na interface de crescimento de

cristais, leva a um resfriamento ou aquecimento da interface, e

consequentemente a mudanças na taxa de crescimento que levam a

fti1ldanç:<:\sna quantidade de dopante incorpore\Cla na mat r'iz
cr i~:;t:alina.
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Para uma an~lise dessas mudan~as que ocorrem na incorporaçio

ele clopante:-s, vamos partir da anil i se:-feita por Burton, Pr i m E~

Slichtelr (2), que descrEve a incorporaçio de dopantes Em funçio

elos pargme:-tros de crescimento e do transporte de massas do

sistema ..

Para essa anilisE BPS (2) partEm da e:-quaçio da cont inuidade

dadcl.aba i)·:0:

D d2C +f de = o
dx2 dx

onde:':

D = coeficiente de clifusio

f = velocidade de crEscimento

c = concentraçio de soluto

(1)

Como foi mostroado, a açio do campo el~trico na

durante o crescimento produz para alguns sistemas, uma mudança na

velocidade de crescimento T.

pelo acr~sc imo de um tenno gEral:1- , que representari qualquer

mudança qUE possa ocorrer na velocidade dE crescimento T ou

seja, ê\ partir da açio de um campo el~trico a velocidade



de cFescimento seFá dada POF ( f + :l )..
Introduzindo essa modifica~io na equa~io da continuidade 17

uma nova equa~io de continuidade paFa descFeveF o

tFansporte de maS5a7 sob a a~io de um campo e1itrico.

+ (f +::J.) de = o
dx ( 2)

Modificando as condi~ies de contorno oFiginais de BPS (2)7

por um fator:J 7 tE'mos;

c\ )C :::: CorpaFa }.:::::0

b

)C :::: Cl.p,-'\Fa;.:""'6

c

)D de +(f + 4-)(Co .-: Cs)::: 0- cI ~.:

onde::

Cs :::: concentFa~io na fase sd1ida

Co :::: concentra~io na inteFface 561 ido I 1 {quido

Cl :::: concentra~io na fase l{quido

d ::::espeSSUFa da camada de contoFno

( x i medido a partir da inteFface)

A Fes01u~io da equa~io 2 em conjunto com as condi~ies ar b e

c i apFesentada no apindice B.
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A solu~io da equa~io

ko + (1 - ko) exp - (f +~ ) ó / D

( 3)

onde ::

keff = coeficiente de segrega~io efetivo

ko = coeficiente de segre9a~io de equilibrio

Podemos fazer uma anJlise do efeito da polariza~io no termo

Como jJ vimos no capo I o sentido da corrente de

polariza~io ( em aS50ciaçio com a corrente termoel~trica ) produz

um aquecimento ou resfriamento da interface.

Como PI~ i me i I~() caso tomemos novamente que

diretamente proporcional a densidade de corrente de polariza~io.

ou seja::

onde::

~ = constante a ser determinada experimentalmente

J = densidade de corrente de polariza~io
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Nesse caso:

ko

k{) -;- (1 - ko) exp - (f -[- o(J)ó /D
( ~5)

Nov<.-\mente podemos SUPOI~ que tambem

inversamente proporcional a densidade de corrente apl icada, ou

Sf:j a::

onde.'::

~ = constante a ser determinada experimentalmente

J = densidade de corrente de polariza~io

Nes!;;E.'caso:

k
'o

(6)

( 7)

Como podemos ver. esses resultados sio idinticos aos obtidos

para o caso de eletromi9raçio. o que torna-os diferente sio os

69



~enBmenos que os produzem. Portanto os resultados serio id~nticos

aos mostrados nas figuras do capitulo IV, devendo-se apenas

troCc\lr as constc\ntes a e b por o( e (3
Os dados experimentais dispon{veis na literatura para o caso

de mudan~as na velocidade de crescimento e consequente mudan~a na

incoFPora~io de dopante para materiais semicondutores, obtidos em

crEscimentos de cristais pelo método de Czochralski com um campo

elitrico constante aplicado durante o processo sio inexistentes.

Ent n;~tant o encontramos alguns dados de crescimento de

monocristais semicondutores pelo método de Czochralski com um

campo elétrico pulsado durante o processo, qUE:' no ent ant o

confirmam as nossas prevjs~es: para o caso do InSb~Te (51,52)

do Si :Sb (33), encontramos resultados qualitat ivos ; para o Ga:Ge

(53,32), encontramos alguns resultados quantitativos.

A figo 5.1 mostramos para o caso do Ga:Ge (53) as mudan~as

na velocidade de crescimento e na concentraçio de dopantes em

~un~io dos respectivos pulsos de corrente elétrica.

Outros dados experimentais da literatura sio encontrados

para o GaAs, (24,28) quant itativos e (62) qualitativos, para o

InSb (67), qualitativos, para o InP (68), quantitativos, e para o

GaAlAs (36), quantitat ivos, para crescimentos por LPE ( fase

liquida epitaxial ), com um campo elitrico aplicado durante o

prOCESSO de crescimento.
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Na figo 5.2 vemos a varja~~o da velocidade de crescimento

com a densidade de corrente para um crescimento de GaAIAs

por LPE.
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fi figo 5.3 mostra a variaçio da concentraçio de doadores

(dopant E~S) em funçio da densidade de corrente para cr'esc iment o!:;

dE GaAs (24) por LPE.

DENSIDADE DE

30 CORRENTE (A/em 1)20

CONCENTRAÇÃO
NORMALIZADA DE
DOADORES

(Nd-Na)

(Nd -No) !SA/em!

1.4

1.3

1.2

1.1

1.0 ,
0.9 1-/

0.8 t0.7

0.6 L

SIMBOLO (Nd-Na) 5A/em!

• - IxlOla/em3

• - Ix 101a/era3

o - 4x Ida/em3

CAMADA
EPITAXIAL

#1

# 2

# 3

# 4 D - 2xl01a/cm3

# 5 '" - 5x1016/em3

Fig. - Variaçio da concentraçio de doadores em funçio

da densidade de corrente (24).

Experimentalmente estamos cr'E~SC: i men tos

ma~:(~~I" i a i!;; semicondutores dopados com aplicaçio de um campo

El~trico durante o processo de crescimento para

resultados quantitativos que nos permitam apl icar as equaçies V.S

E~ V.7
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CAPiTULO VI - PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

1 - CRESCIMENTO DE LiNb03

• mon oe: c Ir i s t: c\ i~; de L.iNb03 ~:.~·~C) p (::~1. o métoclo

I li s;.t: r' 1.1IH e n t ~:>) •

Czochn'!t151-:: i l' ut ilizando-se um sistema automático de crescimento

(Cambr iclgE.'Cn·}stal..- ALITOX

util iza-se um cadinho de platina (di&metro de 70

Cl' i s,t <:\ i s,·de•
Iflm) que é aquecido indut ivamente por um sistema gerador

••
r~dio-frequencia

1.00 l( I'b~•

(P()LITI~()N ) l' com uma frequ&ncia de trabalho de

No cadinho ~ colocada uma composi~~o congruente de Li2C03 e

N b 205 ( Ó p t i C <:\ me n t: e p 1..1. Ir os) obt ida do diagrama de fase deSSES

componentEs (60). apresEntado na figo

IHol/.: d(~~ l...i2C03 \:;" ~.'.ii,.4 tnol;~ de Nb205 ..

• Em uma primeira etapa, antes cio aquecimento indut ivo na

camara de crescimento, a composi~io ~ aquecida por 8 horas em uma

o
estufa a temperatura de 900 C • Este procedimento é real izado em

atmosfera ambiente, e pF.~lrmit.:F.~a e1 iminaç:ão lot".1 cio C02 dei:<,':\ndo

os compostos LiW e NbW livre de componentes gasosos,

prejudiciais ao processo de crescimento ..

o cadinho ~ entio transferido para a c&mara de crescimento,

o
onde é aquecido indutivamente at~ a fusio dos componentes (1253C)
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a partir da qual se prOCEssa a gErminaçio E crEscimento pelo

m~todo de Czochralski.

A sEmente utilizada ~ orientada de maneira que o crescimento

1 I ,d • ,., [00 :í ]OCCWlr"I. ,:\0 ongo <: a ti 1I"eç<~o ..').. , sendo a melhor direçio para o

crescimEnto de LiNb03 (Sugh(61». pois aprESEnta uma maior

Estabilidade de crescimento E uma mEnor densidade elE deslocaç~es

no cristal. O cristal ~ puxado a uma VElocidadE entre 3 a 8 mm/h,

e uma taxa de rotaç5o entrE 10 a 50 rpm (em geral 25 rpm).

Ap6s a ret irada do cristal da faSE fundida (tél"rflino elo

crEscimento), a temperatura ~ abaixada automat icamentE a uma taxa

de 10%/h. A atmosfera dE crescimEnto ut il izada ? Ar E 02.

2 - ORIENTAC~O DE DOMiNIOS EM LiNhO
3

Os monDei" i~)ta i<::. elE:' I...i Nb03 CI"E<::·C i do~:; Fi!:".·l o m~t CielO

Czochl'''llski s50 obt ielos na faSE paraElétrica. uma VEZ que a

tEmPEratura dE transiçio de faSE (paraEl~triea-fErroElJtrica) ~

'1" i r) ~ (/)O C '. -l 4· , - t I r" d" f C"!:' I )(. C" .!:' .~. I ~ '")"'i 3 O CCE <:..• 1.••• , 0. c. \."-:lIlpE.ra li C\ €'. '1.1.",<:\0 ca C.OIIlF .,)_>1(;.<:\0 t. CE J.<:.., ..•. J.

Este fato provoca durantE O prOCESSO dE crescimento o

,:'tp c\rec imen to domínios ele dirolos

01" i (-:.·nlados ,:\ca!'.;o, qUE mod i f i C ,:\

elétl" ic:af:;.ac,.!<:;t i C<:l.~:;. €·:t c: I' cio I... i Nb03.

impossibil itando sua apl icaç50 tecnoldgica.
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A orientaç~o dos dom{nios ferroel~tricos no LiNb03 pode ser

real izada de diversas maneiras. como mostrado por Nassau (55). O

m{todo mais eficaz consiste na aplicaçio de um campo el~trico no

cristal durante o processo de crescimento. Em cristais crescidos

,~o 1on fi o do e i >: o a. uma densidade de corrente entre 0.5 E 2.0

mA/cm2 { suficiente para obter a orientaç~o dos dom{nios.

Essa mesma corrente de orientaçio é responsável c:om() j ,':\
v i m()~::,r por mudanç:<.".s; na quant idade de dopant:e i nc:or'pol'<:\do c\o

CI" i ':;t <:\ 1 • Em nossos expErimentos Estamos tanto interessados na

orientaç~o dos dom{nios ferroelitricos bEm como nas mudanças na

incorporaçio de dopante que se verifica. P<:\I"<~, t,:\nto

r' E'ci,1 i ;:'~c\lnOS os experimentos variando as densidades de corrente em

I.!ma f,;\ i i';;"\ m,":', i 01" • A figo 7.1.a. mostra uma esquema do sistema

de cre~:;ciII'IE'rlt()jus;tanlf'::ntecom o cil"c:uito E-~lr!::tl"ic()pé\r'a ori<::~nté\ç~,O

dos dom{nios de dipolos ferroElétricos. O fi1tl"() de I~F qU(':~

<:,\pal"eCE-:n,i(fi 9 .. 7.l.b ri-l.l!;;é\dop,:\I"'c\ €'liminêu" é\ f.<:::'.m.indu:<7.ida no

circuito el~trico de orienta;io gerada pelo f()rno de induçio ..
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3 - CRESCIMENTO DE CRISTAIS DOPADOS

Os cristais dopados sio cristais dos mesmos

cristais puro~. As equaç~es para os calculos das concentraç~es de

c10pante estio no apfndice C. Para mais detalhes sobre crescimento

de LiNb03 veja Octaviano (63).

4 - RESULTADOS EXPERIMENTAIS OBTIDOS

Os cristais dopados foram crescidos com o campo el~trico

V ,:1. I" i ':'.ndo.O clopard:e ut i1 i:,:adofo i o Cr203.

N '>.. f i 9. 7.;2. t E'nlo ~C' o P I" i mE i Ir O C ,r i 5 t ,:(1 d E L i N b O3~C,'" 203 r E Ci ~;;

dados; cio . t t r'cresclmen'o Es:ao nas CNL. _..i CNL.
,

E

dE'nom i n<~\ç:f\o

1...i Nb 03 )

qUE passamos a ut il izar para os crEscimentos de

+

I

r"1j1ll1j!iIIIIlIIPiilillllilllllll!I,$illiilljlllllll!ljillllillilllllilllll"1I!lIlilililjli:lpillijllll~IIII"IIIIlljIÜI.'lIlll~lljlll~lIl1llllllllllill1Illlllpllll'IIII'I 1 2 3 .1 $ 6 7 8 9 10 1\ 12 ,..13 -114.1$ 16 11 l'
;~.p'
I
II
ft

Fig 7.2. -- LiNb03~CI"203 -. CrE~scimf:~nto CNL·-1..
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o segundo cY'istal de LiNb03:Cr203 foi crescido com outros

vaIares de campo elitrico. O cristal esta mostrado na figo 7.3, e

os dados de crescimento estio nas tabelas CNL-2.

CJ'l,\

1

~;-'/'..--)'

.\

lill~lI'i, '''i!''''iillll'llí~iI~IIII!lIl!'I~qulljlllllllli!,'l'!;1 ,.,.,I1I12 13 M 'I,S 16 " 18 19

Fi g. 7.3 ....I...i Nb03: C," 203 .... CI"e!',;c im~:~nto CNI...-2 u

.'J"

Na figo 7.4 temos uma foto da regiio final do cristal CNL-2

quando o campo elitrico aplicado era mais intenso.

da regiio final do cristal foi gerado por um maior crescimento de

suas arestas ( que sio as arestas preferenciais de crescimento).

Para campos el~tricos pequenos, como no crescimento CNL-l, essas

arestas apenas se destacam do cristal. No entanto

crescimentos com campos el~tricos mais intensos, este campo pode

leva,'" a situaç:ão de.' aparecimento do subresf,'"iament (J

constitucional em um alto grau. Nesse caso as arestas tendem a
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ter um crescimento maior (64). como observado no crescimento

CNL-2 ..

Fig. 7.4 - Forma do cristal CNL-2 na fase final de

5 - CRESCIMENTO DE Si

Os monocristais de Si s;o crescidos pelo m~todo cI é'

Czochralski. utilizando-se um sistema KOKUSAI DP - 1300A de

crescimento de semicondutores. o ~~quipament o nwst raclo

esquem~ticamente na figa 7.5 7 e possui limitaçies que fazem com

que os cristais obtidos sejam de dimensies reduzidas. POs!:;Ué\m

concentra,ies de impurezas relativamente altas e inomog(~n€idade~:;

provocadas por varia~ies no diimetro. Estas 1 imitaçies existem
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dE.'v i cio as prdprias caracter(st icas físicas do equipamento:

dimens3es reduzidas da zona quente e da cimara de creseimentor

i n e ~<i sd: f n c i a dE sistemas de v~cuo e de purificaç~o de g~s de

arraste e de contrale automit ico de di5mEtro.

() (..•.·:l I monocristal ino é sinterizado do s:.il{cio

pol ieristal ino com alto grau dE pureza.

A apl icaçâo do campo elétrico no crescimento de sil {cio n~o

poss {\...{~:J. um c:ont,:\to

t,:'létr'ico com o c,:\dinhor e qualquer tentat iva de um contato via

fê\SE fundida com algum condutor met~lic:o tambem se mostrava

i mpo'::;s;{vEl > dEvido o ~:,il(cio fundido citac:<.,,-r·qu i m i Cci,lrtEnt: e f::'

disslover eSSES contatos.

E l'np 1-{':':'9 cimos Ent~o um contato com um eletrodo tambem

';;:.il(cio, onde o mesmo agia como uma segunda sementer tendo ~;ído

introduzido através de Ulrt,;\ abertura auxiliar n,,,-ponta dE um,;\

haste de alumina • Esse eletrodo é ligado a uma fonte DCr

que o c I" i s;t: é\ 1 está ligado a outra polaridade da fonte através do

dedo frio e de um contaeto m6vel. Este sistema é empregado quando

qUEI" um campo elétrico durante o prOCESSO de

ClrE'se imento. Neste processo o eletrodo é introduzido na fas~:~

fundida prclximo a borda do cadinho.
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Fig. 7.5 - Esquema do crescedor de Si Kokusai DP - 1300A.

A fonte DC ~ uma TECTROL 120V - 20A.



6 - RESULTADOS EXPERIHENTAIS OBTIDOS

6.1 - Cristais Puros

Seguindo o procedimento de crescimento pelo m~todo de el.

crescemos em primeiro lugar um cristal dE Si ruro. monocristalino

par-':í. tE~;t<:\t" o equipamento E tEr um cristal para comparaçÇo Em

termos dE quantidadE dE impurezas com os cristais qUE sergo

crEscidos com um campo El~trico apl icado.

N,:\ fi 9. 7.6 temos uma foto do cristal es-·j. ) ,.

parâmetros de crescimento estgo na tabela eS-i.

/"~.~~"'-'-"-.~._-'-''''''''--'--~~-----'~- """' •. .,~., ,~~ .•.,.-.-,...,,,,,-~•..",~ ..,~.,...-- ... - .•(i

Fig. 7.6 - Cristal de Si puro - Crescimento eS-l.
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6.2 - Cristais dopados

Os cristais dopados sio crescidos dentro dos mesmos padrSe5

do C 1" i~:;t<:'Il PUI"O, acrescentando-se o dopante, e em nosso caso um

campo el~trico durante o processo de crescimento.

Na fi9n 7.7 vemos o primeiro cristal dE Si crEscido com um

campo EI~trico durante quasE todo o procEsso ( VEr t,:"\bE:'l':i. com

dados do crescn) de que temos informaçio na literatura.

EStE cristal dopado com AI (C8-2) aprEsEnta Em uma grandE

parte rE9i~es policristal inas, dEVido principalmente ao Excesso

dE dopante incorporado (69). Os dados estio na tabela C8-2.

~.r
""4'"

·1······'<'

Fig. 7.7 - Cristal de Si:AI com campo aplicado -

Crescimento C8-2.
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Dando prosseguimento a obten~io de materiais, crescemos mais

um cl~istal de sil(cio dopado com alum(nio, e com um campo

el~trico aplicado ao cristal durante o processo de crescimento.

Na figura 7.8 temos uma foto do cristal obtido (CS-3),

parimetros de crescimento estio nas tabelas CS-3.

Fig. 7.8 - Cristal de Si=Al - Crescimento CS-3.
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c:ompF iment o

diâmetFo

massa

pf~SCOÇ:O

Tabela CNL-1 - dados de cFescimento

80 mm

32 mm - in{cio
33 mm - centro
39 mm - final

303 9

5 mm

10 mm

velocidade de puxamento

massa dE~ Nb205

atmosfera de crescimento

fluxo de atmosfera

taxa de resfriamento

vaFi~vel (ver abaixo)

[0013

506y250 9

0y50 9

02

8 l/min

10% Ihr'

Tabela CNL-1 - Campo Elétr' ico
")

t:..

L
(mm) V (Volts)I(mA) J(mA/cm )w (n:>m)

0

--7y00 00030

7y00

-. 28y 252807 0y8830

28y25 - 30y86

462j.4j, y 7530

30y86 - 43y42

580172y j,230

43y42 --47y35

5801727002:~

47735 --62700

58017j, •.4334
_____ o

62•.00 --80700
00 034
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Tabela CNL-2 - dados de crescimento

complr i ment o

d iâmE~tro

massa

p esc oç:C.l

velocidade de puxarnento

ta~·:ad e r ot:aç:~~o

direç:~o de crescimento

ma 55.:\ dE: Nb205

maSScl dE: I... i 2C03

mc\ssil ele Cr203

atmosfera de crescimento

fluxo de atmosfera

taxa de resfriamento

69 mm

37 rnrn- inicio

38 mm - centro

parte final - ver figo

341 9

5 mrn

6,5 mOI/h,,·

[001J

,506,250 9

133,056 9

02

8 l/min

:I.0i~ /h,,·

T,:\bela CNL-2- Campo El~trico
r)

c..
L

(mm) V (Vol t 5)I(mA)..)(mA/cm )w(lrpm)

0

--7,83 00 0 34

7,83

-i 1,80 420121,1234

:I.1,80 --

24,70690222,0534

24,70 .-

2~j, 44960322,8234

~!5,44 --

42, :1.5810272,3834

42,15 -..

53, ~!040012~1,:t034

~53,20 --

69,0000 0 34
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Tabela CS-i - dados de crescimento

comprimento

di;metro

massa

pescoço

ombro

velocidade de puxamento

135 mm

33 mm

270 9

5 mm

10 mm

v c'i.F' i c\ v e 1

atmosfera de crescimento

direçio de crescimento

taxa de rotaçio

taxa de rotaçio

massa de Si

fluxo dE atmosfera

cadinho

semente

10 rpm (CCW)

10 rpm (CW)

[111J

700 9

Ar

10 l/min

* CW - SEntido hor~rio

CCW - sentido anti-hor~rio
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Tabela C8-2 - dados de crescimento

comprimento

diimetro

ma!5Sa

pescoço

ombro

velocidade de puxamento

taxa de rotaçio cadinho

taxa de rotaçio semente

direçio de crescimento

massa de Si

massa de A1

atmosfera de crescimento

fluxo de atmosfera

B9

118 mm

variável

136 9

4 mm

10 mm

varo i áVE:l

6 I~pm (CCW)

22 rpm (CW)

[111J

500 9

10 9

Ar

10 l/min



Tabela CS-3 - dados de crescimento

comprimento

diimetro

mass",

pesco~o

ombro

velocidade de puxamento

taxa de rota~io cadinho

taxa de rota~io semente

direçio de crescimento

rf,a ss<:\ clE S i

,nas!:;,,\elE AI

atmosfEra elE crescimento

~luxo elE atmos~era

90

85 mm

variável

j.14 9

4 mOI

j.0 mm

varo i ável

4T6 rpm (CCW)

14 rpm (CW)

[lU.J

500 9

10 9

AI"

j.0 11m i n •



Tabela CS-2 - Campo Elétrrico

- semente / + fase fundida
2L

(mm) V (Volt s)I(A) J (A/em)f (mro/roin)

0

- 40 000270

40

- 42 7r.:-07901,3'"'

42

- 47 750781170

47

- 50 75
\ 0771

173

50

- 57 75\0771178

57

- 60 7501'9411'6

60

- 64 j.21021'0j.I' 7

64

- 72 1210270174

72

- 76 000 175
~-_ ..-_.-

76
- 83 191521'831 I' 8

83

- 86 19152,83174

86

- 87 191521'44078

87

- 89 000 1 I' 0

+ semente / - fase fundida 89

- 92 71021'361 I' 5

92

.-98 000 21'0

98

- 100 000 273

100 - 101

000 11'8

101 - 106

350744175

~- 117

000 17~)---.-------
j.17- 118

000 375
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Tabela CS-3 - Campo Elétrico

- semente I + fase fundida

'")
c_

L
(mm) V(Volts) I(A) J(Alem )f(mm/m in )

0

- i.4 000 i.,·3

14

- 22 000 1,4

22

- 25 0001,3

25

- 27 000 1,1

27

- 30 0000,9

30

_.36 000 i,~J

~-36

- 39
J ..

6,8
:1.0:1.,42'0,9~

39

- 41 6T810i.,401,:I...
41

- 43 0000.9

43

- 45 12153,06o ('), 1

45

- 58 0000,9'

+ semente I - fase fundida~;B

--64 350,1.>60,9

"~-"

64 - 70 6:1.01,42i, (~;
70

- 7:1. 6101,46i,,4

71

- 75 6101,421, {3

75

- 85 0002,2

Obs: Os valôres da densidade de corrente J , para as tabelas

CS-2 e CS-3 sgo aproximados, devido a imprecis;o do diimetro

C:lri~;tal inou
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7 - "EDIDA DA CONCENTRACaO DE Cr E" LiNb03

Para medir a concentra~io de Cr em LiNb03 utilizamos a

técnica de Ressonância Paramagnética Eletrônica (EPR)y

equipamento dispon(vel nos laboratdrios da Biof(sica - IFQSC.

Para as medidas por EPR necessita-se apenas do material na

forma cristalina, ou seja, um peda~o da regiio na qual se deseja

medir a concentra~io. O procedimento adotado é descrito abaixo:

1 - Corte da amostra

O material é mordo, e a seguir é passado em uma peneira

de malha fina, para garantir a homogeneiza~io da amostra

em rela~io ao tamanho de grio.

3 - Pesagem do material

4 - Inicia-se o procedimento de medida por EPR (é obtida

uma curva caracter(stica para o elemento desejado, no

caso o Cromo, como pode ser visto nas figuras i e 2 ).

é colocado em um recipiente,

sempre a mesma posiçio na câmara receptora de amostras.

5 - Obten-se curvas, tanto para as amostras , como pa''"aum

padrio de L iNb03:Cr203.

6 - Digitaliza~io da curva obtida

C~lculo da ~rEa da curva por computador (a ~rea da

curva

<:\rllostra

é diretamente proporcional a quantidade de Cr na

i feita a comparaçio da ~rea das amostras

com a ~rEa do padrio.
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H

Fig. 7.9 - Curva caracter(stica do Cr (padrio)
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Fig. 7.10 - Cu~va ca~acti5tica do C~ em LiNb03
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Nas tabelas abaixo apresentamos os resultados das medidas

por- EPR Acrescentamos que nem todas as regiões puderam ser

medidas devido a algumas serem muito pequenas e de dif(cil

localiza~io no cristal corno um todo.

TC'l.bela6.7.1- CNl..-j.
2 1. (~~em peso)

l..
(Illm) J(mA/cm ) I< eff

0

- 7,0~? 0(inici,;\l) 0,1863,06

7 ,00 --28 r 25

0,880,1532751

30,86- 43,4~?

2,120,1292,1;':~

43,42- 47,35

2,000,1171,93

I... (mm )

o

11,80- 24,20

25,44- 42,15

42,15- 53,20

53,20·_·69,00

" "

valor médio

Tabela 6.7.2 - CNL-2
2

J (mA/em) ,. (% <'::·11"1 peso)

0 (inicial) 0,099

2705

0,094

2,38

0,048

1,10

0,091

0

(final) 0,128

0

(final) 0,110

0

(final) 0,119

1=:: Cem c E·nt r ,,\Ç: f~o



8 - MEDIDA DA CONCENTRACZO DE AI EM Si

Para medir a concentra~io dE AI Em Si utilizamos a t~cnica

de Espectrofotometria de Absorçio AtBmica CEAA)y em laboratdrios

do Departamento de Química Anal ít ica da UNESPy Araraquara.

o procedimento adotado ~ descrito abaixo:

1 - Corte da amostra da rE9iio cEntral do cristaly Em cubos

dE 4 X 4 X 4 mm •

2 - Pesagem das amostras.

3 - Djssolu~io das amostras em uma solu~io de HF:HN03

Ci0:1)y ~ temperatura ambiente ( as concentra~3Es de HF

e HN03 sio respect ivamente 48% e 65% ).

4 - Diluj~ioy com agua destiIaday das solu~ies at~ o volume

padrio padrio de 50 ml.

-. M(~di d ,:\ por EAf-l em chama de d>: i do n i t I~O~;O

(espectrofot8metro modilo AA 1475 - INTRALAB ).

Nas tabelas abaixo apresentamos os resultados das medidasy

e os respect ivos coeficientes de se9rega~io efetivos obtidos.
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TABELA 6.8.1 - CRISTAL CS-2

Região

rm (ppm)rOl (/.: E.'m peso)k eff

1.

23,50,3710,189

'")

24,00,3990,203c..

:;~

23,00,3740,191

4

29,50,4900,250

r.:-

28,50,47j.0,240....'

6

28,50,4660,234

7

32,00,5240,267

8

34,00,5540,283

9

27,50,4410,225

:t0

30,50,4900,25(~

U.

33,50,53307272

12

20,!.:;0,3260,16Ó

1.3

23750,53j.0,271

14

31,00,4920,25j.

j.5

27,50,4370,223

16

30,00,4800,245

j.7

31,00, 49~j0,230

18

31,10,499o P)C'C:'T c_;.J-..J

1.9

37,50,6060,309

20

41,.50,68 j.0,347
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TABELA 6.8.2 - CRISTAL CS-3

r~egião 1m (ppm)1m (/.:em peso)luff

1,

~H ,50,5320,27j.

r)

32,00,4780,244t:..

3

32,20,4790,24~5

4

37,50,5540,283

5

34,50,51.60,263

(.)

35,00,5250,268

7

I") (:> C"0,445o '")1")")'I:" '} T ••..J
T t:_C-1

B

39,50,5970,304

<;>

36,00,5400,2n:;

1.0

29,50,4340,221.

11

30,30,4570,23::1

:t2

35y00,5240,267

13

33r50,4980,254

1.4

49,00,7400,377

15

33,50,6210,317

OB8: As regi~es acima referem-se ~ localiza~ão das amostras

na ordem de sua localização nos cristais. Cada região

corresponde a uma amostra de 4x4x4 mm, extra{da da regia~

central da amostra, e contadas a partir do in{cio do

clristal.
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CAP. VII APLICAC~O DOS "ODÊLOS PROPOSTOS AOS RESULTADOS

EXPERI"ENTAIS OBTIDOS

7.1 - Introdu~ão

Neste capítulo, iremos aplicar os modilos propostos aos

nossos resultados eXPErimentais, bem corno a dados disponíveis na

1 itel~atura.

7.2 - CASO I : MATERIAIS óXIDOS - LiNb03:Crro3

Para urna comparaç~o entre o nosso modilo (Cap. 111) f'

nossos resultados experimentais, tomemos o valares obtidos da

literatura e os resultados previstos pelo modilo para eSSES

valares, mostrados no Capo IV.

Observamos na figo 7.1 que os nossos resultados est~o dentro

da curva tedrica, confirmando os resultados previstos pelo

modêlo.

oas: Nio foram colocadas em nossas medidas, as barras de

irra para que n~o hOUVEsse um prejuízo visual da figo No entanto

as mesmas podem ser calculadas, tomando como base o desvio padr~o

desssas medidas. No caso dos dados da literatura, obtidos por EAA

o Erro é estimado em ± 20% (73). Em nossas medidas por EPR

temos uma est imativa de irra de ± 15% (estimado Em laboratdrio).
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Fig. 7.1 - c.) resultados experimentais de Rauber e Feisstr
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7.3 - CASO 11 - MATERIAIS SEMICONDUTORES

A comparaçio do modilo com os resultados experimentais

tornou-se mais dif(eil pelo fato de dispormos apenas de nossos

r'€'sultado!:" que a nosso ver sio poucos e nio conclusivos.

Resolvemos obter mais resultados nessa ~rea para uma posterior

eomparaçio com o nosso modilo, alem de que a falta de dados na

literatura nio permitiu a obtençio de uma curva que servisse dp

padrio para comparaçio com nossos resultados experimentais.
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7.4 - EFEITO DA VELOCIDADE DE CRESCI"ENTO E DA VELOCIDADE

DE ROTAt:!O NAS CONSTANTES a r b r ri.. e f

De acordo com os resultados apresentados nos capítulos

anteriores. a forma da interface em conjunto com a polarizaçio

el~trica do sistema cristal/fase fundida. leva a constantes

d ifel~€nt 125 • b
• d.. e f ) na equação do COE.'ficiente de

Temos que a ação de um campo el~trico pode modificar a forma

d<:<. interfac(~. assim como provocar mudanças na velocidade de

crescimento. Tomemos o caso em que tenhamos uma dada configuraçio

inicial. em que manteríamos o campo elétrico e a configuração

térmica do sistema fixos. e que uma forma de interf<:\cE.'fOSSE

1 .~ (n )estabe eCloa concava por ex. "

Estamos agora interessados em saber qual seria a influência

que uma mudança na velocidade de crescimento (na confi9uraçio

inicial teríamos os parimetros de crescimentos fixos. e agol,oa

provocaríamos uma mudança nas velocidades de crescimento e de

""ot ação) poderia provocar no sistema. Estamos interessados no

caso em que os outros parimetros. como o campo el~trico e a

configuraç:io t~rmica mantenham a forma inicial da interface. e

essa mudança na velocidade de crescimento provoque apenas uma

variaçio do grau da curvatura da interface em questão (acentuação
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ou diminui~~o do grau de curvatura).

Essa varia~go no grau da curvatura da interface poderia

modificar os valores das constantes a, b, ~ er ' que como vimos

depende da forma da interface. Poder {amos ter ent~o essas

constantes como sendo na realidade uma fun~So das velocidades de

crescimento e de rota~~o (em princ{pio mais da velocidade de

rota~So que como vimos ~ a qUE mais afeta a forma da interface)

Teriamos ent~o de uma maneira geral que:

a :::a(w,f)

b = b(w,f)

cx. ::: ~ (w,f)

f =:: ~ (\L),f)

onde w represente uma fun~io de velocidade de rota~io7 e fuma

funçio da velocidade de crescimento.

A maneira como a VElocidade dE rotaçio e dE crEscimento

influinciam as constantES ser~ determinada Experimentalmente.

7.5 - DETERHINAtXO EXPERIHENTAL DA INFLUÊNCIA DAS

VELOCIDADES DE CRESCIHENTO E DE ROTAtXO NAS CONSTANTES a

b.,oc.er·

.,

Neste t6pico observaremos experimentalmente,
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densidade de corrente de polariza,i07 as poss{ve-is variaçie-s nos

em funç~o de mudanças nas
valôres das constantes a7 b7 ~ e ~ 7

velocidades de crescimento e de rota,io. Novamente dividiremos

essas observaçies em dois casos:

7.5.1 - CASO I - MATERIAIS óXIDOS

Neste caso estudaremos o comportamento das constantes a e b

em funçio de variaçies apenas da velocidade de rotaç~o.

Para tanto fixamos o valor da densidade de corrente J.

tomamos um valor fixo de velocidade de crescimento f e de rotaçio

para o calculo das constantes ( no caso foram os valBres obtidos

da literatura. dos experimentos de Rauber e Feisst (37) ).

f:1 Sf.::-gu i r- • mantendo os val6res da densidade de corrente J e

da velo de crescimento f fixos. variamos o valor da velocidade

de rotaç:~~o.

Na figo 7.7 7 temos um gr~fico de krlf X J7 para o caso do

LiNb03 : Cr~7 onde podemos observar qUE para variaçies de w

na faixa de 30 - 23 rpm 7 os valôres de a s~o proa icament E~

os nH7,-SmOS 7 o que nos leva a crer que para uma faixa

muito grande em relaç:~o aos nossos valôres utilizados nio existe

influincia significativa da velocidade de rotaçio na constante a

( e provavelmente tambem nio na constante b).

Nio foi feito um estudo do comportamento das constantes a p
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b em funç~o de mudanças na velocidade de crescimento, mas

acreditamos ser essa muito pequena ou nula, pois como vimos

te6ricamente T mudanças na velocidade de rotaçio influenciam mais

acentuadamente variaçies na curvatura da interface, e como vimos

que para mudança em determinada faixa de velocidades de rotaçio

nf:\o existe mudança nas constantes, acreditamos que mudanças na

velocidade de crescimento em uma faixa nio muito grande tambem

nio infl uenc i f:.'r.-r de mé\neira significativa essas mesmas

const.:\ntf:-:-s..

k e fi
4

2 .-

1 w: 30rpm; f:6,5mm/hr
• EXPERIMENTAL
o PREVISTO

'" = 23rpm; f:6.5mm/hr
A EXPERIMENTAL
A PREVISTO

•
A o
A

------ I I I __
O 2 3

Fig. 7.4 - Variaçio no valor da constante a em funçio de f

vari~vel (OBS - o desvio nas medidas

é de ± 15%)



7.5.2 - CASO 11 - MATERIAIS SEMICONDUTORES

Como fizemos apenas dois crescimentos de não

pois
Chf:'9amOS a calculalr os valô,res das constCl.ntes 01. e p T

embora em tais crescimentos tivessemos variado muito o valor do

campo el~tFico aplicadoT achamos prematuro usar apenas valôres

de doi~. cr'esc imf.:-nto!:;par'a o cálculo dE~ IX E' ~
Evidentemente por não havermos calculado os val8res de ~ e

~ r deixamos de calcular a influ€ncia das velocidades de

crescimento e de rota~ão nessas referidas constantes.
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CAPiTULO VIII - DISCUSS~OE CONCLUS~O

Abre-se com a formulaçio desenvolvida nesse trabalho novos

elementos para a an~lise do coeficiente de sEgregaçio Efetivo dE

materiais que sio obtidos com a aplicaçio de um campo elétrico

durante o processo de crescimento.

Alg'Jns materiais necessariamente nio tem mudanças nc\

interfacE devido aplicaçio de um campo elétrico, o que nio

inval ida os resultados obtidos, pois as constantes util izadas sio

funçies tanto da polarizaçio quanto da forma da interfacE, ou dE"

uma combinaçio entre elas, sendo que cada caso ( cada meterial a

ser e,:i-tudado dEve ser analisado de maneira especial paFa ,;t.

apl icaçio dos resultados aqui apresentados. Nio se invalida no

interface com a polarizaçio do sistema

entanto a possibilidade de materiais de uma mEsma classE teFEm

pFopriedades semelhantes como por exemplo a caracteF{stica de

mudança na fOFma da

cadinho/fase fundida.

Para cada material pode existiF um ou mais valor diferente

para as constantes a E b. No entanto encontFado o valor dessas

constantes através de um determinado numero, de Experimentos,

pode-se passar a fazer previsies a respeito dos pró~·(imo~:;

crescimentos. A possibilidade dessas constantes serem funçio de

algum dos par@mEtros de cFEscimento nio ESt' Exclu{da.

No caso do LiNb03 Cr~ nio observamos nenhuma mudança
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nos vaIares das constantes em função de mudanças na velocidade de

rotação, e embora não tendo estudado o efeito da velocidade de

crescimento, acreditamos não ser esta muito significativa ( Obs:

estas con5ideraç~es são para vaIares de velocidade de crescimento

E de rotaçio próximos aos ut ilizados em nossos experimentos,o que

inval ida a possibilidade de existirem mudanças

combinaç~es dessas velocidades muito distantes das por nós

utilizadas) ..

No caso do Si:Al embora nio fosse feita uma comparaç:io dos

resultados experimentais com o modilo teórico, E'm vista do

n l.ímE~I'·(:I os roesu1tados
,.,!:;ao

entusiasmantes. A nossa intençio inicial era o crescimento de

monocristais de Si:Ge, com grande utilização tecnoldgica. No

entanto na impossibilidade da obtenção do Ge , optamos por faZEr

os crescimentos com AI,

pr6ximo ao do Ge ..

que tem um coeficiente de segregação

Em tempo, gostar {amos de acrescentar, que em recente artigo,

Nalb<'-l.ndyan(74), encontra resultados experimentais, que mostram

qUE~ para o LiNb03 : a contribuição do efeito Peltier em

crescimentos com aplicação de um campo elitrico i desprez{vel , o

que vem de encontro com nossas hipóteses do capo I - 7.
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APÊNDICE A

i apresentada a seguir, a solu~io usada para se encontrar a

eql.laç:ão(III ..8)r ( de BPS ).

Partindo da equaç:io da continuidade (111.7), temos:

Reescrevendo esta eq. temos~

(A.i>

~
c~.::....C r~2 +!.dx D

de = o
dx

Cl.lj a SCJ ll.lç: io € ~

-t-·v.rn nC= r"'"ie _"" l.J + Ne~

r •...-fx/D ~.;_= !-i2 + •.,

Usando as condiç:ies de contorno de BPS temos que:

(A.3)

(A.4)

(A.5)

(A.6)



D ~ + f <Co - Cs} = o I X = o

Usando (A.4) e (A.5) Encontramos que:

01.1 sEja::

Usando agora (A.7) E de (A.4) o resultado

dC = _ f M e-fx/D
dv ri~ 1.J

H = (Co - C-s)

(A.7)

(A.8)

(A.9)

(A.ii)

Usando agora (A.4),

temos:

(A.6) E os vaIares das constantes M e N

CL = r' __ C e-fôlD ~ -fSID'-'S S + "-'o e - (A.i2)

Usando a rEla~ffo auxil iar (BPS (2) )::

1.1. i



temos que::

,-.. ,..•...f'n
CL = C- + s E-TÔ•1J r -fSlD:> k,:J -~se

ou se,ja::

Temos daí que::

(A.13)

(A.14)

(A.i5)

Cs=
~

ko

ko + (1 - ko>e-fUD

(A.i7)

Como l<eU = Cs/CI , encontramos então a eq. de BPS.

keff = ko
ko + (1 - k ) Q-Ui/D~D -

(A.i8)



APÊNDICE B

~ apresentada a seguir, a soluçio usada para se encontrar a

equaçio de BPS modificada pela açio de um campo elétrico (equaçio

IV.í.6)

Partindo da equaçio da continuidade (111.7), ternos:

Reescrevendo esta eq. temos:

...,

::~ + \f"~rJ~.

-i;"""" __~=udx (8.2)

_ .~ •..•_-<f+l}x/D _ u
::;:p \.J = rfi::: + n

( IL3)

(8.4)

Usando as condiçSes de contorno de BPS, modificadas pela

açio de um campo elétrico ternos que:

c = CC) 1 X = O

U.3

(13.5)



r, de . ,~ ...., 'e ,..- \ - o - o
&J dx ..•..-" + u" Q - '--5' - X -

Usando (8.4) e (8.5) encontramos que:

ou sej a::

Usando agora (8.7) e de (8.4) o resultado

de -(f+~t:: LJ_-(~-::+l)xiD
dx = ---n i-F=

t enH:>S que

H = (Co - Cs)

(B.6)

(B.7)

(B.8)

(B.9)

(B.1(1)

(B.11)

Usando agora (B.4)r

t [:'mos :

(B.6) e os valôres das constantes M e N

(B.12)
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Usando a relaçio auxil iar

ko=Cs/Co

temos que::

( BPS (2) )::

(B.í3)

ou S(~Ja::

Temos da { que:·::

(H.VO

(B.í5)

(B.i6)

(B.17)

Como k eU = Cs/Cl encontramos entio a eq. de BPS

modi~icada pela a~io de um campo elttrico.



kü

\<;:0 + (i - koi e-(f+"!)8/D

116
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APÊNDICE C

As equa~~es para o c~lcul0 das concentra~~es de dopante sio:

x do p

JoIILiNb03 X 100

M d o p

mol%

lndop x 100
x do p = peso%

m + m
d o r I i N b O 'I,

a equa~io que determina a quantidade de C02

EYapora~io no prOCESSO é:

P ()I"

Onde:

massa do dOPilll'" (em gramas)

m
Li2c03

M C O 2

massa de LiNb03 existente no sistema (em

gramas)

massa de CO2 que evapora (em gramas)

massa de Li2C03 que entra no processo (em

gramas)

massa molecu1ar do dopante

massa molecu1ar do LiNb03

massa molecu1ar do CO
2

1.17
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