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Est.e t.rabalho

RESUMO

trata do estudo de monocristais

ut.ilizando difração de raios x. Foi desenvolvida uma câmara

t.opográfica de raios x C câmara de Lang) a qual foi aplicada ao

estudo de monocrist.ais de silício e de sulfat.o de t.riglicina. No

est.udo de monocrist.ais de silicio, abordou-se det.alhadamente a

t.écnica de decoração de defeit.os ut.ilizando cobre como agente

decorador. Foram analizadas t.opografias obt.idas de ambos os

cris~ais visando uma descrição qualita~iva da perfeição cris~ali-

na dos mesmos.



ABSTRACT

The porpouse of this work is to study single crystals

using x-ray diffraction technics. An x-ray topographic camera

CLang camera) was developed and applied to study silicon and

triglicine sulfate single crystals. Copper decoration was used

to reveal defects in silicon crystals. The topographies obtained

from both crystals were analised for an qualitative description

of their crystaline perfection.

-2-



~

- INTRODUÇAO-

o uso da difraç~o de raios x para o estudo das

características estruturais de monocristais vem intensificando-se

nos últimos anos. Isto deve-se principalmente ao desenvolvimento

de técnicas de crescimento de monocristais que permitem a

obtenç~o de cristais com elevada perfeiç~o cristalina e a

utilizaç~o de fontes de raios x de elevada poténcia (geradores

de ãnodo rotatório, fontes sincrotron).

o presente trabalho tem por obje~ivos fundamen~ais o

desenvolvimen~o de uma câmara ~opográfíca de raios x Cde Lang)

para o es~udo de monocris~ais e. sua aplicaç~o no es~udo de dois

monocris~ais: silício e sulfato de ~riglícina CTGS). Os a~uais

mé~odos de crescimen~o de monocris~ais de silício permi~em a

ob~enç~o de cris~ais livres de macrodefei~os, tornando par~icular

seu es~udo. Se por um lado os cris~ais de silício podem ser

ob~idos pra~icamen~e perfeitos sob o pon~o de vis~a es~ru~ural. o

mesmo-n~o ocorre com a maioria dos cris~ais. Os cris~ais de TGS

possuem normalmen~e um grande número de defei~os que s~o gerados

durante o crescimento.

Es~e trabalho foi sub-dividido da seguinte maneira:

Capo r - Con~ém uma vis~o geral da teoria de raios x ,

tais como cálculos de resolução e ~empo de exposiç~o das

topografías, formação de contraste de defeitos cris~alinos. etc.

11 - Apresenta detalhes da Câmara de Lang que foi

desenvolvida e, aspectos ma~s relevantes de sua construção.

Capo rIl - Partindo da descrição dos defeitos e micro-

defeitos caracterlsticos à monocr~s~ais de silício, são

apresen~adas & analisadas ~opcçrafias de cristais de várias

-:J-



procedências Abordamos' também a técnica de decoraçã:o de

defei tos util·izandocobre como agent.edecorador.

Capo IV - São à.presentadas características gerais

(defeitos e propriedades) dos cristais de TGS. Em seguida, sã:o

apresentadas e analisadas as topografias dos cristais estudados.

Segue-se ent~o a conclus~o e sugestees para futuros

trabalhos.

-1-



- CAPITULO I-

-TEORIA DE RAIOS X-

A descoberta da difração de raios x em cristais por

Laue. Frendrich e Knipping em 1912 (1) representou o inicio

dos estudos envolvendo interações entre os raios x e

a matéria. Laue (2) sugeriu a possibilidade de se utilizar

cristais como grades de difração para os raios x, seguindo a

hipótese de que os raios x eram ondas ele~romagné~icas de baixo

compr imen~o de onda (À,). Os experimen~os poderiam ser en~ão

in~erpre~ados como provenien~es da difração das ondas

eltromagnéticas por uma grade de difração .

..,

1. 1 - [E<tlVA'i<Ç<D[ES ID[E [LA'iV[E [E [BlR~<G{;:

Podemos definir uma grade de difràção linear como uma

linha reta onde o poder de espalhamento é uma função periódica da

posição i.e. :

Onde:

- -
l.Js( x) = 'X.(x +N1. ã1) •onde:

N1=i n~ei ro

~=período da rede.

(1)

A incidénc~a de uma onda elet...!""omagnét.icaplana

monocromát.ica sobre a grade de difração dará origem a

espalhament...oem todas as direções. produzido pelos const.it.uint.es

da rede.

-:J-



onde a diferença de caminho ent.re a onda incident.e e difrat.ada

corresponder a um número int.eiro de compriment.o ·de onda. Ist.o

vincula os vet.ores
...•. .,..

de onda incident.e ko e JC da onda difrat.ada

at.ravés da equação:

ãl ~ ~ (2)a • (]C. ko) = H , .

Onde:

H = int.eiro

10= l/À. . üo1t = l/À. .11

Os vetores tio e ti represent.am as direções de incidência

e de difraç~o. respect.ivamente. No caso t.idimensional. o poder

de espalhamento passa a ser função de tripla periodicidade. ou

seja:

- - __ -P
':K r) =- «r+N1. a1+Nz.az+Na. aa) (3)

parâmet.ros ~~ A condição para que máxima difração

A grade tI'idi mensi onalaa.

apresenta uma rede com

ocorra é que cada component.e do vet.or de onda sat.isfaça a

equação (2). ou seja:

(4)
~ - 
aa.CkHKL -ko)= L

As equações (4) são chamadas equações de Laue. podendo

serem escrit.as vet.orialment.e como:

-6""'



.., .
IcHI<L -Ico = B (9)

Onde:
- ..• ~ ...• "...

B=BHI<L=Hl:i1+Kbz+ Lba,


sendo b1~ ~ e ba vetores

da rede reciproca.
~ ,

O vetor B da rede reciproca esta assoclado

com os máximos na difraç~o e, as quantidades H~ K e L podem ser

familia de planosumaConsiderando

interpretados como os índices de Müller da familia de planos

...•
cristalinos normais a B.

normais a ~ Cfig 1), observamos que a máxima reflexão ocorrerá

para valores especificos do vetor de onda incidente.

Considerando a igualdade de ambos os 1ados da equaç~o C9) bem

como a geometria associada na fig.Cl),ficamos com:

...
S

Fig. 1 C~ometria associada com a condiç~o de máxima
~

intensidade na dirraçâo de uma onda incidente ko em

um cristal Cref.2J.

l/dHKL =18 1

US~3.r-.dc (-; I l/dHKL = 2. sen SB /~



A equação (6) é conhecida corno equação de Bragg.

A teoria' desenvolvida a partir de então tornou-se

conhecida corno ~eoria geométrica se apenas as direç~es dos feixes

são levadas em con~a e. ~eoria cinemá~ica se ~ambém são es~imadas

as in~ensidades. Esta teoria levava em conta apenas a in~eração

de cada á~omo com as ondas primárias (ou refratadas) pelo

cris~al. A in~eração de cada átomo com o campo de ondas

induzido no cristal pelo espalhamento coletivo de ~odos os outros

átomos e a interação entre as ondas difratadas com as refratadas.

particularmen~e impor~anta quando os cristais es~udados são de

boa qualidade. são desprezados. Des~a forma a teoria cinemática

não leva em conta a conservação de energia. desprezando a perda

de energia do feixe incidente devido a exci~aç:ã:o de novas ondas

no cris~al.

Para resol ver os problemas apresentados pela teoria

cinemática. Darwin(3) propos urna ~eoria na qual o espalhamento de

várias ondas era interpret~ado como espalhament.o múlt.iplo. A

reflexão dos raios x ocorria com a passagem da onda incidente

através dos planos cr i st,alinos sucessivos e sua reí'lexão

múl t.ipla. Darwin obteve en~ão a forma correta para reflex~o de

um crist.al perfeito que espalha não so no ángulo de 5ragg mas em

um int.er'l'.alo angular finit,o.

Apos. Ed\.valC4) cons~ der o'...!a proal ema do cal cul o do

indlce de ref~açâc do mSlO crls~alino~ tomando uma analcgla com a

-3-



po~ c~cilado~e~ lccalizadc~ na~ pos1ç~es at6m1cas

interagem com as ondas eletromagnéticas incidentes.

de rede. que

A vi br açJ!o

dos osciladores. o inicio e a propagaç~o das ondas elementares

induzidas por estes em um cristal infinito s~o investigados como

um problema das vibraç~es próprias de um sistema n~o forçado. A

autoconsistência do sistema é manifesta no fato de cada oscilador

vibrar sob aç~o do campo de ondas formado pela supeposiç~o das

ondas elementares de todos os demais osciladores. Desta forma.

a existência do campo de ondas requer um acoplamento entre os

osci1adores. A correspondência entre a vibraç~o dos osci1adores

e o campo de ondas comum formam a condiç~o determinante do lndice

de refraç~o (n). Na referência (~2) encontra-s:e um exelente

tI'aba1ho que permit.e uma vis~o ger301 da TO e. para um maiar

aprofundamento. sugerimos o livro do Azaroff (46).

1. 3 - 1TtDlPlOC!3IRÁlfFDÁl IDIE lRA\DlOS ~

A t.opograt"iade raios x foi inicialment.e proposta por

Berg (5)em 1931. o qual realizou a primeira t.opografia de raios

x utilizando um cristal amostra de sal. Após posicionar o

crisL;,.lna condiç~o de Bragg. Berg colocou um filme próximo à

superficie do cristal de mane~ra a gravar o feixe difrat.ado pelo

A topograt~ia de raios x recebe este nome devido ao

f"at~odo t-e.1X~ de ra.1osx que sof"red.1f"raç:1ona amost.racristalina

cr.1s~al.ap6s ser gravado em uma emuls~o f"otográf"ica.

Earre~t(5) em 1945 aprlmorou a técnica desenvolvida por

-9-



Berg e aplicou-a ao estudo de cristais metAlicos. Nesta época

porém. apesar dos intensos trabalhos no sentido de se investigar

a suo-estrutura cristalina utilizando técnicas de ataque qu1mico.

decoração e micrcscopia ele~r6nica de transmissão. pouca atenç~o

f'oi demonstrada pela técnica de Berg-Barrett. Apenas em 1Q67

com o aperfeiçoamento da câmara topogrAfica de transm1ss~o por

Lang (d) e ao desenvolvimento da câmara de duplo cristal. em 1968

por Bouse (7) f'oi que as técnicas de m1croscopia por difraç~o de

raios x (ou técnicas t.opográf'icas) passaram a ser amplamente

empregadas na análise de cristais.

A câmara de Lang é a mais conhecida e utilizada câmara

t.opográf'ica. possuindo sensibilidade para cont.rastes de

orientaç~o (da ordem de 6.10-. radianos )(p) e de ext.inç~o.

TrêS peças f'undamentais f'azem parte do equipamento

necessário para a realizaç~o da topograf'ia de um monocristal:

a) Gerador de raios x.

b) Câmara de Lang

c) Sistema

f'ot.ográf'1co).

de aquisiç~o de dados ( eletrônico ou

A f'ormaç~o da imagem ocorrerA quando houver dif'raç~o

do f'eixe monocromático de raios x incidente na amostra cristalina

obedecendo a lei de Bragg. pelos planos cristalinos escolhidos:.

conf'orme mostra a f'igura 2.

-10-



CRISTAL

FONTE

o

s

Fig. 2-

FILME

Formação da imagem em uma topografia por transmissão

(ref.9).

A divergência horizontal do feixe é limitada pela fenda

de saída CD). A divergência deve ser tal que permita ao cristal

atuando como monocromador, separ.rna difração. apenas a radiação

característica escolhida. A divergência vertical é controlada

através da distância cristal- fonte.

São possíveis duas geometrias para a topografia de

raios x: reflexão e transmissão.

inci dente e difrat.ado encont.rarem-se na mesma

a)

feixes
Reflexão-Cgeometria de Bragg) Caracteriza-se pelos

face do

crist.al. Este medo permi t_e a observação da regi ão próxi ma a

sucerficie de cris~al (fig 3). A geometria de Bragg é adequada

para o est.T-Ido de filmes fines crescidos sobre um su.bst.ra'to ou"

para a anal i se

-11-



Fig. 3-

AMOSTRA

Arranjo esquemático da topografia por refle~o Cref.14)

EmulsõO
,. foto9naficQ.

Fig. 4- Arranjo esquemático da topografia por tra~smissão

Cref. 14).

b)Transmissão-Cgeometria de Laue)- Neste caso, os feixes

incidente e difratado encontram-se em faces opostas do cristal.

--12-



Est.e modo permite a obser"/,1/;:ãode defeit.os em todo o volume

cristalino (1'ig.4).

o feixe colimado incide sobre a amostra crist,alina. e

é difratado. A fenda de saida bloqueia o feixe di ret.,~

e a radiação de fluo:Jrescéncia. permitindo qlJe o feixe diirat.ado

atinja a emulsã:.::Jfot.ográfica. Caso um defei~o ou centro de

t.ensces esteja present,e na regiãe banhada pelo feixe de rai:::Jsx,

a interação deste com a distorção local da rede fará com que haja

uma variaçãe da intensidade local do feixe difrat.ado. produzindo

en~âo um con~raste observavel na emulsào fotográfica.

A seção topográfica do cristal permite localizar a

profundidade na qual encontra-se o defeito. Porém. se desejarmos

analisar uma reg~ão maier do que a permi t.ida pela seção

topogrâ.fica, é necessário que t,ranslademos a amostra e o filme

sincronizadamente, de maneira que os mesmos desloquem-se frent,e

ao feixe inciden~e. A imagem então obtida. chamada de projeção

topográfica. possibilita a visualização da distribuição dos

defeitos em ~cda a amos~ra cristalina. Porém, perde-se a

possibilidade de locali::ar a profundida.de na qual o defe~T_o se

Se 1i mlt.armos o f eixe di I~ratado através de uma

fenda de salda de abertura variável. poderemos analisar os

defei~os exist_entes a uma cert.a profur.didade no crisT.al. sem a

influencia dos que se encontram em outras

Isto se faz necessarlO quando são indesejávels

os
~., ~

e~ .l.'n~~-a-..Lc)'s.

da cr i sta.l i n.a

-13-
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x'

y'

Fig. 6- Projeç~o ~opográfica limi~ada (ref. 17 ).

..•
1 . 3. 1 - lR!ESíDil...VlÇÂI <D TI'<D1P<DlGlRÂllfO <CÂI

Os cálculos apresen~ados a seguir s~o válidos para os

casos de projeç~o e seç~o ~opográficas (9).

Nas ~opografias obedecendo a geometria de Laue

C~ransmi ssão) , os planos cris~alinos difra~anles s~o

essencialmente ver~icais, n~o exis~indo pra~icamen~e difraç~o na

direção vertical. A resol uç:~o é dada então por:

z= L.V/D onde: (7)

1/2 = resol T..!ção

L = d.lstànci a cr i stal-fi 1me

v = altura projetada da fon~e

D = di s't-á.l....ci a cr.lstal-filme

-14-



Geometria do feixe na direção vertical Cref.9).

t

vl~
'r-:-

Fi g.

7-

Entre os fat.ores associados à resolução horizont.al.

os mais significantes são:

a) Difração simult.ânea do dubleto K a Normalmente.

em experiment..os que necessit..am o uso de radiação

aproximadament.e monocromát.ica. usa-se a difração da linha

caract..eristica K a devido a sua grande int..ensidade. Porém. a

linha K a é uma linha que apresent.a uma estrut..ura fina, sendo

for mada por um dubl et..o no qual uma das linhas C K 02) t.em a

met..ade da int..ensidade da outra CK Cti). e necessária a separação

dest..e dublet..o. no caso das t..opografias. sob pena da formação de

duas imagens na emulsão fot.ográfica. o que acarret..a na perda de

resolução. A separ ação do dubl et..o é fei t..a ut..i1i zando-se o

crist..al amost..ra como monocromador e t.ornando a fenda de saída

suficient..emente est.reit..a, de maneira a controlar a divergência

angular do feixe. Se a separação do dublet..o estiver ocorrendo,

a varredura angular próxima a eB mostrará dois P'..-,......,-::••• __ .....;J

correspondentes a K C)(1 e K 0.2 ( ver fig13, pg.30 ).

-15-



TABELA I

Separação ângul ar do dubl et..o K a

silicio Cref. 9).

par a aI gumas r ef 1exões no

Planos de reflexão

(lll)

(220)(440)

Linha

À (A)~ÀC1JCL2~e(rad)~x{~m)~e(rad)~x(~m)~e(rad)~x(llm)

Mo KCL

0,714,3.10-37,0.10-471,1.10-311
-3

242,4.10

eu Ka

1,543,8.10-36,0.10-461,2.10-4123,3.10-333

b) Largura natural de linha: e um ~ator limitante para

a resolução topográfica e. é impossivel contornar o proble~~

usando fontes convencionais de raios x A emissão de raios x

nestas fontes é de baiy~ intensidade. não permitindo o uso de

monocromadores eficientes. Isto só é possivel com fontes de alta

potência Ccomo ãnodo rotatório e sincrotron).

A diferenciação da eq. 6 leva-nos a:

C8)

Est.a equação permite q~e para um dado seja

calculada a 1ar- g!..lr"'':' da c t.::- '/a ce r sf 1ex3:o de ....,ri do a 1ar- çur a

as e

cc~respcnC9~~2S :argu~as da c~~'ra de reflex~o para algumas



TABELA II

Largura da curva de reflexão devido a largura natural de linha,

para algumas reflexões no silício Cref 9),

eu Ka Ag Ka

Reflexão

ó.À/À = 4.10-4ó.À/À = 5.10-4
~

e
ó.eal (rad) ó.x(].1m)e ó.eal(rad)ó.x(].1m)

(220)

23,6
-4

1,7 8,4-5
1,7.10 7,3.10 0,7

(111)

14,2-4
1,0 5,1-5

1,0.10 4,5.10 0,4
-

(440)
53,4-4

5,3 16,9-4
5,3.10_ 1;5.10 1,5

* ~ fornece a perda de resoluç~o que a largura natural de

linha acarreta na imagem final, para distância amostra-filme de

10 mm.

As condições de alta resoluç~o e baixo tempo de

exposiç~o s~o concorrentes, no caso de análises topográficas.

Pode-se, no entanto, otimizar o sistema, compensando de maneira

adequada as duas variáv~is. Is~o é impor~an~e devido ao al~o

t.empo de exposi ção que uma top';)grafia necessi t.a em um ger ador

convencional Cpot.éncia de 1 KW), que é de 20 a 50 horas,

de~encendo do cr:stal e de seu tamanho. Cs calcules aoresen~ados

a seguJ..r, I-or~ecem ~ma v~s~o dcs vãrics fa~cres a serem levados

-17-



em conta.

Conside~ando um feixe de raio~ x de largu~a H e altura

V inclden~e sobre uma amos~ra crls~alina como mo~~ra a fig.S. A

in~en~idade dI corresponden~e a uma pequena àrea dx. dy do

feixe inciden~e. serà dada pela equaç~o (8).

dI• P ~(HL2VJdx dy (8)

onde:

P = po~ênc1a totalda fonte

H = largura horizont.al

do feixe

V = altura do feiY~ L = dis:tânciaamos:tra-fa!l.t.e

~

J I

f.·/tl~ :.

I~ !,.' r.. "
.•. I'~"

X jl ~
L

I

1:"i..-.
• -'::::::lI.

•••-.: ...•.••."..:.Yto"I.~--'-1,.-- .•- amcst.ra •.

T --...,-.. •• ~

-- •...='
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· j+V/2

I= dy

-V/2

P/ HL V

(9)

Definindo então a fração do feixe incidente ~e que o

cristal difratará:

~e = aceitância do cristal para di~raç~o.

I- P ~e ./ HL

Cl0)

Cll)

Uma vez que o tempo de exposiç~o de uma chapa

~otográ~ica é ~unç~o inversa da intensidade do ~eixe incidente.

temos que:

tOIll H L./(1::.e P)

Isto vale para seç~o topográfica.

Para o caso da projeç~o topográ~ica.

filme são mov~ment.ados.~icamos com:

t = to R cose /M

(12)

onde a amostra e

(13)

onde: R = dislància lransladada do cristal

M = largura da fenda de salda.
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Para aproveitar toda a largura do feixe incidente sobre

a amostra ~ devemos fazer com que M sej a i gual a H. Fazendo

isso. a condiçã:o para que ocorra a separação entre K eu. e K Cl2

passa a ser~ desprezando a distância entre a fenda de salda e a

amostra:

(14)

Nos tubos de raios x convencionais, o foco ponto para

uma inclinação de 6 graus do colimador, apresenta um tamanho de

(O. 4xO. 4) lnIn2. Desta forma. tomando H como 0.4 mm .• para a

reflexão (111) do silício (ver tab.

maior que 570 mm ..

I). temos que L deve ser

1. 4 -

Em uma topografia. as discordâncias s~o observadas no

filme como imagens escuras sobre um fundo cinza. Este contraste

pode ser explicado se observarmos as duas regi~es cristalinas

di stintamente: uma do cristal perfeito que difrata dinamicamente

e outra. a região de imperfe~ções que assemelha-se a um cristal

mosaico e difrata c~nematicamente. A divergência do feixe inci-

dente ê da ordem de 1.2.10-3 radianos. Um cristal quase perfei-

to seleciona, na difracão apenas alguns segundos de arco (11)

(f.l. g. g).

-20-
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Fig. 9 - Ilus~ração da divergencia do feixe inciden~e sobre a

amost.ra e largura do mesmo que o crist.al

difrat.aCárea sombreada) Cref. 11).

perfeit.o

Um cris~al livre de defeit.osproduzirá no filme. uma

imagem cinza uniforme. Em um crist.alimperfeit.o, a deformação

dos planos crist.alinos circundan~es ao mesmo, promoverá a

difração de uma largura maior do feixe incidente. Isso

produzirá uma ~magem mais escura dest.as regiões. Uma análise

simples como es~a. não pode ser usada para explicar fenómenos

ma~s complicados. como o con~ras~e branco e pre~o. Es~es

requerem um maior conheciment,oda teori a di nàmica (12).

A ~eoria cinemática assume que os feixes incidente e

difratado não int,eragem. sómen~e sorrem o renómeno fisico da

absorção, .e:<pressa pela eq'uaçãc (15).

I = 10 exp C-~.t) (15)

Cr-,de: Ia = intens~dade inlc~al do fel:<e

-21-



~ = coeficien~e de absorção linear da amos~ra

t = espessura da amos~a

Es~a equação é válida para os feixes cinemáticos

exis~ent.es no crist.al, indicando que os raios x apresen~am uma

baixa penet~ração nos mat.eriais devido ao decaiment.o exponencial

da in~ensidade do feixe t.ransmit.ido.

Eor~~nn C13) observou que para crist.ais com baixa

densidade de defeit.os, o feixe dinâmico é ~ransmi~ido a~ravés de

crist.ais espessos C ~t.=20), onde pela eq.C15) o feixe cinemát.ico

seria e~int.o devido a absorção. Est.e fenômeno ficou conhecido

como ~ransmissão anômala ou, efei~o Eormann.

Pening e Polder C14) descreveram as ~raje~6rias des~e

modo de baixa absorção, como um fluxo de energia ao longo dos

planos Chkl) normais a superficie da amost.ra • como é most.rado na

figo Cl0).

( a)

FO o

FI LME CO:'I PRI M IDO

hlr.1

(b)
FILME TENSIONADO

1.c- Ilus~~açãc ca cef~~~açâc ca~sada ocr u:r'.a ca~ac.a

~ensic~a~~e d~~ositaca saCie um subs~ra~o Crer. 11).

,',-......,~ ~:""J.st_..:::.l , o fe.:.:<e



transmi tido anomal amente separa-se em uma componente dif'ratada

(D) e uma componente direta (FD). No caso de amostras

perfeitas. a intensidade das duas componentes é igual e a imagem

será cinza uniforme

Quando uma camada tensionante é depositada sobre um

substrat~ perfeito as tens~es locais da rede produzirão uma

diferença de intensidade entre os dois feixes Aparecerão

listas escuras e claras -correspondentes as regi~es 8 e A da

cristal (fig. 10), respectivamente.

vetoroda direção do vetor de difraçãoe
o contraste branco e preto dependerá da curvatura local

~
gsubstratodo

tensionamento H* é definido como sendo normal a borda da camada

depositada com sentido para fora da mesma (fig. 10). Analisando a

interação
~

ent.re 9 ,
..
H e o contrast.e resultante, podemos obter

dados importantes sobre a forma do tensionamento de um cristal.

A tab. III resume a aplicação das relaç~es de contraste

em camadas tensionantes (filmes finos) em um subst.rato (critério~-
g.H).

TABELA III

Critérios de contraste gerado como função de g.H (ref.li).

contrastenofilme- ...•
I

g.H

>O escuro- - Ig.H < O claro-~ Ig.H >O claro-- g.H
<OI escuro

-
* -Hnaoe"'/"etcrdar-eci~r-eci orcca. tensionament.o

compressivo

compressivo

distens~vo

dist.ensivo
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1.5- <C<D1N1nR~$1ffE [DfE [DfElFfE01fIÜ$

As

discordâcias

dis~orç~es na rede cris~alina

apresentam seu cara~er direcional

associadas a

descri~o pelo

ve~or de Buergers Cb) e pela direção da linha de discordâncias

o mecanismo de in~eração entre as discordâncias e o

feixe de raios x é o mesmo que no caso das camadas ~ensionan~es.

descri~o no parágrafo an~erior.

o ~ensionamen~o aniso~rópico dos planos cris~alinos

circundan'tes à linha de discordância. é responsável pelo

con~ras~e observado . A in~ensidade local do feixe difra~ado

.. -
dependerá da orien~ação dos ve~ores b e u da discordância e do

ve~or de difração

g. para a reflexão .escolhida CuJo A

condição de minimo cont.ras~e para discordâncias em cunha é que
..•..
b. g=O CJ.5).

-2.t-



CAPITULO II

- DESENVOLVIMENTO DE UMA CAMARA DE LANG-

COMO j~ 1"0i mennsionado. a câmara de Lang é a mais

conheci da e uti 1izada topográfica de r""i.-. ••.---- x.

n~o possuindo a elevada resoluç~o da microscopla eletrônica. a

topografia de raios :x:.em particular a cân>.ara de Lang. é um

inst.rumento 1"undamental para avaliar a qualidade crist.alina de

menocr istai s. Algumas de suas aplicaç~es s~o: na caracterizaç~o

de processos de creSCimento de cristais (~d); nO estudo de

processos mecânicos envolvem tensionamento da rede em

monocristais (~8); no controle de qual idade da 1"abr icaç~o de

disposi tivos eletr ôni cos (u.); etc.

A abordaremos detalhadament.e as partes

componentes da câmara de Lang . No apêndice II encontram-se os

esquemas detalhados de construç~oda câmara desenvolvida em nosso

trabalho.

1"iguras (11)

As: vist.as lat.eral e 1"ront.al sato encont.radas nas

e (la)

A câmara de Lang é 1"ormada basicamente pelas seguintes

part_es:

a- sistema de colimaç~o;

b- mesa divi SOl" a·;

c-sistema de ~l"anslaç~o da amostra e 1"ilme;

d- goniômet_l':e;

e- perta-filmes e fendas.

di 'J'i ~r"' ..•••••. :. •.•.. ...•. -.- ...•..•..
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A mesa divisora permit.e p.:;lsicionarangularment.e a

amost.ra f'rent.e ao f'eixe incident.e de manei ra que a mesma

encont.re-se sat.isf'azendo a condi ção de 8ragg par a a ref'lexão

escolhida. e necessário uma mesa divisora que apresent.e uma boa

precissão angular, de maneira a permit.ir a separação ent.re K a1 e

K az. Const.ruiu-se uma mesa divisor a mecâni ca que apr esent.a

menor divisão de escala de 2,9 segundos de arco, adequada para as

necessidade acima descrit.as.

b) Sist.ema de colimação:

A part.ir dos cálculos apresent.ados na seção 1.3,

opt.amos pelo uso de um colimador de 100 cm., que per mit.e

uma divergência adequada do f'eixe incident.e para a maior part.e

dos experiment.os.

Visando at.enuar o ef'eit.oda absorção do ar, f'oi f'eit.o

um sist.ema de bombeament.o do ar de dent.ro do colimador,

permit.indo que se t.rabalhe com pressões de 10-2 Torr. Est.e

procediment.o é just.if'icado uma vez que a absorção do f'eixe pelo

ar é mai or, na medi da em que 3.ument.a o compr iment.o d~ onda da

radi ação inci dent.e. A f'enda de saí da do col imador possui

abert.ura f'ixa sendo que o port.a f'endas permit.e f'acilment.e a sua

t.roca. Ist.o é necessário para adequar a abert.ura da mesma as

nacessi dades do experiment.o que deseja-se realizar. Foram

conf'eccionadas várias f'endas usando chumbo, com abert.uras de 0,1

a 0,6 mm.

A f'i g. (13) most.ra a varredura ãngular eret.uada com a

câmara desenvolvida, na rerlexão (440) do silício, usando

radiação Mo K a. ° crist.al amost.ra ut.ilizado roi um silício FZ

(ver capt. 111) li'ffe de discordàncias.

O col idor apresent.a inT...ernament..eum revest.iment.o de
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chumbo p_r_ imp~dir o v_zam~nto d~ radiç~o para o ambi~nt~.

c) Sis~~ma d~ ~ranslaç~o:

~~br~ o sist~ma d~ d~slocam~nto lin~ar ~o posicionados

c;ristal ~ fil~. E: n~c;~ssàrio qtl~ O sist~ma t~nh<:t_tlma boa

estabilidadEil. ng(o pl;lrmitindo rotaçes~s ind~sejàVl;lis p~rp~;mdic:t"J

larm~n~l;l a dir~ç~o d~ movim~nto. qtl~ possam tirar o cristal da

condiçg(o d~ Bragg dt"Jrant~a translaç~o. Outro fator important~

qt"J~devl;lser obs'5lrvado é qt"J'5Io sis't.'ólmad~ 't.ranslaç~o p'ólrmi't.aa

anális'5I d'ólc:ristais com diám'óltros grand'óls(o sis't.~mac:onstrt"Jido

pl;lrmit~t"Jmatranslaç~o d~ 100 mm.).

O sist'ólmad~s'ólnvolvido apr'óls~nta t"Jmabas'óIC"carrinho")

apoiada por íolam~ntos lin~aí~s. SObí~ ~ixos í~tiÍ"icados. A

translaç~o do carrinho é r~alizada por um mot,or d~ passo C48

passos por volta:> ac:oplado a t"Jmsist'5lma t"Jsandot"Jm'ólixos'ólm-fim

Par a Eilliminar(com rosca d'ól26 linhas por pol 'ólgada).

carrinho. foi

a folg.3.

tltilizado

Porém. as

topografias obtidas apr'óls~ntavam listas v'ólrticais (fig. 14)

caract'ólris't.ic:asd'ólprobl'ólmas d'ólt"Jniformidad'ólno d'ólslocam'ólnto.

O mEilsmofoi 'ólliminado com a adoç~o d~ t"Jmsist'ólma d'óltraç~o por

o motor dEilpasso é acoplado a t"Jmcircuito 'óll'óltrónico

qUEilp'ólrmit'ólo ajust~ d~ sua ~locidad~,

Foi um goni óm~t ro com tlm Único Eilixo

pClssibilit.~. .::,1.~_linh.~.m~nt.::,1dos pl.3.nos crist.~_linos, com o f~i:;->~

inçid~n+'.~ (fig. 15) . Isto simplificou muito o probl~ma da
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Fig. 12 - Vista lateral da câmara de Lang.
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li)
.•....

li)co
o

I.L.

5.000

Si (440)

500
e (segundos)

1000

Fig. 13 - Varredura angular obt.ida na câmara de Lang no modo

t.:-ansmissão. na reflexão 440 do silicio. usando

r adi aç ão ~!o Kc-.
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Fig. 14 Topografia de um cris~al de silicio livre de

discordâncias CFZ) na reflexão 220 • Mo K cu.

MICROMETRO FENDA~

DE
SAlDA

------
'/

Fig. 15 - Goniôme~ro para ajus~e en~re os planos cris~alinos e o

feixe difra~ado.

e) Por~a filmes e fer.das:

o porta filmes desenvolvido permi~e o mcniloramen~o da
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intensidade do feixe difratado pelo cristal, mesmo durante a

realização do experimento. o processo de carregar e retirar o

filme é efetuado com grande simplicidade.

A fenda de saida (fig. 11) é ajustada através de 3

micrõmetros, que lhe conferem ampla liberdade para o

posicionamento adequado bem como para a realização de projeções

topográficas limitadas.

o cristal é preso no porta amost.ra através de um

material adesivo (dependendo do tipo de crist.al, usa-se cola ou

cera de abelha derretida). Est.eé fixado no goniómetro.

A det.ecção do feixe difratado é feita usando um cristal

de Na I (iodeto de sódio) dopado com tálio, acoplado a uma

fotomultip~icadora.

monitoramento utilizado.

Cri~tal
CINTILADOti

FOTO~ULTI PLI C~DC:U

A figura 16 mostra o sistema de

ALI:.IENTAC~O
CE

ALT~
TE;'i S~O

ClSCRI'-lINADO ::l

~.~IC~O- CO;ilPUTADO::t



A resolução ~inal da câmara de Lang pode chegar. em

condições ideais. a 2 micrometros (,,). Esta resolução ~i nal
depende.

grama.

no entanto. do ~ilme utilizado para a gravação do topo

Utilizamos em nosso trabalho. um ~ilme de alta resolução

da AGFA ( Struturix D-2). com tamanho médio de grãos de 0.23

micrometros. A revelação ~oi e~etuada usando apenas um dos

lados da emulsão no ~ilme. sendo o outro coberto por uma ~ita

adesiva para impedir sua revelação. Isto é necessário para que

não ocorra dupla imagem .uma vez que os raios x incidem com

inclinação sobre o ~ilme. Os ~ilmes de alta resolução

apresentam o inconveniente de aumentarem o tempo de exposição.

Em algumas topogra~ias. ~oi utilizada a emulsão nuclear

da ILFORD. L-4. Esta. tem tamanho médi o de grão de 0.14

micrometros e espessura de emulsão de 50 micrometros. A

emulsão nuclear apresenta uma alta densidade. o que torna seu

tempo de exposição menor do que o necessário para o ~ilme da

AGFA. Porém. seu custo elevado e a demora do processo de

revelação tornam seu uso rest.ri t.o.
O processo e a composição dos produt.osnecessários para

revelar a emulsão nuclear são ~ornecidos no apêndice I.
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-CAPITULO III-

N ,
-APLICAÇAO DA TOPOGRAFIA NA ESTUDO DE MONOCRIST AIS DE SILICIO-

o silicio ~em sido, provavelmen~e, o ma~erial mais

es~udado nos úl~imos quaren~a anos. o desenvolvimen~o e sucesso

da indus~ria ele~rônica encon~ra-se profundamen~e ligado ao

silicio. o aperfeioamen~o das ~écnicas de crescimen~o de sili-

cio monocris~alino permi~e que sejam ob~idos cris~ais com elevada

perfeição cris~alina, livre de macrodefei~os (discordâncias)-.

Porém, grande quan~idade de defei~os pun~uais (vacâncias, á~omos

in~ers~iciais, e~c.) ainda são gerados duran~e o crescimen~o.

Os microdefei~os (MO), que são defei~os pun~uais em

equilibrio ~érmico (25), foram observados ~an~o em cris~ais

crescidos por zona flu~uan~e (FZ),como por Czockralski (CZ) (20).

Formam encon~rados microdefei~os de ~amanhos e origens

diferen~es: MO-A. MO-S. MO-C e MO-O, os quais serão descri~os

de maneira de~alhada no próximo i~em. A origem, es~ru~ura e

influência des~es defei~os nas propriedades do silicio não

foram ainda ~o~almen~e esclarecidas. Recen~emen~e. impurezas

con~aminan~es como carbono e oxigênio, vem recebendo a~enção

como possíveis in~eragen~es e/ou formadoras de MO (26).

A observação dos MO u~ilizando ~opografia de raios x só

é possivel quando os mesmos são decorados por impurezas

me"lálicas. Is~o porque os MD não produzem deformação suficien~e

na rede cris~alina que gere con~ras~e para sua observação
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através das topograrias realizadas com câmara de Lang.

3.2-

A existência de pequenos dereitos (microdereitos) •. em

monocristais livres de discordâcias. roi relatada por Plaskett

em 1965. Normalmente. estes dereitos encontram-se

distribuidos em rorma espiral ao longo da direç~o de crescimento

do cristal.

Durante o crescimento. a regi~o da interrace liquido-

sólido apresenta uma certa concentraç~o de vacâncias e átomos

intersticiais. A medida em que o cristal "puxado"• a regi~o

que se arasta da interrace sorre uma reduç~o de temperatura.

Isto provoca a supersaturaç~o local das vacâncias e intersticiais

e consequentemente. sua

rormados roram chamados

precipitaç~o.

de microdereitos

Os

(2!5) .

dereitos

Os MO

ent~o

s~o

classiricados de acordo com seu tamanho e origens como:

MO-A- s~o anéis de discordâncias de natureza intersticial.

com tamanho variando de 0.5 a 50 ~m (26);

MO-B- Sua estrutura permanece motivo de estudo. Sabe-se que

geram campos de tens~o na rede do tipo vacância (2j.). Estes.

s~o bem menores que os MD-A. com tamanho de 50 a 80 nanometros.

Recentemente. roram descobertos mais dois tipos de MD:

MO-C e MO-D. Estes são menores que os anteriores e encontram-se.

ao que tudo indica.

(28) .

distribuidos unirormemente em todo o cristal

A rormação dos MO está relacionada com a velocidade de

crescimento do cristal e. com a concentração de impurezas
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3.3-
""

IDIE <C<D[R~ <Ç~ <D ID[L 1D1E1r1E1l1í<DS :

A decoração de defeit.os t.em o objet..ivo de t..ornar-

visivel o deleit.o que se pre~ende est.udar usanoo uma det..erm.inada

t.écnica de observação. A mesrr~ foi iniciada quando observou-se a

capacidade que as discordánclas aDr-esen"L-anem favorecer a prec::.-

pit..açãode .1. mpurezas.. ao longo del as Cz::;: '

A decoração é realizada normalment..e. difun~inào-se urr~

.l.mpurezaespecifica no crist.al. a alt.a ~empera~ura. E.m segu.l.Gé.. •

realJ..za-se um rápido resfr.l.ament.oda amost.ra. o resf'r.l.ament.c

provoca a precit.ação das impurezas ao longe das dJ..scordánc.l.as.oe

aos. def e.l.t.os. São rela~aaas decoração ae d1.scordã.nc.l.as.em na..l.C'-

gene~os. de pra~a. hal.ogene~os aleal.l.nos Cze), si 1 i ci o C 29:

et.c. No caso do si11 C.l.C. os agent.es cecoradores norrral.men~e

ut..ilizadossão o 11t..ioe o cobre (30). Após a difus.ão de lit..io

ou cobre Camost.ras decoradas). pode-se ut.ilizar a t.opografia de

raios x e a microscopla de infravermelo (IV) para a observaç~o de

discor dAnei as.• pr eci pit.ados. de car bano C90) e ori gêni o (Ss.) e

mi.cr-odefeit..os(32).

3.3.1- N ,
IDIECC<DIR~Ç~<D IDlE IDlElrlED1f<DS lElM SOD...D<CD<DV1fDD...DZ~[NID<D <C<DlBlRlE.:

o cobre é um import.ant.e agent..edecorador no silício,

principalment..e devido ao seu elevado coeficient.e de difusão (Do =

o p 0047 expC-043 eV/KD cmz/s.) (93) . o cobre é t.ambém uma

impureza con'Laminant.e impor t.an'Le,
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monocrist.ais de silicio ult.rapuros. Sua presença causa

prof'undos

Si (34).

ef'eit.os est.rut.uraise elét.ricos nas propriedades do

Na decoração. o cobre é dif'undido na amost.ra crist.alina

em t.emperat.uras ent.re 800 e 1300 C. por t.empos de t.rint.aminut.os

a cinco horas. sendo ent.ão realizando um rápido resf'riament.o da

amost.ra ( em t.orno de 100 C/s). Ist.o provoca a supersat.uração e

precipit.ação do cobre. Est.a precipit.ação é prof'undament.e

inf'luenciada pela mat.riz crist.alina. sendo que a nucleação

ocorre preferencialment.e nos defeit.os crist.alinos.

o defeit.o é t.ranst'ormado pela at.mosfera de impureza

met.ál~ca criada ao seu redor (25). Se for conhecida previament.e

a int.eração exist.ent.eent.re o cobre e os vários tipos de defeit.os

pode-se avaliar a densidade e a regiao onde encont.ram-se

os mesmos na amost.ra crist.alina.

Além de discordáncias, Fiermans C 32.) obser vou que os

precipit.ados de carbono e oxigênio servem como cent.ros

nucleadores para o cobre. o cobre prende-se provavelment.e a

cent.ros Si 02 e Si C. Pet.rot'f(32) descobriu que o cobre nucleia

nos diversos t.ipos de MO. Ist.o ger a o cont.raste de t.ensão

necessária para sua observação usando t.opograf'iade raios x.

3. 3. 2- O1<DIR[F<DIL<D<GD~[D<DS [?1R1E~D[?D1f~[D<DS [DlE C<DIBIRIE:

o cobre apresenta na rede crist.alina do silicio. preci

pit.ados com f'ormas bem det'inidas e const.ant.es. ao longo de cert.as

Est.as apresent.am-se isoladas ou,

direções cristalográf'icas.

longo das direções <110).

Basicament.e. f'ormam-se agulhas ao

formando est.ruturas complexas com várias agulhas

-37-
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conheci das como "roset..as". Os precipit..ados crescem igualment..e ao

longo das seis possiveis direções <110> (20). As agulhas podem

apresent..ar compriment..os de 1 a 100 micromet..ros e são compos t..as

por pequenas part..iculas esfer6ides quando visualizadas at..ravés da

mi croscopi a

aparent..ement..e

elet..r6nica (35).

influenciado pela

o t..amanho das "roset..as.. é

quant..idade de cobre difundido

e pelo t..empo e t..emperat..urade difusão.

3.4-
"

Á\rNÁ\lL(]SIE lT<DIP<D<G[RÁ\[F(]<CÁ\ IDIE lM<DrN<D<C[R(]SlT Á\(]S IDIE SOlLO<C(]<D

Est..udou-se amost..ras de várias procedéncias. crescidas

pelos mét..odos CZ e FZ. livres ou não de macrodefeit..os Cdiscordân-

c~as::". o silicio crist..aliza com a mesma rede do diamant..e.

o
apresent..ando paráme~ro de rede a= 5.43 A C a 25 C) (Z5).

Para a preparação das amost..ras. primeiro foi feit..a a

or~ent..ação e cort..e na direção escolhida. ficando as mesmas com

espessura não superior a 2 mm. Após. foi feit..o um poliment..o

mecânico fino em ambas as faces. seguido por um at..aque qui~cc.

o at..aque quimico é necessário para a remoção da camada t..ensionada

Iormada pelo poliment..o mecânico. A solução de at..aque ut..ilizada

Ioi uma mist..ura de ácido acét..ico CCH3 COOH). ácido fluoridricc

CHF) e ácido nit..rico CHN03). na proporção respect..iva de 15:3:5.

As figs. 17 Ca e b) most..ram duas t..opografias da mesma

amost..ra de silicio. FZ livre de discordâcias. ant..es e após o

at..aque quimico. Podemos visualizar o grande número de defeit..os

causados na superficie da amost..ra pelo poliment..o mecânico Ca)~

removidos após o at..aque quimicoCb). As t..ensões (maior int..ensida-

de de raios x) aparecem como regiões claras Ccont..rast..enegat..ivo).
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Fig. 17- Topograrias feiLas na rerlexão 220, Mo K a1 ,após

polimen~o mecánicoCa) e após aLaque quimicoCb)

Na f1.g. 18, mos~ramos a ~opografía de uma amos~ra de

silíC1.0 crescida na direção <100>, pelo mét.odo CZ, na Escola

Poli~écnica. USP- São Paulo. A lâmina roi cort.ada na direção

perpend1.cular a direção de cresciment.o. Pode ser observada uma

grande densidade de discordânc1.as em ~oda a amost.ra.

Fig. 18- Topograria reit.a na reflexão 111, com radiação Mo K a1

de uma amost.ra CZ com discordâncias Ccont.r. nega~ivo).
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Polónia.

As disco,dâncias (,egiões de maio, in~ensidade de raios x)

apa,ecem como linhas cla,as (con~,as~e nega~ivo).

A figo 19 é a ~opog,afia de um c,is~al FZ. c,escido na

liv;e de disco,dâncias segundo o fab,ican~e. Não é

obse,vável nenhum mac,odefei~o na amos~,a.

Fig. 19 - Topog,afia na reflexão 220. radiação Mo K Cti. de um

c,islal liv,e de disco,dâncias CFZJ.

Já a figo 20 é a ~opografia de um cris~al de silício,

c,escida pelo mé~odo CZ no Grupo de Fisica dos Cris~ais- USP- São

Ca,los. Pode-se observa, um grande número de discordânci as

ge,adas duran~e o crescimen~o. A máquina de crescimento usada é

semelhante a da Escola Politécnica (fig. 18) . A maio, densidade

de defeitos parece concen~,ar-se nas bordas do cris~al. No

cen~,o. existem duas regiões com menor densidade de defeitos.

acima e abaixo da ,egião cen~,al. A figo 21 mostra uma ampliação

da figo 20 (,egião A) feita no microscópio

-40-



Fig. 20 - Topograflá. na reflexão 220. Me K eu.. ae um cr 1. s't.-al

cresc~dG Dor CZ.

neaat.i vo)

Fil nle: emu~s~o nuclear CconLraSL~

Fig. 21 - Ampliação àa região A àa ~opografia figo 16 Ccon~ras~e

posi~ivo).

,~7..•~1.~.....~_._~__"_ " __:''' '~::'_".:.~~.'''::=-.-:''_'._
l!l!U01"ECA DO INSTITUTO DE F{stCA E aUIA~iCf~D, SAO CAinC3!l •
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A f1g. 22 mos~ra um bom exemplo do con~ras~e claro e

escuro mensionado na seção de 1.4.

fornecido pela SID- Informá~ica,

~ a ~opografia de um silicio

no qual podemos ver campos 10-

cais de ~ensões associados provavelmen~e a difusão de dopan~es

Ca lâmina sofreu processo para fabricação de disposi~ivos) (10).

o crist,al inicial foi fornecido pela Sil~ec. livre de

d1scordâncias.

Fig. 22- Topografia fei~a na reflexão 220, Mo K Ot1, de uma

amos~ra que sofreu difusão de dopan~es. Filme: Emulsão

nuclear Ccon~ras~e nega~ivo).
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3.5-

Com o objetivo de implementar a decoração de defeitos,

tornando possivel à t.opografia de raios x CLang) a visualização

de microdefeit.os, realizou-se um estudo preliminar sobre a mesma.

Foi est.udada a influência das variáveis: temperatura, t.empo de

difusão e quantidade de cobre deposit.ada na superficie da amos-

tra na precipit.ação do cobre, visando a familiarização com

as técn~cas de decoração.

o silicio que foi utilizado em nosso estudo foi

crescido por FZ. livre de discordâncias. procedente da Polônia.

com resist.ividade inicial de 150 O em, crescido na direção <100).

Para o est..udc. foram cort.adas amostras quadradas com 12 mm de

lado e espessura de 1 mm e em seguida, foram lapidadas Cacabamen-

~o grosso) Cfig 23).

001

no

Fig. 23- Orientação das amost.ras usadas na decoração.

A deposição de cobre metálico sobre as amostras foi

realizada em uma evaporadora Balzers . Foram depositadas camadas

•
com espessuras de 50 A a 0,5 micromet.ros
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em um forno com es~abilidade ~érnUca de do~s graus Ca 900 C).

de argónio em fluxo.~rabalhando com a~mosfera

u~ilizadas ~empera~uras de difusão de 800, 900 e 1000

Foram

C e,

~empos de difusão de uma a ~rês horas. As amos~ras foram

resfriadas ao ar ou colocadas sobre uma superficie fria.

3.5.1- [MO<C[R<DS<C<D!POÁ:l[>([ O[N[f"[R~'\Y[EIR[MIE[J ..JH<D C[J'\Y):

A microscopia de IV é um exame ro~ineiro empregado na

análise de ma~eriais ~ransparen~es ou semi-~ransparen~es a

radiações de comprimen~o de onda IV. Em nosso ~rabalhc. a

microscopia de IV f01 empregada para de~erminar o ~amanho e as

formas dos prec~p~~ados de cobre. o microscópic de IV que

u~ilizamos foi gen~ilmenle cedido para o nosso es~udo pelo CPqD

da Telebrás CCampinas). o mesmo funciona de maneira análoga a um

microscópio ó~ico comum, operando no modo ~ransmissão. A imagem

é processada em um Vidicon sendo en~ão observada em uma ~ela de

TV. As fo~ografias que ob~ivemos foram ~iradas d~re~amen~e da

~ela da TV.

An~es de serem observadas na microscopia de IV, as

amos~ras foram subme~idas a.um polimen~o fino (grau espelho) para

diminuir os efei~os de espalhamen~o da radiação pela superficie

da amos~ra.

Após

Is~o melhorou a qualidade final da imagem.

foram realizadas medidas da resis~ividade das

amos~ras u~ilizando um resis~ivime~ro de qua~ro pon~as (~ambém

per~encen~e ao CPqD-Telebrás) , visando inves~igar a possivel

e arelação exis~en~e en~re os precipi~ados (~amanho e número)

resis~ividade.

As amos~ras que foram para a ~opografia de raios x
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sofreram um desbaste químico.

2.3 .

com a solução descrita na seção

3.5.2- lPlRD IM!ED [R<DS lR!ESQJ[L"Ir Ii:J.lD<DS:

Através da microscopia de IV. obtivemos dados como:

forma e Lamaho dos precipitados.

na amostra.

e distribuição em profundiàade

a) Forma dos preci pitados: conforme descrito na

li'leratura (Z9). os. precipi'lados de cobre apresentam-se como

agulhas ao longo das direções <110>. Observamos o aparecimento

da estru'lura chamada "rose'la" (fig. 24). Em algumas amos~ras,

fo~ observado um alargamento das agulhas e a formação de

precipitados de cobre sem forma definida.

b) Tamanho dos precipitados: mediu-se o comprimento e

o alargamen'lo das agulhas. Foi observado comprimen'los de décimos

de microme'lros a 300 micrometros. Algumas amostras revelaram a

exi s'léncia de dois 'lipos de precipi 'lados, a uma mesma

profundidade na amos'lra: um de 'lamanho grande. com as agulhas

finas e o ou'lro pequeno. 'lendendo a forma esférica. Is'lo

deve-se. provavelmen'le. a exis'lência dos MO-A (grandes)

(pequenos) (32).
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24- Fo~o dos precipi~ados de cobre no silício.

microscopia de inrravermelho.

ob~ida por

c) Dis~ribuição em prorundidade na amos~ra: es~a

análise roi possí vel graças ao rr~croscópio de IV possuir um

ajus~e de lOCO mui~o sensível a prorundidade. Observamos que o

~amanho dos pr-ecipi~ados dependem da prorundi dade em que são

observados na amos~ra. Os maiores precipi~ados concen~ram-se no

cen~ro da amos~ra e os menores na perireria erig. 25).

A resis~ividade elé~rica medida, ricou eom seus valores

en~re 27 e 150 O.em. dependendo da amos~ra. Nenhuma corelação

en~re os valores medidos e a rorma e número dos preeipi~ados roi

observada.
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25- D~stribuiçãe do tamanho dos prec~pitados de cobre em

função da profundidade. na amost.ra.

A figo 2ô mOS'Lra a.t.opografia de uma amost.ra decorada.

na qual fei deposit.ada uma camada inicial de 0.2 ~m de cobre e.

sofreu difusão por duas horas a 1000 C. Podemos observar

uma dist.ribuição circular dos precipit.ados na borda do crist.al.

Tal dist.ribuição encont.ra-se descrit.a na lit.erat.ura cit.ada.

como relacionada com os MO-A e MD-B. As discordânci as

originadas na borda do crist.al. encont.ram-se fort.ement.e decoradas

pelo cobre.
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Fig. 26 - Topografia de uma amos~ra decorada. na reflexão 220.

usando radiação Mo K ai Ccon~ras~e nega~ivo).

As amos~ras que sofreram difusão a 800 C não flcaram

decoradas. havendo apenas precipi~ação do cobre sem forma definl-

da. Is~o llml~a a decoração com cobre a ~emperaluras de pelo

menos 900 C.

Podemos então nos pergun~ar se o processo ~ermico ou a

própria decoração não estaria induzindo a formação de novos

defei~os por processo térmlco ou, pela própria difusão do cobre.

Para responder em parte a esta pergunta, fez-se uma análise dos

cristals após o tra~amenlo térmico e, após a decoração com

cobre, em um espectrômelro de duplo cristal no grupo de

cristalografia da Universidade Federal do Paraná Através da

largura a meia altura do espectro oblido, é possiveI a análise

qualitativa da formação de defeitos

obtidos são apresentados na figo 27.
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Fig. 27 - Espec~ros ob~idos no difra~ôme~ro de duplo cris~al.

Come observamos. não houve um alargamen~o dos picos a

meia al~ura. Isso signi~ica que nenhuma quan~idade signi~ica~iva

de macrodefei~os Cem especial discordâncias) es~a sendo gerada.

Uma pergun~a que permanece re~ere-se a al~eração da dis~ribuição

dos microde~ei ~os na amos~ra. Para responder a isso.

necessi~ariamos de uma análise bem mais cuidadosa. envolvendo o

uso de um microscópio ele~rónico de ~ransmissão. não acessivel em

nosso es~udo.
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3.6 -

Os

concl usões:

dados ob'Lidos permi~em que se formulem algumas

1- O mecanismo de precipi~ação do cobre no silício é ma~s

complexo de que era s~pos~o. Ao que parece. o t.empo de

resfriament.o da amost.ra é import.an~e. sendo est...auma var.lável

muit...odifícil de cont...rola~.

2- O t...amanhoe form2-s dos precipi'Lados pouco ou nada

dependem da quant.idade d~ cobre depos~t.ada na superfície da

amost.ra an'Les da difusão. Ist...onão é surpresa se considerarmos

que a solubilidade sól~da do cobre no siliclo é balxa C aproxima-

darnen1.e 101B á t.omos/ CIIl3) (40). Apenas uma pequena quantidade

do cobre deposit...adona superfic.le da amost.ra cris'lal.lna é

difundida para o inter.lor do silícic.

3- A dest...ribuiçãodo ~amanho dos prec.lpit.ados em função da

profund.ldade na arnost...ra.eV.ldencia a influência do t.empo de

resfríament.o no processo de formação dos precipit.ados.

próxima a superfície é a que sofre o maior gradien~e

resfriament.o da amos~ra.

A região

t.érmico no

4- Não é possivel associar a resist.ividade medida com a

quant.~dade de cobre que precipit.ou no crist.al.

isso podem ser:

As causas para

a) o cobre forma precipit.ados complexos no Si.

nem 'lodo o cobre met.ál.lco difundido ent.ra no

condução;

de forma que

processo de

b) o cobre pode formar ilhas
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isoladas den~ro do sem~condu~or, devido a ~nterface me~al-

semicondutor;

c) o resis~i vlme~ro de quatro pon~as mede apenas a

resistividade de capa (próxima da superfície). Para uma melhor-

avaliação. seria interessante o uso do efei~o Hall.

A não dependência da forma e do tamanho dos

precipit.ados rela~ivamente a quantidade de cobre deposi~ada na

superficle da amostra .mot.ivou-nos ao uso de ni~ra~o de cobre

diluído apl~cado d~ret.amente sobre a superfic~e da amostra. Os

resul ~ados ob~idos dest.a forma assemelham-se aos ob~idos com o

uso de cobre me~álico evaporado.
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-CAPITULO IV-

TOPOGRAFIA DE RAIOS X APLICADA OA ESTUDO DE MONOCRISTAIS DE TGS

4.1 -

Os crls~ais de TGS possuem propriedades e aplicações

dis~in~as do silicio. Sua rede é formada por moléculas de

composição orgáni ca. apresent.ando baixa resist.éncia

mecânicas quando comparada a crist.ais como o sillclo.

a t.ensces

o cris~al ferroelé~rico sulfa~o de ~rigliclna ou TGS

come- é normalmen~e conhecido. possui fórmula quimiea

( NHz CHz COOH) 3. HzS04. C 4.1.), cris~alizando a ~emperat.ura ambient.e

no sls"lem;:, monoel i nleo. A ob~enção de monocrist.ais é feit.a

a~ravés do cresciment.o por soluçâo aquosa (42). usanao as

t.écn1.casde evaporaçâo de solut.o ou. de abaixament.o lent.o da

~emperat.ura, sendo que as propriedades dos cris~ais obt.idos por

ambas as t.écnicas. são semelhan~es.

A principal aplicação do TGS reside na const.rução de

de~e~ores de IV (44). usando seu coeficient.e piroelét.rico elevado

a t.emperat.ura ambient.e. A t.emperat.ura de t.ransJ.ção

ferroelét.rica/ paraelét.rica é de 49 C. Acima dest.a t.emperat.ura,

o TGS eXJ.be a SJ.meLr 1.a do grupo espaci aI P 2~/m. Abaixo dest.a

t.empera~ura, perde o espelho e passa para o grupo P 21. com eixo
...•

polar ao longo de b.

Hoshi no C 41).

A not.ação de eixos ut.iIizada é a de

Os parâmet.ros de rede do TGS a ~emperat.ura ambient.e•
• • c

são: a= 9,41 A, b= 12.64 A, c= 5,73 A. com o ângulo ~ = 110.23

graus C 41).
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4.2 - IDIEWIEIIü{)S

o crescimen~o de cris~ais por solução aquosa não

a ob~enção de cris~ais com elevada perfeição cris~alina.permi ~e

livres dE defeit..05C 43) . Porém. a otimi zação das condições

de creSClmen~o permit.e que sejam crescidos crist..ais de Doa

qualidade.

..4.S propr.1edades dos cristals dependem diretamente da

densi dade de deÍeitos. Result-ados eX'Per.1men~a.1s(45) most.ram

que o aumento da densidade de defeit..osprovoca a dlminuição dê

rnáy..ima per missividade elét.rica do c, i stal . Os defeit..os na

,':c,decris<...allnaa~uam t..amDemnos fenómenos cooperativos, causando

um processo de desordem que acarreta a diminuição da temperatura

de transição de fase.

As diferentes velocidades de crescimen~o das várlas

faces cristalinas levam ao surgimento das pirâmides de cres-

cimento. As pirâmides são caracterizadas por uma estrutura de

est.rias finas muito próximas. São originadas por pequenas

variações (mais ou menos periódicas) no parâmet.ro de rede. devido

a en~rada de impurezas na est.rut.ura durante o cresciment.o.

Quando as discordáncias int.ercept.ama região de con~orno das

pirâmides elas sofrem uma mudança de direção. Na rede do TGS. as

discordâncias normalment.e propagam-se em linha ret.a. sendo que a

mudança de direção sofrida no cont.orno das pirâmides não é

superior a 30 graus da d.1reção original.

Pode-se inferir que a quant.idade de defeit.os

exis~en~es em um crist-al de TGS encon~ra-se associada aos
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seguintes fatores

-Velocidade de crescimen~o - A densidade de discordânci as

decai com a supersaturação e com a velocidade de crescimento,

mesmo para velocidades de cresc~men~o muito baixas.

desempenham um

-Qualidade

nest.a região,discordâc~as

da regeneração

originadas

em torno da semente As

papel

importan~e no número f~nal de defeitos no crist.al.

-Es~abilidade ~érmica - Quanto maior a est.abilidade

térmica. menor o numero de defei~os.

-Irregularidades ou acidentes nas condiçôes de crescimento-

Qualquer mudança abrupta (agitação. controle

etc.) pode causar a formação de inclusões e o

discor dâncl as.

de temperat.ura,

aparecimento de

-Pureza da solução "mãe"- Pequenas quantidades de impurezas

t.ais como cromo e ferro induzem a formação de discordânclas.

A ~opografia de raios x vem sendo mui~o ap}lcad~ no

es~udo de defeitos em cristais crescidos por solução.

permi te a observação das pirâmides de cresciment.o.

A mesma

inclusões

sólidas ou 1i qui das e discordâncias. c contraste das

discordâncias dependerá da relação en~re os vetores b e g

(cap.I).

Na tabela IV são apresentados os ângulos de Bragg para

algumas reflexões do TGS e a separação angular entre K eu e K az,

para a radiação de molibdênio.
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TABELA IV

Reflexões e ângulo de Bragg para radiação de MoKo no TGS

Reflexão Dis~ânc~as en~re planos (A)8B68 Kcu-KatZ

220 .

4.41 4.614.9.10-4

020

6,32 3,223,1.10-4

002

2,69 7.588,1.10-4

• 4.3- oJ

1P[R[EíPl~.''[R~~~<D ID[E ~[M<DS;1T[R~S; !E 1T<D[P<D~[Rti:,[FO~S

Foram es~udados ~rês cris~ais crescidos pelo mé~odo de

11
abai xament.o 1ent-o da t.emperat.ura. Os ~rês crist.ais foram

crescidos em seqüência, sendo que o crist-al 1 foi o pr~me~ro

crist.al a ser crescido.

o es~udo concent.rou-se em aval~ar a qualiàade dos

mesmos com re:ação quan~idade de defeit.os e t.ambém em obt.er-mos

familiaridade com as t.écnicas de preparação de amost.ras de TGS.

A t.abela V apresent.a os dados relac.lonados ao

cresciment.o dos crist.ais es~udados. A velocidade média de

cresciment.o foi t.omada como sendo a ~axa de aumen~o de massa por

dia,
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TABELA V

Dados* do crescimen~o dos cris~ais de TGS es~udados

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

CRISTAL

1

2 3

Supersa~uração rela~iva

2.75.10-29.95.10-32.•14.10-2

Tini cial

de crescimen~o CC)45.042.036,1

Massa final

(g) 24.6068.12212.724

Velocidade média

Cg/dia)0.82020.31240.8483

* Dados fornecidos por A. C. Hernandes.

Uma amosLra do crlsLal 1 fOl ob~ida pela cllvagem Ca

cllvagem do TGS osorr~ perpendicularmen~e ao . ~el.XO b) dO cris~al

na região próxima ao seu cen~ro.

ob~ida era de 1.5 mm. FOl

A espessura inicial da lâmina

realizado um desbasLe químico

u~i1.izando uma solução de água e me~anol por um ~empo de 30

segundos. para remover a camada de ~ensão gErada pela clivagem.

Pode-se observar no cent.roda amos~ra, grandes i. nclusê5es

A fi g.

C400).

28 mosLra a ~opografia desLa amos~ra, obLida na reflexão

CA) as quais geram ~ensê5esno seu in~erior originando desLa forma

um grande número de di scordAneias. Es~as propagaram-se por

quase t.oda a amos~ra. ao longo das direções <001> e <101>.

Algumas discordâneias isoladas podem ser ~ambém observadas.

-57 -



Fig. 28- Topografia na reflexão 400, Mo K eu , da 1âmi na

clivada do cris~al 1 Ccon~ras~e nega~ivo).

No cris~al 2 foi clivada uma amos~ra na região mediana

en~re o cen~ro e a perireria do cris~al. A mesma fo~ polida

mecanicamen~e e par~ida em dois pedaços. Um deles foi subme~ido

dire~amen~e a ~opografia Cfig. 29). o ou~ro sofreu um a~aque

químico com água e me~anol duran~e 1,5 minu~os efig. 30).

Podemos observar na figura 29 um grande número de

defei~os causados pelo polimenLo mecânico. Nes~a amosLrd fica

difícil

cris~al.

observar- os defei~os originados pele.. crescimen~o do

Fig. 29 - Topografia na reflexão 400 , Mo K eu da amos~ra do

cris'lal 2,

nega~ivo).

não subme~ida ao a~aque químico Ccon'lras'le



Na Íigura 30 podemos observar que as ~ensões causadas

pelo polimen~o Íoram removidas. São bem visiveis, porém, as

~ensões devidas clivagem do cris~al (AO. que daniÍicaram boa

par~e do mesmo.

Fig. 30- TopograÍia ob~ida na reÍlexão 400 • Mo K eu. da amos-

~r-asubmet.ida ao a~aque qui mico, usando emulsão

nuclear (con~ras~e nega~ivo).

observadas discordânciasSão

Segundo Pe~roÍÍ (4-7). os

algumas

deÍei~os (B) sâo

isoladas.

discor-dâncias

decoradas com impurezas. Algumas regiões do cris~al aparecem

1ivr-es de def ei ~os.

A clivagem u~ilizada para o cor~e es~ava provocando

~ensões residuais nas amos~ras. o cris~al 3 Íoi cort.ado usando

uma serra diaman~ada, na espessura de 3,5 mm.

u~ilizado nes~a amos~ra reduziu a espessura

o a~aque quimico

de cada Íace em

0,5 mm. visando a remoção da camada
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cort.e.

As figuras 31 a e b. s~o t.opografias da amost.ra nas

reflexões simét.ricas (040) e (040). o t.ensionament.o que aparece

em (IV deve-se a clivagem daquel e lado. Os defeit.os observaàos

na part.e inferior do crist.al CB) apareceram devido a colagem da

amost.ra t.er evit.ado que a soluç~o de at.aque at.uasse nest.a área

A linha vert.ical ao longo de C-O provavelment.e

originou-se devido as t.ens5es exist.ent.es

pirâmides de cresciment.o.

na int.erface de duas

As discordâncias que são visiveis em CE) exemplificam a

dependência do cont.rast.e das discordâncias .com a orient.ação

dos vet.ores.
...•b e -a. Quase t.odo o crist.al aparece li vre de

defeit.os.
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F~g. 31 Topografias nas reflexões 040 (a) e 040 Cb) ,

4.4-

radiação Mo K eu da amos~ra cor~ada e

cr~s~al 3 (contraste positivo).

a~acada do

Os crist.ais analisados foram crescidos pelo mesmo

sistema de crescimento e, em sequência.

No crist.al 1 podemos observar grande quantidade de

defeitos originados durante o crescimen~o. Os grandes

precipitados presentes neste cris~al devem-se provavelmen~e, a

impurezas ou a composição incorreta da solução UmaeU. Os

precipitados geram um grande número de discordâncias que

propagam-se por uma vasta região do cristal.
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o crist.al 2. crescido em uma solução "mãe" diferent.e.

não apresent.a grande quant.idade de defeit.os de cresciment.o.

Porém. o processo de clivagem para a preparação da amostra gerou

tensões que danificaram o crist.al. fat.o facilment.e observável

nas t.opografias.

o cristal 3. crescido na mesma solução do crist.al 2. é

o melhor de t.odos do pont.o de vist.a est.rut.ural. Podemos observar

que o cort.e da serra não causa deformações t.ão profundas na

rede crist.alina do TGS. como a clivagem.

discordâncias são visiveis na amost.ra.
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N N
CONCLUSOES E SUGESTOES

o obje~~vo propos~o. qual seja. desenvolver uma câmara

~opográfica de ra~os x (câmara de Lang) e aplicá-la ao es~udo de

monocris~ais de silicio e TGS foi alcançado. A~ravés das

~opograflas ob~ida foi avaliada qualitativamente a perfeição

cristalina dos cris~als estudados.

As suges~ões v2sando fu~u~os ~r3.balhcs.

foram ex~rai das dlre~ament..e de nossa vivência dlaria com o

equi pament.o (cAma:-a de Lang) e com os maler ialS CSi e TGS:>:

a) Na câmara de Lang. seria inleressan~e a cons~rução

de um sis~ema de deslocamen~o linear que dlspensasse o uso de

rOlamenLos llneares, aumen~ando assim a es~abilidade dO sls~em~.

suaes"Lãc o s.:slema descrito por Lang onde

desl~zament..o efe~ua-se sobre uma cunha relificada.

b) A decoração de defei~os em silíClO u~i1izandc

cobre most.rou-se va110sa, "t.ornando ODservavelS à ~opografl.a ae

raios x com câmara de Lang a distr.lbuição dos M.D no cris~al .

Seria interessante a const.rução de um forno para ê. difusão de

amostras que possibilitase a decoração de cobre em uma amost.ra

grande (12 cm. de diâmetro), tornando possivel assim a análise da

distribuição de microdefeitos nasamostras normalmente utilizadas

na indúst.ria microelet.r6nica.

c) Para a preparação de crist.ais de TGS e de out.ros

crisLais crescidos por solução, sugerimos a cons~rução de uma

serra de fio lubrificada com um ma~erial abrasl.vo (água p. ex.).

visando minimizar os defeit.os causados durant.e o cort.e das

amostras.
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-APENDICE 1-

Revelação da emulsão nuclear

A emulsão nuclear necessi~a cer~os cuidados no processo

de revelação para que sejam aprovei Ladas ~odas as suas

caract.erís1.icas.

c) Drocess;~. de revelacão ceve ser reallzado em um3

câmara escura com ilurrunação ambar. Na falLâ de fi11.ros arnbar

A t.emperat.ura

pode-se ut.ílizar uma lâmpada de cor ambaradequados,

po~êncía. filt.rada com um papel amarelo escuro.

de pouca

~o local em que se efet.uar a revelação não deve ul~rapassar a

10 C. Nossa sugeo-t..ãoo uso de uma caixa gr'ande com agua e gelo

once cOloca-se os reclpient..es com os produt.os para revelação.

Os passos que devem ser seguidos na revelação são:

InicialmenLe delxa-se o fi1me por 10 roinut.os em agua

segulndc ent.ãc para a solucâo reveladoradest..llaca,

permanecer por um per10do de 15 a 30 mlnut.os.

once deve

O baixo

tempo de exposi ção da emul são pode ser compensado com o t.empo dE

revelação. Porém, devem ser evi t.ados t.empos de revelação

superiores a 30 roinut.os. o filme é colocado ent.ão em uma solução

de água com algumas gotas de ácido acético por 5 roinut.os, para

interromper o processo de revelação. A emulsão segue para o

fixador onde permanece lavando por 1 hora em água destilada

corrent.e. A secagem da Iâmi na deve ser fei'ta ao ar. na

~empera~ura ambien~e.

As soluções usadas para a revelação Crevel ador-

e fixador) são preparados a uma t.emperat.urade 50 C e possuem a

segu.ln~e composição:
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700 cm3 deáguadestilada

:::>

~ ,......,. dEmet..ol......• ..- '::; .
....,.~

g.de sulfito de sódio anidrote:

56

g.de carbonato de sódio lHzO

4

g.de brome~o de potássio

Fixado!"'

700 cm3de água

300 9.

detiosulrato de SÓdlO

30

cde blsulflto de SÓdlO,
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APENDICE 11

DESENHOS TECNICOS DA CAMARA DE LANG

L~~enho~ do porta filme~

L~senho~ da fenda ajustàvel

Desenhos do col 1.mador'

Desenhe do pert..afenda na salda do celJ.mador
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